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Voorwoord     1 
 

Voorwoord 

Deze studie onderzoekt of organisatieverandering zo kan worden ingericht dat zij zowel tot 
verbetering van de effectiviteit van de organisatie leidt als ook tot persoonlijke ontwikkeling 
van de betrokkenen. Het vak organisatieontwikkeling beweert dat het hiertoe in staat is en ik 
heb onderzocht of deze claim wordt waargemaakt. Bovendien rijzen direct nieuwe vragen als 
blijkt dat het lukt. Wat zijn de werkzame ingrediënten van de aanpak? Via welke processen 
is de aanpak werkzaam? Kunnen deze processen duurzaam in organisaties worden ingebed? 
 
Het onderzoek naar deze vragen heb ik niet op grote afstand van de praktijk verricht, maar 
als een direct betrokkene. Ik ben werkzaam als adviseur organisatieontwikkeling in een on-
derneming, in deze studie Het Bedrijf genoemd. Drie van mijn projecten dienen in deze stu-
die als casus. Mijn onafhankelijkheid is dus twee keer ingeperkt. De interne adviseur is altijd 
in enigerlei mate materieel en moreel afhankelijk van de onderneming waarin hij werkt. Als 
de adviseur dan ook nog eens in de rol van onderzoeker stapt, is de onderzoeker afhankelijk 
van de adviseur via welke hij onderzoek doet. Beide beperkingen hoeven echter geen af-
breuk te doen aan de deugden van de wetenschappelijke houding, zoals “nieuwsgierigheid, 
creativiteit in het verzinnen van alternatieve visies, tegendraadsheid, intellectuele autonomie, 
eerlijkheid en respect voor afwijkende meningen” (Philipse, NRC 11 augustus 2001). Deze 
deugden gelden immers ook voor de interne adviseur, of breder, voor alle professionals 
werkzaam in een onderneming. 
 
Intellectuele autonomie houdt onder meer in dat men zich rekenschap geeft van de intellec-
tuele bronnen waaruit men put. Deze studie put uit vier bronnen: de managementcultuur van 
Het Bedrijf, het kennisbestand van het organisatieadviesvak, de methodologie van weten-
schappelijk onderzoek en de andragologie als het vak waarin ik mijn academische vorming 
heb genoten. De managementcultuur van Het Bedrijf wordt sterk gekleurd door waarden als 
gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en resultaatgerichtheid. Typerende uitdrukkingen zijn sta 
voor je eigen mening maar ook you win some, you lose some. Het kennisbestand van het or-
ganisatieadviesvak is zeer divers. Maar waar een adviseur zich ook bevindt op de schaal die 
loopt van ‘economisch-technische gerichtheid op de effectiviteit van de organisatie’ tot ‘so-
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ciale gerichtheid op de mensen die deze effectiviteit tot stand moeten brengen’, hij zal zich 
toch naar beide uiteinden van de schaal moeten verantwoorden. In de wetenschap moet je 
duidelijke hypothesen en conclusies formuleren en strenge regels respecteren als het isoleren 
en controleren van variabelen. Tot slot ben je als andragoloog vooral gericht op het gesprek 
dat zich tussen mensen afspeelt, waarbij je zoekt naar wegen om de werkelijk ervaren pro-
blemen bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Hier gelden regels als actief luisteren en leer-
situaties structureren rond ervaringen.  
 
Als een adviseur/onderzoeker zich door de regels van vier verschillende vakgebieden tegelijk 
laat leiden, krijgt hij onvermijdelijk te maken met spanningen en heeft hij voorrangregels 
nodig. De voorrangregel kan niet liggen in een hiërarchisering van de normatieve kaders van 
deze vier gebieden. Geeft men bij voorbaat een van de normatieve kaders voorrang, dan stapt 
men in feite uit de rol van het lager geordende kader. Als men het normatieve kader van het 
management de voorrang geeft boven dat van het organisatieadviesvak, dan wordt men ma-
nager en houdt men op adviseur te zijn. Geeft men omgekeerd bij voorbaat voorrang aan het 
normatieve kader van het organisatieadviesvak, dan kan men beter geen interne, maar ex-
terne adviseur zijn. Soortgelijks geldt voor de relatie tussen de rollen van onderzoeker en 
adviseur.  
De regel die ik in alle gevallen heb trachten te volgen is ruimte creëren voor en verhelderen 
van de ervaringen die geen plaats krijgen in het officiële organisatiemodel van het manage-
ment van een onderneming en/of in de formele theorie van de organisatiekunde. Als adviseur 
heb ik het normatieve kader van het management van Het Bedrijf als uitgangspunt genomen 
voor veranderingsprocessen, maar tevens vanuit de door betrokkenen opgedane ervaringen 
willen terugkoppelen naar een kritische beoordeling van de juistheid en bruikbaarheid van 
het als uitgangspunt genomen kader. Ik sta een complete leercyclus voor. In een onderne-
ming kiest men voor bepaalde aannamen en waarden, handelt daarnaar, en evalueert vervol-
gens de uitkomsten van de eigen acties, zowel om bij te sturen binnen het gekozen kader, 
alsook om de juistheid van dat kader zelf te kunnen beoordelen. Als men deze cyclus afwik-
kelt, stuit men op 'blinde vlekken' van managers.  
Als onderzoeker heb ik het normatieve kader van organisatieontwikkeling als uitgangspunt 
genomen, om een volledige onderzoekscyclus tot stand te brengen. Deze cyclus start bij de 
organisatievraag, dan keuze en ontwerp van de interventie, vervolgens actie en interactie, 
dataverzameling over de uitkomsten van de interactie, om te eindigen in een reflectie op de 
juistheid van zowel toepassing als aannamen van de interventie. Waarschijnlijk zal ditmaal 
de lezer op mijn 'blinde vlekken' stuiten. Ik heb me hier aan de norm gehouden dat een inter-
ventie open en repliceerbaar dient te worden beschreven. Alle data worden beschikbaar ge-
steld, ook over acties van managers die minder gelukkig waren, of interventies van de advi-
seur die tekortschoten. Juist op die momenten doen zich immers ervaringen voor die geen 
plaats krijgen in de succesverhalen van managers en adviseurs. 
 
Waar deze studie aanspraak maakt op generalisatie betreft dat de processen van het verande-
ren, niet zozeer de methoden. Als men een pen loslaat, valt hij. Interessanter dan te generali-
seren naar het gedrag van pennen, is te generaliseren naar de bewegingswetten van het val-
len. Of een interventiemethode effectief is, zal in hoge mate afhangen van de aard van het 
organisatieprobleem, de aanwezige condities en de aard van de adviseur die de methode toe-
past. Wat betreft methoden kan men dus altijd slechts conditioneel generaliseren (“de pen 
valt, als hij wordt losgelaten, binnen de aantrekkingskracht van de aarde, als hij niet aan een 
heliumballonnetje hangt, als…”). Wat betreft het proces van veranderen is de ‘bewegings-
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wet’ dat de aanspreking en erkenning van medewerkers als medeontwerper van de organisa-
tie de slaagkans vergroot dat de verandering zowel de effectiviteit van de organisatie als de 
persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen ten goede komt. Deze wet berust op 50 jaar 
onderzoek. De stand van dit onderzoek laat nog veel te wensen over. Deze studie beschrijft 
primair hoe men deze wet in de interventie onderzoekbaar kan maken, dat wil zeggen tijdens 
het proces van organisatieaanpassing, om er zo toe bij te dragen dat (1) de betrokkenen de 
voortgang op beide criteria kunnen monitoren en (2) data worden gegenereerd die nieuwe 
theoretische inzichten suggereren. 
 
Het initiatief tot deze promotiestudie is sterk gestimuleerd door collega's van de Vrije Uni-
versiteit, waar ik enkele jaren een dag per week heb gewerkt. Peter Tack bracht mij op het 
idee, Doede Keuning hielp bij het zoeken van een passende promotor, Bram Neuijen en 
Geert de Jong brachten de boodschap over dat je promoveert om iets uit te zoeken, niet om 
iets te bereiken. Liza van der Bunt, Willem Mastenbroek en de aspirant-promovendi van de 
onderzoeksgroep van de Postdoctorale Opleiding Management Consultant hebben enkele 
malen naar hartelust meegedacht met de onderzoeksopzet. 
 
Het empirisch materiaal voor deze studie is ontleend aan Het Bedrijf. De jaren negentig wa-
ren voor veel betrokkenen in Het Bedrijf een vat vol tegenstellingen. Er zat vuur in, dat soms 
ook even helemaal leek uit te doven. Er kon veel, en soms ook helemaal niets. Er waren hoge 
verwachtingen, en ook diepe teleurstellingen. En uiteindelijk overheerst het gevoel dat het 
een buitengewoon waardevolle periode is geweest, een promotiestudie waard. 
Organisatieontwikkeling berust op samenwerking tussen adviseur, managers en medewer-
kers. In de projecten zijn zij co-researcher. De analyse van de projecten in de casestudies is 
echter hoofdzakelijk een individuele bezigheid. Ik heb enkele collega's van Het Bedrijf en/of 
Nieuw Bedrijf verzocht een of meerdere hoofdstukken te checken. Ik dank Jos, Johan, Rinus, 
Danny, Richard, Rob, Hans, Annemarie, Monique, Feike, Herman, Roel, Aad,  Roelof en 
Wim voor hun correcties en commentaar. De uiteindelijke tekst blijft uiteraard geheel mijn 
verantwoordelijkheid. Overigens heb ik bij enkelen onder hen naast enthousiasme voor het 
onderwerp ook beleefde verbazing of onverholen afschuw over mijn onderzoeksmethode 
ontmoet. In Het Bedrijf staat het wetenschappelijk onderzoek in hoog aanzien. De in deze 
studie gevolgde regel theorie in en vanuit de actie ontwikkelen is voor mijn natuurweten-
schappelijk opgeleide collega's onzinnig. "Zo toets je toch geen theorie, maar zoek je een 
theorie die bij je data past." Dat is inderdaad een lastig punt. Maar de adviseur kan om prak-
tische (en volgens velen ook om principiële) redenen geen experimenteel onderzoek doen en 
zal dus andere methodologische regels moeten volgen. Deze regels zijn in hoofdstuk 3 geëx-
pliciteerd. Maar feit blijft dat een natuurwetenschappelijk opgeleide lezer vreemd en onwen-
nig zal staan tegenover de betoogtrant van deze studie. 
 
Dit onderzoek is verder mogelijk gemaakt door de hulp van mensen die mij hebben ingewijd 
in het vragenlijstonderzoek. Paul Jansen leidde mij snel in dit veld rond, Henk Thierry atten-
deerde op de EDMK en de BASAM, Laurens ten Horn hielp bij de eerste toepassing van de 
EDMK, Dick de Gilder bij de interpretatie van de BASAM-uitkomsten, de stagiairs Justin 
Vosveld en José Cano y Menendez bij het afnemen van de vragenlijst in de eerste casus. Pe-
ter Dekker hielp bij elke casus opnieuw even zorgvuldig als slagvaardig met de statistische 
verwerking. Belinda Verhage heeft als stagiaire en als tijdelijk medewerkster van Het Bedrijf 
hulp geboden bij het voorbereiden, afnemen, verwerken en interpreteren van de uitkomsten 
van het vragenlijstonderzoek van de tweede en derde casus en bij het checken van de uitein-
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delijke studie. Ik dank hen allen voor hun ruimdenkendheid en geduld om iemand be-
hulpzaam te zijn die zelf in dit veld niet is opgeleid. 
 
Het schrijven van een studie gaat in de vorm van vele conceptversies. Waardevol commen-
taar heb ik ontvangen van Erik de Haan, Gerhard Smid, Bernard van Lammeren, Willem 
Verheul, Jos Loeffen en Hilda de Reeder. Sylvia Bosman heeft de tekeningen en schema's 
met vaardige hand gemaakt. Paula Wieseman en Rob Gras zijn in de persoonlijke sfeer zeer 
gewaardeerde gesprekspartners geweest.  
 
De grootste vormende invloed hebben ongetwijfeld beide promotoren gehad, Paul Jansen en 
Pol Vansina. Begeleid worden door twee hoogleraren, beiden weliswaar psycholoog, maar 
met duidelijk andere achtergronden en perspectieven, geeft een bijzondere positie. Als pro-
movendus werk je dan feitelijk in een matrixorganisatie. Het grote voordeel is de diversiteit 
aan gezichtspunten en commentaren. Zij vullen elkaar aan en nuanceren elkaar. Waar ik wat 
te wijdlopig werd in de beschrijving van het proces van een interventie, daagde Paul mij uit 
om de beschrijving in te korten en op een hoger niveau te brengen. Waar ik allerlei tabellen 
met statistische gegevens presenteerde, bevroeg Pol mij kritisch naar de betekenis van al die 
correlaties. Het nadeel is echter dat het uitputtend is om zich steeds op twee verschillende 
perspectieven in te stellen en elke keer weer zelf alleen verantwoordelijk te zijn voor de inte-
gratie ervan. Ook voor de promovendus geldt immers het organisatiebeginsel van de hiërar-
chie: de medewerker is verantwoordelijk, de manager aanspreekbaar. Het besef dat diversi-
teit van perspectieven verrijkend werkt heeft mij door doen zetten. Nu het werk gedaan is, 
overheerst de waardering voor het enorme voorrecht zoveel jaren, zo intensief en met zoveel 
toewijding begeleid te zijn.  
 
In de laatste fase hebben Léon de Caluwé, Jaap Boonstra en Hans Strikwerda bruikbare sug-
gesties gedaan. 
 
Zonder mensen lukt het niet, maar zonder materiële condities ook niet. In de slotfase is de 
belangrijkste conditie dat je je kunt isoleren van andere verplichtingen. Wim Sinnige wees 
daar terecht op toen ik nog meende het er allemaal naast en tussendoor te moeten doen. Bij 
name van Henk dank ik Het Bedrijf en bij name van Aloys bedank ik Nieuw Bedrijf voor de 
tijd die beschikbaar is gesteld. Ook Paul Jansen komt in dit verband een extra woord van 
waardering toe.  
 
Tot slot was dit alles niet mogelijk geweest zonder de steun van Ella en Floris. Floris, dank 
voor je relaxte gezelschap en het royale gebruik van je computer, en Ella, dank voor je ge-
duld, je vertrouwen en je nuchterheid. 
 
Naast dit proefschrift verschijnt een ingekorte en geredigeerde handelseditie onder de titel 
De chemie van organisatieverandering. 
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1 Inleiding 

Mensen in ondernemingen staan voortdurend voor de opgave de organisatie en zichzelf aan 
te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De participatietheorie van organisatieverandering stelt 
dat de slaagkans van de aanpassing groter is als alle betrokkenen actief meewerken aan het 
ontwerpen en implementeren van de veranderingen (Coch & French, 1948; Pasmore & Fa-
gans, 1992).  
Vijftig jaar empirisch onderzoek naar participatief management laat een enigszins onduide-
lijk beeld bestaan over het effect van participatie op satisfactie en productiviteit. Koopman 
en Wierdsma (1997: 955) vermelden dat sommige overzichtsstudies wijzen op positieve ef-
fecten van participatie, andere op beperkt positieve effecten, weer andere op zowel positieve 
als negatieve effecten, als ook op het ontbreken van effecten. Nog weer andere over-
zichtstudies wijzen vooral op de methodologische onvolkomenheden van het verrichte on-
derzoek. Het blijkt zeer moeilijk precies uit te maken welk effect aan welke variabele moet 
worden toegeschreven. Koopman en Wierdsma beschrijven ook hoe de verklaringen van het 
veronderstelde verband tussen participatie, satisfactie en productiviteit uiteenlopen. De oude 
verklaring is dat door actieve betrokkenheid de communicatie tussen managers en medewer-
kers verbetert, waardoor kwalitatief betere beslissingen worden genomen en deze beslissin-
gen vervolgens soepeler worden uitgevoerd. Een latere verklaring wijst op de bijdrage van 
participatie aan een betere 'goal setting' en een sterkere instemming met de geformuleerde 
doelen. Recenter wordt gewezen op het belang van betekenisverlening en het via participatie 
op één lijn brengen van de diverse opvattingen en waarden van de organisatieleden.  
 
Koopman en Wierdsma concluderen dat participatief management uiteindelijk vooral een 
kwestie van visie en beleid is (1997: 977). Dat is onbetwistbaar waar, maar toch een onbe-
vredigende conclusie na 50 jaar onderzoek. Ik heb daarom in deze studie een andere invals-
hoek gekozen. Wat in alle empirische studies en theoretische discussies weinig aandacht 
heeft gekregen is het effect van participatie op de persoonlijke ontwikkeling van de betrok-
kenen. Hoe ziet het deelnemen aan een proces van organisatieaanpassing er uit vanuit het 
gezichtspunt van de medewerkers? Managers kunnen hen wel uitnodigen tot participatie, 
maar het is altijd nog een persoonlijke beslissing of en hoe men daar op in gaat. De beslis-
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sing om op de uitnodiging van het management in te gaan is geenszins vanzelfsprekend.1 
Men kan afzijdig willen blijven. Of de gelegenheid benutten tot obstructie. Medewerkers 
nemen deze beslissing tegen de achtergrond van hun ervaring met wat in de organisatie goed 
loopt en wat niet, en ook met hoe goed het management luistert naar hun observaties en me-
ningen. Medewerkers kunnen zich al jaren niet gehoord voelen. Of nog steeds gepakt voelen 
door de uitkomsten van een eerdere uitnodiging tot participatie. Welke condities zijn nu no-
dig dat medewerkers besluiten constructief mee te doen? En hoe gegevens te verzamelen, 
niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de bewaking van het verande-
ringsproces door de betrokkenen zelf, over de effecten van de betrokkenheid op de persoon-
lijke ontwikkeling van de participerende medewerkers en managers? 
 

1.1 Problematiek en perspectief 

Om de processen te bestuderen die met participatie in organisatieverandering op gang kun-
nen komen, is de kennis en begrippen van meerdere disciplines nodig. Een zinvol gebruik 
van meerdere disciplines vergt op zijn beurt een samenbindende problematiek en een oriën-
terend perspectief. Ik leid beide in door eerst de plaats en conclusie van deze studie te for-
muleren. 

1.1.1 Plaatsbepaling en conclusie van deze studie 

Organisatieontwikkeling is die aanpak van organisatieverandering die naast verbetering van 
de effectiviteit van de organisatie ook de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leden 
van de organisatie nastreeft. De relatie tussen deze twee aandachtsgebieden is niet altijd 
evenwichtig. OD – de Amerikaanse afkorting van het vak Organization Development – 
neemt in de jaren zestig aan dat door mensen te ontwikkelen gezondere en effectievere orga-
nisaties zouden worden gecreëerd, terwijl OD in de jaren tachtig aanneemt dat de organisa-
ties ontwikkeld moeten worden om gezondere en effectievere mensen te creëren (Mirvis, 
1988: 17). Vanaf halverwege de jaren tachtig worden beide doelstelling meer gelijkwaardig 
naast elkaar gezet (zie bijvoorbeeld Porras, 1987; Pasmore & Fagans, 1992; Quinn, 1988). 
Verandering in het gedrag van individuele organisatieleden wordt als een noodzakelijke 
voorwaarde gezien voor zinvolle en duurzame organisatieverandering. Omgekeerd wordt 
erkend dat de werkomgeving het individuele gedrag vormt. De omgeving is voor individuen 
onder meer een bron van informatie over normen voor en verwachtingen van de uitkomsten 
van individueel gedrag. Voorts roept ook de wijze waarop taken zijn gestructureerd bepaalde 
gedragspatronen op. De organisatorische omgeving moet dus veranderen willen mensen hun 
gedrag veranderen.  
 
Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de vraag of persoonlijke ontwikkeling ook wer-
kelijk een uitkomst is van organisatieaanpassing. Ik ontleen drie belangrijke constateringen 
aan het overzichtsartikel van Porras en Robertson (1990) over dertig jaar theorie, praktijk en 
onderzoek op het gebied van OD.  
De eerste constatering is dat voor zover in empirisch onderzoek de persoonlijke uitkomsten 
van organisatieaanpassing zijn gemeten, hoofdzakelijk satisfactie als uitkomstmaat is ge-
hanteerd (1990: 794). Satisfactie is echter een breed begrip, waarmee persoonlijke ontwik-
keling lastig te pakken valt. Als dankzij de organisatieaanpassing de satisfactie met de werk-
situatie is toegenomen, hoe dan te bepalen dat niet alleen – blijkbaar door de betrokkenen 
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geapprecieerde - objectieve kenmerken van de werksituatie zijn verbeterd, maar ook indivi-
duele ontwikkeling heeft plaatsgevonden?  
De tweede constatering is dat persoonlijke ontwikkeling (of verwante begrippen als indivi-
duele psychologische gezondheid, zelfrealisatie of persoonlijke groei) als uitkomstvariabele 
ontbreekt in de meest vooraanstaande procestheorieën van organisatieontwikkeling (1990: 
747). We hebben dus niet alleen te maken met een lacune in het onderzoek, maar ook met 
een lacune in de theorievorming over de relatie tussen organisatieontwikkeling en persoon-
lijke ontwikkeling.  
De derde constatering is dat geen onderzoek bekend is dat werkgedrag van mensen verbindt 
met niveau van persoonlijke ontwikkeling of dat verandering in dit gedrag verbindt met per-
soonlijke groei (1990, 740). De lacune strekt zich dus verder uit dan de relatie tussen organi-
satieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ook de relatie tussen werkgedrag en per-
soonlijke ontwikkeling is niet empirisch onderzocht.  
 
Dit overziende kan de conclusie slechts zijn dat de notie van persoonlijke ontwikkeling in 
organisaties tot aan het begin van de jaren negentig meer een ideaal is, dan een in empirisch 
onderzoek beproefd theoretisch construct. Tien jaar later is enige vooruitgang geboekt. Pas-
more en Fagans (1992), Porras (1987) en Quinn (1988, 1996, 2000) hebben persoonlijke 
ontwikkeling als centraal begrip opgenomen in hun theoretisch modellen van participatie in 
organisatieverandering. Armenakis en Bedeian (1999: 304-7) constateren bovendien dat em-
pirische studies in de jaren negentig een bredere reeks uitkomstmaten voor organisatieveran-
dering hanteren: loyaliteit (Kanter, 1991), commitment (Becker, Billings, Eveleth & Gilbert, 
1996), cynisme (Reichers, Wanous & Austin, 1997) en stress (Schabraq & Cooper, 1998). 
Ook bij deze uitkomstmaten blijft echter de link met het niveau van persoonlijke ontwikke-
ling en de link tussen gedragsverandering en persoonlijke groei onduidelijk. Neem bijvoor-
beeld cynisme. Cynisme wordt in onze cultuur negatief gewaardeerd. Maar als we in staat 
zijn af te zien van deze morele connotatie en cynisme beschouwen als een uitkomst van een 
proces - bijvoorbeeld als affectieve reactie op het eerst van harte meedoen aan en vervolgens 
diep teleurgesteld raken door een halverwege afgebroken organisatieverandering – is cynis-
me dan een positieve of een negatieve indicatie van persoonlijke groei? Is een groeiend cy-
nisme in die context een winst aan het vermogen de situatie realistisch te beoordelen of een 
verlies aan het vermogen ook bij tegenslag betrouwbare relaties in stand te houden? En welk 
gedrag van de betrokkene zelf is medebepalend voor deze uitkomst? 
 
Door het ontbreken van empirisch materiaal over het verband tussen werkgedrag, uitkomst-
maten en niveau van persoonlijke ontwikkeling blijft er een enorme kloof tussen concepten 
die humanistische waarden uitdragen en analyses die er op wijzen hoe het er in de realiteit 
van de organisatie werkelijk aan toe gaat.  Een oude analyse (Argyris, 1957) stelt dat de be-
staande organisatievorm een type gedrag van mensen eist dat persoonlijke ontwikkeling sys-
tematisch uitsluit. Sinds het revisionisme beschouwt iedereen deze opvatting als te somber, 
maar empirisch materiaal voor een genuanceerdere beoordeling ontbreekt. Argyris heeft in 
de tussenliggende 45 jaar zijn begrippenkader weliswaar aanzienlijk verder ontwikkeld tot 
wat hij noemt een “theory of action perspective” (Argyris, 1982; Argyris & Schön, 
1974/1996; Argyris, Putnam & Smith, 1985). Maar de essentie van zijn stellingname is on-
veranderd: in organisaties is een manier van denken dominant waarvan de kern uit defensief 
redeneren bestaat waardoor defensieve routines ontstaan. Over de werking van deze routines 
laat hij geen misverstand bestaan: 
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“Organizational defensive routines are antilearning and overprotective.” (Argyris, 2000: 
421) 

Een routine die overbeschermend is, biedt weinig leermogelijkheden. Argyris stelt dat defen-
sieve routines in een organisatie wel routineleren toestaan, maar het leren ontmoedigen dat 
bedoeld is om de status-quo te veranderen. Ook al belijdt men in organisaties nog zo nadruk-
kelijk waarden als "empowerment", "zorg voor mensen" en "open communicatie", de waar-
den die in de praktijk het handelen van managers en medewerkers leiden zijn: (1) “zorg er-
voor dat je de zaak eenzijdig beheerst”; (2) “win, verlies niet”; (3) “onderdruk negatieve ge-
voelens” (Argyris, 2000: 421). Deze drie waarden zijn in de praktijk van organisaties zeer 
herkenbaar. Welke persoonlijke ontwikkeling is nu nodig om in een organisatie deze defen-
sieve routines te kunnen doorbreken en welk effect heeft dit doorbreken op zijn beurt weer 
op de verdere persoonlijke ontwikkeling? 
 
Box 1.1: competentie in de levensloop van een topmanager 

Frans Sevenstern is oud-topman van Volvo Car, NedCar en Connexxion. Als hij 60 is en zich voorbe-
reidt op zijn afscheid van het zakenleven, blikt hij in een interview met NRC Handelsblad (7 november 
2000) terug op zijn leven. Hij zegt: “Mijn leven is niet slecht geweest. Er is meer uitgekomen dan ik had 
verwacht. Het uitgangspunt was dat ik optisch een geslaagde man zou zijn. Daar heb ik veel voor op-
gegeven. Ik heb vaak dingen geslikt om gewaardeerd te worden. Dat maakt je hard – hard voor een 
ander, maar ook voor jezelf.” Hij vertelt dat zijn doel was om op veertigjarige leeftijd directeur van een 
groot bedrijf te zijn. In zijn eerste baan lukt dat niet. In zijn tweede baan gaat het beter: “Ik was twee-
endertig, ik had nog acht jaar om mijn doel te bereiken. Ik deed alles wat mijn baas wilde.” In zijn vier-
de baan heeft hij de top bereikt. Over zijn relatie met de aandeelhouders vertelt hij: “Zij wilden steeds 
meer efficiency. (…) Dat betekende dan dat er werd besloten om meer mensen te ontslaan. En dan 
ging ik dat uitvoeren. Ik ben teveel een zetbaas geweest. Ik hield te weinig rekening met wat er leefde 
op de werkvloer.”  

Hij zegt van zichzelf dat hij echte interesse in mensen mist. Hij vertelt in zijn jeugd geleerd te hebben 
“alles te slikken, alles te vergeten, alles naast zich neer te leggen”. Hij vindt dit een nuttige eigenschap 
voor de functie van topmanager. Vanuit het perspectief van de levensloop is hij er minder over te spre-
ken. “Je moet met zoveel verschillende krachten rekening houden – aandeelhouders, commissarissen, 
werknemers - dat je je eigen gevoel wel moet uitschakelen. Maar dat kun je niet straffeloos je hele le-
ven doen. Ik denk nu: in de tweede helft van mijn leven moet dat anders.” Zijn ideaal is nu “dat ik niets 
meer hoef in te slikken, altijd kan zeggen wat ik vind.” 

Het is ontluisterend als iemand die maatschappelijk zo succesvol is geweest “zeggen wat je vindt” pas 
op zestigjarige leeftijd voor zichzelf als opgave stelt. Mogelijk vloeit de ontluistering voort uit de hard-
nekkige fictie dat hoe ouder iemand is en hoe hoger hij maatschappelijk geklommen is, hoe meer hij 
zich persoonlijk heeft ontwikkeld. Deze fictie duidt mogelijk op het verlangen dat er toch ergens een 
moment moet komen waar de tegenspraak zich oplost tussen de noodzaak je aan te passen en de 
noodzaak je eigen spoor te volgen. Deze studie zoekt niet naar dat fictieve moment, maar beschrijft 
enkel hoe mensen in een bepaalde onderneming worstelen met die tegenspraak. 

 

 
Terwijl tegenwoordig in organisaties aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers veel 
waarde wordt gehecht, hebben we in de theorievorming en in het onderzoek dus te maken 
met een onontgonnen gebied. De relaties tussen persoonlijke ontwikkeling, organisatiecon-
dities en veranderingsaanpak zijn niet helder. In deze situatie kan een onderzoek naar per-
soonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling slechts verkennend zijn. En wel in bei-
de opzichten: conceptueel en empirisch. In hoofdstuk 2 zal worden betoogd dat persoonlijke 
ontwikkeling het best begrepen kan worden als competentietoename. Competentietoename is 
de toename van het vermogen in de eigen rol activiteiten te ondernemen en intenties te for-
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muleren die zowel bijdragen aan de resultaten van de organisatie als aan zelfrealisatie in 
het werk. Competentie is dus meer dan de beheersing van vakkennis en van sociale vaardig-
heden. Competentie is ook het vermogen zichzelf in het werk te ontplooien. Iemand die de 
top is in zijn vakgebied, sociaal bijzonder vaardig, maar persoonlijke inzichten, motieven en 
kwaliteiten niet in zijn werk kan integreren, is dus niet competent. Deze stelling wordt in een 
tijd van snelle verandering alleen maar relevanter. Hoe sneller functies aan verandering on-
derhevig zijn, hoe beperkter het is competentie enkel vanuit het perspectief van de functie te 
beschouwen. Aanvullend dient het perspectief van de levensloop te worden gehanteerd. 
Vanuit het perspectief van de levensloop is iemand competent als hij in de functies die hij 
achtereenvolgens vervult zijn aspiratie weet te verbinden met zijn inspiratie (zie box 1.1). 
Competentietoename is een centrale notie uit de andragologie.2 Ik zal deze notie verbinden 
met de bestaande inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.  
De empirische gegevens van deze studie komen voort uit drie organisatieontwikkelingspro-
jecten. De bevinding na vergelijkende analyse van de drie casussen is dat interventies die de 
responsiviteit van het organisatiesysteem verbeteren de grootste kans hebben gelijktijdig bij 
te dragen aan zowel verbetering van organisatie-effectiviteit als aan competentietoename. 
Responsiviteit is de response van een deel van het organisatiesysteem op wat andere delen 
van het systeem nodig hebben en te bieden hebben. Herstel van responsiviteit blijkt een me-
diërend proces te zijn bij het tot stand brengen van een succesvolle organisatieaanpassing.  
 
 
 
     verbetering organisatie-effectiviteit 
Interventie  →      responsiviteit    →  +  
    competentietoename 
 
 
 
Figuur 1.1 De these die in deze studie is ontwikkeld (zie hoofdstuk 8) 
 
Zo blijkt responsiviteit van het managementteam – zowel een deel van het systeem als de 
representant van het hele systeem – een belangrijke factor. Responsiviteit van het manage-
mentteam betreft de mate waarin het team response geeft aan medewerkers. Dit is geoperati-
onaliseerd als: 
• medewerkers informeren over beslissingen; 
• aandacht hebben voor wat dieper in de organisatie leeft; 
• duidelijk antwoorden geven op vragen uit de organisatie;  
• urgente signalen en initiatieven tot zich door laten dringen.  
De onderzoeksdata suggereren dat er een verband bestaat tussen de responsiviteit van het 
managementteam, de gemiddelde prestaties van de individuele medewerker en de business-
resultaten.  
Is hiermee de rode draad van de hele studie geformuleerd, dan beginnen we nu bij het begin 
door de twee basisbegrippen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling nader te 
omschrijven. 
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1.1.2 Persoonlijke ontwikkeling is competentietoename 

Persoonlijke ontwikkeling vat ik in navolging van de therapeut Rogers (1961), de pedagoog 
Negt (1971, 1977) en de andragoloog Nijk (1978) op als ontwikkeling van ervaringsvermo-
gen en handelingscompetentie. Rogers (1961: 115) omschrijft ervaringsvermogen als “open-
heid voor eigen ervaringen”. Negt noemt de school een totaalproces van ervaringsverwer-
king en ervaringsvorming (1977: 19). “In het openbreken van gedragsblokkades en bewust-
zijnsblokkades” realiseert een goede school zijn doel: “de verruiming van het 
ervaringsvermogen van het kind en de ontwikkeling van autonomie” (1977: 33). Negt’s kri-
tiek op het Duitse schoolsysteem is dat het een te beperkt prestatiebegrip hanteert door alleen 
cognitieve prestaties te erkennen. Voor een kind dat bijvoorbeeld moeilijkheden heeft bij het 
maken van contact met andere kinderen of dit contact alleen door agressief gedrag tot stand 
kan brengen, is het overwinnen van deze moeilijkheid de fundamentele prestatie die het leve-
ren kan. En die het kind ook moet leveren wil niet teveel energie in dit conflict blijven zitten, 
waardoor minder energie beschikbaar is voor de cognitieve leerprestaties.  
Het begrip handelingscompetentie is door Nijk gemunt. Het is het vermogen tot een hande-
len waarin mensen zichzelf kunnen beamen. Nijk stelt zelfontplooiing gelijk met consistent 
handelen (Nijk, 1978: 209). Handelen is consistent als verschillende aspecten van het han-
delen met elkaar samenvallen: activiteit (wat mensen doen), verhaal (wat zij vertellen over 
de intentie en betekenis van wat zij doen), en bevinding (hoe zij zichzelf in beide ervaren). 
Zelfontplooiing is hier niet bedoeld als een ideaalbeeld waarop mensen door anderen beoor-
deeld kunnen worden. Of iemand slaagt in zijn streven naar zelfverwerkelijking kan alleen 
de betrokkene zelf rechtstreeks vaststellen.  

“Geen mens, geen instantie buiten hem kan in de plaats treden van zijn eigen bevin-
ding.” (Nijk, 1978: 162) 

Welke betekenis hebben de begrippen ervaringsvermogen en handelingscompetentie nu in de 
context van organisatieverandering? Hoe ontwikkelder het ervaringsvermogen, hoe realisti-
scher iemands houding ten opzichte van zichzelf en de realiteit van zijn werksituatie. Dit is 
meer dan een reëel beeld van hoe ‘de’ organisatie werkt. Het gaat immers niet om een realis-
tisch beeld van een buitenstaander, maar van een actor in het systeem zelf. De actor heeft 
niet alleen een beeld van de realiteit, maar maakt ook deel uit van de realiteit waar hij een 
beeld van heeft. Als ik deel uitmaak van een organisatie en ik wil van deze organisatie een 
reëel beeld krijgen, zal dit beeld mijzelf moeten omvatten. Als ze dat niet doet, is het per de-
finitie geen reëel beeld.3  
In figuur 1.2 is weergegeven dat in een onderneming kenmerken van de werksituatie en 
kenmerken van mensen bijeenkomen. Zij kunnen bij elkaar passen, maar kunnen elkaar ook 
afstoten. Als zij overwegend bij elkaar passen, gaat het werk haast als vanzelf en ervaren 
mensen een gelukkige verbinding. Als er veel afstotende elementen zijn, moeten mensen 
extra werk verrichten om de situatie draaglijk te maken. Het kan gebeuren dat zij deze in-
spanning niet toelaten tot hun bewuste ervaring, omdat het te pijnlijk is om het gebrek aan 
passendheid onder ogen te zien.  
Mechanismen die een realistisch beeld in de weg staan zijn van sociale aard, bijvoorbeeld 
groupthink (Janis, 1972), en van psychische aard, bijvoorbeeld de door de psychodynamiek 
onderzochte afweermechanismen als splitsing, projectie en ontkenning (zie onder andere 
Kets de Vries, 1991; Hirschhorn & Young, 1991).  
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        Werken 
vaardigheden                   technologisch 
intenties    Kenmerken    Kenmerken        organisatorisch 
belangen    van mensen    werksituatie        economisch 
behoeften                  sociaal 
        Ervaren 
 
 
Figuur 1.2 Werken en ervaren als twee processen waarin een verbinding tot stand komt tus-

sen kenmerken van mensen en kenmerken van de werksituatie 
 
Een toename in handelingscompetentie houdt in dat men eigen ervaringen zodanig kan ver-
woorden dat men er in interactie met anderen mee kan werken. Protestgevoelens, om een 
voorbeeld te noemen, zijn op zich een gegeven. In de interactie tussen mensen, maar ook in 
de interactie tussen mensen en de voorwerpen waaraan en waarmee zij werken, doen zich 
onvermijdelijk situaties voor dat de ander of het andere iets eist dat niet bij ze past: ‘Iets in 
mij’ protesteert dan. Een rug kan protesteren tegen eenzijdige belasting. Het gevoel van ei-
genwaarde kan protesteren als de eigen bijdrage door anderen niet gezien wordt. Dat zijn 
allemaal natuurlijke reacties. Een probleem kan zijn hoe men met deze reacties omgaat. Pro-
testgevoelens ontkennen is al even disfunctioneel als er onbeheerst uiting aan geven. Als 
men deze gevoelens ontkent hoopt de protestenergie zich innerlijk op en is men niet in staat 
tot realiteitstoetsing en constructieve ontknoping. Als de gevoelens onbeheerst worden geuit 
hebben zij doorgaans ongewenste gevolgen. In beide gevallen lukt het niet een motief (de 
bron van het protest) en een object (de situatie waartegen men protesteert en die men graag 
zou willen veranderen) op een productieve wijze te verbinden. Met andere woorden: men 
voelt zich niet bij machte de situatie een wending ten goede te geven. 
 
Mensen leren wel van dit soort ervaringen, maar niet automatisch zo dat hun competentie 
erdoor toeneemt. Zij kunnen bijvoorbeeld leren dat volharden in het protest niet reëel is om-
dat het niet leidt tot een oplossing maar tot extra schade, en zich vervolgens in zichzelf te-
rugtrekken, zich verschansend achter een bepaalde houding. Men houdt het protestgevoel 
dan buiten de bewuste interactie. Het leerproces loopt uit op opkroppen of berusten. Net zo-
als mensen hun interpersoonlijke conflictreacties construeren (Tjosvold, 1989), zo construe-
ren zij ook de houdingen waarmee zij innerlijk met de conflictenergie omgaan. Terugtrekken 
kan deels realistisch zijn, bijvoorbeeld als er weinig verandermogelijkheden zijn en de reali-
teit ondraaglijke aspecten bevat. Maar zich terugtrekken heeft ook altijd iets onwerkelijks 
omdat men het contact met een deel van de realiteit verliest. Het realiteitsgehalte van de ei-
gen ervaring kan dan onvoldoende getoetst worden. Wat realisme wordt genoemd, is in feite 
vermijding van de realiteit. Een echte realistische houding erkent daarentegen het “anti-rea-
lisme van de protestgevoelens als motor voor realisme" (Negt & Kluge, 1981/1993: 109).  
Daarmee wil niet gezegd zijn dat protestgevoelens een bron van waarheid zijn, eerder van 
vertekening. Het gaat er om dat een derde positie nodig is, een positie van waaruit protest en 
realiteit met elkaar geconfronteerd worden. Ruimte voor ervaringen houdt in ruimte voor de 
verwoording en de realiteitstoetsing van protestgevoelens. Realiteitstoetsing is een tweeledig 
proces: checken of de subjectieve appreciatie van de externe realiteit klopt en checken of de 
externe realiteit klopt. Door in de aanpak van de organisatieverandering ruimte te creëren 
voor zowel toetsing van de externe realiteit als van de beleving ervan, kan ieder tijdens de 
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gezamenlijke inspanning om de organisatie te verbeteren tevens zijn ervaringsvermogen ver-
ruimen. Op deze wijze versterken de leden van de organisatie onderling hun competentie. 

1.1.3 Organisatieontwikkeling is samenwerken en samen leren 

In de theorieën van veranderingsmanagement, organisatieontwikkeling en leren heeft lange 
tijd  de arbeid van de professional centraal gestaan. Of het nu gaat om adviseur, manager, 
interventionist, trainer, opleider of andragoog, steeds draaide het om zijn handelen: advise-
ren, managen, interveniëren, trainen, etc. Deze conceptualisering is echter inconsistent met 
het kernprincipe van zelfregeling: veranderen doen mensen zelf. Het resultaat van een ge-
slaagde interventie is niet alleen dat het oorspronkelijke probleem is opgelost, maar ook dat 
de betrokken mensen competenter zijn geworden in het oplossen van dit probleem. Als men 
dit principe werkelijk onderschrijft, doet men er toch goed aan vragen te stellen als: hoe doet 
de cliënt dat werk dan, welke vaardigheden brengt hij in, wat werkt voor hem wel, wat niet?  
Natuurlijk moet men ook beschrijven en analyseren hoe de adviseur de cliënt bij dat werk 
helpt en welke hulp wel werkt en welke niet. Voor de hand liggend is echter een perspectief-
verschuiving: eerst kijken hoe de cliënt zijn deel van het werk doet en van daaruit kijken hoe 
de adviseur dit ondersteunt. Ik heb dit eerder de decentrering van het professionele gezichts-
punt genoemd (Schuiling, 1986).  
Deze perspectiefverschuiving voltrekt zich vanuit het centraal stellen van de rol van de 
‘change agent’ (Lippitt, Watson & Westley, 1958), via discussies over een ‘client centered’ 
versus een ‘consultant centered’ benadering, naar de visie dat het gaat om de interactie tus-
sen cliënt en consultant, die samen met elkaar iets veranderen en daar beiden van leren. 
Clark spreekt al begin jaren zeventig (1972: 62) van het ‘partnership’ tussen de ‘practitio-
ners’, de ‘sponsors’  en de ‘subjects’ van geplande organisatieverandering.  
Toch treffen we in de handboeken van organisatieontwikkeling (French & Bell, 1973/1999; 
Cummings & Worley, 1975/1997; Mastenbroek, 1982/1998; Boonstra, 1993; Caluwé & 
Vermaak, 1999) nog hoofdzakelijk beschrijvingen aan van wat de adviseur doet: fasen-
schema’s, technieken, ethiek, enzovoorts. Wat de cliënt doet, komt slechts in casusbeschrij-
vingen naar voren, niet als object van conceptualisering.  
Tegelijk wordt het principe van samenwerken en samen leren wel degelijk breed erkend. Zo 
noemen Cummings & Worley adviseur en cliënt “colearners” (1997: 30). Zij stellen dat de 
algemene trend in het vak is om de deelname van de leden van de organisatie substantieel uit 
te breiden, opdat zij uit de effecten van hun eigen bijdrage leren over geplande verandering. 
Hierdoor kunnen zij de competentie verwerven die nodig is om de organisatie continu te ver-
anderen en te verbeteren. Deze verandering van het vak impliceert een nieuwe rol voor de 
organisatieadviseur, die zij als volgt omschrijven. 

“In deze modificatie van actieonderzoek is het de rol van de OD adviseur  met de leden 
van de organisatie te werken om hun leerproces te faciliteren. Beide partijen zijn ‘colear-
ners’ in het diagnosticeren van de organisatie en het ontwerpen, implementeren en be-
oordelen van veranderingen. Geen van beide partijen domineert het veranderingsproces. 
Zij brengen allebei hun unieke informatie, expertise en andere vermogens in om te leren 
hoe de organisatie te veranderen. De adviseurs weten hoe zij diagnostische instrumen-
ten en OD interventies kunnen ontwerpen, de leden van de organisatie hebben “lokale” 
kennis van de organisatie en hoe deze functioneert. Elke participant leert van het veran-
deringsproces. De organisatieleden leren hoe zij hun organisatie kunnen veranderen, 
verbeteren en verfijnen. De OD-adviseurs leren hoe zij complexe organisatorische ver-
andering en leren kunnen faciliteren.” (Cummings & Worley, 1997: 30-1) 
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Deze benadering belooft een gelijkwaardige relatie tussen de leden van de organisatie en de 
adviseur, maar geeft deze allerminst. De begrippen die traditioneel de activiteiten van de ad-
viseur aanduiden worden enkel uitgebreid naar de cliënt.  De cliënt gaat als het ware het 
werk van de adviseur doen: diagnosticeren, ontwerpen, implementeren en evalueren van ver-
anderingen. Maar daarmee hebben we nog steeds geen begrippen om de structuur te begrij-
pen van de ‘competentie voor continu veranderen en verbeteren’ en evenmin markerings-
punten om het proces te kunnen waarnemen waarin mensen deze competentie ontwikkelen.  
Naar mijn overtuiging wint het vak aan kracht als adviseurs en managers beschikken over 
een conceptualisering die hun markeringspunten verschaft waarmee zij kunnen waarnemen 
hoe mensen een concrete veranderingsstap zelf zetten. Dan leren de cliënten niet alleen van 
de modellen en vaardigheden van de adviseur, maar leert de adviseur ook te participeren in 
het veranderingsproces van de cliënt.  
Een belangrijke onderzoekstechnische consequentie van deze perspectiefverschuiving is dat 
in een casusbeschrijving aandacht dient te worden besteed aan observaties van en reflecties 
op het handelen van de deelnemers. Ontwerp en proces van de interventie dienen apart te 
worden beschreven, waarbij het proces niet als illustratie van het ontwerp wordt gebruikt 
maar als een eigenstandig object van studie dat eigen begrippen en observatiemethoden be-
hoeft. Een dergelijke opzet van de casestudie is uitzonderlijk. Vaak wordt aangenomen dat 
het werkelijke proces zich voltrekt zoals het is ontworpen (zie bijvoorbeeld: de Caluwé, 
1997). Daarentegen is het vermoeden van deze studie dat tussen ontwerp en proces juist inte-
ressante verschillen bestaan, die alles met leren en ontwikkeling te maken hebben. 
 

1.2 Doelstelling en aanpak 

De doelstelling van deze studie is te verkennen of en zo ja onder welke condities persoon-
lijke ontwikkeling plaatsvindt tijdens het proces van organisatieontwikkeling. Deze verken-
ning bestaat uit  een beschrijving, analyse en vergelijking van drie praktijkgevallen, waarbij 
ik zelf als adviseur betrokken was. Daarbij zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt. In elk 
van de casussen heeft voor, tijdens of na het OD-project met behulp van vragenlijsten een 
meting plaatsgevonden van de opvattingen van de betrokkenen over het functioneren van 
individuen, teams en de gehele organisatie. De uitkomsten in de vorm van schaalgemiddel-
den en correlaties worden gepresenteerd, terwijl de betrouwbaarheid en de validiteit van de 
meetinstrumenten zal worden verantwoord. Naast deze kwantitatieve gegevens zullen ook 
kwalitatieve beschrijvingen worden gegeven van de processen die zich tijdens de interventie 
voordoen. In hoofdstuk 3 zal het gebruik van kwantitatieve (belevingsdata) en kwalitatieve 
(klinische observaties) data worden uitgewerkt en verantwoord. 

1.2.1 Beoogde opbrengsten 

De opbrengst van deze studie is tweeledig.  
1. Een beschrijving en effectmeting van enkele interventies. Het betreft de interventies Ge-

zamenlijk Herontwerp (GH), Survey Feedback (SF), In-company Business Course (IBC) 
en Large Group Intervention (LGI). Op basis van data wordt besproken of deze interven-
ties de gewenste effecten sorteren en wat de werkzame ingrediënten zijn die maken dat 
de interventie deze effecten sorteert. Een nevenproduct is hier de ontwikkelde systema-
tiek voor het onderzoeken van interventietheorieën in actie. 

2. Een conceptuele verheldering van het proces van organisatieontwikkeling. Deze verhel-
dering resulteert uit het beschrijven, interpreteren, vergelijken en analyseren van obser-
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vaties van de procesdynamiek in de casussen. Hiermee beoog ik een bijdrage te leveren 
aan theorievorming over de processen die mediëren bij competentietoename in de con-
text van organisatieverandering.  

1.2.2 Organisatieontwikkeling als basisdiscipline 

Organisatieontwikkeling (OD) is zowel een praktische als een theoretische discipline. OD is 
een professioneel veld van sociale actie en een gebied van wetenschappelijk studie (Cum-
mings & Worley, 1997: 1).4 De casussen van deze studie zijn organisatieontwikkelingspro-
jecten in die zin dat zij vanuit de filosofie van organisatieontwikkeling zijn opgezet en ge-
bruik maken van de methoden die in dit professionele veld zijn ontwikkeld. De vergelijkende 
analyse van de casussen bouwt voort op en wil bijdragen aan de wetenschappelijke studie 
van dit professionele veld.  
De wetenschappelijke studie van het professionele veld evalueert veranderingsresultaten en 
veranderingsmethoden en formuleert theorieën over het proces van organisatieverandering. 
OD kent een levendig samenspel tussen de ontwikkeling van de wetenschappelijke theorie 
en haar toepassing. Om de aard van dit samenspel te omschrijven worden vaak twee gezeg-
den van Kurt Lewin geciteerd: “Als je iets wilt begrijpen, moet je proberen het te verande-
ren” en “Niets is zo praktisch als een goede theorie.”  
Een belangrijk onderscheid is hier het onderscheid tussen procestheorie en interventietheorie 
(Porras & Robertson, 1987).5 Een interventietheorie focust op de acties die mensen in de 
praktijk nemen als zij planmatig een verandering tot stand brengen. Zij specificeert stappen 
en formuleert de doelen van de verandering. Een procestheorie beschrijft de onderliggende 
dynamiek van het organisatieveranderingsproces in termen van mediërende processen. Zij 
benoemt de mechanismen die aan een bepaalde interventie ten grondslag liggen en verklaart 
daarmee het proces  via welke de interventie effect sorteert. Het onderscheid tussen proces-
theorie en interventietheorie bouwt voort op het onderscheid van Bennis (1966) tussen een 
veranderingstheorie (theorie van het proces) en een verandertheorie (theorie van de inter-
ventie).  

1.2.3 Ondersteunende disciplines 

 
 
                Educatieve filosofie 
        ↓ 
   Organisatiekunde    ↔   Organisatieontwikkeling   ↔   Personeelsmanagement 
        ↑ 
                Psychologie en sociologie 
 
 
 
Figuur 1.3 De disciplines van deze studie 
 
Bij het bestuderen van interventies, proces en uitkomsten van organisatieontwikkeling heeft 
men diverse andere kennisdomeinen nodig (zie figuur 1.3). Allereerst kan organisatieont-
wikkeling niet zonder de organisatiekunde in de specifieke betekenis van de leer van het 
ontwerpen van organisaties (Keuning & Eppink, 1996; Strikwerda, 2000). Ten tweede kan 
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organisatieontwikkeling niet zonder de psychologie in de breedste zin van het woord: de so-
ciale psychologie, de sociaalcognitieve leertheorie, de organisatiepsychologie en de psycho-
dynamiek. Eveneens onmisbaar is de sociologie. Organisaties functioneren in de maatschap-
pij en ondergaan daarvan de invloed. We hebben echter nog een vierde discipline nodig. Als 
we het vraagstuk van persoonlijke ontwikkeling werkelijk aan willen vatten, krijgen we ook 
te maken met noties als ‘handelen’, ‘leren’, ‘ontwikkelen’ en ‘helpen’. Ik zal hiervoor een 
beroep doen op auteurs die op het grensvlak van filosofie en andragologie vernieuwende 
concepten over handelen, leren en educatie hebben uitgewerkt.  
 

1.3 Context en aanleiding: bedrijf, casussen en adviseur 

Deze paragraaf introduceert de drie casussen en mijn positie als interne adviseur.  

1.3.1 De casussen 

De drie organisatieontwikkelingsprojecten hebben zich op verschillende plaatsen binnen één 
en hetzelfde concern hebben afgespeeld, een Nederlandse multinational die in het vervolg zal 
worden aangeduid als Het Bedrijf. Een overzicht van probleem, opdracht en doel van de drie 
projecten is te vinden in tabel 1.1.  
 
Tabel 1.1  Probleem, opdracht en doel van de interventies 
 
 Casus 1 Casus 2 Casus 3 
Organisatorische eenheid Fabriek High potentials R&D afdeling 
Probleemdefinitie bij de 
start van OD 

De fabriek is 
• te hiërarchisch 
• te duur 

Het Bedrijf heeft geen 
cursussen voor MD-doel-
groep 
 

Medewerkers en managers 
hebben last van hoge 
werkdruk.  

Opdracht Help ons de organisatie van 
het productieproces op-
nieuw te doordenken, met 
als criteria  
• empowerment 
• kostenreductie 
 

Ontwerp  
• in-company business 

courses voor de MD-
doelgroep 

• realiseer het plan voor 
Building on Talent  

Verhelder de oorzaken van 
werkdruk:  
• Organisatiefactoren 
• Individuele factoren 
 

Interventies • Gezamenlijk Heront-
werp (GH) 

• Survey feedback (SF) 

• In-company Business 
Course (IBC) 

• SF= Organisatie As-
sesment (OA) + 3600-
feedback (3600) 

 

• Survey feedback (SF) 
• Large Group Inter-

vention (LGI) 
• Teamontwikkeling 

(TO) 
 

Doel Survey Feedback • Meten voortgang van 
empowerment 

• Evaluatie van GH 

• Individuele feedback 
(3600 -feedback) 

• Organisatiefeedback 
(OA) 

 

Data voor diagnose 

Rol interne adviseur Makelaar 
• Extra adviescapaciteit 
• Evaluator 
 

Projectleider 
• Ontwerper 
• Trainer 
 

Organisatieadviseur 
• Onderzoeker (SF) 
• Facilitator (LGI, TO) 
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Elk project is een OD-project omdat (1) het management bewust koos voor de filosofie van 
OD, (2) OD-methoden zijn gebruikt en (3) in elk project OD-deskundigen zijn ingeschakeld. 
Het eerste project is het reorganiseren van een fabriek met het doel de bedrijfsprocessen fun-
damenteel te heroverwegen en te herontwerpen om zowel kostenreductie als empowerment 
van managers, operators en supervisors mogelijk te maken. Hierbij is Gezamenlijk Heront-
werp toegepast. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten gepresenteerd van een meting van de 
resultaten van deze interventie. Tevens worden observaties beschreven van het proces dat tot 
deze uitkomsten heeft geleid.  
Het tweede project is het ontwerpen en realiseren van een internationale in-company busi-
ness course voor de high potentials van Het Bedrijf wereldwijd. Hier is persoonlijke ontwik-
keling het hoofddoel van de interventie, waarbij de processen van besluitvorming en com-
municatie een belangrijk organisatiethema zijn. In hoofdstuk 6 wordt het ontwerp van de 
cursus beschreven, alsmede de observaties van de interactieprocessen tijdens de cursus. In 
bijlage 2 worden de verbanden gepresenteerd tussen de data van twee voorafgaand aan de 
cursus afgenomen vragenlijsten, te weten een organisatie-assessment en een 3600-feedback.  
Het derde project is een belevingsonderzoek naar werkdruk in een R&D afdeling. Dit leidt 
tot concrete verbeteringen in de processen van besluitvorming, communicatie en prestatiebe-
oordeling van medewerkers. In hoofdstuk 7 worden wederom kwantitatieve gegevens gepre-
senteerd waarmee kan worden bepaald of de interventie tot resultaat heeft geleid en wordt 
het proces beschreven dat zich tijdens de interventie heeft voltrokken. In het vervolg van de-
ze studie gebruik ik (als schrijver) ook de ik-vorm voor mijn rol als interne organisatiead-
viseur. Ik heb overgewogen de ik-als-adviseur ‘hij’ te noemen. Tegenover het voordeel van 
een meer objectiverende stijl staat echter de verwarring die dan bij de lezer ontstaat (“wie is 
die adviseur, ben jij dat?”). Bovendien dient het concrete handelen van de adviseur be-
spreekbaar te zijn, niet alleen in een gesprek over, maar ook met die adviseur.  

1.3.2 De voorgeschiedenis van de casussen 

De drie projecten spelen zich af in de periode 1994-1999. Het Bedrijf is een Nederlandse 
multinational op het gebied van de chemie en de biotechnologie en behoort op elk van de 
drie markten waarin het actief is tot de top-drie van de wereld. Het Bedrijf werkt business to 
business. Ten tijde van de casussen heeft het de respectabele leeftijd van 125 jaar. Het is op-
gericht door een wetenschapper, die een industriële toepassing ontdekte van wetenschappe-
lijke kennis. Research and development is altijd heel belangrijk geweest, zowel voor het 
ontwikkelen van nieuwe producten en processen, als voor voortdurende optimalisatie van 
bestaande processen. Het Bedrijf doet de hele keten van ontwikkelen, bouwen, produceren 
en verkopen. Het heeft ten tijde van het onderzoek een omzet die groeit van 1,5 naar 2 mil-
jard gulden. Het personeelsbestand in Nederland is iets meer dan 2000 mensen, wereldwijd 
iets meer dan 6000. De managementstijl van Het Bedrijf wordt vanaf eind jaren tachtig ver-
nieuwd onder leiding van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, De Leeuw (de 
naam is gefingeerd). Hij keert zich tegen de bureaucratie en vooral tegen een cultuur waarin 
mensen in het bijzijn van hun baas de mening van de baas bevestigen, terwijl zij daarvoor of 
daarna op de wandelgang andere meningen verkondigen. Bovendien wil De Leeuw een ver-
schuiving bewerkstelligen van interne gerichtheid op technologie naar externe gerichtheid op 
markt en klanten.  
Met behulp van een extern adviesbureau wordt vanaf 1990 een proces van organisatieont-
wikkeling ontworpen en uitgevoerd. Men stelt teams samen uit meerdere functies van het 
bedrijf, met name research & development, manufacturing en marketing and sales. De eerste 
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taak van deze teams is het bereiken van een beter resultaat in een bepaalde product-markt-
combinatie. Hun tweede taak is het vernieuwen van de bestaande wijze van werken in Het 
Bedrijf. De waarden die bij deze vernieuwing als leidraad gelden zijn: (1) ondernemend en 
resultaatgericht; (2) multidisciplinair teamwerk; (3) open en eerlijk communiceren; (4) le-
rende en onderzoekende houding; (5) onafhankelijk, niet hiërarchisch.6  
Deze waarden zijn de neerslag van intensieve procesbegeleiding van De Leeuw door zijn 
externe adviseurs, voorafgaand aan de installatie van de multifunctionele teams. Twee advi-
seurs - een marketingdeskundige en een gedragswetenschapper – coachen een team op deze 
waarden. Er ontstaat veel wrijving tussen de vernieuwers en de bestaande organisatie, tussen 
de nieuwe teams en de afdelingen waarvan zij hulp nodig hebben om hun resultaat te berei-
ken. Deze wrijvingen komen eind 1992 tot een ontlading. 
Begin 1992 besluit de directeur Personeel & Organisatie intern expertise op te bouwen op 
het gebied van organisatieontwikkeling. De gedachte is dat een samenwerking tussen externe 
en interne organisatieontwikkelaars een noodzakelijke conditie is voor het integreren van de 
vernieuwing in de bestaande organisatie. Per 1 september start ik als nieuw aangestelde in-
terne adviseur. Een maand later maakt De Leeuw vroegtijdig een einde aan de relatie met het 
externe adviesbureau en stelt hij de business group directors verantwoordelijk voor de orga-
nisatieverandering. Ten aanzien van het adviesbureau is de overweging dat deze het verande-
ringsproces niet meer onder controle lijkt te hebben. Ten aanzien van de interne rolverdeling 
is zijn overweging dat hij het veranderingsproces 2,5 jaar heeft getrokken en hij de business 
group directors het te weinig ziet oppakken. De resultaatteams zijn naast de bestaande orga-
nisatie tot ontwikkeling gebracht. Nu de multidisciplinaire samenwerking in resultaatteams 
een werkende organisatievorm blijkt te zijn, moet de bestaande organisatie in beweging wor-
den gebracht om zich rond deze vorm opnieuw te structureren. Dat kan alleen als de leiding 
zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Hij wil kortom een meer gedeelde verantwoordelijk-
heid en stelt de Business Group Directors vanaf nu verantwoordelijk voor de organisatiever-
andering in hun business group.  
De trekkers van de resultaatteams voelen zich echter in eerste instantie door De Leeuw in de 
steek gelaten en hebben er weinig vertrouwen in dat de BG-directors bereid en in staat zijn 
de verandering werkelijk voort te zetten. In mijn rol als interne adviseur organiseer ik enkele 
bijeenkomsten tussen de trekkers van de teams, De Leeuw en de BG-directors om het ge-
sprek tussen hen open te houden. 
Januari 1993 is er een workshop waarin De Leeuw en de directeuren van de business groups 
en staven hun ervaringen met het veranderingsproject evalueren. Zij besluiten vast te houden 
aan de waarden van de vernieuwing en stellen zich ten doel de waardevolle elementen van 
het experiment met de multifunctionele teams in de bestaande organisatiestructuur te integre-
ren. Bij deze evaluatie maken zij gebruik van het organisatiemodel van Vorstman, die ook 
persoonlijk aan de discussies deelneemt. In dezelfde workshop kondigt De Leeuw aan dat hij 
besloten heeft research & development te decentraliseren. Vervolgens start een proces, waar-
in eerst R&D en daarna bijna alle corporate staven worden gedecentraliseerd. Op het hoofd-
kantoor is twee jaar later nog slechts een kleine groep mensen werkzaam. De functie van 
business manager wordt in het leven geroepen. De Leeuw vertelt het verhaal in die tijd graag 
zo. Eerst had Het Bedrijf één ondernemer: de man aan de top. Vervolgens had Het Bedrijf 
drie ondernemers: de directeuren van de business groepen. Nu heeft Het Bedrijf 15 à 20 on-
dernemers: de business managers in de business groups. Van de business manager wordt 
verwacht dat hij een product-markt strategie ontwikkelt en op die basis alle primaire bedrijfs-
functies aanstuurt die hij voor zijn product-marktcombinatie nodig heeft. Projectmanagement 
wordt in dit kader steeds belangrijker, zowel ten behoeve van procesontwikkeling als ten 
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behoeve van organisatieverandering. De overlegstructuur in de top wordt vereenvoudigd 
door de Raad van Bestuur om te vormen tot een concerndirectie waarvan de business group 
directors deel uitmaken. En de besturingsfilosofie voor de samenwerking tussen de voorzitter 
van de concerndirectie en de business groups wordt die van planning en monitoring met als 
belangrijkste instrumenten het lange termijnplan en het jaarlijkse budget.  

1.3.3 Positie en rolkeuze als interne adviseur 

In elk van de drie casussen ben ik actief in de rol van interne adviseur. De functie van advi-
seur maakt deel uit van de aanvankelijk zeer grote, en na de decentralisatie zeer kleine afde-
ling Corporate Human Resources and Organization in het hoofdkantoor. Operationeel werk 
ik in projecten voor opdrachtgevers die uiteen lopen van een technische onderhoudsafdeling 
tot een marketing and sales afdeling, en van een operationele manager tot de voorzitter van 
de concerndirectie. Door dit verschil in hiërarchische en operationele structuur is er een 
spanningsveld tussen enerzijds deel uitmaken van de corporate staf en anderzijds op project-
basis advieswerk doen in opdracht van managers. Elke manager is vrij in de keuze de interne 
adviseur en/of een externe adviseur in te schakelen.  
 
 
 
 
 
 
 

 Meten van Gezamenlijk 
Herontwerp  empowerment  

 in de fabriek 

 
 
Casus 1 

BOT-1 BOT-2  
 BOT-3 
 
 
 

Casus 2 

 
 
 
  X x x x 

Survey Feedback en  
Large Group Intervention 
R&D  

  November 1996 Mei 1998 Okt 1998 tot  Nov 1999
   

Casus 3 

Figuur 1.4 De chronologie van de studie. BOT is de naam van de In-company Business Course 
van casus 2. De ervaring van BOT-1 gaat mee in de derde casus, de ervaring van 
het R&D-project doet op zijn beurt weer mee in BOT-2. 

 
Mijn rolkeuze in het geschetste spanningsveld bestaat uit de volgende principes (1) de advi-
seur werkt op basis van een vraag van een cliënt; (2) de lijnmanager die belang heeft bij de 
oplossing van het organisatieprobleem is de opdrachtgever van het adviesproject; (3) cliënt 
en adviseur werken samen aan de diagnose en de oplossing van het probleem; (4) de betref-
fende human resource manager heeft een duidelijk afgesproken rol in het OD; (5) zo nodig 
externe adviseurs inschakelen die over relevante specifieke expertise beschikken en affiniteit 
hebben met de waarden van Het Bedrijf; (6) gezamenlijk leren in het hele concern bevorde-
ren door de samenhang te expliciteren tussen lokale ervaringen met veranderingsprojecten en 
de waarden van Het Bedrijf. 
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In de samenwerking tussen interne adviseur en cliëntsysteem speelt de gedeelde ervaringsba-
sis een belangrijke rol. De interne adviseur is zelf ook lid van de organisatie en ondervindt 
dus mede de effecten van marktpositie, strategische keuzen, structuur en managementstijl. 
Decentralisatie ervaart hij bijvoorbeeld aan den lijve. Dit brengt met zich mee dat hij uit ei-
gen ervaring kan aanvoelen wat anderen in de organisatie meemaken. Dit geeft de interne 
adviseur een basis om een brug te slaan tussen de perspectieven van mensen die op verschil-
lende niveaus in de organisatie werkzaam zijn.  
In de samenwerking tussen interne adviseur en human resource manager hebben beide hun 
eigen bijdrage en specifieke kracht. De human resource manager maakt een vast deel uit van 
het cliëntsysteem en verkeert structureel in een betere positie om op de machtsverhoudingen 
te interveniëren dan de interne adviseur. Bovendien draagt hij zorg voor de follow-up. De 
interne adviseur staat – hoewel deel uitmaken van hetzelfde bedrijf – buiten het specifieke 
cliëntsysteem en kan derhalve makkelijker met nieuwe observaties en concepten naar voren 
komen. De samenwerking tussen beiden is verder nodig omdat zij gezien worden als deel 
uitmakend van dezelfde discipline Personeel & Organisatie. Als de P&O-discipline het 
slecht doet, hebben zij er beide last van.  
In de samenwerking tussen interne en externe adviseur brengt de interne adviseur kennis van 
de organisatie in en draagt zorg voor maatwerkoplossingen op basis van zijn gevoel voor wat 
de betrokken organisatie echt nodig heeft. De externe adviseur heeft meer ervaring op speci-
fieke probleemgebieden, is onafhankelijker en objectiever, kan makkelijker een nieuwe kijk 
op het functioneren van de organisatie introduceren en kan meer invloed uitoefenen op het 
adviesproces (Boonstra & Van der Vlist, 1996).  
In de samenwerking tussen interne adviseur en topmanagement komt het er op aan de sa-
menhang vast te houden tussen organisatiemodel en waarden enerzijds en ervaringen met de 
realiteit van de organisatie anderzijds. Terwijl het topmanagement tot diep in de organisatie 
kan reiken op basis van de cijfers, kan de interne adviseur via zijn projecten diep tot de ‘ge-
leefde organisatie’ doordringen. De uitdaging waar de interne adviseur dagelijks mee wordt 
geconfronteerd, is de verbinding te leggen tussen het economische perspectief en het sociale 
perspectief op de organisatie. Dit is bepaald lastig, maar wel bijzonder spannend. Elke casus 
getuigt hiervan. 
 
In de vier genoemde samenwerkingsverbanden staat de interne adviseur voor de opgave zo-
wel af te stemmen als zichzelf te positioneren. Hij moet op de achtergrond kunnen blijven als 
hij processen begeleidt, maar in debatten in het hoofdkantoor ook naar voren kunnen treden 
om geprononceerd een eigen positie in te nemen. Het zoeken naar een balans tussen afstem-
men en positioneren is mijn persoonlijke leerproces gedurende de beschreven casussen.  

1.3.4 Aanleiding: verwarring over onafhankelijkheid en hiërarchie 

De vijf waarden van Het Bedrijf harmoniëren met de waarden van OD. Open en eerlijk 
communiceren is de kernwaarde van de laboratoriumtraining waaruit OD is voortgekomen. 
De waarde ‘onafhankelijk en niet-hiërarchisch’ duidt op empowerment. Kortom: de vijf 
waarden beloven een gouden tijd voor een organisatieontwikkelaar. En dat wordt het ook, 
maar dan in de zin dat het verwarrende van vooral de leus ‘niet-hiërarchisch en onafhanke-
lijk’ ervaarbaar wordt. Ik loop hier zelf tegenaan in de samenwerking met de directeur P&O. 
We hebben verschil van inzicht over de opzet van organisatieontwikkeling ten behoeve van 
ondernemerschap. De directeur P&O wil een organisatiebreed programma. Ik voel meer voor 
maatwerk per businessgroep binnen een gemeenschappelijk kader. Zonder dit goed uit te 
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discussiëren ga ik aan het werk met die businessgroepen die mijn hulp inroepen. Voor de 
P&O-directeur is deze aanpak te traag en te onzichtbaar. Met instemming van De Leeuw 
schakelt hij een externe adviseur in om een organisatiebreed programma te ontwikkelen. Ik 
zeg dat ik het er niet mee eens ben, maar leg me bij de genomen beslissing neer en werk in-
tensief met de externe adviseur samen. Het lukt ons mooie sheets te schrijven, niet om iets in 
beweging te krijgen. Na vier maanden zegt De Leeuw het contract met de externe adviseur 
op. 
De conclusie lijkt duidelijk: een centraal programma voor organisatieontwikkeling past niet 
in een bedrijf dat zo ingrijpend aan het decentraliseren is. Maar eigenlijk wist ik dit al op 
voorhand. Dus hoe ‘onafhankelijk en niet-hiërarchisch’ heb ik mij zelf opgesteld door eerst 
wel bezwaar te maken maar vervolgens mee te doen? Moet ik het mijzelf verwijten – gebrek 
aan moed om openlijk en krachtig positie te kiezen – of ligt het aan de situatie: het ontbreekt 
aan een open discussie om alle argumenten goed af te wegen? Het thema van persoonlijke 
verantwoordelijkheid versus omgevingscondities komt zo naar voren.  
 
Box 1.2: “een organisatie waar je je nergens achter kunt verschuilen” 

In de visie van De Leeuw gaat zijn organisatiemodel primair uit van mensen (interviews 5-11-1999, 7-
12-1999 en 22-6-2001). Vanuit dit model benadert men de organisatie niet als een “systeem waar je 
poppetjes in stopt die vervolgens als een kameleon de kleur van het systeem aannemen, maar als een 
verzameling mensen die ieder individueel hun verantwoordelijkheid nemen en daarop worden afgere-
kend”. De waarde "onafhankelijk, niet-hiërarchisch" wil dus zeggen: gelijkwaardig. Van de kant van de 
medewerker kan het “volgen van de baas” geen basishouding zijn; de baas op zijn beurt mag niet lei-
dinggeven volgens het recept “niet lullen, maar doen wat ik zeg”. De basishouding dient te zijn: "wat is 
mijn bijdrage aan de keten en hoe krijg ik zicht op wat ontwikkelingen in de keten voor mij betekenen?" 

De Leeuw erkent dat dit geen makkelijk model is, omdat mensen zich nergens meer achter kunnen 
verschuilen. In plaats van zich te gedragen als verlengstuk van hun baas, de regels of de systemen, 
moeten zij zich kwetsbaar opstellen. “Als je het model tot het uiterste volgt, sta je helemaal alleen: jij 
wordt afgerekend. En juist daardoor krijg je een band met mensen. Want ieder wordt beoordeeld op 
zijn capaciteiten om resultaten te behalen, zijn kwetsbaarheid en zijn eerlijkheid. Op basis daarvan krijg 
je respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar. Dan durf ik beslissingen te nemen niet omdat ik de in-
houd helemaal ken, maar omdat ik de man vertrouw die mij het voorstel doet. Dan maak ik mij van 
hem afhankelijk. Daar kies ik mijn mensen op uit: heb ik het gevoel dat ik een bepaalde verantwoorde-
lijkheid volledig bij ze kan neerleggen. Ik moet wel blijven checken of het nog klopt. Als ik ergens een 
zorg over heb of we wel gaan realiseren wat we ons ten doel hebben gesteld, benader ik de betrok-
kene en deel die zorg met hem. Als blijkt dat de ander die zorg kan wegnemen, ga ik weer verder. Als 
hij mijn zorg niet kan wegnemen, zoek ik het tot op het bot uit.” 

In dit model verdient iemand geen respect enkel omdat hij een bepaalde positie heeft. Natuurlijk zijn er 
formele posities die hiërarchisch zijn geordend. “Maar respect moet je zelf opbouwen en komt je niet 
door je positie tegemoet. Als iemand zich in dit model op zijn formele positie beroept, heeft hij eigenlijk 
al verloren. Blijkbaar kan hij het niet voor elkaar krijgen op grond van zijn persoonlijke kwaliteiten. Als 
een manager het respect van zijn medewerkers verliest, is hij niet meer in staat te functioneren en 
dient hij uit zijn functie te worden gehaald. Mijn model is dus mensafhankelijk en werkt alleen als je op 
cruciale posten mensen hebt die het aankunnen.”  

De Leeuw vult aan dat dit de theorie is en dat in de praktijk andere overwegingen de doorslag kunnen 
geven. Een manager kan een slechte organisator zijn, maar fantastische opdrachten uit de markt bin-
nenhalen. Dan laat je hem graag doorgaan en probeer je op andere manieren in de lacune te voorzien. 

 

Ik herken dit thema in de ervaringen van de nieuw aangestelde business managers. Ook zij 
werken in een operationele structuur die niet samenvalt met de hiërarchische structuur. Zij 
worden geacht op basis van rekenschapsrelaties (Vorstman, 1990) contracten te sluiten met 
primaire functies als productie en research and development en met ondersteunende functies 
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als patenten. Maar de managers van deze functies behouden hun oude hiërarchische relaties 
naar boven en naar onderen. De rekenschapsrelaties worden aan de organisatie toegevoegd, 
zonder de oude machtsrelaties in de hiërarchie wezenlijk te veranderen (behalve bij R&D, 
waar de macht van de lijnmanagers bij de decentralisatie volkomen wordt uitgehold en alles 
rond de projectmanager wordt georganiseerd, die wel operationeel, maar niet hiërarchisch 
verantwoordelijk is voor zijn medewerkers – zie hoofdstuk 7). Als een business manager via 
de rekenschapsrelatie zijn  doelen niet bereikt, mag hij volgens het model de hiërarchische 
weg bovenlangs bewandelen. Hij loopt dan echter het risico dat dit door zijn baas geïnter-
preteerd wordt als onvermogen om er zelf uit te komen. Ondernemend, resultaatgericht, on-
afhankelijk en niet-hiërarchisch willen de business managers graag te werk gaan, maar Het 
Bedrijf heeft overduidelijk wel degelijk een hiërarchie. Bovendien is De Leeuw iemand die 
duidelijk de baas is en zijn hiërarchische positie zonder aarzeling gebruikt. Al is hij duidelijk 
géén baas van het oude stempel. Hij reageert werkelijk met ongenoegen of zelfs afschuw als 
mensen het oude gedrag vertonen. Hij heeft een aversie tegen positioneel denken en waar-
deert mensen die op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid handelen (zie box 1.2).  
Vooral jonge, ambitieuze medewerkers raken verstrikt in deze tegenstrijdigheden. Sommigen 
vertrekken, enkelen zijn heel succesvol en maken snelle stappen, de meeste worstelen ermee. 
De onderkenning van het leerproces in deze worsteling vormt in de tweede casus het motief 
voor het ontwikkelen van de cursus Building on Talent.  
De directe aanleiding voor dit onderzoek speelt zich af in de eerste casus, de reorganisatie 
van de fabriek. Tijdens het werken aan Gezamenlijk Herontwerp is er weinig verwarring 
over onafhankelijkheid en hiërarchie. Mensen stellen zich open, onafhankelijk en gelijk-
waardig op. Tegelijk is de hiërarchie van de te nemen beslissingen heel duidelijk. Op het 
moment dat het veranderteam een onverwachte en ingrijpende wijziging in de externe omge-
ving van de fabriek op een rustige en zelfbewuste wijze tegemoet treedt, kom ik tot de con-
clusie dat hier iets robuusts werkzaam is dat nadere bestudering waard is.  
Ook in de twee volgende OD-projecten – die zich pas later aandienen – speelt het thema van 
de wenselijkheid van niet-hiërarchisch gedrag in een hiërarchische organisatie. Vandaar dat 
ik – naast de hoofdvraag naar de effectiviteit en het proces van organisatieontwikkeling – in 
het slothoofdstuk op dit thema terug zal komen. 
 

1.4 Afbakening, opbouw en belang 

Met deze studie beoog ik een bijdrage te leveren aan de procestheorie van organisatieont-
wikkeling door op basis van een vergelijkende casestudie de proceskenmerken te identifice-
ren die bijdragen aan competentietoename. Ik beoog niet 
 
• een nieuwe psychologische theorie van empowerment, leren of werkdruk op te stellen; 
• een nieuwe organisatiekundige theorie op te stellen van macht, empowerment of hiërar-

chie;  
• een nieuwe interventiemethode te ontwerpen en te valideren; 
• een nieuw meetinstrument te valideren. 
Dit neemt niet weg dat deze vier onderwerpen veel aandacht krijgen, omdat een procestheo-
rie van organisatieontwikkeling niet los van deze onderwerpen ontwikkeld kan worden. 
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1.4.1 Opbouw  

In hoofdstuk 3 wordt de methodologie van dit onderzoek besproken als een combinatie van 
actieonderzoek, casestudie en evaluatieonderzoek. Om de opbouw van de studie te begrijpen 
is kennisname van twee normen van actieonderzoek van belang. De eerste norm is dat de 
actieonderzoeker reflectie op zijn theoretische startpositie moet uitstellen tot de latere fasen 
van het onderzoeksproject (Eden & Huxham, 1996: 531). Hij dient het theoretisch kader 
open te houden waarbinnen hij de onderzoekssituatie en de data verkent. Hij blijft zo toegan-
kelijk voor alternatieve manieren om de data te begrijpen zodat hij zijn werknoties (pre-
understanding) kan uitbreiden. De tweede norm is dat het proces van theorieontwikkeling in 
actieonderzoek wordt voltrokken als een continu cyclisch proces. Gestart wordt met werkno-
ties die zowel de interventie als de onderzoeksintentie inspireren. Deze noties zijn het begin 
van een cyclus waarin theorie in actie wordt omgezet, actie in reflectie en reflectie wederom 
in theorie. De uiteindelijke beschrijving van de onderzoeksbevindingen is een formeel proces 
waarin de werknoties geïntegreerd worden met  de resultaten van de reflectie en met de tij-
dens het project verkende en ontwikkelde theorieën. 
 
    Interventie 1      Interventie 2  Interventie 3 
 
 
  
 Lessen voor 

een volgend 
project 

 
 
 
Werknoties 
 
   Data ten behoeve van deze studie 
 
 
Figuur 1.5 De ontwikkelcyclus van deze studie 
 
Deze twee normen van actieonderzoek liggen ten grondslag aan de opbouw van dit boek. 
Hoofdstuk 2 bevat de werknoties die meer of minder expliciet bij de start van het onderzoek 
aanwezig waren. In de casushoofdstukken worden nieuwe theorieën geïntroduceerd. Dan 
gaat het om de interventietheorie, theorieën betreffende de X (het issue) van de interventie, 
alsmede theorieën die geschikt lijken om de processen die zich tijdens de interventie afspelen 
te begrijpen. Op deze wijze worden theorieën vanuit de praktijk van het interveniëren naar 
waarde geschat. Al interveniërend en onderzoekend blijkt welke theorie de betrokkenen 
helpt om hun organisatieprobleem aan te vatten en welke theorie de actieonderzoeker helpt 
om te begrijpen wat hij doet en hoe het werkt.  
De cyclus van theorie – interventie - reflectie - theorie omvat deze hele studie. De eerste stap 
in deze cyclus is hoofdstuk 2 met de werknoties organisatieontwikkeling, competentie en 
ervaringsleren.  Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksopzet, terwijl hoofdstuk 4 de interven-
tietheorie van Survey Feedback behandelt. 
Dan volgen de casushoofdstukken met elk een eigen cyclus van theorie, actie en reflectie. De 
drie casussen worden hier gepresenteerd in de volgorde waarin zij in werkelijkheid zijn op-
gezet. Dat maakt het mogelijk de lessen van de ene interventie te presenteren als input voor 
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de volgende. Daarmee wordt het leerproces van de adviseur zichtbaar. Tegelijk vormen de 
casussen ten opzichte van elkaar zo ook een cross-check op de validiteit van de theorie die 
gaandeweg ontwikkeld wordt.  
De eerste casestudie (hoofdstuk 5) laat zien dat toepassing van Gezamenlijk Herontwerp tot 
verbetering van efficiency, satisfactie en empowerment leidt. Het herontwerpen van het hori-
zontale proces wordt doorgetrokken in een herontwerp van de verticale relaties in de hiërar-
chie. Tevens blijkt dat met de klassieke aanpak van Survey Feedback de problemen wel op 
tafel komen, maar niet kunnen worden doorgewerkt en opgelost. 
De tweede casestudie (hoofdstuk 6) laat zien dat een door trainers, senior managers en pro-
fessionals gezamenlijk gecreëerde leersituatie tot competentietoename leidt. Uit een analyse 
van de verbanden tussen OA-data en 3600-data (bijlage 2) blijkt dat een gebrek aan responsi-
viteit van het senior management in de werksituatie samenhangt met slechter teamwerk tus-
sen professionals op de raakvlakken (interfaces) tussen de functies in het horizontale proces. 
De derde casestudie (hoofdstuk 7) laat zien dat niet alleen de marktsituatie, maar ook de in-
teractiepatronen tussen managers en medewerkers een belangrijke factor zijn in de werkdruk 
die zowel medewerkers als managers ervaren. Het gezamenlijk valideren van de ervaring van 
werkdruk leidt tot verbetering van deze interactiepatronen. Survey Feedback blijkt gecombi-
neerd met een Large Group Intervention een effectieve aanpak om deze validatie mogelijk te 
maken.  
Hoofdstuk 8 verbindt de bevindingen van de casussen met de werknoties uit hoofdstuk 2. De 
werkzame ingrediënten van de interventies in de drie casussen worden dan vergeleken en 
geïntegreerd met procestheorieën van organisatieontwikkeling.  

1.4.2 Belang van deze studie 

De relevantie van deze studie is de bijdrage die wordt geleverd aan theorievorming over de 
persoonlijke ontwikkelingsdimensie van OD. Dit gebeurt door het begrip handelingscompe-
tentie te operationaliseren en te onderzoeken in de context van organisatieverandering. Dit 
sluit aan bij het pleidooi van Pasmore & Fagans (1992) dat onderzoekers en adviseurs in OD 
bij voorrang aandacht dienen te geven aan de exacte vorm en inhoud van de leerervaringen 
waarin leden van de organisatie de competentie verwerven om op een effectieve wijze in 
beslissingen te participeren (1992: 392). De verwachting van deze studie is dat de combina-
tie van klinische observaties en belevingsdata tot een beter begrip van precies deze ervarin-
gen leidt.  
Verder kan deze studie ook worden beschouwd als  
1. een praktijkbeschrijving van de dubbelzinnigheid, de valkuilen en het wonderlijke ver-

loop van het proces van empowerment;  
2. bijdrage aan het ambacht van het ontwerpen van interventies die de diversiteit aan ge-

zichtspunten in de organisatie tot gelding brengen;  
3. een oefening in een onderzoek van interventies dat de diversiteit aan gezichtspunten in 

de wetenschap tot gelding brengt. 
 
Het ineenvlechten van uiteenlopende gezichtspunten is zowel in de wereld van de organisatie 
als in de wereld van de theorie de grote uitdaging. In beide moet de intellectuele en prakti-
sche ruimte worden gecreëerd waarin een dialoog en een samenvloeien van verschillende 
stromingen kan plaatsvinden. Op het terrein van de theorie spreken Lincoln en Guba (2000: 
164) van “borrowing or bricolage”: het lenen van verrijkende elementen uit de onderzoeks-
paradigma’s van het positivisme, de kritische theorie, het constructivisme en het participa-
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tieve model. Men kan onmogelijk expert zijn in al deze theoretische kaders. Bricolage is 
knutselen met data, ervaringen, kennis, begrippen en methoden vanuit uiteenlopende per-
spectieven. Bricolage is amateurswerk in de eigenlijke zin van het woord: werk uit liefheb-
berij verricht. 
 
Het publiek waarvoor ik deze studie heb geschreven, bestaat uit:  
1. de betrokkenen van de drie casussen; 
2. de onderneming waar zij deel van uitmaken; 
3. collega-adviseurs;  
4. onderzoekers.  
Oftewel allen die geïnteresseerd zijn in een ontmoeting van uiteenlopende perspectieven en 
aanpakken, en die bereid zijn enige distantie te nemen van de dagelijkse realiteit van het in-
terveniëren, managen en onderzoeken. Interveniëren en onderzoeken zijn twee momenten in 
een permanent en persoonlijk leerproces naar effectiever werkende organisaties. 
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2 Competentietoename door betrokkenheid bij organisatieaanpassing  

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag uitgewerkt met behulp van inzichten uit de lite-
ratuur. De begrippen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling worden bepaald 
in relatie tot de begrippen ervaring en competentie. Hiermee formuleer ik de uitgangstheorie 
en werknoties die zowel de interventies als de onderzoeksvragen hebben geïnspireerd en 
daarmee het vertrekpunt vormden van dit actieonderzoek. 
 

2.1 Oorspronkelijke vraagstelling 

De oorspronkelijke vraagstelling luidt: leidt organisatieontwikkeling ook tot persoonlijke 
ontwikkeling? In deze paragraaf wordt deze vraagstelling opgesplitst in vier deelvragen. 
Daaraan voorafgaand presenteer ik actieonderzoek als benaderingswijze van organisatiever-
andering en definieer ik de onderzoekselementen. 

2.1.1 Actieonderzoek als benaderingswijze 

Actieonderzoek is in de woorden van Cummings & Worley (1997: 8) “de ruggengraat van de 
meeste OD toepassingen”. Het model van op actieonderzoek gebaseerde organisatieontwik-
keling benadrukt het belang van het verzamelen van data over het functioneren van een or-
ganisatie om de oorzaken van de problemen te analyseren, oplossingen te ontwerpen en te 
implementeren en de resultaten te evalueren. Bij het verzamelen van data maakt men gebruik 
van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Een belangrijk verschil met gangbaar weten-
schappelijk onderzoek is echter het samenwerken tussen onderzoekers en onderzochten. Het 
object van onderzoek is het functioneren en de effectiviteit van de organisatie. De leden van 
de organisatie dragen echter door hun acties en interacties bij aan dit functioneren. Zij nemen 
zichzelf als object van onderzoek als zij hun eigen reacties op en aandeel in dit functioneren 
onderzoeken. De leden van de organisatie zijn dus onderzochten en onderzoeker, subject en 
object van onderzoek. 
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Van Beinum (1998: 5) heeft de fundamentele karakteristiek van actieonderzoek op heldere 
wijze bepaald. Ik volg hier zijn betoog, dat ik schematisch heb weergegeven in figuur 2.1.  
Actieonderzoek is allereerst een sociale relatie. En elke sociale relatie heeft altijd een derde 
element: het gaat ergens om en over. Vanuit het perspectief van de communicatie zijn er als 
het ware drie participanten: de spreker, de luisteraar en het onderwerp. Vanuit het perspectief 
van de organisatie bestaan de drie elementen uit twee individuen of groepen en een taak in 
het kader van de organisatiedoelen. In het bijzondere geval van actieonderzoek is er de advi-
seur, of actieonderzoeker, (A), die samen met het cliëntsysteem ofwel betrokkenen (B) een 
issue (X) adresseert. Actieonderzoek vormt dus één ABX-systeem temidden van de vele 
ABX-systemen die een organisatie rijk is. Een ABX-systeem bestaat uit drie interdependente 
elementen, waarbij elk element slechts gedefinieerd kan worden in relatie tot de andere twee. 
In ieder ABX-systeem is er een andere A, een andere B en een andere X. Elk actieonderzoek 
is derhalve uniek, contextueel en historisch. 
 
 
 

X  
 
 
 
 
 B A  
 
 
 
Figuur 2.1 Het ABX-systeem als basisschema van actieonderzoek 
 
X is een probleem van of een kans voor de organisatie. X kan gedefinieerd zijn als de nood-
zaak van kostenreductie, de mogelijkheid een nieuwe markt te openen of de integratie van 
twee bedrijven. Terwijl zij aan X werken, werken A en B samen en leren zij ook van elkaar. 
In deze interactie tussen adviseur en cliënt kunnen alle menselijke modaliteiten van de dage-
lijkse realiteit van de organisatie worden ervaren: liefde, haat, angst, verwarring, projecties, 
afweer tegen angst, groepsdynamiek, organisatorische waarden en normen, enzovoorts. De 
actieonderzoeker sluit zich hiervoor niet af. Hij brengt zijn theorieën, modellen, methoden, 
technieken in, en blijft tegelijk open staan voor de wijze waarop de menselijke modaliteiten 
doorwerken op de definitie en aanpak van X. 
 

S1 – (π) – S2 
S1 -- ? – S2 
S1 -- (π) -- ? 
S1 -- ? -- ? 
? -- ? -- ? 

 
Figuur 2.2 Situaties in actieonderzoek (Van Beinum, 1998: 18; Herbst, 1974: 182) 
 
In het proces van actieonderzoek kunnen zich verschillende situaties voordoen. Figuur 2.2. 
geeft deze situaties schematisch weer. Vaak weten we waar we zijn (S1), waar we naar toe 
willen (S2) en wat we moeten doen om daar te komen (π). Het komt in een proces van orga-
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nisatieverandering echter ook voor dat we weten waar we zijn (S1), weten waar we willen 
zijn (s2), maar niet weten hoe daar te komen (?). Op andere momenten weten we waar we 
zijn (S1) en wat we moeten doen (π), maar weten we niet goed waar we zullen uitkomen (?). 
En dan zijn er de situaties dat we weten waar we zijn (S1), maar niet weten waar we heen 
gaan (S2) en wat te doen (π). En een enkele keer komt het voor dat we niet weten in welke 
positie we verkeren (?), niet weten wat te doen (?)  en bovendien niet weten in welke richting 
we gaan (?).  
Aanvullend kan gesteld worden dat er in organisaties ook situaties zijn waarin men doet 
alsof men weet wat S1, S2 of (π) is, terwijl men in feite in het duister tast. De actieonderzoe-
ker zal er op gericht zijn de open vragen, onzekerheden en twijfels te expliciteren, zodat ze 
besproken en getoetst kunnen worden. 

2.1.2 Definitie van de onderzoekselementen 

De eenheid van onderzoek is de ‘interactie tussen managers en medewerkers’. Aangezien 
deze interactie tijdens de interventie wordt onderzocht, kunnen de verbanden tussen de on-
derzoekselementen worden weergegeven als in figuur 2.3. 
 
 
     organisatie-effectiviteit 
OD-interventie → interactie → aanpassing organisatie → + 
     persoonlijke ontwikkeling
         
 
 
 
Figuur 2.3 Basisschema van deze studie 
 
Een OD-interventie is een logische opeenvolging van stappen waarmee een actor die geen 
deel uitmaakt van het te veranderen organisatiesysteem de actoren in het systeem helpt de 
organisatie aan te passen, met het tweeledige doel de effectiviteit van de organisatie te ver-
beteren en bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen.  
Er zijn veel factoren die aanleiding kunnen geven tot een aanpassing van de organisatie: wij-
zigende marktomstandigheden, nieuwe technologieën, nieuwe producten, andere concurren-
tieverhoudingen, emancipatorische ontwikkelingen van werknemers (Strikwerda, 1994: 26). 
Het gewenste resultaat van de aanpassing is dat de organisatie een verbeterde relatie heeft tot 
één of meerdere van deze factoren. De verbeterde relatie uit zich in een verhoging van de 
effectiviteit “van de operationele en bestuurlijke processen van de organisatie (…) waarvan 
de effecten ook (…) meetbaar zijn” (Strikwerda, 1994: 27). Effectiviteit is de mate waarin 
gestelde doelen worden bereikt. De criteria waarmee de effectiviteit van een organisatie kan 
worden beoordeeld zijn behoeftevoorziening, efficiency, satisfactie en zelfhandhaving (Keu-
ning & Eppink, 1996: 29). 
Het begrip interactie duidt op de wisselwerking tussen de actoren in het organisatiesysteem 
bij het werken aan hun taak, in dit geval de aanpassing van de organisatie. Het omvat alle 
activiteiten op het vlak van samenwerking en communicatie.  
Een OD-interventie leidt niet direct tot effectiviteitverbetering of persoonlijke ontwikkeling. 
De tussenstappen zijn interactie en organisatieaanpassing. Niet de adviseur op zich, maar de 
betrokkenen zelf passen in interactie met elkaar en met de adviseur de organisatie aan. 
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Voorts kan men iemand niet ontwikkelen, mensen kunnen alleen zichzelf ontwikkelen, maar 
zij doen dit wederom in interactie met anderen. De mate waarin betrokkenen de effectiviteit 
van de organisatie verbeteren en zich hierbij ontwikkelen, hangt dus in hoge mate af van de 
kwaliteit van de interactie. De adviseur kan hen helpen hiervoor gunstige condities te creë-
ren. De OD-adviseur kan er in hoge mate van overtuigd zijn dat hij de juiste condities cre-
eert, zeker weten of en hoe de betrokkenen de condities zullen benutten doet hij echter niet. 
Interactie is dus een onmisbare schakel tussen interventie enerzijds en uitkomsten anderzijds. 

2.1.3 Opsplitsing in deelvragen 

Als adviseur is men soms gefrustreerd over het geringe effect van de interventie (althans in 
eigen ogen) op de ontwikkeling bij een cliënt of deelnemer. Op andere momenten is men 
verwonderd over de snelheid waarmee een individu of groep zich ontwikkelt. In beide ge-
vallen geldt dat men de subjectieve indruk zou moeten kunnen toetsen aan objectieve data. 
Dat is de meetvraag van deze studie: op basis van welke indicatoren en met welke meetin-
strumenten kan worden vastgesteld of persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden? Als 
meetgegevens de indruk bevestigen, is de volgende vraag waaraan dat ligt. Wat zijn de ken-
merken van de interventie die persoonlijke ontwikkeling als uitkomst mogelijk hebben ge-
maakt? Dit noem ik de ontwerpvraag: wat zijn de werkzame bestanddelen van het interven-
tieontwerp die maken dat een interventie tot zowel effectiviteitverbetering als tot persoon-
lijke ontwikkeling leidt? De derde vraag is vervolgens wat nu de interventie verbindt met de 
uitkomsten. Wat zijn de processen die in de interactie werkzaam zijn en via welke de inter-
ventie tot deze bepaalde uitkomst leidt? Dit is de procesvraag. Het uitgangspunt is dat de 
interventie wel, maar het proces niet kan worden ontworpen. Het proces ‘voltrekt zich’ tij-
dens de interactie. Of niet. Of mogelijk anders dan gepland. De vierde en laatste vraag is wat 
de organisatievraag is die aanleiding geeft tot de interventie en wat uit de interventies kan 
worden geleerd over de organisatieprincipes waarmee tijdens de interventie is gewerkt.  
 
 
Organisatievraag→ Interventieontwerp →  Proces → Uitkomsten 
 
 
 
Figuur 2.4 Lineaire ordening van de vier basiselementen van OD-onderzoek 
 
De vier kernbegrippen van deze deelvragen staan schematisch weergegeven in figuur 2.4. 
Let wel: dit is geen faseschema. Bedoeld is slechts dat een interventie pas kan plaatsvinden 
nadat een vraag is gesteld en dat de interventie een veranderingsproces op gang beoogt te 
brengen waarbij bepaalde uitkomsten worden beoogd. Hier worden dus elementen aangeduid 
die in werkelijkheid vier momenten van één en hetzelfde proces zijn. Bepaalde uitkomsten 
kunnen bijvoorbeeld al in het proces waarneembaar zijn. Tijdens het proces kan een nieuwe 
interventie nodig zijn. De vier deelvragen duiden dus op vier logisch te onderscheiden ele-
menten, niet op een volgorde in de tijd. Begrippen kunnen in een tekst slechts lineair worden 
gepresenteerd.  
 
Deze studie is geordend naar deze vier basiselementen. Het resultaat van dit hoofdstuk is de 
formulering van een nader uitgewerkte probleemstelling in de slotparagraaf. In de vier tus-
senliggende paragrafen bespreek ik inzichten uit de literatuur over de  vier deelvragen. 
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2.2 De organisatievraag   

Het vak organisatieontwikkeling interpreteert organisatievragen als een vraag naar het ver-
sterken van het zelfregelend vermogen van de organisatie. Veranderingen zijn zo talrijk en 
gaan zo snel dat het te beperkt is om de organisatie enkel te helpen zich aan een bepaalde 
verandering aan te passen. Het lijkt zinvoller de organisatie te helpen haar aanpassingsver-
mogen te verbeteren. Deze focus is van meet af aan in het vak aanwezig, zoals mag blijken 
uit onderstaande definitie, die weliswaar één van de vele, maar ook één van de eerste is. 

“Organization development (OD) is a response to change, a complex educational strat-
egy intended to change the beliefs, attitudes, values, and structure of organizations so 
that they can better adapt to new technologies, markets and challenges, and the dizzying 
rate of change itself." (Bennis, 1969, geciteerd in French & Bell, 1973/1999: 24) 

In plaats van aanpassingsvermogen wordt ook wel gesproken over “geïnstitutionaliseerd on-
derzoek naar de eigen sociale processen” (Burke & Hornstein, 1972) “zelfvernieuwend ver-
mogen” (Beer, 1980), “organisatievermogen” (Ulrich, 1989), of “organisatorisch leervermo-
gen” (Yeung et al, 1999). In deze studie hanteer ik de term zelfregelend vermogen. Dit be-
grip duidt op het vermogen zelf een antwoord te vinden op veranderingen van de eerste en de 
tweede orde. Veranderingen van de eerste orde zijn afwijkingen die binnen een systeem op-
gevangen kunnen worden. Veranderingen van de tweede orde zijn veranderingen die sys-
teemverandering noodzakelijk maken.  
Het is gebruikelijk in een organisatie verschillende niveaus te onderscheiden. Ik volg in deze 
de indeling van Strikwerda (2000: 47), die drie niveaus onderscheidt. 
1. De organisatie van het primaire proces. Dit niveau wordt beschreven door de vakgebie-

den industrial engineering en administratieve organisatie. 
2. De organisatie van de operationele eenheden. Dit betreft de groepering van de activitei-

ten van de onderneming in operationele eenheden zoals business units, divisies, werk-
maatschappijen en dergelijke. De gegroepeerde activiteiten worden in accountable een-
heden ondergebracht, dat wil zeggen dat een eenheid één taak, één verantwoordelijkheid 
vormt met een éénhoofdige leiding die integraal verantwoording aflegt over alle aspec-
ten van de hem of haar toevertrouwde taak en middelen. 

3. De organisatie van de onderneming. Hier gaat het om de governance structure. De on-
derneming is niet enkel een verzameling operationele eenheden. De onderneming is een 
functie in de economie die een cluster van gerelateerde activiteiten creëert, instandhoudt, 
ontwikkelt en herstructureert, opdat de cluster als geheel en de afzonderlijke elementen 
daarin zo goed mogelijk functioneren. Er moet derhalve een definitie zijn van de rol van 
het bestuurlijke centrum en vooral ook van de bestuurlijke verhouding tussen het cen-
trum en de operationele eenheden. 

De volgende paragrafen bespreken condities voor zelfregeling op elk van deze niveaus. 

2.2.1 Organisatiecondities voor zelfregeling in het primaire proces 

De sociotechnische theorie is vooral beproefd op het eerste niveau, bij het herontwerp van 
productieprocessen (zie hoofdstuk 5). De sociotechnische systeemtheorie definieert zelfrege-
ling als de verantwoordelijke uitoefening van autonomie in een organisatiesysteem dat het 
mogelijk maakt zowel de regels van het technische systeem te volgen – de regels van de na-
tuurkunde, de scheikunde en van engineering - als de regels van het sociale systeem - de re-
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gels van de psychologie, de sociologie en de politiek (Ketchum & Trist, 1992: 151, 28). De 
sociotechnische theorie stelt dat problemen van ondernemingen op het gebied van veiligheid, 
productiviteit en betrouwbaarheid terug te voeren zijn op het gedrag van mensen. Het gedrag 
van mensen is op zijn beurt terug te voeren op hun werkervaring. Als mensen slechte werk-
ervaringen hebben, zullen zij nalaten te doen wat gedaan moet worden. Als mensen goede 
werkervaringen hebben, doen zij uit zichzelf (zelfregelend) wat nodig is (Ketchum & Trist, 
1992: 15). De theorie stelt verder dat een slechte werkervaring voortkomt uit een mismatch 
tussen de kenmerken van mensen en de organisatorische kenmerken van de werksituatie. Een 
goede match is mogelijk als men de organisatie aanpast. Op het vlak van de arbeidsvoor-
waarden zorgen zaken als een eerlijke en adequate beloning, baanzekerheid, veiligheid, ge-
zondheid en faire procedures voor de bevrediging van extrinsieke behoeften van medewer-
kers. Op het gebied van het werk zelf zijn variëteit en uitdaging, continu leren, beslissings-
bevoegdheid, erkenning en steun, zinvolle sociale bijdrage en wenselijke toekomst de 
condities die bevorderlijk zijn voor de intrinsieke motivatie. De belangrijkste systeemveran-
dering die nodig is om er voor te zorgen dat de werkomgeving meer van deze kenmerken 
gaat bevatten, is de overdracht van een deel van de taken van managers, ondersteunende 
diensten en supervisors naar medewerkers in zelfregelende teams. 
Zelfregeling vergt dus niet het loslaten van structuur, maar het zorgen voor een betere struc-
tuur, dat wil zeggen een structuur die een optimale verhouding zoekt tussen technische en 
sociale wetten. Wat Ketchum en Trist de “anatomie van de zelfregeling” noemen is goed in 
kaart gebracht door Randolph (1995). Randolph stelt op grond van acht jaar ervaring met het 
ontwikkelen van empowerde teams bij tien verschillende bedrijven, dat vooral twee condities 
noodzakelijk zijn. De eerste conditie is dat het management informatie begint te delen. Met 
name het delen van gevoelige informatie over financiën, marktaandeel, groeimogelijkheden 
en de strategieën van concurrenten is belangrijk. Als mensen geïnformeerd zijn over hoe het 
bedrijf het doet, en hoe zij zelf het doen, voelen zij zich bijna gedwongen verantwoordelijk 
te gaan handelen. De tweede conditie is, dat een structuur wordt gecreëerd die tot autonomie 
leidt. Zonder structuur zitten mensen slechts op elkaar te wachten. Elementen die een struc-
tuur verschaffen die zelfregeling mogelijk maakt zijn: een missie, gezamenlijk stellen van 
doelen, regels voor besluitvorming, wederzijdse beoordeling van medewerkers en managers, 
en training. 

2.2.2 Organisatiecondities voor zelfregeling in de operationele organisatie 

De klassieke functionele organisatie kent weinig zelfregeling, omdat zij bestaat uit centrale 
coördinatie van gespecialiseerde activiteiten. Deze vorm is geschikt voor een onderneming 
die een beperkt pakket standaardproducten voor een lage prijs wil aanbieden. Als een onder-
neming een bredere markt wil bedienen met een breder productenpakket, doet zij er goed aan 
over te stappen naar een productorganisatie of een business unit organisatie. In deze gevallen 
vindt decentralisatie van de coördinatietaak plaats.  Een business unit is in die zin zelfrege-
lend dat zij intern haar activiteiten coördineert, waarbij het bestuur van de onderneming zich 
niet met de interne operatie van de business unit bemoeit.  
De drie genoemde organisatievormen zijn echter relatief simpel. In de jaren zeventig wordt 
de matrixorganisatie voorgesteld als antwoord op de toenemende complexiteit van de ont-
wikkelingen waaraan de organisatie zich moet aanpassen. Markt, product, technologie, alles 
is tegelijk in beweging. Medewerkers krijgen daarop twee bazen, die elk één van de per-
spectieven representeren (Galbraith, 1973). De matrixorganisatie blijkt echter in slechts 2 op 
de tien gevallen te werken (Galbraith, 1994). Beter één slechte baas, dan twee goede, zo luidt 
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daarop de conclusie van velen (Strikwerda, 2001). Daarop is doorgezocht naar organisatie-
vormen waarmee de toenemende complexiteit kan worden gehanteerd, zonder in de impasses 
van de matrix terecht te komen. 
Ik beschrijf hier de oplossing van Vorstman, omdat zijn model begin 1993 in Het Bedrijf 
wordt geadopteerd. Vorstman is 30 jaar als manager werkzaam geweest in vooral productie-
functies bij Philips en is vervolgens tien jaar buitengewoon hoogleraar organisatiekunde aan 
de Technische Universiteit Twente. In zijn organisatietheorie staat het totstandkomingspro-
ces voorop (zie figuur 2.5). Dit begint bij marktonderzoek, omdat een product nu eenmaal 
geschikt moet zijn voor gebruik en de gebruiker dus gevraagd moet worden wat hij van het 
product denkt. Vervolgens dient zo concreet mogelijk beschreven te worden wat de wensen 
van de markt zijn. Dit wordt specificeren genoemd. Gebruikerswensen dienen daarbij gere-
lateerd te worden aan de procesmogelijkheden nu of in de naaste toekomst. Het heeft immers 
weinig zin wenselijke producteigenschappen in de productspecificatie op te nemen die niet 
realiseerbaar zijn in de erna komende voortbrengingsprocessen. De volgende vraag is hoe het 
product of de dienst er uit zal gaan zien. Deze stap heet productontwikkeling. Haar input is 
de specificatie, haar output een productontwerp. Vervolgens moet worden uitgezocht hoe het 
product kan worden gemaakt. Dit is de voorbereiding. Hier wordt bestudeerd met welke 
technologieën, methoden en werktuigen het product moet worden gemaakt.  Dan komt de 
fabricage, die tot taak heeft het product of de dienst conform ontwerp te realiseren. Daarna 
moet het resultaat naar de gebruiker worden gebracht. Dit proces omvat niet alleen verpak-
ken en instrueren, maar ook overdragen aan de gebruiker, instrueren van de gebruiker, 
proefdraaien, afnametests, et cetera. Klassieke bedrijfsfuncties worden zo als een proces be-
schreven, waarbij elke primaire procesfase twee klanten heeft: de volgende fasen en de uit-
eindelijke gebruiker. Alle primaire procesfasen zijn immers gericht op het bij de juiste klant 
brengen van het juiste product, waarbij de output van de ene procesfase de input van de vol-
gende procesfase is. Alle primaire procesfasen zijn verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage 
aan de uiteindelijke kwaliteit die de klant bereikt. Iedere primaire procesfase is verantwoor-
delijk voor haar eigen output en heeft recht op de juiste input vanuit de vorige fase.  
 
 
 
 
 
Figuur 2.5 Het primaire proces (Vorstman, 1990: 34) 
 
Deze indeling van het primair proces wijkt af van de meer bekende indeling van de value 
chain. De value chain onderscheidt in het primair proces de fasen inbound logistics, operati-
ons, outbound logistics, marketing and sales en service (Porter, 1985: 37). Het belangrijkste 
verschil is dat productontwikkeling en running business in het Vorstmanmodel in één proces 
worden geplaatst. Dit is betwistbaar in die zin, dat beide processen eigen outputcriteria en 
proceslogica’s kennen, welke een andere managementaanpak vergen. Wel is het voordeel 
van deze indeling dat R&D expliciet als onderdeel van het primair proces wordt genomen, 
althans het ontwikkelingsdeel. Daarmee wordt een specificatie vanuit de markt als uitgangs-
punt voor het werk van de ontwikkelingsafdeling genomen en wordt tevens aandacht ge-
vraagd voor de raakvlakken van de ontwikkelingsafdeling met voorbereiding en productie. 
Vorstman introduceert nu twee nieuwe inzichten voor de inrichting van de operationele or-
ganisatie tussen de eenheden die verantwoordelijk zijn voor de verschillende primaire pro-
cesfasen. Het eerste begrip is rekenschapsrelatie. Allen die niet door een hiërarchische rela-
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tie verbonden worden (ofwel alle horizontale relaties) kunnen een rekenschapsrelatie met 
elkaar aangaan, ongeacht hun rang of niveau in de organisatie. De rekenschaprelatie houdt in 
dat “twee personen ter vervulling van hun taak of het oplossen van problemen met elkaar een 
afspraak maken die bindend is voor beiden” (Vorstman, 1990: 48). Deze relatie is dus net zo 
duidelijk en hard als de hiërarchische relatie, er is echter niet de dwang die in een hiërarchi-
sche relatie kan worden ingezet. De samen gemaakte afspraak verplicht beide partners reken-
schap aan elkaar af te leggen over het uitvoeren van ieders deel van de afspraak. De reken-
schap gaat dus over en weer. Indien de twee rekenschapspartners het niet eens kunnen of 
willen worden, kan alleen de gemeenschappelijke chef uitkomst geven, doordat hij dan van 
zijn hiërarchische relatie met de twee gebruik maakt. Als mensen in een organisatie zich be-
wust zijn van het bestaan en het nut van de rekenschapsrelatie, kunnen taken onderling wor-
den afgestemd en problemen onderling worden opgelost, in plaats dat men elke keer de hië-
rarchische ladder op en neer moet. Zeker op de raakvlakken (interfaces) tussen de primaire 
procesfasen kan men veel tijd besparen als men onderling afspraken kan maken over de be-
heersaspecten product, tijd, geld en markt. 
Het tweede nieuwe inzicht van Vorstman betreft de rol van de productmanager ten aanzien 
van raakvlakbeheersing. Raakvlakbeheersing is nodig omdat de ontvangende procesfase kan 
ontdekken dat de voorgaande procesfase haar werk niet goed of niet op tijd heeft gedaan. 
Moet zij nu ondanks deze mankementen toch verder werken of moet zij het werk terugge-
ven? En wie neemt deze beslissing? Vorstman stelt dat raakvlakbeheersing productgebonden 
is en dat het een ondernemerszaak is omdat een raakvlakbeslissing consequenties kan hebben 
voor welk product op welk moment tegen welke kostprijs bij welke klant wordt gebracht. 
Daarom stelt hij de productmanager verantwoordelijk voor raakvlakbeslissingen. De pro-
ductmanager is dan niet langer een staffunctie binnen marketing, maar de interne onderne-
mer die direct aan de general manager of business director rapporteert. Als ondernemer heeft 
de productmanager de taak en de bevoegdheid 
1. een business plan te maken 
2. een specificatie op te stellen 
3. afspraken met de verschillende primaire procesfasen te maken  
4. raakvlakbeslissingen te nemen.  

Het maken van afspraken betreft de bijdrage van elke primaire procesfase aan het product 
van de ondernemer. De ondernemer sluit met hen contracten over het product dat zij voor 
hem ontwikkelen, patenteren, fabriceren, et cetera.. Vorstman maakt dus onderscheid tussen 
de manager die een hiërarchische relatie heeft met een procesfunctie, en de ondernemer die 
rekenschaprelaties heeft met de primaire processen. De ondernemer is verantwoordelijk voor 
de raakvlakbeslissing, maar mag niet ingrijpen in het primaire proces zelf, dat is de verant-
woordelijkheid van de manager.  
 
Dit model is in de periode 1993-1995 in Het Bedrijf ingevoerd. Het herontwerpen is maat-
werk geweest, omdat elke business group op basis van zijn strategie een andere organisatie-
vorm kent. De ondernemersfunctie moest respectievelijk in een functionele, in een geografi-
sche en in een business unit structuur worden ingepast. Daarbij zijn compromissen gesloten. 
In de geografisch georiënteerde business group wordt de productmanager wel uit de marke-
tingafdeling gehaald en aan de general manager gekoppeld, maar behoudt de general mana-
ger exclusief de verantwoordelijkheid voor winst en verlies. In de functioneel georganiseerde 
business group krijgt de productmanager wel winst- en verliesverantwoordelijkheid, maar 
blijft rapporteren aan de marketingmanager. In de op basis van business units georganiseerde 
business group is de ondernemer hiërarchisch verantwoordelijk voor verkoop en werkt hij op 
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basis van rekenschaprelaties samen met productie, research & development en de ondersteu-
nende functies. 
De afgelopen jaren is de theorie over organiseren rond ondernemerschap verder ontwikkeld. 
Zo heeft Strikwerda (2000a; 2001) enkele nieuwe organisatievormen hiervoor uitgewerkt en 
daarbij de link gelegd met de klassieke beginselen van de theorie van het ontwerpen van or-
ganisaties. Daarmee kunnen de ontwerpkeuzes analytisch meer nauwkeurig worden bepaald, 
uitgaande van de strategie en de aard van de relaties tussen resources, producten en klanten. 
Elke ontwerpbeslissing blijft echter een afweging die men zo goed mogelijk probeert te ma-
ken en vervolgens zo goed mogelijk probeert te laten werken. Is de structuurdiscussie een-
maal klaar, dan is het enerzijds zaak verantwoordelijkheden, bevoegdheden en management-
processen concreet en helder uit te werken, en anderzijds mensen te selecteren en te ontwik-
kelen. Bij het ontwikkelen is de centrale opgave dat de ondernemer en de managers van de 
primaire procesfasen met elkaar een samenwerking opbouwen als gelijken, enigszins zoals 
ondernemers in de open markt, maar wel binnen de context van een hoger geordende hiërar-
chie van doelen en rollen.  

2.2.3 Organisatiecondities voor zelfregeling in de bestuurlijke organisatie 

Een uiterst interessant voorbeeld van een zelfregelend systeem voor de bestuurlijke organi-
satie geeft de studie van Beer & Eisenstat (1996). Zij beschrijven en evalueren een door hen 
zelf ontwikkelde en toegepaste interventie die zij Strategic Human Resource Management 
(SHRM) noemen. Doel van SHRM is het ontwikkelen van het geïnstitutionaliseerde vermo-
gen van een organisatie om haar strategieën effectief te implementeren en continu te herfor-
muleren. De gedachte is dat organisaties die in een turbulente omgeving willen overleven, 
moeten leren continu hun strategie te herformuleren en de organisatie hierbij aan te passen. 
SHRM berust op drie principes: systeemverandering, openheid en partnership (zie box 2.1). 
De studie betreft één bedrijf, waarin twintig units dit proces van zelfdiagnose en zelfontwerp 
toepassen, waarbij de adviseurs op de achtergrond blijven. Op basis van evaluatieonderzoek 
constateren Beer en Eisenstat dat terwijl de managers zeer enthousiast zijn, de medewerkers 
weinig tevreden zijn over SHRM. Dit verschil in satisfactie plaatsen zij tegen de achtergrond 
dat na enkele jaren aanzienlijke verbetering heeft plaatsgevonden in de effectiviteit van de 
managementteams en van de crossfunctionele coördinatie, maar dat weinig verandering heeft 
plaatsgevonden op het gebied van “promotie op basis van managementvaardigheden”, “me-
dewerkers kunnen moeilijke issues bij het managementteam aan de orde stellen” en “het be-
drijf is geïnteresseerd in het welzijn en de satisfactie van medewerkers” (1996: 610). Blijk-
baar, zo concluderen de auteurs, heeft de focus van het bedrijf op strategie “het management 
en ons” ertoe gebracht de aandacht te verliezen voor mensgerichte onderwerpen als loop-
baanontwikkeling, arbeidsverhoudingen en waarden. Het kernpunt is echter, dat terwijl 
SHRM is ontworpen om de lagere niveaus een stem te geven in het herontwerpen van de 
organisatie, de competentie van medewerkers op dit vlak niet is toegenomen. 

“Verrassenderwijs rapporteren respondenten van vragenlijsten dat hun vermogen ‘moei-
lijke issues bij het topmanagement bespreekbaar te maken’ niet werkelijk is toegeno-
men. Hoewel SHRM succesvol de deur opende voor een open dialoog, ontwikkelde het 
blijkbaar niet het interpersoonlijke en organisatorische vermogen om deze dialoog in 
stand te houden. Zonder dit vermogen kunnen lagere niveaus de hogere niveaus niet 
confronteren met inconsistenties tussen wat ze zeggen dat ze gaan veranderen en wat 
ze werkelijk veranderen. Zonder het vermogen moeilijke issues te bespreken moet de 
organisatie op de volgende SHRM wachten om het uitglijden te ontdekken. Niet in staat 
hun groeiende cynisme bespreekbaar te maken, worden medewerkers nog cynischer 
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over het bespreekbaar maken van moeilijke issues, en verliezen hun commitment met 
de verbeteraanpak. Aldus kan de organisatie niet zelf (…) dit proces in real time corrige-
ren.” (Beer & Eisenstat, 1996: 612-3) 

Achteraf blijkt dat de managers de werkgroep van medewerkers wel hebben gebruikt om 
informatie te verwerven over de sterke en zwakke punten van de organisatie, maar niet of 
nauwelijks bij het herontwerpen van de organisatie en bij het beoordelen van de voortgang. 
De managers geloofden niet dat een partnership met medewerkers een geldig doel van 
SHRM was. De adviseurs steken de hand ook in eigen boezem. Zij hadden steun moeten 
bieden bij het implementeren van de veranderingen. Ook zeggen zij de vaardigheden te heb-
ben onderschat die van managers vereist zijn. Beer en Eisenstat stellen dat “het moeilijkste 
aspect van een ontwikkelingsgericht veranderingsproces de eis is een discussie aan te gaan 
over moeilijke en vaak pijnlijke onderwerpen” (1996: 617). Onder de barrières die door de 
werkgroepen van medewerkers zijn geïdentificeerd zien zij het onvermogen van de organi-
satieleden – en het vermijdingsgedrag van henzelf als adviseurs – om een open, op feiten 
gebaseerd onderzoek te doen naar potentieel bedreigende issues. De “geringe competentie in 
het vormgeven van een onderzoekende dialoog belemmert dat de echte oorzaken worden 
geïdentificeerd en fundamentele oplossingen worden ontwikkeld” (1996: 600).  
 
Box 2.1: de interventietheorie van Strategic Human Resource Management 

SHRM heeft op papier een mooie afwisseling tussen topdown en bottom-up. De stappen zijn oriëntatie, 
dataverzameling, profilering, review en monitoring. De general manager en zijn team doet de eerste 
stap, de oriëntatie. Een werkgroep van medewerkers verzamelt vervolgens met hulp van de adviseurs 
data over de sterke en zwakke punten van de organisatie en koppelt deze terug naar het manage-
mentteam. Het managementteam ontwikkelt vervolgens een visie (profiel) over de veranderingen die in 
de organisatie nodig zijn. De review houdt in dat het MT zijn visie deelt met de werkgroep van mede-
werkers. Als consensus over de nodige veranderingen is bereikt, start de implementatie. De medewer-
kerwerkgroep helpt bij het implementeren en monitoren.  

Deze aanpak is op de volgende aannamen gebaseerd. 

1. Het veranderingsproces moet systemisch zijn. Organisaties zijn complexe en interdependente 
open systemen. Er dient een fit te zijn tussen harde elementen als strategie, technologie en struc-
tuur en zachte elementen als mensen, leiders en waarden. 

2. Het veranderingsproces moet een open discussie aanmoedigen over de barrières die een effec-
tieve implementatie en aanpassing in de weg staan. Het plan is slechts realistisch als met alle be-
lemmeringen rekening wordt gehouden. Dit betekent dat issues op tafel moeten komen die nor-
maal bedekt blijven omdat ze als bedreigend worden ervaren of mensen in verlegenheid brengen. 

3. Het veranderingsproces moet een partnership ontwikkelen tussen alle relevante stakeholders. 
Alleen door wederzijdse beïnvloeding tussen de belangrijkste partijen kan de delicate aanpassing 
van rollen en verantwoordelijkheden plaatsvinden. 

 

 
Deze casus ondersteunt een conclusie uit empirisch onderzoek naar zelfregelende teams. Het 
blijkt dat men er beter aan doet eerst te focussen op het creëren van een context voor betrok-
kenheid van medewerkers voor men het systeemontwerp aanpakt (Cohen, Ledford & Spreit-
zer, 1996: 669). De belangrijkste contextuele factoren zijn: informatie, managementer-
kenning, training en feedback. In de casus van Beer en Eisenstat is vooral de factor van er-
kenning herkenbaar. Terwijl de managers zich zeer geholpen voelen door de input die de 
medewerkers hebben geleverd, voelen de medewerkers zich door het management onvol-
doende erkend als partners in het creëren van organizational fitness om het op hun beurt aan 
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te durven moeilijke issues bespreekbaar te maken, Terwijl de ene groep enthousiast aan het 
werk is, voelt de andere groep zich niet gehoord en groeit het cynisme. Op het onvermogen 
dit proces bespreekbaar te maken, loopt het zelfregelende systeem van Strategisch Human 
Resource Management vast. 

2.2.4 Empowerment vergt een gezamenlijk leerproces 

Wat Beer en Eisenstat in het aangehaalde citaat het uitglijden noemen – in een op samen-
werking en dialoog gericht systeem voor geplande verandering zien medewerkers geen kans 
bespreekbaar te maken dat zij aan het afhaken zijn en hebben managers hier geen oog voor – 
is als verschijnsel zeer herkenbaar. Vanuit de rol van interne adviseur kan men goed zien hoe 
externe adviseurs systemen en modellen introduceren, terwijl de moeilijkheden om het 
nieuwe systeem werkelijk te doen werken in de organisatie niet goed bespreekbaar zijn. Wat 
voor Beer en Eisenstat de conclusie van hun onderzoek is, is voor deze studie het vertrekpunt 
geweest. De interventies zijn er mede op gericht de competentie van de betrokkenen te ont-
wikkelen in het bespreekbaar maken van inconsistenties en kloven tussen de gepropageerde 
organisatiemodellen en de realiteit van het werken in de organisatie. Het uitglijden dient be-
noemd te worden zodra het zich voordoet. Dit is overeenkomstig de regel van feedback in de 
hier-en-nu-situatie.7  
In de casestudies zal het uitglijden, het bespreekbaar maken van het uitglijden, en soms ook 
weer het uitglijden in het bespreken van het uitglijden, zo concreet mogelijk worden be-
schreven. De gedachte is dat het realistischer is het uitglijden te leren waarnemen en benoe-
men, dan te zoeken naar een interventieontwerp dat zo perfect is dat uitglijden niet mogelijk 
zou zijn. Uitglijden is onvermijdelijk. Dat is een gegeven waar we te weinig bij stil staan en 
op reflecteren. Als organisatieadviseurs introduceren we concepten alsof het oplossingen zijn 
en als ze niet blijken te werken, spreken we heel geleerd over paradoxen.  
Dit fenomeen doet zich ook voor bij het concept empowerment. Empowerment is een begrip 
dat duidt op het vergroten van zelfregelend vermogen door het verschuiven van verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden naar de mensen die midden in de actie zitten. Empowerment 
heeft een structuurcomponent en een persoonlijke groeicomponent. Randolph (1995: 20) 
houdt deze twee componenten goed bij elkaar als hij empowerment eerst definieert als “de 
erkenning en bevrijding van de macht die mensen al hebben in hun rijkdom aan nuttige ken-
nis en intrinsieke motivatie” en vervolgens aangeeft dat deze erkenning en bevrijding hieruit 
blijkt dat een empowered team zelf beslissingen neemt, deze uitvoert en daarop aanspreek-
baar is. De onderwerpen waarover men beslissingen neemt zijn werkplanning, budget, pro-
bleemoplossing, beoordeling en mogelijk zelfs aanstelling en ontslag van de leden van het 
team. 
De structuurcomponent en de persoonlijke ontwikkelingscomponent zijn ook herkenbaar in 
de definitie van Keuning en Eppink (1996: 351). Empowerment houdt in “dat macht (power) 
wordt overgedragen  aan lagere niveaus in de organisatie, die daarmee meer beslissings-
ruimte en mogelijkheid voor eigen initiatief krijgen”. Hiermee wordt zowel beoogd “tege-
moet te komen aan de behoeften van mensen aan zelfrealisatie en acceptatie - als ook verbe-
tering beoogd van de efficiency, effectiviteit en het innovatievermogen van de organisatie”.  
Toch is empowerment een verwarrend begrip. Organisatiekundig kunnen taken en bevoegd-
heden worden overgedragen aan iemand anders. Bovenstaande definitie van empowerment 
spreekt echter van het “overdragen van macht”. Kan macht worden overgedragen? Dit ver-
onderstelt dat macht een bezit is waarvan de één een deel kan weggeven en dat een ander 
cadeau kan krijgen. De psycholoog Miller beweert heel stellig dat dit niet klopt: “genuine 
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power cannot be given, only taken” (Miller, 1998: 16). Verwerven van macht dient een eigen 
actie te zijn, anders wordt het noch door de betrokkene noch door mensen om hem heen als 
eigen macht ervaren. Pas dan is het ook persoonlijke groei.  
 
Box 2.2: de paradox van empowerment 

Quinn en Spreitzer (1997: 41) wijzen op de paradox van empowerment. Empowerment moet leiden tot 
het leren nemen van initiatieven, creatief zijn en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. 
Maar hoe kan een manager een medewerker bewegen tot het nemen van initiatieven als initiatief zelf-
startend gedrag inhoudt? Als hij succesvol is (hij beweegt medewerkers tot het nemen van initiatieven) 
heeft hij meteen gefaald (de medewerker initieert zijn gedrag niet zelf). Quinn en Spreitzer hanteren de 
paradox met twee stellingen. De eerste stelling is dat empowerde mensen zichzelf empoweren. De 
tweede stelling is dat hiervoor wel gunstige condities nodig zijn (zij specificeren vier hefbomen voor 
empowerment, die in de casussen ook gemeten zijn). Er is dus een wisselwerking tussen een zichzelf 
empowerend individu en condities in de omgeving die dit bevorderen of afremmen. In plaats van ons al 
te veel op de logische paradox te concentreren, doen we er beter aan deze wisselwerking nuchter en 
praktisch te onderzoeken. Eigenlijk gaat het hier om het aloude dilemma van actief opvoeden tot zelf-
standigheid. De paradox geldt voor al het leren. Hoe leer je fietsen als je het nog niet kunt? Door het te 
doen in een stimulerende omgeving. Een vaardigheid verwerf je door de activiteit te verrichten in een 
omgeving, die de middelen en mensen bevat die de te leren activiteit mogelijk maken.  

 

Als empowerment topdown wordt overgedragen, doen zich twee problemen voor. Ten eerste 
kan dan onvoldoende worden onderzocht hoe het werk zodanig gereorganiseerd dient te 
worden dat mensen de ‘verkregen’ macht ook werkelijk kunnen gebruiken. Als men macht 
simpelweg ‘over de schutting gooit’, zitten de ontvangers met het probleem dat de bestaande 
werksystemen daar niet op zijn toegerust. Ten tweede leert men op deze wijze niet de macht 
in de verticale relatie zelf anders te hanteren. Delegeren is een actie in een bestaand interac-
tiepatroon. De medewerker pakt de verantwoordelijkheid op voor een taak die voorheen aan 
een niveau hoger was voorbehouden. De chef is daarmee de verantwoordelijkheid voor deze 
taak kwijt, maar blijft aanspreekbaar op het werk van zijn medewerker. Deze in een hiërar-
chie niet weg te organiseren aanspreekbaarheid houdt de behoefte aan controle in stand. Dit 
vraagt van beiden een ontwikkelingsproces. De manager moet voor zichzelf een manier vin-
den om aanspreekbaar te zijn zonder de oude vormen van controle te gebruiken. De mede-
werker moet leren zelf beslissingen te nemen, en tegelijk zijn afhankelijkheid van de mana-
ger te hanteren die immers aanspreekbaar blijft op zijn werk en wiens hulp hij op bepaalde 
momenten ook gewoon nodig heeft. De aanspreekbaarheid kan leiden tot - of door de mede-
werker geïnterpreteerd worden als - een ouderwets ingrijpen van bovenaf, terwijl het om 
hulp vragen gedaan kan worden op - of door de manager geïnterpreteerd kan worden als - 
een klassiek ‘ondergeschikte’ wijze. Voor beiden is een omslag vereist om zich gelijkwaar-
dig te blijven voelen in het omgaan met aanspreekbaarheid en hulp.  
De observatie die aan de casestudies ten grondslag ligt is dat medewerkers vastlopen (vaak 
na een aanvankelijk enthousiasme) als een manager hen empowert door hen ruimere verant-
woordelijkheden en bevoegdheden te geven, zonder zich als gesprekspartner op te stellen ten 
aanzien van de issues waar zij als medewerkers dan vervolgens tegenaan lopen. De veron-
derstelling achter de interventies is dat het helpt als beiden hun ervaringen hiermee kunnen 
uitwisselen. Een deel van de ontwerpopgave was steeds: hoe nu leersituaties te ontwerpen 
waarin manager en medewerker gezamenlijk de praktijk van het delegeren en dragen van 
verantwoordelijkheid onderzoeken, beoordelen en verbeteren?  Zoals Prahalad (1998) over 
empowerment zegt: “It takes two to tango”. Wat ik in deze studie onderzoek is dit weder-
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zijdse leerproces tussen manager en medewerker, waarin zij in een onderzoekende dialoog 
de effectiviteit van hun taakverdeling en samenwerking beoordelen en bijsturen.  

2.2.5 De rolverdeling bij organisatieaanpassing 

Organisatieontwikkeling is werken met individuen in groepen aan de organisatie (zie figuur 
2.6). Aangezien één individu geen organisatie kan veranderen, werkt men in groepen aan 
organisatieaanpassing. Het zijn echter individuen in de groep die het initiatief tot verandering 
nemen of een initiatief volgen, op moeilijke momenten net die gedachte naar voren brengen 
die een nieuwe opening biedt of deze gedachte uitwerken of afwijzen. En dit werk aan de 
organisatie vindt altijd plaats in de context van een systeem van hogere orde. De betrokkenen 
kunnen niet naar willekeur aan hun organisatie werken. Hun organisatie moet immers functi-
oneren in en bijdragen aan een systeem van hogere orde, waarin men een relatieve autono-
mie heeft. 
 
 
 
 Organisatie 
 (aan) 
 
 
 
 
 Groep Individu 

(in)  (met) 
 
 
 
Figuur 2.6 De vier niveaus van een OD-interventie 
 
Kortom, bij organisatieaanpassing zijn de vier niveaus individu, groep, organisatie en con-
text ‘gelijktijdig’ aanwezig. Als individuen iets veranderen aan hun gedrag in de organisatie, 
veranderen zij ‘iets’ aan de organisatie. Omgekeerd verandert de organisatie alleen als de 
individuen die tezamen de organisatie vormen hun gedrag veranderen. Hoe organisatieaan-
passing tot persoonlijke ontwikkeling zou kunnen leiden, wordt onbegrijpelijk als men de 
niveaus uit elkaar trekt. Men valt dan weer in de klassieke tweedeling terug waarbij de per-
soonlijke ontwikkeling een zaak van training zou zijn, terwijl de verandering van de strategie 
en structuur van de organisatie een zaak van managers en experts is. Niet alleen de praktijk, 
maar ook onderzoek bewijst dat deze splitsing ineffectief is (Beer & Walton, 1990). Per-
soonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling vindt alleen plaats als het werken aan 
de organisatie voor de betrokkenen ‘voedend’ is. Na afloop zijn mensen een ‘ervaring rijker’. 
Dat wil zeggen, in principe. Of dat echt zo werkt, onderzoek ik in de casestudies. 
Met deze formulering van OD als werken ‘met/in/aan/in’ bouw ik voort op enkele formule-
ringen van Ganzevoort. Hij omschrijft het kernproces van verandering als “mensen die hun 
gezamenlijke werkelijkheid onder ogen nemen, deze duiden, een in hun ogen betere werke-
lijkheid bedenken en deze uitproberen. Dat is ontwerpen en ontwikkelen tegelijk“ (Ganze-
voort, 1985: 63). Deze omschrijving geeft aan dat de organisatie een sociale constructie is 
die door mensen wordt gemaakt. Met deze formulering wordt het mogelijk in te zien dat de 
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kernvraag bij het ontwerpen van een organisatiestructuur en het ontwikkelen van mensen 
onlosmakelijk verbonden is met de rolverdeling bij het ontwerpen. 

“De vraag is (…) hoe de rolverdeling in dit organiseerproces eruit ziet: wie laat je een 
werkelijkheid onder ogen nemen en duiden, wie laat je een andere werkelijkheid beden-
ken, wie laat je keuzen maken en uitproberen? Zou de afstand tussen de twee benade-
ringen verklaard kunnen worden door het feit dat ze de rolverdeling in het organiseerpro-
ces als vanzelfsprekend hebben aangenomen?” (Ganzevoort, 1985: 64) 

Of men nu operator, professional of topmanager is, men denkt bij organisatieverandering aan 
de implicaties van de verandering voor zichzelf en voor significante anderen. Dit denken 
over de implicaties heeft realiteitstoetsing nodig. Een wezenlijk argument voor samenwer-
king bij organisatieaanpassing is dat daarmee een transitieruimte wordt gecreëerd waarin de 
gedachten over de consequenties getoetst kunnen worden (Vansina, 1998b). Het begrip tran-
sitieruimte zal in hoofdstuk 5 worden uitgewerkt. Hier is van belang te concluderen dat de 
kracht van de vraag naar de rolverdeling in het proces van organisatieaanpassing is, dat 
hiermee de vraag naar de structurering van het veranderingsproces wordt gesteld, een vraag 
die zowel logisch als chronologisch vooraf dient te gaan aan de vraag naar de implementatie 
van het organisatieontwerp. Het ontwerp van het OD-proces betreft dus de vraag: wie laat je 
in welke volgorde werken aan het beoordelen van het interne en externe functioneren en het 
opnieuw ontwerpen van de organisatie? 
 
Tabel 2.1  Theorie E en theorie O voor organisatieverandering (Beer & Nohria, 2000: 4) 
 
Doel en middelen Theorie E Theorie O Integratie 
    
Doel Maximaliseren van eco-

nomische waarde 
Ontwikkelen van capaci-
teiten van de organisatie 

Ontwikkelen van econo-
mische waarde en organi-
satie 

Leiding Topdown Participatief  Topdown en toch partici-
patief 

Focus  Structuren en systemen Cultuur  Veranderen van organisa-
tieontwerp en cultuur 

Planning  
 

Programmatisch  Spontane ontwikkeling Planmatig en spontaan 

Motivatie  Beloning als prikkel voor 
verandering 

Beloning als resultaat van 
verandering 

Beloning is ondersteunend 

Adviseurs  Veel en expertise gedre-
ven 

Weinig en proces gedre-
ven 

Adviseurs zijn ondersteu-
nend 

 
Sinds de jaren negentig is deze vraag in de context van de toegenomen competitieve druk op 
organisaties komen te staan. Dit heeft geleid tot het dominant worden van het economisch 
denken over organisaties en organisatieaanpassing. ‘Competitief voordeel’ en ‘shareholder 
value’ zijn in ondernemingen en in het adviesvak de dominante waarden geworden. De 
vroegere ontwerp- en de ontwikkelbenadering staan nu tegenover elkaar als de economische 
en de organisatorische theorie van organisatieverandering, oftewel th Sinds de jaren negentig 
is deze vraag in de context van de toegenomen competitieve druk op organisaties komen te 
staan. Dit heeft geleid tot het dominant worden van het economisch denken over organisaties 
en organisatieaanpassing. ‘Competitief voordeel’ en ‘shareholder value’ zijn in ondernemin-
gen en in het adviesvak de dominante waarden geworden. De vroegere ontwerp- en de ont-
wikkelbenadering staan nu tegenover elkaar als de economische en de organisatorische theo-
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rie van organisatieverandering. Beer en Nohria (2000) spreken van theorie E en theorie O. 
Zij hebben de verschillen tussen beide theorieën geordend (zie tabel 2.1).  
Ook in de casussen van deze studie is er de noodzaak het economisch en het organisatorisch 
perspectief op elkaar af te stemmen. Of beide geïntegreerd kunnen worden betwijfel ik. Beer 
en Nohria streven integratie na, maar concluderen aan het slot van hun boek hier niet in ge-
slaagd te zijn. Zoals men in de tabel 2.1 kan zien komen zij conceptueel niet verder dan sim-
pelweg een plusteken te plaatsen tussen beide aanpakken. Als integratie van beide perspec-
tieven geen haalbaar doel is, dan is ‘vasthouden van de spanning tussen beide’ dat mogelijk 
wel. Dat is althans mijn streven in de drie projecten geweest. Het gaat dan om de vraag hoe 
de verschillende en soms tegenstrijdige perspectieven van verschillende groepen stakehol-
ders in een organisatieaanpassing tot dialoog en samenwerking kunnen worden gebracht. De 
implicatie hiervan is, dat de structurering van participatie in organisatieverandering niet al-
leen de rolverdeling betreft, maar ook het hanteren van een diversiteit aan belangen en per-
spectieven. En het is herkenbaar als Beer en Nohria stellen dat ook de “emotionele incongru-
entie van theorie E en theorie O het moeilijk maakt beide te integreren” (2000: 29). 

2.2.6 Effectiviteit als uitkomstmaat van organisatieaanpassing 

Een organisatieverandering is effectief als de effectiviteit van de organisatie erdoor verbetert. 
De effectiviteit van een organisatieverandering dient dus op dezelfde criteria beoordeeld te 
worden als de effectiviteit van de organisatie zelf. Er zijn vele modellen van effectiviteit. In 
deze studie is gekozen voor de opsplitsing van effectiviteit in vier criteria: behoeftevoorzie-
ning, efficiency, satisfactie en zelfhandhaving (Keuning & Eppink, 1996: 29). Behoeftevoor-
ziening is de mate waarin voorzien wordt in de eisen en behoeften van belanghebbenden in 
de externe omgeving: het leveren van een goed product, het uitkeren van een aantrekkelijk 
dividend, enzovoort. Efficiency is de mate waarin bij gegeven doelstellingen de te bereiken 
eindtoestand is bereikt met opoffering van zo weinig mogelijk middelen. Satisfactie is de 
mate waarin de behoeften van organisatieleden worden bevredigd. Zelfhandhaving is de soe-
pelheid van het vermogen zich aan te passen aan ontwikkelingen in de omgeving en steeds 
weer te verbeteren en te vernieuwen.  
 

 
Financiën 

Behoeftevoorziening 
 
 
Klanten 
Behoeftevoorziening 
 

Werkprocessen 
Efficiency 
Satisfactie  

 
 

Innovatie & leren 
Empowerment 

 
 
Figuur 2.7 Resultaatgebieden en criteria van effectiviteit 
 
Vanuit de hoek van de Management Accounting hebben Kaplan & Norton (1992) met de 
Balanced Scorecard een handzaam format aangereikt waarmee men de gelijktijdigheid van 
meerdere criteria en doelen overzichtelijk kan presenteren. Zij onderscheiden vier resultaat-
gebieden: financieel, klant, intern business proces en innovatie & leren. In figuur 2.7 zijn 



 
 
42       Theorie 
 

deze vier gebieden gekoppeld aan de criteria van effectiviteit. Het financiële gebied heeft 
betrekking op het voorzien in de behoeften van de eigenaren aan toegevoegde economische 
waarde en van het bedrijf aan cash flow. Ook het klantenperspectief is gekoppeld aan het 
criterium behoeftevoorziening: de mate waarin het product of de dienst voorziet in de be-
hoeften en eisen van klanten. In tegenstelling tot Kaplan en Norton deel ik satisfactie niet in 
bij het gebied Innovatie & Leren. Efficiency en satisfactie lijken mij twee kanten van de-
zelfde medaille: de interne werkprocessen. Innovatie & leren daarentegen veronderstellen 
juist dissatisfactie met de bestaande gang van zaken. Empowerment is een relevant criterium 
op het resultaatgebied innovatie en leren. 

2.3 De interventieontwerpvraag 

Als interventieontwerpvraag is gesteld: wat zijn de werkzame bestanddelen die maken dat 
een interventie bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling? Deze paragraaf verbindt intervenië-
ren en adviseren met de begrippen competentie en ervaring.  

2.3.1 Het gesprek als werkzaam bestanddeel 

Organisatieadvies is een helpend beroep. Het gaat er om iemand te helpen met een organisa-
tievraag. Iemand helpen bestaat allereerst uit het voeren van een gesprek (Schein, 
1969/1988; Nijk 1978; Schein, 1999). Als prototype wordt vaak het tweegesprek opgevoerd: 
een gesprek tussen een adviseur (A) en een cliënt (B). Het gesprek gaat ergens over en om en 
dat ‘iets’ duiden we aan met X. Een onderdeel van adviseren kan zijn het aanreiken van een 
instrument, methode, of concept ten behoeve van het werken aan X. Aangezien elke situatie 
uniek is, moet telkens worden onderzocht welke instrumenten, methoden of theorieën deze 
persoon (of groep personen) met deze vraag in deze situatie verder helpen. Soms blijkt dit 
onderzoekende gesprek voor de cliënt zelfs voldoende. De verheldering van wat het pro-
bleem is en wat de betrokkene(n) te doen staat, is voor hem (hen) genoeg hulp om weer ver-
der te kunnen. Het kernpunt van adviseren is namelijk niet het aanreiken van een aanpak 
voor X, maar het vergroten van de competentie van de betrokkene(n). Het gaat er om dat in 
het gesprek een toename plaatsvindt van de competentie van B ten aanzien van zijn organi-
satievraag. 
Om in het adviesgesprek aan vergroting van competentie te kunnen werken, kan het vol-
gende schema van vragen als minimale leidraad dienen: 
1. Wat wil de betrokkene (cliënt) bereiken?  
2. Wat belemmert hem om dat te doen? 
3. Wat zou hem in staat stellen om die belemmering te overwinnen? 
De belemmering kan zowel in de organisatie als in de betrokkene liggen. De belemmering 
kan een verantwoordelijkheid zijn die in de organisatie onduidelijk of tegenstrijdig is gefor-
muleerd, het ontbreken van een geschikt organisatieconcept of onduidelijke ontwikkelingen 
in de markt. Het kan ook zijn dat de betrokkene precies weet wat er aan de hand is, maar 
voor zichzelf niet helder heeft hoe hij zijn acties in de concrete situatie van dit moment moet 
invullen. Het gesprek zal dan gaan over de vraag wat zijn visie op de situatie is en wat zijn 
aarzeling of verwarring is om deze naar voren te brengen. 
 
Door het wegnemen van belemmeringen krijgt de betrokkene meer ‘handelingsruimte’. Han-
delingsruimte is een begrip dat zowel objectieve als subjectieve componenten bevat. Een 
objectief facet van de handelingsruimte is de toegestane bewegingsruimte. Lewin sprak van 
de “ruimte voor vrije beweging”. Dit is de “hoeveelheid toegankelijke gebieden in relatie tot 
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de ontoegankelijke gebieden in de levensruimte” (Lewin, 1941: 251). Autorijden is voor 
jongeren onder de achttien een ontoegankelijk gebied. Zich kinderlijk gedragen is voor vol-
wassenen een ontoegankelijk gebied. Volwassenen hebben tot meer gebieden toegang dan 
kinderen. Ontwikkeling van mensen, zo zegt Lewin, kan dus worden gedefinieerd als de toe-
name van de ruimte voor vrije beweging. Macht kan men negatief zien als inperking van de 
ruimte voor vrije beweging. Maar positief gezien is macht precies de ruimte voor vrije be-
weging. Denk aan een uitdrukking als: “dat ligt in mijn macht”, wat zoveel betekent als “dat 
kan ik, dat ligt binnen mijn bereik”. Empowerment is eenvoudigweg de toename van de 
ruimte voor vrije beweging.  
De hindernissen en dwang kunnen ook verinnerlijkt zijn. Er zijn situaties waarin de uiterlijke 
bewegingsvrijheid groter is dan iemand innerlijk kan benutten. Een tweede facet van hande-
lingsruimte is dus de ruimte die iemand subjectief ervaart bij het overwegen van zijn hande-
lingsalternatieven. Iemand kan in een organisatie het gevoel hebben dat hij ‘klem zit’, dat hij 
geen handelingsalternatieven heeft, althans geen aantrekkelijke. Iemand kan ook het gevoel 
hebben ‘de hele wereld aan te kunnen’. Hij ervaart dan vele mogelijkheden tot handelen. 
Beide voorbeelden duiden op extremen, waar het merendeel van de situaties tussenin ligt. 
Toename van handelingscompetentie is nu dat men de beschikbare ruimte voor vrije bewe-
ging beter weet te benutten of te vergroten.  
In figuur 2.8 is het veld van het adviesgesprek geschetst. Het aftasten van de uiterlijke en 
innerlijke handelingsruimte is de kern van het adviesgesprek. Gemakshalve is het schema 
beperkt tot het individu. Als men dit wil uitbreiden tot een groep, kan men in plaats van indi-
vidu het woord groep lezen of meerdere individuele cirkels tekenen die overlappen met de 
organisatiecirkel. De rol van B (individu of groep) vormt de context van het gesprek. De rol 
is het geheel van verwachtingen waarmee B te maken heeft. De functie omvat de taken 
waarvoor B verantwoordelijk is als zijn bijdrage aan het realiseren van het organisatiedoel en 
de bevoegdheden die hij daarvoor heeft. De functie wordt vanuit de organisatie bekeken. De 
competentie wordt vanuit de actor bekeken. Een ander woord voor competentietoename is 
leren. “Leren betekent dat de actor, vanuit de eigen doelen bezien, in de omgeving effectie-
ver kan opereren” (De Leeuw, 2000: 493). 
 
 
 
 
 
 
         Capaciteiten      Rol       Functie  
 
 
 
 
           Individu          Organisatie 
 
Figuur 2.8 De rol als verbinding tussen capaciteiten en functie. De verbindingsbalk is de han-

delingsruimte van een individu 
 
Het is voor een actor veel makkelijker en vanzelfsprekender de aandacht te richten op moge-
lijkheden en belemmeringen in de situatie dan op belemmeringen in zichzelf. De belemme-
ringen in de situatie heeft men als het ware tastbaar ‘voor zich’. Dit blijkt ook uit de attribu-
tietheorie. Mensen zijn geneigd hun eigen acties als extern gerechtvaardigd te zien, zo blijkt 
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uit onderzoek naar attributie (Tosi, Mero & Rizzo, 1986/2000: 79). Een actor verklaart zijn 
gedrag uit situationele mogelijkheden en belemmeringen (Jones & Nisbett, 1972). Dit komt 
door de focus van de aandacht: “What you attend to is what you attribute to” (Ross & Nis-
bett, 1991: 140). De belemmeringen in de persoon werken in feite door in de wijze waarop 
men de situatie ervaart. Competentieverruiming treedt dan op als men kan onderkennen dat 
de eigen wijze waarop men de situatie ervaart een deel van het probleem is en men zich van 
deze wijze van ervaren los kan maken. Met zijn ervaring is men een deel van de gehele pro-
bleemsituatie en als men zijn deel daarin niet kan pakken, kan men ook niet het geheel pak-
ken. Een wijziging van de wijze van ervaren is dan nodig om aan competentie, aan effectivi-
teit, te kunnen winnen. De meest wezenlijk conditie die de adviseur dus kan creëren is de 
verruiming van het ervaringsvermogen van B. We moeten dus het begrip competentie in sa-
menhang gaan zien met het begrip ervaring. 

2.3.2 Competentie: de getekende tekenaar 

Als ik me een filosofisch uitstapje mag permitteren, dan is het met een in een actie verke-
rende persoon gesteld als met de kaartenmaker van J.L. Borges. De kaartenmaker wil een 
complete kaart van de wereld maken. Maar dan moet hij er zelf opstaan, en wel als iemand 
die een complete kaart van de wereld maakt. Anders zou immers een stukje van de wereld op 
de kaart ontbreken. Technisch is het lastig zichzelf te tekenen terwijl men de wereld tekent. 
Maar het echt kritieke is “hoe de kaartenmaker met het besef moet leven dat hij altijd al op 
de kaart staat, een getekend figuur die zichzelf tekent” (Steuerman, 2000: XI). Het besef dat 
wij zelf tot de kaart behoren houdt een erkenning in van onze afhankelijkheid en kwetsbaar-
heid. “Deze erkenning (…) kan de manier veranderen waarop we kijken naar een wereld (…) 
die meesterschap, beheersing en efficiency accentueert ten koste van de betekenis van de 
intersubjectieve vormen van relatie.” (2000: XIV).8  
Een mens is een tekenaar van de wereld, maar ook een stukje van de wereld en wordt gete-
kend door dit deel van de wereld zijn. Dit geldt ook voor de relatie tussen mensen en organi-
saties. Mensen brengen bijvoorbeeld eigen verwachtingen in en handelen hiernaar. Maar zij 
ontvangen ook de verwachtingen van anderen en zullen hier op in moeten spelen om niet 
buiten spel te komen staan. Daarom schiet het tekort om competentie te definiëren als “het 
vermogen van individuen om hun omgeving en zichzelf in die omgeving te besturen” (De 
Leeuw, 2000: 495). Competentie is ook het vermogen zich te laten besturen. Men moet zich-
zelf kunnen toelaten de invloeden van de ander of het andere in zich op te nemen en te ver-
werken, wil men er effectief een antwoord op kunnen geven. 
Het vermogen om bestuurd te worden, houdt dus in dat men zichzelf bestuurbaar kan maken 
voor een ander of voor het andere. Slechts onder deze conditie kan competentie het vermo-
gen tot zelfregeling zijn. “Zelfregeling houdt de volledige erkenning in van de bewegings-
wetten van alle krachten die bij het werken in een mens bij elkaar komen” (Negt & Kluge, 
1981/1993: 51). Een eenvoudig voorbeeld is dat men de wetten van het hout, van de zaag en 
van het eigen lichaam moet erkennen wil men een rechte groef kunnen maken. Zodra men 
één van de drie miskent, zaagt men scheef. De wetten van het sociale systeem, de technolo-
gie, de economie, de bureaucratie, zij allen doen zich gelden in een concrete werksituatie. 
Hoe meer iemand op basis van kennis en ervaring in staat is zich door deze wetten in zijn 
werk te laten leiden, en daarin zijn eigen aandeel te geven, hoe competenter hij is. De ruimte 
voor vrije beweging wordt dus groter naarmate men de bewegingswetten erkent van de ge-
bieden waarop men zich beweegt, oftewel naarmate men de grenzen van de eigen invloed 
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onderkent. Zo zal een zelfsturend team dat geen rekening houdt met de wetten van het gro-
tere geheel waarin het functioneert weinig effectief zijn.  
 
Box 2.2: vele definities van competentie 

Competentie is sinds de jaren negentig een veel gebruikt begrip. Van Sluijs en Kluytmans (1996) ver-
melden negen competentiebegrippen en pretenderen niet een uitputtende opsomming te geven. Zij 
onderkennen drie niveaus in de verschillende omschrijvingen. 

1 Competentie als een eigenschap van individuen. In dit geval is competentie feitelijk een syno-
niem voor kennis en kunde van medewerkers; 

2 Competentie als een specifieke combinatie van kennis en kunde met andere resources, zoals 
de technische systemen en werkprocessen, de managementsystemen en de waarden en 
normen van een onderneming; 

3 Competentie als een eigenschap van de organisatie. De unieke combinatie van kennis, vaar-
digheden, structuren, technologieën en processen geven een competitief voordeel ten opzich-
te van de concurrenten. 

De competentie op het eerste niveau is een nieuw woord voor het oude begrip ‘bekwaamheid’ of ‘be-
heersen van het werk’ (Jansen, 1996: 96, 89).  Ik vind het weinig zinvol een nieuwe uitdrukking voor 
een oud begrip te gebruiken, zeker niet als de maatschappelijke ontwikkeling om een nieuw begrip 
vraagt. Zowel snelle veranderingen van taakomgevingen als het vervagen van de grens tussen werk 
en privé-leven vragen in toenemende mate om een competentie in het inrichten van het eigen leven en 
de eigen loopbaan. We hebben termen nodig om te bespreken en te begrijpen wat zich afspeelt op het 
snijpunt van werk en levensloop, van organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling. Zowel van-
uit het perspectief van de individuele levensloop als vanuit het perspectief van continue organisatiever-
andering komt het aan op het vermogen zich aan te passen aan een voortdurend veranderende taak-
omgeving.  In deze studie gaat het dus om een combinatie van de eerste twee hierboven onderschei-
den niveaus: competentie is het vermogen van een individu in een organisatie handelingsruimte te 
benutten en te verwerven door een wederzijdse aanpassing van zijn bekwaamheden, doelen, belan-
gen en behoeften met die van andere resources zoals zijn collega’s, de structuur, systemen en werk-
processen, en de managementstijl en waarden en normen van de onderneming, en wel binnen de 
economische perspectieven van de onderneming. In deze wederzijdse aanpassing kunnen niveaus 
worden onderscheiden (zie 2.3.4). 

Met deze definitie van competentie als aanpassingsvermogen wijk ik af van het gangbare denken over 
competentie. De gangbare benadering van competentie is echter instrumentalistisch. Individuele com-
petentie wordt gedefinieerd als “het vermogen tot het leveren van prestaties op een bepaald gebied”, of 
als “werkgerelateerde kennis, vaardigheden en vermogens”  of zelfs als “de onderliggende karakteris-
tiek van een individu die causaal gerelateerd is aan een effectieve of superieure prestatie in een func-
tie” (Van der Sluijs en Kluytmans, 1996: 201). De competentie wordt zo eenzijdig beschouwd vanuit het 
gezichtspunt van wat voor de organisatie een bruikbare prestatie is.  

Ik pleit voor een verruiming van dit competentiebegrip, door competentie primair vanuit het handelen te 
bepalen en in het spanningsveld van functionele arbeid en levensloop te plaatsen. Hanteren we alleen 
het perspectief van de functie, dan zien we slechts het smalle fragment van de competentie dat voor 
het ondernemingsresultaat van belang is en missen we het hele stuk dat het leven van mensen vormt. 
Mensen moeten zichzelf instrumentaliseren om in de context van een organisatie een prestatie te kun-
nen leveren. Dat is de realiteit. De steeds belangrijker wordende vraag is echter wat de vermogens zijn 
die mensen tot deze zelfinstrumentalisering in staat stellen en of deze zelfinstrumentalisering zo kan 
worden ingevuld dat zij meer stukken zelfverwerkelijking bevat.  

Zelfinstrumentalisering maakt balansarbeid noodzakelijk. Balansarbeid duidt op het geheel van in-
spanningen die mensen verrichten om een situatie leefbaar te houden die in meer of mindere mate niet 
bij hen past. Zij stellen dat in een maatschappij die het werk alleen instrumenteel organiseert mensen 
gemiddeld genomen evenveel energie kwijt zijn aan balansarbeid als aan taakgericht werk in hun baan 
en aan relatiearbeid in hun privé-leven (1981/1993: 106).  
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2.3.3 Ervaring en competentie 

Competentie ontstaat uit de ervaring die men opdoet door dingen te doen. Je leert piano spe-
len door veel piano te spelen en al spelend zowel de eigenschappen van het instrument te 
leren kennen als je persoonlijke eigenschappen die het spelen mogelijk maken of in de weg 
staan. Dewey heeft deze twee kanten treffend verwoord. Hij spreekt van het principe van de 
interactie.  

“Iedere normale ervaring is een samenspel tussen objectieve condities en interne condi-
ties.” (Dewey, 1938/1998: 38)  

Bij interne condities gaat het om zaken als persoonlijke behoeften, verlangens, doelen, capa-
citeiten. Bij objectieve condities kan het gaan om een gesprekspartner, speelgoed, gereed-
schap, een boek. Door hun interactie veranderen zowel de objectieve als de interne condities. 
Aan de subjectieve kant leeft iedere ervaring voort in latere ervaringen.  

“Iedere ervaring die bij het handelen wordt opgedaan en ondergaan, verandert degene 
die de ervaring opdoet en ondergaat, omdat deze verandering, of we het willen of niet, 
de kwaliteit van daarop volgende ervaringen beïnvloedt. Het is een enigszins andere 
persoon die de latere ervaringen opdoet.” (Dewey, 1938/1998: 26)  

Door ervaringen vormen zich houdingen, gevoeligheden en manieren van interacteren met 
omgevingen. Een ervaring heeft educatieve waarde als zij creatief verder leeft in latere erva-
ringen. Het “vermogen te leren van ervaring” (1938/1998: 50) wordt dus vanuit eerdere erva-
ring opgebouwd en maakt het een persoon mogelijk uit een latere ervaring te halen “wat deze 
hem te geven heeft” (1938/1998:14). Dit vermogen om te leren van ervaringen noem ik erva-
ringsvermogen. Dit vermogen wordt gevormd door vroegere ervaringen, maar elke nieuwe 
ervaring biedt ook een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid.  
Niet alleen de persoon verandert door de ervaring, ook de omgeving.  

“Iedere echte ervaring heeft een actieve kant, die tot op zekere hoogte de objectieve 
condities verandert waaronder ervaringen worden opgedaan.” (Dewey, 1938/1998: 34) 

Deze actieve kant geldt individueel – de keuze om advocaat te worden, brengt iemand in een 
bepaald soort maatschappelijke omgeving – maar ook voor de maatschappij als geheel. De-
wey wijst op allerlei zaken in de vooruitgang van de beschaving: wegen,  meubels, elek-
triciteit. Wij leven in een wereld van personen en dingen die in hoge mate zijn wat ze zijn 
door eerdere menselijke activiteiten. Deze actieve kant van de ervaring is in feite de indivi-
duele en maatschappelijke arbeid ofwel werken (zie figuur 1.2 in hoofdstuk 1).  
Een ervaring is dus veel meer dan wat zich afspeelt in het lichaam en de geest van een indi-
vidu. Er zijn bronnen buiten het individu die ervaring doen ontstaan. In een maatschappij 
waarin het internet om zich heen grijpt, doen mensen andere ervaringen op dan in de tijd dat 
de eerste spoorwegen worden aangelegd. En deze ervaringen leiden weer tot nieuwe mense-
lijke activiteiten. 
Een normale ervaring heeft dus twee bronnen: een individuele, interne bron en een collec-
tieve, externe bron. Deze onderkenning stelt ons voor de opgave telkens opnieuw onder-
scheid te maken tussen wat een ervaring vertelt over de situatie en wat over de persoon die 
hem heeft opgedaan. Het kan echter ook zijn dat een ervaring niet zoveel zegt over de situa-
tie noch over de persoon, maar vooral iets over het interpretatieproces dat zich tussen beide 
afspeelt. Ash (1940) heeft het belang aangetoond van de definitie die de actor aan de situatie 
geeft. Als mensen afgaan op wat anderen vinden kan dat een uiting van conformisme zijn, 
maar het kan ook zijn dat de responses van anderen dienen om het object te definiëren dat 
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geëvalueerd wordt (Ross & Nisbett, 1991: 70). De reacties van anderen bevatten dus infor-
matie over de manier waarop het object begrepen wordt door andere actoren. Er vindt een 
sociale constructie van de realiteit plaats. De fout die mensen gewoonlijk maken is dat zij te 
weinig onderkennen dat het begrip van een stimulus niet een passieve receptie en registratie 
van een externe realiteit is, maar het resultaat van een actief interpretatieproces (Ross & Nis-
bett, 1991: 70). 
 
De moeilijkheid de individuele en de maatschappelijke bron van ervaring met elkaar te ver-
binden, heeft tot twee verschillende ervaringsbegrippen geleid, corresponderend met twee 
verschillende methoden van ervaringsleren.  
Het concept van ervaringsleren zoals dat in de klinische praktijk van de Tavistock-school is 
ontwikkeld, heeft een individueel, psychisch ervaringsbegrip als uitgangspunt. Ik volg hier 
een lezing van Vansina9. Een ervaring heeft twee lagen. Een ervaring is allereerst de interac-
tie tussen een persoon en zijn omgeving. Een ervaring bevat echter ook de interactie tussen 
delen van de persoon. Parachute springen is een ervaring op het eerste vlak: iemand springt 
uit een vliegtuig en valt. Dromen dat je valt is een ervaring puur op het tweede vlak: het er-
varen van de schrik geen grond onder de voeten te hebben terwijl je gewoon in je bed ligt. 
De combinatie van de externe en de interne interactie zien we bij een ervaren parachute 
springer. Hij voelt geen angst, maar zijn bloeddruk schiet bij het springen wel degelijk om-
hoog en zijn hartslag gaat sneller. Hij is echter vertrouwd met de wijze waarop de wet van de 
zwaartekracht tijdens het springen op zijn lichaam inwerkt.  
Op basis van dit ervaringsbegrip is de methode van ervaringsleren geformuleerd als ‘sharing, 
comparing and finding out’ (Bridger, 1990b). Door ervaringen te delen, maken we ze toe-
gankelijk voor anderen. Al vertellend kan iemands ervaring al veranderen, omdat hij de erva-
ring opeens een ander verwoording geeft. Als ik mijn lichamelijke conditie label als ‘rug-
pijn’ ervaar ik iets anders dan als ik het label burnout hanteer, terwijl de lichamelijke condi-
tie dezelfde is. De inschatting van de situatie bepaalt de kleur van de emotie (Lazarus, zie 
Jansen, 1996: 70). Het nieuwe label leidt ook tot een ander soort gesprekken met familiele-
den, huisarts, baas en vrienden. De ervaring kan daarbij ook veranderen door de wijze waar-
op anderen er op reageren. Door de reactie van de ander kan men zich bewust worden van 
een facet van de ervaring dat men nog niet eerder had onderkend. Maar ook kan het gebeuren 
dat een ander de ervaring ‘afpakt’, of er iets anders van maakt dan men bedoelt. Dit voelt aan 
als een onteigening. Of ook: je vertelt een ervaring en niemand neemt er notitie van. Aan het 
uitwisselen van ervaringen zijn dus risico’s verbonden. Men heeft geen controle over wat er 
met de eigen ervaring gebeurt als men deze deelt. Soms zien mensen zo tegen deze risico’s 
op, dat zij besluiten geen ervaringen meer te delen. 
Bij het vergelijken van ervaringen met betrekking tot de realiteit kan blijken dat men een-
zelfde situatie anders ervaart dan een ander. Dit roept dan vragen op over zichzelf in plaats 
van over de situatie. Blijkbaar is er meer verschil in gevoelswereld en in manier van inter-
preteren dan in uiterlijke realiteit. Als dit zichtbaar wordt, kan dat verrijkend werken, maar 
ook gevoelens van onzekerheid, angst, competitie en jaloezie oproepen.  
Tot bevindingen komen na ervaringen uitgewisseld en vergeleken te hebben, doet men door 
waarnemingen vast te stellen over de  eigen reacties en interesses tijdens het uitwisselen van 
ervaringen. Resonantie is hier een belangrijk begrip. Het duidt op de weerklank die het delen 
en vergelijken van ervaring lichamelijk heeft. Om te leren van ervaring is het dus van belang 
ook op de reacties van het eigen lichaam te letten en waar te nemen wat resoneert met de 
ervaringen die besproken worden.  
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Het criterium waarop men kan beoordelen of in het ervaringsleren voortgang is geboekt, is 
congruentie. Congruentie is door Rogers gedefinieerd als het “met elkaar samenvallen van 
ervaring, bewustzijn en communicatie” (1961: 338). Congruentie houdt in dat iemand in 
staat is de hele ervaring, met al zijn aspecten, tot zich door laten dringen (bewustzijn) en er 
uiting aan te geven (communicatie). Ik heb dit in hoofdstuk 1 ervaringsvermogen genoemd. 
Of bewustzijn en communicatie mogelijk zijn, hangt mede van de sociale omgeving af. Als 
het gezelschap waarin men verkeert niet de vrijheid geeft om over de hele ervaring te spre-
ken, kan het zijn dat de betrokkene de ervaring bewust niet communiceert, maar het kan ook 
zijn dat hij zich de volle omvang van de ervaring niet bewust is bij gebrek aan verwoording 
en erkenning. 
 
Is dit ervaringsbegrip sterk op de individuele persoon betrokken, het tweede ervaringsbegrip 
refereert aan maatschappelijke groepen die een gemeenschappelijke ervaringsbasis hebben. 
Het uitwisselen van ervaringen heeft hier tot doel dat mensen die een zelfde sociale positie 
hebben zich bewust worden van de realiteit van die positie in de maatschappij en aan dat 
bewustzijn een basis ontlenen voor gezamenlijke actie. Men herkent dit ervaringsbegrip in de 
vormingsactiviteiten van emancipatiebewegingen van arbeiders (Negt, 1971), boeren (Freire, 
1972)  of vrouwen (Smit, 1984). Negt geeft bijvoorbeeld de volgende definitie van ervarin-
gen.  

“Ervaringen zijn een specifieke productievorm voor het verwerken van de realiteit en van 
de actieve reactie op deze realiteit. Ze zijn niet louter individueel, al is duidelijk dat erva-
ringen en leren door de hoofden van individuele mensen moeten. Ervaringen zijn in ze-
kere zin collectieve momenten van een door begrippen en taal bemiddelde uiteenzetting 
met de realiteit, met de maatschappij. In het begrip ervaring zit dus altijd al een alge-
meen element, dat de geheel geïndividualiseerde, toevallige, louter subjectieve gewaar-
wording overschrijdt. Ervaring is product van (…) objectieve verwerking van de realiteit.” 
(Negt, 1978: 44).  

Dit maatschappelijke ervaringsbegrip wijst er op dat het collectieve niet alleen zit in de ge-
meenschappelijke realiteit die ervaren wordt, maar ook in de taal en begrippen die in een 
maatschappelijke groep gebruikt worden om deze realiteit te duiden. Een voorbeeld is de 
uitdrukking: “wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje”. 
Als we spreken over persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling, hebben we 
zowel het psychische als het sociale ervaringsbegrip nodig. Individuen zijn niet louter ‘hoof-
den’ waar collectieve ervaringen door heen gaan. Maar de groep of de organisatie is evenmin 
louter een projectiescherm voor individuele angsten en fantasieën. Juist dit op elkaar betrek-
ken van individuele en collectieve ervaring is wat in de interventies en in de casestudies is 
nagestreefd. De sociale categorieën zijn dan ‘operators’ en ‘onderhoudsmensen’ in casus 1, 
‘high potentials’ en ‘senior managers’ in casus 2 en ‘analisten’, ‘onderzoekers’ en ‘project-
managers’ in casus 3. Individuele ervaring dient als een persoonlijk eigendom te worden ge-
respecteerd, collectieve ervaring biedt een basis voor gezamenlijk werken aan organisatie-
aanpassing. 

2.3.4 Hoog participatieniveau als werkzaam bestanddeel van OD-interventies 

Handelen in een organisatie is participeren in een organisatie. Organizational citizenship 
houdt volgens Pasmore en Fagans (1992: 381) in dat individuen actief participeren in de 
transformatie van het systeem waarin zij werken. Van de individuele persoon mag worden 
verwacht dat hij duidelijk stelt wat er verkeerd is aan de systemen waarin hij leeft en werkt, 
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ook als de omstandigheden voor participatie niet perfect zijn. Van de organisatie mag de col-
lectieve wil worden verwacht om de hindernissen te verwijderen die het spreken en handelen 
van individuen blokkeren. Participatie vergt dus naast individuele moed ook een collectieve 
inspanning. 
 
Tabel 8.1  Definities van de vijf participatieniveaus (Pasmore & Fagans, 1992) 
 
1 conformeren : zich eenvoudigweg invoegen in een systeem. 

 
2 bijdragen  : helpen het bestaande systeem te verbeteren. 

 
3 ter discussie stellen : openlijk kritiek op het systeem uitoefenen, terwijl men de struc-

tuur en de machtsverdeling onverlet laat. 
 

4 samenwerken : zich met anderen verbinden om het systeem inclusief zijn 
machtsverdeling te veranderen. 
 

5 creëren : zelf het systeem  ontwerpen of een gunstiger omgeving voor het 
systeem tot stand brengen. 
 

 
Nu is participatie een middel voor een doel: de integratie van de behoefte van het individu 
om zich te ontwikkelen en de behoefte van de organisatie aan resultaten (Argyris, 1957, 
1964/2000). Niet elke vorm van participatie resulteert echter in persoonlijke ontwikkeling en 
grotere organisatie-effectiviteit. Vijf niveaus van participatief handelen te onderscheiden: 
conformeren, bijdragen, ter discussie stellen, samenwerken, creëren (zie tabel 8.1). 
De theorie van participatieniveaus bestaat nu uit de volgende beweringen.  
1. Als participatie effectief is, dan produceert het uitkomsten die zowel gunstig voor de in-

dividuen als voor de organisatie zijn. Participatie dient een dubbel doel: transformatie 
van sociale systemen aan de ene kant en ontwikkeling van individuele participanten aan 
de andere kant.  

2. Effectieve participatie vereist een participatieve competentie. Veel fouten en teleurstel-
lingen in OD zijn terug te voeren tot ineffectieve participatie, wat weer terug te voeren is 
tot het feit dat veel individuen niet adequaat zijn voorbereid op het participeren in OD-
activiteiten. 

3. De kans op gunstige uitkomsten voor zowel individuen als organisatie is groter naarmate 
participatie op een hoger niveau plaatsvindt. Hoe hoger het niveau van de participatieve 
handeling, hoe waarschijnlijker dat deze resulteert in zowel systeemverandering als indi-
viduele ontwikkeling. 

4. Participatie in OD omvat typisch slechts de eerste twee niveaus. Omdat OD gesanctio-
neerd wordt door mensen met macht, zal OD er zelden toe uitnodigen de aard van het 
systeem of de machtsverdeling binnen het systeem te veranderen. 

5. Drie modererende variabelen beïnvloeden het niveau en daarmee de effectiviteit van par-
ticipatie: organisatiereceptiviteit, individuele ego-ontwikkeling en beschikbaarheid van 
kennis. Organisatiereceptiviteit is de bereidheid van de organisatie om authentieke parti-
cipatie te ondersteunen. Ego-ontwikkeling betreft de mate waarin een individu bereid en 
in staat is deel te nemen aan het vormgeven van beslissingen die de eigen toekomst be-
treffen, waarbij verschillen in eigen behoeften en belangen en die van anderen een rol 
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spelen. Beschikbaarheid van kennis is de mate waarin een individu beschikt over de 
kennis die van belang is voor de beslissing die aan de orde is. 
1. Hoe receptiever de organisatie, hoe groter de kans dat participatieve acties zullen re-

sulteren in significante veranderingen van het organisatiesysteem. 
2. Zich verbinden met participatieve handelingen die hogere niveaus van ego-ontwikke-

ling vergen zal tot meer significante individuele ontwikkeling leiden. 
6. Ontwikkeling van organisaties vergt dus gelijktijdig de ontwikkeling van individuen. 
 
De derde van deze zes beweringen zal in de casestudies worden beproefd (figuur 2.9). In de 
eerste en derde casus is niveau 4 samenwerken bereikt, in de tweede casus niveau 3 ter dis-
cussie stellen. De modererende variabelen zijn niet vooraf geoperationaliseerd, mede omdat 
zij in een ander vocabulaire zijn verwoord. In deze studie zal niet van ego-ontwikkeling, 
maar van competentietoename worden gesproken. Organisatiereceptiviteit zal gaandeweg de 
casestudies een verwoording krijgen in het begrip responsiviteit van het management. 
 
 
     effectiviteitverbetering 
Interventie  →      hoog participatieniveau    →                  +  
    competentietoename 
 
 
 
Figuur 2.9 Uitgangstheorie van deze studie 
 
De uitgangstheorie van deze studie is derhalve dat naarmate een OD-interventie uitnodigt tot 
hogere participatieniveaus, de kans op de dubbele uitkomst ‘effectiviteitverbetering + com-
petentietoename’ groter is.  
 

2.4 De procesvraag 

De procesvraag luidt: wat zijn de mediërende processen via welke een interventie zowel tot 
verbetering van organisatie-effectiviteit als tot persoonlijke ontwikkeling leidt? 

2.4.1 Verandering als ontregeling en omslag 

Hoe kan men zich de dynamiek van een veranderingsproces voorstellen? Lewin (1947: 231; 
1948: 282) heeft ontdekt dat geplande sociale verandering uit drie stappen bestaat: unfree-
zing, change en freezing. De drie stappen duiden op een niveau van functioneren. Het be-
staande niveau van functioneren moet eerst ‘ontdooid’ raken voor een beweging naar een 
nieuw niveau mogelijk is. Dit nieuwe niveau moet vervolgens ‘bevroren’ worden om een te-
rugvallen naar het oude niveau te voorkomen.  Elke fase moet zijn afgesloten voor men kan 
zeggen dat een (stabiele) verandering heeft plaatsgevonden.  
Dit drie stapsmodel is een veranderschema, maar ook een veranderingsschema. Het is een 
hulpmiddel bij het ontwerpen van een interventie, maar ook een hulpmiddel bij het waarne-
men van het veranderingsproces tijdens de interventie. Dit laatste gebeurt echter weinig, om-
dat men aanneemt dat het proces conform ontwerp verloopt. Het nadeel van deze aanname is 
dat als men geconfronteerd wordt met een ongepland verloop van de interventie, men meer 
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bezig is met de vraag waar de fout zit (verkeerd ontwerp? weerstand tegen verandering?) in 
plaats van waar te nemen welke mogelijkheden de ongeplande ontregeling biedt. 
Om het drie stapsmodel als procesmodel sterker te maken stel ik de volgende versie voor:  
(1) instap; (2) ontregeling; (3) omslag. De instap is dat betrokkenen de keuze maken mee te 
doen met de interventie en daadwerkelijk participeren in de verschillende activiteiten. De 
ontregeling kan ingepland zijn, maar ook kan het zijn dat er tijdens de interventie iets niet 
goed loopt of zelfs fout gaat ten opzichte van het afgesproken plan. De omslag is het moment 
waarop de deelnemers daadwerkelijk iets nieuws leren en iets in hun gedrag en interactiepa-
tronen veranderen.  
De drie momenten duiden een dynamiek aan die zich in verschillende vormen kan voltrek-
ken. Zo kan men spreken van ‘het nooit begonnen proces’. Mensen doen gewoon niet mee. 
Ze komen niet opdagen of zijn wel fysiek aanwezig, maar niet gemotiveerd. Het afgesproken 
programma wordt afgewikkeld, zonder dat zich enig proces voltrekt. Een andere extreem is 
dat de ontregeling al voor de start van de interventie heeft plaatsgevonden en de interventie 
door de betrokkenen direct als omslag wordt opgepakt. Voor alle betrokkenen is dat prettig 
werken: alles gaat bij wijze van spreken vanzelf. Om die reden zou dit ‘het gelukkige proces’ 
genoemd kunnen worden. De meeste advies- en leersituaties zitten tussen beide extremen in. 
In de tweede casestudie zullen enkele patronen in dit tussengebied worden geïdentificeerd.  
 
Ik deel de veronderstelling van Lewin dat sociale systemen gezien kunnen worden als dyna-
mische spanningssystemen in een toestand van voortdurende beweging (flux). De dynami-
sche strijd tussen tegengestelde krachten bevindt zich in een quasi-stationair equilibrium. De 
processen (oftewel de acties en reacties van mensen) fluctueren binnen de grenzen die opge-
legd worden door zekere dwingende krachten. Binnen relatief nauwe grenzen kan het niveau 
waarop het proces beweegt gemakkelijk omhoog of omlaag, maar iets voorbij deze grenzen 
gaat het al wat moeilijker en ver er voorbij is schier onmogelijk (Ross & Nisbett, 1991: 13). 
Lewin vergelijkt het met een rivier.  

“Als men spreekt van het productieniveau van een team, dan refereert men aan de 
‘stroom’ van producten. (Deze stroom is – GJS) een proces, dat, als een rivier, continu 
haar elementen verandert, zelfs als de snelheid en richting hetzelfde blijven. Met andere 
woorden, we refereren aan de karakteristiek van een quasi-stationair proces.” (Lewin, 
1947: 202) 

Een sociale verandering is vergelijkbaar met een verandering in de richting of snelheid van 
die rivier (Lewin, 1948: 279). Het water van de rivier stroomt voortdurend, de rivier veran-
dert pas als de stroom van snelheid of richting verandert. Evenzo in organisaties: producten 
of diensten stromen voortdurend, van organisatieverandering is sprake als deze stroom van 
richting of snelheid verandert. Het niveauverschil wordt op organisatieniveau gemeten met 
criteria als efficiency, satisfactie, flexibiliteit, enzovoorts. Wat op individuniveau de indica-
toren dienen te zijn bespreek ik in paragraaf 2.5.  
De term ontregeling pakt beter dan een term als ‘ontdooien’ waar het om gaat: een quasi-sta-
tionair evenwicht raakt ontregeld. Het procesmodel van Lewin is nog al eens verengd tot een 
receptuur. Veranderen is echter deels een doelgericht proces, maar voor een groot deel ook 
een proces dat zich aan je voltrekt. Om deze reden geef ik de voorkeur aan de woordvorm 
‘ontregeling’ boven ‘ontregelen’. Er ‘doet zich een ontregeling voor’ of iets ‘raakt ontre-
geld’. Men is lang niet altijd het subject van de ontregeling. Het plan volstaat dan niet meer, 
dat is nu net ontregeld. Men kan zich daaraan niet onttrekken om in alle rust een nieuw plan 
te maken. Men moet direct ook handelen. Handelen en denken gaan dan samen in improvise-
ren.  
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In de casestudies gaat het om quasi-stationaire processen als een te duur productieproces, 
ineffectieve interactiepatronen en een te hoge werkdruk.  
• De fabriek produceert veel te duur en blijft dat doen terwijl de directie hierop jaar in jaar 

uit door de Raad van Bestuur wordt gekritiseerd.  
• High potentials hebben het gevoel dat senior managers met hun ideeën en gezichtspunten 

te weinig rekening houden, terwijl de seniormanagers stellen dat deze medewerkers on-
voldoende krachtig hun eigen ideeën naar voren brengen. Dit ineffectieve interactiepa-
troon van verwijt over en weer blijft jaar in jaar uit bestaan, terwijl onderwijl medewer-
kers en senior managers vertrekken en nieuwe aantreden.  

• Ook werkdruk kan beschouwd worden als een quasi-stationair proces. In welk project 
men ook werkt, hoe men er ook over klaagt, welke trainingen in stresshantering men ook 
volgt, het niveau van werkdruk wordt in de afdeling als constant ervaren. 

Een geslaagde verandering is nu dat het niveau van functioneren duurzaam wordt verhoogd 
als de betrokkenen een betere regulering tot stand weten te brengen tussen de bewegings-
wetten van de markt, de technologie en het sociale systeem. 
 
 
            Gewenst niveau 

Huidig niveau     
 
Figuur 2.10 Ontregeling en omslag 
 
Een opmerking is op zijn plaats over de rol van de adviseur. Als men als adviseur wordt in-
geschakeld om iets aan deze toestanden te veranderen, moet men bereid zijn deel te nemen 
aan mogelijke ontregelingen, die kunnen gaan plaatsvinden. Als men brede participatie van 
betrokkenen voorstaat, als men ‘samen met’ de betrokkenen wil veranderen, dan moet men 
ook toestaan dat men zelf – in meer of mindere mate – door de ontregeling geraakt wordt en 
enigszins ontregeld raakt. Het accent ligt hier op het woord ‘toestaan’ ofwel laten gebeuren. 
Het cruciale onderscheid is niet of men goed of fout gepland heeft. Het onderscheid is of 
men de werkzame elementen in de ontregeling herkent en weet te gebruiken. Twee posities 
lijken mij ineffectief. Zo plannen dat men als adviseur alles geheel in de hand houdt en zelf 
geen enkel risico loopt. De kans is dan groot dat er ook in het cliëntsysteem niet veel veran-
dert. Of de ontregeling ook aan de eigen rol ervaren, maar daarin blijven hangen. De kans is 
dan groot dat de cliënt geen toegevoegde waarde van de adviseur ziet. De wijze waarop de 
adviseur tijdens de interventie mede verandert, is dus een integraal onderdeel van de inter-
ventie en dient in een casestudie een plaats te krijgen. 

2.4.2 Verwante inzichten in de literatuur over empowerment 

Randolph heeft niet alleen de condities voor empowerment gespecificeerd, maar ook een 
beschrijving van het proces van empowerment gegeven. Het sleutelbegrip hierbij is wat hij 
het leiderschapsvacuüm noemt. Managers en medewerkers gaan in de ontwikkeling naar 
empowerde teams door een periode van ontgoocheling heen. In deze fase verliezen de teams 
het gevoel van competentie en de motivatie om verder te werken in de richting van empo-
werment en wensen zij een sterke leider. De managers zijn op dat moment vaak even gedes-
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oriënteerd als de medewerkers en voelen zich onzeker over wat te doen. De doorbraak komt 
als managers hun verwarring toegeven, maar tegelijk vasthouden aan de visie van empo-
werment, de communicatie open houden en informatie blijven delen. 

“Het leiderschapsvacuüm dat zo ongemakkelijk was geweest, kreeg feitelijk de talenten 
van de medewerkers aan de praat (draw out)” (Randolph, 1995: 30) 

In deze procesbeschrijving duidt de ontgoocheling op een ontregeling, terwijl het toegeven 
van de verwarring de conditie voor de omslag lijkt.  
 
Ketchum en Trist beschrijven het veranderingsproces op een gelijksoortige manier. Zij stel-
len in hun beschrijving van de invoering van sociotechnische werksystemen dat mensen hun 
manier van denken ‘beetje bij beetje’ veranderen, grotendeels door een nieuw soort werkle-
ven te ervaren. De tijd die nodig is voor een ingrijpende individuele verandering verschilt 
van persoon tot persoon, afhankelijk van waarden, ervaring, en manier van denken.  

“Het is geen kwestie van intelligentie of levensfase. Het enige gemeenschappelijke ele-
ment bij iedereen is de onafhankelijke ontdekking voor zichzelf, op de eigen manier en 
als men er aan toe is. (…) De verreweg belangrijkste factor die dit mogelijk maakt is on-
vrede met wat men ervaart, gekoppeld aan het onvermogen dit bevredigend te verkla-
ren.” (Ketchum & Trist, 1992: 82-83)  

Ook hier worden dus ontgoocheling (“onvrede met wat men ervaart”) en verwarring (“on-
vermogen dit bevredigend te verklaren”) als twee noodzakelijke ontregelende momenten in 
een veranderingsdynamiek aangeduid. De persoonlijke ontdekking is vervolgens het moment 
van de omslag. Ketchum en Trist stellen dat geen enkele hoeveelheid instructie de eigen ont-
dekking kan vervangen dat de tot nu toe gevolgde manier van denken niet meer past bij de 
nieuwe ervaringen die men opdoet. Eerst deze ontdekking maakt een reorganisatie mogelijk 
van de waarden, overtuigingen, axioma’s en modellen die tezamen iemands persoonlijke 
denkraam vormen en die deel uitmaken van zijn identiteit.  
Het doen van ontdekkingen vereist echter dat er een structuur is waarin ze kunnen worden 
gedaan. Ketchum en Trist spreken van een catch 22 (1992: 28). Om de nieuwe, op zelfrege-
ling gebaseerde structuur te kunnen creëren, moet men eerst de nieuwe structuur van zelfre-
geling ervaren hebben. Deze catch 22 maakt de interventievraag zo kritisch. In feite gaat het 
er bij de interventievraag dus om wat de werkzame bestanddelen zijn die de oplossing van 
deze catch 22 mogelijk maken.  
 
In de theorie van action learning zijn enkele bestanddelen geïdentificeerd van een structuur 
die het mensen mogelijk maakt voor zich zelf te ontdekken dat hun manier van denken niet 
meer klopt en tevens in staat stelt hun denkwijze te reorganiseren.  Revans (1980; 1998) 
noemt in het bijzonder vier bestanddelen:  
1. Elk individu verbindt zich aan een werkelijke actie, dat wil zeggen aan een verandering 

van het organisatiesysteem. De twee kenmerken van een werkelijke actie zijn: (a) men 
moet zelf beslissingen nemen zonder zich op een instructie te kunnen baseren en (b) er 
staat iets op het spel, er zijn risico’s aan verbonden. 

2. Men heeft de bereidheid en neemt de tijd om te leren van de ervaring die men met de 
actie opdoet. Dit leren vindt plaats door de ervaring te delen en door te werken met ande-
ren, die voor soortgelijke opgaven staan. 

3. Er vindt reflectie plaats op de voortgang van het leerproces en op de invloeden erop. 
4. Een begeleider kient de condities uit voor het gezamenlijk leren.  
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Met deze vier condities specificeert de theorie van action learning een zeer bijzonder ABX-
systeem. Het bijzondere is dat de professional nog verder gedecenteerd wordt. Is de actieon-
derzoeker of adviseur bij Van Beinum één van de drie componenten van het ABX-systeem 
(de A), bij Revans wordt de A gevormd door de “collega’s in tijden van tegenslag” (Don-
nenberg en Melief, 1995).  
De X is het organisatiesysteem dat iemand, B, zich voorgenomen heeft te veranderen. In de 
actie hiertoe stuit B op een bepaald moment in zichzelf op intenties en opvattingen die niet 
blijken te passen. B loopt dan niet alleen aan tegen het ‘niet-passen’ van deze intenties en 
opvattingen met de realiteit, maar ook tegen de vraag of hij in staat is hiervan afstand te ne-
men. Leren is dan de “verandering in de persoon die handelt” (Revans, 1980: 277). Revans 
spreekt van “het principe van het ontoereikende mandaat” (1998: 84). Hij stelt dat men in 
een organisatie geen acties kan introduceren waarvan men weet dat die juist zijn, als men 
niet bij machte is zich te ontdoen van overtuigingen die onjuist zijn gebleken. Organisatie-
verandering veronderstelt dus persoonlijke ontwikkeling. De verandering in de persoon die 
handelt heeft echter een dubbele spiegeling nodig: de directe realiteitstoetsing in de actie én 
de vergelijking met de ervaring van anderen. Deze anderen, de A, zijn echter geen trainers of 
adviseurs, maar andere mensen die zich ook de opgave hebben gesteld een organisatiesys-
teem te veranderen. Waar de realiteitstoetsing in de actie tot een ontregeling van de eigen 
intenties en opvattingen kan leiden, kan het bespreken van deze ervaring met anderen tot de 
omslag leiden dat men zich ontdoet van overtuigingen die onjuist zijn gebleken. Individueel 
leren (door zelf actie te ondernemen) en sociaal leren (door de ervaringen die men daarbij 
opdoet te vergelijken met die van anderen) hebben elkaar dus nodig. 

2.4.3 De stand van de procestheorie in OD 

In een voortreffelijk overzichtsartikel bespreken Porras en Robertson (1990) de resultaten 
van dertig jaar theorievorming en veertien jaar empirisch onderzoek naar de impact van OD 
op organisaties. Hun conclusie is dat de theorie van OD “aanzienlijk onderontwikkeld” is 
(1990, 797). Er is een veelheid aan interventietechnieken, maar het ontbreekt aan een goede 
conceptualisering van:  
1. individuele psychologische groei of zelfactualisatie als uitkomst van een interventie; 
2. de aangrijpingspunten van verandering. De meeste modellen bevatten alleen ‘informatie’ 

als manipuleerbare variabele; 
3. de onderliggende dynamiek van geplande organisatieverandering. 
Slechts zeven theorieën voldoen volgens Porras en Robertson aan de eis dat zij de variabelen 
van een veranderingsproces specificeren. De meeste van deze theorieën zijn gekoppeld aan 
een specifiek interventiestrategie. Zo zijn de procestheorieën van Nadler (1977) en Miles et 
al. (1969) gekoppeld aan de methode van Survey Feedback (zie hoofdstuk 4); de procestheo-
rie van House is gekoppeld aan Management Development; de groepsdynamica van Cart-
wright (1951) aan groepspractica; de procestheorie van Lawler (1982) aan employee invol-
vement. Alleen de procestheorieën van Dalton (1970) en Goodman en Dean (1982) zijn ge-
neriek van aard. Voorts doen al deze theorieën een beroep op telkens andere fundamentele 
theorieën zoals de sociale vergelijkingstheorie, de expectancy-theorie en de theorie van goal-
setting. Bovendien constateren Porras en Robertson dat er geen enkel teken valt te bespeuren 
dat deze theorieën op elkaar voortbouwen en dat er geen evolutie plaatsvindt naar een meer 
spaarzame theorie van het veranderingsproces. 
Het is een ontnuchterend beeld. Vooral de constatering dat men niet op elkaars werk voort-
bouwt, is beschamend voor een vak dat zozeer het belang van samenwerking vooropstelt. 
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Door hun accentuering van het belang van gespecificeerde variabelen gooien Porras en Ro-
bertson echter ook enkele waardevolle theorieën op de vuilnishoop. De procestheorie van 
Schein bijvoorbeeld mag zeker niet ontbreken. Ook het werk van Beer is te waardevol om 
onvermeld te laten. Porras en Robertson lijken geen oog te hebben voor de waarde van theo-
rieën die op klinische ervaring zijn gebaseerd. 

2.4.4 Verandering als leerproces 

Schein heeft het model van Lewin vanaf het begin van de jaren zestig op basis van onder-
zoek en klinische ervaring uitgewerkt en verfijnd (1961a, 1961b, 1964). Daarbij legt hij er 
steeds meer de nadruk op dat verandering beter gedefinieerd kan worden als leren (1993a) en 
stelt hij uiteindelijk zelfs voor het begrip planned change te vervangen door het begrip ma-
naged learning (Schein, 1996b: 46). De change target heet dan een lerende en de change 
agent is een facilitator van leerprocessen.  
Schein ontleedt unfreezing in drie processen. 
 
1. Weerlegging 

Elke vorm van leren en veranderen begint met enigerlei vorm van onvrede of frustratie 
die opgeroepen wordt door data die onze verwachtingen of hoop weerleggen. Als gedrag 
niet tot gewenste uitkomsten of zelfs tot ongewenste uitkomsten leidt, geeft dit een on-
gemakkelijk of zelfs pijnlijk gevoel. 

2. Opwekking van schuldgevoel of overlevingsangst 
Het ongemak kan een werkelijke motivator voor verandering worden als de persoon zich 
realiseert dat als hij niet verandert, hij eigen behoeften niet kan vervullen (overlevings-
angst) of er in faalt een voor hem belangrijk doel of ideaal te bereiken (schuldgevoel).  

3. Creatie van psychologische veiligheid 
Het schuldgevoel of de overlevingsangst roepen een tweede angst op: de leerangst. Leer-
angst is het gevoel dat we onze effectiviteit, ons gevoel van eigenwaarde en misschien 
zelfs onze identiteit verliezen als we onszelf toestaan in een leer- of veranderingsproces 
te stappen, als we aan onszelf of anderen toegeven dat iets niet goed gaat of zelfs ver-
keerd gaat. Liever dan dat negeren we de informatie en duwen we het schuldgevoel of de 
overlevingsangst weg. Psychologische veiligheid is nodig om deze leerangst te overwin-
nen. Pas dan zijn we in staat de weerleggende informatie te accepteren en de angst of de 
schuld te voelen.  

 
De OD-interventie creëert condities om het schuldgevoel of de overlevingsangst in balans te 
houden met een gevoel van veiligheid. De effectiviteit van het werken in groepen en van pa-
rallelle leersystemen berust op het psychologische feit dat “angst en spanning beter uit te 
houden zijn in het gezelschap van mensen die je begrijpen, dan wanneer je alleen bent” 
(1993a: 109). Het verschaffen van oefengelegenheden, het opdelen van het leerproces in 
overzichtelijke stappen en directe begeleiding  bieden de steun en aanmoediging die nodig is 
om de angst en schaamte voor het maken van fouten weg te nemen. 
 
Dankzij de unfreezing stellen mensen zich open voor nieuwe bronnen van informatie, nieu-
we concepten en nieuwe manieren van kijken naar oude informatie. De tweede fase moving 
houdt een cognitieve herstructurering in. Woorden krijgen een nieuwe betekenis (semantic 
redefinition), concepten worden breder geïnterpreteerd (cognitive broadening) en nieuwe 
beoordelingsnormen (new standards of judgment) worden ontwikkeld (Schein, 1996b: 30).  
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De fase van refreezing houdt ten slotte in dat het nieuwe gedrag wordt ingebed in de per-
soonlijkheid en in de relaties met significante anderen. Deze inbedding verloopt het makke-
lijkst als de cognitieve herstructurering niet voortvloeit uit identificatie met een rolmodel, 
maar uit het zelf aftasten (scannen) van de omgeving. Het “belonende effect van het ontwik-
kelen van een persoonlijke oplossing voor een ingewikkelde situatie is heel anders dan het 
belonende effect van waardering door een bewonderd persoon” (Schein, 1961b: 63). Dit is 
overeenkomstig wat Ketchum en Trist (1992: 82) de “onafhankelijke ontdekking voor zich-
zelf, op de eigen manier en als men er aan toe is” noemen. Aan de in 2.4.2 genoemde proces-
sen van onvrede, ontgoocheling en verwarring wordt door Schein het belang van de psycho-
logische veiligheid toegevoegd. Er blijven echter enkele zaken onhelder: (1) hoe speelt dit 
leerproces zich af midden in een proces van organisatieaanpassing? (2) wat is het mediëren-
de proces via welk ‘scannen’ en ‘ontwikkelen van een persoonlijke oplossing’ tot competen-
tietoename leidt? 

2.4.5 Organisatieaanpassing als leerproces 

Met behulp van het werk van Beer kunnen beide vraagstukken worden verhelderd. Beer stelt 
verandering en leren niet gelijk, maar presenteert leren als een bewust vorm te geven bijpro-
duct van een businessgerichte veranderingsinspanning. Uitgangspunt is de onderzoeksbevin-
ding dat noch zuivere procesinterventies noch zuivere structuurinterventies duurzaam tot 
gewenste organisatieaanpassingen leiden (Beer & Walton, 1990; Beer, Eisenstat & Spector, 
1990). Beer et al. pleit voor de gecombineerde aanpak van Task Alignment. Eerst moet wor-
den gefocust op de problemen van de business, van daaruit dienen opnieuw de rollen van 
individuen te worden bepaald, waardoor het gedrag kan wijzigen, wat vervolgens weer kan 
leiden tot de wijziging van attitudes. Structuurinterventies hebben duurzame effecten, mits 
begeleid door het ontwikkelen van een vorm van leiderschap, sociale vaardigheden en ge-
deelde waarden die consistent zijn met het doel van de geïntroduceerde structuren en syste-
men( Beer & Walton, 1990: 564).  
Het ontwikkelen van leiderschap, vaardigheden en waarden vindt plaats door het introduce-
ren van structuur- en systeemveranderingen als een participatief proces te structureren. De 
sleutel ligt in de volgorde van de interventies. Als de energie voor verandering ontwikkeld is, 
start een succesvolle transformatie met het reorganiseren van medewerkers in ad hoc teams 
voor bijvoorbeeld probleemoplossing, productontwikkeling of kwaliteitsverbetering. Hier-
door worden mensen in nieuwe rollen en relaties geplaatst en krijgen zij nieuwe verantwoor-
delijkheden, zonder dat dit de weerstand oproept die normaal gesproken met een formele 
structuurverandering gepaard gaat. Terwijl mensen in deze ad hoc structuren werken, leren 
zij.  

“Participatie leidt (educates) medewerkers op in de noodzaak van verandering, in de lo-
gica van de nieuwe organisatiearrangementen, brengt medewerkers in contact met de 
realiteit van de competitieve omgeving en faciliteert de ontwikkeling van het vertrouwen 
en de sociale vaardigheden die nodig zullen zijn in de adaptieve organisatie die men 
ontwikkelt.” (Beer & Walton, 1990: 567).  

Participatie zorgt er in deze sequentie voor dat er leren door ervaring plaatsvindt. Als de 
nieuwe organisatiearrangementen en het nieuwe gedrag effectief blijken te zijn in het hante-
ren van eerder onoplosbare problemen, dan leidt een groeiende “sense of efficacy” tot veran-
derende attituden over de nieuwe manier van managen (Beer en Walton, 1990: 567). Een 
positief versterkende cyclus van gedragsverandering en attitudeverandering is op gang ge-
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komen. Sociaalcognitieve mechanismen mediëren dus tussen participatie en competentietoe-
name. 
De kracht van deze visie is dat organisatieaanpassing en leren als weliswaar samenhangende, 
maar te onderscheiden processen worden voorgesteld. Mensen kunnen veel leren zonder dat 
er in de organisatie iets verandert. Organisaties kunnen ook veranderen zonder dat er iets 
geleerd wordt. De kunst is deze twee processen gelijktijdig te laten plaatsvinden (Beer & 
Nohria, 2000: 23). De kunst en de effectiviteit van het ontwerpen op basis van gelijktijdig-
heid zal in de casestudies nader worden onderzocht. Hier is een verdere verdieping nodig van 
de verwijzing naar de rol van een groeiende sense of efficacy. Dit is het sleutelbegrip in de 
sociaalcognitieve theorie van Bandura. 

2.4.6 De rol van cognitieve vermogens in leerprocessen 

Sense of efficacy ofwel self-efficacy duidt op geloof in eigen kunnen op een bepaald terrein. 
Het is de psychische ervaring van eigen effectiviteit. Het is de overtuiging dat het eigen han-
delen de oorzaak is van gewenste effecten. Het begrip self-efficacy staat in de context van 
een sociaalcognitieve theorie van menselijk handelen. Het begrip ‘sociaal’ duidt er op dat 
self-efficacy werkzaam is in een breder netwerk van sociaal-structurele invloeden. Mensen 
hebben de kans enige invloed uit te oefenen op gebeurtenissen in hun omgeving en onder-
vinden tevens grenzen aan hun zelfsturing ( Bandura, 1986: xi). In deze wisselwerking pro-
beren mensen controle uit te oefenen op de gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden. Een 
onvermogen om invloed uit te oefenen op gebeurtenissen die het eigen leven negatief beïn-
vloeden, brengt bezorgdheid, apathie of wanhoop voort, inclusief de daarmee gepaard gaan-
de psychosomatische reacties.  

 “Mensen met een sterk geloof in eigen kunnen, doen snel hun voordeel met mogelijkhe-
den die zich voordoen en bedenken manieren om institutionele beperkingen te ontwijken 
of ze door collectieve actie te veranderen. Omgekeerd zijn mensen met een zwak geloof 
in eigen kunnen minder geneigd gebruik te maken van kansen die het sociale systeem 
hen biedt en worden ze gemakkelijk ontmoedigd door institutionele beperkingen. Het 
gaat hier (…) om een dynamisch samenspel tussen individuen en degenen die de leiding 
hebben over de geïnstitutionaliseerde operaties van de sociale systemen. Dit samenspel 
omvat handelingstransacties tussen institutionele functionarissen en degenen die zich 
aan hun praktijken proberen aan te passen of deze juist willen veranderen.” (Bandura, 
1997: 6) 

Het ‘cognitieve’ in de samenvoeging sociaalcognitieve theorie duidt op de veronderstelling 
dat motivatie, gemoedsgesteldheid en acties van mensen meer gebaseerd zijn op wat ze gelo-
ven dan op wat objectief waar is. Dit geldt ook voor hun bekwaamheden. Het gaat om wat zij 
geloven dat zij kunnen, een geloof dat onder andere op ervaring is gebaseerd. 
De sociaalcognitieve theorie stelt dat mensen vijf basisvermogens hebben (Bandura, 1986: 
18):  
1. het vermogen tot symboliseren;  
2. het vermogen tot vooruitdenken; 
3. het vermogen plaatsvervangend te leren; 
4. het vermogen tot zelfregeling; 
5. het vermogen tot zelfreflectie.  
Door symbolen verwerken en transformeren mensen vergankelijke ervaringen in interne mo-
dellen die als gids dienen voor toekomstige acties en geven zij betekenis, vorm en voortzet-
ting aan de ervaringen die zij doorleefd hebben. Door vooruitdenken (‘fore-thought’) berei-
den mensen zich voor op het komende. Zij anticiperen op de waarschijnlijke uitkomsten van 
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hun toekomstige acties, stellen zich doelen en plannen hun acties naar een bewust voorge-
stelde toekomst. Mensen zijn in staat tot “plaatsvervangend leren”. Anderen hebben als het 
ware voor ons geleerd.  Wij leren van de ervaring van anderen door het gedrag van anderen 
waar te nemen alsmede de gevolgen die dat voor hen heeft. Zelfregeling duidt er op dat veel 
gedrag gemotiveerd en geregeld wordt door interne normen en zelfevaluatie van eigen acties. 
Een discrepantie tussen eigen norm en eigen prestatie roept evaluatieve zelfreacties op die 
daarop volgend gedrag beïnvloeden. Het vermogen tot zelfreflectie tot slot stelt mensen in 
staat hun ervaringen te analyseren en te denken over hun eigen denken. In de zelfreflectie 
verifiëren mensen hun gedachten. Zij beoordelen de adequaatheid van hun ideeën vanuit de 
(reële of geanticipeerde) resultaten en veranderen hun ideeën overeenkomstig. 
De zelfreflectie geldt ook voor eigen ideeën over eigen capaciteiten en vaardigheden. Men-
sen verifiëren in organisaties de adequaatheid van hun geloof in hun individuele kunnen en 
in het gemeenschappelijk kunnen. Een goed vormgegeven proces van organisatieaanpassing 
biedt mensen de gelegenheid eerder onoplosbare problemen op te lossen, waardoor hun self-
efficacy zal toenemen.  

2.4.7 Samenvatting van de beschikbare procestheorie 

Om de behandelde inzichten over het proces van organisatieverandering samen te vatten lijkt 
het zinvol drie procesdimensies te onderscheiden: werken, veranderen en leren. Deze dimen-
sies hebben betrekking op de niveaus organisatie, groep en individu. Organisatieverandering 
is allereerst gewoon werken aan de organisatie. Er is een X die gedefinieerd, geanalyseerd, 
herontworpen en geïmplementeerd moet worden. Dat is doorgaans hard werken. Daarvoor 
zijn gereedschappen beschikbaar in de vorm van modellen en technieken. En dat leidt tot een 
bepaald resultaat. De dimensie van verandering heeft niet alleen betrekking op de X, maar 
ook op de interactiepatronen tussen de mensen die werken aan X. Hun rollen en relaties ver-
anderen terwijl zij werken aan de organisatie. De formele dynamiek is die van instap, ontre-
geling en omslag. De psychische inhouden zijn onder andere onvrede, frustratie, ontgooche-
ling, verwarring,  maar ook de opwinding en het plezier met elkaar iets nieuws te creëren. De 
derde dimensie is leren. In het doorleven en verwerken van onvrede, verwarring, ontgooche-
ling doet ieder individu op zijn eigen wijze en in zijn eigen tijd nieuwe ontdekkingen, waar-
bij zij gebruik van hun sociaalcognitieve vermogens. Als mensen niet alleen deelnemen aan 
de veranderende interacties in de groep, maar ook persoonlijk ervaren dat zij in de nieuwe 
situatie uit de voeten kunnen met hun vermogens tot symboliseren, vooruitdenken en zelfre-
geling, dan zijn zij daadwerkelijk door de organisatieverandering een ervaring rijker gewor-
den.  
Het voordeel van het onderscheid in drie dimensies is dat we nu analytische onderscheidin-
gen kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld spreken van een organisatieverandering waar-
aan hard aan de X is gewerkt, maar niets is veranderd aan de interactiepatronen en relaties. 
Ook kan men zo organisatieveranderingen onder ogen nemen waarin veel is veranderd, maar 
toch nog weinig is geleerd.  
De volgende stap is nu de indicatoren te specificeren waaraan kan worden afgemeten of in-
dividuen iets hebben geleerd door deel te nemen aan de organisatieverandering. 
 

2.5 De meetvraag 

De meetvraag luidt: waaraan valt af te meten of persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsge-
vonden? Persoonlijke ontwikkeling is een continu proces dat zich uitstrekt van geboorte tot 
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dood. De psychologie kent vele modellen van dit proces. Beroemd, maar als achterhaald be-
schouwd, is de theorie van de psychosexuele ontwikkeling van Freud (1905/1985). Nog al-
tijd toonaangevend is de theorie van de psychosociale ontwikkeling van Erikson (1964). Het 
is echter onduidelijk hoe verbanden gelegd kunnen worden tussen organisatieontwikkeling, 
welke een bewuste ingreep inhoudt, en de levensfasen van een mens, die zich hoofdzakelijk 
afwikkelen in een zelfregelend groeiproces.10 
Bruikbaarder lijkt het om persoonlijke ontwikkeling te definiëren als competentietoename, 
mits we in staat zijn het begrip competentie te relateren aan persoonlijke ontwikkeling. Dat is 
de opgave in deze paragraaf: indicatoren definiëren voor competentietoename als persoon-
lijke ontwikkeling. 

2.5.1 Competentie heeft drie lagen 

Met het begrip handelen kan men een verbinding maken tussen competentie en persoonlijke 
ontwikkeling. Ik baseer me op wat de andragoloog Nijk (1978) hierover naar voren heeft 
gebracht. Wanneer wij zeggen, zo stelt Nijk, dat iemand handelt, dan betekent dit dat de des-
betreffende activiteit van hem uitgaat, dat hij er iets mee beoogt, dat hij er verantwoordelijk 
voor is, en dat hij in deze zin als de ‘oorzaak’ van zijn handelen opgevat kan worden. Of nog 
anders: hij is er het ‘subject’ van. 

“Het invoeren van ‘handelen’ als andragologisch basisbegrip, met deze lading, betekent 
een keuze, draagt een normatief karakter. Het houdt de vooronderstelling in dat mensen 
kunnen handelen, dat handelen specifiek menselijk is en derhalve meer gewenst dan 
zich alleen maar ‘gedragen’, en dat handelen bovendien geleerd, ontwikkeld kan wor-
den. Door uit te gaan van dit basisbegrip kiest men voor een bepaalde lijn van westers 
humanitair denken en stelt men zich bloot aan alle aanvallen die daarop zijn gedaan.” 
(Nijk, 1978: 25) 

Handelen is dus een term die niet zozeer naar een specifiek object verwijst, als wel een ma-
nier van kijken aanduidt. Net als bij de begrippen arbeid en gedrag gaat het bij handelen om 
menselijke activiteiten. Maar waar het begrip arbeid vooral naar de inspanning en het resul-
taat van de activiteit kijkt en het begrip gedrag vooral de aandacht vestigt op waarneembare 
interactie met een omgeving, wordt het begrip handelen gebruikt als we menselijke activi-
teiten willen bezien vanuit de persoon die ze verricht.  
Vanuit deze invalshoek kunnen aan handelen drie aspecten worden onderscheiden (Nijk, 
1978: 137-8). Allereerst het aspect activiteit. Bij handelen gaat het om handelingen, dat wil 
zeggen om activiteiten die een interactie met een omgeving inhouden. De omgeving is dat-
gene waarop iemand handelend ingaat, c.q. in zou kunnen gaan. Die omgeving kan zowel 
van materiële, als van sociale en culturele aard zijn. Het tweede aspect van handelen is dat 
mensen er een verhaal over vertellen. Dat handelen intentioneel is, wil zeggen dat de betrok-
kenen hun activiteiten willen verwoorden en verantwoorden. Het gaat om activiteiten die zin 
hebben of waaraan men zin weet te verlenen, in een verhaal dat men over de activiteiten ver-
telt. Het derde aspect van handelen is bevinding. De bevinding toetst of men dingen doet 
waarin men zichzelf verwerkelijkt, herkent en emotioneel beaamt. De bevinding breekt in 
betrekkelijk zeldzame momenten door als de verrassende herkenning: ‘dit is het’ en ‘daar wil 
ik voor staan’. Voor het overige manifesteert zij zich vooral als een vorm van onvrede: ‘dit is 
het niet’, ‘nog niet’, ‘niet helemaal’, ‘niet meer’. 
 
Vanuit dit handelingsperspectief onderscheidt Nijk drie lagen in de competentie (Nijk, 1979: 
168-172).  
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1. het vermogen om intenties te realiseren. Hiervoor is gespecialiseerde kennis en kunde 
nodig, maar ook vindingrijkheid.  

2. het vermogen iets bepaalds te willen. Hier gaat het om het formuleren, ordenen, afwe-
gen en kiezen van intenties. Daarbij drukt men de zin van het handelen in taal uit.  

3. het vermogen te staan voor wat men wil. Hier gaat het om het niveau van innerlijke 
ervaring waarin iemand op een niet nader te herleiden wijze weet wat hij wil, wat hij 
beaamt en wat hij verwerpt.  

Deze drie lagen kan men ook de technische, narratieve en affectieve dimensie van het han-
delen noemen. In de technische dimensie gaat het om de kunst iets voor elkaar te krijgen. In 
de narratieve dimensie gaat het om het vermogen de strekking van het eigen handelen te 
verwoorden en te begrijpen. In de affectieve dimensie gaat het er om of men kan houden van 
wat men doet en wat men wil.  
Persoonlijke ontwikkeling is niet alleen een verbetering in één van deze lagen, maar vooral 
ook een toename van de consistentie. Iemand ontplooit zich naarmate zijn activiteiten, ver-
halen en bevinding meer met elkaar samenvallen. Dit is geen eindtoestand, wel een voortdu-
rend ontwikkelingsproces, waarmee men ervaring opdoet en waarin men meer of minder er-
varen kan zijn. Daarom is het begrip competentie in dit verband op zijn plaats. Iemand wordt 
competenter naarmate hij beter zijn ervaring gebruikt om zijn interactie met de omgeving zo 
in te richten dat zijn activiteiten samenvallen met zijn verhalen en bevinding. Op deze wijze 
zijn competentie en persoonlijke ontwikkeling aan elkaar gerelateerd. 
 
Nijk is in zijn beschouwingen over handelen en competentie altijd filosofisch gebleven. In 
deze studie is het van belang het onderscheid tussen de drie lagen in een organisatiekundige 
context te plaatsen. Alle doelgerichte activiteiten in een organisatie doen een beroep op ten-
minste de eerste twee vermogens. Welke rol men in een organisatie ook vervult, men moet 
allereerst beschikken over competentie in de betekenis van het vermogen om intenties te re-
aliseren. Dit omvat zeer specialistische vaardigheden, maar ook elementaire activiteiten als 
het zich ‘s morgens vroeg bij het opstaan opmaken voor weer een nieuwe werkdag.  
Met betrekking tot het tweede vermogen, iets bepaalds te willen, heeft zich in organisaties en 
in de organisatiekunde een ontwikkeling voorgedaan. Werd in de theorievorming van het 
begin van de twintigste eeuw de mens als een causa efficiens (bewerkende oorzaak) opgevat, 
in de jaren zestig verandert het mensbeeld fundamenteel als niet meer alleen de leider maar 
ook de medewerker als causa finalis (doelstellende oorzaak) wordt erkend (Keuning & Ep-
pink, 1996: 321). Medewerkers worden verondersteld eigen doelen te hebben en via aan-
pakken als kwaliteit van de arbeid, performance management en persoonlijk ontwikkelings-
plan wordt getracht persoonlijke doelen en organisatiedoelen met elkaar in lijn te brengen. 
De relevantie van het onderscheid tussen de tweede en derde laag van de competentie, tussen 
het vermogen iets bepaalds te willen en het vermogen te staan voor wat men wil, is een re-
cente ontwikkeling. Organisaties die voortdurend veranderen, winnen aan kracht als mensen 
persoonlijk staan voor wat zij doen en willen. Begrippen als ‘empowerment’, ‘the individua-
lised corporation’ (Goshal & Bartlett, 1997), ‘personal presence’ (Kahn, 1990; 1992) en 
‘commitment’ (Becker, Billings, Eveleth & Gilbert, 1996) duiden er allemaal op dat tegen-
woordig van mensen wordt gevraagd dat zij zich persoonlijk verbinden met hun werk en de 
organisatie. Deze ontwikkeling is ook herkenbaar in de verbreding van het interventiebegrip. 
Interventies moeten niet alleen gericht zijn op de effectiviteit van gestelde doelen en uitge-
voerde activiteiten, maar ook op de betekenis die mensen aan hun werk en aan de organisatie 
geven. Zo is er de laatste jaren binnen OD veel aandacht voor de “stories” of “narratives” 
waarin deze zingeving wordt verwoord (Wilkof, Brown & Selsky, 1995; Abma, 1999). 
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Een logische consequentie van deze ontwikkeling lijkt mij een verbreding van het compe-
tentiebegrip zoals hier omschreven. Het competentiebegrip van Nijk biedt betere mogelijk-
heden om te observeren en te analyseren wat zich in de verbinding tussen persoon en organi-
satie afspeelt dan het eenzijdig instrumentalistische competentiebegrip dat momenteel domi-
nant is onder de vlag van ‘competentiemanagement’.  
Dit impliceert dat een studie naar de effectiviteit van OD-interventies de beoogde toename 
van competentie op elk van de drie lagen zal moeten meten. Het meetbaar maken van dit 
verbrede competentiebegrip gebeurt in twee stappen. In de volgende paragrafen zal voor elke 
laag een indicator worden gedefinieerd. De technische dimensie zal worden geïndiceerd met 
het begrip ‘self-efficacy’. De narratieve dimensie  zal worden uitgewerkt met het begrip ‘er-
varingsvermogen’. De affectieve dimensie zal worden aangeduid als ‘stemming’. In de case-
studies zullen vervolgens de meetinstrumenten voor deze indicatoren worden geconstrueerd. 

2.5.2 Indicator 1: self-efficacy 

Allereerst hebben we een indicator nodig voor de eerste laag van de handelingscompetentie, 
het vermogen om intenties te realiseren. Het begrip self-efficacy van Bandura (1997) lijkt 
hiervoor het meest passend. Self-efficacy houdt in dat mensen op hun vermogens vertrouwen 
om door eigen acties gewenste effecten tot stand te brengen. Het is het geloof of de overtui-
ging dat het eigen handelen de ‘oorzaak’ is van de gewenste effecten. Gecas (1989) om-
schrijft self-efficacy als “the joy of being a cause”. Een kernachtig vertaling is “geloof in 
eigen kunnen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.11 Basisschema in de sociaalcognitieve theorie van Bandura 
 
Het basisschema van de efficacytheorie staat weergegeven in figuur 2.11. Het schema begint 
met het begrip persoon. Personen worden verondersteld de basisvermogens te hebben die in 
2.4.6 zijn besproken. Efficacy-overtuigingen zijn oordelen die mensen hebben over hun ca-
paciteiten om effectief met een bepaalde realiteit om te gaan. De zelfbeoordeling van effi-
cacy leidt tot handelen, het daaropvolgende succes of mislukken leidt tot bevestiging of bij-
stelling van de zelfbeoordeling van de in het geding zijnde capaciteiten. Het begrip uitkomst-
verwachting duidt de uitkomsten aan die de persoon van zijn handelen verwacht. Mensen 
ontwikkelen het vermogen om controle uit te oefenen vanuit het motief om gewenste uit-
komsten veilig te stellen of ongewenste uitkomsten te vermijden. Er zijn drie soorten uit-
komsten: fysieke, sociale en zelfevaluatieve. Elk kan positief of negatief zijn. Bij fysieke 
effecten kan men denken aan prettige zintuiglijke ervaringen, fysiek genot, maar ook aan 
pijn en lichamelijk ongenoegen. Bij de sociale effecten gaat het om uitingen van interesse 
door anderen, goedkeuring, erkenning, geldelijke beloning, verlenen van status en macht of 
juist het tegendeel van dit alles. Zelfevaluatie duidt er op dat mensen dingen doen die hun 
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voldoening geven en een gevoel van trots en eigenwaarde, of dat zij juist afzien van hande-
lingen die tot onvrede met zichzelf leiden.  
De efficacy-overtuigingen mediëren tussen persoon en gedrag, terwijl de uitkomstverwach-
tingen mediëren tussen gedrag en uitkomst. Populair gezegd is het verschil: ‘kan ik het’ en 
‘wat brengt het mij?’  

2.5.3 Indicator 2: ervaringsvermogen 

De tweede laag van handelingscompetentie betreft het vermogen iets bepaalds te willen. Nijk 
benoemt dit aspect met de term verhaal. Het nadeel van de term ‘verhaal’ is dat zij niet zo-
zeer een competentie benoemt. Ik acht de uitdrukking ‘ervaringsvermogen’ meer geschikt. 
Deze uitdrukking heeft bovendien als voordeel dat zij benadrukt dat het vermogen iets be-
paalds te willen – en daar zelf keuzes in te maken – ook samenhangt met de mate waarin 
mensen eerder opgedane ervaringen hebben verwerkt en de huidige situatie in al zijn aspec-
ten kunnen ervaren. Rogers heeft ervaringsvermogen gedefinieerd als de mate waarin men-
sen in staat zijn hun hele ervaring te bevatten, niet alleen de positieve kanten, maar ook ne-
gatieve. Ervaringsvermogen is “openheid voor eigen ervaringen” (Rogers, 1961: 115). In de 
casestudies zal met klinische observaties worden onderzocht of mensen groeien in het ver-
mogen de hele situatie van de organisatie te ervaren. 

2.5.4 Indicator 3: stemming 

Ten slotte zoeken we een indicator voor de derde laag van handelingscompetentie. De be-
vinding betreft de “verankering van het handelen in de zelfervaring en zelfbezinning van de 
mens” (Nijk, 1978: 138). Het gaat hier niet om oppervlakkige emoties of fluctuerende stem-
mingen, maar om wat Nijk de ”grondtoon van de zelfervaring” noemt.  
Het is niet eenvoudig voor bevinding een indicator te vinden die de kern van dit begrip goed 
vasthoudt en tegelijk de operationalisatie in een meetinstrument mogelijk maakt.11 Een uit-
drukking als ‘welbevinden’ is te breed, omdat zij op de hele situatie van welzijn en ge-
zondheid duidt. De term ‘zelfbeleving’ is te flets. Het is ook niet ‘satisfactie’, omdat satis-
factie altijd tevredenheid ‘met’ is (met de kenmerken van de taak, of met de stijl van leiding-
geven). Het begrip bevinding zit dicht in de buurt van ‘zelfevaluatie’ in de betekenis die we 
net hebben leren kennen in de sociaalcognitieve theorie: geeft het eigen handelen voldoening 
of leidt het tot onvrede met zichzelf. De uitdrukking ‘zelfevaluatie’ suggereert echter reflec-
tie in de vorm van bewust denken en oordelen, terwijl de bevinding zoals hier bedoeld een 
gewaarwording is.  
De uitdrukking ‘stemming’ lijkt nog het meest geschikt als indicator voor de bevinding. Zij 
heeft het grote voordeel iets alledaags te benoemen. In de stemming openbaart zich hoe het 
met iemand is en gaat. Met de begroeting ‘hoe gaat het’ peilen wij iemands stemming. Tege-
lijkertijd weten we dat stemming verder reikt dan de vraag of we vandaag met het goede of 
verkeerde been uit bed zijn gestapt, ook al is het soms handig ons antwoord daartoe te beper-
ken. Een stemming kan iets vluchtigs hebben, maar heeft ook een ‘grondtoon’. Het gaat om 
een ‘gestemd zijn’: om de wijze waarop een persoon in-de-wereld is en ontvankelijk is voor 
wat hem vanuit de wereld tegemoet treedt. Muziek biedt niet eens zo’n slechte beeldspraak: 
weet men bij organisatieverandering de goede snaar bij mensen te raken? Het begrip reso-
nantie is al eerder genoemd (2.3.3). Een en dezelfde organisatieverandering kan bij de be-
trokken mensen geheel verschillende resonanties hebben, omdat zij in relatie tot de organi-
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satie anders gestemd zijn. De een is verheugd omdat hij er de kans in ziet zijn ideeën te reali-
seren, een ander ziet de wijze waarop hij zijn leven heeft ingericht wezenlijk bedreigd. 
De term stemming kan op een toestand duiden en is dan synoniem met uitdrukkingen als 
gemoedsgesteldheid of gezindheid. In de wereld van de muziek duidt stemming ook een pro-
ces aan: “het op de juiste toon brengen van een muziekinstrument” Het begrip bevinding lijkt 
mij vooral op het proces van stemmen te duiden. Denk aan de eerder gegeven pregnante 
formuleringen  van Nijk: de verrassende herkenning “dit is het” of de onvrede “dit is het 
niet” of “nog niet” of “niet meer”. Dit zijn uitroepen of verzuchtingen terwijl men zijn han-
delen aan het stemmen is. Men zou de bevinding een identiteitsgevoel kunnen noemen. Zoals 
men met de tastzin voelt of water warm of koud is, zo wordt men zich met het identiteitsge-
voel gewaar in welke mate men met zichzelf samenvalt in de dingen die men doet. In de OD-
interventie komen we de bevinding tegen als een ‘zintuig’ waarmee mensen waarnemen en 
toetsen of wat in de discussies gezegd wordt met hun eigen ervaring overeenkomt en of de 
rol die zij zelf in de discussie spelen hen past. Zij stemmen zich hiermee af op, en beïnvloe-
den zo de discussie.  
De stemming als toestand, als wijze van in-de-organisatie zijn, zal worden gemeten met een 
meetinstrument dat de ‘groeicurve’ heet en dat ik in de eerste casestudie heb ontwikkeld. Dit 
meetinstrument meet de wijze waarop een individu het verloop van zijn persoonlijke ont-
wikkeling in de organisatie ervaart. 
 

2.6 Uitgewerkte probleemstelling 

Ik vat eerst de verzamelde inzichten samen en spits dan de probleemstelling toe. 

2.6.1 Samenvatting inzichteninventarisatie 

De resultaten van dit hoofdstuk staan samengevat in figuur 2.12. De toelichting gaat van 
links naar rechts. De organisatievraag dient in een casestudie in drie aspecten te worden be-
schreven: het probleem (de X), de organisatie-eenheid ofwel het cliëntsysteem en de context. 
In drie casestudies worden drie verschillende problemen, drie verschillende typen organisa-
ties en drie verschillende contexten beschreven, die allen deel uitmaken van Het Bedrijf.  
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Figuur 2.12 Het uitgewerkte onderzoeksmodel 
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In de drie casussen zijn vier verschillende interventies toegepast: Gezamenlijk Herontwerp, 
Survey Feedback, In-company Business Course en Large Group Intervention. Als werkzame 
ingrediënten zijn in dit hoofdstuk participatieniveau en onderzoekende dialoog naar voren 
gekomen. Beer & Eisenstat hebben drie ontwerpprincipes geïdentificeerd om beide vorm te 
geven: systeembenadering, openheid en partnership. Schein heeft drie belangrijke condities 
gespecificeerd voor het op gang komen van leerprocessen: weerleggende informatie, 
angst/schuldgevoel en psychologische veiligheid. 
Drie typen processen worden verondersteld te mediëren tussen interventie en uitkomst:  
1. het gezamenlijk werken aan X vanuit de uitkomstverwachting dat men X kan oplossen;  
2. de veranderingsdynamiek in de interactiepatronen tussen managers en medewerkers;  
3. leren als het gebruiken en ontwikkelen van de sociaalcognitieve vermogens van symbo-

liseren, toekomstplanning (anticiperen), plaatsvervangend leren, zelfregeling en zelfre-
flectie.  

De uitkomsten van deze interventies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zullen 
worden gemeten met de indicatoren self-efficacy, ervaringsvermogen en stemming. De uit-
komsten van de interventies op het vlak van de organisatie-effectiviteit zullen worden ge-
meten met de criteria behoeftevoorziening, efficiency, satisfactie en zelfhandhaving.  
 
Voorts hebben in de literatuur in het bijzonder twee veronderstellingen aangetroffen over de 
link tussen interventie, proces  en uitkomsten. Beide veronderstellingen zullen in de casestu-
dies worden beproefd. 
 
Veronderstelling 1 
Naarmate de interventie een beroep doet op hogere participatieniveaus, is de kans groter op 
zowel ingrijpende organisatieverbetering als individuele competentietoename. 
 
Veronderstelling 2 
Naarmate de interventie een beroep doet op de sociaalcognitieve vermogens van alle betrok-
kenen, zal de self-efficacy van de participanten toenemen ten aanzien van hun rol in de zich 
ontwikkelende organisatie, waardoor de kans groter wordt dat de organisatieverbetering 
duurzaam zal zijn. 
 
De eerste veronderstelling vloeit voort uit de theorie van de participatieve competentie, van 
Pasmore en Fagans. De interventies Gezamenlijk Herontwerp en Large Group Intervention 
in respectievelijk de eerste en derde casus nodigen uit tot participatie op het vierde niveau 
(samenwerken om de machtsverhouding te veranderen). In de In-company Business Course 
gaat het er om dat de deelnemers op het derde niveau leren participeren door de gang van 
zaken in de organisatie constructief ter discussie te stellen. Te beproeven is of deze interven-
ties met hun hogere niveaus van participatie inderdaad leiden organisatieverbetering plus 
competentietoename. Daarbij is te onderzoeken wat precies de aard is van de competenties 
ter discussie stellen en samenwerken aan verandering, in welke processen zij zich ontwik-
kelen en welke condities daarvoor nodig zijn. Iets waar je deel van uitmaakt op een effec-
tieve wijze ter discussie stellen is niet zo eenvoudig. Mensen hebben een leerproces nodig 
om onvrede, ontgoocheling of verwarring om te zetten in heldere inzichten: ‘waar gaat het 
om’ en ‘waar wens ik voor te staan’. 
 
De tweede veronderstelling vloeit voort uit de sociaalcognitieve theorie van Bandura en uit 
Beer’s procestheorie van organisatieverandering. Self-efficacy is in elk van de drie casussen 
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gemeten. Dit begrip krijgt  een steeds prominentere plaats in de survey feedback en de meet-
instrumenten worden steeds meer verfijnd. In bijlage 2 wordt het basisschema van figuur 2.8 
gebruikt om de data van een organisatiegerichte vragenlijst (organisatie assessment) te ver-
binden met data afkomstig uit een persoonsgerichte vragenlijst (3600-feedback). 

2.6.2 Een aanvullend vermoeden 

Figuur 2.9 biedt een fraai model, maar werkt het ook? De inzichten die er in zijn samengevat 
zijn bepaald niet nieuw. Toch beweren serieus te nemen mensen dat in de praktijk 70 % van 
de veranderingsprojecten mislukt (Boonstra, 2000a; Beer & Nohria, 2000). Ligt dat aan een 
gebrekkige toepassing van op zich juiste inzichten, of schieten de inzichten van het vak te-
kort? Boonstra stelt dat de veranderingsaanpak zelf te kort schiet. Hij wijst gepland verande-
ren af en pleit voor “vernieuwend leren”. Beer en Nohria stellen dat wij nog altijd de “code 
van verandering” niet begrijpen. Zoals we hebben gezien pleiten zij voor integratie van theo-
rie E en theorie O, wat onder andere een integratie behelst van gepland en spontaan verande-
ren.  
 
Het kernpunt in de onderhavige studie is de interactie tussen managers en medewerkers in de 
onderzoekende dialoog over het functioneren van de organisatie. Aan de hand van het voor-
beeld van Beer en Eisenstat hebben we gezien hoe ook goed ontworpen interventies tot niet-
bedoelde effecten kunnen leiden. Participatie leidde tot cynisme. Daarom zal in deze studie 
niet alleen het ontwerp van de interventie worden beschreven, maar ook het proces tijdens de 
interventie. Anders dan bij Beer en Eisenstat is in elk van de drie casussen procesbegeleiding 
aanwezig geweest. Mocht het dus ook hier niet lukken, dan kan het ontbreken van procesbe-
geleiding geen excuus zijn. Mocht het wel lukken, dan is de vraag wat het werkzame ingre-
diënt van de procesbegeleiding is. 
 
Een kernelement bij procesbegeleiding is feedback. Feedback werkt, althans vaak. Over de 
techniek van feedback is veel gepubliceerd. Over de vraag hoe feedback werkt bestaan ver-
schillende opvattingen. Stajkovic & Luthans (1997) onderscheiden drie theorieën: theorie 
van goal-setting, controltheorie en de sociaalcognitieve theorie. Onderscheidend voor de 
laatste is volgens hen dat feedback alleen werkt als de norm op grond waarvan feedback 
wordt gegeven overeenkomt met de norm van de ontvanger van de feedback. Deze opvatting 
heeft veel verwantschap met de opvatting van Nijk over welk soort kritiek een agoog mag 
geven. Nijk stelt dat een agoog (A) alleen kritiek mag leveren op inconsistenties in het han-
delen van B zoals deze via het verhaal van B zichtbaar zijn. Elke andere vorm van kritiek 
zou in strijd zijn met de visie op handelen als zelfontplooiing. Wat Nijk haast als een ethiek 
van de kritiekuitoefening verwoordt, is dus volgens de sociaalcognitieve theorie van Bandura 
de meest werkzame vorm van feedback.  
Dit is allerminst een louter theoretische kwestie. Het derde participatieniveau in de theorie 
van Pasmore en Fagans heet ‘ter discussie stellen’ of in het Engels ‘challengen’. Dit houdt 
het uitoefenen van kritiek in, onder meer het verwoorden van onvrede. Dit leidt echter alleen 
ergens toe als de kritiek ook wordt ontvangen. Vaak is het echter onvrede met degene die de 
kritiek moet ontvangen. We kennen in de praktijk alle defensieve mechanismen die bij de 
ontvanger werkzaam zijn (zich er voor afsluiten, ontkennen, zwart maken, et cetera). Boven-
dien werken er allerlei defensieve mechanismen bij de zender van de kritiek, die vaak de ui-
ting en verwoording van zijn kritiek vertekenen en moeilijk verstaanbaar maken. Hoe in dit 
soort interacties een vorm van feedback te vinden die werkt, een vorm van kritiek uitoefenen 
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te vinden die verstaan wordt? Wat hier in feite stagneert is het helder verwoorden van kritiek 
enerzijds en het ontvangen van kritiek anderzijds. 
In de literatuur mis ik regels voor feedback als we met gestagneerd handelen te maken heb-
ben, vooral als de stagnatie de stemming van mensen zo wezenlijk beïnvloedt dat cynisme 
zich begint te ontwikkelen. Een extra complicatie hierbij is, dat degenen die elkaar in een 
dergelijke situatie feedback moeten geven ook degenen zijn die de stagnatie bij elkaar pro-
duceren.  
Over dit punt nu wil ik een derde veronderstelling naar voren brengen, die bij aanvang van 
deze studie niet meer is dan een vermoeden en die in de casestudies zal worden ontvouwd. 
 
Veronderstelling 3 
Naarmate men zich verdiept in en verstaat met de stemming van mensen wier handelen stag-
neert, is de kans groter dat zij zelfregelend een oplossing kunnen vinden voor mogelijke in-
consistenties in hun handelen, dat wil zeggen tussen wat zij doen, wat zij zeggen en wat zij 
ervaren. 
 
Zich ‘verstaan met de stemming’ is meer, of iets anders dan empathie. In box 2.3 en 2.4 geef 
ik twee voorbeelden van het type feedback of kritiek dat werkt in de zin 
• dat het geen defensieve reacties oproept, maar onmiddellijk ontvangen wordt 
• en de ruimte creëert waarin de ander zijn handelen kan hernemen.  
Dit type feedback lijkt van een andere aard dan prestatiefeedback en interpersoonlijke feed-
back. Prestatiefeedback biedt informatie over de afwijking tussen prestatienorm en feitelijk 
werkgedrag. Interpersoonlijke feedback biedt informatie over de impact van het gedrag van 
de een op de ander. Voor prestatiefeedback geldt de gedragsregel: geef de feedback concreet, 
specifiek, tijdig, constructief (Jansen, 1996: 320). Voor het geven van relatiefeedback gelden 
aanvullende regels (French & Bell, 1973/1999): 
• gevraagd;  
• in termen van impact op de persoon die de feedback geeft;  
• zonder oordeel (de ontvanger wordt niet gelabeld als stom of waardeloos); 
• verbeteren van de relatie is het basismotief, niet straffen of kleineren; 
• onder vier ogen of in een ondersteunende groepsatmosfeer 
• in de geest van wederzijds geven en nemen; 
• in de context van het delen van appreciaties en zorgen. 
Het oogmerk is hier relatieverbetering. 
 
In de twee voorbeelden van box 2.3 en 2.4 gaat het in de kern niet om prestatiefeedback of 
interpersoonlijke feedback. De voorbeelden laten iets doorschemeren van een derde type 
feedback. Dit type zou competentiefeedback genoemd kunnen worden. Het is een uitdruk-
king die in de context van een instrumentalistisch competentiebegrip licht misverstaan kan 
worden, maar in onderscheid met de begrippen prestatiefeedback en relatiefeedback wel het 
meest helder is. Bij competentiefeedback biedt A (de gever van de feedback) B (de ontvan-
ger van de feedback) informatie over de verschillen tussen wat B doet, beoogt en ervaart. 
Een andere geschikte naam zou echter ook ruimtecreërende kritiek zijn. Het is een vorm van 
kritiek op iemand uitoefenen die bij hem onmiddellijk ruimte creëert om zijn handelen te 
verbeteren. 
Uit de twee voorbeelden destilleer ik twee operationele elementen.  
1. A geeft zijn waarneming terug van hoe B met zijn eigen stemming omgaat (in het eerste 

voorbeeld: “Er zit je iets dwars”, als je daar op deze wijze uiting aan geeft “bezorg je je-
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zelf een slechte beurt”; in het tweede voorbeeld: “Je stelt je ongenaakbaar op, niet bena-
derbaar voor enigerlei response”). 

2. De feedback wordt zo gegeven dat de ander zich uitgenodigd voelt meer voor de dag te 
komen met wat hij werkelijk wil en kan. Hem wordt als het ware de mogelijkheid gebo-
den zichzelf uit te leggen in zijn handelen. 

 
Box 2.3: een controller loopt vast  

In een verzekeringsconcern heeft een groep business unit controllers onder leiding van de concern-
controller en begeleid door een adviseur de taak een workshop voor het management van de business 
units voor te bereiden. Het doel van de workshop is de business unit managers vertrouwd te maken 
met een nieuw systeem voor planning en control. Eén van de controllers pleit voor een praktijkgerichte 
invulling van de workshop, een voorstel dat ieders instemming krijgt. Hij is ook erg ijverig. Elke team-
vergadering ligt er van hem een notitie, zoals afgesproken. Hij ergert zich echter steeds meer aan een 
collega, die fraaie modellen in de discussie inbrengt, maar de afspraken om iets op papier te zetten 
niet nakomt. Tussen neus en lippen door geeft hij uiting aan zijn ergernis: “Hij heeft nooit iets af, maar 
wel mooie praatjes.” Zijn collega doet of hij niets hoort en de groep gaat niet op de geuite irritatie in. Bij 
het proefdraaien presenteert de conceptuele collega een schitterend model waarbij hij terloops op-
merkt dat hij dit nog ergens had liggen. De ijverige controller raakt zo verstoord, dat zijn eigen presen-
tatie helemaal nergens op lijkt.  

Onvrede escaleert hier tot een slechte prestatie. Mogelijk voelt de controller zich onvoldoende beves-
tigd in de juistheid van zijn aanpak. Iedereen zegt het eens te zijn met zijn praktijkgerichte visie, maar 
de collega maakt met zijn abstracte verhaal toch goede sier.  Hij verliest hierdoor de focus op zijn ei-
gen visie, die prima is. Als adviseur neem ik de controller na zijn mislukte proefpresentatie apart en 
zeg: “Dat ging niet goed. Als je dat straks in de workshops ook zo doet ten overstaan van het mana-
gement van de business units, bezorg je jezelf een slechte beurt. Men zal er slechts de indruk aan over 
houden dat iets je niet lekker zit, maar men zal er niet van leren hoe men in de praktijk met het nieuwe 
planningssysteem kan werken. Waar wil je nu op die workshop mee voor de dag komen? Wat lijkt je 
zinnig en leuk om te doen?”  Binnen tien minuten herformuleert de controller zijn onderwerp en stelt hij 
voor dat hij op een andere plaats in het programma komt. Tijdens de workshops voor de business unit 
managers groeit hij steeds verder in zijn rol. Aan de hand van een casus laat hij hen zien wat in het 
nieuwe planningssysteem de valkuilen zijn. Blijkbaar creëerde de interventie de ruimte die hij nodig 
had om opnieuw voor zichzelf te ontdekken wat voor hem een adequate bijdrage is. 

 

 
Op deze wijze wordt B in staat gesteld een inconsistentie tussen zijn activiteit en zijn verhaal 
op te lossen. B wordt niet om de oren geslagen met zijn inconsistentie, maar wordt er zoda-
nig mee geconfronteerd dat hij ruimte krijgt om zelf de stagnatie in zijn handelen te over-
winnen. Dit is mogelijk omdat de norm voor de kritiek aan de persoon zelf is ontleend. De 
norm is de tegenspraak tussen de oorspronkelijke intentie (een praktijkgerichte workshop) en 
het vertoonde gedrag (een slechte presentatie). Mogelijk werkt het zo dat als de betrokkene 
deze tegenspraak ervaart, hij er verantwoordelijkheid voor kan nemen en een nieuwe keuze 
kan maken. 
 
De condities die competentiefeedback indiceren zijn: 
• B heeft de minimaal vereiste vaardigheden voor zijn taak 
• B heeft een bepaalde gedrevenheid in zijn taak 
• B loopt ergens tegenaan waar hij uit zichzelf niet uitkomt 
• B loopt feitelijk zichzelf voor de voeten. 
De bedoelde gevolgen van competentiefeedback zijn:  
• B ontvangt de feedback onmiddellijk 
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• en ruimt er de belemmering van zijn handelen mee op 
• waardoor hij in zijn situatie een nieuwe actie kan ondernemen. 
De handelingen die A verricht om deze consequenties op te roepen zijn: 
• actief luisteren naar het verhaal van B: (1) zich oriënteren op de doelstelling van B; (2) 

gevoel krijgen voor de kwaliteit die B te bieden heeft; en (3) peilen van diens stemming 
over zijn rol en bijdrage; 

• terugkoppelen van zijn waarneming van de stemming van B en van het effect daarvan op 
zijn taakuitvoering;  

• waarnemen of de betrokkene in antwoord op de feedback zijn ‘stemming’ wijzigt; 
• ruimte bieden aan B om zelf zijn aanpak opnieuw te bepalen; 
• zo nodig de taakomgeving van B aanpassen aan de competentie van B. 
De leidende waarde waarvan dit interventieontwerp is afgeleid is het vergroten van de com-
petentie van B. Competentie is kortweg het vermogen van een individu zelfregelend een fit 
tussen zichzelf en zijn taak tot stand te brengen. 
De causale relatie tussen de acties van A en de consequenties bij B wordt vermoedelijk ge-
mediëerd door bevestiging en acceptatie. A accepteert de stemming van B als een gegeven. 
Hierdoor voelt B zich bevestigd in hoe hij het ervaart. Dit stelt hem in staat om de energie op 
te bouwen om er wat aan te doen. 
 
Box 2.4: een projectmanager loopt vast 

Een projectmanager in de biotechnologie leidt zijn project – het ontwikkelen van een nieuw enzym - op 
voorbeeldige wijze. Hij heeft zijn complexe, multidisciplinaire project duidelijk opgeknipt in deelprojec-
ten, elk daarvan is beheersbaar en de samenwerking in het kernteam loopt goed. Hijzelf maakt veel 
werk van wat hij als de grootste faalfactor beschouwt: het in productie nemen van het nieuwe enzym. 
Drie maanden overlegt hij met de managers van de fabriek zonder dat dit tot goede afspraken leidt. In 
een gesprek met mij zegt hij zijn luit in de wilgen te hangen: ‘ze’ willen niet projectmatig werken; ‘ze’ 
houden vast aan de traditionele werkwijze; ‘ze’ voelen zich gedekt door het senior management.  

Het valt mij op dat hij zijn verhaal tamelijk ‘ongenaakbaar’ vertelt. Hij lijkt niet benaderbaar voor uitin-
gen van kritiek of sympathie. Van niemand niet, ook nu niet van mij, een bevriende collega, die de rol 
van interne adviseur vervult. Ik geef deze indruk aan hem terug. Het kwartje valt onmiddellijk. Zijn hou-
ding versoepelt, verbaal en fysiek. Een week later treffen wij elkaar weer. Hij vertelt een gesprek met 
de productiedirecteur van de betreffende fabriek te hebben gehad: “Goed gesprek. We hebben alle 
problemen doorgenomen. De man leek omgedraaid als een blad aan de boom.”  

De mogelijkheid dat de productiedirecteur zich ‘omdraaide’ als gevolg van een andere stemming van 
de projectmanager leek niet bij hem opgekomen. Mijn vermoeden is dat als een van de actoren in een 
interactie zijn stemming wijzigt, de X in de interactie opeens ook makkelijker kan worden aangepakt. 
Blijkbaar vinden we dit zo moeilijk te erkennen, dat we de succesvolle verandering op de ander pro-
jecteren en niet onderkennen dat we deze zelf tot stand hebben gebracht. 

 

 
In de voorbeelden is de interventie van een adviseur nodig om B weer in zijn competentie te 
krijgen. In de adviesliteratuur wordt dit type hulp een “confronterende interventie” genoemd 
(Schein, 1999: 44). Nijk spreekt in de andragologie van “kritiek uitoefenen”, in een “streven 
om deze competentie zodanig te vergroten dat de betrokkene er zelf toe komt zijn ‘fouten’ te 
onderkennen en te corrigeren” (1978: 167. Waar het in deze studie om gaat, is de condities te 
ontdekken waaronder dit type feedback in de dagelijkse werkomgeving kan plaatsvinden. 
Een organisatie waarin collega’s onderling, maar ook medewerkers en managers ten opzichte 
van elkaar oog hebben voor elkaars stemming en moeite doen deze te verstaan, voorkomt dat 
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al te veel energieën aan onproductieve irritaties gebonden blijven. Stagnaties van het hande-
len zijn onvermijdelijk. Of mensen responsief omgaan met een stagnatie, is echter geen na-
tuurgegeven, maar kan worden ontwikkeld.  
 

2.6.3 Toespitsing van de probleemstelling 

De hoofdvraag van deze studie is de vraag naar de uitkomsten:  
1. Leidt organisatieontwikkeling tot de dubbele uitkomst van organisatieverbetering plus 

vergroting van de competentie van de individuele leden van de organisatie?  
De drie deelvragen kunnen nu als volgt worden geformuleerd: 
2. Ontwerpvraag  

Wat zijn de door OD te creëren condities voor competentiefeedback tijdens de partici-
patie in organisatieverandering, wanneer managers, medewerkers en adviseurs in een 
onderzoekende dialoog de organisatie ter discussie stellen en samenwerken aan organi-
satieverbetering en competentietoename? 

3. Procesvraag 
Wat zijn de mediërende processen via welke de interventie de beoogde dubbele uitkomst 
heeft? 

4. Organisatievraag 
Wat leren we uit deze interventies over organisatieprincipes? 

Deze vragen zullen in elke casestudie worden onderzocht. In het volgende hoofdstuk be-
spreek ik eerst het ontwerp en de methode van onderzoek. 
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3 Ontwerp en methode van onderzoek 

De vraag wat in organisaties de handelingscompetentie van mensen versterkt, is allereerst 
aangevat door interventies te ontwerpen die als doel hebben handelingscompetentie te ver-
sterken. Deze aanpak is conform het principe van actieonderzoek dat “als je wilt weten hoe 
een sociaal systeem werkt, kun je het best proberen het te veranderen: dan kom je erachter!”.  
Vervolgens zijn de drie interventies beschreven, geanalyseerd en vergeleken. Hierbij is de 
methodologie van de casestudie gevolgd. Dit hoofdstuk beschrijft en verantwoordt de onder-
zoeksopzet van deze studie. De eerste paragraaf werkt de te beproeven veronderstellingen 
uit. De tweede paragraaf beschrijft de gekozen onderzoeksopzet als een ‘actiegeïntegreerde 
casestudie’, bespreekt het type data en het pingpongen tussen theorie, actie en onderzoek. De 
derde paragraaf verantwoordt de rapportage van het onderzoek door een onderscheid te ma-
ken tussen vier perspectieven op generalisatie. 
 

3.1 Explicitering van de veronderstellingen 

De methode van casestudie vergt explicitering van veronderstellingen. In een meervoudige 
casestudie dienen vooraf zowel de veronderstellingen van de gehele studie als de veronder-
stellingen per casus te worden geformuleerd. De veronderstellingen van de gehele studie zijn 
in 2.5.5 geformuleerd. In deze paragraaf worden de veronderstellingen van de afzonderlijke 
casestudies besproken. Eerst bespreek ik het onderscheid tussen het beproeven en ontvouwen 
van veronderstellingen. 

3.1.1 Beproeven en ontvouwen van veronderstellingen 

Bij het onderzoeken van de vier vragen van deze studie bewandel ik de twee sporen  beproe-
ving en ontvouwing (Van der Zwaan, 1995: 71). Beproeving houdt in het confronteren van 
veronderstelde of vermoede verbanden met de werkelijkheid. Ontvouwing houdt in het ont-
dekken, opsporen en exploreren van verbanden door de empirische werkelijkheid te ‘laten 
spreken’. Bij het zoeken naar verbanden gaat men creatief, ongebonden en fantasierijk te 
werk. Bij het aantonen, uitproberen en uittesten van verbanden dient men daarentegen strak-
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ker en systematischer te werk te gaan. Van der Zwaan stelt dat de  bijdrage die de casestudie 
kan leveren aan theorieontwikkeling toeneemt als verbeelding en bewijskracht gecombineerd 
worden. Als spelregels bij het combineren van verbeelding en bewijskracht stelt hij voor: 
expliciteer de veronderstellingen, werk met concurrerende veronderstellingen en gebruik de 
rijke data voor het formuleren van vervangende veronderstellingen (1995: 72-3). 
Boonstra en Emans (2000) onderscheiden vier soorten casestudies op de relatie tussen casus 
en theorie. De theorie wordt  gedramatiseerd als de gevalsbeschrijving de theoretische noties 
voorstelbaar en bijna voelbaar maken, maar geen substantie aan de theorie toevoegen. De 
theorie wordt geconcretiseerd  als de gevalsbeschrijving een tastbare inhoud levert die met 
de abstracties van de theorie corresponderen, zonder dat er aan de essentie van de theorie iets 
wordt toegevoegd. De theorie wordt gesupplementeerd als de empirie een functie heeft in het 
toetsen van assumpties en het genereren van veronderstellingen. De theorie wordt gevali-
deerd als de empirie wordt gebruikt om een geëxpliciteerde theorie te toetsen en de werk-
zame bestanddelen te achterhalen.  
Deze studie bevat elk van deze vier relaties tussen casus en theorie, maar is het meest gericht 
op de derde relatie waarin het gaat om het beproeven en ontvouwen van veronderstellingen 
vanuit de ‘empirie’. De casussen bevatten ‘dramatische’ momenten. Het gaat dan echter niet 
zozeer om het voorstelbaar en voelbaar maken van een theoretische notie, maar om het ont-
vouwen van dynamiek vanuit de vraag: “wat gebeurt hier nu eigenlijk?” Deze ontvouwing 
vindt eerst in de interventie plaats door reflectie met de betrokkenen, vervolgens nogmaals in 
de casestudie als reflectie van de actieonderzoeker. Deze tweede reflectie leidt soms tot een 
nieuwe interpretatie achteraf. Interpretaties achteraf dienen geen praktisch interventiedoel, 
maar stimuleren wel de kritische discussie over ontwerp, proces en uitkomsten van de inter-
ventie.  

3.1.2 Overzicht van de veronderstellingen per casus 

Ik formuleer hier alleen veronderstellingen met betrekking tot de uitkomsten van de OD-in-
terventie. De aannamen van de interventiemethode over de mediërende processen zullen 
steeds per casestudie vooraf worden geëxpliciteerd en vervolgens in het licht van de data 
besproken. In elk van de drie casussen wordt de interventiemethode Survey Feedback ge-
bruikt. Deze methode wordt in een apart hoofdstuk beschreven. In dat hoofdstuk zullen ook 
de aannamen worden geformuleerd over de mediërende processen bij Survey Feedback. 

De eerste casestudie 

 
      Door Survey Feedback evalueren van: 
 
      O-verbetering     + competentietoename 
Gezamenlijk Herontwerp →  interactie →    - efficiency - self-efficacy 
      - satisfactie - ervaringsvermogen 
      - empowerment - stemming 

 

De veronderstelling van de eerste casus is dat Gezamenlijk Herontwerp (GH) een type inter-
actie op gang kan brengen dat leidt tot verbetering van de organisatie-effectiviteit en tot in-
dividuele competentietoename. Deze veronderstelling wordt onderzocht in een pas achteraf 
gepland evaluatieonderzoek. Survey Feedback is hier gebruikt als methode van evaluatieon-



 
 
72       Theorie 
 

derzoek. In deze casus beschik ik wel over data met betrekking tot het verschil in organisa-
tie-effectiviteit voor en na de interventie, maar niet over het verschil in competentie voor en 
na de interventie. Het beproeven heeft dus betrekking op het organisatiedeel van de veron-
derstelling, terwijl het competentiedeel slechts wordt verkend.  

De tweede casestudie 

In de tweede casestudie wordt de veronderstelling beproefd dat een In-company Business 
Course (IBC) een type interactie op gang kan brengen dat leidt tot verbetering van de organi-
satie-effectiviteit en tot individuele competentietoename. 
 
In-company Business Course →interactie →     O-verbetering    + competentietoename 
- OA      - organisatie- - self-efficacy 
          inzichten - ervaringsvermogen 
- 3600-feedback   - waardering - stemming 
          rolpartners 
 
In deze casus bestaat de Survey Feedback uit twee onderdelen: een organisatie-assessment 
(OA) en een 3600–feedback. De eerste meet de organisatiepercepties van de deelnemers van 
de cursus, de tweede meet hoe de rolpartners van de deelnemers het gedrag van de deelne-
mers in de werksituatie waarderen. De rolpartners zijn mensen in de werksituatie waarmee 
de deelnemer van de IBC een werkrelatie heeft die functioneel is voor zijn taak.  
Onder organisatieverbetering worden nieuwe organisatie-inzichten gerekend die tijdens de 
cursus worden ontwikkeld, alsmede een toename van de ‘waardering van rolpartners’ voor 
het presteren van de deelnemers na de cursus. Onder competentietoename vallen wederom 
de indicatoren self-efficacy, ervaringsvermogen en stemming.  
Door beperkingen eigen aan veldonderzoek is deze onderzoeksopzet niet gerealiseerd. Er 
heeft wel een voormeting, maar geen nameting plaatsgevonden van ‘waardering rolpartners’, 
‘self-efficacy’, en ‘stemming’. Om de verzamelde data toch zinvol te gebruiken, is een 
nieuwe onderzoeksopzet gemaakt. Het lijkt namelijk een unieke kans om verbanden te leg-
gen tussen organisatiekenmerken in de ogen van de deelnemers van de cursus (de OA-data) 
en de waardering van het gedrag van de deelnemers door hun rolpartners (de 3600-data). Een 
onderzoek naar de verbanden tussen OA-data en 3600–data is niet eerder gedaan, althans niet 
gepubliceerd. De veronderstelling van de analyse van verbanden tussen de 3600-data en de 
OA-data is dat de in de leersituatie ontdekte interactiepatronen tussen high potentials en se-
nior managers ook werkzaam zijn in de werksituatie.  

De derde casestudie 

In de derde casestudie wordt de veronderstelling beproefd dat de combinatie van Survey 
Feedback en Large Group Intervention een interactie op gang brengt die leidt tot organisatie-
verbetering en individuele competentietoename. De organisatie-effectiviteit is geïndiceerd 
met de door de leden van de organisatie ervaren stress en met de helderheid van en de satis-
factie met de organisatieprocessen. 
 
SF + LGI  → interactie→ O-verbetering  + competentietoename 
    - stress - self-efficacy 
    - organisatie- - ervaringsvermogen 
      processen - stemming 
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Deze derde casus bevat een voor-, tussen- en nameting van beide indicatoren van organisa-
tie-effectiviteit en van elk van de drie indicatoren van handelingscompetentie en is daarmee 
methodologisch gezien de sterkste casus. 
 

Vergelijkende analyse 

In het slothoofdstuk worden de vier interventiemethoden met elkaar vergeleken en wordt de 
theorie over mediërende processen verkend en verder ontwikkeld. Bij de formulering van de 
procestheorie neem ik de formele structuur als uitgangspunt die door Porras en Robertson is 
voorgesteld voor een procestheorie van OD (zie 3.1). 
 
 

I → M1 → M2 → M3 → M4 → Uo + Ui 
 
Figuur 3.1 Formele structuur van een procestheorie van OD (Porras & Robertson, 1990) 
 
Hierbij staat I voor interventie, M voor mediërend proces, en U voor uitkomsten, respectie-
velijk op organisatie- en individueel niveau. In overeenstemming met het uitgangspunt van 
de decentrering van het professionele gezichtspunt (zie hoofdstuk 1), plaats ik een M voor de 
I, waardoor de formele structuur van een procestheorie wordt als in figuur 3.2. 
 
 

M1 → I → M2 → M3 → M4 → Uo + Ui 
 
Figuur 3.2 Formele structuur van een procestheorie van OD in deze studie 
 
Op deze wijze blijft de formele structuur weliswaar een lineair schema, maar zijn we tenmin-
ste verlost van de fictie dat de interventie de keu is die alle biljartballen aan het rollen brengt. 
 

3.2 Onderzoeksopzet  

Dit onderzoek kan getypeerd worden als een meervoudige casestudie van drie actieonder-
zoeksprojecten. De systematiek van de studie en de typen data worden gedefinieerd. Ook de 
relatie tussen theorie, actie en onderzoek wordt besproken. Tot slot worden enkele proble-
men besproken die zich voordoen bij het combineren van actie en onderzoek. 

3.2.1 De systematiek van de studie 

Eerst dienen actieonderzoek en casestudie te worden gedefinieerd. Actieonderzoek combi-
neert verbeteringsgerichte actie met kennis- en inzichtverwerving. Door deze combinatie 
wordt de actie onderzoekmatig ondersteund en wordt het onderzoek direct vanuit de actie 
gevoed. Elk van de drie onderzochte OD-projecten is in deze zin actieonderzoek. 
Casestudie is een onderzoekstrategie die focust op het begrijpen van de dynamiek in afzon-
derlijke settings (Eisenhardt, 1989: 534). De casestudie is een empirische studie, die zich van 
andere empirische studies hierin onderscheidt dat niet gewerkt wordt van theorie naar data, 
maar van data naar theorie. Het doel van de casestudie is dus niet het toetsen van theorie, 
maar het ontwikkelen van een nieuwe theorie die in later onderzoek toetsbaar is. Deze on-
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derzoekstrategie is vooral geschikt voor nieuwe onderzoeksgebieden of voor bestaande on-
derzoeksgebieden waarvoor de bestaande theorie inadequaat is. Uitgangspunt van deze stu-
die is dat de theorie over persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling inadequaat 
is en dat derhalve de casestudie als onderzoekstrategie geïndiceerd is. 
Van der Zwaan noemt de combinatie van actieonderzoek en casestudie een “actiegeïnte-
greerde casestudie” ( 1995: 99). Ten behoeve van de theoretische generalisatie beveelt hij 
aan (1) meerdere actieonderzoeken uit te voeren en (2) het longitudinale karakter van actie-
onderzoek te gebruiken voor een meer experimenteel design. De eerste aanbeveling is in de-
ze studie gevolgd door drie verschillende actieonderzoeken na en gedeeltelijk naast elkaar uit 
te voeren. Hierdoor is sprake van een ‘meervoudige casestudie’. Het voordeel hiervan is dat 
de casussen onderling vergeleken kunnen worden. De kennisproductiviteit van onderzoek 
neemt toe in de mate waarin met vergelijkingspotentieel gewoekerd wordt, zo stelt Van der 
Zwaan (1995: 70). De tweede aanbeveling bleek slechts beperkt realiseerbaar, zoals we in de 
casushoofdstukken zullen zien. 
Binnen de meervoudige casestudie wordt onderscheid gemaakt tussen “within-case analysis” 
en “cross-case analysis” (Eisenhardt, 1989: 533). De “within-case” analyse omvat een gede-
tailleerde studie van elke afzonderlijke cases. De unieke patronen van elke casus dienen te 
voorschijn te komen voor men generaliseert naar patronen over de casussen heen. Bij de 
“cross-case” analyse dient men door het gebruik van verschillende gestructureerde ‘lenzen’ 
verder te komen dan de eerste indrukken. Dat vergroot zowel de kans op theorie die nauw 
aansluit bij de data als de kans dat de onderzoeker vanuit de data nieuwe theorie weet te ge-
nereren. 
De systematiek van de “within-case” analyse en van de “cross-case” analyse in deze studie is 
weergegeven in figuur 3.3. 
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Theorievorming 
 
  Condities voor       Condities   Condities 
  empowerment      voor gezamenlijk voor verlichting 
           leren   werkdruk 
 
  1.Uitgangssituatie      1.Uitgangssituatie 1.Uitgangssituatie 
 
       ↓               ↓             ↓   Cross-case analyse 
 
  2.Interventie       2.Interventie  2.Interventie   
      
       ↓               ↓            ↓       ↓ 
  
Werknoties  3.Proces       3.Proces  3.Proces       
 
        ↓               ↓            ↓   ↓      
                
  4.Uitkomsten            4.Uitkomsten  4.Uitkomsten      
 

Werkzame ingrediënten 
 
 
 
Mediërende processen 
 
 
 
Competentietoename 

 
Figuur 3.3 De systematiek van de studie 
 
De systematiek per casus bestaat uit de vier componenten die te onderscheiden zijn bij orga-
nisatieontwikkeling  en organisatieverandering: uitgangssituatie, interventie, proces en uit-
komsten. In elke casus worden de volgende vier vragen behandeld:  
1. Wat is de uitgangssituatie die tot de interventie leidt?  
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2. Wat is de systematiek van de interventie en wat zijn haar aannamen? 
3. Welke processen spelen zich af tijdens de interventie? 
4. Welke uitkomsten worden bereikt? 
De vraag naar de uitgangssituatie wordt weer onderverdeeld in de vier componenten ‘vraag’, 
‘context’, ‘aanpak’ en ‘aannamen’. Deze componenten zijn ontleend aan het referentiekader 
dat Van Beinum (1997: 17) heeft opgesteld voor actieonderzoek als “voortgaande gezamen-
lijke reflexiviteit” tussen de participanten van het actieonderzoek. De vier componenten 
worden vooraf gedefinieerd, maar kunnen tijdens het onderzoek verschuiven. 
Door de casussen heen wordt vervolgens toegespitst op de volgende drie vragen: 
A Resulteert OD daadwerkelijk in organisatieverbetering + competentietoename? 
B Wat zijn de mediërende processen? 
C Wat zijn de werkzame bestanddelen van de interventie die de condities creëren die 

gunstig zijn voor ‘organisatieverbetering+ competentietoename’? 
Elke casestudie is geordend in termen van uitgangssituatie, interventie, proces en uitkom-
sten. Het slothoofdstuk vergelijkt de bevinding van de drie casestudies op uitkomsten, pro-
cessen en werkzame bestanddelen.  

3.2.2 Combinatie van diverse typen data 

Actieonderzoek houdt openheid in voor een zich ontwikkelende realiteit. Een actieonderzoe-
ker brengt theorieën mee, maar in de situatie vindt de selectie plaats welke theorie past en 
worden hypothesen ontwikkeld. De validiteit van een interventie kent hij in algemene zin, 
maar zoekt hij in het bijzondere van een microsituatie uit. Bovendien benut hij de actie als 
een kans op verdere theorieontwikkeling: wat zijn de causale verbanden tussen handelingen 
en uitkomsten, tussen interventies en effecten? Als het effect zonder time-lag volgt op de 
interventie, en past in het beschikbare theoretische kader van de actieonderzoeker, kunnen 
verworven inzichten meteen weer in actie worden omgezet. In andere gevallen is na de actie-
cyclus in het praktische domein een zelfstandige onderzoekscyclus nodig in het theoretische 
domein. De vier stappen van deze tweede cyclus kunnen worden aangeduid als ‘betwijfelen 
van theorie’, ‘expliciteren van twijfel’, ‘bijstellen van theorie’ en ‘beslissen over toepassen’. 
(Boonstra, 2000: 38). 
De kracht van actieonderzoek is haar werkelijkheidsgehalte, haar zwakte is de uniciteit van 
de ene casus en de moeilijke controleerbaarheid van de situatie. Bij de externe validiteit 
moeten daarom altijd vraagtekens worden gesteld. Vanuit actieonderzoek kunnen moeilijk 
uitspraken worden gedaan over de generaliseerbaarheid die hout snijden (Van der Zwaan, 
1995: 97). 
Een casestudie zet zoals we zagen data om in theorie. In een casestudie worden thema’s, 
concepten en zelfs hypothesen ontwikkeld over de relaties tussen variabelen. Drie activitei-
ten zijn hierbij kritisch (Eisenhardt, 1989):  
1. Aanscherpen van constructen door de definitie van het construct te verfijnen. 
2. Fitten van de relaties tussen de constructen met het bewijs in elke casus.  

De logica hierachter is replicatie. De verschillende casussen worden behandeld als een 
serie experimenten waarbij elke casus de hypothese bevestigen of weerleggen kan (Yin, 
1989). 

3. Vergelijken van de uit (1) en (2) te voorschijn gekomen constructen met de bestaande 
literatuur. 

Bij de tweede activiteit, het fitten van de relaties tussen construct en empirisch bewijs, wor-
den in deze studie drie typen data gebruikt:  
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1. Procesdata: observaties in de praktijk van het interveniëren, ook wel klinische data of 
procesobservaties genoemd; 

2. Belevingsdata: antwoorden op vragenlijsten; uitspraken van betrokkenen in interviews of 
tijdens bijeenkomsten; 

3. Contextuele data: informatie over de context van de interventie. 
Procesdata beschrijven de geobserveerde antwoorden van de cliënt op de interventie van de 
adviseur. De essentie van de klinische (ofwel helpende) methode is uit de cliënt diepere ni-
veaus van data te halen die slechts verkregen kunnen worden door intensief te luisteren en 
een psychologisch veilige en ondersteunende omgeving te scheppen (Schein, 1987b: 16). De 
aard van het antwoord van de cliënt is voor de adviseur het primaire diagnostische gegeven 
bij het bepalen van wat er werkelijk aan de hand zou kunnen zijn. Door de interventie veran-
dert de adviseur het systeem en door het te veranderen is hij in staat om het systeem in actie 
te zien. De interne validiteit van de interventie toets je door het voorspellen van de conse-
quenties van de interventie: “Elke keer als ik dit doe, gebeurt er het volgende” (Schein, 
1987b: 54).  
Belevingsdata omvatten uitspraken van organisatieleden over hoe zij een bepaald facet van 
de organisatie beleven. Een organisatie kent vele facetten. Het kan gaan om de stijl van lei-
dinggeven van de directe chef, de managementprocessen, maar ook om het geloof in eigen 
kunnen in de context van de organisatie. De belevingsdata zijn op drie manieren verzameld: 
tijdens interviews, tijdens OD-bijeenkomsten en als antwoorden op vragenlijsten. Uitspraken 
tijdens interviews en OD-bijeenkomsten worden weergegeven in de vorm van citaten, terwijl 
de antwoorden op de vragenlijsten worden weergegeven in de vorm van significante ver-
schillen in scores op variabelen en significante correlaties tussen variabelen. De waarde van 
de belevingsdata is dat zij de leden van de organisatie aan het woord laten over de organisa-
tie en over de interventie. Casestudies die alleen gebaseerd zijn op observaties van de inter-
ventionist staan bloot aan het verwijt dat zij het verhaal alleen vertellen vanuit het perspec-
tief van de interventionist en de lezer van de studie wezenlijke informatie onthouden over de 
wijze waarop het cliëntsysteem de interventie heeft ervaren. Het is niet ongebruikelijke dat 
participanten en waarnemers van een interventie de dingen op verschillende manieren zien. 
Het "Rashomoneffect" (Argyris & Schön, 1991: 91) waarin verschillende waarnemers intern 
consistente en overtuigende, maar onderling niet overeenstemmende verhalen vertellen over 
de organisatieverandering is eerder regel dan uitzondering in de organisatorische realiteit. 
Het is niet meer dan consistent met de participatieve aanpak van OD om de verschillende 
deelnemers ook in de evaluatie van de interventie aan het woord te laten.  
Contextuele data zijn beschrijvingen van de specifieke situatie waarin de interventie is ont-
wikkeld en toegepast. De waarde van deze beschrijvingen komt vooral tot gelding bij het 
interpreteren van de algemeenheid en toepasbaarheid van de onderzoeksuitkomsten. De con-
textuele data zijn verkregen door middel van interviews, participerende observatie en docu-
mentenanalyse. 
 
De verschillende typen data worden verzameld om te voldoen aan de twee eisen die gesteld 
worden aan de bedrijfskundige theorie: geldigheid en werkzaamheid (Van der Zwaan & Van 
Engelen, 1994: 28) ofwel “relevance and rigor” (Argyris & Schön, 1991). Voor het verza-
melen en verwerken van vragenlijstdata zijn veel nauwkeuriger methodes beschikbaar dan 
voor het verzamelen, beschrijven en selecteren van procesdata. Klinische observaties zijn 
echter rijker dan belevingsdata omdat ze een patroon pakken in plaats van slechts één varia-
bele. Het ‘pingpongen’ tussen klinische data en vragenlijstdata is in de organisatieontwikke-
lingprojecten een buitengewoon boeiend en vruchtbaar spel geweest, zowel voor de adviseur 



 
 
Ontwerp en methode van onderzoek  77  
 
 

als voor de leden van de betrokken organisatie. Het scherpt het diagnostisch vermogen van 
de adviseur en het verschaft de leden van de organisatie inzicht in de samenhang tussen de 
belangrijkste factoren.  
Maar ook het wetenschappelijk voordeel van het combineren van klinische data en vragen-
lijstdata lijkt aantrekkelijk. De verschillende lagen in het handelen van mensen kunnen dan 
veel beter op elkaar worden betrokken. Iedereen weet dat er een verschil is tussen wat men-
sen zeggen en wat ze werkelijk voelen en doen. Zeker als het gaat om onderwerpen waarbij 
gevoelens van verlegenheid of bedreiging spelen, is het onmogelijk zeker te zijn van de sta-
tus van data als men zich niet bewust is van deze gevoelens. Klinische data geven een veel 
betere toegang tot deze dimensie. Het nadeel van klinische data is echter dat klinische pro-
cessen niet repliceerbaar zijn. Niet alleen zijn het probleem en de onderzoekseenheid vaak 
eenmalig, ook is het proces dynamisch en onomkeerbaar.  
Zoals we hebben gezien betoogt Schein dat ook met klinische data validatie mogelijk is. Va-
lidatie door middel van “elke keer als ik dit doe, gebeurt er het volgende” is uiteraard een 
vorm van replicatie. Schein onderscheidt dit van de gebruikelijke eis van replicatie in de 
vorm van controlegroepen door het een replicatie op het niveau van het dynamische proces 
te noemen. Op procesniveau is dus wel generalisatie mogelijk. Allereerst binnen de situatie 
van de interventie. Hierop berust de overdracht van kennis naar de cliënt: “elke keer als je dit 
doet, zal het volgende gebeuren”. Maar Schein (1987b: 54-55) gaat nog een stap verder. Hij 
is van mening dat het beste gebruik dat wetenschappelijk van klinische data gemaakt kan 
worden, ligt in de constructie van variabelen en theoretische modellen.  Dit levert zelfs be-
tere variabelen en een beter begrip van de systeemdynamica op dan andere onderzoeksme-
thoden. Schein legt echter niet uit hoe men van procesobservaties tot constructie van varia-
belen en verbanden tussen variabelen kan komen. Verder geeft hij in feite toe dat men met 
alleen procesobservaties tot nu toe ook niet ver is gekomen. Hij (1987b: 54) wijst er namelijk 
op dat organisatieadviseurs eigenlijk het meeste zouden moeten weten over hoe macht in 
organisaties werkt. Senior executives zijn immers de meest frequente gebruikers van de 
diensten van adviseurs. Toch is er – binnen de toch omvangrijke literatuur over macht in or-
ganisaties - opvallend weinig theorie die procesobservaties uit de klinische praktijk verwerkt 
in een theorie over macht.  
 
Als poging om de impasses te overwinnen die inherent lijken aan het gebruik van enkel pro-
cesdata of enkel belevingsdata, heb ik in deze studie gekozen voor het combineren van pro-
cesdata en belevingsdata. 
Het verwerken van beide type data stelde mij echter voor verschillende problemen. Er zijn 
twee typen theorieën mee verbonden – empirisch-analytische theorie en klinische theorie - 
en een samenhangend theoretisch kader ontbreekt waarin beiden ten opzichte van elkaar ge-
plaatst kunnen worden. Voorts lopen de vertoogvormen van beide typen onderzoek sterk uit-
een. Bij het presenteren van klinische observaties maakt men gebruik van de narratieve 
vorm: er is een hoofdfiguur, er is drama en er is een plot. Het rapporteren van vragenlijstdata 
vindt daarentegen plaats in de propositionele vorm: er zijn constructen, hypothesen, meet-
methodes en uitkomsten van onderzoek.  
Maar het meest lastige is wel dat als men voor deze vragen gesprekspartners zoekt, men op 
de sociale constructie stuit dat organisatieonderzoekers hun wereld in twee kampen hebben 
opgedeeld. Het ene kamp wordt door de anderen aangeduid als ‘positivistisch’, en noemt 
zichzelf ‘de wetenschap’. Het andere kamp wordt door de tegenstander aangeduid als ‘slor-
dig onderzoek’ en zegt van zichzelf meer vertrouwen te hebben in data uit de eigen advies-
praktijk dan in de conclusies die gepubliceerd worden in de wetenschappelijke tijdschriften 
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op basis van “schijnbaar meer wetenschappelijke methoden” (Schein, 1987b: 13). Een po-
ging gebruik te maken van het beste van beide werelden loopt derhalve twee risico’s: (1) in 
het midden te blijven hangen en geen substantiële bijdrage te leveren aan een probleemstel-
ling waarvoor in bredere kring interesse bestaat; (2) door beide werelden genegeerd te wor-
den.  
Om deze risico’s hanteerbaar te houden heb ik vier keuzen gemaakt. De eerste keuze is ten 
gunste van actieonderzoek als de filosofie en methodologie die het meest consistent is met 
het object van onderzoek, namelijk organisatieontwikkeling. De tweede keuze is dat in elk 
organisatieontwikkelingsproject gebruik dient te worden gemaakt van het beste dat de empi-
risch-analytische psychologie aan begrippen en instrumenten te bieden heeft ten aanzien van 
de problemen waarmee de organisatie in het betreffende project worstelt. Zo is bij het sa-
menstellen van de vragenlijsten elke keer een korte literatuurverkenning gedaan om de rele-
vante en valide constructen en schalen te selecteren. Bij het verwerken van de data zijn de 
vereiste statistische procedures toegepast om de betrouwbaarheid en validiteit van de schalen 
te testen. De derde keuze is om bij het verwerken van alle data tot een theorie de methodolo-
gische voorschriften te volgen die door Eden en Huxham (1996) zijn opgesteld voor actieon-
derzoek dat zowel relevant als nauwkeurig wil zijn. De vierde keuze is om bij de formele 
uitwerking van de theorie de variabelentaal te gebruiken die door Porras en Robertson (1990) 
is uitgewerkt tot een veralgemeend model van organisatieverandering. Met deze keuzen is 
een ‘gemengd type’ onderzoek ontstaan. We benutten de kracht van actieonderzoek, die door 
Eden en Huxham (1996: 535) wordt omschreven als “theory grounded in action”. Organisa-
tieverandering creëert omstandigheden die er voor mensen echt toe doen. Dat maakt de kans 
op betrouwbare data groter, omdat de verschillen tussen wat mensen zeggen en wat ze doen 
meer zichtbaar worden. Normaal verborgen factoren kunnen te voorschijn komen, omdat het 
veranderingsproces een dialectiek – een contrast – forceert die helpt bij het articuleren van 
de verborgen factoren. Bovendien benutten we de kracht van kwantitatief onderzoek, die 
gelegen is in het afbakenen en specificeren van variabelen en in de opbouw van een databe-
stand dat als referentie dient bij het interpreteren van de in een specifieke situatie verkregen 
gegevens. 

3.2.3 Relatie tussen theorie, actie en onderzoek 

De in de vorige paragraaf onderscheiden typen data worden in feite twee keer gebruikt. In de 
interventie worden ze niet alleen verzameld, maar ook verwerkt. In deze studie worden ze 
nogmaals bewerkt. Dit geldt zowel voor de procesdata als voor de belevingsdata. De inter-
views en de vragenlijsten zijn in de geest van de methode van Survey Feedback (zie hoofd-
stuk 4) zelf als onderdeel van de interventie gebruikt. Dit betekent dat we ook procesdata 
beschikbaar kunnen stellen ten aanzien van het effect van het terugkoppelen van de bele-
vingsdata op de ‘onderzochten’. Hiermee ontstaat een complexe wisselwerking tussen prak-
tijk, onderzoek en theorie, omdat het onderzoek naar de interventie weer gebruikt wordt als 
nieuwe interventie en de gegevens van deze nieuwe interventie weer gebruikt worden in het 
onderzoek.  
Om deze complexiteit overzichtelijk te houden is het onderscheid bruikbaar dat Van der 
Zwaan en Van Engelen (1994) maken tussen het theoretisch domein en het praktisch do-
mein. In beide domeinen vindt onderzoek plaats. Maar de ‘producten’ evenals de ‘productie-
processen’ verschillen. In het theoretisch domein is sprake van theorieontwikkeling, in het 
praktische domein is sprake van theorietoepassing. In box 3.1 zijn de verschillen tussen de 
productieprocessen in beide domeinen systematisch samengevat. 
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Box 3.1: twee trajecten in de relatie tussen theorie, onderzoek en actie 

 

Dimensie Theorieontwikkeling Theorietoepassing 

- doel Verheldering (‘uitbeelding’) Verandering (‘ingreep’) 

- eis Geldigheid (weergavekwaliteit) Werkzaamheid (gebruikswaarde) 

- stappen 1. Verkenning 1. Diagnose 

  2. Verklaring 2. Constructie 

  3. Toetsing 3. Invoering 

- product Kennisproduct Interventieproduct 

- ingrediënten 1. Uitgangstheorie 1. Bedrijfskundige theorie 

  2. Data 2. Herkenbare probleemsituatie 

  3. Methoden en technieken om 3. Methoden en technieken om 2.   

      stukje theorie toe te voegen     te verbeteren met behulp van 1. 

      door 1. en 2. te confronteren 

- methoden & Theorie ‘uit’ de werkelijkheid ‘halen’ Theorie herleiden naar de  
 technieken  werkelijkheid 

- consequentie Methoden en technieken (M&T) leiden  M&T zijn theorieafhankelijk 

  een min of meer zelfstandig bestaan 

 

Samenvatting van: Van der Zwaan en Van Engelen (1994) 

 
Het onderscheid tussen theorieontwikkeling en theorietoepassing is op deze wijze helder. Er 
ontstaat echter een complicatie als men de claim van actieonderzoek serieus neemt dat theo-
rie in en vanuit de actie wordt ontwikkeld. Actieonderzoek impliceert een andere relatie tus-
sen theorie en interventie. Argyris en Schön (1991: 92) formuleren dit verschil haarscherp: 
wordt een nieuw theoretisch inzicht opgeroepen en gesuggereerd door de interventie of 
maakt het ontwikkelen en testen van theorie deel uit van de interventie zelf? Met het eerste is 
niets mis. Maar in de tweede casus is de ontwikkeling van theorie kritisch voor de effectivi-
teit van de interventie en is het de interventie die de theorie ‘test’. De beste voorbeelden van 
actieonderzoek berusten op deze tweede relatie tussen interventie en theorie. De implicatie is 
dat theorie in actieonderzoek dus niet boven de praktijk staat – als een eigendom van de on-
derzoeker -, om er vervolgens in toegepast te worden, maar deel uitmaakt van de praktijk.  
Een tweede complicatie is, dat in de praktijk werkzame professionals ook met hypothesen 
werken, maar op een andere manier dan de onderzoeker. Schön (1983) beschrijft hoe  ‘prac-
titioners’ experimenten uitvoeren en daarbij net als een wetenschappelijk onderzoeker in een 
overwegend virtuele wereld, variërend van mentale beelden, schetsen en kaarten, tot met de 
computer uitgewerkte systemen, met hypothesen werkt. Het verschil is dat waar de onder-
zoeker gericht is op het verifiëren van hypothesen, de professional het duidelijk oogmerk 
heef om zijn hypothese waar te maken. De praktische rationaliteit heeft de overhand boven 
de gedistantieerde opstelling van de onderzoeker. 
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De derde complicatie is dat de actieonderzoeker met cliënten te maken heeft, die als den-
kende participanten aan het onderzoek deelnemen en ook een ‘kleine wetenschapper’ in zich 
herbergen.  Vansina (1989: 86) pleit ervoor dat in de samenwerking tussen adviseur en cliënt 
gespeeld en geëxperimenteerd wordt met mentale beelden. In de “onderzoekende dialoog 
met de situatie” onderscheidt hij - gebruikmakend van het werk van Schön - drie momenten. 
Het experiment kan verkennend en ontdekkend zijn. Men heeft dan nog geen duidelijk ver-
wachting of voorspelling in het hoofd. Het is de zoekende, speelse activiteit, waarin je ergens 
gevoel voor krijgt en dat als het slaagt leidt tot de ontdekking “daar zit iets in”. Het experi-
ment kan ook uitproberend zijn. Men speelt met de vraag: “wat zou er gebeuren als we dit 
deden, of dat?” De uitkomsten worden vervolgens niet alleen gewaardeerd in termen van wat 
men beoogde, maar ook op de niet-bedoelde veranderingen en inzichten. Ten slotte kan het 
experiment toetsend zijn. Men onderzoekt dan of de hypothese inderdaad is waargemaakt. 
We zullen in de eerste casus zien hoe deze aanpak in de praktijk werkt. Maar het is goed hier 
te stellen dat deze drie complicaties van het onderscheid tussen theorievorming en theorie-
toepassing (theorie in de actie ontwikkelen, hypothesen waarmaken in plaats van verifiëren 
en de wetenschapper als een vermogen in ieder mens in plaats van als een gespecialiseerd 
instituut), tezamen in feite de kracht van actieonderzoek uitmaken. Of anders gezegd: actie-
onderzoek maakt juist van deze complicaties een nieuwe kracht. Het onderscheid tussen the-
orievorming in en na de interventie is daarom zo belangrijk omdat in het laatste geval alleen 
de actieonderzoeker leert (en de lezer van zijn onderzoeksrapport), in het eerste geval leren 
ook de participanten in de organisatie waar het actieonderzoek plaatsvindt. Als de theorie in 
de interventie wordt ontwikkeld, kunnen de betrokken organisatieleden hun impliciete en 
‘spontane’ theorieën in de onderzoekende dialoog inbrengen en dient het ‘interventie-expe-
riment’ ook voor hen als een test voor de juistheid van de ontwikkelde theorie. De betrokke-
nen worden dan werkelijk ‘co-researcher’ en ‘co-learner’.  
Nu dienen in dit verband wel verschillende objecten van theorievorming en leren te worden 
onderscheiden. In een actieonderzoek in een fabriek kunnen de participanten vragen onder-
zoeken als: “Als we het productieproces klantgericht in plaats van functioneel structureren, 
wat zijn dan de effecten op de outputcriteria die we dienen te realiseren?” of: “Als we meer 
beslissingsbevoegdheden aan de operators geven, wat zullen dan de effecten zijn op de func-
tie van teamcoördinator en productiemanager?” De objecten van deze ‘experimenten’ zijn 
respectievelijk de werkstructuur en de managementstructuur. Het zijn kortom ‘organisatie-
experimenten’. Hier hebben de betrokkenen ervaring mee. Met de gevolgen van deze expe-
rimenten moeten zij leven. Hun belang is dus groot.  
Een ander object van onderzoek is echter de interventie zelf. Het is een interventie-experi-
ment om deze vragen met alle betrokken partijen te bespreken. Men kan dit vergelijken met 
de aanpak van eerdere herstructureringen, waarbij deze vragen mogelijk alleen in een selecte 
kring van managers besproken en beantwoord zijn. Welke aanpak werkt beter in termen van 
de effecten op de business criteria en op het leren van de betrokkenen? Als men ook het in-
terventie-experiment tot onderwerp van onderzoek en leren van de betrokkenen zelf maakt, 
is men in feite bezig met ‘double loop learning’. Eerst doet men actieonderzoek naar de or-
ganisatie, vervolgens naar de interventie. 
 
Betekent dit nu dat het zo helder omschreven onderscheid tussen theorieontwikkeling en 
theorietoepassing dient te vervallen? Ik meen van niet. Het is echter een onderscheid, geen 
scheiding. Het is lang gebruikelijk geweest theorie en praktijk te scheiden. Met één facet van 
deze scheiding hebben Van der Zwaan en Van Engelen korte metten gemaakt. Zij tonen aan 
dat het onjuist is praktijkonderzoek gelijk te stellen met ontwerponderzoek en wetenschap-
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pelijk onderzoek met empirisch onderzoek. De empirische cyclus en de ontwerpcyclus zijn 
beide zowel in het traject van theorieontwikkeling als in het traject van theorietoepassing 
nodig (Van Engelen & Van der Zwaan, 2000). Ik stel voor met deze gedachtegang nog één 
stap verder te gaan. Theorietoepassing én theorieontwikkeling is een zinvol onderscheid, dat 
echter niet samenvalt met het onderscheid tussen praktisch domein en theoretisch domein. In 
het praktische domein zijn beide nodig: theorietoepassing en theorieontwikkeling. De theo-
rieontwikkeling in het praktische domein kan de theorieontwikkeling in het theoretische do-
mein op zijn beurt weer informeren en inspireren. Het omgekeerde lijkt mij ook te gelden, 
dat theorietoepassing ook nodig is op het theoretische domein. Toetsend onderzoek is toch in 
feite niets meer dan theorietoepassend onderzoek. 
Ik bepleit niet het ongedaan maken van zinvolle onderscheidingen. Ik waarschuw voor het 
op elkaar stapelen van onderscheidingen waardoor een scheiding ontstaat. Wat we aan deze 
discussie over houden is dat het continue pingpongen tussen theorie en onderzoek zich ook 
afspeelt tussen theorieontwikkeling en theorietoepassing, zowel in het praktische domein als 
in het theoretische domein. 
Op deze wijze wordt een tegenspraak hanteerbaar die we in de literatuur over actieonderzoek 
aantreffen met betrekking tot de relatie tussen theorie en interventie. Vanuit de adviesrol stelt 
Schein (1980) de eis dat een interventie om reden van efficiency en ethiek plaatsvindt op 
basis van een theoretisch model van hoe het systeem werkt. Ideaal gesproken voorspelt het 
model de uitkomsten van de interventie. Of deze uitkomsten al dan niet gerealiseerd worden, 
is een check op de initiële theorie. Dit komt overeen met wat hier omschreven is als theorie-
toepassing. 
Vanuit de onderzoeksrol stellen actieonderzoekers als Eden en Huxham (1996) daarentegen 
juist de eis dat men het onderzoek open ingaat. Uiteraard heeft men een ‘pre-understanding’ 
(‘denkbeelden vooraf’, in deze studie ‘startnoties’ genoemd), maar de reflectie hierop dient 
juist te worden uitgesteld tot de latere fasen van het onderzoek. Pas in de latere fasen ver-
bindt de onderzoeker de verkregen data met de startnoties, om op deze wijze een stukje theo-
rie toe te voegen. Dit komt overeen met wat hier omschreven is als theorieontwikkeling. 
Als men nu de gedachte accepteert dat ook tussen theorietoepassing en theorieontwikkeling 
heen en weer gepingpongd wordt, is het verschil in standpunt over de relatie tussen interven-
tie en theorie niet meer een principezaak, maar een accentuering van twee momenten in het 
pingpongen tussen theorie, onderzoek en interventie. 

3.2.4 Een natuurlijke vijandschap tussen actie en onderzoek 

De combinatie van onderzoek en actie is weliswaar attractief omdat mensen in organisaties 
daarmee als subject en niet enkel als object van onderzoek kunnen worden aangesproken, in 
de praktijk is het buitengewoon lastig een proces vorm te geven dat aan twee geheel ver-
schillende beoordelingscriteria moet voldoen. Van der Zwaan spreekt zelfs van een ‘natuur-
lijke vijandschap’ tussen onderzoek en actie (1995: 99). Het onderzoekaspect en het agogi-
sche aspect van actieonderzoek schaden elkaar op de volgende drie punten:  
1. onevenwichtige tijdsbesteding. Onderzoek kost meer tijd dan men zich realiseert. De 

procesbegeleiding van de actie kost daarbovenop extra tijd. Vaak gaat dit ten koste van 
de onderzoekstijd. 

2. onvoorziene en ongewenste effecten van machtsverhoudingen. De actie kan machtsver-
houdingen wijzigen waardoor het onderzoek in gevaar komt. Ook is het mogelijk dat het 
onderzoek tot inzichten leidt die tegenwerking van de voorgenomen actie oproepen bij 
bepaalde groeperingen. 
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3. over en weer verstoringen in systematiek en methodologie. De onderzoeker kan zich te 
eenzijdig als onderzoeker en daardoor te weinig betrokken gedragen, waardoor het on-
derzoek onvoldoende uitwerking op de actie heeft. Een te grote betrokkenheid kan echter 
weer de objectieve waarneming en objectieve verwerking belemmeren, waardoor de be-
trouwbaarheid van het onderzoek wordt geschaad.  

 
Deze drie probleempunten van de combinatie van actie en onderzoek zijn ook in de onderha-
vige studie zeer herkenbaar. Mijn streven is zowel de eisen van de actie (interventie) recht te 
doen als de eisen van onderzoek. Dat heeft geleid tot een meer dan dubbele tijdsbesteding, 
omdat men in de interventie meer onderzoekt dan vanuit interventiecriteria nodig is en men 
ten behoeve van de rapportage meer beschrijft en analyseert dan vanuit onderzoekscriteria 
nodig is. Verder heeft elk van de drie casestudies de gevolgen ondervonden van onvoorziene 
en ongewenste effecten van machtsverhoudingen. Geplande vervolgmetingen kunnen niet 
plaatsvinden omdat bijvoorbeeld een manager alweer vertrokken is en omgekeerd wordt een 
geplande interventie onderbroken nadat het onderzoek een zeker tekortschieten in leider-
schap zichtbaar heeft gemaakt. Tot slot verstoort alleen al de zakelijke, objectiverende toon 
die men gebruikt bij het rapporteren van onderzoeksresultaten de faciliterende rol die men 
ten opzichte van de actie dient te vervullen. 
Deze problemen zijn slechts tot op zekere hoogte oplosbaar. Zo kan men het laatstgenoemde 
probleem goed oplossen door een taakverdeling door te voeren tussen onderzoeker en facili-
tator. Zo kan men de uitkomsten van vragenlijsten laten rapporteren door de stagiair, waar-
door de adviseur de rol van facilitator kan vervullen. Deze oplossing werkt, ook als alle be-
trokkenen weten dat degene die de rol van facilitator vervult tot over zijn oren in het onder-
zoek zit. Aan het tweede punt, de machtsverhoudingen, kan men niet veel doen. Er is nu 
eenmaal macht in organisaties en vaak hebben machtsverhoudingen zowel op de actie als op 
het onderzoek onvoorziene en onvoorspelbare gevolgen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat 
onderzoek dat zich afschermt van de machtsverhoudingen weinig valide en relevant is, om-
dat het een zo belangrijk aspect van de realiteit buitensluit. Tot slot is het eerstgenoemde 
probleem, dat van de tijdsbesteding, oplosbaar door eenvoudigweg meer tijd te investeren in 
actieonderzoek dan men investeert in ofwel actie ofwel onderzoek. Beoordeeld zal moeten 
worden of de opbrengsten deze extra investering waard zijn.  
 

3.3 Vier perspectieven op generalisatie 

Omdat actieonderzoek een actie als een experiment beschouwt, nodigt het mensen in een 
organisatie uit een onderzoekende en uitproberende houding aan te nemen bij het oplossen 
van problemen. Men gaat problemen bezien in termen van oorzaak en gevolg.  
French & Bell (1999: 141) vatten dit samen in twee slogans: action-should-follow-research. 
Acties moeten gebaseerd zijn op diagnostisch onderzoek, waarin geldige, publieke gegevens 
gegenereerd worden door cliënten en adviseurs tezamen. En: research-should-follow-action. 
Actie in de werkelijke wereld moet vergezeld gaan van onderzoek naar die actie zodat een 
cumulatief kennisbestand kan worden opgebouwd in de vorm van een theorie over de effec-
ten van verschillende acties.  
Dit cumulatieve kennisbestand kan gedragen worden door vier soorten ‘actoren’: de betrok-
kenen in de situatie, de grotere onderneming waar de betrokkenen deel van uitmaken, de pro-
fessie waartoe de adviseur behoort en de wetenschap die de meest algemeen geldende en in 
principe ook voor ieder toegankelijke kennis cumuleert. 
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6 Bij het analyseren en evalueren van een organisatie-experiment en een interventie-
experiment en vervolgens bij het rapporteren over de opzet en uitkomsten, kunnen dus 
vier contexten worden onderscheiden: de situatie van de direct betrokkenen, de organi-
satie, de professie en de wetenschap. Elke context stelt zijn eigen eisen ten aanzien van 
generalisatie, verschaft een ander publiek en geeft de actieonderzoeker een andere rol. 
De volgende paragrafen behandelen steeds één context. 

3.3.1 De lokale situatie als generalisatiecontext 

Het kenmerkende van organisatieontwikkeling (ten opzichte van het bredere begrip organi-
satieverandering) is dat bij organisatieontwikkeling de betrokkenen zich niet alleen het reali-
seren van een verbetering of aanpassing ten doel stellen, maar ook het verwerven van inzicht 
en vaardigheid ten behoeve van soortgelijke verbeteringen of aanpassingen later. 
 
               S3     π  S4  Toename 
             competentie 
      S2    π       S3       
               
S1 π S2             
         
 
Figuur 3.4 Cumulatie van kennis bij de betrokkenen in de situatie 
 
Met behulp van het in hoofdstuk 2 gepresenteerde notatiesysteem van S voor situatie en π 
voor verandering, kan kenniscumulatie in de zin van competentietoename hier worden weer-
gegeven als in figuur 3.4. Uitgangspunt van dit schema is continue verandering. Men mag er 
tegenwoordig niet van uitgaan dat één herstructurering, zelfs geen ingrijpende, voor meer-
dere jaren een stabiele situatie oplevert. 
Bij cumulatie van kennis in de situatie gaat het om generaliseren over de tijd. Er is sprake 
van generaliseren over de tijd als de betrokkenen lessen van eerdere herstructureringen, of 
eerdere trainingen, of eerdere werkconferenties, ‘meenemen’ naar situaties die zich later aan 
hen voordoen. Zo zou men bij de eerste casus een cumulatie mogen verwachten van de ken-
nis van de betrokkenen in de fabriek met betrekking tot het herstructureren van de eigen or-
ganisatie. Als men van een eerste herstructurering werkelijk iets heeft geleerd, zal dit in hun 
aanpak van een tweede en mogelijk derde herstructurering herkenbaar moeten zijn. Criteria 
waarop men dit leren kan beoordelen zijn bijvoorbeeld:  
1. Neemt men de tweede keer zelf het initiatief tot de herstructurering of wordt het we-

derom van bovenaf afgedwongen? 
2. Kan men het bij de tweede herstructurering zonder adviseur af? Zo niet, weet men dan 

de hulpvraag op een hoger niveau te omschrijven? 
3. Pakt men de verandering een tweede of derde keer efficiënter en meer bevredigend aan? 
4. Komt men tot betere resultaten dan de eerste keer? 
 
Argyris en Schön (1991: 85) hebben drie normen opgesteld voor de sociale wetenschapper 
die zowel de eis van relevantie als de eis van nauwkeurigheid wil respecteren. Ten eerste 
dient de actieonderzoeker te rapporteren hoe gezocht is naar een manier om de onderzoeks-
resultaten zo te representeren dat zij toegankelijk en bruikbaar zijn voor de onderzochten. 
Ten tweede dient hij te rapporteren hoe gezocht is naar een manier om causaliteit zo te re-
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presenteren dat zij bruikbaar is voor het leren van de onderzochten. En ten derde dient hij te 
rapporteren welke methodologie gevolgd is bij het construeren van causale gevolgtrekkin-
gen.  
Op deze wijze nemen zij het perspectief van de onderzochten als vertrekpunt voor generali-
satie. Dit is geheel in overeenstemming met hun concept van ‘organizational learning’. De 
rapportage van de drie casestudies is in deze studie conform deze drie normen opgesteld. 

3.3.2 De onderneming als generalisatiecontext 

Ook de onderneming als geheel kan geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het actieonder-
zoek. Begrippen als ‘lerende organisatie’ (Senge, 1990), ‘organizational learning (Argyris & 
Schön, 1996) en ‘collaborative inquiry’ (Torbert, 1989) duiden op het belang van leerproces-
sen in de hele organisatie. Ook de waarde ‘lerende, onderzoekende houding’ van Het Bedrijf 
van de drie casussen duidt hierop. 
Het onderzoek van Beer, Eisenstat & Spector (1990) heeft duidelijk gemaakt dat een de hele 
onderneming omvattende vernieuwing niet van bovenaf kan plaatsvinden, maar opgebouwd 
moet worden door lokale projecten met elkaar te verbinden en de leerervaringen te versprei-
den. Dit proces wordt ‘diffusie’ genoemd. Noodzakelijke condities voor diffusie zijn: cham-
pions, symbolen, reëducatie, zorgvuldige overplaatsing en promotie van mensen, beschik-
baarheid van adviseurs en geschikte relaties met vakbonden en overheid (Beer & Walton, 
1990: 568). Generalisatie als diffusieproces is weergegeven in figuur 3.5. 
 
 
Organisatieonderdeel X   S1 π S2  
 
    ↑↓ Gezamenlijk  
     onderzoek 
 
Organisatieonderdeel Y   SA π SB   
 
 
Figuur 3.5 Van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen over situaties heen 
 
De karakteristieken van de organisatie kunnen actieonderzoek en het leren daarvan bevorde-
ren of afremmen. Een bruikbaar onderscheid maakt Torbert (1989: 107). Hij onderscheidt 
verschillende fasen in de ontwikkeling van een onderneming. Voor Het Bedrijf, en dus voor 
onze casestudie, zijn de vijfde en zesde fase van belang. Torbert spreekt van de fase van 
‘systematische productiviteit’ en van de fase van ‘gezamenlijk onderzoek’ (‘collaborative 
inquiry’).  
In de fase van ‘systematische productiviteit’ is de aandacht terecht gericht op systematische 
procedures voor het bereiken van vooraf gestelde taken. Het doorslaggevende succescrite-
rium is de verkoopbaarheid van het product of de dienst. Standaarden, structuren en rollen 
worden als vanzelfsprekend genomen en geformaliseerd. De realiteit wordt begrepen als di-
chotoom en competitief: winnen versus verliezen, rationeel versus emotioneel, persoonlijk 
versus professioneel en praktisch versus theoretisch. Nieuwe strategieën en structuren wor-
den interactief ontwikkeld. 
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In de fase van ‘gezamenlijk onderzoek’ is er in de organisatie een expliciet gedeelde reflectie 
op de missie en geschiedenis van de onderneming in de bredere maatschappelijke context. 
De prestatie van het bedrijf en het individu wordt op meerdere indicatoren geëvalueerd en 
teruggekoppeld. Er zijn open interpersoonlijke relaties, met ontsluiting (disclosure), steun en 
confrontatie van schijnbaar verschillende waarden. Tegenstellingen als onderzoek versus 
productiviteit, kwantiteit versus kwaliteit, et cetera worden onderkend en creatief opgelost.  
Het Bedrijf, waarvan onderdelen in de casestudies worden onderzocht, wil, net als vermoe-
delijk veel andere bedrijven, met de nieuwe waarden een beweging maken van systematische 
productiviteit naar gezamenlijk onderzoek. Gezamenlijk onderzoek is een noodzaak gewor-
den voor het bereiken van verdere groei van de productiviteit. De drie interventies vertonen 
elk van de vijf kenmerken van de fase van gezamenlijk onderzoek. De verwoording in een 
specifieke interventietheorie is soms anders, de gedachte lijkt mij dezelfde. Zo spreekt Tor-
bert van ‘onderkennen en creatief oplossen van tegenstellingen’, terwijl de interventietheorie 
Gezamenlijk Herontwerp spreekt van ‘samenwerking op basis van diversiteit’, zoals we nog 
zullen zien. 

3.3.3 De professie als generalisatiecontext 

Actieonderzoek is ook een vorm van professioneel leren. Zo is de praktijk van organisatie-
ontwikkeling zelf in zekere zin het resultaat is van actieonderzoek. Bepaalde interventies zijn 
door praktijkmensen effectief bevonden voor het bereiken van organisatieverbetering en 
worden in het repertoire vastgehouden, terwijl andere interventies ineffectief blijken en niet 
meer worden gebruikt. Het handboek van French en Bell (1973/1999) is op deze wijze tot 
stand gekomen. De professie leert door middel van actieonderzoek en bouwt een eigen ken-
nisbestand op. Dit kennisbestand heet in deze studie de interventietheorie. Meerdere advi-
seurs proberen de veranderingsaanpak (π) uit in meerdere situaties en wisselen hun ervaring 
daarmee uit. Dit proces staat weergegeven in figuur 3.6.  
 
 
    S1  π S2 Adviseur 1  
  
                    b 
    S1  π S2 Adviseur 2  Interventietheorie 
             b 
             
    S1  π S2 Adviseur n  
 
 
Figuur 3.6 Cumulatie van kennis door generalisatie van een aanpak over meerdere adviseurs 
 
Schein geeft hoog op over de potentie van actieonderzoek. Hij stelt dat door middel van ac-
tieonderzoek een wetenschap van groepen en organisaties kan worden gebouwd (Schein, 
1980: 240-2). Zijn schets van de sequentie van de activiteiten van actieonderzoek begint met 
theorie. In steekwoorden is de volgorde:  
1. Theorievorming; 
2. Interveniëren;  
3. Dataverzameling over de effecten van de interventie; 
4. Checken van de theorie; 
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5. Ontwikkelen van de volgende interventie.  
Onderzoek naar interventies die op basis van een theorie zorgvuldig zijn ontworpen noemt 
Schein “quasi-experimenteel onderzoek”. De effecten van de interventie dienen bestudeerd 
te worden door gebruik te maken van observatie, interviews en metingen. Hij stelt hiervoor 
het principe van congruentie tussen interventie en onderzoek. Het feit onderzocht, geïnter-
viewd of waargenomen te worden beïnvloedt immers een sociaal systeem. Elke meting (ten-
zij volledig onopvallend) om de effecten van een eerdere interventie te evalueren wordt zelf 
automatisch de volgende interventie. De meting of observatie moet dus congruent zijn met 
de basistheorie van de eerste interventie of men is in het evalueren van de interventie onge-
wild bezig een onwenselijke tweede interventie te plegen. Dit standpunt is juist, maar ook 
enigszins triviaal. Natuurlijk hebben in een interventie klinische criteria prioriteit boven on-
derzoekscriteria. Maar evenzeer hebben in een onderzoek onderzoekscriteria prioriteit boven 
andersoortige criteria. Evenzeer als het proces van het raffineren van olie niet op psychothe-
rapeutische criteria beoordeeld kan worden. Elke praktijk dient zijn eigen criteria voorop te 
stellen en daarop beoordeeld te worden. Als we actie en onderzoek willen combineren, zitten 
we dus met de vraag hoe we twee sets criteria kunnen combineren. Als we bij voorbaat stel-
len dat één van beide sets prioriteit heeft, zijn we niet werkelijk twee praktijken aan het 
combineren.  
Mijn conclusie is dat de door Schein bepleite aanpak vooral bruikbaar is voor generalisatie 
vanuit het perspectief van de interventionist. Zeker voor het werk van Schein geldt dat deze 
aanpak uiterst vruchtbaar is gebleken voor het ontwikkelen van een interventietheorie. Dat 
geldt echter minder voor de ontwikkeling van de procestheorie. 

3.3.4 De wetenschap als generalisatiecontext 

Theorieontwikkeling dient nog een stap verder te gaan dan het uitdenken en verfijnen van 
interventiemethoden. Ook is theorieontwikkeling nodig om het proces te begrijpen via welke 
de interventie effect sorteert. In deze studie vergelijk ik meerdere interventiemethoden (zie 
figuur 3.7).  
 
 
  π1 + π2 + π3 → procestheorie 
 
Figuur 3.7 Cumulatie van proceskennis door generalisatie over meerdere aanpakken 
 
Eden & Huxham (1996) stellen dat het label actieonderzoek vaak is gebruikt als excuus voor 
“sloppy research”. Om de waarde van actieonderzoek als een legitieme en zorgvuldige on-
derzoeksmethode opnieuw te bekrachtigen hebben zij standaarden opgesteld waaraan actie-
onderzoek dient te voldoen. Hiermee willen zij bij de onderzoeker in de academische wereld 
de combinatie van zorgvuldige analyse én veranderingsgerichte actie aanmoedigen.  
Ik geef de standaarden in box 3.2 in verkorte en enigszins geherformuleerde vorm weer, 
waarbij de strekking is gehandhaafd. De volgorde van de stappen van actieonderzoek is:  
(1) verwoorden intentie en ‘pre-understanding’, (2) verkennen van theorie, (3) uitwerken van 
emergente theorie, (4) interventie, (5) methodische reflectie en (6) ontwikkelen van theorie. 
De in de laatste stap ontwikkelde theorie dient interessant te zijn voor een breder publiek dan 
de direct bij de actie betrokkenen. Ook Boonstra wijst er op dat het onvoldoende is als de 
kennis alleen beschikbaar blijft voor de actoren in het proces zelf (2000: 37). Hij stelt de  eis 
dat de onderzoeker in zijn communicatie aandacht geeft aan (a) de context van het onder-
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zoek; (b) de verschillende stemmen die zich hebben laten horen; (c) de conflicten en span-
ningen die zich hebben voorgedaan; (d) de perspectieven en reflecties van actoren op hun 
acties en hun achterliggende veronderstellingen. In deze lijst van eisen is de interventieprak-
tijk beter herkenbaar dan in de lijst van Eden en Huxham, die meer de taal van de onder-
zoeksmethodologie gebruiken. 
 
Box3.2: standaarden voor actieonderzoek 

De onderzoeker is integraal betrokken bij een intentie om de organisatie te veranderen. 

Het onderzoek heeft implicaties die verder gaan dan het domein van het project.  

Een expliciet doel van het onderzoek is de ontwikkeling en uitwerking van theorie. 

Theorie ontwikkelt zich van het bijzondere naar het algemene in kleine stappen (‘emergent’ en incre-
menteel). 

De rapportage van het actieonderzoek expliciteert wat de lezer ervan kan leren voor andere situaties. 

Er wordt een systematische methode gebruikt bij het verkennen van data en het opsporen van theorie. 

Het verkennen van de data en het opsporen van theorie is door anderen repliceerbaar of tenminste 
uitlegbaar. 

Mogelijkheden voor triangulatie worden volledig benut en gerapporteerd. 

De validiteit en toepasbaarheid van de uitkomsten worden beoordeeld in het licht van de geschiedenis 
en context van de interventie. 

Bij het schrijven over de onderzoeksuitkomsten ontwikkelt de onderzoeker de theorie formeel door (1) 
de werknoties te expliciteren en (2) te verbinden met bij het voorbereiden van de interventie verkende 
en ontwikkelde theorieën en (3) methodische reflectie op de interventie. 

 

Naar: Eden & Huxham, 1996 

 

 
Eden en Huxham stellen dat het ongebruikelijk is dat actieonderzoek tot fundamenteel nieu-
we theorieën leidt. Veeleer is het zo dat elke interventie een gelegenheid verschaft om be-
staande theorie te heroverwegen en verder te ontwikkelen. Dit vindt plaats in een continue, 
cyclisch proces. Daarbij formuleren zij dezelfde regel die Eisenhardt voor de casestudie for-
muleert: de onderzoeker dient reflectie op zijn werknoties (“pre-understanding”) uit te stellen 
tot de latere fasen van het onderzoeksproject. Het onderdrukken van de neiging om de ‘uit-
gangstheorie’ uit te werken, moedigt het genereren van een complex lichaam van theorie, 
concepten en ervaring aan. De interventiesetting kan een rijkdom aan gegevens opleveren 
over wat mensen doen en zeggen - en welke theorie gebruikt wordt en bruikbaar is - als zij 
de echte behoefte ondervinden om actie te ondernemen. Dit kan volgens Eden en Huxham 
nieuwe en vaak onverwachte inzichten opleveren.  
Ik deel dit standpunt van het uitstellen van theoretische reflectie. Als men een theorie kant en 
klaar in zijn hoofd heeft voor men aan een interventie begint, zal men eerder naar bevesti-
ging dan naar nuancering zoeken. Nieuwe kennis ontstaat juist vanuit verwondering. De on-
derzoeker moet het onderzoek dus open in durven gaan, open zowel naar de praktijksituatie 
die hij mee wil helpen veranderen als naar het kennisbestand waaruit hij theorieën en con-
cepten put. De waarde van actieonderzoek ligt in het ontwikkelen en uitwerken van theorie 
vanuit de praktijk (Eden & Huxham: 533). Het gebruik van actieonderzoek valt niet te recht-
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vaardigen als dezelfde doelen bereikt kunnen worden met andere aanpakken die een veel 
transparantere link kunnen leggen tussen theorie en uitkomsten. Actieonderzoek is het meest 
waardevol als de reflectie en gegevensverzameling gefocust zijn op de aspecten die juist niet 
door andere aanpakken gepakt kunnen worden. Dat zijn in deze studie vooral de werkzame 
bestanddelen van de interventies en de mediërende processen die zich tijdens de interventie 
afspelen. De verbanden worden onderzocht door het verschil tussen de uitgangssituatie en de 
uitkomsten te beschrijven en voor zover mogelijk te meten. Tevens worden de processen 
beschreven die tussen de uitgangssituatie en de uitkomsten liggen. In hoofdstuk twee zijn de 
‘werknoties’ geformuleerd en gerelateerd aan inzichten uit de literatuur. In de casushoofd-
stukken zullen de data worden verkend en de per casus naar voren tredende (‘emergente’) 
theorie worden beschreven. In het slothoofdstuk dienen de per interventie verkende en ont-
wikkelde theorieën verbonden te worden met de werknoties, alsmede met een methodische 
reflectie op de interventies.  
 

3.4 Selectie van de casussen 

De criteria bij de selectie van de casussen zijn geweest: 
1. De casus bevat het thema van ‘competentieverruiming’, ook al kunnen in de lokale con-

text van het project andere begrippen centraal staan. We moeten ons dus niet laten aflei-
den door schijnbaar verschillende thematieken als ‘empowerment’, ‘ontwikkelen van 
high potentials’ en ‘werkdruk’. De thema’s worden opgevat als elkaar complementerend. 

2. De onderzoeker is als adviseur betrokken bij de actie zelf, dat wil zeggen dat hij niet al-
leen onderzoekend, maar ook interveniërend aanwezig is in het cliëntsysteem. 

3. Het onderzoek is een noodzakelijk bestanddeel van de interventie. 
4. Het onderzoek bevat de potentie kennis te genereren die vanuit elk van de vier generali-

satieperspectieven valide en bruikbaar is. 
5. De organisatorische eenheden van elke casus zijn contrasterend. 
6. Verschillende interventiemethoden worden onderzocht, elke keer gekoppeld aan de me-

thode van Survey Feedback. 
 
Deze criteria sluiten praktische overwegingen in als de bereidheid van de opdrachtgever 
ruimte te bieden aan het onderzoek en de agenda van de adviseur, die full-time advieswerk 
doet en derhalve gedwongen is onderzoek in het advieswerk in te bouwen. 
 
De methodologische regel voor een casestudie is dat zij een zo groot mogelijk aantal verge-
lijkingsmogelijkheden bevat ten behoeve van “analytische generalisatie” (Yin, 1989). De 
eisen bij het ontwerpen van deze studie zijn (1) minimaal drie casussen, (2) minimaal twee 
subeenheden per casus, (2) minimaal drie verschillende interventiemethoden, (4) minimaal 
twee verschillende organisatorische eenheden en (5) minimaal twee metingen longitudinaal. 
Het is in de praktijk niet gelukt elk van deze eisen te realiseren. Vooral de vijfde eis gaf pro-
blemen. 
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4 Survey Feedback als interventiemethode  

Survey Feedback is de interventiemethode die – steeds in combinatie met een andere inter-
ventiemethode - in elk van de drie casussen wordt gebruikt. Daarom is een apart hoofdstuk 
op zijn plaats. De eerste paragraaf plaatst Survey Feedback (SF) binnen verschillende typen 
onderzoek. De tweede paragraaf bespreekt het gebruik van surveys (vragenlijsten) in drie 
verschillende contexten: wetenschappelijk onderzoek, Human Resource Management en or-
ganisatieontwikkeling. De derde paragraaf beschrijft de uitvinding van SF als methode van 
organisatiefeedback door Mann. De drie belangrijkste keuzedimensies bij het ontwerp van 
een SF-interventie worden in paragraaf vier behandeld. De vijfde paragraaf bespreekt tot slot 
de opzet en de aannamen van het gebruik van SF in de drie casussen van deze studie. 
 

4.1 Typering van Survey Feedback tussen actie en onderzoek 

Survey Feedback is een interventiemethode met een zware onderzoekscomponent. Omdat 
het onderlinge gewicht van actie (interventie) en onderzoek sterk uiteen kan lopen, is het 
goed eerst een typering te geven ten opzichte van verschillende onderzoekstypen. 
Met behulp van de tijdas kunnen drie type onderzoeken worden onderscheiden op de moge-
lijke relatie met actie: onderzoek voorafgaand aan, tijdens, en volgend op de actie (Drenth, 
1997: 36).  
Inventariserend onderzoek is onderzoek voorafgaand aan actie. Er wordt nagegaan of een 
bepaald beleid, een bepaalde beslissing of actie kans van slagen heeft. Het onderzoek is één 
van de meebepalende factoren bij te ondernemen activiteit. 
Evaluatieonderzoek is onderzoek na afloop van de actie. De vorm hiervan kan variëren van 
een eenvoudig vragenlijstje tot een grondig voorbereide empirische toetsing. Een dergelijke 
evaluatie kan uiteraard weer een belangrijke basis vormen voor de keuze van volgende han-
delingen. 
Actieonderzoek is dan de vervlechting van onderzoek en actie. Zoals we in hoofdstuk drie 
hebben gezien is actieonderzoek bedoeld om een benadering van onderzoek weer te geven 
waarbij de onderzoeker zelf actief in een sociaal systeem intervenieert, met de bedoeling om 
zowel het systeem te veranderen als kritische kennis omtrent dit systeem te genereren. 
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Binnen het actieonderzoek onderscheidt Drenth (1997: 38) weer drie vormen, met ditmaal 
als criteria de invloed van de onderzochten op het onderzoek en de betrokkenheid van de 
onderzoeker bij het veranderingsproces. Naarmate invloed van betrokkenen en betrokken-
heid van de onderzoeker toenemen wordt de onderzoeksmethodologie een verandermetho-
dologie. 
Actieondersteunend onderzoek. Dit onderzoek wordt ingebouwd in de verschillende fasen 
van een actieprogramma, telkens om een basis te leveren voor de volgende stap, of voor bij-
sturing van een plan van actie. Het onderzoek is er op gericht na te gaan in hoeverre het doel 
of een subdoel is bereikt. De onafhankelijkheid van het onderzoek ten opzichte van de doe-
len van de actie of de normen en waarden van de actoren wordt goed bewaakt. 
Terugkoppelingsonderzoek. De onderzochte of het onderzochte systeem wordt dichter bij het 
onderzoek betrokken, door deze met de feitelijke onderzoeksresultaten te confronteren en bij 
het interpretatieproces te betrekken. De feedback van de onderzoeksresultaten heeft drie doe-
len: (1) valideren van de onderzoeksresultaten, (2) kwalitatieve verrijking van de gegevens 
en (3) aanzet geven tot verandering. Survey Feedback is een belangrijk voorbeeld van terug-
koppelingsonderzoek. 
Zelfonderzoek. In deze vorm van onderzoek participeert de ondervraagde of de betrokken 
groep niet alleen bij de interpretatie van de gegevens, maar eveneens in de hele opzet en uit-
voering van het onderzoek. Het zelfonderzoek dient als start voor een veranderingsproces. 
Doordat de groep het onderzoek zelf opzet en uitvoert, wordt de verantwoordelijkheid en 
democratisering bevorderd. De rol van onderzoeker is verschoven naar die van helper en be-
geleider. De grens tussen onderzoek en actie wordt hier vaag. De zelfwerkzaamheid en be-
trokkenheid van het cliëntsysteem gaan zwaarder wegen dan de eis van juistheid van de ge-
gevens en conclusies. De kans dat zelfonderzoek generaliseerbare kennis oplevert, is gerin-
ger dan bij beide voorgaande vormen van actieonderzoek, maar niet principieel afwezig. 
 
Met behulp van deze onderscheidingen kunnen de drie projecten van deze studie eenvoudig 
worden ingedeeld.  
In het eerste project wordt SF gebruikt in een combinatie van evaluatieonderzoek en terug-
koppelingsonderzoek. Er wordt onderzocht hoe het er in een fabriek voorstaat met de satis-
factie en de empowerment na een ingrijpende herstructurering. De onderzoeksresultaten 
worden vervolgens teruggekoppeld naar alle medewerkers van de organisatie als aanzet tot 
fine-tuning en continue verandering. 
Het tweede project - een vragenlijstonderzoek in het kader van een in-company training voor 
high potentials – is oorspronkelijk opgezet als evaluatiestudie van de training. Het verzet 
hiertegen van de deelnemers was echter dermate groot, dat omgeschakeld is naar terugkop-
pelingsonderzoek. Ook dit lukte slechts beperkt, waardoor de status van dit onderzoek in fei-
te neerkomt op inventariserend onderzoek. Er zijn data verzameld ten behoeve van het leer-
proces van de bij de training betrokken actoren. 
Het derde onderzoeksproject – werkdruk in een afdeling voor Research & Development – is 
een duidelijk voorbeeld van terugkoppelingsonderzoek. Het bijzondere van dit project is dat 
het niet beperkt is tot terugkoppeling naar afzonderlijke kleine groepen, maar dat ook ge-
bruik is gemaakt van de grote groep in de vorm van afdelingsconferenties. Uit de literatuur 
zijn wel voorbeelden bekend van deze combinatie van Survey Feedback en Large Group In-
tervention (Cummings & Worley, 1997: 35-6). Maar er zijn geen studies gepubliceerd  naar 
het effect van deze combinatie.  
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Dit betekent dat Survey Feedback in deze studie drie verschillende posities in de opeenvol-
ging van interventies heeft (zie figuur 4.1). 
 
  Casus 1           Casus 2         Casus 3 
 
  GH   →   SF   →  CV SF (OA + 3600) → IBC    SF  →  LGI  →  TO 
 
 
Figuur 4.1 Survey Feedback in de drie casussen 
 
In de eerste casus is Survey Feedback een interventie tussen twee interventies in. SF volgt op 
Gezamenlijk Herontwerp en gaat vooraf aan Continue Verbetering.  
In de tweede casus heeft Survey Feedback een ondersteunende functie ten opzichte van de 
interventie, de In-company Business Course. In deze casus is SF gesplitst in organisatiege-
richte feedback (OA genaamd) en persoonsgerichte feedback (in de vorm van een 360-gra-
denfeedback). Het begrip OA wordt later in dit hoofdstuk toegelicht. De methode van 360- 
gradenfeedback wordt in de tweede casus behandeld. 
In de derde casus is het vragenlijstonderzoek inclusief terugkoppeling zelf de interventie, die 
vervolgens de basis legt voor een tweede interventie, de Large Group Intervention, welke 
weer leidt tot een derde interventie, namelijk Teamonderzoek van het managementteam.  
 

4.2 Drie soorten gebruik van vragenlijsten 

Het begrip survey duidt op onderzoek door middel van vragenlijsten. Een survey is “een me-
thode om zelfgerapporteerde informatie te verkrijgen over de houdingen, meningen, ge-
dragingen of andere karakteristieken van een populatie” (Edwards et al., e.a., 1997: 1). Deze 
methode wordt niet alleen gebruikt in organisaties, maar is ook zeer populair in de samenle-
ving als geheel in de vorm van peilingen voor verkiezingen, marktonderzoek en onderzoek 
naar sociale attitudes. Edwards et al. geven aan dat in de Verenigde Staten elk jaar honderd-
duizenden enquêtes worden afgenomen en dat de circa 2000 in vragenlijstonderzoek gespe-
cialiseerde bureaus een gezamenlijke omzet hebben van rond de 2 miljard dollar per jaar. 
Kraut (1996: 2) schat dat meer dan 50 % van de bedrijven in de Verenigde Staten de laatste 
tien jaar een “organizational survey” heeft uitgevoerd. Hij vermeldt tevens dat uit een in 
1993 gepubliceerd onderzoek blijkt, dat de twee belangrijkste obstakels  voor een effectief 
gebruik van de organisatiegerichte vragenlijst het “ontbreken van feedback, actieplanning en 
opvolging” en het “ontbreken van commitment van het middle management en het senior-
management” zijn (Kraut, 1996: 12). Hij wijst er terecht op dat ook het ontbreken van feed-
back een vorm van communicatie is. Medewerkers kunnen het ontbreken van terugkoppeling 
interpreteren als “het management is niet bereid een dialoog aan te gaan”, “het management 
verbergt de resultaten”, of zelfs “het interesseert het management eigenlijk niets wat wij te 
zeggen hebben”.  
Geen wonder dat Edwards et al. bezorgd wijzen op het fenomeen van enquêtemoeheid: de 
non-response neemt toe. Mensen krijgen er genoeg van benaderd te worden met vragenlijs-
ten. Dit zal vooral het geval zijn als zij geloven dat er niets mee gedaan wordt of als zij niet 
weten dat er iets mee gedaan wordt. 
In deze paragraaf worden drie manieren behandeld waarop vragenlijsten in organisaties wor-
den gebruikt. Allereerst als dataverzameling ten behoeve van wetenschappelijke kennisver-
meerdering. Vervolgens als dataverzameling ten behoeve van het Human Resource Mana-
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gement. En ten slotte als dataverzameling én datafeedback in het kader van organisatieont-
wikkeling. Dit laatste gebruik van de vragenlijst is het uitgangspunt voor deze studie, omdat 
alleen zij beoogt een bijdrage te leveren aan het versterken van de handelingscompetentie 
van de leden van de organisatie zelf. 

4.2.1 De vragenlijst als methode van wetenschappelijk onderzoek 

Vragenlijsten worden in organisaties voor het eerst gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in studies naar moreel en motivatie, in relatie tot verzuim en productiviteit (Katz en Kahn, 
1978). De vooronderstellingen van dit type onderzoek zijn, dat mensen hun omgeving evalu-
eren op basis van hun eigen percepties en belangen, dat deze evaluaties bijdragen aan hun 
gedrag in de organisatie, en dat het aggregaat van deze evaluaties het moreel van de organi-
satie beïnvloedt. 
Onder leiding van Likert wordt het gebruik van vragenlijsten door het Survey Research Cen-
ter van de Universiteit van Michigan uitgebreid voortgezet om niet alleen praktische proble-
men, maar ook theoretische vraagstukken te onderzoeken. Er worden studies gepubliceerd 
met titels als Productivity, Supervision and Morale Among Railroad Workers- Part 1 (Katz, 
Maccoby en Morse, 1950) en Productivity, Supervision and Morale in an Office Situation 
(Katz, Maccoby, Gurin & Floor, 1951).  
De belangrijkste bevindingen van beide studies zijn (Katz, et al., 1951: 36-7):  
♦ Er is een directe relatie tussen de productiviteit van een eenheid en de aangenomen lei-

derschapsrol van de directe chef. De effectieve chef is in staat zijn rol als leider te dif-
ferentiëren van zijn rol als medewerker, zich waar nodig terug te trekken van het uitvoe-
rende werk om het werk te kunnen plannen, zijn medewerkers aanwijzingen te geven en 
specifieke, moeilijke taken te verrichten.  

♦ Er is een directe relatie tussen de productiviteit van een eenheid en de mensgerichtheid 
van de directe chef. 

♦ Er is een directe relatie tussen de productiviteit van een eenheid en de relatie tussen de 
directe chef en zijn baas. De twee belangrijkste factoren zijn het gevoel van autonomie 
van de directe chef en (omgekeerd) het gevoel onder druk van bovenaf te staan. 

 
Deze onderzoekingen wijzen dus op de psychologische betekenis van de hiërarchische rela-
tie. Zij laten het belang zien van variabelen die het systeem van de organisatie karakteriseren 
in plaats van individuele persoonlijkheden. Het gebruik van vragenlijsten om de eigenschap-
pen van de organisatie als sociaal systeem te bestuderen neemt vervolgens een grote vlucht 
om volgens Katz en Kahn (1978) zijn hoogtepunt te vinden in het werk van Tannenbaum. 
Tannenbaum (1968) onderzocht met tal van variabelen de ‘hellingshoek’ (gradient) van hië-
rarchie. De variabelen die hij in zijn onderzoek van 1968 heeft geïdentificeerd, gebruikt hij 
vervolgens in een internationaal onderzoek (1974) om dezelfde hiërarchische relaties te on-
derzoeken in vijf verschillende landen met culturen die zeer uiteenlopen wat betreft demo-
cratische waarden en praktijken, eigendomsverhoudingen en verwachtingen van de werkne-
mers. Het lezen van het verslag van dit onderzoek 25 jaar later is een buitengewoon boei-
ende, maar ook deprimerende ervaring. Er wordt zeer bekwaam per variabele gemeten, 
waarna variabelen kunstig worden gegroepeerd in indexen die onderling weer gecorreleerd 
worden. Het leidt inhoudelijk tot interessante bevindingen, behalve dat er niets mee gedaan 
kan worden en dat de resultaten van al dat theoretisch en methodologisch vernuft ook nooit 
door mensen in hun handelingscontext zijn opgepakt en gebruikt. Het sociale systeem wordt 
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onderzocht op een abstractieniveau waarop geen actor meer bestaat die de uitkomsten kan 
gebruiken. 
Daarna stopt dit type onderzoek naar organisaties als sociale systemen. De parallel met een 
bevinding van Pfeffer is opvallend. Pfeffer (1997) wijst op het merkwaardige fenomeen dat 
er een tijd is geweest dat de structurele contingentietheorie wijd en zijd geaccepteerd was en 
buiten enige controverse stond, om even later praktisch geheel  uit het onderzoek en de ma-
nagement literatuur te verdwijnen. In zijn ogen markeert de studie van Schoonhoven uit 
1981 het einde van het empirisch onderzoek naar organisatiestructuur, terwijl deze studie 
zowel empirische steun bood als een zorgvuldige kritiek bevatte op de structurele contingen-
tietheorie. Hij vindt dit verrassend gezien de toename van organisatiestudies alsook de toe-
name van reorganisaties in de wereld van het management. “The question is: what happened 
to structural contingency theory?” (Pfeffer, 1997: 162). Zijn antwoord luidt dat hoe meer 
deze theorie werd geoperationaliseerd en uitgewerkt, hoe minder begrijpelijk en bruikbaar 
hij werd. De meeste begrippen van de structurele contingentietheorie zijn te abstract en zijn 
geen parameters in de beslissingen van managers. Sleutelbegrippen als formalisatie, centrali-
satie en specialisatie kunnen wel gemeten, maar niet direct veranderd worden. Een organisa-
tie kan de rapportagelijnen veranderen of de budgettaire handelingsbevoegdheid verruimen, 
maar een organisatie kan niet ‘centralisatie’ of ‘formalisatie’ veranderen. De macrovariabe-
len zijn op zo’n hoog niveau geaggregeerd dat het uiterst moeilijk wordt er nog enige bete-
kenis en validiteit aan te kunnen toekennen. Volgens Pfeffer bevat deze geschiedenis een 
belangrijke les voor de structuurtheorie in de organisatiekunde: theorie moet begrijpelijk, 
robuust, spaarzaam en ‘hanteerbaar’ (actionable) zijn. Hij citeert in ditzelfde verband de eis 
die Argyris aan actionable kennis stelt: 

“De generalisaties moeten gebruikers niet alleen informeren over wat er waarschijnlijk 
gebeurt onder de gespecificeerde condities maar ook hoe zij deze condities en acties 
kunnen creëren.” (Argyris, geciteerd in Pfeffer, 1997: 162) 

Van der Zwaan en Van Engelen spreken, zonder aan Argyris te refereren, van het criterium 
van compleetheid. 

“Een bedrijfskundige theorie is compleet als deze de methoden en technieken omvat die 
vereist zijn voor toepassing van de theorie in de empirische praktijk, dat wil zeggen dat 
de theorie deze methoden en technieken ‘er bij levert’. Eerder bezit hij niet de status van 
theorie.” (Van der Zwaan & Van Engelen, 1994: 34) 

Veel theorieën voldoen niet aan dit criterium. Toch meen ik dat de actieonderzoeker bij het 
meten van het sociale systeem van een organisatie gebruik dient te maken van de kennis die 
is verzameld in 50 jaar empirisch onderzoek in het kader van de sociale psychologie van or-
ganisaties. In dit onderzoek zijn namelijk: 
♦ Variabelen geïdentificeerd die relevant zijn voor de sociale systemen van een organisa-

tie; 
♦ Betrouwbare en valide meetinstrumenten ontwikkeld waarmee deze variabelen gemeten 

kunnen worden; 
♦ Theoretische modellen geconstrueerd waarin de oorzaak- en gevolgrelaties tussen deze 

variabelen kunnen worden bepaald.  
De vraag vanuit het oogpunt van versterken van handelingscompetentie is vervolgens hoe 
modellen van de organisatie bruikbaar gemaakt kunnen worden voor het construeren van 
modellen voor het handelen van mensen in organisaties. 
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4.2.2 De vragenlijst als tool van het topmanagement 

De laatste jaren is er in organisaties een hernieuwde belangstelling voor het houden van sur-
veys onder het personeel. Bedrijven als Sara Lee, Shell en KPN sturen hun medewerkers 
vragenlijsten waarin zij zich kunnen uitspreken over bijvoorbeeld hun arbeidsmotivatie, de 
sfeer in hun afdeling en de stijl van leidinggeven van hun directe chef. 
Deze belangstelling wordt krachtig ondersteund door nieuwe concepten op het gebied van 
concernbesturing. Zo is in de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996) een apart veld 
ingeruimd voor het monitoren van doelstellingen ten aanzien van ‘Leren en groeien’. Con-
cernbestuurders houden vast aan de stelling dat in de huidige tijd ‘mensen echt het verschil 
maken’. En een bestuursadviseur als Hans van Londen heeft op basis van deze gedachte een 
lijst ijkpunten opgesteld voor goed Human Resource Management. Als tiende ijkpunt for-
muleert hij: “Heeft het concern goede meetinstrumenten die een bruikbaar en ook operatio-
neel te maken inzicht geven in de arbeidsmotivatie en de sfeer binnen de onderneming? Op 
welke wijze gaat HRM om met de eventueel aanwezige meetgegevens?” (Van Londen, 
1998: 83).  
 
De voordelen van een dergelijk meetsysteem voor het concern zijn makkelijk benoembaar. 
♦ De concernleiding laat zien dat zij het niet bij mooie woorden laat, maar de human re-

sources daadwerkelijk bestuurt; 
♦ Het biedt de concernleiding de mogelijkheid de prestaties van business groepen ook op 

het gebied van human resources bespreekbaar te maken met de directeur van de business 
groep. Op een evenwichtig scorebord staan dan naast de financiële resultaten ook de re-
sultaten op het gebied van mensen; 

♦ Het verbreedt en versnelt de identificatie van wat goed of slecht gaat. Bijvoorbeeld ziek-
teverzuimcijfers kunnen in samenhang worden gezien met attitudes van medewerkers. 
Zo nodig kan hierna een diagnostisch onderzoek worden gestart op die zaken die nadere 
analyse behoeven. 

 
Aan deze benadering zijn echter ook duidelijke risico’s verbonden. Als het meetsysteem na-
drukkelijk gepositioneerd wordt als een tool van het topmanagement, kan er dezelfde sfeer 
om heen komen te hangen als rond het financiële systeem: een dwangbuis, een juk met alle 
spelletjes die daarbij komen kijken.  
Een tweede nadeel van de positionering als tool van het topmanagement is dat het meetsys-
teem een standaardsysteem zal zijn, dat mogelijk geen ruimte biedt voor lokale issues. De 
lokale betrokkenen ervaren het dan eerder als een controlemiddel dan als een hulpmiddel om 
meer greep op de ontwikkeling van de eigen organisatie te krijgen. 
Een derde nadeel is dat het verwachtingen schept die het topmanagement mogelijk niet kan 
of wil inlossen. 
 
Als interne adviseur heb ik daarom gekozen voor een positionering van een meetsysteem als 
tool voor organisatieontwikkeling. Dit houdt in dat het systeem alleen wordt toegepast in 
opdracht van een lokale manager die ‘iets’ wil met zijn organisatie. De samenstelling van het 
meetinstrument en de wijze van terugkoppelen worden vervolgens op maat ontworpen. De 
voordelen van deze benadering zijn: 
♦ Het meetinstrument wordt tot onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van alle betrok-

kenen van het betreffende organisatieonderdeel. Alle ervaringen met ‘hoe het is om hier 
te werken’ worden verzameld, er wordt een diagnose gesteld van wat er speelt en een 
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strategie ontwikkeld om tot verbetering te komen. Meten is op deze wijze een moment in 
een volwaardige managementcyclus van analyseren, doelen stellen, actie ondernemen en 
voortgang bewaken. 

♦ Als men het meetinstrument op onderdelen standaardiseert, krijgt men referenties voor 
het vergelijken van de uitkomsten van elke nieuwe afdeling die geaudit wordt. 

♦ De terugkoppeling naar het concernniveau kan in de vorm van het uitwisselen en verge-
lijken van uitkomsten, wat nu meer kans heeft een proces te worden van leren en keuzes 
maken. 

 
Het kan ook zo worden geformuleerd: zoals het management via beoordelingssystemen zich 
een beeld vormt van de sterke en zwakke punten van de medewerker, zo dienen ook mede-
werkers in de gelegenheid te worden gesteld zich gezamenlijk een beeld te vormen van de 
sterke en zwakke punten van de organisatie.  

4.2.3 De vragenlijst als instrument voor organisatiefeedback 

Survey Feedback is een methode van organisatieontwikkeling, die bestaat uit het systema-
tisch verzamelen van gegevens over het organisatiesysteem door middel van een vragenlijst, 
en het terugkoppelen van de gegevens naar alle individuen en groepen die tezamen een heel 
organisatiesysteem vormen. Het systematisch verzamelen van gegevens heeft Survey Feed-
back gemeen met de twee eerder behandelde manieren waarop surveys worden gebruikt. Het 
grote verschil is het tweede proces, het terugkoppelen – feedback – met als doel dat de leden 
van de organisatie zelf de gegevens gebruiken om de organisatie te diagnosticeren en acties 
te ontwikkelen om haar te verbeteren. Survey Feedback is een vorm van organisatieontwik-
keling omdat zij het systeem van menselijke relaties als geheel hanteert en elke manager en 
medewerker aanspreekt in de context van zijn eigen taak, problemen en werkrelaties. Mana-
gers en medewerkers worden uitgenodigd niet alleen data te verstrekken over het functione-
ren van het systeem, maar deze data ook zelf te interpreteren en vervolgens actie te onder-
nemen om geselecteerde aspecten van het systeem te veranderen. 
 
Om te zien hoe SF past in OD kan het best het algemene model van planmatig veranderen als 
uitgangspunt worden genomen. Planmatig veranderen kent vier basisactiviteiten die door 
adviseur en leden van de organisatie gezamenlijk worden uitgevoerd. 
 
Contracteren 
 
♦ herkennen van een 

probleem of kans 
♦ definiëren van pro-

bleem of kans 
♦ bepalen van de 

relevante cliënt 
♦ selecteren van een 

geschikte OD advi-
seur 

 

Diagnosticeren 
 
♦ kiezen van een 

diagnostisch model
♦ verzamelen van 

diagnostische data 
♦ analyseren van de 

verzamelde data  
♦ terugkoppelen van 

de geanalyseerde 
data 

 

Herontwerpen 
 
♦ (her-)ontwerpen 

van de organisatie 
♦ implementeren van 

de verandering  
 

Evalueren 
 
♦ meten van de di-

recte en de lange 
termijn effecten  

♦ institutionaliseren 
van bepaalde ken-
merken van de in-
terventie. 

 

 
Figuur 4.2 De vier basisactiviteiten van planmatig veranderen; variant op Cummings & Wor-
ley (1997: 32)12 
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Survey Feedback is een bijzondere aanpak van de diagnosestappen ‘verzamelen van infor-
matie’, ‘analyseren van informatie’ en ‘terugkoppelen van informatie’. Het is ook wel be-
schouwd als een krachtige interventie op zich. Zo rapporteert een studie van het Institute for 
Social Research dat SF in vergelijking met drie andere OD interventies (interpersoonlijke 
procesbegeleiding, taakgerichte procesbegeleiding en teamtraining) het meest effectief is. De 
onderzoeker concludeert zelfs dat SF als enige “verbonden is met een algehele positieve ver-
andering van het organisatieklimaat” (Bowers, 1973: 42). Als mogelijke verklaring noemt de 
onderzoeker dat SF de enige aanpak van de vier is die op een samenhangende manier aan-
dacht geeft aan problemen op het systeemniveau van de organisatie. 
Dit onderzoek is echter kritisch ontvangen omdat het Institute for Social Research de groot-
ste Survey Feedback organisatie ter wereld is (Cummings & Worley, 1997:138). Zo is de 
eerlijkheid van de procedures voor het evalueren van de drie andere interventietechnieken in 
twijfel getrokken (Pasmore, 1976). 
Het in dezelfde tijd verrichte onderzoek van Friedlander & Brown (1974) concludeert, dat 
Survey Feedback vooral impact heeft op de attitudes en percepties ten opzichte van de werk-
situatie. Er is echter weinig bewijs dat Survey Feedback op eigen kracht leidt tot veranderin-
gen in individueel gedrag of de output van de organisatie.  
Later onderzoek laat zien dat Survey Feedback het meest effectief is in combinatie met an-
dere OD technieken (Cummings & Worley, 1997: 139). In het onderzoek van Nicholas 
(1982) stijgt de successcore van Survey Feedback van 33 % naar 45 % als het gecombineerd 
wordt met teambuilding. Uit longitudinale studies blijkt dat herhaald, periodiek gebruik van 
Survey Feedback, gecombineerd met methoden voor probleemoplossing, tot significante 
veranderingen in de organisatie leidt (Gavin, 1985; Schuster, Morden, Baker, McKay, Dun-
ning & Hagen, 1997).  
 
Survey Feedback heeft ook beperkingen en risico’s. Als men de door Seashore (1987: 142) 
genoemde beperkingen positief herformuleert, krijgt men de volgende lijst eisen voor een 
goed gebruik van Survey Feedback. 
♦ Consensus tussen managers en onderzoekers/adviseurs over doel, inhoud en procedure voor te-

rugkoppeling van de resultaten. 
♦ Minimum aan vertrouwen van medewerkers in het management om de verzekering van anonimi-

teit en vertrouwelijkheid te kunnen geloven en erop te vertrouwen dat er zinnige en zorgvuldige 
interpretaties en acties op zullen volgen. 

♦ Vermijden van onacceptabele onderwerpen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin medewerkers om 
hun mening te vragen over praktijken die bijvoorbeeld om wettelijke redenen toch niet veranderd 
kunnen worden. 

♦ Acceptatie van verstoring van de gang van zaken. Een vragenlijst vereist consultatie van mede-
werkers, afwezigheid van het werk voor interviews of het invullen van de vragenlijst, en richt pu-
bliek de aandacht op issues die tot nu toe bedekt zijn gebleven. Als men deze verstoringen on-
wenselijk acht, moet men niet aan Survey Feedback beginnen. 

 
Seashore heeft eveneens de voordelen van SF op een rij gezet (1987: 142): 
♦ Openhartigheid: in het rapporteren van opinies en toegang tot informatie die slechts bestaat in het 

hoofd van de respondenten; 
♦ Vergelijkbaarheid: in de tijd, met andere organisaties en tussen subgroepen binnen de onder-

zochte organisatie; 
♦ Statistische analyse: bij het vergelijken van verschillende groepen en bij het zoeken naar verban-

den tussen verschillende onderwerpen; 
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♦ Kosteneffectiviteit: voor relatief weinig kosten kan bij veel mensen informatie worden gevraagd 
over een groot aantal onderwerpen; 

♦ Representativiteit: de groep respondenten kan zo worden samengesteld dat representativiteit ge-
garandeerd is. 

 
Wil de terugkoppeling van data werkelijk leiden tot veranderingsinitiatieven van de betrok-
kenen zelf, dan is een tussenstap dat de betrokkenen ownership voor de data ontwikkelen. 
Ownership houdt in dat  participanten de data als valide accepteren, verantwoordelijkheid 
accepteren voor de rol die zij spelen in de geïdentificeerde problemen en zich committeren 
aan het oplossen van de problemen (Neff, 1966, geciteerd door French & Bell, 1999: 204). 
Ownership wordt bevorderd door in het ontwerp van de feedbackbijeenkomst de volgende 
zes condities in te bouwen (Nadler, 1977: 156-8). 
♦ Commitment.  

Mensen willen weten of het werken met de data tot positieve resultaten zal leiden. Expliciet 
commitment van de managers is hiervoor een vereiste. 

♦ Deskundigheid.  
Iemand in de bijeenkomst moet weten hoe de data zijn verzameld, wat de betekenis is van techni-
sche begrippen en wat mogelijke interpretaties van de uitkomsten zijn. 

♦ Structuur.  
Ownership gaat verloren als het gesprek in de feedbackbijeenkomst te algemeen wordt. 

♦ Juiste deelnemers.  
Mensen die gemeenschappelijke problemen hebben en die kunnen profiteren van samenwerking 
moeten worden uitgenodigd en gegroepeerd. 

♦ Duidelijke bevoegdheden.  
De deelnemers moeten weten over welke onderwerpen zij als groep zelf  kunnen beslissen, over 
welke onderwerpen de groep kan adviseren, en welke onderwerpen buiten de invloedssfeer van 
de groep liggen). 

♦ Procesbegeleiding.  
Deelnemers aan de feedbackbijeenkomst hebben steun nodig bij het samenwerken als groep. Als 
de data negatief zijn, is er de natuurlijke neiging de implicaties af te houden en het gesprek naar 
veiliger onderwerpen af te leiden. 

 
Veel van bovenstaande geldt uiteraard voor OD in het algemeen. Dat kan ook haast niet an-
ders gezien het feit dat OD zich als vak voor een belangrijk deel ontwikkeld heeft via de me-
thode van Survey Feedback. De geschiedenis van SF start zelfs heel wat eerder dan OD. SF 
start eind jaren veertig terwijl OD zich als vakgebied pas eind jaren zestig vestigt als de po-
gingen om de principes van de Laboratorium Training in de organisatie zelf toe te passen 
verbonden raken met de principes van de Survey Feedback. 
 

4.3 De klassieke ontwerpprincipes van Survey Feedback 

In deze paragraaf gaan we een flink stuk terug in de geschiedenis. We maken kennis met het 
oorspronkelijke ontwerp en de aannamen van SF. 

4.3.1 De uitvinding van Mann: gesprek over het onderzoek in de werkgroep 

Het proces van de Survey Feedback is in de periode 1948 tot 1957 uitgedacht door Mann 
(Mann, 1957/1961). French & Bell beschouwen de aanpak van Mann nog steeds als de ma-
nier waarop het moet, terwijl Cummings & Worley ook varianten op het ontwerp van Mann 
bespreken. Mann was zijn tijd ver vooruit met zijn benadering van de organisatie als sociaal 
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systeem. Ook al zullen we zien dat zijn visie op onderdelen verouderd is, in grote lijnen geldt 
zij nog steeds. 
Mann is na de Tweede Wereldoorlog werkzaam bij het Institute for Social Research van de 
Universiteit van Michigan. Hij probeert uit te vinden hoe de bevindingen van het Human 
Relations onderzoek in organisaties zodanig gerapporteerd kunnen worden dat ze begrepen 
en gebruikt kunnen worden in het dagelijks handelen van de betrokken leden van de organi-
satie. Mann ontdekt een manier om van de vragenlijst een effectieve vorm van feedback voor 
organisatieverandering te maken. Hij krijgt de kans met de rapportagewijze te experimente-
ren in een project dat in 1948 begonnen was met het verzamelen van gegevens bij de 8000 
medewerkers van een bedrijf. Al experimenterend ontwikkelt hij een proces dat hij een “ket-
ting van in elkaar grijpende conferenties” (1957/1961: 609) noemt. De kern hiervan is een 
discussie over de resultaten van het vragenlijstonderzoek in de “familiegroep”. De familie-
groep is de formele werkgroep bestaande uit een chef en alle medewerkers die direct aan 
hem of haar rapporteren. Elke chef is dus lid van twee werkgroepen: de groep waaraan hij 
leiding geeft en de groep waarin hij één van de chefs is die rapporteren aan de naast hogere 
chef. Likert heeft dit dubbele lidmaatschap later aangeduid met het begrip ‘linking-pin’ (Li-
kert, 1961).  
Het proces erkent het hiërarchische karakter van een onderneming door de feedback te star-
ten met de hoogste organisatiefamilie. De ontwerpprincipes zijn: 
 
1. Rapportage van de belangrijkste bevindingen aan het topmanagement. Vervolgens langzaam door 

de hiërarchie naar beneden. Elke chef die zijn medewerkers voor een bespreking bijeen roept, is 
zelf al door een vergelijkbare discussiesessie met zijn collega’s en chef gegaan. 

2. Op elk niveau bespreken chef en medewerkers de gegevens die betrekking hebben op de eenheid 
waar hun groep deel van uitmaakt, hun groep zelf en op subgroepen onder hen waarvoor zij ver-
antwoordelijk zijn. Zij zien dus hoe hun gezamenlijke groep het doet in vergelijking met  het be-
drijf als geheel, maar ook hoe ieders subgroep het doet ten opzichte van elkaar. 

3. De leden van elke groep worden uitgenodigd te helpen met de interpretatie van de gegevens en 
dan te beslissen welke verdere analyse gemaakt moet worden om hen te helpen in het opstellen 
van plannen voor constructieve acties. Tevens plannen zij de introductie van de bevindingen op 
het naast lagere echelon. 

4. De vergaderingen worden voorgezeten door de lijnmanager van het betreffende niveau. Hij beslist 
samen met de leden van zijn organisatorische eenheid over de volgorde en duur van de gespreks-
onderwerpen. 

5. De onderzoeker en de personeelsadviseur assisteert de lijnmanager bij het voorbereiden van de 
vergaderingen. Tijdens de vergadering is de rol van de onderzoeker beperkt tot het verstrekken 
van informatie over de haalbaarheid van aanvullende analyses. 

6. De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de manager of de vergaderkamer van de afde-
ling.  

 
Katz & Kahn (1978) wijzen erop dat de presentatie van de onderzoeksuitkomsten soms 
nieuwe problemen aan het licht brengt, maar vaker een objectieve en feitelijke basis geeft 
aan problemen die eerder van tafel zijn geveegd of door middel van een standpunt zijn afge-
daan. Vage berichten over de percepties en gevoelens van het personeel worden niet alleen 
opeens ‘facts and figures’, maar tevens kunnen vergelijkingen worden gemaakt met gelijke 
groepen en kunnen uitkomsten worden gerelateerd aan mogelijke causale factoren. In deze 
objectieve atmosfeer kunnen vragen over de data worden gesteld, die vaak door verdere ana-
lyse beantwoord kunnen worden. Dit is de hele aanpak van de terugkoppelingsprocedure: 
groepsdiscussie over feiten en cijfers in een taakgerichte atmosfeer waarbij mensen het pro-
bleem proberen te analyseren, mogelijke oorzaken zo objectief mogelijk analyseren en tot 
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overeenstemming komen over mogelijke oplossingen. De reden voor het gebruik van “orga-
nisatiefamilies” is helder: de leden ervan zijn betrokken bij de problemen die er spelen, we-
ten er veel vanaf, weten welke vragen gesteld moeten worden om dieper door te graven en 
zijn tevens de directe producenten van veranderingen op hun eigen niveau. De hele proce-
dure heeft het grote voordeel dat zij werkt binnen de bestaande organisatiestructuur. Elke 
organisatiefamilie kan direct handelen op de issues die binnen haar eigen bevoegdheden lig-
gen en kan haar chef als gezant naar het eerst hogere managementniveau sturen met verzoe-
ken die buiten haar eigen macht liggen. Het begrip “organisatiefamilie” associeert echter met 
een organisatie-ervaring die ons thans vreemd is. Geen mens zal heden ten dage zijn werk-
kring met een familie vergelijken. In de vijftig jaar die ons scheidt van de uitvinding van 
Mann zijn zowel bedrijf als familie ingrijpend veranderd. 

4.3.2 De aannamen van Mann over de effectiviteit van Survey Feedback 

Zoals eerder gesteld neemt de effectiviteit van Survey Feedback toe als zij gecombineerd 
wordt met andere interventies en als zij periodiek wordt herhaald. Dit blijkt al in het eerste 
project van Mann. De chefs met wie hij werkt zijn eerder getraind in de toepassing van psy-
chologische principes op management. Bovendien heeft Mann de vragenlijsten driemaal ach-
tereenvolgens kunnen afnemen. Periodiek afnemen van de vragenlijst heeft het dubbele 
voordeel dat een continu proces van verbeteren wordt gefaciliteerd én data worden verza-
meld waarmee het effect van de terugkoppeling kan worden gemeten.  
De acht financiële afdelingen van hetzelfde bedrijf verzoeken in 1950 om een tweede attitu-
deonderzoek onder hun 78 managers en 800 medewerkers. De vragenlijsten die in dit tweede 
onderzoek worden gebruikt, zijn vergelijkbaar met die van 1948 en leggen de basis voor een 
nieuwe cyclus van conferenties. Het onderzoeksontwerp houdt in dat alle acht afdelingen de 
algemene bevindingen krijgen, dat vervolgens de helft van de afdelingen het feedbackproces 
doet en de andere helft niet, waarna een derde meting plaatsvindt met alle afdelingen. De 
programma’s in de vier experimentele afdelingen variëren in duur (13-33 weken), intensiteit 
(9-65 bijeenkomsten) en in de mate waarin medewerkers in het proces worden betrokken. 
Gedurende de 18 maanden dat dit proces zich voltrekt, gebeurt er niets in de 2 controleafde-
lingen (de andere 2 controleafdelingen worden uit het onderzoek verwijderd omdat er teveel 
wisselingen zijn in het kader).  
Twee jaar later, in 1952, wordt de derde vragenlijst afgenomen gehouden. Mann rapporteert 
als volgt: 

“Onze bevindingen wezen er op dat meer significant positieve veranderingen in attitudes 
en percepties van de medewerkers van de experimentele afdelingen hadden plaatsge-
vonden dan in de twee controleafdelingen. (…) De belangrijke positieve veranderingen 
vonden (…) plaats in hoe medewerkers dachten over (1) het soort werk dat ze deden (in-
teresse en belang van de baan en het niveau van verantwoordelijkheid); (2) het ver-
mogen van de directe chef om met mensen om te gaan, erkenning te geven, richting te 
geven aan het werk en hen te vertegenwoordigen in het behandelen van klachten; (3) 
hun vooruitgang in het bedrijf; en (4) het vermogen van hun groep om het werk gedaan 
te krijgen. (…) (Bovendien zagen) meer medewerkers in de experimentele afdelingen 
veranderingen in (1) hoe goed de directe chefs in hun  afdeling samenwerkten; (2) hoe 
vaak hun chefs vergaderingen hielden; (3) hoe effectief deze vergaderingen waren; en 
(4) hoe goed hun chef begreep hoe de medewerkers tegen de dingen aankeken. Dit 
wijst er op dat de effectiviteit van de feedback lag in het verbeteren van het wederzijds 
begrip en de communicatie alsook in het veranderen van het gedrag van de directe 
chefs.” (Mann, 1957/1961: 611) 
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Mann werkt de implicaties van deze bevindingen verder uit waarbij hij deze methode van 
organisatiefeedback vergelijkt met de klassikale human relations training. Deze vergelijking 
is relevant omdat ook training wil bijdragen aan gedragsverandering van leidinggevenden. Ik 
geef de conclusies van Mann hier integraal weer. Zijn aannamen over verandering van atti-
tudes en gedrag van een individu of een groep individuen in een organisatorische setting zijn 
voor het grootste deel nog steeds valide. 

1. “Houdingen en gedrag van een individu zijn functies van zowel de basispersoonlijk-
heid als de sociale rol. Veranderingsprocessen moeten dus gericht worden op zowel 
het veranderen van de krachten in een individu als op de krachten in de organisato-
rische situatie die het individu omringt. 

2. Organisaties, als systemen van hiërarchisch geordende, in elkaar grijpende rollen 
met rechten en privileges, wederzijdse verwachtingen en gedeelde referentiekaders, 
bevatten geweldige krachten voor stabiliteit of verandering in het gedrag van indivi-
duen of groepen. (…) Deze al bestaande krachten moeten plooibaar worden ge-
maakt, dan gewijzigd en ten slotte weer stabiel worden gemaakt om de verandering 
te ondersteunen. 

3. Aan de hiërarchische ordening van organisatorische rollen liggen machts- en ge-
zagsstructuren ten grondslag. De verwachtingen van de baas zijn daarom een be-
langrijker kracht bij het creëren van verandering in een individu dan de verwach-
tingen van zijn ondergeschikten. (…) 

4. De houdingen, overtuigingen en waarden van een individu zijn steviger gegrond in de 
groepen die een duurzame psychologische betekenis voor hem hebben dan in 
groepen waarvan hij slechts tijdelijk lid is. (…) Veranderingsprocessen die off-the-
job in tijdelijke gecreëerde trainingsgroepen plaatsvinden zijn minder krachtig in het 
initiëren en versterken van verandering dan de veranderingsprocessen die met een 
individu in situ werken. 

5. Informatie over het functioneren van een systeem kan een behoefte aan verandering 
introduceren. (…) Veranderingsprocessen die georganiseerd worden rond objec-
tieve, nieuwe sociale feiten over de eigen organisatorische situatie hebben meer 
veranderingskracht dan informatie over algemene principes van menselijk gedrag. 
Hoe zinvoller en relevanter het materiaal, hoe waarschijnlijker de verandering.  

6. Betrokkenheid en participatie in het plannen, verzamelen, analyseren en interprete-
ren van informatie initieert sterke krachten voor verandering. Eigen feiten worden 
beter begrepen, zijn emotioneel meer acceptabel en hebben meer kans gebruikt te 
worden dan de feiten van een ‘externe deskundige’. (…) 

7. (…) Veranderingsprocessen die adequate kennis verschaffen over de voortgang en 
criteria specificeren waarmee verbetering gemeten kan worden, hebben meer kans 
op het creëren en in standhouden van verandering dan veranderingsprocessen die 
dit niet doen.” (Mann, 1957/1961: 612-613) 

 
Mann werkt deze aannamen verder uit door de klassikale Human Relations training en de 
organisatiefeedback op 12 kenmerken met elkaar te vergelijken. Een nog altijd interessante 
vergelijking is op het kenmerk “hoeveel spanning is er?”. Zijn antwoord luidt: organisatie-
feedback gaat vaak met aanzienlijke spanning gepaard terwijl een klassikale training meestal 
weinig spanning kent omdat de meeste deelnemers het gevoel hebben dat zij zelf al veel we-
ten over menselijk gedrag. Bij organisatiefeedback kunnen verschillen tussen de opvattingen 
en het gedrag van de managers zo scherp op tafel komen dat zelfvoldaanheid doorbroken 
wordt en de zekerheid over wat de sociale realiteit is aan het wankelen wordt gebracht. Dit is 
50 jaar later bepaald geen achterhaalde constatering. Veel trainingen spelen zich nog steeds 
zo ver van de realiteit van de werksituatie af, dat zij werkelijk in alle rust het doorgaans lang 
van tevoren vaststaande programma kunnen afwikkelen. 
Er is zoals we hebben gezien meer onderzoek naar de effectiviteit van Survey Feedback ge-
daan. Maar in de 50 jaar sinds het artikel van Mann is nergens een zo krachtige samenvatting 
te vinden van de dynamiek die door Survey Feedback in werking wordt gezet. We herkennen 
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in de eerste twee aannamen de veldtheorie en de veranderingstheorie van Lewin. De derde 
aanname is in het licht van empowerment en zelfcoördinatie aan vernieuwing toe. Men kan 
niet meer stellen dat over de hele linie de verwachtingen van managers belangrijker zijn dan 
de verwachtingen van ‘ondergeschikten’. Afhankelijk van het onderwerp is thans juist nodig 
dat de verwachtingen van medewerkers een even belangrijke of misschien zelfs belangrijker 
kracht zijn bij het creëren en in standhouden van verandering als de verwachtingen van de 
managers.  De vierde aanname kan goed beproefd worden in een vergelijking van casus 2 en 
casus 3. De aannamen vijf, zes en zeven zijn al eerder in hoofdstuk twee besproken met de 
begrippen ervaring en leren. 

4.4 Nieuwe ontwerpprincipes in de latere uitwerkingen van Survey Feedback 

Bij het ontwerpen van een SF interventie staat de adviseur/onderzoeker voor enkele funda-
mentele keuzen: (1) gebruik ik een model bij het samenstellen en terugkoppelen van de vra-
genlijst, (2) stel ik wetenschappelijke eisen aan mijn meetinstrumenten en (3) welke organi-
satieprincipes hanteer ik bij het ontwerpen van de terugkoppeling? We bespreken deze vra-
gen en de keuzes die in deze studie zijn gemaakt aan de hand van latere uitwerkingen van 
Survey Feedback. 

4.4.1 De functie van het organisatiemodel ten opzichte van ervaringen 

Er zijn twee benaderingen bij het samenstellen van een organisatiegerichte vragenlijst: de 
empirische en de theoretisch onderbouwde (Nadler, 1996: 199). De empirische benadering 
identificeert de issues en bouwt een instrument om data te verzamelen op relevante variabe-
len. Idealiter wordt de betrouwbaarheid en validiteit van de items en schalen vooraf getoetst. 
Bij de theoretisch onderbouwde benadering wordt een conceptueel model gebruikt om de 
vragenlijst te bouwen. Ook in dit geval worden nieuwe items en schalen vooraf getoetst. De-
ze tweede benadering heeft als voordeel dat het een kaart verschaft waarmee de onderzoeker 
en de gebruikers de data kunnen interpreteren. Nadler geeft terecht de voorkeur aan de theo-
retisch onderbouwde benadering omdat mensen in organisaties weinig waarde toekennen aan 
een berg gegevens. Zij willen begrijpen wat de data betekenen, wat de hefbomen en wat de 
uitkomsten zijn. Nadler (1996: 199) zegt het bondig: mensen willen een kader dat hen helpt 
om “data in informatie, informatie in kennis en kennis in actie” om te zetten. 
Nu zijn er tegenwoordig tal van organisatiemodellen en het vereist al een studie op zich om 
daaruit een verantwoorde keuze te maken. De vraag die ik hier wil bespreken is echter niet 
welk model men kiest, maar welke rol en plaats men zijn model geeft in het proces van de 
Survey Feedback. Bij Mann speelt dit issue nauwelijks, omdat in zijn tijd de theorie nog in 
ontwikkeling is met het onderzoek naar de ervaringen van mensen in organisaties. Maar als 
twintig jaar later op basis van dit onderzoek de theoretische modellen zijn uitgekristalliseerd, 
draait de verhouding tussen theorie en ervaring zich om. We gaan terug naar de jaren zestig 
en zeventig.  
Likert heeft dan aan het Institute for Social Research (ISR) de resultaten van alle vragenlijst-
onderzoeken van het ISR verwerkt in zijn model van vier managementsystemen. Aan de ene 
kant plaatst hij het autocratische systeem en aan de andere kant het participatieve systeem, 
met milde varianten van beide er tussenin (Likert, 1967). De kern van deze theorie is ook nu 
nog valide. Ik volg de samenvatting die Bowers (1976: 5) van deze theorie geeft. Autocra-
tisch management roept angst op, wat leidt tot gebrekkig intellectueel functioneren, wat weer 
leidt tot ineffectief gedrag. Als de machine precies voorschrijft wat mensen moeten doen, zal 
de negatieve doorwerking van autocratisch management op het gedrag van mensen niet zo 
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groot zijn. Als echter mensen zelf informatie moeten verwerken en tot eigen oordelen moe-
ten komen in de samenwerking met anderen, is het belangrijk dat zij hun intellect volledig 
kunnen gebruiken en hun emoties onder controle hebben, waardoor zij niet op momenten 
waarop het er op aankomt door angst worden geregeerd. Deze conditie geldt reeds eind jaren 
zestig voor steeds meer werkzaamheden en functies. Bovendien zijn mensen mondiger door 
opvoeding en onderwijs en zijn ze niet meer gediend van autocratisch gedrag van managers. 
Autocratisch management is dus een historisch achterhaald managementmodel. 
 
Op basis van dit onderscheid tussen participatief en autocratisch management zijn vervol-
gens nieuwe vragenlijsten ontworpen, waarbij de leden van de organisatie zowel aangeven 
hoe het er nu voor staat als wat zij voor de organisatie wenselijk achten. Onveranderlijk 
komt daar uit dat de organisatie feitelijk meer aan de kant van het autocratische systeem zit 
en dat de leden van de organisatie een verschuiving naar het participatieve systeem wenselijk 
achten. Dit verschil tussen ist en soll is dan het uitgangspunt voor de terugkoppeling van de 
onderzoeksuitkomsten. 
Bowers heeft deze aanpak theoretisch uitgewerkt (Bowers & Franklin, 1972/2000; Bowers, 
1976). Naast overwegingen die wij al bij Mann hebben leren kennen met betrekking tot het 
systeemkarakter van een organisatie en het belang van valide informatie voert hij enkele 
nieuwe gezichtspunten op. Hij stelt dat een diagnose gebaseerd dient te zijn op een kwantita-
tieve vergelijking met het wetenschappelijk vastgestelde model. Daarmee wordt de kans ver-
groot dat niet louter symptomen, maar de werkelijke oorzaken worden geïdentificeerd.  

“Voor je iemand penicilline geeft, test je eerst of er sprake is van een conditie die op dit 
antibioticum reageert. Een heldere probleemdefinitie, actieplan en veranderdoelen, ge-
baseerd op deugdelijke metingen, gecombineerd met de best mogelijke conceptualisatie 
vanuit onderzoek en theorie, zal de kans doen toenemen dat de werkelijke oorzaken in 
plaats van enkel de symptomen worden aangepakt.” (Bowers, 1976: 138) 

Aanbevelingen voor interventies dienen op een diagnose gebaseerd te zijn, om de kans te 
vergroten dat de juiste behandeling wordt voorgeschreven. De adviseur is als change agent 
de vertaler tussen wetenschappelijke kennis en de specifieke situatie. Hij heeft een model 
van het functioneren van de organisatie en werkt toe naar de realisatie van dat model. De 
change agent is kortom een actieve advocaat van doelgericht gedrag.  
Wat we hier zien, is dat de change agent weet wat goed is voor de organisatie. Hij kan zich 
daarbij baseren op een model dat de uitkomst is van wetenschappelijk onderzoek. En alsof 
dat nog niet genoeg is heeft hij ook de uitkomsten van een vragenlijst waaruit voor de be-
trokken manager moet blijken dat mensen in zijn organisatie een verschuiving in de richting 
van participatief management wenselijk achten.  Bowers gaat zelfs zover dat hij stelt dat “het 
model indiceert wat men wil en waaraan men behoefte heeft” (Bowers & Franklin, 
1972/2000: 219). Het verwijt ligt voor de hand: men haalt uit de meting wat men er vooraf 
heeft ingestopt. Helemaal terecht is dat verwijt niet: de theorie die men in de vragenlijst heeft 
gestopt, is immers ontwikkeld door de uitkomsten van honderden eerdere metingen te analy-
seren en te doordenken. Maar die voorgeschiedenis verdwijnt in het resultaat, dat bij elke 
nieuwe meting als ‘opgelegd’ verschijnt en blijkbaar ook vaak zo is ervaren. Bowers be-
klemtoont namelijk dat de kwestie van acceptatie kritiek is en dat de change agent niet alleen 
kennis van het model moet hebben, maar ook de interpersoonlijke vaardigheden die nodig 
zijn om begrip en acceptatie van het model te faciliteren.  

“Het model en het bewijs dat haar ondersteunt moet zo worden gepresenteerd dat ac-
ceptatie zowel gebaseerd is op de rationele evaluatie van het bewijs als op de ervaring 
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en inzichten van hen die deel uitmaken van de organisatie (cursivering van mij - GJS) 
(…) Het is belangrijk dat de kennis beschikbaar wordt gesteld op een ondersteunende 
en niet op een vernederende manier; zij moet niet ‘opgelegd’, verordonneerd of afgele-
verd worden als een toespraak vanuit een aanmatigende hoogte.” (Bowers, 1972) 

Het is alsof de waarschuwing tot zichzelf is gericht. Als men als change agent weet wat goed 
is voor de organisatie, zal men zich moeten inhouden om geen toon aan te slaan als had men 
de wijsheid in pacht.  
Het voorleggen respectievelijk opleggen van “one best way of management” is in latere uit-
werkingen van SF grotendeels verlaten. Zo wordt bijvoorbeeld gepleit voor “collaborative 
organization model building” waarbij onderzoeker en organisatie samenwerken in het creë-
ren van een gedeeld organisatiemodel (Tichy & Hornstein, 1980) of voor een “model voor 
het maken van modellen” waarmee cliënten preciezer de vraag kunnen formuleren die zij 
willen adresseren (Bernstein & Burke, 1989). De participatie van de onderzochten in het on-
derzoek wordt hiermee uitgebreid tot de modelvorming zelf.  
Toch is dit niet de hoofdstroom. De hoofdstroom blijft een inhoudelijk organisatiemodel 
aanbieden, zij het dat de managementstijl hierin nog maar één van de organisatiecomponen-
ten is en erkend wordt dat de invulling per situatie anders is. Bredere organisatiemodellen als 
het 7-S model van McKinsey & Company (Peters & Waterman, 1982) worden dan populair. 
Een meer sophisticated model biedt Burke & Litwin (1992). Dit model is gebaseerd op de 
begrippen transactie en transformatie. Transactie slaat op alledaagse interacties en uitwisse-
lingen tussen mensen in organisaties. Transformatie duidt op belangrijke veranderingen in 
gedrag. In dit model worden twaalf variabelen onderscheiden:  
♦ externe omgeving; 
♦ missie en strategie, leiderschap en organisatiecultuur als drie transformatievariabelen; 
♦ structuur, managementpraktijken, systemen, klimaat werkeenheid, taakeisen en individu-

ele vaardigheden, motivatie en individuele behoeften en waarden als zeven transactieva-
riabelen; 

♦ individuele prestatie en organisatieperformance.  
De gedachte is nu dat organisatieverandering of transformationeel of transactioneel is. Het 
gaat om een radicale sprong of om fine-tuning van bestaand gedrag. Wat betreft oorzaak-ge-
volgrelaties zit de zwaarte van de dimensies in de aangegeven volgorde. De externe omge-
ving heeft de meeste invloed op verandering, dan missie en strategie, leiderschap en organi-
satiecultuur, vervolgens structuur, managementpraktijken en systemen, enzovoorts. Is nu 
enkel transactionele verandering aan de orde, dan kan men de vragenlijst focussen op de ze-
ven transactionele variabelen plus de performance. Is transformationele verandering in het 
geding, dan zullen vooral de drie transformationele variabelen aandacht krijgen, ook in hun 
oorzaakgevolgrelatie met de transactionele variabelen. 
Dit is een voorbeeld van een op een op theorie en onderzoek gebaseerd model. Een ander, 
meer bekend geworden, voorbeeld is het Competing Values Model van Quinn (Quinn & 
Rohrbaugh, 1983; Quinn, 1988; Quinn & Spreitzer, 1991). Dit model integreert verschil-
lende, tegenstrijdige perspectieven op de vraag wat een organisatie effectief maakt. De ge-
dachte is dat deze perspectieven in evenwicht dienen te zijn. Met behulp van een spinnenw-
ebdiagram kan de mate waarin een organisatie uit evenwicht is worden vastgesteld. Het mo-
del is eenvoudig en voor iedereen in organisaties herkenbaar. De bijbehorende vragenlijsten 
zijn gepubliceerd en dus voor iedereen toegankelijk. Men heeft geen statistische expertise 
nodig om ze af te nemen. 
De functie van dergelijke modellen is, “dat zij de doeltreffendheid  van de organisatiedia-
gnose vergroot en als gids dient voor de acties die als uitvloeisel van de diagnose onderno-
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men dienen te worden” (Burke, Coruzzi & Church, 1996: 42). Het model draagt met andere 
woorden organisatiekundige expertise over aan degenen die werken met de vragenlijst en 
scherpt het vermogen een diagnose te stellen en een doelgericht actieplan op te stellen.  
 
Ik deel de opvatting dat de vragenlijst op een model gebaseerd dient te zijn en dat dit model 
wederom op onderzoek en theorie gebaseerd moet zijn. De bredere modellen van de jaren 
tachtig zijn opener en hebben het voordeel dat men bij de betreffende organisatie pas gaat 
inzoomen als men zich verdiept heeft in de problematiek en zich niet bij voorbaat fixeert op 
een ‘systeem van participatief management’ of welk systeem dan ook.  
Tegelijk is echter het grote gevaar dat als men vooraf met een model start, het onderzoek een 
invuloefening van het model wordt. De onderzoeker is dan meer met zijn model bezig, dan 
met de ervaringen van de verschillende groepen in de organisatie. Zo is het correct om van 
de vertaalrol van de OD-adviseur te spreken, maar zijn primaire focus dient de vertaling te 
zijn tussen de diversiteit aan ervaringen binnen de betrokken organisatie. Pas wanneer de 
verschillende ervaringen en verhalen individueel en collectief worden getoetst en daardoor 
onderling een verstandhouding ontwikkelen, vindt een verandering plaats. Het organisatie-
model dat mij voor ogen staat heeft daarin zijn werking dat het deze vertaling tussen de erva-
ring van diverse groepen faciliteert. Het model is dus niet de waarheid van de situatie, maar 
maakt waarheidsvinding in de situatie mogelijk. Dit betekent ook dat ik in de drie onder-
zoeksprojecten van deze studie het model niet vooraf, maar in het project ontwikkel. Pas als 
de adviseur enigszins vertrouwd is met de situatie en de wijze waarop de verschillende be-
trokkenen deze ervaren, kan hij het model selecteren of construeren waarvan hij verwacht 
dat het een samenhangende oriëntatie kan bieden voor de betreffende ervaringen. De kunst is 
nu (1) de interviews zo te voeren dat de adviseur/onderzoeker er gevoel voor krijgt welke 
schalen relevant zijn gezien de verhalen van de betrokkenen en (2) de terugkoppeling zo 
vorm te geven dat de deelnemers hun ervaring kunnen verbinden met de onderzoeksuitkom-
sten om zo hun ervaringen te valideren en verder te ontwikkelen. 

4.4.2 De rol van onderzoeker of adviseur: meten of faciliteren van verandering 

De rol van onderzoeker en adviseur zijn tegenwoordig uit elkaar gegroeid. Het opstellen en 
verwerken van vragenlijsten is een vak op zich geworden. Evenzo is procesbegeleiding een 
vak op zich geworden. Daarom is Bowers wederom een interessant referentiepunt. Hij be-
schrijft in de jaren zeventig dat hij twee rolkeuzen waarneemt. De één kiest voor accurate 
informatie, de ander voor participatie. De ene offert in zijn ogen participatie op aan de cor-
rectheid van de informatie. Het proces behelst dan niet veel meer dan luisteren naar de lezing 
waarin de onderzoeker de uitkomsten van het onderzoek presenteert. Voor de ander is het 
verzamelen en analyseren van gegevens een didactische oefening die de participatie stimu-
leert. Bowers stelt dat het beide moet zijn: “accurate informatie leveren én een proces facili-
teren dat deze informatie kan integreren met de wensen, gevoelens en behoeften van de leden 
van de organisatie in een actieplan waaraan allen zich echt verbinden” (Bowers, 1976: 141). 
Nadien wordt het belang van accurate informatie in de literatuur echter sterker benadrukt dan 
de procesbegeleiding. In de tweede helft van de jaren zeventig vervangt men vanuit het Insti-
tute for Social Research het begrip Survey Feedback zelfs voor het begrip Organizational 
Assessment (Lawler, Nadler & Cammann, 1980; Seashore, Lawler, Mirvis & Cammann, 
1983). In Nederland wordt dit vakgebied Assessment van Organisatieverandering (AO) ge-
noemd. Ik houd de Amerikaanse afkorting OA aan (van Organizational Asssessment). OA 
beoogt de aard van organisatieveranderingen en het effect van veranderingsprocessen op zo 
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‘hard’ mogelijke wijze te meten. Daarmee houdt OA een punt van kritiek in op toenmalig 
onderzoek over organisatieontwikkeling en organisatieverandering. 

“In dat onderzoek zijn te vaak zwakke ‘designs’ en weinig betrouwbare en valide meetin-
strumenten gebruikt, waardoor de resultaten multi-interpretabel en nauwelijks generali-
seerbaar zijn. Het gebruik van het begrip ‘assessment’ maakt duidelijk dat het meetbaar 
maken, het feitelijk meten en het waarderen van (aspecten van) verandering voorop 
staan.” (Thierry, Koopman & de Gilder, 1997: 1351) 

Het doel van OA is data op te leveren die aanknopingspunten bieden voor beslissingen die 
door belanghebbenden binnen en buiten een onderneming worden genomen. Men kiest daar-
bij voor een bepaald type relatie tussen cliënt en onderzoeker. In deze relatie “staat de be-
sluitvormende cliënt in het centrum en leren de onderzoekers de managers hoe ze met data 
om kunnen en mogen gaan en hoe vragen uit de praktijk onderzoekbaar kunnen worden ge-
maakt” (Thierry et al., 1997: 1379). Deze relatie wordt afgezet tegen het type dat we bij Li-
kert en Bowers aantroffen, waarbij de onderzoeker in het kenniscentrum zit en de cliënt 
voedt met theoretische en praktische kennis en aanbevelingen voor veranderingen geeft. De 
nieuwe relatie tussen cliënt en onderzoeker is meer bescheiden. Maar het is een wel erg ble-
ke herinnering aan de oorspronkelijke intentie van Mann, waarbij het gebruik van kennis 
door alle betrokkenen in de organisatie voorop staat, met als gewenst effect verbetering van 
de samenwerking en communicatie. Daarin onderscheidt OA zich ook van OD. OA richt 
zich primair op beslissers, OD op het hele systeem van de organisatie.  
Het fasemodel voor OA omvat de fasen interventie, evaluatie en diffusie (Thierry et al., 
1997: 1381). Dit gaat aanzienlijk verder dan het “meten en waarderen van verandering” 
waarvan sprake is in bovenstaand citaat. Het begrip ‘assessment’ wordt wel een heel breed 
begrip als het mede het plannen en invoeren van veranderingen moet omvatten. OA zou dan 
samenvallen met OD (zie figuur 4.2).  De rol van OA lijkt echter meer op wat eerder actie-
ondersteunend onderzoek is genoemd (zie paragraaf 4.1).  OA is een onderdeel van een pro-
gramma voor organisatieontwikkeling en duidt op de activiteiten van een onderzoeksteam, 
dat als taak heeft “het proces kritisch te volgen via tussentijdse metingen, suggesties voor 
bijsturing en een evaluatie achteraf” (Thierry et al., 1997: 1392). Of dit een zinvolle rol is die 
de effectiviteit van een veranderingsproces ten goede komt, is een vraag die niet kan worden 
beantwoord. Vanuit OA zijn geen studies gepubliceerd over de effectiviteit van OA. Een tik-
keltje vreemd gezien de harde kritiek van OA op het onderzoek naar de effectiviteit van OD. 
Het terugkoppelen van onderzoeksgegevens aan de betrokkenen heeft in OA primair als doel 
een nadere verklaring en validering te geven van het beeld dat is gevormd op basis van de 
vragenlijst. OA wordt Survey Feedback wanneer het doel is de discussie bij de terugkoppe-
ling te laten leiden tot een aanzet voor verdere actie. OA is dus primair een onderzoeksaan-
pak, terwijl SF primair een interventiemethode is.  
 
Kiest OA duidelijk voor de adviesrol van de expert in data, Schein kiest in de discussie over 
het gebruik van vragenlijsten de rol van expert in processen. Hij stelt dat de procesadviseur 
de directie voor de volgende keuze moet stellen: 

“(…) chique tabellen en statistieken en de taak zelf ‘probleemafdelingen’ te motiveren, òf 
het initiëren van een proces dat problemen op zodanige wijze identificeert dat ze onmid-
dellijk worden aangepakt?” (Schein, 1990: 101) 

In dit proces kan een vragenlijst een zeer nuttige rol spelen, maar doel is voor Schein niet het 
verzamelen van data maar het oplossen van problemen. De adviseur ontwerpt en begeleidt 
een proces waarin de leden van de organisatie zelf hun eigen problemen diagnosticeren en 
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oplossen. Hierdoor vereenzelvigen zij zich met de problemen en de oplossingen. Dit proces 
is gebaseerd op bepaalde organisatieprincipes die in de volgende paragraaf worden behan-
deld. De uitkomst van dit proces is niet “een samenvattend, geaggregeerd rapport” voor het 
topmanagement maar “een sterk gemotiveerde organisatie” die zij “met eigen ogen” kunnen 
zien (Schein, 1990: 101).  
Is OA actieondersteunend onderzoek, de aanpak van Schein kan getypeerd worden als zelf-
onderzoek. De betrokkenen participeren in de opzet en uitvoering van het vragenlijstonder-
zoek. Men zal bij Schein echter tevergeefs zoeken naar aanwijzingen of een verantwoording 
van de keuze van de meetinstrumenten die hij in zijn projecten hanteert. Schein benadrukt 
daarentegen dat vragen in de enquête afgeleid dienen te zijn van interviews met individuen 
en groepen dwars door de organisatie heen (Schein, 1990: 100). De bedoeling daarvan is de 
gehele organisatie vanaf het begin diagnostisch te laten denken. Deze betrokkenheid leidt tot 
een hoger responspercentage en tot het gevoel belang te hebben bij de gegevens. Een ander 
voordeel van een bedrijfsspecifieke vragenlijst is dat men de overbodige onderwerpen van 
een standaardvragenlijst vermijdt (Sahl, 1990: 47). Dit scheelt in papierwerk en verwer-
kingskosten en voorkomt het wekken van verkeerde verwachtingen door vragen te stellen 
over onderwerpen die in het betreffende bedrijf helemaal niet ter discussie staan. 
In deze studie wil ik conform het pleidooi van Bowers beide doen: accuraat meten én effec-
tief een verandering faciliteren. Ik zoek dus weer het echte terugkoppelingsonderzoek dat 
tegelijk validatie van onderzoeksuitkomsten beoogt en een aanzet wil geven tot verandering. 
Het gaat om actieonderzoek dat tegelijk de gebruiker realistische fact finding en evaluatie 
verschaft en de onderzoeker toegang geeft tot onderliggende sociale processen. Ik heb bij het 
samenstellen van de vragenlijsten steeds een combinatie gemaakt van bewezen betrouwbare 
en valide meetinstrumenten én schalen die op grond van de interviews zijn geconstrueerd. In 
een interview kunnen mensen hun verhaal (“narrative”) vertellen. De onderzoeker zal de 
structuur van het interview hierop moeten richten dat mensen gaandeweg het interview hun 
verhaal verder construeren door hun intenties te verduidelijken en de relevante ervaringen te 
selecteren. Daarmee is het interview het begin van het veranderingsproces en leerproces. Bij 
het ontwerpen en terugkoppelen van de vragenlijsten dient het accent te liggen op het valide-
ren van ervaringen, dat wil zeggen op het creëren van een situatie waarin de organisatieleden 
de onderzoeksuitkomsten kunnen gebruiken om hun bevindingen met de organisatie te toet-
sen als stap op weg naar leren en actie. Dit is meer in overeenstemming met OD dan met 
OA. Dit neemt echter niet weg dat OA terecht de eis heeft gesteld dat als je organisatiever-
andering wilt meten, je het ook goed moet doen. Bovendien heeft het enkele bruikbare meet-
instrumenten opgeleverd. Zo is de BASAM (Biessen, 1992; Biessen & De Gilder, 1993) in 
deze studie een bruikbaar, betrouwbaar en efficiënt instrument gebleken. Dat deze combi-
natie van hard meten en effectief faciliteren een lastige is, is eerder in hoofdstuk 3 bespro-
ken. 

4.4.3 De keuze van organisatieprincipes bij het ontwerp van de terugkoppeling 

Bij Mann hebben we drie organisatieprincipes voor het terugkoppelen leren kennen: (1) ge-
bruik bestaande werkeenheden, (2) koppel topdown terug en (3) gebruik een adviseur die 
extern is aan het systeem dat feedback krijgt. Dit zijn drie invullingen van achtereenvolgens 
de structuur, de volgorde en de begeleiding van het proces van terugkoppeling. 
Nadler (1979) onderscheidt zeven alternatieve designs voor datafeedback. 
1. Family-Group Survey Feedback (Mann, 1957);  
2. Survey-Guided Development (Bowers & Franklin, 1972);  
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3. Subordinate Group (Schein, 1976 in een persoonlijk gesprek met Nadler);  
4. Peergroup/Intergroup (Heller, 1970; Alderfer & Holbrook, 1973);  
5. Intergroup (Beckhard, 1969);  
6. Collateral Problem-solving Group (Mohrman, Mohrman, Cooke & Duncan, 1977);  
7. Ad Hoc Collateral Groups.  
Latere ontwikkelingen zijn onder andere het automatic response system en de double loop 
focus group (Wagner & Spencer, 1996: 81). Bij het automatic response system hebben men-
sen in een groot publiek een apparaatje waarmee zij antwoord kunnen geven op een vraag 
van de presentator, waarna de resultaten onmiddellijk getoond kunnen worden. De double 
loop focus group brengt een groep medewerkers en seniormanagers bijeen om hen zowel de 
uitkomsten van de vragenlijst te laten bespreken als de onderliggende veronderstellingen. 
Het gaat te ver al deze ontwerpen hier te beschrijven. Wel zal ik de verschillen in organisa-
tieprincipes expliciteren. Als de adviseur de organisatieprincipes kent, kan hij ‘ermee spelen’ 
en voor elke unieke situatie een passend ontwerp creëren.  
 
Men kan de bestaande structuur van de organisatie als uitgangspunt nemen bij het ontwerp 
van het feedbackproces (Mann en Bowers), men kan ook nieuwe (‘collaterale’) verbanden 
creëren. De laatste aanpak is vooral geïndiceerd als de problemen nu juist door de bestaande 
organisatiestructuur veroorzaakt worden.  
Verder dient men een keuze te maken wie men welke data terugkoppelt. In de Family-Group 
aanpak van Mann krijgt elke groep de data teruggekoppeld van de eigen groep, de data van 
de eenheid waar hun groep deel van uitmaakt plus de data van de subgroepen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. Bij Survey-Guided Development krijgen alle groepen in de organisatie 
feedback over discrepanties in hun groepproces en het topmanagement krijgt daarbovenop 
feedback over de discrepanties in het proces van het hele organisatiesysteem (Bowers, 1976). 
De medewerkers worden dus niet betrokken bij de diagnose en oplossing van problemen op 
het niveau van de organisatie als geheel. In de aanpak van de Ad Hoc Collaterale Groep van 
Nadler (1979: 233) is al het principe herkenbaar dat later wordt genoemd: “the whole system 
in the room”. Alle onderdelen van de onderzochte organisatie komen bijeen in een grote bij-
eenkomst waar alle uitkomsten worden besproken en onderzocht. 
 
Wat betreft volgorde kan men in plaats van topdown ook bottom-up (Subordinate Group) of 
lateraal (Peergoup en Intergroup) werken. Schein pleit voor de bottom-up aanpak als hij stelt 
dat van beneden af geaggregeerd dient te worden. Hij maakt er een zelfmanagend proces 
van, waarbij hij de chef er zoveel mogelijk buiten laat. Elke lager gelegen groep krijgt zijn 
eigen resultaten “zonder inmenging van de chef” (Schein, 1990: 100). De groep deelt de re-
sultaten in naar problemen die de groep zelf zal aanpakken en naar problemen die moeten 
worden doorgegeven aan hogere niveaus. Dit gebeurt voordat iemand van hogerop de geag-
gregeerde gegevens heeft gezien. Mij lijkt dit een methode waarmee problemen in de sa-
menwerking en communicatie tussen managers en medewerkers moeilijk kunnen worden 
aangepakt. Managers en medewerkers komen elkaar in dit proces niet eens tegen. Het past 
bij de gedachte van mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het zal mana-
gers zeker aanspreken geen chique tabellen te krijgen maar een zichzelf motiverende organi-
satie. Maar wat nu als de managers een deel van het probleem zijn? In lijn met de focus van 
deze studie op de interactie tussen managers en medewerkers heb ik daarom in de eerste ca-
sus allereerst gekozen voor de klassieke topdown aanpak. Toen ik de kracht en de beperkin-
gen hiervan had leren kennen, heb ik vervolgens in de derde casus gekozen voor een combi-
natie van de organisatieprincipes: topdown, bottom-up en whole system in the room.  
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In plaats van de terugkoppeling door externe adviseurs te laten begeleiden kan ook gekozen 
worden voor het opleiden van interne procesadviseurs binnen het systeem zelf. Dit laatste is 
een belangrijk kenmerk van Survey-Guided Development. In deze aanpak trainen de externe 
adviseurs de interne mensen en laten vervolgens de procesbegeleiding aan hen over. De ex-
terne adviseurs schrijven vervolgens een samenvattende analyse van de problemen en het 
functioneren van de totale organisatie, gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijsten en 
geven dit rapport aan het topmanagement.  
 
Tot slot moet worden gesteld dat men zich bij het maken van keuzes op deze drie ontwerppa-
rameters van het feedbackproces moet laten leiden door een oriëntatie op het hele systeem. 
Dat was de kracht van mensen als Mann, Likert en Bowers. De organisatie is geen optelsom 
van afzonderlijke variabelen, maar heeft een eigen, unieke samenhang. Dit is een realiteit 
waar we nog steeds niet goed mee kunnen omgaan. Deze studie is een poging om via Survey 
Feedback organisatieleden greep op deze realiteit te leren krijgen. Bowers stelt dat de face to 
face groep die bestaat uit de chef en zijn directe medewerkers de bouwsteen van de organi-
satie is. De organisatie is een structuur van groepen die aan elkaar verbonden zijn door over-
lappend lidmaatschap in een piramide waar het werk doorheen stroomt. De topman drukt 
zijn stempel op de topgroep, leden van de topgroep op hun beurt op de groepen waar zij deel 
van uitmaken. 

“Deze verbindingen tussen het gedrag van directe chef en medewerkers binnen groepen 
en tussen groepen die door chefs met elkaar worden verbonden, graviteren de organisa-
tie geleidelijk naar een ‘systeem’ van management – een patroon van praktijken, gedra-
gingen en overtuigingen dat intern consistent is en te onderscheiden is van andere sys-
temen.” (Bowers, 1976: 3) 

Tegenwoordig brengt de piramide niet meer deze heldere structuur in dit gravitatieveld aan. 
Evenmin, ik stelde het reeds in de bespreking van Mann, kan de beïnvloeding niet meer zo 
eenzijdig topdown worden gedacht. Zij vindt ook omgekeerd plaats. Maar dat verbindingen 
binnen groepen en tussen groepen een patroon van gedragingen, overtuigingen en met elkaar 
omgaan creëren, is één van de meest waardevolle inzichten die deze school heeft opgeleverd. 
Dit patroon van verbindingen blijkt bovendien ondanks alle continue verandering vaak erg 
taai en weet menige interventie te overleven. In de casestudies zullen enkel patronen worden 
geïdentificeerd die samenwerking en gezamenlijk leren in de weg staan. 
 

4.5 Survey Feedback als object van onderzoek in deze studie 

Survey Feedback is in deze studie zowel een methode van onderzoek als een object van on-
derzoek. Als onderzoeksmethode wordt zij bijvoorbeeld gebruikt om Gezamenlijk Heront-
werp te evalueren. Als onderzoeksobject is zij één van de vier interventiemethoden die op 
hun effectiviteit worden onderzocht. Ik formuleer eerst de probleemstelling en formuleer 
vervolgens de aannamen van SF over het veranderingsproces. 

4.5.1 Probleemstelling over Survey Feedback als onderzoeksobject 

Bij Survey Feedback is net als bij de drie andere interventiemethoden de vraag aan de orde 
of deze interventiemethode de betrokken participanten in de gelegenheid stelt hun organisa-
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tie te verbeteren en hun competentie te vergroten. De te toetsen veronderstelling kan dus als 
volgt worden weergegeven: 
 
Survey Feedback  → effectiviteitverbetering    + competentietoename 

- self-efficacy 
- ervaringsvermogen 
- stemming 

We hebben gezien dat in Survey-Guided Development de vragenlijst voor de onderzoeker 
een instrument voor diagnose is. De onderzoeker stelt er de omvang van het verschil tussen 
de feitelijke en de  gewenste situatie mee vast. De volgorde is dan:  
 
Model→ vragenlijst → diagnose door onderzoeker →interactie organisatieleden→actie 
 
Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien gaat de hedendaagse organisatieontwikkeling er van 
uit dat adviseur en betrokkenen gezamenlijk aan de diagnose werken. De adviseur brengt 
methoden in, de betrokkenen brengen lokale kennis in. Daarmee wordt de volgorde: 
 
Vragenlijst → interactie organisatieleden en adviseur → model + diagnose →  actie  
 
Nu rijst als nieuwe vraag hoe belangrijk de vragenlijst eigenlijk is. Kan niet evengoed direct 
met de interactie worden begonnen? Dat scheelt een hoop werk. Wegen de voordelen van SF 
op tegen de enorme investering die ermee gemoeid is? Dit betekent dat de uitkomstveronder-
stelling moet worden aangescherpt. SF moet er op beoordeeld worden dat zij tot een betere 
interactie leidt en vervolgens tot een sterkere toename van de handelingscompetentie dan een 
interventie zonder SF. 
 
(Interventie + Survey Feedback) → betere interactie → sterkere toename competentie 
 
De vergelijking van casus 2 en casus 3 biedt een gelegenheid deze hypothese te beproeven. 
Casus 2 is een combinatie van een gelukte training met een mislukte SF. Casus 3 is een 
combinatie van een geslaagde SF met een geslaagde Large Group Intervention als vervolg. 
Het is geen sterke onderzoeksopzet in die zin dat we geen alternatieve verklaringen kunnen 
uitsluiten. Maar als casus 3 tot een betere interactie en vervolgens tot een sterkere competen-
tietoename leidt dan casus 2 is de kwaliteit van de SF een mogelijke verklaring van dit ver-
schil. 

4.5.2 Aannamen over het proces van SF 

De algemene aannamen van deze studie zijn verwoord in hoofdstuk 2. Gesteld is dat de kans 
op de gecombineerde uitkomst ‘organisatieverbetering + competentietoename’ groter wordt 
naarmate de interventie 
1. organisatieleden uitnodigt tot hogere niveaus van participatie; 
2. een beroep doet op de sociaalcognitieve vermogens van alle betrokkenen; 
3. aandacht geeft aan de stemming van mensen. 
De procestheorie van Survey Feedback is, zoals we zullen zien, hoofdzakelijk een uitwer-
king van de tweede aanname. Dit is niet verwonderlijk. De procestheorie van SF is in de ja-
ren zeventig opgesteld en sindsdien niet verder ontwikkeld. Het onderscheid in participatie-
niveaus stamt uit de jaren negentig en de aandacht voor de stemming is karakteristiek voor 
de onderhavige studie. Ik zal de aannamen van Survey Feedback uit de jaren zeventig be-
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spreken en deze gebruiken om een model van een leerspiraal tussen actie en ervaring te ont-
wikkelen.  
In hoofdstuk 2 zijn handelen en ervaring als twee kernbegrippen van een theorie van erva-
ringsleren in het kader van organisatieverandering voorgesteld. Daarbij is gekozen voor een 
ervaringsbegrip dat ruimer is dan alleen de onmiddellijke gewaarwording en beleving. Hoe 
iemand ervaart wat hij vandaag meemaakt, wordt mede gevormd door al zijn eerdere erva-
ring en al zijn anticipaties op toekomstige ervaringen. Bovendien verlenen taal en begrippen 
structuur aan de ervaring. Actie en ervaring vallen dus niet samen. Tussen actie en ervaring 
bestaan wel circulaire patronen. Volgens Dewey vindt leren  plaats “vanuit, door en naar de 
ervaring” (de Haan, 2001). De cirkel kan gesloten blijven: mensen ondernemen steeds de-
zelfde acties en herhalen steeds dezelfde ervaring. Het is niet dat zo niet wordt geleerd, maar 
dit leren blijft binnen het patroon. Leren als “cognitieve herstructurering” (Schein, 1996b; 
zie 2.4.4) vindt plaats als mensen een actie ondernemen waarmee zij enigszins buiten hun 
gebruikelijke patroon stappen en daardoor een nieuwe ervaring opdoen. Deze nieuwe erva-
ring kan weer tot een enigszins gewijzigde actie leiden, waardoor, et cetera. Er ontstaat de 
spiraal van figuur 4.3. In het midden staat de cirkel van actie en ervaring. Een spiraalbewe-
ging ontstaat als de actie tot een iets andere ervaring leidt, waarvoor men zich openstelt, 
waarna men anders gaat handelen, waardoor men weer andere ervaring opdoet, die, zolang 
men zich hiervoor open kan stellen, weer tot nieuwe actie kan leiden. De reden om de spi-
raalbeweging bij de actie te laten beginnen is goed verwoord in het statement “We are much 
more likely to act our way into a new way of thinking than to think our way into a new way 
of acting” (Pascale, 1997). 
 
 
       Actie1 
 
       Actie 
 
 
 
       Ervaring 
 
       Ervaring1  
 
 
Figuur 4.3 Leren als verruiming van de cyclus van actie en ervaring 
 
We hebben gezien dat het er Bowers om gaat dat de ervaringen van de organisatieleden zich 
verbinden met het organisatiemodel van de onderzoeker en dat deze verbinding energie en 
richting geeft aan verandering. Hoe ziet hij nu de relatie tussen ervaring en verandering? 
Bowers conceptualiseert deze relatie met het begrip verwachting.  

“Wat we waarderen en anticiperen is meer het product van onze geaccumuleerde erva-
ring dan dat onze ervaringen het resultaat zijn van waarden en verwachtingen. Onze 
waarden en verwachtingen veranderen dus als onze ervaringen veranderen. Op elk 
moment stellen zij een grens van legitimiteit en aanvaardbaarheid die betrekking heeft 
op, en onze reactie bepaalt op de condities die wij ervaren. Verandering die bedoeld is 
constructief en duurzaam te zijn, kan dus niet groter zijn dan deze horizon van legitimiteit 
toestaat. (…) Een veranderprogramma dat een omvang en vorm van participatie tot 
stand probeert te brengen die groter is dan deze grens, brengt waarschijnlijk geen ver-
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andering maar angst en vlucht tot stand. Met meer ervaring met participatie zal echter de 
grens worden verlegd, de beweging in de daarop volgende periode kan dan de oude 
grens overschrijden.” (Bowers, 1976: 133) 

Eerder opgedane ervaringen vormen dus de horizon waarbinnen mensen verwachtingen heb-
ben, dat wil zeggen het voor mogelijk houden dat iets in de organisatie zich op zekere wijze 
zal ontwikkelen. In een veranderprogramma kunnen mensen nieuwe ervaringen opdoen. Met 
nieuwe ervaringen verruimt zich de horizon en ontstaan nieuwe verwachtingen.  
Men dient zich in een interventie dus niet blind te staren op de verwachtingen en waarden 
van de betrokkenen, maar aandacht te geven aan de onderliggende ervaringen. De cyclus van 
actie en ervaring kan derhalve worden aangevuld met de begrippen verwachting en waarde, 
waardoor een leerspiraal ontstaat (zie figuur 4.5). Verwachtingen regelen de actie vanuit de 
ervaring, terwijl waarden vooral een rol vervullen bij het reflecteren op de actie en het ver-
werken van de daarin opgedane ervaringen. Het begrip waarden is hier bedoeld als maatstaf 
bij het vormen van een oordeel (‘standard of judgement’).13 
 
 
 
       Actie1 
 
       Actie 
 
              Verwachting1 Verwachting   Waarden 
 
       Ervaring 
 
       Ervaring1 
 
 
Figuur 4.4 Verdere uitwerking van de leerspiraal 
 
Bowers conceptualiseert het proces van organisatiegerichte Survey Feedback voorts als een 
ondersteuning van doelgericht gedrag. Survey Feedback helpt organisatieleden valide mo-
dellen te ontwikkelen over hoe de organisatie werkt, doelen te stellen naar welk soort organi-
satie men toe wil en verschaft tevens informatie over de voortgang naar het doel (Bowers en 
Franklin, 1972/2000: 219). Nadler gaat op dit laatste spoor verder: feedback werkt via het 
proces van doelen stellen (goal setting). Hij stelt in zijn procestheorie van organisatiegerichte 
SF het begrip informatie centraal. Zijn procestheorie stoelt op twee onderscheidingen. Sur-
vey Feedback bestaat uit de processen data verzamelen en data terugkoppelen. Informatie 
beïnvloedt gedrag door energie op te wekken en richting te geven. Box 4.1 vat de theorie van 
Nadler samen. Deze procestheorie is duidelijk, nuchter en genuanceerd. Wat ik er in mis, is 
de gelaagdheid van handelingscompetentie. Nadler benadrukt doelgericht gedrag en cog-
nitieve verwerking van informatie. Dit is wat ik eerder de eerste laag van de competentie heb 
genoemd: het vermogen intenties te realiseren. De tweede laag is het vermogen iets bepaalds 
te willen, de derde laag het vermogen ergens voor te staan. Bij het realiseren van intenties 
heeft men prestatiefeedback nodig om te weten of men op de goede weg is. Bij iets bepaalds 
willen en te staan voor wat men wil spelen andere mechanismen dan prestatiefeedback. 
Mensen zijn als * sociale * wezens niet alleen uit op het lineair bereiken van doelen, maar 
ook op het * instandhouden * van gewenste relaties en het ontwijken van ongewenste. Ik 
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herken deze benadering in de oorspronkelijke opzet van Survey Feedback bij Mann, bij wie 
niet alleen het verbeteren van percepties, maar ook het verbeteren van relaties voorop staat.  
 
Box 4.1: Nadler’s procestheorie van Survey Feedback 

De meest uitgewerkte procestheorie van Survey Feedback is die van Nadler. Ik volg hier zijn betoog uit 
1977 (57-81), dat hij twintig jaar later ongewijzigd herhaalt (Nadler, 1996). Het uitgangspunt is dat in-
formatie gedrag beïnvloedt 

Nadler stelt dat reeds het verzamelen van data gedrag beïnvloedt. Individuen, groepen en organisaties 
concentreren hun energie en hulpmiddelen op die gebieden waar data worden verzameld. Deze ge-
dachte is later bekend geworden onder de slogan ‘what gets measured, gets done’. Het verzamelen 
van data roept bij de betrokken mensen namelijk de verwachting op, dat door hen gewenste uitkom-
sten bereikt zullen kunnen worden. Mensen wiens gedrag gemeten wordt, zijn dus gemotiveerd zich op 
bepaalde manieren te gedragen omdat zij waarnemen dat de dataverzameling hun vermogen beïn-
vloedt om gewenste uitkomsten te bereiken. De hoeveelheid energie (of motivatie) die wordt opgewekt 
is afhankelijk van drie factoren: (1) of mensen waarnemen dat hun activiteiten worden gemeten, (2) 
hoe accuraat zij de metingen vinden en (3) het belang dat in hun ogen machtige groepen of individuen 
aan de data toekennen. De richting van de energie – productief gedrag of contraproductief gedrag – 
wordt bepaald door percepties van hoe de data zullen worden gebruikt. Vroegere ervaringen met hoe 
de machtige groepen data hebben gebruikt alsmede het waargenomen contract met de huidige verza-
melaar van data bepalen of mensen bereid zijn accurate informatie te verschaffen of er juist op uit zijn 
de meting te saboteren. 

De terugkoppeling van data motiveert (wekt energie op) door (1) bestaande percepties of overtuigingen 
te weerleggen, (2) de verwachting te wekken dat de organisatie gewenste beloningen zal verschaffen 
of (3) de verwachting te wekken van een interne beloning. In het laatste geval is feedback zelf een 
gewenste uitkomst omdat deze voor het individu of de groep het signaal is dat er een goede of slechte 
prestatie is geleverd. Het interne motivatie-effect van feedback komt tot stand door doelen stellen. 
Feedback is een integraal onderdeel van het proces waarin individuen de doelen kiezen die zij hopen 
te bereiken en waarvoor zij zich inspannen. Het is moeilijk zich doelen te stellen zonder informatie te 
hebben over het gedrag in het verleden en over de vergelijking van dit gedrag met een norm.  

De condities voor de werking van feedback als interne motivator zijn: (1) het gedrag dat nodig is om 
gunstige feedback te krijgen, is haalbaar voor de betrokkene(n); (2) de taak is uitdagend; (3) de feed-
back bevat vergelijkende data of normen als een benchmark voor het stellen van doelen; (4) het feed-
backproces geeft de gelegenheid tot het stellen van doelen. Feedback zonder doelen stellen zal niet 
leiden tot gedragsverandering. 

Tot slot onderscheidt Nadler twee manieren waarop feedback richting geeft aan gedrag. Ten eerste via 
“cueing”: de aandacht wordt gevestigd op fouten die men met behulp van bekende gedragsroutines 
kan corrigeren. De tweede manier is “leren”: feedback vestigt de aandacht op fouten waarvoor men 
nog geen corrigerend gedrag heeft geïdentificeerd en dat men dus nog moet ontdekken. 

 

 
Daarmee kom ik tot de aanname dat de werking van SF vooral zit in het creëren van een si-
tuatie van gezamenlijk onderzoek waarin de betrokkenen hun interactie en relatie als anders 
ervaren dan in de werksituatie tot dan toe gebruikelijk is.14 Zij ervaren elkaar als individuen 
en groepen die ieder hun eigen ervaring hebben en bereid zijn de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de ervaringen gezamenlijk te verkennen, met als intentie vast te stellen wat 
het probleem is waar zij in de organisatie mee worstelen en hiervoor een passende oplossing 
te ontwikkelen. De nieuwe ervaring is: “dat is nieuw: het probleem wordt niet langer ont-
kend” of “mijn opvatting wordt nu niet van tafel geveegd”, of “het blijkt toch mogelijk hier 
een zinvolle dialoog met elkaar te hebben”. De nieuwe ervaring bevat dus een perceptie van 
een veranderende organisatierealiteit, althans van het gebruikelijke interactiepatroon in de 
organisatie. Dit opent de mogelijkheid van een ontwikkeling van het ervaringsvermogen. 
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Meer aspecten van de organisatierealiteit kunnen tot de eigen ervaring worden toegelaten. 
Als men anderen hun ervaring hoort inbrengen, zal men deze toetsen aan de eigen ervaring. 
Daarbij kan men tot de conclusie komen dat men er blijkbaar niet alleen mee zit, omdat men 
hoort dat anderen met soortgelijke problemen worstelen. Het gevoel er niet alleen mee te 
zitten, maakt weer nieuwe vragen mogelijk als “hoe ga ik er mee om, hoe gaan anderen er-
mee om” en “wat kan ik er zelf aan doen, waar moet ik anderen op hun verantwoordelijkheid 
aanspreken”. 
 
                                                                  
                                                                        Werkconferentie 
        
 
        Deelname inter- 
        views/vragenlijst 
      Bereidheid              
                                      tot  zelf-      Verwachting               Deelname feed- 
        diagnose        backbijeenkomst 
 
        Ervaringen 
 
 
             Nieuwe 
            ervaring  
 
Figuur 4.6 Aanname van deze studie over het proces van Survey Feedback 
 
De aanname staat weergegeven in figuur 4.6. Dit schema is gebaseerd op de leerspiraal van 
figuur 4.4. De interviews en vragenlijst ‘tappen’ ervaringen af. De ervaringen worden in de 
vorm van belevingsdata teruggegeven. Mensen komen naar de terugkoppelingsbijeenkomst 
met een verwachting die gebaseerd is op hun bestaande ervaringen. Deze verwachting zal 
zowel de hoop bevatten dat verbetering mogelijk is, als de scepsis die voortvloeit uit de erva-
ring dat tot nu toe eigen actie niet is ondernomen, of niet is geslaagd. Het proces in de terug-
koppelingsbijeenkomst zal bepaald worden door (1) de bereidheid van de medewerkers las-
tige kwesties te bespreken; (2) de mate waarin het management echt tot een gezamenlijk on-
derzoek bereid is; en (3) de vaardigheden van de facilitator van de 
terugkoppelingsbijeenkomst. 
 
Deze aanname, die de wijziging in het interactiepatroon en de ontwikkeling van het erva-
ringsvermogen voorop stelt, loopt in die zin op de casestudies vooruit dat de ervaring van de 
drie casussen mij tot de formulering van deze aanname heeft geïnspireerd. Voor de lezer bie-
den de casestudies omgekeerd de data waarmee hij deze aanname kan toetsen. 
 
Op basis van deze aanname zal de probleemstelling worden onderzocht wat de toegevoegde 
waarde van Survey Feedback is voor de interactie tijdens het gezamenlijk onderzoek. 
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5 Gezamenlijk Herontwerp: empowerment in een fabriek 

De eerste casus is de herstructurering van een fabriek. Het is een oude fabriek, midden in een 
Belgische stad, in 1897 gebouwd op initiatief van de oprichter van Het Bedrijf. De casus be-
gint in 1994. De fabriek produceert voor een markt waarin Het Bedrijf eens nummer twee, 
maar nu nummer drie op de wereldmarkt is. Het Bedrijf doet er alles aan om de verloren po-
sitie terug te veroveren. Men introduceert nieuwe producten, zet een joint venture op, geeft 
zeer veel geld uit aan het ontwikkelen van een geheel nieuw geavanceerd product en bouwt 
hiervoor op het terrein van deze oude fabriek een nieuwe fabriek bij. Niets hiervan wil luk-
ken. In de fabriek vindt in 1989 een reorganisatie plaats waarbij men kosten bespaart door 
reductie van personeel via vervroegde pensionering. In 1994 wordt geleidelijk aan duidelijk 
dat ditmaal een ingrijpender sanering nodig is. Een audit wijst uit dat de fabriek 20 % duur-
der produceert dan de concurrentie. De voorzitter van de concerndirectie van Het Bedrijf eist 
van de business group kostenreductie, maar verliest feitelijk het vertrouwen dat Het Bedrijf 
in staat is van deze business een succes te maken. Halverwege de casus worden marktpositie, 
technologie en fabriek verkocht aan het Amerikaanse bedrijf dat de tweede plaats op de we-
reldmarkt heeft overgenomen.  
Als hiermee de plaats van de fabriek op het wereldtoneel is getypeerd, hoe zit het met de ac-
toren ter plaatse? Zijn zij slechts een speeltje in de handen van economische wereldmachten 
of vermogen zij een eigen rol in dit geheel te spelen? Wat is in deze context de betekenis van 
participatie? Kan organisatieontwikkeling met behulp van een hoog participatieniveau onder 
deze moeilijke omstandigheden de dubbele doelstelling effectiviteitverbetering + com-
petentietoename realiseren? 

5.1 Doel van de casestudie 

Bij het begin van de casus weet niemand van de betrokkenen, ook ik niet, dat de Raad van 
Bestuur haar strategische portfolio heroverweegt. De betrokkenen ter plekke ‘weten’ slechts 
twee dingen: de kosten moeten omlaag en de stijl van leidinggeven en samenwerken moet 
anders, minder hiërarchisch. En de vraag waar het management van de fabriek bij aanvang 
van de casus mee worstelt is deze: als we deze twee doelen aanpakken door een reeks bezui-
nigingen per afdeling door te voeren en gezamenlijk een training te doen in een andere stijl 
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van leidinggeven, bereiken we onze doelen dan? Men heeft twijfels, maar men weet niet hoe 
het anders zou kunnen.  
In die situatie introduceer ik vanuit de rol van interne adviseur Leopold Vansina bij de lei-
ding van de fabriek met zijn aanpak van Gezamenlijk Herontwerp (Collaborative Redesign). 
Gezamenlijk Herontwerp (GH) is een methode voor het organiseren van het herontwerpen 
van bedrijfsprocessen door de organisatieleden zelf. De methode is een antwoord vanuit de 
sociotechnische systeemtheorie op het concept van Business Process Reengineering (zie bij-
voorbeeld Hammer & Champy, 1994). De belofte van Gezamenlijk Herontwerp is dat het net 
als Business Process Reengineering tot vergaande verbetering leidt op prestatienormen als 
kosten, kwaliteit, service en snelheid, maar ook de persoonlijke groei van de deelnemers aan 
de herontwerpteams bevordert. De methode van GH berust wat dit betreft op de theorie van 
de participatieve competentie van Pasmore en Fagans (zie 2.5.3). 

“De daad van zelfbevestiging die men stelt door zich uit te spreken over een standpunt 
of creatieve ideeën naar voren te brengen en tezelfdertijd anderen aan te moedigen om 
hun visie te geven, betekent op zichzelf al een versterking van het ego. Deelname aan 
teams voor sociotechnisch herontwerp lijkt daarom ideale omstandigheden te bieden 
voor persoonlijke groei” (Vansina & Taillieu, 1995: 250).  

Het eerste doel van deze casestudie is te toetsen of GH deze belofte waarmaakt. Ik heb een 
meting verricht naar de resultaten na toepassing van de methode. Paragraaf 5.3 beschrijft de 
onderzoeksopzet. Paragraaf 5.6 beschrijft de uitkomsten van de meting. Het tweede doel is 
vast te stellen wat de werkzame ingrediënten van GH zijn. Welke condities dienen gecreëerd 
te worden om een herstructurering meer te doen zijn dan een kostenbesparing en werkelijk te 
doen leiden tot een competentietoename van de leden van de organisatie? De methode van 
GH staat beschreven in paragraaf 5.4.1, het daadwerkelijke proces van werken met deze me-
thode in paragraaf 5.5. Door de klinische observaties van de adviseurs te vergelijken met de 
verhalen van de betrokkenen is het mogelijk in discussieparagraaf 5.7.3 de werkzame in-
grediënten van GH achteraf te reconstrueren. 
 
Doel van deze casestudy is het beproeven van de volgende veronderstelling: 
 
Gezamenlijk Herontwerp →    interactie →    O-verbetering    + competentietoename 
- participatieniveau:    - efficiency - self-efficacy  
 samenwerken    - satisfactie - ervaringsvermogen 
      - empowerment - stemming 
 
Op grond van de data over resultaat en proces van de verandering zal ik bespreken welke 
vermoedens redelijkerwijs te formuleren zijn over de psychosociale processen die mediëren 
tussen de interventie en de veranderingsresultaten. Paragraaf 5.4.2 beschrijft de aannamen 
van GH over deze psychosociale processen en paragraaf 5.7.5 bespreekt deze aannamen op 
basis van de data. Ook wordt de vraag besproken of het integer is mensen uit te nodigen tot 
participatie in een herstructurering als van meet af aan vaststaat dat deze veel arbeidsplaatsen 
gaat kosten (5.7.2). 
Dat deze casus voor een breder publiek interessant is, mag blijken uit recente discussies over 
de ook op een sociotechnische visie gebaseerde interventiemethode die Integrale Organisatie 
Vernieuwing (IOV) wordt genoemd. Deze aanpak wordt net als Gemeenschappelijk Heront-
werp gepresenteerd als alternatief voor BPR (Van Eijnatten & Van der Zwaan, 1997). 
Hoogerwerf (1998) heeft op basis van een vergelijkende studie naar drie IOV-cases vastge-
steld dat organisatieleden een blijvende ambivalente houding hebben met betrekking tot de 
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sociotechnische principes. Als de twee belangrijkste principes noemt zij: regelbevoegdheden 
op microniveau vergroten en de besturingsstructuur op mesoniveau meer integraal en inter-
actief in richten (1998: 132). Enthousiasme voor deze organisatievisie blijkt echter volgens 
haar onderzoek bij managers en medewerkers gepaard te gaan met een blijvend twijfelen aan 
eigen en andermans ‘kunnen en willen’. Zelfs na jaren ontwerpen en experimenteren blijven 
vragen knagen als: “kunnen operators wel zelf regelen”, “kan een groep wel zonder groeps-
leider werken”, “kunnen de leden van een operationele groep wel als een team werken” 
(1998: 135-6). Hoogerwerf concludeert dat organisatieleden bij IOV te weinig leerkansen 
krijgen om te leren “omgaan met menselijke mogelijkheden” (137). Dit belemmert hen om 
zelf actie te ondernemen in de gewenste richting. Hoogerwerf bepleit een aanvulling van het 
systeemtheoretisch perspectief met een actietheoretisch perspectief. Organisatieleden dienen 
in beeld gebracht te worden “als lerende en strategische actoren met niet alleen gedeelde 
maar ook onderling zeer verschillende opvattingen, kwaliteiten, voorkeuren en belangen” 
(140). Als praktische implicatie stelt zij voor dat de IOV-adviseur meer mogelijkheden voor 
participatie creëert.  
 
Box 5.1: BPR als schending van menselijke waarden 

Business Process Redesign (BPR) wordt ook gebruikt om kennis te onteigenen en het werk vervolgens 
te outsourcen, zo blijkt uit het volgende voorbeeld.  

“David Clay, een 42-jarige stakingsleider bij de fabrieken van Boeing in Everett, 40 kilometer ten noor-
den van Seattle, vertelt: ‘We maken een product van wereldklasse en we worden als shit behandeld. 
Ze hebben gesold met onze waardigheid. Eerst vergt men van ons het uiterste om de beste vliegtuigen 
ter wereld te maken en dan dankt men ons geleidelijk aan af. Een voorbeeld. Het proces om rompen 
en vleugels van 767’s aan elkaar te koppelen, werd op de werkvloer door de monteurs, electriciens en 
kraandrijvers aanzienlijk verbeterd. Daardoor leveren we meer Boeings eerder dan gepland af. Ingeni-
eurs vroegen ons dat nieuwe proces op papier te zetten. Vervolgens besloot de directie het gehele 
proces uit te besteden aan bedrijven met ongeorganiseerde arbeiders. Wij moesten de mensen in die 
bedrijven vertellen wat wij hadden gedaan en we moesten hen bovendien ook nog opleiden.’ Elke keer 
als Clay dit voorbeeld geeft wordt hij opnieuw boos.” (De Volkskrant, 9 december 1995) 

Belangentegenstellingen zijn eigen aan het kapitalistisch systeem. De vraag die ik in deze casestudie 
onderzoek, is of een hoger niveau van competentie mogelijk is in het hanteren van de tegenspraak 
tussen economische rationaliteit en respect voor menselijke waardigheid dan in dit voorbeeld gede-
monstreerd wordt. 

 

Vanuit deze discussie over IOV is de vraag interessant of de participatieve aanpak van GH 
organisatieleden als ‘lerende en strategische actoren’ wel voldoende gelegenheid geeft in-
vloed uit te oefenen tijdens het veranderproces en daardoor te leren. Vooruitlopend op de 
nog te presenteren onderzoeksbevindingen kan worden gesteld dat toepassing van GH inder-
daad heeft geleid tot ingrijpende verbetering op zowel bedrijfseconomische als bedrijfspsy-
chologische criteria. Of een blijvend ambivalente houding hiermee is voorkomen kan op 
grond van deze studie niet worden vastgesteld, omdat de onderzochte periode daarvoor te 
kort is. Maar laten we bij het begin beginnen. 
 

5.2 Uitgangssituatie 

Dit onderzoek is niet voor, maar na de interventie gepland. De uitgangssituatie is achteraf 
gereconstrueerd op basis van aantekeningen en interviews. De casus betreft zoals gezegd een 
fabriek van Het Bedrijf in België. De fabriek werkt als volcontinue procesindustrie. In 1993 
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wordt in de fabriek een nieuwe personeelsmanager aangesteld en begin 1994 een nieuwe al-
gemeen directeur. Beide komen uit het moederbedrijf in Nederland. 

5.2.1 De vraag  

De personeelsmanager benadert mij in mei 1994 met de volgende vraag: kun je voor het ma-
nagementteam en de eerste laag daaronder een training ontwikkelen in horizontal manage-
ment? Horizontal management is het credo van de nieuwe – Zweedse - business group di-
rector. De personeelsmanager verstaat er een minder hiërarchische en meer coachende stijl 
van leidinggeven onder. Hij schetst de vele lagen in de managementstructuur van de fabriek. 
En hij geeft voorbeelden van hoe het in de praktijk werkt. Communicatie tussen management 
en arbeiders vindt bijvoorbeeld meer via de vakbond plaats dan via het middenkader. De per-
soneelsmanager vindt dit ongewenst en is al begonnen dit te veranderen door het middenka-
der te confronteren met zijn taak in de communicatie tussen werkvloer en directie. 
De nieuwe personeelsmanager en algemeen directeur hebben beiden in het Nederlandse 
moederbedrijf actief deelgenomen aan het in hoofdstuk 1 beschreven project voor cultuur-
verandering. Geïnspireerd door de ervaringen met het bevechten van meer ruimte voor onaf-
hankelijk handelen,  ondernemerschap, multidisciplinaire resultaatteams en open communi-
catie in Nederland treffen zij een werkmaatschappij aan die niet is aangesloten op de ont-
wikkelingen in Het Bedrijf. De lokale managers vinden dat ook wel prima en koesteren zich 
in de gedachte een eigen koninkrijk te hebben, waarbij zij helaas zo nu en dan worden ge-
stoord door vragen van het hoofdkantoor, waarop zij antwoorden moeten geven, waar zij dan 
nooit meer iets op terug horen. De nieuwe directeur en personeelsmanager ervaren de hou-
ding van het lokale MT ten aanzien van de grote vernieuwingen – werken met resultaat-
teams, bouw nieuwe fabriek, et cetera – als dat men “dit meer moest laten gebeuren” dan dat 
men er actief leiding aan wilde geven. Zij willen met deze houding breken, maar realiseren 
zich dat zij met Nederlandse ogen naar het gedrag en de mentaliteit van de Belgische col-
lega’s kijken. Om hun observaties en interpretaties te toetsen, hechten zij zeer aan het vinden 
van een Belgische trainer of adviseur.  

In het eerste gesprek met Vansina komt dit punt meteen ter sprake: “Zijn Belgen meer 
hiërarchisch ingesteld dan Nederlanders of zien we dat verkeerd?” De adviseur wijst er 
op dat België als land veel langer met buitenlandse overheersers te maken heeft gehad 
dan Nederland. De competentie die Belgen daardoor hebben ontwikkeld is beleefd te 
luisteren naar de machthebber en vervolgens te doen wat men zelf nodig acht. Deze 
analyse geeft de Nederlanders moed om het streven naar het afbouwen van hiërar-
chisch gedrag door te zetten. 

De keuze voor Gezamenlijk Herontwerp als veranderingsaanpak houdt een samenkomen van 
twee lijnen in. De eerste lijn is het trainingstraject. De interne adviseur interviewt in de fa-
briek verschillende mensen uit de doelgroep en maakt een ontwerp voor een leertraject. Hij 
komt tot de conclusie dat het niet primair een kwestie van individuele vaardigheid en stijl 
van leidinggeven is. Er zijn bijvoorbeeld veel klachten over de wijze waarop de productiedi-
recteur zijn rol invult, maar de vraag is of zijn functie wel toegevoegde waarde heeft. Het 
heeft geen zin de productiemanagers vaardigheden bij te brengen in het omgaan met een 
productiedirecteur als deze managementstructuur zelf niet klopt. De algemeen directeur en 
de personeelsmanager onderschrijven deze analyse. Zij voelen zich echter nog onzeker over 
een radicale aanpak van de problemen.  
De tweede lijn is een audit naar besparingsmogelijkheden. De audit is van bovenaf opgelegd 
en wordt uitgevoerd door corporate consultants uit de financiële discipline van Het Bedrijf. 
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Als de benchmark (20 % hogere productiekosten dan de concurrenten) op tafel ligt, nemen 
de directeur en de personeelsmanager drie belangrijke beslissingen die de verdere loop van 
het traject vergaand bepalen. Ten eerste besluiten zij niet met de genoemde corporate consul-
tants samen te werken aan de reductie van kosten. Ten tweede formuleren zij als doel niet 
een kostenreductie van minimaal 20 %, maar het weer competitief maken van de fabriek. En 
omdat zij ten derde van oordeel zijn dat het bestaande MT de taak om dit doel te realiseren 
niet aankan – de meeste leden zijn teveel gericht op hun eigen territorium -, dragen zij deze 
taak op aan het Claire team. Dit is een groep mensen uit de laag onder het MT, gevormd in 
het kader van een verbeterproject van de business group. Zij hernoemen dit team Claire2. 
Men wil aangeven dat men in de fabriek een krachttoer moet gaan maken, vandaar kwadraat.  
Maar samen met het Claire2-team komen zij er niet goed uit. De plannen leiden tot onvol-
doende besparingen. En zijn opgesteld per afdeling, omdat men niet weet hoe men de effici-
ency op de interfaces kan verbeteren. Onderwijl introduceer ik tweemaal een trainer voor de 
training horizontal management. Beide keren klikt het niet tussen de trainer en de opdracht-
gever. Mijn interpretatie is dat de opdrachtgever vraagt om een training, maar eigenlijk be-
geleiding wil bij het realiseren van een fundamentele verandering. Daarop benader ik L.S. 
Vansina, een externe adviseur die bekend staat om zijn participatieve aanpak van organisa-
tieverandering en introduceer hem bij de opdrachtgever. Vansina schetst in het kennisma-
kingsgesprek het concept van de flow als manier van denken over productieprocessen en 
geeft ook zijn visie op leidinggeven. Hij stelt voor de organisatie van het productieproces 
geheel opnieuw te doordenken. Nog tijdens het gesprek verschuift de opdrachtgever zijn 
vraag. Vansina krijgt de opdracht, niet om een training voor te bereiden, maar om het Clai-
re2-team te begeleiden bij het maken van een herontwerp dat de fabriek weer competitief kan 
maken.  

5.2.2 De nulmeting 

Het begrip nulmeting is eigenlijk misplaatst, omdat voorafgaand aan de interventie geen me-
ting plaatsvindt met dezelfde meetinstrumenten als na de interventie. Drie bronnen bieden 
echter tezamen voldoende betrouwbare informatie over de situatie voor de herstructurering 
om een vergelijking tussen T0 en T1 te kunnen maken. De eerste bron is de interviewronde 
ten behoeve van de trainingsvraag. De productiemanagers vertellen dat zij zich niet serieus 
genomen voelen door hun eigen mensen, de wachtmeesters en operators, omdat zij nauwe-
lijks eigen bevoegdheden hebben ten opzichte van de productiedirecteur. Er klopt dus iets 
niet in de taakverdeling tussen de twee managementlagen. Mogelijk is een van beide lagen 
zelfs overbodig. In het interview met de productiedirecteur blijkt dit thema niet bespreek-
baar. 
De tweede bron is de interviewronde na de herstructurering. Hier wordt het beeld bevestigd 
dat de productieafdeling voor de herstructurering weinig invloed heeft ten opzichte van het 
MT en de staven, en dat de productiemensen niet serieus worden genomen door de leiding. 
Een voormalig productiemanager spreekt over zijn vroegere rol als een “joker aan touwtjes” 
(zie box 5.2).  
Een derde bron is een vragenlijstonderzoek dat in 1988 en 1990 is gehouden, ruim voor de 
verandering die wij hier analyseren. Het rapport van 1990 stelt dat in 1988 een “extreem ne-
gatieve houding” naar voren komt ten opzichte van de doelstellingen van de organisatie. Dit 
is in 1990 “wat afgezwakt”, zo stelt het rapport, “zonder echter te resulteren in een uitge-
sproken positieve attitude”. Het rapport signaleert een tendens naar meer uitpraten en con-
frontatie. “De negatieve houding blijft echter het sterkst bij de arbeiders.”  Zowel arbeiders 
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als bedienden zijn het eens of zelfs ‘absoluut’ eens met uitspraken als ”Het is niemand echt 
duidelijk waarheen wij evolueren”; “De mensen worden niet aangemoedigd zich uit te spre-
ken”; “Waardigheid wordt niet erkend”; “Mensen zijn niet bereid om hun ware overtuigin-
gen op tafel te leggen”; “De informatie tussen de teams wordt onvoldoende uitgewisseld”; 
“De mensen worden onvoldoende betrokken bij het nemen van beslissingen”; “Mensen voe-
len zich gefrustreerd omdat ze niet geconsulteerd worden”. Dit alles wijst er op dat de satis-
factie met de leiding bijzonder laag is en dat elk gevoel van empowerment ontbreekt. 
 
Box 5.2: interactiepatroon joker aan touwtjes 

Een van beide productiemanagers - actief deelgenomen aan het hele herontwerpproces, en bij de re-
organisatie met vervroegd pensioen gegaan - blikt zo terug op de oude situatie: “In productie werden 
we altijd stiefmoederlijk behandeld.  Vijf jaar lang hebben we een bedrijfsleider gehad die een aanflui-
ting was. Hij fungeerde enkel als doorgeefluik.  Daarna hadden we  een Franse productiedirecteur met 
een taalbarrière. Waarom we dat lieten gebeuren? Je probeerde wel wat.  Dan ging je naar het MT met 
een voorstel. Je eigen chef verdedigde je niet. Hoofden van andere afdelingen kwamen met stekelige 
vragen.  We konden het niet uitleggen. Je stapte niet naar de Algemeen Directeur, uit loyaliteit en om-
dat je wist dat het niet geaccepteerd zou worden.  Het MT was één kliek: wij zijn aan de macht, laat de 
rest maar zeuren. Nu zie je empowerment: de productiechef kan in rechtstreeks contact met de perso-
neelsadviseur zijn eigen personeel selecteren. Als je vroeger een medewerker een reprimande wilde 
geven, moest je eerst vragen of het mocht. Je werd als productiemanager gedirigeerd, je was een jo-
ker aan touwtjes.” 
 

Uit zichzelf stapten de twee productiemanagers niet uit de houding van aangeleerde hulpeloosheid, 
ook niet toen de personeelsmanager hen hiertoe begon aan te moedigen. Zij werken vervolgens wel 
toegewijd mee aan het herontwerp van de organisatie in het Claire2-team. Zij leveren aan dit team een 
gewaardeerde bijdrage. De ontwikkeling die zij hierdoor doormaken doet hen echter nog niet voldoen 
aan de eisen voor de nieuwe functie van manager operations in de nieuwe organisatie (zie 5.5.2). 

 

 

5.3 Opzet van de meting van de uitkomsten 

In juni 1996 start het onderhavige onderzoek met het opstellen van een onderzoeksvoorstel 
voor het managementteam. Dit is een volledig nieuw managementteam, grotendeels samen-
gesteld uit leden van het Claire2-team. Een jaar na het herontwerptraject is dus de groep die 
tijdelijk leiding gaf aan het veranderingsproces de formele leiding van de nieuwe organisatie 
geworden. De Nederlandse directeur is ondertussen vertrokken en opgevolgd door de Belgi-
sche manager operations. 

5.3.1 Opdracht 

Het meetinstrument voor empowerment heb ik ontwikkeld in opdracht van de nieuwe direc-
teur van de fabriek. De opdracht luidt als volgt: “Maak de voortgang meetbaar bij het conti-
nue verbeteren van empowerment , teamwerk, open communicatie en integriteit” Ik probeer 
dit te combineren met een evaluatie van de aanpak van Gemeenschappelijk Herontwerp. Het 
MT wijst mijn eerste plan van aanpak af omdat de evaluatie een te groot accent heeft. De 
argumentatie is als volgt.  

“Wij kunnen het ons niet permitteren uitgebreid achterom te kijken. Wij staan voor de op-
gave in korte tijd een high performance plant te worden, komend vanuit een enorme ach-
terstandssituatie. Wij realiseren ons dat empowerment en teamwerk daarbij de sleutel-
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factoren zijn. Maar dat zijn softe zaken waar wij als technisch opgeleide mensen niet 
goed van weten hoe wij ze moeten operationaliseren. Dat is dus de kern van de op-
dracht.” 

Het meetinstrument zal aan de volgende eisen moeten voldoen: (1) het verschaft inzicht in de 
vraag hoever de fabriek is met de realisatie van de vier genoemde waarden, (2) het geeft de 
leden van de organisatie de kans invloed uit te oefenen op de verdere uitwerking van het 
nieuwe systeem van werken en (3) het verschaft informatie ten behoeve van gerichte maatre-
gelen per afdeling en team. 
Herkenbaar in de opdracht en de gestelde eisen is een managerial oriëntatie van plannen, 
monitoren en bijsturen. De oriëntatie van het management is duidelijk meer gericht op sys-
tematische productiviteit dan op collaborative inquiry (zie hoofdstuk 3). Binnen dit kader 
krijg ik de ruimte de evaluatie van het herontwerpproces ‘mee te nemen’. 

5.3.2 Hypothesen 

In deze casestudy ga ik na in hoeverre door Gezamenlijk Herontwerp in een concreet geval 
verbetering van organisatie-effectiviteit is bereikt op de criteria efficiency, satisfactie en em-
powerment. Eveneens ga ik na hoe het met de competentie van de organisatieleden is gesteld 
(self-efficacy en stemming). 
De belofte van GH is in twee hypothesen geoperationaliseerd: 
1. Toepassing van Gezamenlijk Herontwerp leidt gelijktijdig tot een verbetering van effici-

ency, satisfactie en competentie. 
2. Mensen die lid zijn geweest van de herontwerpteams zullen hogere niveaus van satisfac-

tie, empowerment en self-efficacy rapporteren dan de overige medewerkers. 
De verwachting dat de efficiency zal toenemen is gebaseerd op de aanname dat hoe meer 
partijen hun perspectief inbrengen bij het opnieuw doordenken van de werkprocessen, hoe 
beter het nieuwe ontwerp van de werkprocessen zal zijn en hoe groter het vertrouwen van de 
betrokkenen is in een succesvolle toekomst. De verwachting dat de satisfactie zal toenemen 
is gebaseerd op de aanname dat toepassing van sociotechnische organisatieprincipes tot een 
betere match leidt tussen kenmerken van mensen en organisatiekenmerken. Beide verwach-
tingen zijn in één hypothese vervat. Er zijn tal van interventiemethoden die tot verhoging van 
efficiency leiden evenals er veel aanpakken zijn die tot verhoging van satisfactie leiden. Het 
bijzondere van GH is dat zij beide tegelijk belooft. Daarop dient zij dan ook beoordeeld te 
worden. 
De verwachting dat participanten in herontwerpteams een hoger niveau van satisfactie zullen 
rapporteren is gebaseerd op de aanname dat leden van herontwerpteams meer gelegenheid 
hebben tot realiteitstoetsing dan organisatieleden die niet deelnemen aan herontwerpteams. 
De verwachting dat participanten zich ook meer empowered zullen voelen is gebaseerd op de 
aanname dat leden van herontwerpteams meer invloed hebben ervaren dan hun collega’s. De 
verwachting dat participanten een hoger niveau van self-efficacy zullen rapporteren is geba-
seerd op de leertheorie van Bandura dat als mensen succesvol zijn in het uitoefenen van con-
trole zij hun perceptie van eigen kunnen omhoog bij stellen.  

5.3.3 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet onderscheidt vier groepen op basis van twee criteria: in dienst/ontslagen 
en wel/niet deelgenomen aan de herontwerpteams. Vergelijking tussen deze vier categorieën 
dient uitsluitsel te geven over de vraag of deelname aan een herontwerpteam bijdraagt aan 
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persoonlijke groei, zowel in het geval men zijn baan behoudt als in het geval men heeft moe-
ten vertrekken. Naar de mening van het MT staat echter het met de bonden bereikte akkoord 
niet toe dat vanuit het bedrijf contact wordt opgenomen met mensen die zijn ontslagen. Het 
compromis is dat de mensen die met vervroegd pensioen zijn gegaan geïnterviewd mogen 
worden.  
De vragenlijst bevat onder andere de volgende schalen voor het meten van de satisfactie: 
1. Satisfactie met het werk: belangrijkheid van de taak, ervaren zinvolheid van het werk, 

rolduidelijkheid, structurering, werkbelasting, actuele fit individu en organisatie, inte-
griteit. 

2. Satisfactie met teamwerk: ondersteuning door collega’s, krijgen van informatie, geven 
van informatie. 

3. Satisfactie met de directe chef: stimulerend leiderschap. 
Verder bevat de vragenlijst de volgende schalen voor empowerment: 
1. mijn invloed 
2. de invloed van mijn chef 
3. initiëren van verandering en 
4. ervaren steun voor eigen veranderingsideeën.  

Competentie is gemeten met self-efficacy, collective efficacy en stemming. De meetinstru-
menten worden toegelicht en verantwoord in bijlage 1. 
Het invullen van de vragenlijst vindt plaats in werktijd op het bedrijf en wel in groepen van 
15 à 20 mensen tegelijk. Een lid van het managementteam geeft steeds een korte introductie 
op het doel van de enquête, waarna twee studenten nadere instructie geven voor het invullen 
van de lijst. Men heeft circa 40 minuten nodig om de complete lijst in te vullen.  
De ondernemingsraad bedingt dat de onderzoeker zijn bevindingen rechtstreeks aan het per-
soneel zal terugkoppelen. Op grond van eerdere ervaring met vragenlijsten is men niet ge-
neigd terugkoppeling door het management serieus te nemen. Dit biedt de onderzoeker de 
gelegenheid de onderzoeksresultaten volgens de principes van Survey Feedback terug te 
koppelen naar alle personeelsleden. Dit gebeurt in 7 bijeenkomsten van 1,5 uur, waarbij een 
boekje wordt uitgedeeld met alle scores alsmede citaten uit de interviews. De uitkomsten van 
de meting zijn berekend naar de volgende zeven groepen: operations, productieondersteu-
ning, onderhoud, logistiek, labo, staf en managementteam. Elk groep krijgt per schaal het 
gemiddelde van de fabriek en het eigen groepsgemiddelde teruggekoppeld.  
 

5.4 Interventie: Gezamenlijk Herontwerp 

Deze paragraaf beschrijft de aanpak en aannamen van de interventie. 

5.4.1 Aanpak 

Gezamenlijk Herontwerp omvat (1) sociotechnische organisatieprincipes, (2) een fasering 
van de inhoud van de herontwerptaak en (3) een structurering van de rolverdeling bij het 
werken aan die taak. Voor een korte bespreking van de sociotechnische organisatieprincipes 
verwijs ik naar 2.2.1. 
Het inhoudelijke werk leidt tot resultaten als een analyse, een idee, een ontwerp, een geïm-
plementeerd ontwerp. De rolverdeling leidt tot nieuwe relaties en nieuwe vormen van sa-
menwerking. Het inhoudelijk werk betreft het wat van de verandering, de rolverdeling be-
treft wie op welk moment bij wat wordt betrokken.  
Gezamenlijk Herontwerp faseert het taakgerichte werk als volgt: 



 
 
Gezamenlijk Herontwerp 125 
 

1. Bepalen van de besturing: zorgdragen voor het evenwichtig managen van continuïteit, 
afbouw en vernieuwing van de organisatie. Dit kan door aparte managementteams te 
vormen voor elk van deze drie taken of in ieder geval aparte agenda’s op te stellen. 

2. Formuleren van het waarom van de vernieuwing: bepalen van een strategie. De leden 
van het team stellen allereerst een gedeelde gegevensbasis samen met behulp van Por-
ter’s analyseschema van de value chain (concurrentiepositie, primaire processen, con-
tracten, technologieën, personeel, infrastructuur, financiën). Vervolgens bepaalt men de 
prioritaire klanten en stakeholders: wat waarderen zij, wat verwachten zij en wat zijn 
dientengevolge de te leveren outputkarakteristieken. Deze outputkarakteristieken zijn in 
de volgende fasen de toetssteen voor het nieuwe ontwerp. 

3. Ontwerpen van de ideale organisatie van activiteiten: ontwikkelen van een nieuwe visie 
op de organisatie. Het team stelt de minimale activiteiten vast die nodig zijn om de ge-
wenste output te genereren, formuleert prestatie-indicatoren en kiest de reële processen 
die in het licht van het ideale proces geanalyseerd moeten worden. Dit is het creatieve 
werk, waarbij mensen ideeën lanceren, uitwerken en verwerpen of vasthouden. Al doen-
de maakt men zich het stroomdenken eigen. 

4. Analyseren van bestaande processen en detailleren ideaal ontwerp: verduidelijken van 
de interafhankelijkheden en tekortkomingen van de bestaande processen om zicht te 
krijgen op wat eigenlijk gemanaged moet worden. De volgorde is: eerst het primaire 
proces, dan de ondersteunende diensten en tot slot de managementstructuur. Medewer-
kers vanuit alle organisatiegeledingen doen aan dit werk mee. Zij nemen de rol van indu-
strial engineer op zich en verwerven inzicht in wat er goed en wat er mis loopt in de be-
drijfsprocessen. 

5. Vaststellen van het organisatieontwerp: integreren van de voorstellen tot één organisatie-
ontwerp. Tevens uitwerken van de implementatieplannen voor de ondersteunende be-
drijfsaspecten (technologie, personeelsbezetting, financiën, et cetera). Het veranderteam 
leert hier de verschillende delen tot een werkend geheel samen te voegen. 

6. Werken, leren en consolideren: toewijzen van de processen aan teams. Benoemen van de 
resultaatverantwoordelijkheid van de teams. Elk team krijgt naast een operationele ver-
antwoordelijkheid ook de verantwoordelijkheid voor continue verbetering. Gedurende 
meerdere jaren finetunen van de nieuwe structuur. Definiëren van prestatie-indicatoren, 
al werkend leerervaring met de nieuwe werkwijze opdoen en aanbieden van opleidingen. 

 
De structuur van de rolverdeling bestaat uit een cascade van herontwerpteams, waardoor 
trapsgewijs de gehele organisatie betrokken raakt bij het herontwerpen. Als bij een waterval 
stroomt het herontwerp van boven naar beneden. De leidende groep brengt enkele serieuze 
alternatieven voor vernieuwing in en laat deze zowel toetsen als uitwerken door mensen op 
het eerst lagere niveau. Als mensen van het eerst lagere niveau de haalbare alternatieven 
hebben geselecteerd en uitgewerkt, wordt het daarop volgende lagere niveau betrokken bij 
het weer verder detailleren van de plannen en alternatieven. Het veranderteam nodigt op de-
ze wijze steeds meer mensen uit hun kennis en commitment bij het inhoudelijke heront-
werpwerk in te brengen. De structuurprincipes voor de tijdelijke veranderorganisatie zijn:  
• uitnodigen tot een hoog niveau van participatie van operationele mensen: het manage-

ment laat zijn organisatiealternatieven niet alleen uitwerken, maar ook toetsen door de 
lagere niveaus;  

• teams samenstellen op het criterium ‘wie heeft de beste operationele kennis’;  
• de taak van een herontwerpteam bij aanvang van het werk op schrift stellen; 
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• elk herontwerpteam wordt geleid door een manager uit het veranderteam en begeleid 
door een adviseur;  

• als de voortgang van het werk stagneert omdat mensen gevoelsmatig moeite hebben met 
wat er gebeurt, wordt de inhoudelijke agenda opgeschort en wordt aandacht aan deze ge-
voelens besteed. 

5.4.2 Aannamen 

Ik bespreek de aannamen die relevant zijn voor de competentievraag, de organisatievraag en 
de procesvraag.  
Ten aanzien van de competentievraag (“Waaraan meet je af of een persoon zich heeft ont-
wikkeld?”) is de aanname van GH consistent met het uitgangspunt van deze studie dat ont-
wikkeling van ervaringsvermogen tot ontwikkeling van handelingscompetentie leidt. Per-
soonlijke groei zou blijken uit een evenwichtige appreciatie van de zich ontwikkelende rea-
liteit, het opgeven van vluchtmechanismen en het zich verzoenen met de beperkte invloed 
die men heeft en deze constructief en toekomstgericht gebruiken (Vansina, 1998a: 17).  
Ten aanzien van de organisatievraag (“Wat is te verstaan onder het begrip hiërarchie als 
men zegt te streven naar niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties?”) berust 
Gemeenschappelijk Herontwerp op de aanname van systeemhiërarchie15. Een organisatie is 
een hiërarchie in de zin van een ordening van hogere en lagere systeemniveaus. Er zijn twee 
ordeningen (Jaques, 1996). De eerste ordening betreft de complexiteit van taken. Om de 
twee meest uiteen liggende niveaus te noemen: de taak obstakels op de werkvloer te over-
winnen heeft een andere complexiteit dan de taak complexe systemen voor het hele concern 
tot stand te brengen. De tweede ordening is  een managerial accountability hierarchy (Ja-
ques, 1996: 35). Dit is een systeem van rollen waarin een individu in een hogere rol (de ma-
nager) aanspreekbaar is op en ter verantwoording kan worden geroepen voor de output van 
de personen in de direct lagere rollen. Een manager is dus verantwoordelijk voor zijn eigen 
taak en aanspreekbaar op de output van zijn directe ondergeschikten in hun taak. Zijn aan-
spreekbaarheid op de output van anderen is gebaseerd op het principe dat een manager waar-
de dient toe te voegen aan het werk van zijn directe ondergeschikten. Deze toegevoegde 
waarde kan hij leveren vanuit de hogere complexiteit van zijn taakniveau. De systeemhiërar-
chie van taken en rollen heeft dus niets te maken met een bevelshiërarchie. De bevelshiërar-
chie werkt tegenwoordig niet meer, maar zonder een heldere systeemhiërarchie werkt het 
ook niet. 
De tweede aanname is dat een organisatie een coalitie van stakeholders is en dat samenwer-
king tussen de stakeholders op basis van een diversiteit aan perspectieven en belangen een 
vereiste is voor het herontwerpen van de organisatie (Vansina, 1998a: 18). Dit is een andere 
formulering voor wat in deze studie participatieniveau 4 is genoemd. Samenwerken op basis 
van diversiteit verschaft de ervaring van het werken over de grenzen van de hiërarchie en de 
functiegebieden heen. Bovendien garandeert de diversiteit dat mensen de vernieuwing van 
de organisatie niet alleen vanuit een economisch perspectief doordenken, maar ook vanuit 
verschillende andere perspectieven: technologisch, maatschappelijk, psychologisch, et ce-
tera. Men dient daarom business managers, researchers, engineers, operators en zelfs vak-
bonden en lokale overheid als stakeholders bij het herontwerpen te betrekken. Het balance-
ren en integreren van de verschillende perspectieven is nodig om een organisatiesysteem tot 
stand te brengen dat duurzaam in staat is tot grote prestaties (‘high performance system’). 
Ten aanzien van de procesvraag (“wat zijn de processen die door de interventie op gang 
worden gebracht en via welke de interventie het gewenste effect sorteert?”) is de aanname 
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van GH dat echte organisatieverandering een transitieruimte nodig heeft (Vansina, 1998b: 
271-4). Het kenmerk van een organisatieverandering is dat zij een tijdsdimensie en een doel 
heeft om van de ene bestaanstoestand naar een andere te bewegen. Het schiet tekort als het 
management tijdens dit ‘bewegen’ participatie enkel ziet als een instrument om van mensen 
informatie te verkrijgen of om weerstand tegen verandering weg te nemen. Als het manage-
ment medewerkers alleen tot participatie uitnodigt om zijn eigen doelen te kunnen realiseren, 
creëert zij precies de conditie die mensen in een zuiver instrumentele relatie met de organi-
satie houdt of hen daarin doet terugvallen. Echte participatie in organisatieverandering is een 
gezamenlijk zoeken in een proces dat een open einde heeft. Dat wil niet zeggen dat mensen 
maar kunnen voorstellen wat hun goed dunkt. Uit de strategie vloeien zoals we zagen eisen 
voort voor het herontwerp van de werkprocessen. Het moet echter een open vraag zijn wat 
de nieuwe werkrelaties zullen worden.  

“Aandacht en respect voor mensen vereist dat (…) mensen de tijd en ruimte wordt ge-
gund voor het opnieuw doordenken en doorwerken van de relaties die zich ontwikkelen 
met hun werk, hun collega’s en de nieuwe organisatie. Deze speciale condities van ruim-
te en tijd noem ik ‘transitional space’ in navolging van Winnicott (1971) en na jarenlange 
samenwerking met Harold Bridger.” (Vansina, 1998b: 272) 

De methodische kern van de notie van een transitieruimte is dat de adviseurs het werk in de 
teams niet ontwerpen en begeleiden als een invuloefening, maar als een gelegenheid voor 
mensen om geleidelijk de oude realiteit in hun ervaringswereld los te laten en hun creatieve 
vermogens vrij te maken voor het vormgeven aan een nieuwe bedrijfsrealiteit. De adviseur 
nodigt leden van de teams uit ideeën in te brengen en er mee te spelen en hiermee in hun 
denken een wereld op te bouwen van wat mogelijk is en wat niet. In deze overgangsruimte 
kunnen mensen ook anticiperen op gevoelens van verlies en rouw.16  
 
       Organisatie-effectiviteit  
Gezamenlijk Herontwerp →  Transitieruimte   →           + 
      - sociale constructie Persoonlijke ontwikkeling  
      - worrying through  
       
 
Figuur 5.1 De procestheorie achter GH 
 
In figuur 5.1 is aangegeven dat zich in de overgangsruimte twee psychosociale processen 
afspelen: sociale constructie van de realiteit en worrying through. Sociale constructie van de 
realiteit houdt in dat de interactie tussen de leden van de organisatie leidt tot een gedeelde 
visie op wat de organisatie is en moet zijn (Chisholm & Vansina, 1993: 301). Worrying 
through berust er op dat de leden van de werkgroepen hun ervaringen, anticipaties, fanta-
sieën en data delen en vergelijken en daardoor tot een betere appreciatie kunnen komen van 
de situatie waarin zij terecht kunnen komen (Janis & Mann, 1977). Zij doorleven individueel 
en gezamenlijk de geanticipeerde gevolgen van de radicale verandering: het werkelijke of 
vermeende verlies van werk, collega’s, positie, loyaliteit van de afdeling, loopbaanvooruit-
zichten en van zingeving en identiteit. Hierdoor geraken zij in staat om een toekomstige ma-
nier van werken onder ogen te zien. 

“Participatie als een wetenschappelijk managementtool leidt al snel tot social enginee-
ring. Het staat in scherp contrast tot het creëren van condities voor een transitional spa-
ce: een ruimte waarin mensen het heden kunnen confronteren met hun te voorschijn tre-
dende verleden en hun zich ontwikkelende toekomst en in staat worden gesteld de 
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spanning en stress door te werken die dit met zich meebrengt, alvorens zij de gevolgen 
van de veranderingen in de naakte realiteit tegemoet treden.” (Vansina, 1998b: 274) 

Worrying through is een normaal proces dat mensen helpt zichzelf op het ergste voor te be-
reiden. Er vindt een psychologische immunisering en een cognitieve voorbereiding plaats. 
Het belangrijkste resultaat is dat men de eigen gevoelens beter onderkent en daardoor beter 
de reacties van anderen kan begrijpen. Men voelt zich niet meer alleen en onderkent dat de 
deze verliesgevoelens (van ontkenning, agressie, depressie, angst en schaamte) op een nor-
male manier deel uitmaken van een diepe betrokkenheid bij het gebeuren.  

“Men hoeft niet langer te doen alsof men buiten het saneringsproces staat. (…) Boven-
dien heeft men iets geleerd over afweermechanismen die het gezond, doch pijnlijk pro-
ces van het zoeken naar nieuwe betekenis kunnen afremmen. (…) Door een verhoogde 
kennis kan men beter met waardigheid en respect de af te vloeien medewerkers bena-
deren, waardoor het gevoel van sociale rechtvaardigheid ook bij de blijvers kan behou-
den blijven.” (Vansina & Tailleu, 1996: 226).  

De transitional space en zijn twee psychosociale processen kan men niet ontwerpen. Wel kan 
men condities in ruimte en tijd creëren die het mensen toestaan deze processen plaats te laten 
vinden. 
 

5.5 Processen 

Deze paragraaf beschrijft eerst het proces dat zich bij toepassing van de aanpak van Geza-
menlijk Herontwerp in de casus afspeelt en vervolgens de belangrijkste gebeurtenissen tus-
sen het moment van interventie en meting. 

5.5.1 Klinische observaties van groepsprocessen tijdens het herontwerpen 

Hoewel dit onderzoek niet voorafgaand aan de interventie is gepland, hebben zowel de in-
terne als de externe adviseur aantekeningen gemaakt van wat hen tijdens het proces frap-
peerde. Zij hebben dit onafhankelijk van elkaar gedaan. De externe adviseur was vooral be-
nieuwd of participatie mogelijk was bij dreigend massaontslag. Als interne adviseur was ik 
benieuwd of leren en herstructureren samen kunnen gaan. Met andere woorden: of GH de 
oorspronkelijk geplande training kon vervangen. Achteraf hebben wij beiden onze aanteke-
ningen vergeleken. Vervolgens heb ik onderstaande weergave gecheckt met vier managers 
van de fabriek die bij het herontwerp betrokken waren. De observaties geef ik weer aan de 
hand van de zes stappen van de herontwerpaanpak. Eerst wordt kort het inhoudelijke werk 
getypeerd, dan wordt de procesobservatie beschreven, in enkele gevallen gevolgd door een 
interpretatie.  

1. Definiëren van het stuurwiel 

De directeur en de personeelsmanager besluiten zoals eerder gezegd het Management Team 
te passeren. Het Claire2-team krijgt het stuurwiel in handen. Dit team is samengesteld uit 
mensen van het managementniveau onder het MT. Deels gaat het om jonge mensen die de 
afgelopen jaren ‘in de oppositie’ zaten en tot nu toe het gevoel hadden dat ze er niet door-
heen kwamen, deels om ervaren managers die zich jarenlang een ‘joker aan touwtjes’ hebben 
gevoeld, maar in die rol hebben overleefd.  
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Observatie: de leden van het veranderteam pakken hun nieuwe verantwoordelijkheid zonder 
aarzeling op. De samenwerking tussen de ‘jonge honden’ en de ‘ervaren rotten’ loopt goed. 
Het bestaande managementteam protesteert niet tegen de grote verantwoordelijkheid die het 
Claire2-team nu krijgt. 

Formuleren van het waarom van de vernieuwing 

Het Claire2-team ontwikkelt een nieuwe productiestrategie die de fabriek een overlevings-
kans moet geven. Uiteindelijk stapt men af van de positionering als producent van ‘unieke 
producten’ en kiest men voor ‘costleadership’. 
Observatie: de oefening “schrijf eens op wie je klanten zijn en wat ze van je appreciëren” 
jaagt het schaamrood op de kaken van hen die leiding wilden geven aan het veranderings-
proces. Men blijkt het niet te weten. 

Ontwerpen van de ideale organisatie van activiteiten 

Eerst speelt men met het idee de bedrijfsprocessen op basis van onderscheiden klantengroe-
pen in te richten. Dit blijkt niet zinvol. Daarop ontstaat het idee twee productstromen als uit-
gangspunt te nemen: een dedicated stroom voor de bulkproducten en een multipurpose-
stroom voor de specialties. Dit zou technisch en organisatorisch een grote omschakeling zijn, 
maar grote besparingen kunnen opleveren door reductie van turnaround tijden. 
Observatie: er wordt in een vrije sfeer gespeeld met ideeën, die tegelijk voortdurend worden 
getoetst aan de in stap 2 verzamelde gegevens over de realiteit van de markt en het produc-
tieproces.  

Analyseren van de bestaande werkprocessen 

Het idee het productieproces te differentiëren naar twee productstromen legt men ter beoor-
deling voor aan circa 16 mensen uit het eerst lagere hiërarchische niveau: ondermeesters, 
engineers, planners en procesexperts. Het Claire2–team stelt hun twee vragen: klopt het idee 
van de twee productstromen, en werk het een slag verder uit. Eén groep werkt de multi-pur-
pose lijn uit, een tweede de dedicated lijn. Beide teams maken procesanalyses en komen tot 
de conclusie dat het idee haalbaar en wenselijk is. Het veranderteam integreert de voorstellen 
en betrekt vervolgens uitvoerende medewerkers bij het herontwerp door werkgroepen te 
formeren rond vragen over de integratie van ondersteunende functies in het primaire proces 
en over condities voor procesbeheersing door de operators zelf. Operators, laboranten, meet- 
en regeltechnici enzovoort doen nu mee aan het verder detailleren van het nieuwe ontwerp. 
Observatie: de uitnodiging om mee te werken aan het herontwerp wordt gedaan in een bij-
eenkomst van enkele leden van het veranderteam met de 16 mensen. Een ondermeester stelt 
al snel de volgende vraag: “Is dit nu eigenlijk geen uitnodiging om mee te gaan timmeren 
aan onze eigen doodskist?” De personeelsmanager antwoordt: “De doelstelling weer compe-
titief te worden zal inderdaad niet gerealiseerd kunnen worden zonder verlies van arbeids-
plaatsen. En deelname aan de herontwerpteams geeft jullie geen garantie op de eigen ar-
beidsplaats.” De externe adviseur brengt in: “We hebben jullie hulp nodig bij het ontwerpen 
van een organisatie die een toekomst heeft.” De 16 aanwezigen accepteren deze antwoorden. 
Een andere vraag is: “Staat het ons vrij alles wat wij in de herontwerpteams bespreken ook te 
bespreken met de collega’s buiten het team?” De personeelsmanager antwoordt: “Ja zeker. 
Wij stellen dat zelfs op prijs als het gebeurt om je eigen data en mening te toetsen aan die 
van anderen.” Iemand vraagt even later: “Is deelname een opdracht of is dit een uitnodi-
ging?” De externe adviseur antwoordt dat het een uitnodiging is en dat men vrij is daar wel 
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of niet op in te stappen. Ook dit antwoord accepteert men. Deze bijeenkomst vindt plaats op 
vrijdagochtend. Verschillende mensen hebben in het weekend een slapeloze nacht alvorens 
ze een beslissing nemen. ‘s Maandags doet iedereen mee.  
Interpretatie: de vraag naar de betekenis van de uitnodiging tot participatie stelt een werke-
lijk belang aan de orde: de zorg om de arbeidsplaatsen. In die zin is het een kritische vraag: 
wordt met onze belangen rekening gehouden? Maar het is ook een vraag die peilt wat de in-
tentie van het management is bij haar uitnodiging tot participatie. Het antwoord op de vraag 
houdt de spanning op tafel door het verantwoordelijkheidsdilemma bij de medewerkers neer 
te leggen als een moeilijke beslissing die zij zelf moeten nemen.  

Vaststellen van het organisatieontwerp 

Als het organisatieontwerp bijna gereed is, komt het nieuws dat de fabriek door het Neder-
landse moederbedrijf verkocht zal worden aan een Amerikaans bedrijf.  
Observatie: er is in het veranderteam Claire2–team aarzeling of men nu moet stoppen of 
doorgaan. Ik maak de volgende interventie: “Drie maanden lang hebben heel veel mensen 
zich zeer ingespannen voor het maken van het veranderingsplan. Onderwijl planden anderen 
de verkoop. Dit laatste verandert de situatie in één klap. Wat is nu in deze nieuwe situatie de 
zin van al onze inspanningen geweest?” In een twee uur durend gesprek blijkt zienderogen 
het gezamenlijk zelfvertrouwen. Men zegt dat het herontwerpwerk zeker zin heeft gehad, 
alleen al omdat men veel geleerd heeft over de eigen organisatie en over organisatieverande-
ring. Maar vooral ook omdat men zich met het nieuwe plan gesprekspartner zegt te voelen 
van de nieuwe eigenaren. Ook stelt men elkaar vragen als “hoe komt het dat jij vooraf iets 
wist van de verkoop en ik niet” of aan de directeur “werd u een keuze gelaten of bent u mee 
verkocht?” Het gesprek is open en eerlijk. De beslissing om door te gaan neemt men ten slot-
te in een minuut. 
Interpretatie: het verloop van dit twee uur durende gesprek was voor mij ter plekke het over-
tuigende bewijs dat een ingrijpender leerproces heeft plaatsgevonden dan met een training 
mogelijk is. Vergelijk het met het vijf maanden eerder nog aangeklaagde interactiepatroon 
van de productiemanager als een joker aan touwtjes. Nu voelt men zich nota bene ge-
sprekspartner van een nieuwe eigenaar aan de andere kant van de oceaan. Bovendien blijkt 
uit de vraag aan de directeur – en uit het feit dat hij de vraag beantwoordt - dat er nu ook 
openheid is over de grens van de hiërarchie heen. Het doel van ‘horizontal management’ of-
tewel minder hiërarchische sociale verhoudingen is blijkens het verloop van deze bijeen-
komst gerealiseerd. 
Theoretische reflectie: de eenvoudige vraag naar “de zin van de tot nu toe geleverde inspan-
ningen in het licht van de nieuwe informatie” heeft de krachtige uitwerking dat allerlei aar-
zelingen zich omvormen tot een gemeenschappelijke, zelfbewuste beslissing. Hoe komt dat? 
Welk proces is hier werkzaam als link tussen interventie en uitkomst? De derde veronder-
stelling van deze studie (zie 2.6.2) suggereert dat de vraag naar de zin ertoe leidt dat de leden 
van het team zich verdiepen in en verstaan met de stemming van elk individueel lid van het 
team ten aanzien van de te nemen beslissing. De verschillende kleurschakeringen en gevoel-
stonen in de wijze waarop ieder de situatie ervaart kunnen hierdoor naar voren komen. Zelf-
regelend komt het team vervolgens tot een beslissing over de te volgen lijn.    

Voorbereiden implementatie 

Competentie en motivatie worden als de twee belangrijkste criteria gekozen bij het selecte-
ren van de mensen voor het realiseren van de nieuwe strategie en het nieuwe bedrijfsproces.  
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Observatie: als het veranderteam de criteria vaststelt voor de nieuwe managementfuncties 
verandert er iets in de stemming van de groep. De interventie van de externe adviseur is: “Ik 
merk dat de sfeer wat matter wordt. Ik vraag me af wat de bespreking van de criteria voor de 
managementfuncties jullie doet.” De twee productiemanagers brengen daarop naar voren dat 
zij het gevoel hebben dat de nieuwe criteria impliceren dat zij beiden ongeschikt bevonden 
zullen worden voor de nieuwe functie van manager operations. Zij spreken daarmee iets uit 
wat al zichtbaar is in het functioneren van het team. De andere leden van het team geven 
aandacht aan deze ervaring van hun twee collega’s. De tweede interventie van de externe 
adviseur is: “Wat jullie nu ervaren aan aangeslagenheid rond het verlies van je rol of mis-
schien zelfs je baan zal straks ook door het personeel worden ervaren.” Waarna een bespre-
king plaatsvindt van de psychologische consequenties van reorganisatie en van sociale recht-
vaardigheid (Vansina & Taillieu, 1996).  

Start implementatie 

Het afscheid nemen van de helft van het personeel vindt gefaseerd plaats, in lijn met de in-
voering van de nieuwe technologie en de nieuwe werkwijze. Iedere medewerker heeft direct 
na de aankondiging van de omvang van de personeelsreductie een persoonlijk gesprek met 
zijn manager en zijn personeelsadviseur. De manager informeert de medewerker over wat er 
met zijn functie gebeurt, of hij in aanmerking komt voor een andere functie en wat de sociale 
regelingen zijn. Vanwege het gefaseerd vertrekken hebben de lijnmanagers de opdracht het 
afscheid telkens te markeren en in de eigen groep hier regelmatig aandacht aan te besteden 
als een vorm van rouwverwerking. Afscheid nemen is ook een vast onderwerp op de agenda 
van het nieuwe managementteam. 
Observatie: van een klein aantal mensen wordt meteen afscheid genomen op de dag dat de 
reorganisatie wordt aangekondigd. Ook zij hebben eerst een persoonlijk gesprek. Zij krijgen 
te horen dat hun functie vervalt, dat er geen alternatief is en dat zij direct moeten vertrekken. 
Hen wordt gevraagd direct na het gesprek hun kast leeg te maken. Onder begeleiding van 
een medewerker van de afdeling Safety, Health and Environment worden zij naar de poort 
begeleid. Het management heeft voor deze medewerkers tot deze procedure besloten uit 
angst dat deze medewerkers agressief gedrag zouden tonen, daarbij dingen zouden doen 
waar zij later zelf spijt van zouden hebben en die mogelijk escalerend zouden werken op het 
hele personeel. Deze procedure maakt echter diepe indruk op het hele personeel. Zij zien (of 
horen er over vertellen) dat enkele van hun collega’s met een plastic tasje in de hand en be-
geleid door een SHE-medewerker naar de poort worden gebracht. Sommigen krijgen de as-
sociatie met iemand die naar de gevangenis wordt geleid. Deze ervaring werkt traumatisch. 
Als ik tien maanden later mijn interviews houdt, wordt dit verhaal mij verteld op een manier 
die de indruk wekt dat het gisteren gebeurd is en morgen bij de volgende groep weer zo gaat. 
Iemand verwoordt het zo: “Mensen zijn zonder afscheid van hogerhand aan de poort gezet, 
na hier soms 25 jaar te hebben gewerkt. Het is schandalig. Het ging onder begeleiding van 
een verpleegster en een bewaker en zonder handdruk van de baas.” Als ik dit met het mana-
gementteam bespreek en het thema van de waardigheid van mensen inbreng, schieten zij in 
de verdediging. Bij een reorganisatie twee jaar later, komt deze ervaring echter weer terug. 
Mensen zeggen dan tegen de personeelsdirecteur: “zo doen we het toch niet weer?!”  
Interpretatie: men kan zeggen dat het verhaal wordt opgeblazen tot een dramatisch beeld. 
Een SHE-medewerker wordt een “bewaker”; een verpleegster die standby stond, begeleidt in 
het verhaal nu de mensen naar de poort en terwijl het persoonlijk gesprek met de baas net 
heeft plaatsgevonden, heet het dat zij zonder handdruk vertrekken. Duidelijk is in ieder geval 
dat de procedure niet goed is overgekomen. Het begrip  ‘plaatsvervangend leren’ (zie 2.4.6) 
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biedt mogelijk een verklaring: mensen voelen zich door deze procedure plaatsvervangend 
gekwetst. Dan is het raadzaam de procedure zo niet meer toe te passen. Afscheid nemen in 
dit soort situaties is echter niet eenvoudig (zie ook box 5.3). Temeer niet omdat ook de da-
gelijkse, normale dosis van gebrouilleerdheid, animositeit en leedvermaak op zo’n moment 
niet opeens vergeten en vergeven is. Soms is iemand ook gewoon blij dat hij van een ander 
af is.  
 
Box 5.3: onvermogen tot gezamenlijke rouwverwerking 

De vertegenwoordiger van de christelijke vakbond vertelt eind 1996: “Ik deed mee aan de onderhande-
lingen over het sociaal plan. Toen ik vervolgens op de dag van de ontslagaankondiging huilende col-
lega’s zag, ben ik ineengezakt. Dit kan ik niet nog een keer. Bij het verlies van je ouders heb je nog 
een rouwproces gaandeweg het regelen van de begrafenis. Bovendien mag je dan je verdriet uiten. 
Hier in de fabriek ben je man en moet je stoer zijn. Ik heb steun gevonden in een reis naar Afrika. Veel 
vrienden daar gemaakt. Zo heb ik mijn vertrouwen en eigenwaarde teruggevonden. Want je hebt toch 
last van zelfverwijt: wat had ik als vakbondsman nog meer kunnen doen voor de mensen? En de ont-
goocheling: ik stelde voor het werk te verdelen. De collega’s wilden dat niet. Men dacht niet meer soli-
dair.” 

 

 
Tot zover de weergave van enkele observaties van het proces in het Claire2–team en tussen 
dit team en de participanten op het eerst lagere niveau.  
De klinische observaties wekken de indruk dat bij meerdere mensen persoonlijke groei heeft 
plaatsgevonden. Het veranderteam bestaat uit mensen die vanuit een ondergeschikte en 
machteloze positie naar voren komen en in drie maanden tijd het zelfvertrouwen ontwikke-
len om zich gesprekspartner te voelen van de nieuwe eigenaar. De klinische observaties sug-
gereren bovendien dat dit zelfvertrouwen niet alleen gebaseerd is op het herontwerpplan 
waar men perspectief in ziet, maar ook op het vertrouwen in elkaar. Men vertrouwt er op 
gezamenlijk de competentie te hebben verworven om straks een antwoord te kunnen geven 
op de nu nog onbekende reactie van die nieuwe eigenaar. Het geloof in gezamenlijk kunnen 
is als het ware meegegroeid met het plan en met het nieuwe type samenwerking dat is ont-
staan.  

5.5.2 Gebeurtenissen tussen interventie en meting van uitkomsten 

De resultaten van de toepassing van GH zijn in februari 1997 gemeten. Dit is 24 maanden na 
de start van het herontwerp en 12 maanden na de feitelijke start van de implementatie. De 
belangrijkste gebeurtenissen in die 24 maanden zijn de volgende. De herontwerpteams door-
denken de eerste vier maanden de organisatie fundamenteel en komen tot een nieuw ont-
werp. Het Nederlandse moederbedrijf verkoopt de fabriek aan een Amerikaans bedrijf. De 
Amerikaanse manager wordt door de Nederlandse directeur van de fabriek uitgenodigd deel 
te nemen aan het veranderteam. De Amerikanen keuren het organisatieontwerp en de inves-
tering in de nieuwe technologie goed. Op enkele onderdelen versimpelen zij de productie-
processen nog verder. De vakbonden gaan akkoord met het sociaal plan. De herbezetting 
vindt plaats op basis van competentie en motivatie. Het veranderteam wordt formeel be-
noemd tot managementteam, behoudens de twee productiemanagers in het team, die wel 
waardering genieten maar beiden niet voldoende beantwoorden aan het profiel van manager 
operations. De manager logistiek maakt promotie tot manager operations. De  Nederlandse 
directeur vertrekt, wordt enkele maanden door een Amerikaan opgevolgd, waarna de Belgi-
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sche manager operations tot algemeen directeur promoveert. De nieuwe installaties worden 
opgeleverd, waarna men de nieuwe organisatie in productie kan invoeren. Hierbij neemt men 
gefaseerd afscheid van de helft van het personeel. Er wordt een workshop voor nieuw aange-
stelde managers gehouden over de waarden van het Amerikaanse moederbedrijf en de eigen 
stijl van leidinggeven. Als vier belangrijkste waarden worden gekozen: empowerment, inte-
griteit, open communicatie en teamwerk. De Nederlandse personeelsmanager keert terug 
naar het moederbedrijf en wordt opgevolgd door een nieuw aangetrokken Belgische perso-
neelsmanager. 
 

5.6 Resultaten  

Deze paragraaf beschrijft de uitkomsten van de meting van de resultaten van de organisatie-
verandering, alsmede de bevindingen met betrekking tot de verwachte persoonlijke groei van 
leden van de herontwerpteams ten opzichte van hun collega’s die niet aan de herontwerp-
teams hebben deelgenomen. Figuur 5.2 bevat een overzicht van de resultaten van de veran-
dering.  
 

 
Financiën 
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Figuur 5.2 De resultaten van de verandering 
 

5.6.1 Organisatie-effectiviteit 1: efficiency  

De enorme toename van de efficiency blijkt uit het feit dat hetzelfde productievolume wordt 
gedraaid met de helft van de mensen. Dit wordt mogelijk gemaakt door drie vernieuwingen: 
nieuwe technologie, nieuwe productieplanning en nieuwe organisatiestructuur. De invoering 
van de nieuwe technologie leidt tot veel minder werk en tot verlaging van de onderhouds-
kosten. De planning wordt iets onafhankelijker gemaakt van de orderstroom, waardoor in 
campagnes geproduceerd kan worden met zo lang mogelijke series van hetzelfde product. 
Was het productieproces voorheen functioneel georganiseerd in twee afdelingen met elk hun 
eigen ploeg, nu managet men het als één proces en werken de operators in één ploeg samen. 
Moest voorheen elke operator over alle functieplaatsen rouleren, waardoor hij nergens echt 
goed in was, nu is de eis dat elke operator vier functieplaatsen beheerst, waarvan één als spe-
cialist. De specialisten van de vijf ploegen vormen tezamen met supportmensen zogenaamde 
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ringteams, die probleemoplossing en continue verbetering als doel hebben. Er zijn nu directe 
contacten tussen de operator en medewerkers van ondersteunende diensten in een relatie van 
klant en leverancier. En tot slot is een minimale managementstructuur ingevoerd. Waren er 
vroeger in productie 2 x 5 ondermeesters, 2 productiemanagers en een productiedirecteur, nu 
zijn er 5 teamcoördinatoren en één manager Operations. Bij de afdeling onderhoud bestaat 
helemaal geen middenkader meer.  
  
Het resultaat is een reductie van de personeelsformatie van 290 naar 147 mensen bij een ge-
lijkblijvende omzet, met iets minder producten, die dezelfde transformaties ondergaan als 
voorheen. De toename van de efficiency is dus gigantisch. Gezamenlijk Herontwerp maakt 
zijn belofte hier geheel waar. Maar dat is niet uniek. Soortgelijke sprongsgewijze resultaat-
verbeteringen kunnen ook op andere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld met BPR of 
Turn-around Management. De snelle akkoordverklaring van de Amerikanen met het nieuwe 
ontwerp doet vermoeden dat als de fabriek niet zelf haar plan had gemaakt, een zeer over-
eenkomstig ontwerp simpelweg van bovenaf voorgesteld of opgelegd zou zijn. Het unieke 
van de casus zit niet in efficiencywinst als zodanig, maar in de vraag of dit samen kan gaan 
met toename van satisfactie, empowerment en competentie. 

5.6.2 Organisatie-effectiviteit 2: satisfactie  

Tabel 5.1 bevat de uitkomsten van de meting van de satisfactie met het werk, de samenwer-
king met collega’s en met de directe chef. Hoge scores duiden op een positieve beleving, 
lage scores op een negatieve beleving van het betreffende onderwerp. Het zijn gemiddelde 
scores op een vijfpuntenschaal (minimumwaarde is 1, maximumwaarde is 5). Alleen die 
BASAM-schalen zijn opgenomen die een significant verschil laten zien met de normscore. 
Fit en integriteit zijn zelfontwikkelde schalen, die hier voor het eerst zijn gebruikt en waar-
voor dus nog geen referentie bestaat. 
 
Tabel 5.1 Satisfactiegemiddelden, standaarddeviaties en verschil met de normscore 
 

N = 128 (86 % response)    
 Gemiddelde Sd Significant 

verschil met normscore 
    
Satisfactie met het werk    
Belangrijkheid van de taak 3.9 0.8 + 
Ervaren zinvolheid van het werk 4 0.8 + 
Rolduidelijkheid 4.2 0.5 + 
Structurering 3.3 0.7 + 
Werkbelasting 2.1 0.6 - 
Actuele fit individu en organisatie 3 0.6  
    
Satisfactie met teamwerk    
Ondersteuning door collega’s 3.9 0.6 + 
Krijgen van informatie 3.6 0.6 + 
Geven van informatie 3.2 0.9 + 
Integriteit 3.5 0.5  
    
Satisfactie met directe chef    
Stimulerend leiderschap 3.4 0.8 + 
    

 



 
 
Gezamenlijk Herontwerp 135 
 

De significantie van het verschil met de normscore geeft aan of men statistisch significant 
afwijkt van de gemiddelde score in het databestand van de BASAM.17 Op acht schalen 
scoort de fabriek significant beter, op één schaal significant slechter. De normscore van de 
BASAM is vooral tot stand gekomen door metingen bij banken en verzekeringsmaatschap-
pijen.  Deze branche wordt gekenmerkt door een relatief goed arbeidsklimaat.  De enkele 
keer dat een industrieel bedrijf aan de BASAM deelnam, waren de uitkomsten bedroevend. 
Bovendien hebben de bedrijven uit het BASAM-bestand doorgaans niet een ingrijpend ver-
anderingsproces achter de rug.  Deze twee verschillen maken de score van onze casus dub-
belpositief.  Bij de bespreking van deze uitkomst bracht het management van de gereorgani-
seerde fabriek twee juiste relativeringen aan: Nederlanders zijn kritischer dan Vlamingen; 
medewerkers bij kleine organisaties zijn doorgaans meer gecommitteerd dan medewerkers 
van grote organisaties zoals banken. 
De hoge scores op ‘belangrijkheid van de taak’ en ‘ervaren zinvolheid van het werk’ wijzen 
op zeer gemotiveerd en gecommitteerd personeel. De lage score op werkbelasting duidt op 
een hoge werkbelasting, significant hoger zelfs dan bij andere bedrijven. Dit is begrijpelijk 
tegen de achtergrond dat een jaar lang op volle toeren is gewerkt om het vertrek van col-
lega’s op te vangen en de nieuwe technologie in te voeren. De hoge score op ‘stimulerend 
leiderschap’ geeft aan dat de vernieuwing van de managementstijl wordt gewaardeerd. Men-
sen voelen zich door hun directe chef aangespoord om nieuwe ideeën over de aanpak van 
mijn werk naar voren te brengen en hebben het gevoel dat zij samen met de directe chef be-
slissen welk deel van het karwei zij zelf gaan doen.  
Dat ook de drie schalen over onderlinge samenwerking significant hoger uitvallen is een in-
dicatie dat men met de doelstelling van zelfcoördinatie op de goede weg is. Met de duide-
lijkheid over de eigen rol en met de structurering blijkt het significant beter gesteld te zijn 
dan met de referentiegroep. Dit is zeer opmerkelijk, een half jaar na daadwerkelijke reorga-
nisatie. Doorgaans zijn organisaties dan gekenmerkt door onzekerheid, verwarring en slechte 
sfeer. Dat is hier beslist niet het geval. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de eerste hypothese wordt ondersteund. De be-
lofte van GH op zowel een ‘dramatische’ verbetering van de efficiency als van de satisfactie 
van het personeel is waargemaakt in de uiterst lastige context van dramatisch verlies van ar-
beidsplaatsen en verandering van eigenaar van de fabriek. De verbetering van de satisfactie 
is fundamenteel als men deze niet alleen met de normscores vergelijkt, maar ook met de uit-
komsten van de enquêtes van 1988 en 1990 (zie paragraaf 5.1.2). In tegenstelling tot 1990 in 
nu sprake van een ‘uitgesproken positieve attitude’. De waardering voor de stijl van leiding-
geven, de samenwerking met andere afdelingen, de openheid van de communicatie en de 
verticale communicatie met het MT zijn echt veranderd. De indicatoren teamwerk ( “Ik voel 
mij ondersteund door mijn collega’s”) en commitment (“Mensen zijn begaan met beslissin-
gen”) scoren in beide gevallen positief. 

5.6.3 Organisatie-effectiviteit 3: empowerment 

Tabel 5.2 bevat de uitkomsten van de meting van empowerment. Er zijn geen normscores 
beschikbaar omdat het om zelfgeconstrueerde schalen gaat. 
Alle schalen scoren rond het schaalgemiddelde. Mijn invloed en participatieniveau komen er 
het laagst uit. Hier is verdere ontwikkeling nodig en mogelijk. Vergeleken met de nulmeting 
kan worden geconcludeerd dat met empowerment een goed begin is gemaakt. 
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Tabel 5.2 Gemiddelden en standaarddeviaties bij empowerment 
 

N = 124 (86 % response)   
 Gemiddelde Sd 
Empowerment   
   
Mijn invloed 2.8 0.7 
De invloed van mijn chef 3.4 0.7 
Participatieniveau 2.8 1.2 
Ervaren steun voor eigen veranderingsideeën 3.4 0.7 
   

 
Ik besteed hier geen aandacht aan verschillen tussen afdelingen, maar maak één uitzonde-
ring. De schaal mijn invloed scoort 2.4 bij de operators en 3.1 bij de onderhoudsmensen. De 
interviews en de terugkoppelingsbijeenkomsten bevestigen dit verschil. Box 5.4 geeft een 
verklaring van dit verschil in termen van het onderscheid tussen reële en formele afhanke-
lijkheid van een baas. 
 
Box 5.4: de overgang naar empowerment is voor elke functiegroep anders 

Empowerment is kernachtig omschreven als “moving decision-making down to the lowest level where 
a competent decision can be made”. Voor een groep medewerkers die zich competent voelt om zelf 
beslissingen te nemen heeft dit ‘naar beneden bewegen’ echter een ander ervaringsgehalte dan voor 
medewerkers die het gevoel hebben dat zij stukken competentie missen. Zo zeggen de onderhouds-
mensen: “Je werkte bij Onderhoud altijd al zelfstandig.  Chefs zijn eigenlijk al 26 jaar overbodig. Toen 
begonnen ze zich  te specialiseren in het onderhouden van de relaties met de leveranciers en verloren 
ze hun deskundigheid in het onderhoud zelf. Ze zaten de hele dag in vergadering. Dan kon je niet ver-
der omdat je op een beslissing zat te wachten.  Toen werd er gediscuteerd, nu wordt er gedaan. Om 
de vier weken is één van ons de coördinator. Hij neemt het werk aan, heeft om 07.00 uur een bespre-
king met de Teamcoördinator van Operations en leidt om 07.30 uur de bespreking van onze onder-
houdsgroep om het werk te verdelen. Vervolgens pakt hij zelf ook een deel van het uitvoerende werk. 
Ieder van ons heeft de rol van coördinator nu eenmaal vervuld. Bij ieder ging het goed.  Het is ook leuk 
om te doen: je hebt overzicht, je hebt de afdeling in handen, je hebt eigenlijk de hele fabriek in han-
den.” Empowerment houdt hier in niet meer afhankelijk te zijn van een managementlaag die geen toe-
gevoegde waarde levert. Bij de terugkoppelingsbijeenkomst valt op hoe relaxed de medewerkers van 
Onderhoud er bij zitten. Zij hebben het minst last van de werkbelasting. Hun houding is: je kunt maar 
één ding tegelijk doen. En als team doen ze dat zelfsturend. 

Bij Operations heet de overgang naar empowerment een geheel ander ervaringsgehalte. Managers 
verwachten van de operators dat zij de normale beslissingen met betrekking tot het opvolgen van de 
productiestroom zelf nemen. Het gaat hier om beslissingen als ‘wanneer starten’ (afstemmen met de 
vorige stap in de productiestroom); ‘gaan we tijdig klaar zijn’ (afstemmen met de volgende stap in de 
productiestroom of met het laboratorium); ‘wat hebben we nodig aan nutsvoorzieningen’ (zelf regelen). 
Maar voor hen is dit echt nieuw. Vroeger nam de ondermeester deze beslissingen. Hij was qua techni-
sche kennis superieur aan de operator. Hij had het overzicht over het hele proces. De operators, die 
deze kennis missen, voelen zich in de nieuwe situatie over tal van zaken onzeker en zoeken intensief 
naar zaken waar men op terug denkt te kunnen vallen als handboeken, afspraken over afbakening van 
verantwoordelijkheidsgebieden. Technische kennis is dus een wezenlijke component van empower-
ment. Vandaar het belang van de specialisatie van de operator. Maar tevens verandert de relatie tus-
sen medewerker en chef. De manager Operations verwoordt het zo: “Zelfs als de operator weet wat er 
moet gebeuren, zoekt hij bevestiging bij zijn chef.  Dan loopt het gesprek zo.  Operator: ‘Dit en dit is het 
probleem, wat moet ik doen?’ Chef: ‘Wat zou jij doen?’ Operator: ‘Dit of dat.’ Chef: ‘Dat is goed, doe 
maar.’ We willen toe naar de situatie dat men deze bevestiging niet meer nodig heeft. Daarom houden 
we de spiegel voor en voeren we het gesprek nu zo: ‘Je blijkt dus je eigen oordeel te hebben. Ik heb 
daar vertrouwen in. Ik sta achter je als je een fout maakt, als je er maar van leert.’” Dit is geen goed-
kope praat. Een batch is enorm kostbaar en gauw mislukt. 
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Een correlatiestudie laat een verband zien tussen responsiviteit van het managementteam en 
bijna alle schalen voor empowerment (zie bijlage 1, tabel b.4). Het verband met de fitness 
schaal is zelfs bijzonder hoog (.73). Dit betekent dat bij 50 % van de mensen in de fabriek 
het oordeel over de actuele fit tussen individu en organisatie gelijkluidend is aan hun oordeel 
over de responsiviteit van het managementteam. Bij 25 % van de mensen is er een verband 
tussen de responsiviteit van het managementteam en de invloed die zij zichzelf en hun di-
recte chef toeschrijven. Dit verband tussen empowerment en de responsiviteit van het mana-
gementteam zal in de discussie over GH (en in beide volgende casussen) zo belangrijk wor-
den, dat ik de items hier voluit vermeld. 
 
• Ik word goed geïnformeerd over de beslissingen van het Management Team. 
• Het Management Team heeft voldoende aandacht voor wat dieper in de organisatie leeft. 
• Op vragen uit de organisatie geeft het Management Team duidelijke antwoorden. 
• Urgente signalen en initiatieven dringen gemakkelijk door tot het Management Team. 
 
De responsiviteit van het MT scoort in de fabriek het weinig vleiende gemiddelde van 3.0 bij 
een zeer goede betrouwbaarheid (.82). Ik heb de schaal geconstrueerd op basis van het in-
strument “verticale communicatieverbetering” van Mastenbroek (1998: 184). 

5.6.4 Competentie-indicator 1: self-efficacy 

Op een vijfpuntenschaal scoren self-efficacy (geloof in eigen kunnen) en collective efficacy 
(geloof in gemeenschappelijk kunnen) erg goed (tabel 5.3). Het zelfvertrouwen van de me-
dewerkers is na de herstructurering blijkbaar groot. 
 
Tabel 5.3 Gemiddelden en standaarddeviaties bij competentie 
 

N = 124 (86 % response)   
 Gemiddelde Sd 
Empowerment   
   
Self-efficacy 4 0.6 
Collective efficacy  4 0.6 
   

5.6.5 Competentie-indicator 2: ervaringsvermogen 

Deze indicator is niet gemeten. De paragraaf met procesobservaties geeft een beeld van plus-
sen en minnen.  

5.6.6 Competentie-indicator 3: stemming 

Om de individuele beleving van de eigen ontwikkeling tijdens de organisatieverandering in 
beeld te krijgen, heb ik bij wijze van experiment in de vragenlijst als laatste vraag iedere res-
pondent verzocht een curve te tekenen van de eigen persoonlijke groei de afgelopen drie jaar. 
Deze opdracht voeren mensen zonder enige moeite en aarzeling uit. Op het vel waarop men 
de tekening moet maken staat een diagram met op de horizontale as een indeling van de af-
gelopen drie jaar, en op de verticale as een schaal van 1 tot en met 10. Door het getal 5 is 
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horizontaal een lijn getrokken, waarbij het woord normaal is geplaatst. Hiermee kan een eer-
ste indeling van de tekeningen worden gemaakt:  
• In de loop van drie jaar even veel boven als onder de normaallijn: 20 % 
• In de loop van drie jaar overwegend boven de normaallijn:  66 % 
• In de loop van drie jaar overwegend onder de normaallijn:  14 % 
Deze indeling laat dus een gunstig beeld zien, overeenkomstig de satisfactieschalen.  
 
Een analyse van de morfologische kenmerken van de 119 curven leidt tot vijf typen die 
weergegeven zijn in figuur 5.3.18 De frequenties zijn als volgt: 
• Onverstoorbaar: 25 medewerkers = 20 % 
• Gestage groei:   24 medewerkers = 20 % 
• Versnelde groei: 24 medewerkers = 20 % 
• Neergaande lijn: 16 medewerkers = 13 % 
• Balansherstel:  33 medewerkers = 27 % 
Deze analyse laat zien dat 40 % van de mensen een behoorlijke dip heeft meegemaakt in de 
recente periode. Terwijl toch ieder geselecteerd is op competentie en motivatie.  
 

Figuur 5.3 Vijf typen persoonlijke groeicurven 
 
De groeicurve brengt veel krachtiger dan de schalen voor satisfactie en empowerment indi-
viduele verschillen in beeld. Maar wat meten de lijnen? Meten zij een persoonlijke factor die 
onafhankelijk van de situatie is? Of meten zij de evolutie van de ervaring van een verande-
rende realiteit? Het eerste type, de onverstoorbare, duidt op het eerste. Deze mensen lijken 
field independent, d.w.z. dat zij in hun ups en downs minder afhankelijk van de organisatie-
omgeving zijn. De vier andere typen wijzen mede door de plaatsing van de knik omhoog of 
omlaag op een verband met objectieve wijzigingen in de hele organisatie, bovenal met wijzi-
gingen van de rol van de betrokkene in de veranderende organisatie. In de evolutie van de 
ervaring zullen persoonlijke factoren als disposities, houdingen en privé-situatie hun door-
werking hebben, maar de lijn lijkt toch vooral te duiden op de veranderende stemming in een 
veranderende organisatorische realiteit. Voor de een is de organisatieverandering ingrijpen-
der dan voor een ander. De een past zich ook makkelijker aan dan een ander. In beide geval-
len doet de organisatieverandering een beroep op de competentie van het individu om zich 
aan de veranderende realiteit aan te passen, zichzelf in-tune te brengen met de ontwikkeling 
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van de organisatie. De lijnen geven daarmee een beeld van het proces van worrying through. 
Laten we vanuit deze interpretatie enkele statistische verbanden onderzoeken. 
 
Door de normaallijn te combineren met de vijf typen ontstaat extra informatie over de ba-
lansherstellers en de neergaande lijners. Van de neergaande lijners zit 23 % beneden de 
normaallijn en 62 % boven de normaallijn. Van de balansherstellers zit 47 % beneden nor-
maal en 27 % boven normaal. Een neergaande lijner ziet weliswaar een neergaande ontwik-
keling, maar beleeft zich nog aan de positieve kant van het leven. Een balanshersteller zat 
dieper in de put, ook al ziet hij nu weer perspectief. Een alternatieve interpretatie is dat de 
balanshersteller durft te erkennen dat hij diep in de put heeft gezeten, juist omdat hij nu weer 
perspectief ziet, terwijl de neergaande lijner de put ingaat, maar net doet alsof er niets ern-
stigs aan de hand is.  
 
De vierde en vijfde groeicurve doen denken aan het plaatje waarmee het proces van rouw-
verwerking van Kubler-Ross (1969) is veralgemeend tot een proces van persoonlijke ont-
wikkeling. De fasen van rouwverwerking noemt men dan groeifasen of persoonlijke transi-
ties (zie bijvoorbeeld Spencer & Adams, 1995: 21; Ofman, 1996: 82). De weg uit het dal 
omhoog bestaat uit het loslaten van het verleden en het vinden van een nieuwe zingeving. 
Vanuit deze theorie kan type 1 ook een ontkenning van het verlies en de verandering inhou-
den. Het positieve van type vier is vanuit deze theorie dat deze het verlies onderkent. Type 5 
zouden op basis van deze theorie de echte groeiers zijn. Zij vinden een nieuwe zin in hun 
leven en werk. Ik geef de voorkeur aan de wat aardsere term ‘balansherstel’. Het belangrijk-
ste lijkt mij dat mensen hun evenwicht hervinden. Hervinden omvat dat iets wezenlijks ver-
loren is gegaan, maar ook dat men zijn band heeft kunnen herstellen met de waarde die het 
verlorene representeert. Ik kan bijvoorbeeld een vriend verliezen, daardoor kan mijn geloof 
in vriendschap aan het wankelen raken, maar uiteindelijk hervind ik de waarde van vriend-
schap en herstel ik relaties met anderen. Men kan dit een groei naar nieuwe zingeving noe-
men, maar het is ook een hervinden van iets dat men eerder al had.19 
 
Variantieanalyse laat zien dat de vijf typen significant van elkaar verschillen op een bepaalde 
combinatie van de 43 gemeten variabelen (Pillai’s Trace= 1.854; F(172,252)=1,266; 
p=0.044). 15 variabelen zijn significant in een two way anova op p<.05 niveau. 
1. Satisfactie met het werk: autonomie; ervaren zinvolheid van het werk; rolconflict; groei-

en en leren, actuele fit individu en organisatie; 
2. Satisfactie met teamwerk: horizontale communicatie;  
3. Satisfactie met directe chef: sociaal-emotioneel leiderschap; stimulerend leiderschap; 

juistheid van de beoordeling; 
4. Empowerment: locus of control; de invloed van mijn chef; participatieniveau; persoon-

lijk risico bij initiëren van verandering; ervaren steun voor eigen veranderingsideeën. 
5. Competentie: collective efficacy. 
De onverstoorbaren scoren op 12 van deze variabelen gemiddeld. Zij scoren laag op auto-
nomie, participatieniveau en persoonlijke risico. Deze verbanden suggereren dat het label 
‘onverstoorbaar’ meer op zijn plaats is dan het label ‘ontkenner’. 
De gestage groeiers scoren hoog op autonomie, zinvolheid van het werk, sociaal-emotioneel 
leiderschap, juistheid van de beoordeling, horizontale communicatie en actuele fit. Zij scoren 
laag op persoonlijk risico. Op de overige 8 variabelen doen zij gemiddeld. De versnelde 
groeiers scoren gemiddeld op 11 van de 15 variabelen. Zij springen eruit met weinig rolcon-
flict en persoonlijk risico en veel autonomie en locus of control.  
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De neergaande lijners scoren op 13 van deze variabelen het laagst. Zij scoren gemiddeld op 
participatieniveau en het hoogst op het gevoel persoonlijk risico te lopen bij het initiëren van 
verandering. Mogelijk hebben zij van zichzelf het beeld dat zij op hoog niveau participeren, 
maar zien zij daarbij veel risico’s. Degenen die deelgenomen hebben aan een herontwerp-
team komen relatief meer in de neergaande lijn terecht.  
De balansherstellers ervaren in overeenstemming met de theorie van persoonlijke transities 
(Spencer & Adams, 1995) nieuwe zin in hun leven en werk. Zij scoren namelijk relatief hoog 
op autonomie, zinvolheid werk, groeien en leren, invloed chef en participatieniveau. Voor 
het overige scoren zij gemiddeld, met de uitzondering dat zij laag scoren op horizontale 
communicatie in het team. De positieve kijk op de invloed van de eigen baas en de gemid-
deld genomen negatieve kijk op de communicatie in het team duidt er mogelijk op dat hun 
baas voor hun balansherstel meer betekent dan de collega’s.  
 
Tabel 5.4  Gemiddelden per groeitype op drie discriminerende schalen 
 
Type Invloed van mijn chef Actuele fit Participatieniveau 
1. Onverstoorbaar 3.6 3.1 2.3 
2. Gestage groei 3.6 3.2 2.6 
3. Versnelde groei 3.3 3.2 2.6 
4. Neergaande lijn 2.9 2.4 2.7 
5. Balansherstel  3.6 3 3.2 
 
Deze uitkomsten lijken te suggereren dat juist de veranderingsgezinden door diepe dalen 
gaan. Men zou hieruit de dramatische conclusie kunnen trekken dat de relatie tussen organi-
satieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling omgekeerd evenredig is. Om de indruk te 
toetsen, is ook nog een discriminantanalyse gedaan. Terwijl een variantie-analyse ook op 
elkaar lijkende schalen pakt, pakt een discriminantanalyse alleen die schalen die iets nieuws 
bieden. Drie schalen discrimineren: invloed chef, actuele fit en participatieniveau. Een two 
way anova van deze drie schalen geeft Pillai’s Trace=.414; F (2.0, 111)=39.218; p=.000. De 
gemiddelden van deze drie schalen staan weergegeven in tabel 5.4. De indruk blijkt onjuist. 
De groeiers scoren even hoog op participatieniveau als de neergaande lijners. Opvallend is 
nu juist de scherpe tekening van het verschil tussen balansherstellers en neergaande lijners. 
Een balanshersteller scoort het hoogst op participatieniveau, beleeft evenveel fit tussen zich-
zelf en de organisatie als de onverstoorbaren en de groeiers en heeft veel sterker dan de 
neergaande lijner het gevoel dat zijn directe chef invloed heeft. Een neergaande lijner scoort 
veruit het laagst op de actuele fit met de organisatie en heeft weinig vertrouwen in de invloed 
van zijn chef. Ondanks het feit dat 62 % van de neergaande lijners zich boven de normaallijn 
plaatst, lijken zij dus de groep te zijn die in de problemen zit en zich daar niet bij geholpen 
voelt. 
 
Omdat de afronding van de gemiddelden in tabel 5.4 het patroon van de vijf typen per schaal 
en van de drie schalen per type niet goed laat zien, is figuur 5.4 opgenomen. Opmerkelijk is 
dat de variabele actuele fit individu en organisatie hier een vorm vertoont die zo goed als 
precies overeenkomt met het patroon van de groeicurve balansherstel. De groeicurve en de 
fit lijken hetzelfde construct te meten. 
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Figuur 5.4 Tweeweg variantie van de vijf groeitypen (zie tabel 5.4). Schaal 1: invloed directe 
chef; 2: participatieniveau; 3: actuele fit individu en organisatie 

5.6.7 Effect van deelname aan herontwerpteams 

Hypothese 2 verwacht dat de leden van de herontwerpteams een hogere satisfactie, empo-
werment en competentie zullen rapporteren dan de niet-leden. De variabele ‘ja/nee lid van de 
herontwerpteams is allereerst gecorreleerd met alle schalen op het gebied van satisfactie met 
de werkprocessen. Er blijkt slechts een geringe significante correlatie (vier schalen p< .05, 
met .23 als hoogste correlatie). Variantieanalyse laat in het geheel geen significant verschil  
zien.  
Vervolgens zijn de correlaties tussen lidmaatschap van herontwerpteams en de schalen voor 
empowerment en competentie berekend. Alleen mijn invloed correleert significant (p-waarde 
< .01). De correlatie is echter een bescheiden .22. Voorts is de gemiddelde scores op de em-
powermentschalen vergeleken met behulp van variantieanalyse (zie tabel 5.5). Conform de 
verwachting hebben de deelnemers aan de herontwerpteams meer invloed ervaren en zijn zij 
meer geneigd tot het nemen van veranderingsinitiatieven. Echter, in afwijking van de voor-
spelling resulteert deelname niet in een betere fit tussen individu en organisatie, meer self-
efficacy, meer collective efficacy of meer ervaren steun. Ook de vijf typen groeicurven zijn 
geanalyseerd op het onderscheid lid/geen lid van de herontwerpteams, eveneens met als uit-
komst dat er geen significant verschil tussen beide bestaat. 
De voor de hand liggende verklaring voor de discriminerende werking van de factor mijn 
invloed is dat het percentage managers onder de deelnemers van de herontwerpteams relatief 
hoog is. Het verschil tussen leidinggevend personeel en niet-leidinggevend personeel op de 
schaal mijn invloed is namelijk een volle schaalwaarde (3.8 versus 2.8). De statistische ver-
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schillen tussen participanten en niet-participanten zijn dermate lager dan bij aanvang van het 
onderzoek verwacht, dat ik hypothese 2 als niet ondersteund beschouw. 
 
Tabel 5.5 Gemiddelden op enkele schalen voor satisfactie, empowerment en competentie van 

mensen die wel en mensen die geen lid waren van de herontwerpteams. Als norm voor 
een significant verschil tussen schaalgemiddelden is 0.3 gehanteerd 

 
N = 124 Lid herontwerpteam Geen lid herontwerpteam Significant 

verschil 
      
Schalen Gem Sd Gem sd  
      
- Actuele fit individu en organisatie 3.1 0.7 3 0.6  
- Integriteit 3.4 0.6 3.6 0.5  
- Mijn invloed 3.1 0.7 2.7 0.7 + 0.4 
- De invloed van mijn chef 3.4 0.5 3.4 0.7  
- Initiëren van verandering (1 item) 3.3 1.2 2.7 1.1 + 0.6 
- Ervaren steun voor eigen veranderingsideeën 3.6 0.7 3.4 0.7  
- Self-efficacy (geloof in eigen kunnen) 4 0.6 4 0.5  
- Collective efficacy 3.9 0.6 3.9 0.6  

      

 

5.6.8 Terugkoppeling van het onderzoek in de fabriek 

In zeven bijeenkomsten van anderhalf uur koppelen we de onderzoeksuitkomsten terug naar 
alle personeelsleden. De discussie is levendig en biedt een schat aan extra informatie. Zo 
hebben de operators kritiek op de schaal ‘mijn macht’. Het opstellen van budgetten (één van 
de items) achten zij niet hun verantwoordelijkheid, terwijl een item ontbreekt over de inrich-
ting van hun werkomgeving, bijvoorbeeld waar leidingen worden gelegd. Verder heeft het 
woord macht voor hen een vieze smaak. Zij willen geen macht, zij willen zeggenschap of 
invloed. Ik heb dit punt overgenomen en de schaal ‘mijn invloed’ genoemd.  
Bij het terugkoppelen van de uitkomsten van de meting trekken de plaatjes met de curven 
van persoonlijke groei veel aandacht. Men herkent de vijf typen. De interventie van de on-
derzoeker is: “Kan men elkaar op dit punt helpen? Kan bijvoorbeeld een neergaande lijner 
iets leren van de ervaringen van de balanshersteller?” Deze vraag brengt bij de terugkoppe-
ling naar de operators een interessant gesprek op gang. Eén van de operators beschrijft hoe 
het in de praktijk werkt. “Iemand die zo in de put zit, zoekt contact met een collega die hij 
hierin vertrouwt en wel op een moment dat hij er aan toe is. Als dat gesprek goed verloopt, 
knoopt hij met meer mensen gesprekken aan en zo trekt hij zich er uit. Als hij er zelf echter 
niet aan toe is, kun je aan iemand trekken wat je wil, dan helpt niets.” Het is een reflectie die 
getuigt van psychologisch inzicht: je kunt de pijn niet verwerken voor iemand anders. De 
managers leveren aan de discussie over dit onderwerp geen bijdrage. Zij vinden 13 % neer-
gaande lijners wel een punt van zorg, maar bespreken niet welke actie hierop genomen zou 
kunnen worden.  
De feedbacksessies hebben als nieuwe interventie in die zin weinig effect. Mijn conclusie uit 
deze ervaring is dat de grenzen tussen afdelingen door de gehanteerde klassieke opzet van 
survey feedback worden bevestigd, terwijl empowerment vraagt om grensoverschrijdend 
gedrag – van medewerkers, maar ook van managers. Afdelingsgrenzen overschrijdende is-
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sues zijn ter plekke onhanteerbaar als niemand van andere afdelingen aanwezig is (zie box 
5.5). Andere vormen van terugkoppeling moeten worden gezocht die meer passen bij empo-
werment. In casus drie is een goed alternatief gevonden in een conferentie van de totale or-
ganisatie. 
 
Box 5.5: empowerment stuit op afdelingsgrenzen 

Bij het terugkoppelen in de afdeling logistiek ontstaat een boeiende discussie tussen de manager lo-
gistiek en één van de medewerkers over empowerment. De medewerker zegt het nog steeds niet te 
begrijpen. Als contextinformatie is van belang om te weten dat hij lid is van de socialistische vakbond 
en op de zenuwen werkt van het nieuwe management. De manager logistiek legt het hem nog een 
keer uit, terwijl zij tegelijkertijd laat merken dat zij gelooft dat hij het niet wil begrijpen. De medewerker 
komt met een voorbeeld. Hij wijst er op dat het vaak een rommel is op een bepaald gedeelte van het 
fabrieksterrein. Hij zegt: “Dus jij verstaat onder empowerment dat mensen meer eigen verantwoorde-
lijkheid moeten nemen. Bedoel je dan dat ik zelf die rommel moet gaan opruimen?” De manager zucht. 
De onderzoeker zegt dat het goed is als dit punt wordt verhelderd. “Nee”, zegt de manager, “je moet 
het niet zelf opruimen, je moet zorgen dat het wordt opgeruimd. We hebben de schoonmaak immers 
uitbesteed. Dus je moet die schoonmaakdienst bellen.” “Ja”, zegt daarop de medewerker, “dat heb ik al 
een keer met hen besproken. Maar zij zeggen dat het hun taak niet is. En de verantwoordelijkheid voor 
het contract voor uitbesteding valt niet onder onze afdeling, maar onder een andere afdeling.” Daar-
mee valt de discussie stil. De relatie tussen management en vakbond en de relatie tussen bedrijf en 
leveranciers zitten hier verknoopt met de relatie tussen een medewerker en zijn chef. Deze verknoping 
is binnen de grenzen van een afdelingsbijeenkomst niet hanteerbaar. 

 

5.6.9 Verdere lotgevallen van de fabriek  

Kunnen we uit de verdere lotgevallen van de fabriek en van de mensen die er werken iets 
afleiden over de duurzaamheid van de uitkomsten van de organisatieverandering? Ik heb 
geen vervolgonderzoek kunnen doen. Wel heb ik de huidige manager Human Resources & 
Organisatie geïnterviewd (oktober 2000). Volgens hem heeft de herstructurering op het vlak 
van organisatieprincipes en participatief management stabiliteit gecreëerd, op andere vlakken 
is van veel turbulentie sprake. Zo blijkt de personele samenstelling van het management niet 
duurzaam. Tussen voorjaar 1998 en voorjaar 1999 vertrekken respectievelijk de manager 
logistiek, de algemeen directeur, de personeelsmanager en de manager operations. Hiermee 
is de hele groep die leiding gaf aan de vernieuwing verdwenen. Voorjaar 1999 start een ad-
ditionele herstructurering waarbij opnieuw 58 functieplaatsen verloren gaan en er een plant 
overblijft van circa 85 man. Daarbij blijft de nieuwe organisatiestructuur intact: ringteams, 
teamcoördinatoren en aansturing van ondersteunende diensten door operators.  
Uiteraard geeft het wederom grote verlies aan arbeidsplaatsen en collega’s een aangeslagen 
gevoel. De huidige manager Human Resources & Organisatie organiseert daarop met de ma-
nager operations een Large Group Intervention waarbij circa zestig mensen twee dagen be-
spreken hoe nu verder moet worden gegaan. Dit duidt op een toegenomen competentie van 
managers in het creëren van ruimte en tijd voor mensen om veranderingen te absorberen. De 
manager HR&O is zelfs van mening dat men nu veel verder is met de ingeslagen vernieu-
wing dan in 1997. Empowerment is nog steeds van belang, teamwerk heeft meer accent ge-
kregen. De participatieve aanpak van de herstructurering is een vast onderdeel van de nor-
male besluitvorming. Verder dient vermeld dat na een periode met buitenlandse managers op 
sleutelposten, binnenkort het voltallige management weer Belgisch zal zijn. Men kan dit in-
terpreteren als een blijk van vertrouwen van de Amerikanen in het lokale management. Het 
is ook een stuk empowerment: men werkt weer geheel op eigen kracht. Interessant is ook de 
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beoordeling die de manager HR&O geeft voor het succes van die ene teamcoördinator die 
nieuw in de herstructurering van 1995 naar voren komt en zich heeft weten te handhaven.  

“Zijn succes berust op een combinatie van empathie en doorzettingsvermogen. Empa-
thie is nodig om te weten wat er in mensen omgaat. Doorzetten is nodig om moeilijke 
beslissingen te nemen en mensen aan afspraken te houden. Mensen die alleen empa-
thie of alleen doorzetting hebben redden het in het nieuwe systeem van werken niet.”  

Helaas is de manager HR&O de enige bron van informatie over de verdere lotgevallen. Maar 
afgaande op hem lijkt sprake van een continuïteit van beleid ten aanzien van de organisatie 
van het productieproces en een doorgaande groei in de competentie van managers het eco-
nomisch en het menselijk perspectief te integreren. 
 

5.7  Discussie 

In deze discussieparagraaf bespreek ik eerst de uitkomsten van het onderzoek en vervolgens 
de vragen naar integriteit en werkzame bestanddelen van de interventie. Ook zal ik een pro-
cesschema opstellen ter verklaring van de effectiviteit van de aanpak.  
 
 
 
 

Organisatievraag Interventies Processen Uitkomsten 

 
 
 

Te hiërarchisch Gezamenlijk Herontwerp Ontwerpen nieuwe orga-
nisatie van productiepro-
ces en managementproces 

Organisatie-effectiviteit Te duur - systeemhiërarchie - efficiency:    +  - samenwerken diversiteit - satisfactie:    + 
- empowerment:  + 

 
 
 

Fabriek is dochterbedrijf 
van buitenlandse eigenaar 

Cascade herontwerpteams Sanering hiërarchie 
 

 Competentietoename 
- self-efficacy:   +  

 
 
 

Het Bedrijf biedt geen 
gunstige omgeving voor 
deze business 

Vertaling - ervaringsvermogen:+/- Sociale constructie   
Inclusiviteit  - stemming:    +/- Worrying through 
Vrijwilligheid 

Figuur 5.5 Synthese van de casestudie 
 
Figuur 5.5 bevat een synthese van de conclusies die in deze paragraaf worden besproken. De 
drie blokken onder organisatievraag bevatten respectievelijk het organisatieprobleem, de 
aard van de organisatie-eenheid en de context. Het eerste blok onder interventies benoemt de 
interventiemethode, het tweede en derde blok de werkzame bestanddelen ervan. Het eerste 
blok onder processen benoemt waaraan men tijdens het herontwerpen heeft gewerkt, het 
tweede blok wat daarbij onderwijl is veranderd in de werkrelaties en interactiepatronen en 
het derde blok bevat de psychologische processen die zich tijdens en na de interventie heb-
ben afgespeeld.  

5.7.1 De uitkomsten van de verandering voor organisatie en individuen 

Voor de organisatie als geheel zijn de veranderingsresultaten indrukwekkend, zowel vanuit 
bedrijfseconomisch als vanuit bedrijfspsychologisch perspectief. De eerste hypothese wordt 
daarmee ondersteund. Tegelijk blijkt lidmaatschap van herontwerpteams geen effect te heb-
ben op satisfactie en op competentie en slechts een gering en waarschijnlijk gecontamineerd 



 
 
Gezamenlijk Herontwerp 145 
 

effect op empowerment (eigen invloed). De tweede hypothese - GH leidt tot persoonlijke 
groei van mensen die aan herontwerpteams deelnemen - lijkt dus onjuist. Hoe deze laatste 
uitkomst te verklaren? De uitkomst laat zich immers niet goed rijmen met de procesobserva-
ties, die wel degelijk wijzen op persoonlijke groei van de leden van de herontwerpteams. 
 
Een eerste verklaring is dat de meting (interviews + vragenlijst) te laat is geweest. Eind 
1996, begin 1997 ervaren alle medewerkers de nieuwe organisatie al ruim een jaar in de 
praktijk en zijn de veronderstelde verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers van her-
ontwerpteams al weer in nieuwe leerprocessen opgegaan.  
Een tweede verklaring is dat de theorie van participatieniveaus verkeerd is geoperationali-
seerd. Deelnemen aan organisatieverandering is gemeten als lidmaatschap van een heront-
werpteam. Mogelijk dient echter onderscheid te worden gemaakt tussen lid zijn van een team 
en deelnemen aan het veranderingsproces. Mensen kunnen deelnemen aan het veranderings-
proces zonder lid van een herontwerpteam te zijn. Zo spreek ik tijdens de interviews iemand 
die zich wel heeft aangemeld, maar niet is toegelaten tot het Claire2-team,, vervolgens pas 
meedoet in de derde herontwerpronde bij het detailleren van het ontwerp van de ondersteu-
nende functies, dan manager wordt van een van de ondersteunende functies en vervolgens 
een snelle promotie maakt tot manager operations. Ten tijde van het interview bloeit hij in de 
laatstgenoemde rol. Hij vertelt: “Ik heb niet deelgenomen aan het herontwerpteam. Ik heb 
wel promotie gemaakt. Ik had zelfvertrouwen en een visie waarvan ik wist dat die werkte. 
Dus ik had steeds het gevoel: mijn tijd komt nog wel.” (Schuiling, e.a., 1997: 36). Omge-
keerd is het denkbaar dat iemand lid is van een team, inhoudelijk ook aan de werkzaamheden 
deelneemt en zich toch geen deel voelt van het proces dat zich in het team afspeelt en daar-
door met de eigen ervaringswereld buiten spel blijft staan. Daarmee blokkeert de persoon-
lijke ontwikkeling in die zin dat de gelegenheid niet wordt benut om zich in te stellen op een 
nieuwe realiteit en op de eigen rol daarin.  
 
Box 5.6: een klassieke studie over participatie, representatie en openheid 

In hun legendarische onderzoek in de pyjamafabriek van Harwood experimenteren Coch & French 
(1948) met drie manieren om de werkwijze in productie te veranderen: (1) het management legt de 
verandering op, (2) een representatieve groep operators wordt betrokken bij de verandering en (3) de 
hele groep operators neemt deel aan het ontwerpen van de nieuwe werkwijze. Bij de eerste groep ver-
slechtert de productiviteit en het moreel, bij de tweede groep herstellen beide zich spoedig na de ver-
andering en bij de derde groep stijgt de output boven het oude niveau en daalt het personeelsverloop 
onder het oude niveau. De conclusie van Coch & French (1948: 524) is: “Blijkbaar heeft totale partici-
patie hetzelfde type effect als participatie door representatie, maar de eerste heeft een sterkere in-
vloed.”. 

Mensen kunnen zich dus door representatie betrokken voelen bij een verandering. Uit de beschrijving 
van Coch en French (521) blijkt ook in hun casus dat met de representatieve groep openheid over 
doel, aanpak en gang van zaken is betracht naar de hele groep operators. Openheid is in geval van 
dreigend massaontslag op het eerste oog een riskante zaak. In 99 % van soortgelijke casussen zou 
geen manager openheid aandurven, geen adviseur zou het hem zelfs durven aanraden. Deze casus 
laat echter zien dat openheid een uiterst positieve uitwerking kan hebben. Het is ook geen openheid 
omwille van de openheid. Het is eerder geen geslotenheid uit angst. 

 

Een derde verklaring luidt dat grote delen van het personeel mee zijn gegroeid met de deel-
nemers aan de herontwerpteams, waardoor er geen scherpe scheiding is tussen deelnemers en 
niet-deelnemers. Deze verklaring grijpt terug op het oude onderzoek van Coch en French 
(zie box 5.6). Blijkbaar voelt het hele personeel zich gerespecteerd als een representatief deel 
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wordt uitgenodigd mee te denken over een nieuwe opzet van de organisatie. Openheid van 
communicatie tussen de leden van de teams en de rest van de organisatie is dan wel een con-
ditie. Als het gesprek tussen collega’s in en buiten de teams gaande blijft, kunnen ook de 
niet-leden meegroeien met de ontwikkeling die in de teams plaatsvindt. Zij blijven op de 
hoogte van nieuwe informatie, hun wantrouwen wordt niet gevoed door geheimzinnig ge-
drag en zij kunnen de emotionele ontwikkeling volgen die hun collega’s in de teams door-
maken. Het hele proces is kortom transparant en aanvoelbaar voor iedereen die zich er voor 
open wil stellen.  
 
Deze drie verklaringen vullen elkaar eerder aan dan dat ze concurrerend zijn. Het in hoofd-
stuk 2 geïntroduceerde begrip handelingsruimte is hier goed bruikbaar. De cascade van her-
ontwerpteams, alsmede de afspraak over openheid, creëert een handelingsruimte waarin ook 
zij die buiten de teams staan zich in kunnen bewegen. En waarin het ook mogelijk is dat een 
lid van een herontwerpteam die ruimte niet benut. Een interventie kan handelingsruimte cre-
eren, maar kan mensen niet tot handelen dwingen. Deelname aan een herontwerpteam geeft 
dus evenmin privileges op het gebied van persoonlijke groei als een garantie op het behoud 
van de eigen baan.  
 
Of de competentie van alle individuele medewerker is toegenomen kan niet worden getoetst 
omdat de nulmeting hierover geen data bevat. De self-efficacy is in absolute zin hoog, zoals 
we hebben gezien. De stemming laat ten tijde van de meting een gemengd beeld zien. Eerder 
is gesteld dat de groeicurven een beeld geven van de veranderende stemming in een verande-
rende organisatorische realiteit, en daarmee van het proces van worrying through. Als deze 
interpretatie juist is, impliceert zij dat de worrying through geenszins is afgerond met het 
herontwerpproces, maar zich twee jaar later nog voordoet. Als deelname aan teams ook voor 
de groeicurven niet de discriminerende factor is, om welke factor gaat het dan wel? In de 
interviews (twee jaar na het herontwerptraject, een jaar na de herstructurering) ontstaat de 
indruk dat vooral de persoonlijke relatie met de nieuwe taak en rol een grote invloed heeft 
op de stemming. Geïnterviewden die hun nieuwe rol als promotie ervaren, tekenen een curve 
van versnelde groei. Het versnellingspunt tekenen zij op het moment van deelname aan een 
projectteam of herontwerpteam en dan nog eens op het moment van promotie. De uitnodi-
ging lid te worden van zo een team ervaart men als een bevestiging dat men er bij hoort en 
als de start van het opdoen van nieuwe ervaringen.  
Een neergaande lijner heeft eventueel deelgenomen aan een herontwerpteam, maar heeft 
moeite zich te vinden in zijn nieuwe rol. Hij houdt innerlijk vast aan de oude rol en wordt 
daarin bevestigd door tal van mensen in de organisatie die een beroep blijven doen op zijn 
‘oude’ kwaliteiten. De directe chef spreekt de betrokkenen echter op de nieuwe taak aan en 
biedt geen ruimte om elementen van de oude rol vast te houden. Eén balanshersteller vertelt 
dat hij in de oude organisatie procesingenieur, in de nieuwe organisatie operator is. Het al-
ternatief was ontslag. De functie van operator is hem aangeboden omdat men hem graag 
voor het bedrijf wil behouden. Hij vertelt dat het hem een half jaar heeft gekost om vrede te 
krijgen met het verlies van status. Hij begint zich nu thuis te voelen in zijn nieuwe rol als 
operator. Uit wat hij vertelt, blijkt dat hij nieuwe capaciteiten aanboort, maar ook bang is zijn 
oude capaciteiten te verliezen.  

“Ik wil nu zien of de klep open is. Ik luister of de pomp goed werkt. Ik krijg meer feeling 
voor het proces vergeleken met mijn meer theoretisch bezig zijn vroeger. Collega ope-
rators leggen problemen aan me voor vanwege mijn theoretische kennis. Het geeft een 
goed gevoel als ik ze daarmee kan helpen. Maar hoe vind ik nu de ideale balans van 
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verstand gebruiken en handen gebruiken? Op dit moment mis ik de oude activiteiten die 
ik prettig vond om te doen.” (Schuiling, Vosveld & Menendez, 1997: 54) 

Vatten we ten aanzien van competentie samen in enkele conclusies.  
1. Met het geloof in eigen kunnen is het zowel individueel als collectief een jaar na de her-

structurering goed gesteld. 
2. Individuele verschillen in de evolutie van de stemming hebben meer te maken met de rol 

die men na de herstructurering heeft dan met het lidmaatschap van een herontwerpteam 
anderhalf jaar eerder.  

3. Bij 40 % van de medewerkers blijkt een jaar na herstructurering nog altijd een rouwpro-
ces plaats te vinden. Een derde deel hiervan stagneert in een neergaande lijn, tweederde 
is omhoog aan het krabbelen.  

4. Uit de correlaties tussen de kwantitatieve belevingsdata blijkt dat de discriminerende 
omgevingsconditie voor neergaande lijn of balansherstel de invloed van de directe chef 
is. Neergaande lijners hebben van alle respondenten de laagste waardering voor de in-
vloed van hun directe chef, balansherstellers hebben van alle respondenten de hoogste 
waardering voor de invloed van hun directe chef. Deze bevinding duidt op het grote be-
lang van de hiërarchische relatie tussen manager en medewerker voor het gevoel van 
welbevinden van een medewerker na een ingrijpende herstructurering. Een mogelijke 
verklaring van dit verband is dat de perceptie van een medewerker van de invloed van 
zijn chef (op zaken als budget en aantrekken van goede medewerkers) sterk beïnvloed 
wordt door zijn vermogen mij uit mijn dal te trekken als ik daar in zit. Lukt hem dat, dan 
kan hij alles. Lukt hem dat niet, dan krijgt hij niets voor elkaar. Bij radicale herstructure-
ringen als deze worden van managers dus vooral leiderskwaliteiten verwacht. 

5. De balansherstellers zijn het meest bezig met vragen over zingeving in hun nieuwe rol.  
6. De neergaande lijners zijn de echte probleemgroep die aandacht behoeven, maar daar 

vermoedelijk niet om zullen vragen (ze zitten naar eigen oordeel immers overwegend 
‘nog boven normaal’).  

7. Men kan van beide typen groeiers zeggen dat zij in de hype van de groei zitten en moge-
lijk nog geen echte problemen zijn tegengekomen. 

Het is een bemoedigend teken dat tweederde deel van de groep die een dip heeft gehad in de 
fase van balansherstel verkeert. Anderzijds is 13 % neergaande lijners (16 van de 119 mede-
werkers) toch niet gering. Hoe dit geëvalueerd moet worden is onduidelijk omdat elke ver-
gelijking ontbreekt. Recente studies van sociotechnische organisatieverandering (Hooger-
werf, 1998; Eijbergen, 1999) verschaffen geen data over de individuele ervaring van de ver-
andering.  

5.7.2 Het herontwerpproces: de medewerker als medeontwerper 

De onderzoeksopzet staat niet toe eenduidig te concluderen dat het hoge participatieniveau 
de oorzaak is van de verbetering van de organisatie-effectiviteit en van de redelijk positieve 
situatie op het vlak van de individuele competentie. Deze factor is immers niet geïsoleerd 
van andere factoren. Zo kan de toename van satisfactie ook veroorzaakt zijn doordat men de 
minder gemotiveerde medewerkers heeft ontslagen. Ook de verandering van de eigendoms-
verhouding kan een groot effect hebben gehad op de satisfactie van het personeel. De dag 
van de bekendmaking van de verkoop aan het Amerikaanse bedrijf valt toevallig samen met 
de bevrijdingsdag van de tweede wereldoorlog. Al snel gaat de ‘grap’ rond dat dit voor de 
Belgen een nieuwe bevrijdingsdag is: “door de Amerikanen van de Hollanders bevrijd”. 
Verder ontbreken in dit onderzoek controlegroepen waarmee kan worden aangetoond dat bij 
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het ontbreken van een hoog participatieniveau de dubbele uitkomst ‘verbetering organisatie-
effectiviteit + competentietoename’ niet wordt bereikt. 
In ieder geval kan worden geconstateerd dat de grote ruimte voor participatie door medewer-
kers niet gebruikt of misbruikt is voor obstructie. Vansina (1998a: 14) stelt dat deze casus de 
theorie van Vroom weerlegt, welke stelt dat het management medewerkers niet moet laten 
participeren in de besluitvorming als er tegengestelde doelen en belangen zijn (Vroom & 
Yetton, 1973). De theorie van Vroom lijkt te berusten op de veronderstelling dat de mana-
gers het beste weten wat de belangen van de organisatie zijn en daar ook naar zullen hande-
len, terwijl medewerkers primair aan hun eigen belang denken en de participatie zullen mis-
bruiken voor hun persoonlijke doelen. De casus laat daarentegen zien dat er een aanpak be-
staat die ertoe leidt dat medewerkers de realiteit van de business situatie onder ogen zien en 
bereid zijn mee te zoeken naar oplossingen die zuiver in het belang van de onderneming zijn, 
hoe pijnlijk die ook zijn voor de mensen die er werken.  
Nu zou men kunnen stellen dat niet participatie, maar verplatting de wezenlijke factor in de-
ze casus is. In productie wordt een managementlaag geschrapt, in onderhoud verdwijnt het 
hele middenkader. Het is een onderzocht fenomeen dat verplatting van de management-
structuur niet alleen de personele kosten vermindert, maar ook leidt tot verbetering op de 
effectiviteitcriteria efficiency, satisfactie, behoeftevoorziening en zelfhandhaving (Keuning, 
Opheij & Maas, 1993: 7-9). De casus laat inderdaad zien dat managerial non-jobs de verti-
cale communicatie verstoren en tot efficiencyverliezen en dissatisfactie leiden bij de mensen 
onder en boven hen. 
Wat nu echter als het essentiële punt uit de casestudie naar voren komt, is de beweging waar-
in het schrappen van managementlagen plaatsvindt. Het is geen administratieve beweging, 
waarbij als het ware een boekhouder van het hoofdkantoor of van een adviesbureau op zoek 
naar te elimineren kosten met een pennenstreek enkele functies schrapt. Evenmin is het een 
rancuneuze beweging vanuit het personeel, waarbij gehate managers aan de paal worden ge-
nageld en de functie wordt ontnomen. In een volstrekt rationeel en tegelijk openbaar proces 
ontwerpen de betrokkenen de werkstructuur en de managementstructuur opnieuw, waarbij 
enkele lagen niet meer terugkeren omdat zij geen toegevoegde waarde hebben. Verplatting 
op zich werkt hier niet positief. Vooral twee ingrediënten van de aanpak lijken hier positief 
te werken. 
1. Het vervangen van het Tayloriaanse denken over productie door het flowdenken. De co-

ordinatietaak hoeft dan minder door managers te worden verricht omdat medewerkers 
zelf veel van hun werkzaamheden coördineren.   

2. De structuur van het herontwerpproces maakt de flow van het productieproces, met zijn 
nieuwe verhouding tussen managers en medewerkers, al virtueel zichtbaar in de rolver-
deling in het herontwerpproces. De cascade van herontwerpteams creëert een openbaar 
proces waarin alle partijen actief betrokken zijn.  

Participatie op basis van het flowmodel leidt zowel op het vlak van de structuur als op het 
vlak van de interpersoonlijke relaties tot het gezond maken van de hiërarchie. Dit brengt mij 
tot de stelling dat betrokkenen met behulp van GH niet alleen het productieproces efficiënter 
hebben gemaakt, maar ook de hiërarchie hebben gesaneerd. Deze stelling berust op de ge-
dachte dat er zoiets bestaat als een “gezonde hiërarchie” (Ashkenas, et. al., 1996).  
  
De casus maakt het daarmee mogelijk de theorie van participatie duidelijker te verbinden aan 
de ontwerptheorie van organisaties. Strikwerda (2000a: 59) stelt dat bij het ontwerpen van de 
organisatie een evenwicht gevonden moet worden tussen drie verschillende rationaliteiten: 
de technische, de organisatorische en de politieke rationaliteit. De politieke rationaliteit 
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houdt onder meer in dat de leiding van een onderneming niet effectief kan zijn, in weerwil 
van haar formele gezag, wanneer zij niet kan bogen op steun voor haar beslissingen vanuit 
de organisatie.  

“Die steun moet worden gecreëerd, onder meer door betrokkenheid bij besluitvormings-
processen. In die processen willen mensen hun eigenwaarde gerespecteerd zien, hun 
capaciteiten erkend, hun status bevestigd, hun privileges gehonoreerd en invloed kun-
nen uitoefenen op de verdeling van resources. In ruil daarvoor wordt het gezag van de 
leiding gehonoreerd en binden betrokkenen zich aan besluiten. Dit is een politiek proces 
in de volle zin van het woord, het heeft een eigen rationaliteit die anders is dan de ratio-
naliteit die voortvloeit uit de technologie en anders dan die voortvloeit uit de organisatie 
als systeem voor de coördinatie van de activiteiten van en binnen de onderne-
ming.”(Strikwerda, 2000a: 57) 

Kort samengevat: betrokkenheid van medewerkers in ruil voor gezag van de leiding. Dit is in 
de casus zeker herkenbaar, zij het, ik kom daar straks op terug, dat dit ruilproces in de casus 
een geheel nieuwe leiding creëert. Strikwerda stelt vervolgens dat de leiding die mensen bij 
het herontwerp moet betrekken die dat mentaal aankunnen. Hij suggereert daarbij dat dit 
slechts een klein groepje is als hij stelt dat “de leiding van de onderneming noodzakelijke 
(…) fundamentele veranderingen slechts op gang (kan) brengen in een kleine, afgesloten 
kring van geselecteerde personen, die de mentale kracht hebben zich los te maken van de 
bestaande organisatie, de intelligentie hebben om externe ontwikkelingen te kennen en te 
begrijpen en de kennis om de hoofdlijnen van noodzakelijke veranderingen te formuleren in 
bestuurlijke hoofdlijnen” (…) “brede “bewegingen van onderop” leiden tot een “onbestemd 
mengsel (…) van projecties van hoop, gram halen, fantasie en cynisme” (2000a: 188).  
De casus bevestigt dat bij aanvang zorgvuldig de mensen geselecteerd moeten worden aan 
wie de leiding van de fundamentele verandering wordt toevertrouwd en dat de leden van de-
ze groep elkaar moeten vertrouwen en respecteren om diepgaand de economisch-techno-
logische rationaliteit te kunnen construeren die als uitgangspunt geldt voor het herontwerp. 
Maar de casus laat ook zien dat de kwaliteiten die hiervoor vereist zijn bij een grotere groep 
aanwezig zijn dan gangbaar wordt aangenomen. De mentale kracht van de leden van het ver-
anderteam blijkt geleidelijk opgeroepen te kunnen worden op alle niveaus in de organisatie. 
Ook mensen van de werkvloer blijken over de intelligentie te beschikken om externe ont-
wikkelingen te kunnen begrijpen. Het lijkt er zelfs op dat mensen op de werkvloer meer dan 
managers over het ervaringsvermogen beschikken om de werking van de psychologische 
processen te kunnen formuleren.  
Maar let wel wat in de casus de condities zijn die zorgen voor een zuiver proces in plaats van 
voor een “onbestemd mengsel”. De ontwikkeling van een gezamenlijke en constructieve be-
nadering van de organisatorische realiteit lijkt mij mogelijk gemaakt door drie condities.  
1. Medewerkers zijn als medeontwerpers van de organisatie aangesproken en erkend.  
2. Nadat eerst de managementgroep zich heeft verdiept in en uitgesproken over alternatie-

ven voor de organisatie van het productieproces. 
3. Waarbij men nieuwe economische, technologische en organisatorische uitgangspunten 

heeft geformuleerd. 
De effectiviteit van de aanpak kan dus niet alleen aan het niveau van participatie worden 
toegerekend. Als het management zijn verantwoordelijkheid voor het ontwerp van de hoofd-
lijnen van de organisatie van het productieproces niet neemt, is het goed denkbaar dat me-
dewerkers zich bekocht zullen voelen als zij geheel verantwoordelijk worden gesteld voor 
het bedenken van alternatieven. Eveneens is goed denkbaar dat het herontwerp ineffectief zal 
zijn als de uitgangspunten verkeerd zijn gekozen. De juistheid van de gekozen uitgangspun-
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ten blijkt in deze casus juist na de overname. De Amerikanen keuren de nieuwe opzet zeer 
snel goed, omdat zij deze herkennen. De organisatie en technologie van hun eigen productie-
proces zijn op dezelfde uitgangspunten gebaseerd. Binnen deze drie condities worden gese-
lecteerde medewerkers zelfs bevoegd verklaard een oordeel uit te spreken over de haalbaar-
heid van het idee van het management en tevens om het voorliggende ontwerp te detailleren, 
waarbij men ruimte krijgt de eigen achtergrond aan belangen en perspectieven in te brengen. 
In box 5.7 is beschreven hoe het personeel de integriteit van de aanpak achteraf beoordeelt.  
 
Box 5.7: de integriteit van de aanpak 

Tijdens de bijeenkomst waar het veranderteam mensen uit de lagere niveaus uitnodigt deel te nemen 
aan het herontwerp, stelt een medewerker die vakbondsvertegenwoordiger is de vraag over de vrijwil-
ligheid van deelname. Het is dezelfde man die na de reorganisatie een reis naar Afrika maakt om zijn 
evenwicht te hervinden. Hij heeft destijds een slapeloze nacht gehad over de beslissing of hij aan het 
herontwerpen mee zou doen. Anderhalf jaar later kijkt hij daar zo op terug: “De uitnodiging van het 
management aan medewerkers om te participeren is toen goed geweest. Omdat het vrijwillig was, 
voelde ik mij vrij mijn vakbondsachtergrond mee te laten spelen in mijn deelname aan het herontwerp-
team.” Dit hield in dat hij in het herontwerpteam zijn bezorgdheid inbracht over het mislukken van eer-
dere veranderingsplannen. Gezien de historie van de fabriek was deze bezorgdheid op zijn plaats en 
was het ook nodig deze openlijk te bespreken om mensen de gelegenheid te geven voor zich zelf te 
toetsen of de huidige aanpak hun vertrouwen waard was. 

Een representatieve groep van 30 mensen geeft (eveneens achteraf) op een schaal van 1 tot 5 het 
volgende oordeel over de aanpak van de reorganisatie: 

4.8  Het voortbestaan van de fabriek stond op het spel. 

4.0 Het was een goede zaak dat de betreffende medewerkers ja hebben gezegd op de uitnodiging deel 
te nemen aan de herontwerpteams. 

3.4 Het management heeft op een integere manier gebruik gemaakt van de inbreng van de medewer-
kers. 

3.1 Bij het uitwerken van de plannen is op een goede manier gebruik gemaakt van de in ons bedrijf 
aanwezige kennis en ervaring. 

Deze scores getuigen van het besef dat de verandering noodzakelijk was en dat medewerkers terecht 
deel hebben genomen aan het herontwerp. De lagere scores voor het management kunnen herleid 
worden tot het feit dat de nieuwe eigenaren van de fabriek het idee van de twee productstromen niet 
overnemen.  

 

Erkenning als medeontwerper is zo gezien de verbindende schakel tussen het hoge participa-
tieniveau en het politieke proces waarin het bestaande machtssysteem radicaal wordt veran-
derd. Daarbij is ook het normatieve element van de politieke rationaliteit in het geding. Het 
normatieve element van de politieke rationaliteit is dat de leden van de organisatie op een 
rechtvaardige manier behandeld willen worden (Strikwerda, 200a: 57). Op grond van de ca-
sus kan dit normatieve element als volgt worden uitgewerkt. Mensen hebben recht op een 
gelegenheid om de toekomst van de organisatie mee vorm te geven. Voorts dient er een recht 
op realiteitstoetsing te zijn in de tweeledige zin van het woord: medewerkers toetsen de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de ideeën van het management vanuit andere perspectie-
ven en belangen, en gelijktijdig toetsen zij hun eigen beeld om het aan een veranderende re-
aliteit aan te kunnen passen. De realiteit kent positieve en negatieve kanten. Participatie stelt 
mensen beter in staat ook met die negatieve kanten om te gaan. Ten derde kan een recht op 
een waardig afscheid worden geformuleerd. De casus laat zien dat mensen er sterk aan hech-
ten om waardig afscheid te nemen, dat wil zeggen eerlijk en met hun beste prestatie. Dat 
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verklaart ook waarom mensen bereid zijn tot de laatste dag door te werken en geen rancu-
neuze acties ondernemen. Men wil achteraf als het ware kunnen zeggen: “Ik heb bijgedragen 
aan het voortbestaan van het bedrijf. Die pluim kan niemand me afpakken.” Een waardig 
afscheid helpt mensen het verleden af te ronden en zich open te stellen naar een nieuwe toe-
komst.  

5.7.3 De ontwerpvraag: werkzame bestanddelen 

Wat zijn nu de ontwerpcriteria voor het vormgeven van het politieke proces? Enkele formu-
leringen van Pettigrew (1997) in zijn theorie van de kritische succesfactoren in verande-
ringsprocessen zijn hier bruikbaar. Het simpele uitgangspunt is dat leiding geven gekoppeld 
is aan het hebben van volgelingen. De befaamde succesfactor ‘commitment van het topma-
nagement’ is daarom onvoldoende. Essentieel is dat een verbinding wordt gemaakt tussen de 
druk van boven en de bezorgdheid onder in de organisatie (Pettigrew, 1997: 58). Druk van 
bovenaf is noodzakelijk om te kunnen afrekenen met blokkades. De verbinding met de be-
zorgdheid onder in de organisatie is noodzakelijk omdat managers hun enthousiasme verlie-
zen wanneer stimulerende reacties van onderop uitblijven. Het is de druk van de markt 
(doorgegeven door de leiding van de business group) die in de casus een situatie creëert die 
het mogelijk maakt de oude machtsverhoudingen op te ruimen. Het oude management wordt 
door de directeur en de personeelsmanager geleidelijk en zonder openlijke confrontatie bui-
ten spel gezet en een nieuw team wordt in de gelegenheid gesteld zijn leiderschap te ontwik-
kelen. Als dit team na een intensieve dialoog met alle lagen van de organisatie bewezen heeft 
haar leidinggevende taak aan te kunnen, worden de meeste leden van dit team ook formeel 
op de managementposities benoemd. De verdienste van GH is vooral dat het condities cre-
eert waardoor deze verandering van machtsverhoudingen in een geleidelijk proces door de 
betrokkenen zelf tot stand wordt gebracht.  
De verbinding tussen de druk van boven en de bezorgdheid onder in de organisatie komt in 
de discussies in de herontwerpteams tot stand. De ontwerpcriteria waarmee GH condities 
voor deze verbinding creëert zijn vertaling, inclusiviteit en vrijwilligheid.  
De vertaling bestaat uit de herformulering van het doel van de leiding van de business group 
(“kostenreductie”) in een doel waarmee mensen in de operationele processen de realiteit 
kunnen ontsluiten (“competitief maken van de fabriek”). Medewerkers weten uit de praktijk 
dat kostenreductie vaak niet effectief is. Bovendien houdt kostenreductie vaak ontslag in, 
waarmee men feitelijk zegt: mensen zijn voor ons slechts kosten. Kostenreductie als doel-
formulering werkt daardoor demotiverend. De doelformulering “een toekomst creëren voor 
de fabriek” doet een appel op mensen hun beste kennis, ervaring en motivatie in te brengen 
bij het opnieuw doordenken van de werkwijze en de organisatie. De vereiste kostenreductie 
telt daarbij als één van de toetsingscriteria bij het kiezen uit de alternatieve ontwerpen. Ge-
vraagd worden mee te werken aan een nieuwe opzet van de totale organisatie creëert nieuwe 
psychische energie, terwijl de opdracht om te bezuinigen energie vreet. 
“Wie de wereld wil veranderen moet er zelf in leven” dient volgens Pettigrew het motto te 
zijn van het veranderteam. Inclusiviteit houdt in dat de leden van het veranderteam verbon-
den zijn met de cruciale problemen in de organisatie. Het veranderteam dient zo te zijn sa-
mengesteld dat het team tegelijk in het heden kan staan en de organisatie kan uitdagen waar 
het de toekomst betreft (Pettigrew, 1997: 59). De casus bevestigt deze theorie volkomen. 
Leden van de teams zijn geselecteerd op de mate waarin zij vertrouwd zijn met de sleutel-
processen van de organisatie. Het inclusieve houdt ook in dat het de deelnemers van de her-
ontwerpteams vrij stond alles wat in het team besproken werd met de collega’s buiten het 



 
 
152  Praktijk 
 

team te bespreken. Deze openheid heeft op geen enkele manier tot ongewenste situaties ge-
leid.  
Vrijwilligheid is belangrijk omdat veranderteams die zich opstellen als een groep vrijwilli-
gers de opgedane kennis en bekwaamheden steviger in de organisatie blijken te kunnen ver-
ankeren dan een formeel gestructureerde veranderorganisatie (Pettigrew, 1997: 59). De casus 
bevestigt ook dit punt. Er is weinig geformaliseerd. Er is geen stuurgroep vanuit de business 
group die de reorganisatie controleert. De directeur en personeelsmanager zijn actief lid van 
het veranderteam. Uitgenodigd worden door het management om te helpen bij het heront-
werpen, en tegelijk de keuzevrijheid krijgen al dan niet op deze uitnodiging in te stappen, 
helpt enorm bij het tot stand brengen van de transitieruimte met haar processen van sociale 
constructie van de realiteit en ‘worrying through’. Gevraagd worden houdt een stuk erken-
ning in, mee doen is een eigen beslissing. Deze combinatie van erkenning en eigen beslissing 
bevordert de identificatie van de medewerkers met de zich nieuw ontwikkelende organisatie, 
creëert een vrijheid van denken in de herontwerpteams en verbetert het psychologisch con-
tract tussen managers en medewerkers (Vansina, 1998a: 15).  

5.7.4 Kritische bespreking: is er voldoende geleerd? 

De verdere lotgevallen van de fabriek, in het bijzonder het voortijdige vertrek van de mana-
gers die uit de vernieuwing naar voren zijn gekomen,  geven aanleiding tot een kritische 
vraag. Er is veel veranderd, maar is er voldoende geleerd? Mijn oorspronkelijke opdracht 
was een training te ontwerpen in horizontal management. Zou het kunnen dat de kanteling 
van de organisatie dankzij Gezamenlijk Herontwerp is geslaagd, maar dat de nieuwe genera-
tie managers onvoldoende is voorbereid op haar rol in de verticale relatie tussen fabriek en 
moederbedrijf? Zou het kunnen dat zij onvoldoende competent was in het hanteren van haar 
hiërarchische rol? Er zijn onvoldoende data om deze vraag te kunnen beantwoorden. Wel 
kan achteraf vanuit het concept van organizational learning op een lacune in de interventie 
worden gewezen. 
Het concept van organizational learning wijst op het onderscheid tussen single-loop lear-
ning en double-loop learning (Argyris en Schön, 1991: 94). De fouten in het productieproces 
en in het managementproces zijn geïdentificeerd en hersteld. Er heeft dus single-loop leren 
plaatsgevonden. Met de betrokkenen is echter niet onderzocht wat de contextuele factoren in 
de organisatie zijn die het probleem hebben doen ontstaan. De volgende vragen had men 
kunnen bespreken.  
• Als er zoveel onvrede was met het oude managementteam, wat stond ons in de weg om 

dit goed aan te kaarten?  
• Het oude MT wist al veel eerder dat de concurrenten met een nieuwe technologie werk-

ten, en was hierover ook in overleg met de business group. Waarom duurde dit allemaal 
zo lang?  

• Wat waren eigenlijk de causale factoren die maakten dat het oude MT op de interface 
tussen fabriek en moederbedrijf ineffectief was en zich als machthebber gedroeg in 
plaats van als management?  

• Wat maakt het nieuwe MT meer of minder effectief op de interface tussen fabriek en 
moederbedrijf? 

Dit zijn al stevige vragen. De volgende vragen zijn nog lastiger.  
• Als de onvrede met het MT in feite onbespreekbaar was, wat zijn dan de mechanismen 

die dit onderwerp onbespreekbaar maakten?  
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• Hoe kun je als manager tijdig interveniëren op de mechanismen die verkeerd lopende 
zaken onbespreekbaar maken?  

Als deze vragen met de betrokken actoren zelf onderzocht hadden kunnen worden, zou dit 
zeker tot een verdergaand leerproces hebben geleid. Op papier zijn deze vragen echter mak-
kelijker gesteld dan dat men er in de praktijk aan toe kan komen ze werkelijk te stellen en te 
bespreken. In de praktijk zou men stuiten op problemen als: hoe na een veranderingsinspan-
ning nog de energie en tijd te creëren voor een collaborative inquiry naar deze vragen? Hoe 
de diverse partijen (minimaal: nieuw management van de fabriek, oud management van de 
fabriek, vertegenwoordigers vroegere moederbedrijf en vertegenwoordigers nieuwe moeder-
bedrijf) hiervoor te interesseren? Op welk niveau moet de probleemeigenaar worden gezocht 
die als opdrachtgever voor dit project zou willen optreden? En hoe een gesprek tussen de 
betrokken partijen te ontwerpen en faciliteren dat echt tot nieuwe inzichten leidt?  
Het lijkt haast onmogelijk deze condities te creëren. Het belang van een verdergaand leer-
proces is echter heel groot. Als we geen reëel beeld kunnen ontwikkelen van empowerment 
in de relatie tussen fabriek en moederbedrijf, hoe kunnen we dan ooit een reëel beeld krijgen 
van empowerment in de relatie tussen fabrieksmanagement en personeel?  
Na de overname heeft een discussie in het veranderteam plaatsgevonden over de dreiging dat 
men nu een appendixorganisatie wordt met gestandaardiseerde processen, waarbij zowel de 
productie als individuele managers naar believen over de hele wereld getransfereerd kan 
worden. Empowerment betekent voor de Amerikaanse eigenaar dat men vrij kan handelen 
binnen de opdracht, niet dat men een opdracht kan bediscussiëren. De nieuwe leiding van de 
fabriek heeft in het herontwerptraject een breder begrip van empowerment ontwikkeld en dit 
botst. Wat is in een dergelijke situatie realisme en competentie? Enerzijds kan men zeggen: 
het leerproces is ontoereikend geweest, de nieuwe managers zijn onvoldoende toegerust voor 
hun nieuwe rol op de interface tussen fabriek en Amerikaans moederbedrijf. Anderzijds kan 
men zeggen: mensen hebben geleerd invloed uit te oefenen, onderkennen dat dit in een ap-
pendixorganisatie onvoldoende kan en maken een volwassen keuze door te vertrekken. Dit 
vraagstuk van staan voor de eigen ideeën versus het realisme dat het geen zin heeft tegen 
windmolens te vechten zal het hoofdthema worden van de volgende casus. Dat zijn individu-
ele keuzen die echter onderscheiden moeten worden van de vraag op organisatieniveau: als 
empowerment in de fabriek een reuzenstap maakt, hoe dit proces dan te vervolgen op de in-
terface tussen fabriek en moederbedrijf? Als men op deze interface wederom geconfronteerd 
wordt met een bevelshiërarchie, welke mogelijkheid heeft de lokale leiding dan om zich te 
bewegen tussen de participatieniveaus conformeren, bijdragen, ter discussie te stellen en 
samenwerken aan systeemverandering? 
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5.7.5 Veronderstellingen over het proces 

De verklaring die tot zover is ontwikkeld voor de effectiviteit van GH kan als volgt worden 
samengevat: 
 

Introductie externe adviseur 
↓ 

Adviseur trekt het denken open met nieuwe organisatieprincipes 
↓ 

De werkgroepen verbinden de druk van boven en de bezorgdheid onder in de organisatie 
dankzij de condities van vertaling, inclusiviteit (openheid) en vrijwilligheid 

↓ 
Transitieruimte met processen van sociale constructie en worrying through 

↓ 
Keuze voor nieuwe organisatiestructuur, planningssysteem en technologie 

↓ 
Toename efficiency, satisfactie en empowerment 

 
Wat zou nu op basis van de gepresenteerde data een plausibele concurrerende veronderstel-
ling kunnen zijn over het veranderingsproces dat zich heeft afgespeeld? We construeren de 
volgende. 
 

Crisis in de business group 
↓ 

Op carrière gerichte jonge mensen gebruiken de situatie om machtsposities te veroveren 
↓ 

Kostenreductie 
 

Dit laatste is niet de theorie geweest die ten grondslag lag aan de interventie, maar wel een 
verklaring die een waarnemer van buiten als voor de hand liggend zal inbrengen. Dit is im-
mers de dominante theorie. Zo gaat het. Zo doet men dat. Managers voor wie dit hun ‘the-
ory-in-use’ is, kunnen deze casus ook slechts ‘lezen’ vanuit deze theorie. Onder de druk van 
een crisis wordt alles vloeibaar, zo redeneren zij, ook vastgeroeste machtsverhoudingen. Ar-
gyris en Schön (1991: 95) formuleren de premisse van deze interventietheorie als volgt: 
“Wacht tot er een onmiskenbare crisis is, breng dan een nieuw team in en geef dit team de 
macht om alle data te bestuderen en de vorm van de organisatie zo nodig te veranderen”. Of 
in een iets andere versie: in een crisissituatie grijpt een nieuwe groep zijn kans. De oude 
machtselite houdt de energie van mensen bevroren en wordt dan vervangen door een nieuwe 
elite die niet alleen voor een betere flow in het productieproces zorgt, maar ook voor een be-
tere flow in de communicatie en samenwerking (Mastenbroek, 1993). 
De beperking van deze concurrerende veronderstelling is dat zij geen tussenliggende psycho-
sociale processen benoemt. Wat deze alternatieve verklaring echter wel terecht naar voren 
brengt is dat ook andere invloeden werkzaam zijn dan de externe adviseur en zijn interven-
tiemethode. Ik zie vier objectieve factoren, die de actoren als ‘tekenaars getekend’ hebben. 
Deels gaat het om externe invloeden als de druk tot kostenreductie van de business group en 
het port folio management van de concerndirectie. Voor de betrokkenen in de fabriek gaat 
het in beide gevallen om druk van buitenaf. Het zijn zaken die hen overkomen. En die inder-
daad de noodzaak van verandering onontkoombaar presenteren, echter de betrokkenen als 
zodanig niet ‘enablen’ om een antwoord op de situatie te vinden.  
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Enkel de confrontatie met deze druk van buitenaf zou een organisatie waarin mensen zich 
toch al een “joker aan een touwtje” voelen verder verlammen en doen blokkeren in een pas-
sieve slachtofferrol. Hier nu ligt de kracht van het hoge participatieniveau van ‘samenwerken 
aan systeemverandering’ dat door de methode van Gezamenlijk Herontwerp wordt opgeroe-
pen. Deze methode helpt de betrokkenen door middel van inhoudelijke organisatieprincipes, 
een faseplan en procesbegeleiding een eigen antwoord te ontwikkelen op een realiteit die 
verandering noodzakelijk maakt. Dat de betrokkenen gebruik maken van de condities die 
door GH worden gecreëerd kan op zijn beurt teruggevoerd worden tot twee factoren. Ten 
eerste is er het doelbewuste streven naar cultuurverandering. Zowel de Nederlandse als de 
Vlaamse hoofdrolspelers in de fabriek droegen de veranderingsvisie van een minder hiërar-
chische organisatie en een meer open wijze van werken als een sterk motief met zich mee. 
De tweede factor is de betrokkenheid van het personeel, dat het gevoel heeft tien jaar tegen 
de bierkaai te hebben gevochten, maar de wil om er een succes van te maken niet heeft ver-
loren. Het alternatief voor herontwerp is sluiting, en dat in een regio die weinig kans op een 
nieuwe baan biedt. 
 

 
Competitieve crisis + doelen voor cultuurverandering 

↓ 
Zich ontwikkelende nieuwe politieke coalitie (in Claire2-team) 

↓ 
Introductie externe adviseur 

die competent is in vormgeven participatie als leerproces 
↓ 

Adviseur trekt het denken open met nieuwe organisatieprincipes en procesbegeleiding 
↓ 

De werkgroepen verbinden de druk van boven en de bezorgdheid onder in de organisatie 
dankzij de condities van vertaling, inclusiviteit (openheid) en vrijwilligheid 

↓ 
Transitieruimte met processen van sociale constructie, worrying through en sanering hiërarchie 

↓ 
Keuze voor nieuwe organisatiestructuur, planningssysteem en technologie 

↓ 
Toename efficiency, satisfactie en empowerment 

 
 
Figuur 5.4 Mediërende processen bij toepassing Gezamenlijk Herontwerp in de casus 
 
Samen – maar zonder regie over alle partijen heen - creëren deze factoren de crisis en de in-
grediënten voor haar oplossing. Een competitieve crisis helpt onmiskenbaar om alle stake-
holders te focussen op het probleem van de business. Het al in hoofdstuk 2 besproken onder-
zoek van Beer en Walton (1990: 565) naar de OD-praktijk wijst uit dat competitieve druk 
nodig is om organisaties platter, minder hiërarchisch, meer geïnteresseerd in de betrokken-
heid van medewerkers, meer cross-functioneel en minder autoritair te maken. Hetzelfde on-
derzoek leert echter dat nog twee andere condities noodzakelijk zijn: (1) de leiding stelt dui-
delijke doelen voor het ontwikkelen van leiderschap, sociale vaardigheden en gedeelde 
waarden; en (2) zij schakelt adviseurs in die bekwaam zijn in het zodanig vormgeven van de 
participatie dat dit een proces van ervaringsleren wordt (Beer & Walton, 1990: 567). 
Daarmee ontstaat het processchema dat weergegeven is in figuur 5.4. Dit schema erkent zo-
wel de bewegingswetten van de markt en de technologie als de bewegingswetten van men-
sen, met hun vaardigheden, intenties, belangen en behoeften. Een verbinding tussen de ob-
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jectiverende en de subjectiverende verklaring ligt in het begrip ruimte voor vrije beweging. 
Het Nederlandse moederbedrijf zet de fabriek wel onder druk om kosten te besparen, maar 
bemoeit zich niet meer met de veranderingsaanpak. De nieuwe eigenaar is nog niet in con-
trol, maar wil niets liever dan een efficiënte fabriek die door lokaal management wordt ge-
rund. In deze nulsituatie van de macht staat in de fabriek dankzij de aanpak van Gemeen-
schappelijk Herontwerp een nieuw management klaar met een door grote delen van het per-
soneel gesteund plan. Voor een moment heeft men zijn eigen lot in handen. Het is een 
gelukkige verschuiving van krachtsverhoudingen, deels veroverd door een goed vormgege-
ven participatieproces, deels toegevallen door processen buiten de eigen controle.  

5.7.6 Samenvattende conclusie 

De interventiemethode Gezamenlijk Herontwerp structureert de rolverdeling bij het heront-
werpen zodanig dat organisatieleden invloed op de verandering kunnen uitoefenen. Het biedt 
leerkansen door een handelingsruimte te creëren waarin mensen de nieuwe wijze van werken 
al herontwerpend kunnen leren. Daardoor lijkt persoonlijke groei te hebben plaatsgevonden, 
ook al presenteren de bevindingen een beeld met plussen en minnen. Het ervaringsvermogen 
van de operationele mensen om de bedreigende realiteit van de markt onder ogen te zien is 
zeker ontwikkeld. Het ervaringsvermogen van de nieuwe managers om de diverse stemmin-
gen van hun mensen onder ogen te zien schiet nog tekort. De competentie van de operatio-
nele mensen om in onderlinge samenspraak hun werkzaamheden te coördineren en daarvan 
te leren vertoont een positieve trend, gezien de uitkomsten voor self-efficacy en invloed. De 
competentie van de nieuwe managers vertoont de eerste jaren een enorm snelle groei, maar 
blijkt uiteindelijk niet te matchen met de eisen die de nieuwe eigenaar aan hun rol stelt. Wel 
is een procesorganisatie en een samenwerking tussen personeel en management ontstaan die 
nieuwe turbulenties heeft kunnen overleven. 
Dat de toekomst van de fabriek is veiliggesteld, kan niet worden beweerd in een wereldmarkt 
die continu in beweging is. Dat er momenten zijn dat mensen lokaal hun lot in eigen hand 
kunnen nemen en dat er methoden zijn die hen daarbij kunnen helpen is als inspirerende les 
uit deze casestudie naar voren gekomen. 
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6 In-company Business Course: interactie high potentials en managers 

“Never before have the demands on an individuals capability and 
creativity been so heavy and so uncharted. If we are confused 
about who we are and what we want, both for ourselves and for our 
society, we will be blown like seeds to the winds. (…) Organizations 
occupy a very important role, not only in creating wealth but in cre-
ating people of great capacity.” Charles Handy, “The Hungry Spirit”, 
London Business School, Executive Education Update, spring ‘98.  

Na de fabriek verschuift de focus nu naar de high potentials van Het Bedrijf. Zij  zijn en-
thousiast over de handelingsruimte die zij in Het Bedrijf hebben, onderschrijven de waarden 
van ondernemend/resultaatgericht en onafhankelijk/niet-hiërarchisch, maar hebben ook kri-
tiek op organisatieprocessen als crossfunctionele samenwerking, communicatie en besluit-
vorming in de hiërarchische lijn. In deze kritiek voelen zij zich vaak niet door het senior ma-
nagement gehonoreerd. In deze tweede casestudie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate een In-company Business Course een platform kan bieden voor het bespreken en 
toetsen van deze kritiek. 
 

6.1 Doel van de casestudie 

De In-company Business Course (IBC) is een aanpak waarbij organisaties onder eigen vlag 
trainingen aanbieden aan de leden van de organisatie om hen in staat te stellen hun kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen en tot een betere afstemming te komen tussen zichzelf en de 
organisatie, en tegelijk te werken aan gemeenschappelijke organisatie-issues. Dit staat te-
genover open trainingen die op de markt worden aangeboden door trainingsbureaus of busi-
ness schools. Het doel van deze casestudie is het beproeven van de volgende veronderstel-
ling. 
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IBC →  zelfevaluatie    →    organisatiediscussie → O-verbetering+  competentietoename 
  - kernkwadranten - thema’s  - organisatie- - self-efficacy 
  - 3600 - OA     inzichten - ervaringsvermogen 
     - waardering - stemming 
         rolpartners 
 
          
De veronderstelling is dat een IBC die eerst uitnodigt tot zelfevaluatie van individuele 
kernkwaliteiten en werkgedrag en vervolgens tot interactie met senior managers op het parti-
cipatieniveau ter discussie stellen, en daarbij feedbackinformatie op zowel individuniveau als 
organisatieniveau beschikbaar stelt, de dubbele uitkomst kan hebben van nieuwe, gedeelde 
inzichten over de eigen organisatie en competentietoename bij de individuele deelnemers.  
De concrete IBC die we onderzoeken is Building on Talent. Deze training is bedoeld voor de  
“high potentials” van Het Bedrijf, dat wil zeggen voor medewerkers uit de zogenaamde MD-
doelgroep. High potentials worden in Het Bedrijf geselecteerd uit de categorie die men aan-
duidt als “professionals”. Professionals zijn hoog opgeleide medewerkers, die in de organi-
satie een rol als functionele specialist vervullen – in tegenstelling tot de rol van general ma-
nager. Het begrip professional wordt in Het Bedrijf breder gebruikt dan in de organisatielite-
ratuur gebruikelijk is.20 Het gaat niet alleen om de ingenieur en onderzoeker, maar ook om 
de salesmanager, productiemanager, jurist, personeelsadviseur of projectmanager. Met het 
begrip professional wordt benadrukt dat van mensen in deze rollen wordt verwacht dat zij 
over een specifieke expertise beschikken en deze weten te integreren in het geheel van de 
onderneming. De bezitter van de expertise moet zelf de eigen activiteiten afstemmen met die 
van mensen op andere vakgebieden en zich daarbij oriënteren op de businesscontext.21 Het 
doel van de training is verbetering van de samenwerking tussen professionals van verschil-
lende vakgebieden onderling en tussen professionals en general managers. Building on Ta-
lent (afgekort tot BOT) maakt dus het functioneren van de organisatie tot een onderwerp van 
de training. Deelnemers en enkele representatieve senior managers beoordelen in de training 
gezamenlijk hun ervaringen met deze samenwerking en identificeren problemen en oplos-
singen. In deze dialoog blijkt elke keer weer dat er een spanning is tussen Handy’s “creating 
wealth” en “creating people of great capacity”. 
Deze casus bouwt voort op de lessen van de eerste casus. We hebben gezien dat samenwer-
king op basis van diversiteit het hele systeem van de organisatie ten goede komt. Door deel 
te nemen aan een dergelijke samenwerking ontwikkelen mensen zich ook persoonlijk. Zij 
ontwikkelen de vaardigheden en de zelfverzekerdheid om zich gesprekspartner te voelen van 
mensen op hogere niveaus in de organisatie. De verwachting bij deze casus is dat ook een 
training de ruimte en tijd kan bieden voor dit ontwikkelingsproces. De hypothese is dat een 
training die vanuit een filosofie van gezamenlijk leren deelnemers, senior managers en trai-
ners uitnodigt de training te benutten als een gelegenheid om eigen ervaringen, belangen en 
perspectieven in te brengen een tijdelijke leergemeenschap (learning community) mogelijk 
maakt, waarin de betrokkenen wederzijds hun competentie versterken. 
Ook het verzamelen van belevingsdata bouwt voort op de eerste casus. In de eerste casus 
bleek de schaal responsiviteit van het managementteam significant samen te hangen met alle 
schalen voor empowerment. Empowerment is geen steekwoord voor de partijen in deze 
tweede casus. Feedback wel. Daarom is naast een Organisatie Assessment een 3600-feedback 
georganiseerd. Dit biedt de gelegenheid het verband te onderzoeken tussen de responsiviteit 
van het managementteam van een business group en het presteren van professionals. Dit ge-
beurt in paragraaf 6. De vraagstelling daarbij is hoe de organisatiepercepties van de professi-
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onals in de werksituatie samenhangen met de waardering die zij krijgen van hun rolpartners 
in een 3600. 
De dialoog tussen professionals en senior managers in de leersituatie zal in dit hoofdstuk 
echter de meeste aandacht krijgen. Daarbij onderzoek ik wederom vier vragen.  Paragraaf 4 
bespreekt de vraag of deze training tot competentietoename heeft geleid.  Paragraaf 5 be-
spreekt de vraag wat de processen zijn via welke mensen er in slagen zich tot gesprekspart-
ner te ontwikkelen. Vanwege de overeenkomst met processen in het ontwerptraject van de 
training beschrijf ik in de vijfde paragraaf ook welk proces zich bij de ontwerpers van het 
trainingsprogramma heeft afgespeeld bij hun inspanningen om bij het senior management 
een draagvlak voor een dergelijke training te creëren. Paragraaf 2 beschrijft echter eerst de 
uitgangssituatie en paragraaf 3 de interventie zelf. En aan het slot van het hoofdstuk worden 
de bevindingen van het resultatenonderzoek en het procesonderzoek besproken met het oog 
op de vier vragen van deze studie: de meetvraag, de organisatievraag, de ontwerpvraag en de 
procesvraag. 
De training is ontworpen met een projectgroep van managers. De training is gegeven door 
een team van vier trainers. En het vragenlijstonderzoek is verricht in samenwerking met B.J. 
Verhage, eerst als stagiaire arbeids- en organisatiepsychologie en later als tijdelijk mede-
werkster verbonden aan Het Bedrijf.22 Ik heb hierbij meerdere rollen vervuld: ontwerper, 
programmaleider, trainer en onderzoeker. Vooral de combinatie van de rollen van program-
maleider en onderzoeker leverde rolconflicten op. Na drie programma’s zijn deze rollen ont-
koppeld. 
 

6.2 Uitgangssituatie  

De opdracht tot het ontwikkelen van de training is gesteld vanuit MD-perspectief. MD-per-
spectief en OD-perspectief zijn in Het Bedrijf echter nauw met elkaar verbonden. 

6.2.1 De vraag vanuit MD-perspectief 

De opdracht tot het ontwikkelen van een nieuwe training is afkomstig van het hoofd van de 
afdeling Corporate Human Resources & Organization. In 1995 heeft hij in Het Bedrijf een 
procedure geïntroduceerd die Management Development Review wordt genoemd. De kern 
hiervan is dat managementteams gezamenlijk de direct reports van de leden van het MT be-
oordelen op hun loopbaanpotentieel voor de eerstkomende drie jaar. Daarbij worden catego-
rieën gebruikt als ‘well placed’ en ‘technical promotable’. Deze procedure slaat goed aan bij 
het seniormanagement. In alle business groups vinden beoordelingssessies plaats. Als gevolg 
hiervan voorziet het hoofd corporate human resources een vraag naar managementtrainingen. 
Hij nodigt mij als zijn medewerker organisatieontwikkeling uit een plan te maken voor MD-
gerichte opleidingen.  
Eerst wordt een managementontwikkelingsmodel opgesteld (zie figuur 6.1). Dit model on-
derscheidt vier hiërarchische niveaus en vijf velden waarop een individu zich in de breedte 
dient te ontwikkelen om voor hogere functies in aanmerking te komen. Het hoofd CHR&O 
en ik bespreken dit model samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Het Bedrijf, 
De Leeuw. Wat De Leeuw erg aanspreekt is de notie van ‘ontwikkeling in de breedte’: men-
sen moeten zowel hun persoonlijke, professionele, managerial, ondernemende als leidingge-
vende kwaliteiten ontwikkelen. Hij wil in de top geen onevenwichtige mensen, die bijvoor-
beeld een excellente ondernemer zijn, maar een slechte manager. Bovendien wil hij lager in 
de organisatie vakmensen hebben die zelf hun werk managen, ondernemend zijn en vanuit 
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hun vak ‘leiding geven’, dat wil zeggen richtingen aangeven voor besluitvorming. Het hoofd 
CHR&O introduceert het model vervolgens in de managementteams van de business groups. 
Ik maak een schets van de trainingen op de diagonale as in het model: één voor de professio-
nal, één voor de manager, één voor de ondernemer en één voor de leider. Er wordt voor ge-
kozen om te beginnen met het ontwikkelen van de training voor de professional. De werktitel 
van deze training is eerst Rendement van Talent. Als later definitief wordt gekozen voor een 
internationaal samengestelde traininggroep, krijgt de nieuwe training de naam Building on 
Talent. 
 

 
Level Personal Professional Managerial Entrepreneurial Leading 
      
  
Concern- en 
business group 
director 

 
 
 

    
De leider 

 
Business unit 
manager 

 
 
 

   
De ondernemer 

 

 
Afdelingsmanager 

 
 
 

  
De manager 

  

 
Professional 

 
De persoon 

 
De professional
 

   

 
Figuur 6.1 Het Management Ontwikkelingsmodel van Het Bedrijf 
 
 
De pilot van Building on Talent vindt voorjaar 1998 plaats. Zij wordt positief beoordeeld en 
gecontinueerd als een standaardprogramma voor de high potentials. Deze casestudie is be-
perkt tot eerste drie uitvoeringen. BOT-1 is de pilot groep. BOT-2 is de vervolggroep binnen 
Het Bedrijf. BOT-3 speelt zich af in Nieuw Bedrijf. Want ook tijdens deze casus blijft de 
context in beweging. Werd de fabriek van de vorige casus halverwege de herstructurering 
aan een Amerikaanse multinational verkocht, nu wordt tijdens BOT-1 Het Bedrijf zelf over-
genomen door een andere Nederlandse multinational. Nieuw Bedrijf is actief in verwante 
markten en technologieën. Nieuw Bedrijf telt dertien business groups, waaraan de drie busi-
nesss groups van Het Bedrijf worden toegevoegd.23 BOT-3 speelt zich af in een business 
group van Nieuw Bedrijf die wat betreft product en cultuur het meest verwant is met Het 
Bedrijf. BOT-3 dient in deze studie als een referentiepunt voor het beoordelen van de gene-
raliseerbaarheid van de bevindingen. 
 
De doelgroep van Building on Talent  zijn medewerkers die een academisch denk- en 
werkniveau hebben, 30 tot 35 jaar oud zijn en 4 à 10 jaar werkervaring hebben. Het senior-
management verwacht van hen dat zij het potentieel hebben om door te groeien tot general 
manager of tot topexpert in hun vakgebied. Bij het samenstellen van een trainingsgroep 
wordt gestreefd naar diversiteit van functies, landen en man/vrouw. Gemiddeld nemen drie 
vrouwen deel op een groep van circa 21 deelnemers. Eveneens gemiddeld nemen zeven 
mensen deel uit marketing and sales, zes uit research and development, vijf uit manufactu-
ring en drie uit stafgroepen. De deelnemers van BOT-1 en BOT-2 zijn voor circa 60 % af-
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komstig uit Nederland als moederland van Het Bedrijf. De andere 40 % komt uit België, 
Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, UK, USA en Egypte. BOT-3 heeft een heel andere samen-
stelling. De business group waarvoor BOT-3 wordt georganiseerd heeft zijn zwaartepunt in 
Oostenrijk. Circa 50% van de deelnemers komt uit Oostenrijk, de overigen uit Duitsland, 
USA, Canada en Nederland. BOT-1 en BOT-2 vinden in Nederland plaats, BOT-3 in Oos-
tenrijk. 

6.2.2 De vraag vanuit OD-perspectief 

We hebben in hoofdstuk 1 gezien dat in de managementfilosofie van de voorzitter van de 
concerndirectie de persoonlijke verantwoordelijkheid van individuen centraal staat en het 
belang van de formele structuur vergaand wordt gerelativeerd. Het principe is dat “mensen 
zich nergens meer achter kunnen verschuilen” (zie box 1.2 in hoofdstuk 1). Mensen dienen 
persoonlijk hun verantwoordelijkheid te nemen en worden individueel op hun resultaten af-
gerekend. Dit impliceert aan de ene kant een grote openheid en vrijheid. Mensen worden 
door De Leeuw aangemoedigd hun eigen mening in te brengen bij hun baas, en als deze daar 
niet voor open staat hun mening aan de baas van de baas voor te leggen. Hij zelf is hierin een 
voorbeeld. Mensen tot drie niveaus lager kunnen makkelijk bij hem binnen komen om hun 
visie of kritiek met hem te bespreken. De andere kant hiervan is dat zij dan ongezouten 
commentaar terug krijgen. Als het niet klopt of niet echt is, pikt hij dit er direct uit en laat je 
dat goed merken.  
In het model is verder de zelf-coördinatie tussen productmanager, productiemanager en pro-
jectmanager R&D in de horizontale keten van groot belang. Op basis van rekenschaprelaties 
coördineren zij hun werkzaamheden in projectteams en business teams. Deze teams werken 
op enkele plaatsen voorbeeldig, terwijl er op andere plaatsen voortdurend irritaties zijn en 
veel projecten ook mislukken. De betrokken professionals uit M&S, manufacturing en R&D 
klagen dan steen en been over elkaar en over het gedrag van de senior managers, terwijl de 
senior managers kritiek hebben op het gebrek aan onafhankelijkheid en competentie van de 
mensen onder hen. In feite is hier permanent wrijving tussen twee lagen in de organisatie. 
Deze wrijvingen worden overwegend ‘gemanaged’ door (1) te schuiven met personen, (2) 
het herdefiniëren van functies en rollen en (3) blijven trainen in vaardigheden op het gebied 
van onderhandelen, presenteren en projectmatig werken. Deze maatregelen helpen slechts 
beperkt en tijdelijk. Blijkbaar vindt er geen werkelijk leren plaats over wat het probleem nu 
eigenlijk is. Discussies gaan al snel over de details van de afbakening van verantwoordelijk-
heden en, als dat ook niet helpt, over het gedrag en de kwaliteiten van mensen. Dit laatste 
blijkt ook uit het vooronderzoek naar opleidingsnoodzaak en opleidingsbehoefte. 
In dit vooronderzoek worden de verwachtingen geïnventariseerd die verschillende partijen 
ten opzichte van de professional hebben. Men ziet het als de taak van de professional zelf de 
interfaces met andere functiegebieden en met hogere lagen in de hiërarchie te verzorgen. Een 
business group director verwoordt dit als volgt:  

“Professionals, of ze nu afkomstig zijn uit research and development, sales, marketing of 
manufacturing, moeten vakgereutel begrijpelijk kunnen maken voor niet-vakgenoten. Zij 
leveren gevraagd en ongevraagd advies aan general managers en zijn in staat om het 
oneens te zijn met een senior manager. Zij kunnen vechten en willen hun krachten met 
senior managers meten om samen op een hoger niveau te komen. De professional moet 
ophouden zich te gedragen als een ober die bestellingen komt brengen, en het aandur-
ven om ongevraagd op een general manager af te stappen als hij daar reden toe heeft.”  
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De business group director verwacht van professionals dus een krachtige houding van onaf-
hankelijkheid en gelijkwaardigheid. De research and development directors stellen dat hun 
eigen professionals, de onderzoekers, zich “minder volgend” moeten opstellen en meer initi-
atieven moeten nemen.  

“Alleen de professionals zijn in staat de professionele uitdaging in het project neer te 
leggen. Daarom moeten zij hun inzichten krachtiger dan nu tot gelding brengen. Soms 
hebben zij al in een vroege fase van een project door dat iets niet kan. Het is niet dat zij 
verzuimen dit op tafel te leggen. Maar zij zeggen het niet zodanig dat het gehoord wordt 
en een factor wordt in de besluitvorming. Maanden later komt het punt dan ineens om-
hoog. Zonde van al het werk dat voor niets is gedaan, van alle tijd die verloren is.”  

 
 Raad van Bestuur 
 
 
 

Business Groep 
Director 

Director Shared 
Services 

 
 
 
 Manufacturing Business Manager / 

General Sales Mgr 
Staf Manager R&D   Director Director 

 
 
 General Manager 

Operating Company 
Projectmanager* 

Onderzoeker* 
Sales Manager* 

Product Manager* 
Stafspecialist* 

 
 
 Productiemanager* 

Processengineer*  
 
 
Figuur 6.3: de hiërarchie van Het Bedrijf. De drie business groups zijn verschillend georiën-
teerd. Hier staat de business group met de functionele structuur weergegeven. De twee andere 
zijn opgesplitst in respectievelijk country units en business units. Een * duidt een functie aan die 
vervuld wordt door een deelnemer aan Building on Talent. De afstand tot de top is ongelijk: 3 
tussenlagen voor een deelnemer uit productie, 2 tussenlagen voor de anderen. Dit komt door een 
verschillend gewicht van de niveaus in de verschillende functiegebieden. Zo is de functie van 
general manager van een operating company  voor elke deelnemer van BOT een promotie.  
 
Ook hier een sterk accent op assertiviteit vanuit het vak. De project- en lijnmanagers for-
muleren als leerdoel dat de individuele professional voor zichzelf een balans tot stand kan 
brengen tussen resultaatgerichtheid (uitvoeren van een opdracht) en innerlijke gedrevenheid. 
Professionals beperken zich te veel tot het uitvoeren van een opdracht. Dat komt doordat zij 
last hebben van angstgevoelens ten aanzien van het ‘afrekenen’ op resultaten. De project- en 
lijnmanagers zien graag een groter zelfvertrouwen bij de individuele professional. Hij of zij 
vertegenwoordigt op het eigen vakgebied immers niet meer of minder dan  het hele bedrijf. 
Op grond daarvan moet hij of zij “positie bepalen en de kick van de verantwoordelijkheid 
kunnen ervaren”. Op grond daarvan zou “de professional het management ook feedback 
moeten kunnen geven” als hij last van hun gedrag heeft.  
De professionals zelf wijzen er op dat zij zeker innovatief en ondernemend willen werken, 
maar dat er allerlei barrières in de organisatie zitten die dit bemoeilijken of ontmoedigen. Zij 
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typeren de cultuur van Het Bedrijf als een vechtcultuur. Aantrekkelijk vinden zij dat de func-
ties van productmanager, productiemanager en onderzoeker veel variëteit en vrijheid bieden, 
een nadeel is dat er wel heel weinig structuur en bescherming is. Zij wijzen op mensen die 
voor hun eigen ideeën opkwamen en daarbij de slag zo verloren dat ze het veld hebben ge-
ruimd. De schuld hiervoor wordt voornamelijk bij het seniormanagement gelegd.  

“Het management stimuleert mensen ondernemend te zijn, maar veegt een idee of voor-
stel van tafel als het niet past in hun plannen of als je teveel op hun terrein komt.” 

In de verschillende definities van de leerdoelen voor de professionals zijn de eigen ervarin-
gen en perspectieven van elke partij herkenbaar. Het zou derhalve onjuist zijn de professio-
nals als ‘het probleem’ te zien. Het gaat niet alleen om een tekort aan vaardigheden, maar 
ook om een tekortschietend interactiepatroon tussen de professionals van de verschillende 
vakgebieden onderling en tussen de professionals en de general managers. Voortbouwend op 
het inzicht van de eerste casus – verbetering van de horizontale coördinatie vergt verbetering 
van de verticale coördinatie – worden derhalve de senior managers als deel van het probleem 
beschouwd. Uitgaande van het principe dat een OD-interventie op het hele systeem gericht 
dient te zijn, moeten dus niet alleen de professionals maar minimaal ook de general mana-
gers als ‘lerende partij’ worden benaderd. Uiteraard bevat het ‘hele systeem’ meer relevante 
groepen (de human resource managers, de lijnmanagers van de deelnemers, de collega’s van 
de deelnemers, et cetera), maar de noemer MD-training maakt het niet eenvoudig meer groe-
pen te involveren.  
 

6.3 Interventie 

Ik schets eerst de ontwerpopgave, dan het gekozen ontwerp en expliciteer tot slot de aanna-
men onder het ontwerp. 

6.3.1 Het ontwerpprobleem  

Een competentiegerichte training zal persoonsgerichtheid en organisatiegerichtheid moeten 
combineren. Persoon en organisatie zijn twee te verbinden perspectieven bij het werken aan 
competentietoename. Persoonsgericht liggen er twee vragen: (1) waar zit mijn persoonlijke 
kracht; (2) wat kan ik leren van de feedback van anderen? Organisatiegericht liggen er voor 
elk individu eveneens twee vragen: (1) wat zijn de doelen van de organisatie en hoe draag ik 
daar aan bij; (2) wat is de wijze van werken die we met elkaar daarbij aanhouden?  
Bij het ontwerpen van het programma is vooral aandacht geschonken aan de vraag wat de 
meest productieve sequentie is: 
1. Beginnen met de organisatie en dan naar het individu, of omgekeerd?  
2. Bij het onderwerp organisatie beginnen met organisatieconcepten of met de praktijkerva-

ringen van de deelnemers? 
3. Bij het onderwerp individu beginnen met de zelfanalyse van de eigen kernkwaliteiten of 

met de feedback van anderen? 
Richtingbepalend bij het kiezen van de sequentie zijn twee eerdere ervaringen in Het Bedrijf. 
De eerste ervaring wordt opgedaan bij het programma van een business school. De docent  
introduceert moderne managementconcepten, waarbij ongenoegens van de deelnemers met 
de verouderde cultuur en structuur van Het Bedrijf zich verbinden met de concepten van de 
docent. De deelnemers gaan enthousiast terug naar hun werk, waar vervolgens weinig ge-
beurt, omdat hun bazen zich niet betrokken voelen bij de geïntroduceerde concepten.  
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De tweede ervaring betreft een workshop over het ondernemerschapmodel, eind 1993. Het 
ontwerp is als volgt: Vorstman brengt zijn model in, de deelnemers (business managers, bu-
siness development managers, accountmanagers) hun ervaringen met het werken met dit 
model in de praktijk. In de discussies met Vorstman uiten meerdere deelnemers grote frus-
traties over het verschil tussen het nieuwe model en de realiteit van de organisatie. Er is een 
afsluitende discussie gepland met De Leeuw als voorzitter van de concerndirectie. De Leeuw 
pakt de frustraties zeer bekwaam op, waarbij hij de realiteit erkent, de waarde van het model 
bekrachtigt en de mensen zelf verantwoordelijk stelt om er succesvol mee aan de slag te 
gaan. Hij gebruikt ervaringen uit zijn eigen loopbaan om te bewijzen dat het kan. Het effect 
is dat enkele mensen ‘zich opladen’ met het charisma van De Leeuw. De bewondering voor 
hem stijgt en mensen koesteren zichzelf hierin. Om de dag erna in de eigen werksituatie 
weer geconfronteerd te worden met alles wat hen frustreert en daar weer geheel individueel 
tegenover te staan. De vraag welke condities de Raad van Bestuur moet creëren om het de 
nieuwe ‘ondernemers’ mogelijk te maken op de nieuwe wijze te werken, is door dit verloop 
van de workshop geheel van tafel verdwenen. De boodschap van De Leeuw is in feite: een 
echte ondernemer creëert zelf zijn condities.  
De vraag bij het ontwerpen van BOT is welke condities een meer productieve verbinding 
mogelijk maken tussen de ervaringen van de deelnemers en het organisatiemodel van de se-
nior managers. Deze vraagstelling impliceert dat mogelijk ook de senior managers iets te 
leren hebben door deel te nemen aan de cursus. 

6.3.2 De ontwerpingrediënten 

Er bestaat helaas geen ontwerptheorie voor een training gericht op een gezamenlijk leerpro-
ces van meerdere partijen in de organisatie. De opleidingskunde is gericht op het leren van 
vaardigheden door een enkelvoudige doelgroep (Broad & Newstrom, 1992; Kessels, 1996c; 
Silberman, 1998). Organisatieontwikkeling heeft een krachtige systematiek voor het ontwer-
pen van interacties, maar is georiënteerd op mensen in hun dagelijkse werkverbanden en de-
finieert training buiten haar vakgebied (Cummings & Worley, 1997: 1). En de literatuur op 
het gebied van organizational learning behandelt wel het leren van groepen, maar niet in de 
context van een training. De vraagstelling naar condities voor gezamenlijk leren beweegt 
zich derhalve op het grensvlak van opleidingskunde, organisatieontwikkeling en organizati-
onal learning, waarbij ik elementen uit verschillende concepten bijeen heb gezocht.  
 
Box 6.1: de “polis” als conditie voor gezamenlijk leren 

Het concept organizational learning is vooral gekritiseerd op de onduidelijkheid hoe een organisatie 
zou kunnen leren. In de tweede editie van Organizational Learning (1996) gaan Argyris en Schön op 
deze kritiek in. Zij stellen dat men pas kan begrijpen hoe een organisatie leert als men eerst begrijpt 
hoe een organisatie handelt. Het handelen van een organisatie voeren zij terug op het constituerende 
moment van haar ontstaan: individuen sluiten zich aaneen en maken regels voor besluitvorming na-
mens het collectief. “Als de leden van de massa een identificeerbaar vehikel worden voor gezamenlijke 
beslissingen en actie, worden zij in de antieke Griekse betekenis van het woord een polis. Voor een 
organisatie iets anders kan zijn, moet zij politiek zijn, want het is als een politieke entiteit dat het collec-
tief organisatorische actie kan ondernemen. Het zijn individuen die beslissen en handelen, maar zij 
doen dit namens het collectief, als haar vertegenwoordigers.” (Argyris & Schön, 1996: 9) Argyris en 
Schön leggen sterk het accent op de representatie: mensen worden aangewezen en krijgen de be-
voegdheid om namens het collectief beslissingen te nemen.  
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Vanuit een OD-perspectief is de interventie erop gericht de ‘professionele laag’ in de organi-
satie meer zeggingskracht te geven.24 We hebben gezien dat van de horizontale coördinatie 
tussen professionals veel wordt verwacht. Zij staan onder hoge druk, terwijl zij er onvol-
doende in slagen bij de besluitvorming in de organisatie hun punten goed op tafel te krijgen.  
Inspiratie heb ik ontleend aan drie ontwerpingrediënten. Allereerst aan wat in het kader van 
organizational learning de polis wordt genoemd (Argyris & Schön, 1996). Refererend aan 
het democratiebegrip van het antieke Griekenland wordt gesteld, dat een verzameling indivi-
duen kan leren, als deze verzameling individuen een organisatie constitueert die handelt (zie 
box 6.1). Voorts is de notie van de dubbele taak ontleend aan de transitional learning institu-
tion van Shell (Bridger, 1990b). Het Shell programma laat zien, dat in een in-company busi-
ness course inhoudelijke taken gecombineerd kunnen worden met procestaken (zie box 6.2). 
Ten slotte is een ontwerpprincipe ontleend aan het LEAD programma van de Ford Motor 
Company (Spreitzer & Quinn, 1996). Dit programma laat zien, dat een aan training parallel 
lopend onderzoek naar beleving en gedrag van de deelnemers nieuwe inzichten kan genere-
ren die verhelderend zijn voor de organisatieproblematiek die in de training centraal staat 
(zie box 6.3).  
 
Box 6.2: ervaringsleren en het dubbele-taakmodel 

Ervaringsleren houdt kortweg in: je leert over groepen door een groep te zijn. De hier-en-nu-ervaring in 
de groep is de beste opstap naar inzicht in de dynamiek die in groepen werkzaam is. In groepsrelatie-
trainingen worden werkgroepen gevormd die de dubbele taak hebben zowel aandacht te besteden aan 
de inhoud als aan de wijze van werken (Harold Bridger, 1990b). Het leerdoel hierbij is te begrijpen hoe 
inhoud en proces van elkaar afhankelijk zijn bij het bereiken van de doelen van de groep. Men leert zo: 

1. De inhoudelijke agenda op te schorten als emoties en conflicten het werken aan de inhoudelijke 
taak in de weg staan. 

2. De open grenzen  te reguleren tussen mensen die elk voor zich verantwoordelijk zijn voor het ma-
nagen van een omgeving die extern onzeker is, maar daarbij intern  wel van elkaar afhankelijk zijn. 

3. Onderzoek te doen naar de manier waarop het eigen organisatiesysteem werkt. De toegenomen 
interafhankelijkheid roept zowel behoefte aan samenwerking op, als rivaliteit en jaloezie. Men 
moet deze innerlijke tegenstrijdigheid leren ervaren en onderkennen om in een complexe en on-
zekere omgeving te kunnen werken en leven. 

 

De drie ingrediënten ‘polis’, ‘dubbele-taakmodel’ en ‘parallel onderzoek’ zijn verwerkt in de 
formule van BOT. BOT biedt de high potentials in de organisatie een platform om zichzelf 
als groep te kunnen herkennen en een gemeenschappelijke problematiek te bespreken met 
enkele representatieve senior managers. De veronderstelling is dat de professionele laag in 
de organisatie een gemeenschappelijke ervaringsbasis heeft in de rol die zij in de organisatie 
vervult. Het gemeenschappelijke bestaat uit twee elementen. Ten eerste wordt van professio-
nals verwacht dat zij niet alleen zelf hun werkzaamheden horizontaal coördineren, maar bin-
nen zekere grenzen zelf beslissingen nemen en op de grenzen zelfstandig de benodigde be-
sluitvorming van senior managers plannen en inhoudelijk voorbereiden. Een tweede ge-
meenschappelijk element is dat professionals, en zeker de high potentials onder hen, de 
verwachting delen dat zij van het senior management aandacht als mensen verdienen en niet 
alleen als functionaris. Hun verwachting is dat senior managers hun opvattingen, ervaringen 
en ideeën serieus nemen. 
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Box 6.3: de paradox van empowerment 

Het doel van het Leadership Development Programme van Ford Motor Company is middle managers 
te ‘empoweren’ tot mensen die leidinggeven aan de transformatie van de organisatiestructuur en -cul-
tuur. Uitgangspunt is dat een traditionele trainingsbenadering hier niet geschikt voor is. Als men de 
trainers als experts ziet die informatie overdragen naar een leerling, waarbij de experts bepalen welke 
vaardigheden nodig zijn, conditioneert men de cursisten tot volgzame leerlingen. Met deze aanpak zou 
de oude rol van de middle manager als volgzame uitvoerder van door hogerhand genomen beslissin-
gen simpelweg versterkt worden. 

In het programma leert men in crossfunctionele leergroepen managers van andere bedrijfsfuncties niet 
langer als tegenstander, maar als potentiële bondgenoot te zien. Aan het eind van de eerste week 
worden de deelnemers uitgenodigd een veranderingsinitiatief te ontwerpen, waarbij men de leden van 
de eigen leergroep als consultant kan inschakelen. In de follow-up module een half jaar later worden 
successen en mislukkingen gedeeld. Bijzonder belangrijk zijn de copingstrategieën die men ontdekt 
om verandering tot stand te brengen in een systeem dat verandering vaak ontmoedigt. Bovendien is er 
een discussie tussen de deelnemers en een topmanager  over hun opvattingen en zorgen over de rol 
van de middle manager in Ford. 

De verwachting van de onderzoekers is dat deelnemers die een transformationele verandering initiëren 
binnen twee jaar gepromoveerd zullen zijn. Zij vertonen immers door de top gewenst gedrag. Boven-
dien is de verwachting dat de high potentials hiertoe het meest geneigd zullen zijn Het verrassende 
resultaat is echter dat deelnemers met de hoogste promotiegraad beperktere veranderingsinitiatieven 
nemen dan deelnemers met de laagste promotiegraad. De managers die aan het plafond van hun car-
rière zitten, brengen ingrijpender veranderingen tot stand dan de high potentials. De onderzoekers 
concluderen dat de promotierace een belemmering blijkt. “De high-potential  heeft meer te verliezen 
door het initiëren van een organisatiegerichte verandering dan de minder machtige manager aan het 
eind van zijn carrière. (…) Met minder druk tot politieke conformiteit is de laatste beter in staat te luiste-
ren naar zijn innerlijke stem met betrekking tot de geschikte weg voor verandering. Bevrijd van de zorg 
om op de tenen van anderen te gaan staan, is hij  makkelijker in staat diep ingegraven, maar achter-
haalde assumpties en praktijken in de organisatie ter discussie te stellen.” (Spreitzer & Quinn, 1996: 
255) 

De paradox is dat juist degenen die het meest op de aandacht en waardering van het topmanagement 
uit zijn, het minst het door de top gewenste transformatiegedrag vertonen. Mede op grond van deze 
bevinding zijn de deelnemers van BOT niet uitgenodigd tot het nemen van “transformationele verande-
ringsinitiatieven”. Voorts is mijn conclusie dat het niet volstaat om de traditionele trainingsopvatting te 
kritiseren vanwege zijn afhankelijkheid tussen trainer en cursist. Veel belangrijker, en moeilijker, is het 
werken aan de afhankelijkheid tussen high potential en topmanager. Degenen die niet meer uit zijn op 
verdere carrièrestappen zijn die afhankelijkheid kwijt en zijn daardoor makkelijker in staat op eigen 
gezag te handelen. Toch zal de nieuwe top uit de high potentials van heden worden geselecteerd. Als 
men dus in de toekomst leiders wil die eigen inzichten inbrengen en geen zetbaas zijn van het verlan-
gen naar een “optisch geslaagd leven” (zie box 1.1), dan zal men deze onproductieve kringloop bij de 
huidige high potentials moeten zien te doorbreken. 
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        Module 1     
  
  

Monday 
 

 
Tuesday 

 
Wednesday 

 
Thursday 

 
Friday 

 
09.00 

 
Individual feedback 
of 360º scores 
 
 
 
Registration at the 
hotel 
 
 

 
Giving feedback 
(how do I look at  
 other people?)  
 
 
Receiving feedback  
(how do others 
 look at me?) 

 
Decision making and 
the role of the profes-
sional 
(Business Group 
Director) 

 
From new leads to 
new products and 
markets. The art of 
New Business De-
velopment (Business 
Development Man-
ager) 

Goal setting and 
action planning 
 
Preparing  
module 2 
 
 
Programme review 
and evaluation 

 
12.30 
 

 
Lunch + Break 

 
Lunch + Break 

 
Lunch + break 

 
Lunch + Break 

 
Buffet 

 
14.00 

 
Opening 
 
Introduction to the 
programme 
 
 
 
Presenting yourself 
and establishing 
learning groups 
 

 
Analyzing your or-
ganizational envi-
ronment 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 Snack 
 

 
Innovation 
(Project Manager 
Research and Devel-
opment) 
 
 
16.00 Corporate 
Strategy (Director 
Corporate Strategy) 
 
 

 
The challenges of a 
manufacturing sire 
(General Manger 
operating company 
Italy) 
 
16.00 The Business 
Group and its cus-
tomers: making the 
right choices (Direc-
tor Marketing and 
Sales) 
 
17.00 Snack 
 

 

 
17.30 

 
Dinner 

 
Being creative and 
making personal 
choices  
 

 
Dinner 

 
Continued 

 

 
19.30 
 
 
 
 
22.00 

 
Analyzing your per-
sonal core qualities 
and challenges 
 
End 
 

 
20.00 Dinner 

 
Personal power 
(Trainer) 
 
 
 
End 

 
20.00 Dinner 
outside 
fun 

 

 
 Figuur 6.4 Het programma van BOT-2 
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        Module 2 
 

 
Tuesday 
 

 
Wednesday 

 
Friday 

 

 
09.00 

 
Sharing, comparing 
and finding out about 
making choices in 
employing one’s 
talents 

 
Principles of acting  
 
Acting real life situa-
tions 

 
Joint appraisal of 
development plans 
 
Writing and joint 
appraisal of personal 
plans 
 
11.00 Evaluation 
 

 
12.30 
 

 
Lunch + Break 

 
Lunch + break 

 
Farewell and Lunch 

 
14.00 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 
16.30 

 
Discussion with 
Member of the Board 
 
 
 
 
 
Snack 
Dealing with hierar-
chy and authority 
 

 
Continued 
 
 
 
 
 
 
 
Snack 
 

 

 
17.30 

 
Dinner 
 
 
 

 
Dinner 
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6.3.3 Het ontwerp van Building on Talent (BOT)  

De deelnemers worden genomineerd door de Human Resource Director in overleg met de 
leden van het management team van zijn business group. De genomineerde deelnemers van 
Building on Talent ontvangen een brief over de doelstelling en de werkwijze van de training: 
 

“Professionals brengen hun talenten in op een manier die relevant is voor de organisatie 
en voor hun persoonlijke groei. Zij kunnen uit de voeten met de dubbele boodschap: 
♦ Sta voor je idee en zorg dat je krijgt wat je nodig hebt om het te realiseren. Accepteer 

geen nee als antwoord. 
♦ Vecht niet tegen windmolens. Als het er niet in zit, investeer je energie dan in iets an-

ders. 

 Deze training biedt de kans om aan vier leerdoelen te werken: 

♦ Zich bewust worden van eigen valkuilen en allergieën 
♦ Zich bewust worden van eigen kernkwaliteiten en uitdagingen 
♦ Staan voor eigen ideeën: naar voren treden en je punt maken 
♦ De problemen doorzien en hanteren die zich voordoen in de interacties tussen men-

sen van verschillende disciplines, culturen en hiërarchische niveaus.” 
 

In een intake interview licht één van de trainers het programma toe en toetst of de betrok-
kene zelf deelname aan de training op dit moment van zijn ontwikkeling zinvol acht. Deel-
name dient eigen keuze te zijn.  
 
 
         ↓ 
 

→ Focale persoon ← 
 
         ↑ 
 
Figuur  6.5 Het individu in het centrum van de rolgroep wordt focale persoon genoemd. De 
rolpartners zijn die mensen die afhankelijk zijn van zijn prestatie (Katz & Kahn, 1966: 190). Zij 
worden er bijvoorbeeld zelf op beoordeeld of hebben zijn input nodig om hun eigen werk te 
kunnen doen. Juist vanwege dit eigenbelang ontwikkelen zij opvattingen en oordelen over het 
gedrag van de focale persoon. De focale persoon heeft zelf ook verwachtingen  van zijn rol en 
stemt deze af met zijn rolpartners. 
 
De deelnemer selecteert vervolgens acht rolpartners voor de 3600-feedback. Het moet gaan 
om mensen met wie hij veel werkt en van wie hij graag feedback wil hebben: 2 directe col-
lega’s, 2 collega’s van andere afdelingen, 2 medewerkers lager in de hiërarchie en 2 mana-
gers hoger in de hiërarchie, waaronder de directe chef. Deze mensen geven aan de hand van 
een lijst gedragsitems hun oordeel over het gedrag van de betrokken persoon in de werksitu-
atie. De beoordeelde persoon vult zelf ook de lijst in. Scores van de omstanders worden ge-
middeld en afgezet tegen die van de beoordeelde persoon zelf. Elke individuele deelnemer 
ontvangt een op naam gesteld feedbackrapport. Dit rapport bevat cijfers waarmee de betrok-
kene de mate van overeenstemming tussen zelfbeoordeling en de beoordeling van de rolpart-
ners kan vaststellen, alsook of hij hoger of lager wordt beoordeeld dan de andere deelnemers 
in de betreffende BOT-groep. Verder bevat het feedbackrapport de antwoorden van de acht 
rolpartners op drie open vragen. Het feedbackrapport bevat daarmee niet alleen cijfers, maar 
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ook opmerkingen en eigen verwoordingen van de rolpartners. Vertrouwelijkheid is verze-
kerd. De focale persoon is eigenaar van de feedback. De criteria waarop men feedback krijgt 
zijn onder andere plannen en voortgangsbewaking, steun geven en onafhankelijkheid. 
De deelnemer vult bovendien een organisatie assessment in waarmee hij de organisatie be-
oordeelt en zichzelf daarin. Onderwerpen in deze lijst zijn onder andere de steun van de di-
recte chef, de steun van collega’s, de responsiviteit van het management van de business 
group, de managementsystemen, maar ook het gevoel iets te bereiken en het self-efficacy (ge-
loof in eigen kunnen).  
 
De kernmodule van BOT beslaat vijf dagen (zie figuur 6.4). De deelnemers formeren zelf 
hun leergroep (5 à 6 personen), waarbij zij zich dienen te houden aan het criterium van di-
versiteit naar functiegebied en nationaliteit. De vier stafleden verspreiden zich vervolgens 
over de vier leergroepen, die zij gedurende het hele programma zullen begeleiden. 
Plenair wordt het model van kernkwadranten geïntroduceerd (Ofman, 1996). Een kernkwa-
drant is een manier om zicht op zichzelf te krijgen. De gedachte is dat ieder mens enkele 
kernkwaliteiten heeft, waar hij van nature goed in is, maar hierin kan doorschieten waardoor 
het een valkuil wordt. Daadkracht kan bijvoorbeeld ontaarden in drammerigheid (zie figuur 
6.5). In interacties tussen mensen brengen beiden hun kernkwaliteiten en valkuilen in.  

 

 
     Figuur 6.6 Een voorbeeld van een kernkwadrant (Ofman, 1996) 
 
Twee andere categorieën in het kernkwadrant zijn allergie en uitdaging. De allergie van de 
een kan de valkuil van de ander zijn. De opgave is dan achter het gedrag van iemand waar je 
allergisch voor bent, een kernkwaliteit te leren onderkennen. Dat plaatst het gedrag van die 
persoon in een ander perspectief. Bovendien is het mogelijk dat deze kernkwaliteit van de 
ander je eigen ontwikkelingsuitdaging is. De allergie duidt er met andere woorden op dat je 
‘iets hebt’ met de persoon wiens gedrag je irriteert. 
In drie rondes maken de deelnemers in de leergroepen kernkwadranten van zichzelf. Door 
deze oefening gaat een deelnemer zowel anders naar zichzelf kijken (“Is dit gedrag van mij 
een uiting van mijn kernkwaliteit of van mijn valkuil?”) als naar anderen (“Is zijn gedrag een 
uiting van zijn kernkwaliteit of van zijn valkuil?” “Is zijn kwaliteit iets wat ik bij mijzelf wil 
ontwikkelen?”). 
In het organisatiegerichte tweede deel van de week vinden plenaire discussies plaats met se-
nior managers over organisatiethema’s. Het motto voor deze discussies is: “step forward and 
make your point”.  
De laatste dag van de eerste week wordt in de leergroepen gewerkt aan de vraag hoe ieder de 
komende drie maanden aan de eigen ontwikkelingsuitdaging wil gaan werken. 
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In de follow-up module wisselen de deelnemers in de leergroepen ervaringen uit met behulp 
van het tienstappenmodel van intervisie (Verhallen, 1985). Ook is er een discussie met een 
lid van de Raad van Bestuur. Ook spelen de deelnemers situaties in hun werkomgeving na 
als verdere verdieping van de kernkwadranten. Het laatste dagdeel stelt elke deelnemer een 
individueel ontwikkelingsplan op en bespreekt dit met zijn leergroep. 

6.3.4 De aannamen van BOT 

De aannamen onder dit ontwerp betreffen de organisatievraag, de meetvraag, de ontwerp-
vraag en de procesvraag. De veronderstellingen zijn samengevat in figuur 6.7. 
 
Ten aanzien van de organisatievraag wordt voortgebouwd op de gedachte dat een organisa-
tie een hiërarchie kent waarin managers aanspreekbaar zijn op de output van hun direct re-
ports en tevens een coalitie is van partijen met een diversiteit aan belangen en perspectieven. 
De organisatieaanname van deze tweede casus luidt nu: 

Als men de hiërarchie representeert in een in-company business course en daarbij ruim-
te biedt voor de diversiteit aan ervaringen en perspectieven, kan de realiteit van het func-
tioneren van de organisatie, inclusief de verticale dimensie, voor de betrokken partijen 
bespreekbaar worden gemaakt.  

De relevantie van een dergelijke bespreking is gelegen in de les die uit de vorige casus is 
getrokken: verbetering van de horizontale coördinatie vergt verbetering van de verticale co-
ordinatie. Dit is niet alleen voor de organisatie als geheel, maar ook voor het individuele le-
ren zeer belangrijk. In toenemende mate wordt van elk individu in de organisatie gevraagd 
zelf de grenzen te regelen tussen de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en die 
van anderen en wel zodanig dat interafhankelijkheden gemanaged worden. Deze grenzen 
liggen niet meer voor langere tijd vast in een functieomschrijving. Evenmin kan men naar de 
chef toe stappen met de vraag dit even te regelen. Aan de grenzen van de eigen rol zal men 
in organisatorische zin zelfregelend moeten kunnen functioneren. Zelfregeling is hier zelfco-
ordinatie, omdat men met anderen moet afstemmen hoe men elkaars taak en rol definieert.  
Dit afstemmen blijft niet beperkt tot de eigen afdeling, maar gaat over de grenzen van de af-
deling en hiërarchie heen. De ervaringen die mensen hierbij opdoen dienen in de organisatie 
bespreekbaar te zijn om er van te kunnen leren. Deze regel geldt voor elk van de betrokken 
partijen. Ook de topmanagers kunnen niet leren als zij hun eigen ervaringen bij het afstem-
men met mensen op lagere niveaus in de organisatie niet met de betrokkenen bespreekbaar 
maken en geen kennis nemen van hun ervaringen. 
Ten aanzien van de meetvraag (“waaraan meet je persoonlijke ontwikkeling af?”) is de spe-
cifieke veronderstelling van deze casus dat het bij de high potentials vooral aankomt op self-
efficacy op het gebied van assertiviteit, verwerken van strategische informatie en verwerven 
van middelen. Hiernaast gaat het zoals in elke casus om ervaringsvermogen en stemming. 
De sequentie van activiteiten in BOT bevat twee ontwerpaannamen.  

High potentials zijn beter in staat tot een onderzoekende dialoog met senior managers 
als zij een beeld hebben van hun eigen kernkwaliteiten en valkuilen. 

Het verzamelen en terugkoppelen van data uit een OA en een 3600 wekt de verwachting 
dat een onderzoekende dialoog over de samenhang tussen gedrag en organisatie mo-
gelijk is. 
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De eerste aanname is in lijn met het concept van de dialoog. Schein (2000: 32) stelt dat een 
dialoog een intern proces vereist van zelfobservatie van wat zich in mij afspeelt terwijl ik 
interacteer met de ander. De dialoog herstelt de balans tussen het waarnemen van de ander 
en het waarnemen van zichzelf. Zelfobservatie leidt uiteindelijk tot beter luisteren. 
De tweede aanname is eerder geformuleerd in de bespreking van Survey Feedback (4.5.2). In 
de context van een In-company Business Course zal een OA de verwachting wekken dat het 
senior management geïnteresseerd is in de ervaringen en opinies van de deelnemers van de 
cursus. De 3600 zal de verwachting wekken dat men in de cursus iets zal leren dat relevant en 
bruikbaar is voor de verbetering van het eigen werkgedrag.  
 
 
 
 

Organisatievraag Processen Uitkomsten Interventies 

 
 
 

Probleem: geen gelijk-
waardige 

Eerst zelfevaluatie, dan 
onderzoekende dialoog 

Sociale vergelijking Organisatie-effectiviteit              + - organisatie-inzichten 
gesprekspartners Zelfvergelijking - waardering rolpartners 

 
 
 
 

SF (OA + 3600) in IBC Eenheid: interactie high 
potentials en senior mana-
gers 

Ontregelen attributiepro-
cessen wekt verwachtingen 

  
Competentietoename 

 
 
 

- self-efficacy Context: onderne-
merschaps-model 

Eerst verhelderen Transitieruimte 
- ervaringsvermogen persoonlijke normen,  - stemming dan feedback 

 
Figuur 6.7 Veronderstellingen achter BOT 
 
De procesaannamen betreffen achtereenvolgens de cursus als transitieruimte, ontregeling van 
attributieprocessen en sociale vergelijking en zelfvergelijking.  
Het concept van de transitieruimte wordt in deze casestudie verder uitgewerkt door ook een 
IBC op te vatten als een transitieruimte tussen de huidige situatie en een in de toekomst mo-
gelijke situatie. Een In-company Business Course biedt de beschermende omgeving van een 
leersituatie waarin men kan oefenen, ‘spelen’ met nieuw gedrag. De trainers van BOT ont-
werpen en begeleiden het werk in de leergroepen als een gelegenheid voor de deelnemers om 
tot een nieuwe beoordeling te komen van zichzelf en van de organisatie en keuzes te maken 
ten aanzien van de afstemming tussen beide. De trainers nodigen de deelnemers uit hun 
werkervaringen in te brengen. Hierdoor ontstaat tussen de deelnemers in de leergroepen een 
uitzonderlijk grote mate van openheid. De trainers moedigen de deelnemers ook aan de seni-
or managers hun opinies voor te leggen in plaats van vragen te stellen. Bovendien is er aan-
dacht voor het gedrag in het hier-en-nu van de leersituatie. De deelnemers geven elkaar na 
enkele plenaire sessies in de leergroepen feedback op hoe ieder de eigen kernkwaliteit en 
ontwikkelingsuitdaging vormgeeft in de discussies met de senior managers.  
 
Met de sequentie ‘kernkwadrant → onderzoekende dialoog’ is een ontregeling ingepland van 
de attributieprocessen die normaliter werkzaam zijn tussen high potentials en senior mana-
gers, of, algemener gesteld, tussen medewerkers en managers. In de praktijk weten we dat 
het niet eenvoudig is een onderzoekende dialoog vorm te geven tussen medewerkers en ma-
nagers. Medewerkers zijn niet van nature geneigd hun eigen aandeel te verdisconteren in wat 
in de organisatie niet goed loopt. Omgekeerd zijn de managers niet van nature geneigd om 
de mogelijkheid onder ogen te zien dat er daadwerkelijk in de organisatie iets niet klopt en 
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dat zij dus iets niet goed doen. Enkele van deze barrières worden besproken door de attribu-
tietheorie (Tosi, Mero & Rizzo, 1986/2000: 77).  
• De fundamentele attributiefout die mensen maken bij het beoordelen van anderen is dat 

zij de oorzaken van het gedrag van anderen toeschrijven (attribueren) aan persoonsken-
merken, niet aan de situatie.  

• Een tweede fout wordt self-serving bias genoemd. Als mensen zichzelf beoordelen zijn 
zij geneigd hun mislukkingen aan de omgeving toe te schrijven en zichzelf credit te ge-
ven voor succes.  

Als medewerkers ten overstaan van managers de organisatie ter discussie stellen, zullen ma-
nagers geneigd zijn dit gedrag toe te schrijven aan persoonskenmerken van de betrokken 
medewerkers, terwijl medewerkers geneigd zijn alles wat niet goed gaat aan de organisatie 
toe te schrijven, waarvoor de managers verantwoordelijk zijn.  
Als medewerkers en managers met elkaar in gesprek gaan over de gang van zaken in de or-
ganisatie praten zij dus in   volkomen langs elkaar heen. Een werkelijke dialoog vereist der-
halve een ontregeling van deze twee natuurlijke attributieprocessen. De procesaanname nu is 
dat de sequentie van ‘eerst zelfevaluatie, dan onderzoekende dialoog’ tot een ontregeling 
leidt van deze natuurlijke neiging elkaar verantwoordelijk te stellen (= de schuld te geven) 
voor tekortkomingen in het functioneren van de organisatie. Door de zelfevaluatie zullen 
medewerkers meer rekening houden met hun persoonlijke kwaliteiten en eigenaardigheden 
bij de zelfregeling van hun gedrag tijdens de dialoog met de managers.  
 
 
 X: Taak 
 
 
 
 

B: Alter  A: Ego 
ander zelf

 
 
Figuur 6.8: individueel handelen en leren vindt plaats in een proces van sociale vergelijking in 
relatie tot een issue (X) dat relevant is voor de eigen rol in de organisatie. Ego en alter zijn de 
subjecten van de sociale vergelijking. Zij coördineren hun activiteiten en de betekenis die zij 
daaraan verlenen. Zelf en ander zijn de objecten van de sociale vergelijking (Rijsman, 1991). 
 
Voorts is de aanname dat zich twee sociaalcognitieve processen afspelen: sociale vergelij-
king en zelfvergelijking. De sociale vergelijkingstheorie stelt dat mensen zekerheid over hun 
subjectieve meningen en vaardigheden zoeken door deze te vergelijken met anderen (Festin-
ger, 1954). De sociale vergelijking roept competitieve tendenties op, dat wil zeggen de nei-
ging zich in eigen ogen positief van de ander te onderscheiden (Rijsman, 1991: 293; zie fi-
guur 6.8). Dit mechanisme wordt in Building on Talent benut door de deelnemers in hun per-
soonlijke feedbackrapport ook het groepsgemiddelde te verschaffen van de mensen waarmee 
men een week in de cursus zit. De deelnemer heeft daarmee data vanuit de werksituatie om 
zich te vergelijken met zijn medecursisten. Door het hoofd van de deelnemers spelen (soms 
tijdens een koffiepauze met een trainer gedeelde) vragen als: “Presteer ik werkelijk minder 
dan de anderen?” en “Wat maakt dat ik zo laag over mezelf oordeel, terwijl uit de scores 
blijkt dat het oordeel van mijn rolpartners boven het gemiddelde van deze groep zit?” De 
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deelnemer vergelijkt zich als high potential uiteraard ook met de senior managers die in het 
programma op bezoek komen: “Kan ik wat hij kan?”, “Wil ik worden wat hij is?” en “Heb ik 
voor een carrière over wat hij ervoor overheeft?” 
Zelfvergelijking is een onderdeel van het individuele vermogen tot zelfregeling. Dit houdt in 
dat gedrag gemotiveerd en geregeld wordt door interne normen en wel door zelfevaluatie van 
eigen acties op basis van deze normen. Een discrepantie tussen eigen norm en eigen prestatie 
roept evaluatieve zelfreacties op die daarop volgend gedrag beïnvloeden (zie 2.4.6 in hoofd-
stuk 2). Het vermogen tot zelfregeling omvat drie processen (zie Bandura, 1986; 1997):  
• Zelfobservatie: waarnemen van eigen gedrag terwijl men interacteert met anderen.  
• Zelfvergelijking: vergelijken van het eigen gedrag met eigen normen en doelen. 
• Zelfcorrectie: corrigeren van eigen gedrag om eigen doel beter te kunnen bereiken. 
De oefening met de kernkwadranten kan men interpreteren als een explicitering van eigen 
normen en doelen. Hoe helderder een individu zijn kernkwaliteiten en valkuilen heeft, hoe 
beter hij tot zelfvergelijking en dus tot zelfregeling in staat zal zijn. 
 
Een concurrerende veronderstelling kan worden geformuleerd op basis van de feedbackin-
terventietheorie van DeNisi en Kluger. De conclusie uit deze theorie is dat feedback alleen 
een positief effect heeft als zij prestatiegericht is en niet persoonsgericht. Zich bezighouden 
met de vraag “wie ben ik” zou in de context van de organisatie een verspilling van “conside-
rable cognitive resources” zijn (DeNisi en Kluger, 2000: 133). Vanuit deze concurrerende 
veronderstelling mag worden verwacht dat deelname aan BOT - en met name de oefening 
met de kernkwadranten – tot een slechter functioneren van de deelnemer leidt. 
 
Deze vier groepen aannamen over zelfcoördinatie, zelfregeling, ontwerp en proces van de 
interventie worden nu beproefd in het onderzoek naar de resultaten en de processen van de 
training. 
 

6.4 Processen  

Het procesonderzoek bestaat uit het analyserend vergelijken van de processen die zich in de 
eerste drie BOT-groepen en in het ontwerptraject hebben afgespeeld. De dynamiek van de 
processen (‘acties-in-interactie’) zal geanalyseerd worden vanuit het in hoofdstuk 2 gepre-
senteerde schema  (1) kennismaken en in het programma stappen; (2) ontregeling; (3) om-
slag. Kennismaking en instap vinden plaats zonder hiërarchische presentie in de vorm van 
een opening door een topmanager en is daarmee enkel de verantwoordelijkheid van trainers 
en deelnemers. De ontregeling is dat er in het programma iets niet goed loopt of zelfs fout 
gaat. En elke keer lijkt de ontregeling de kiem van het daarop volgende leerproces te bevat-
ten. De omslag is het moment waarop de deelnemers daadwerkelijk iets nieuws leren. 
Ik zal enkele voorbeelden van ontregeling van acties-in-interactie beschrijven. Er blijken 
verschillende patronen van ontregeling voor te komen. 

6.4.1 BOT-1: een vertraagde ontregeling 

In de eerste Building on Talent vindt na de oefening met de kernkwadranten een discussie 
plaats met De Leeuw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Het Bedrijf. Hij doet dit soort 
dingen graag. Hij gebruikt nooit sheets. Hij gaat zitten, begint te praten en heeft in korte tijd 
de discussie los. Dit keer trekt hij de discussie steeds weer naar de businesssituatie en laat hij 
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zien dat hij tot in de details op de hoogte is. Soms heeft het er wat van weg dat hij wil de-
monstreren dat hij de situatie in een bepaalde productgroep beter kent dan de productmana-
ger die tegenover hem zit. Vanuit de groep worden - weinig krachtige - pogingen onderno-
men de eigen gezichtspunten en ervaringen aan hem voor te leggen. Inhoudelijk gaat er veel 
over tafel. Tegelijk is er een wat ingehouden stemming. Op het moment dat de programma-
leider aanstalten maakt om te interveniëren, zegt De Leeuw tegen hem: wacht even. En hij 
stelt de groep de volgende vraag: “Waarom zijn jullie zo weinig agressief? Jullie stellen vra-
gen en maken opmerkingen. Maar ik mis de gedrevenheid om echt iets uit te vechten.” Een 
projectmanager R&D reageert: “Dat is nu net het probleem”. “Wat is het probleem?”, vraagt 
De Leeuw. “Het agressieve gedrag van managers in de top. Daar hebben we ontzettend last 
van.” “Hoezo”, reageert De Leeuw, “er is helemaal geen agressief gedrag in de top.” De 
deelnemer vindt van wel, waarop de Leeuw weer reageert dat hij dat niet vindt. De pro-
grammaleider intervenieert met de opmerking dat de deelnemer het blijkbaar als agressief 
ervaart. De Leeuw riposteert: “Maar ik niet”. Daarop stagneert de discussie over dit onder-
werp.  
Niet veel later komt het gebrek aan communicatie ter sprake. Een R&D’er geeft een voor-
beeld waaruit blijkt dat zij over een beslissing van het MT van haar business group, die we-
zenlijk is voor haar project, niet is geïnformeerd. De Leeuw kritiseert in eerste instantie het 
management dat verzuimd heeft deze beslissing te communiceren. Maar richt dan de aan-
dacht op de deelneemster: “Als die beslissing voor jou zo vitaal is, waarom ben je dan niet 
om die informatie gaan vragen?” Hij confronteert haar met haar eigen verantwoordelijkheid. 
En voorkomt daarmee verdere discussie over de ongenoegens over de communicatie in de 
organisatie. Tot circa 22.30 uur blijft er energie in de discussie, hoewel de twee beschreven 
confrontaties geen echte ontknoping hebben gekregen. In een positieve sfeer nemen de deel-
nemers afscheid van De Leeuw. De buitenlanders voor wie dit de eerste ontmoeting met De 
Leeuw is, zijn onder de indruk van zijn betrokkenheid, kennis en charisma.  
De volgende ochtend bij het ontbijt klinken opeens andere geluiden. De stemming is ronduit 
negatief. De belangrijkste commentaren zijn: “Hij luistert niet” en “Hij neemt niet serieus 
wat je zegt.” Met deze uitingen van ongenoegen komt een dynamiek op gang die de twee 
volgende dagen door alle discussies met senior managers heentrekt en zijn ontlading krijgt in 
de slotdiscussie met een business group director. Deze slotdiscussie wordt door de deelne-
mers ervaren als ‘tweede kans’ om echt neer te zetten wat voor hen wezenlijk is. En dat 
blijkt dan inderdaad het vraagstuk van de communicatie te zijn. Waarbij ook de business 
group director weer op twee lijnen redeneert: wij laten als senior managers steken vallen in 
onze communicatie, maar als jullie gehoord willen worden moet je ook de vaardigheden 
ontwikkelen om je niet van tafel te laten vegen. Deze opmerking wordt door de deelnemers 
niet meer ervaren als ‘het terugspelen van de bal’, maar als een bevestiging van wat zij op 
dat moment krachtig aan het doen zijn. Zij stellen op hun beurt dat het onvoldoende is om de 
communicatie alleen te baseren op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele 
medewerker. Het management heeft ook de verantwoordelijkheid om de systemen en proce-
dures te creëren waarin informatie verstrekt en beoordeeld kan worden. 
 
De programmaleider koppelt het ongenoegen van de deelnemers na de eerste module naar 
De Leeuw terug. Deze is verbaasd, gezien de positieve sfeer aan het eind van de avond. Hij 
wil graag in de tweede module terugkomen om te bespreken wat er mis is gegaan. In die 
tweede discussie leggen de deelnemers uit wat in zijn gedrag én in zijn verhaal bij hen het 
gevoel opriep dat hij niet luisterde. Een Portugese productmanager beschrijft hoe hij in de 
discussie in de eerste module kritiek leverde op de oriëntatie van De Leeuw op shareholder 
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value. De Leeuw veegde deze kritiek destijds van tafel met de opmerking dat zijn definitie 
van dit concept niet klopte. Het antwoord van de Portugees had toentertijd het karakter van 
machteloos gesputter. Nu legt hij enigszins gespannen, maar toch krachtig uit dat zowel de 
inhoud als de stijl van de opstelling van De Leeuw bij hem het gevoel opriepen dat mensen 
er voor hem niet toe doen. De Leeuw incasseert deze kritiek. Hij plaatst share holder value in 
de context van aandacht voor alle stake holders en accepteert ditmaal de wijze waarop de 
deelnemers zijn gedrag beleven. Hij tracht te luisteren zonder de verantwoordelijkheid ge-
heel terug naar de medewerkers te schuiven. 

Interpretatie achteraf 
Wat we in de beschrijving zien is dat high potentials en senior managers door een proces 
heen moeten om elkaar als volwaardige gesprekspartners te kunnen zien. Gelijkwaardig is 
men in beginsel. Maar volwaardig is iets dat moeite kost om tot stand te brengen. De 
machtsafstand zit in de weg: twee à drie lagen. Er is verschil in kennis en overzicht. En bo-
vendien spelen de eerder beschreven attributieprocessen een rol. 
De geplande ontregeling van de attributie werkt, maar anders dan verwacht. Tussen de oefe-
ning met de persoonlijke kernkwadranten en de ontmoeting met De Leeuw in maken de 
deelnemers ‘cultuurkwadranten’. Verschillende flip-overs hangen aan de muur tijdens de 
discussie met De Leeuw. Eén is bijzonder fraai en wordt tijdens de discussie ook onder de 
aandacht van De Leeuw gebracht: de kernkwaliteit van professionals is innovatie, de 
kernkwaliteit van managers is beheersen. Professionals zijn geneigd door te schieten in een 
chaos, managers zijn geneigd door te schieten in controle. Daarbij komt dat de valkuil van de 
een de allergie van de ander is. Een manager reageert allergisch op chaos, een professional 
op controle. Daardoor werkt een verkeerde dynamiek: men versterkt elkaar in doorschietge-
drag in plaats van in elkaars kernkwaliteit. 
Het bijzondere van bovenstaande is dat een betrokken partij – de professionals – een analyse 
op tafel legt van X (“de manier waarop wij in dit bedrijf aan innovatie werken kan beter”), 
waarbij men zichzelf in de analyse impliceert (“wij hebben onze kwaliteiten, maar schieten 
soms door”). De gebruikelijke attributie (“wij zijn niet goed in innovatie, want het manage-
ment doet het niet goed”) is hier dus succesvol ontregeld. De Leeuw gaat echter door met 
zijn gebruikelijke attributie. Hij neemt kennis van de bewuste flip-over, zegt dat hij deze 
herkent, vraagt een voorbeeld, krijgt een voorbeeld, distantieert zich kort van de rol van de 
manager in het voorbeeld en gaat dan geheel door op de rol van de professional in het voor-
beeld. Dat is in die zin terecht dat de bewuste professional voor hem zit en de bewuste ma-
nager niet. Hij creëert hiermee echter een geweldige asymmetrie in de discussie: alsof de 
verantwoordelijkheid voor een goede interactie tussen professional en manager geheel bij de 
professional ligt. Deze asymmetrie wordt nog verdubbeld doordat De Leeuw op deze wijze 
zijn invloed op de managementstijl in Het Bedrijf buiten de discussie plaatst. Terwijl de 
deelnemers in de analyse van de X laten zien hoe zij daarin geïmpliceerd zijn, doet De 
Leeuw dit niet. 
Deze asymmetrie wordt ter plekke door niemand herkend en bespreekbaar gemaakt. In die 
zin mislukt de ontworpen ontregeling. Daarin zit de werking van macht: iemand in de toppo-
sitie kan een dergelijke asymmetrie opleggen en ermee wegkomen. Het verbluffende is dan 
vervolgens dat de ontregeling vertraagd toch doorwerkt. En zich de volgende  morgen uit in 
de boosheid “hij luistert niet”.  
Al is het pas in tweede instantie, het doorzien, bespreekbaar maken en doorbreken van het 
interactiepatroon van tafel geveegd worden / zich van tafel laten vegen is het gezamenlijke 
leerproces dat dankzij het ‘misgaan’ van de discussie met De Leeuw eerst mogelijk wordt. 
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De deelnemers leren zowel hun ideeën, als ook hun gevoel over de interactie in een gesprek 
met een senior manager naar voren te brengen. De senior manager leert hoe zijn standpunten 
en stijl van discussiëren bij anderen overkomen. En de staf leert dat een dynamiek van macht 
en emotie blijkbaar integraal deel uitmaakt van het beoogde leerproces en ruimt voor de re-
view hiervan meer ruimte in bij de volgende cursusgroep. 
Wat is de rol van emoties in dit leerproces? De deelnemers voelen zich door De Leeuw ‘ge-
nomen’. Dat roept gegronde agressie op.25 Mogelijk was agressie al bij voorbaat aanwezig 
op grond van eerdere ervaringen met De Leeuw of met de senior managers waaraan hij lei-
ding geeft. Mogelijk is wat hier gebeurt exemplarisch voor de managementstijl in Het Be-
drijf: als een medewerker de organisatie ter discussie stelt, stelt de manager de medewerker 
verantwoordelijk voor het probleem en de oplossing ervan. De tijdens de discussie aan-
vankelijk matte sfeer zou ingehouden agressie kunnen zijn, die non-verbaal wordt gecom-
municeerd en door De Leeuw provocerend wordt opgepikt met zijn vraag aan de deelnemers 
waarom ze niet agressiever zijn. Vooral de tijdsfactor speelt een opmerkelijke rol. Wat speelt 
er in het vertraagd uiten van frustratie aan de ontbijttafel als De Leeuw al lang weg is? Heb-
ben gevoelens van onvrede een incubatietijd van een nacht nodig om een herkenbare vorm 
aan te nemen? Of durft men het ongenoegen dan pas te uiten omdat het object ervan afwezig 
is? Of is de betovering van charisma na één nacht uitgewerkt? 
 
Onbespreekbaarheid →  onvrede → bewustwording  →  constructieve → feedback deelnemers  
moeilijke issues  - zelfvergelijking confrontatie aan directievoorzitter 
met directievoorzitter  - sociale vergelijking met BG-director (gevraagd) 
 
 
Figuur 6.9 Tentatieve beschrijving van de ontregeling en omslag in de onderzoekende dialoog 

tussen high potentials en senior managers in BOT-1 
 
De omslag zie ik hierin, dat men zich van het eigen ongenoegen bewust wordt, er uiting aan 
geeft, het deelt met de anderen in de groep, en in feite de beslissing neemt: “dit overkomt 
me/ons niet nog eens!” (zie figuur 6.9). Wat hier omslaat is de relatie tussen norm en reali-
teit. De norm is: een topmanager hoort zijn professionals als volwaardige gesprekspartners te 
behandelen. De realiteit is dat dit vaak niet gebeurt. Iedere professional ontwikkelt een be-
paalde verhouding tot deze realiteit. Deze realiteitsrelatie is samengesteld uit aanpassing, 
protest en een bepaalde balans tussen beide. De omslag is, dat de balans tussen aanpassing en 
protest omslaat. Men past de eigen verwachting niet opnieuw aan de realiteit aan, maar houdt 
vast aan de norm en komt tot een openlijke kritiek op de realiteit. Men voelt zich hierin ge-
steund door de boodschap van BOT (“Sta voor je idee, maar vecht niet tegen windmolens”) 
en door de open sfeer in de cursus. Wat ook helpt is de filosofie van gezamenlijk leren. 
Deelnemers, senior manager en trainers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
leersituatie omdat zij deze samen creëren. En zo blijkt het ook door elk van hen ervaren te 
worden.  

6.4.2 BOT-2: een cumulatie van kleine ontregelingen 

BOT-2 bevat meerdere kleine ontregelingen van de interactie. Ik zelf kan op dinsdagmiddag 
mijn onderzoeksresultaten niet goed over het voetlicht krijgen, omdat een intensieve discus-
sie ontstaat over het proces van strategische planning in één van de drie betrokken business 
groups. Omdat het om een nieuwe procedure gaat die voor elke business group geldt, is ieder 
geïnteresseerd. De betrokkenen zijn er buitengewoon kritisch over. “Wij hebben alleen in het 
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begin een rol gehad als verschaffers van data en vervolgens vijf maanden niets meer ge-
hoord. Tegelijk spelen er grote problemen in de markt, die dringend een strategisch antwoord 
nodig hebben.” Bij doorvragen blijkt er ook een operationeel probleem. De deelnemers zijn 
in hun operationele activiteiten afhankelijk van beslissingen van het MT, die echter niet ge-
nomen worden omdat het MT de handen vol heeft aan de strategische planning. Hierdoor 
stagneert het werk van de deelnemers.  
Vervolgens zijn er gedurende twee dagen steeds kleine ontregelingen, die uiteindelijk culmi-
neren in twee organisatie-inzichten. De eerste is dat in de betreffende business group de 
taakverdeling tussen strategisch managementteam en professionals niet klopt. De operatio-
nele verantwoordelijkheden van het MT zijn door de strategische planning in de knel geko-
men. In de discussie in de training met een lid van het eigen MT, concludeert één van de 
deelnemers: 

“Als we nu een taakverdeling hadden ingevoerd waarbij jullie de strategische planning 
deden en wij de operationele besluitvorming, waren jullie niet overbelast geraakt en had-
den wij ons belangrijk en gewaardeerd gevoeld.”  

Waarop de manager erkent dat het MT inderdaad op te veel niveaus tegelijk acteert. De 
feedback op de taakverdeling met het MT is raak en creëert ruimte in de relatie met het be-
treffende MT-lid. Deze feedback ontregelt een interactiepatroon waarin managers zichzelf 
isoleren in een strategieproces en medewerkers zichzelf isoleren in een onmachtig protest 
tegen het buitenspel staan. Deze isolatie – en het niet bespreken ervan – is een miskenning 
van het feit dat men wederzijds afhankelijk is van elkaar. De discussie in de training is voor 
beiden een corrigerende ervaring. Deze feedback is in die zin een uiting van competentietoe-
name van de deelnemers, dat zij de bereidheid toont tot overleg op basis van acceptatie van 
interafhankelijkheid. Men is uit de houding van het klagen, waarin men het probleem legt bij 
degene die de frustratie lijkt op te roepen, en zit nu in de houding van het nemen van verant-
woordelijkheid. Of de voorgestelde taakverdeling tussen operationele en strategische taken 
de oplossing is, kan niet ter plekke worden vastgesteld. De les is vooral: als het senior mana-
gement aan een omvangrijke nieuw taak begint, doet het er verstandig aan de bestaande 
taakverdeling met de laag onder zich opnieuw te overwegen en met betrokkenen te bespre-
ken. 
 
De ‘acties-in-interactie’ die tot organisatie-inzicht leiden, zijn de volgende: 
♦ In gesprek met een business group director (dezelfde als in BOT-1) voelen de deelne-

mers zich gehoord in de ervaring dat je soms van tafel wordt geveegd door een senior 
manager. Ze willen van hem leren hoe je daar effectief mee om kunt gaan. Midden in 
een levendige discussie zegt de director opeens: “Een aantal mensen is actief in deze dis-
cussie; een aantal ook helemaal niet.” En hij gaat zitten. Het is even stil. Eén van de ac-
tieven neemt het woord en lijkt gewoon op de inhoud door te gaan. Hij krijgt daar van 
een andere deelnemer recht voor zijn raap feedback op. Hij reageert hier schutterig op. 
Het effect hierna is dat de buitenlandse deelnemers meer het woord nemen. Het punt dat 
zij maken, is dat de operating companies in het buitenland bij het proces van strategische 
planning betrokken dienen te worden. De business group director beaamt dit. 

♦ De volgende inleider – een projectmanager uit R&D - krijgt al na enkele minuten de eer-
ste kritische vraag van deelnemers uit de hoek van M&S van een andere business group. 
Hij wordt het volgende uur in feite afgebrand. Aan het eind moet de programmaleider de 
inleider nogal abrupt afbreken omdat hij langer dan de afgesproken tijd doorgaat en het 
programma dat niet toelaat. Daarna zijn velen boos op de programmaleider. “Wat ben jij 
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een botterik!” De enige reactie van de programmaleider is: “Ik had nadrukkelijk met 
hem afgesproken dat hij op tijd zou stoppen.” Daarop slaat de stemming om en komen 
enkele deelnemers tot het besef dat zij bezig zijn geweest met het afbranden van de in-
leider. Alsof men zich pas na de geuite boosheid over de botheid van de programmalei-
der bewust kan worden van de eigen bejegening van de inleider.  

♦ In de discussie met een lid van het MT dat zich vijf maanden heeft opgesloten in de stra-
tegische planning, stelt deze manager (vooraf geïnformeerd over het issue door de pro-
grammaleider) zich open op. Toch kan ook hij het niet laten de bal terug te kaatsen. “Als 
jullie hier zoveel last van hadden, waarom heb je dan niet eerder aan de bel getrokken?” 
Zijn medewerkers geven aan dit gedaan te hebben. Een trainer merkt op dat het MT 
blijkbaar in die vijf maanden verzuimd heeft aan zijn medewerkers steun en begrip voor 
zijn opgave te vragen. En dan komt één van de deelnemers met de eerder beschreven 
creatieve vonk van de verdeling van operationele en strategische taken. 

Interpretatie achteraf 
Inhoudelijk is de ‘X’ van BOT-2 het proces van strategische planning. Deze X duikt (‘emer-
ges’) ongepland steeds weer op. Wat in X als interactiepatroon aan de orde lijkt is het thema 
buitenspel staan / zich buitenspel laten houden. Het leerproces betreft het doorzien, be-
spreekbaar maken en doorbreken van dit interactiepatroon en het verhelderen van de eigen 
rol daarin. Agressie speelt hierin wederom een belangrijke rol. Ook ditmaal is er grond voor 
in de hier-en-nu-situatie. 
♦ Tijdens de presentatie over het onderzoek worden bevindingen naar hun werksituatie 

gepresenteerd nog voor de deelnemers zelf het woord hebben kunnen nemen over hun 
ervaring met die werksituatie. 

♦ Over de projectmanager R&D is de klacht dat hij een methodologie over innovatiemana-
gement presenteert als waren zij eerstejaars op een business school. 

♦ In de discussie met de business group director hebben de Nederlandse deelnemers het 
hoogste woord terwijl de buitenlandse deelnemers nauwelijks deelnemen.  

Deze hier-en-nu-ervaringen corresponderen met de ervaring van buitenspel staan in de stra-
tegische planning. Wat aanvankelijk als klagen start, loopt via feedback uit op nieuwe orga-
nisatie-inzichten. De observatie van de business group director van de ongelijke deelname 
aan de discussie is raak: de betrokkenen reproduceren het patroon van buitenspel zetten / zich 
buiten spel laten houden in de cursusgroep. Deze feedback creëert de ruimte waarin de erva-
ring van de buitenlanders met X op tafel kan komen. Opeens is het niet meer alleen de erva-
ring van die ‘kritische Nederlanders van business group Y’. Bovendien blijkt dit buitenspel 
staan in het hier-en-nu doorbroken te kunnen worden. 
 
Men zou kunnen spreken van een proces van ‘complaining through’. Het begint op dinsdag-
middag met het uiten van frustratie door klagen. Daarna zijn er tal van momenten van agres-
sie. Tot men uiteindelijk tot enkele inzichten komt in de wijze waarop de organisatie werkt. 
Klagen en agressie bevatten duidelijk veel negativiteit. De groep moet hier blijkbaar door 
heen wil ze kunnen leren. Hierin speelt ook een proces van wilsvorming. Dit blijkt uit een 
observatie op dinsdagmiddag.  

Na een half uur geanimeerd te hebben meegedaan aan het uiting geven aan ongenoe-
gen zegt één van de deelnemers: “Nu hebben we stevig kritiek zitten uitoefenen op hoe 
het bij ons gaat in de organisatie. Maar wat doen we hier nu mee? Begrijp me goed: ik 
heb van de discussie genoten; het is heerlijk om eens lekker te klagen. Maar wat nu?”  
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Deze vraag: “Maar wat nu?” heeft een grote uitwerking op het groepsproces. De andere le-
den van de groep stoppen onmiddellijk met het toevoegen van nog meer beschrijvingen van 
wat er schort aan de organisatie. Het lijkt alsof zij nu bij zichzelf toetsen wat zij willen: echt 
voor het thema gaan staan of alleen stoom afblazen. Mogelijk is hun sociale identiteit daarbij 
in het geding. Een high potential wil geen klager zijn. De volgende twee dagen zullen tal van 
senior managers op bezoek komen. Mensen lijken af te wegen: “Wij hebben reden om te 
klagen, maar wij willen onszelf ten opzichte van de senior managers niet als klagers presen-
teren.” Vaak leidt de angst verkeerd over te komen tot het onbespreekbaar worden van X. In 
dit geval niet. 
We zien hier de bevinding aan het werk (zie 2.5.1 in hoofdstuk 2). In het groepsproces lijkt 
de bevinding werkzaam als een innerlijke orgaan waarmee mensen aftasten:  
1. of de verhalen van anderen met de eigen ervaring overeenkomen;  
2. of zij zichzelf herkennen in de eigen bijdrage aan de discussie in de groep.  
De uitkomst van dit aftasten kan zijn: ‘dit is het’ of ‘dit is het niet’. Ook zijn er tussenstadia 
als:  ‘dit is het nog niet’ of ‘dit is het niet meer’. Het gaat daarbij voortdurend om de relatie 
tussen A, B en X. Met andere woorden: de vraag is niet alleen of een verhaal van een inlei-
der of deelnemer de realiteit van de organisatie recht doet (de X), maar ook of het de vertel-
ler (B) en luisteraar (A) recht doet, of men iemand wil zijn die dit soort verhalen vertelt of 
aanhoort. Dit geldt in de fase van het uiten van de klacht (“Wil ik een klager zijn?”), maar 
ook in de fase van het inzicht (“Ga ik werkelijk staan voor dit inzicht?”). 
 
Tijdens het klagen is er een wisselwerking tussen individuele bevinding, interacties in de 
groep en het organisatie-issue X: 
♦ Er is een onvrede met zowel X (het onderwerp van gesprek) als met het hier-en-nu van 

de interactie (“dit is het niet”). 
♦ De ontregeling in de interactie bestaat uit het uiting geven aan dit ongenoegen op gepaste 

en ongepaste momenten.  
♦ De omslag in de bevinding bestaat uit de bewustwording van interafhankelijkheid door 

feedback, waarna men op zoek gaat naar ander gedrag.  
♦ Individuen die op zoek gaan naar ander gedrag roepen andere interacties in de groep op. 

Vooral feedback die in het hier-en-nu confronteert met een inconsistentie of kloof tussen 
wat mensen doen en wat mensen zeggen te willen roept nieuw gedrag op. 

♦ Andere interacties in de groep bieden ruimte voor het ontstaan van nieuwe inzichten in 
de bronnen van en de oplossingen voor de onvrede. 

♦ Nieuwe, gedeelde inzichten, geven in de individuele bevinding een gevoel van opluch-
ting, dat ook lichamelijk wordt ervaren (“dit is het”). 

 
Buitenspel →  onvrede →  klagen→ response → afbranden → bewustwording  →  feedback  
staan in BG  uiten in BG, in cursus + feedback project- interafhankelijkheid deelnemers 
   zonder response BG-director manager en eigen rol aan M&S 
   MT  in cursus  director 
       (gevraagd) 
 
Figuur 6.10 Tentatieve beschrijving van de ontregeling en omslag in de onderzoekende dialoog 

tussen high potentials en senior managers in BOT-2 
 
BOT-3 biedt een mooie kans op een toetsing van de algemene geldigheid van het ontwik-
kelde tentatieve procesmodel (zie figuur 6.10). 



 
 
In-company Business Course 181 
 

6.4.3 BOT-3: andere realiteit, andere ervaring, ander proces 

BOT-3 speelt in een business group van Nieuw Bedrijf, die wat betreft markt en cultuur als 
het meest verwant aan Het Bedrijf wordt beschouwd. Het MT van deze business group heeft 
tijdens de fusie het model van de kernkwadranten leren kennen en herkent de relevantie van 
de dubbele boodschap van BOT “staan voor eigen ideeën en niet tegen windmolens vech-
ten”. In BOT ziet zij vooral een kans te werken aan de integratie van de vier business units 
waaruit deze business group recent is samengesteld. Wat betreft nationaliteit heeft BOT-3 
een compleet andere samenstelling. Oostenrijkers vormen de helft van de groep, Nederlan-
ders vormen een minderheid. 
In BOT-3 vinden eveneens processen van ontregeling en omslag plaats, maar dit heeft niet 
het karakter van een complaining through. De eenvoudige verklaring lijkt dat de deelnemers 
weinig reden tot klagen hebben. Was het Oostenrijkse bedrijf vijf jaar eerder bijna failliet, nu 
loopt het uitstekend. Bovendien heeft een cultuurverandering plaatsgevonden naar meer 
openheid en empowerment. Beide ontwikkelingen worden door de deelnemende high poten-
tials hogelijk gewaardeerd. 
 
Tabel 6.1 Verschillen tussen de schaalgemiddelden van BOT-3 en BOT-2 vóór deelname 
 
Waardering gedrag  
door rolpartners 

BOT-3 t.o.v. BOT-2 Waardering organisatie 
door deelnemers 

BOT-3 t.o.v. BOT-2 

    
Teamwerk op interfaces Niet gemeten in BOT-2 Autonomy + .1 
Plannen en bewaken + .2 Feedback + .4 
Betrouwbaarheid + .2 Collective self-efficacy + .5 
Aanpassingsvermogen + .2 Invloed 0 
Richting geven + .3 Managementproces + .7 
Steun geven + .2 Invloed chef + .2 
Onafhankelijkheid + .2 Correctie door chef + .4 
  Steun chef + .3 
  Steun collega’s + .2 
  Responsiviteit BG-mgt + .5 
  Krijgen van informatie + .4 
 
Tijdens de intake-interviews in Oostenrijk lijken de Oostenrijkse professionals niets ‘uit te 
vechten’ te hebben met het senior management. Zij zijn uitermate te spreken over de groei 
van de business en over de verticale coördinatie. Deze indruk wordt bevestigd door de uit-
komst van het Organisatie Assessment. Tabel 6.1 laat zien dat de deelnemers van Nieuw Be-
drijf over de hele linie meer tevreden zijn met hun organisatie dan de deelnemers van Het 
Bedrijf. Dezelfde tabel laat ook zien dat de rolpartners in de 3600-feedback veel positiever 
over het gedrag van de deelnemers van BOT-3 oordelen dan bij Het Bedrijf het geval is. In 
de intake interviews is de enige klacht bij de deelnemers van BOT-3 dat zij last hebben van 
de hoge werkdruk.  
Toch werkt ook in BOT-3 de sequentie zelfevaluatie, organisatiediscussie en persoonlijk-
ontwikkelingsplan goed. De deelnemers pakken de 3600-feedback en de oefeningen met de 
kernkwadranten gretig op. De trainers moeten iets meer moeite doen dan bij BOT-1 en BOT-
2 om deelnemers in de leergroepen eigen werkervaringen in te laten brengen, waar men van 
wil leren. Maar het lukt wel. De discussies met senior managers zijn waardevol, maar er ont-
staat geen X, die werkervaringen en hier-en-nu-ervaringen verbindt. Het proces van sociale 
vergelijking is in BOT-3 meer gericht op het verkennen van de cultuurverschillen tussen 
mensen uit verschillende landen, dan op het doorwerken van een klacht over het functione-
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ren van de hiërarchie. Het verkennen van de cultuurverschillen wordt door de deelnemers 
relevant gevonden omdat de business group is samengesteld uit nationale units, die gezien de 
strategische doelen de komende jaren onderling meer afhankelijk van elkaar zullen worden. 
Zij zullen daarin een rol gaan spelen. 

Interpretatie achteraf 
De ontregeling bestaat hier allereerst uit een ‘cultuurschok’ voor mij als programmaleider. Ik 
vond het aanvankelijk onvoorstelbaar dat professionals zo weinig te klagen hebben over hun 
managers. Mijn verwachting was te gekleurd door zes jaar werken in Het Bedrijf, maar ook 
door eerdere ervaringen in andere bedrijven in Nederland. Het is een bekend beeld dat Ne-
derlanders veel klagen en dat Oostenrijkers erg hiërarchisch zijn. De indruk die ik aan het 
verkennen van de cultuurverschillen overhield is echter dat de Oostenrijkse professionals 
meer empowered zijn en zelf het management inschakelen als dit nodig is voor de voortgang 
van hun werkzaamheden. Zij lieten bovendien merken een goed zicht te hebben op hoe de 
interactie werkt. In de nabespreking van de (overigens matte) discussie met de business 
group director brengen de deelnemers gedetailleerde observaties van het gedrag van de busi-
ness group director naar voren. Zij stellen dat zij hun punt soms lieten lopen, omdat zij uit 
zijn gedrag opmaakten, dat hij niet werkelijk geïnteresseerd was. Van dit gebrek aan inte-
resse wilden ze weer geen punt maken, omdat het bekend was dat hij ging vertrekken. Dit 
wijst op een ontwikkeld vermogen tot observatie van de ander, gekoppeld aan een gevoel 
van keuzevrijheid of men in een discussie het gevecht aangaat of niet. Men stopt wellicht iets 
te snel. Maar men is niet zo gevangen in de gevechtshouding als dit bij Het Bedrijf het geval 
is. Door alle cultuurverschillen heen, blijft echter de aanvankelijke verklaring de meest pri-
maire: de business loopt goed, de managementprocessen functioneren naar behoren, men 
heeft eenvoudigweg minder reden tot het zoeken van het gevecht.  

6.4.4 Ontwerptraject: een dubbele ontregeling 

Implementatie van een leertraject start bij de eerste stap in het ontwerpproces, zo stelt Kes-
sels (1996c: 35). Inderdaad wordt bij het ontwerpen van BOT de eerste ervaring opgedaan 
met “ga voor je eigen idee, maar vecht niet tegen windmolens”.  Er zijn twee momenten, 
waarin de klassieke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontregeld raakt en het er 
op aan komt dat de ontwerper(s) voor hun eigen idee gaan staan. 
Het eerste moment doet zich voor als ik een ruwe schets heb gemaakt van de vier trainingen 
op de diagonale as van het management-ontwikkelingsmodel (zie figuur 6.1). Samen met 
mijn manager, het hoofd corporate human resources, bespreek ik het voorstel met De Leeuw. 
In een twee uur durende discussie vinden wij elkaar niet. Het kritische punt is dat ik geen 
overtuigend antwoord heb op zijn scepsis over het nut van opleidingen. Mijn persoonlijke 
balans – van goede wil ten opzichte van de opdracht van mijn manager, maar tegelijk inner-
lijk zeer sceptisch over het nut van trainingen -  raakt hierdoor in die zin ontregeld dat ik be-
gin te beseffen dat mijn eigen ambivalentie mij voor de voeten loopt. 
 
Direct na deze bespreking concludeert mijn manager dat we door moeten gaan met het ont-
wikkelen van nieuwe trainingen. Ik zeg daar ja op en zet een nieuwe strategie uit. Het draag-
vlak voor de opleidingen zal vanuit de research and development directors en de human re-
source directors opgebouwd kunnen worden. De R&D-directors blijken van mening dat er 
een opleidingsbehoefte is en dat de professionals als doelgroep prioriteit verdienen. Als eis 
formuleren zij dat de training gericht moet zijn op professionals uit alle functiegebieden, alle 
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locaties en alle business groups. Het moet dus werkelijk een corporate programma worden. 
Dit is een ambitieuze eis voor een bedrijf dat nog niet eerder een internationaal opleidings-
programma heeft gehad en net een grote decentralisatieoperatie achter de rug heeft. Zij zijn 
bereid hiervoor de rol van opdrachtgever te vervullen en stellen hun afdelingsmanagers be-
schikbaar voor een projectgroep. Het platform van human resource managers schaart zich 
achter dit initiatief. 
 
De voortgang wordt voor een tweede keer ontregeld als de projectgroep haar voorstel aan-
biedt aan de R&D-directors. Het voorstel behelst een simulatiespel op maat, waarbij het be-
drijfsproces van Het Bedrijf wordt gesimuleerd. Alle bedrijfsfuncties en alle managementni-
veaus worden in dit spel gerepresenteerd en kunnen gelijktijdig aan dit spel deelnemen. De 
leerervaringen kunnen dan vervolgens door de betrokkenen in het echte bedrijfsproces wor-
den ingebracht. De overweging achter dit voorstel is dat gedragsverandering van één groep 
los van andere groepen niet effectief is. Het moet om een gezamenlijk leerproces van mensen 
in verschillende rollen tegelijk gaan. 
De R&D-directors wijzen dit voorstel echter af. Zij vinden het te duur en te hoogdravend. 
Bovendien vinden zij dat het allemaal veel te lang duurt. Zij willen versnelling. Zij laten de 
ambitieuze eis van de samenstelling van de cursusgroep vallen en willen de opleiding beper-
ken tot de onderzoekers die werkzaam zijn op de centrale locatie van Het Bedrijf in Neder-
land. Daarna kan dan verbreed worden naar andere functies en andere locaties. 
Als de projectgroep weer bijeenkomt is niemand het eens met het standpunt van de R&D-
directors. Een beperkte opleiding zal altijd het etiket houden dat het ‘slechts’ een opleiding is 
voor R&D’ers in Nederland. De projectgroep is vastberaden om door te gaan met de ambitie 
‘alle locaties, alle functies en alle business groups’. Gaat men echter op deze weg door, dan 
staat men er alleen voor. Men beroept zich op de waarde van ondernemerschap: “Als we van 
boven geen steun krijgen, nemen we de training in eigen hand en gaan we zelf cursisten wer-
ven”. Het nadeel van deze aanpak is, dat de training dan niet namens het bedrijf is. De on-
dernemende energie in de projectgroep geeft mij echter de moed de verticale weg van de hië-
rarchie opnieuw te bewandelen. Ik benader mijn baas met het verzoek het opdrachtgever-
schap voor de nieuwe training over te nemen van de R&D-directors. Hij is akkoord, mits het 
voorstel voor het simulatiespel van tafel gaat. Vervolgens maakt de projectgroep een nieuw 
ontwerp. Managers en cases uit het eigen bedrijf hebben daarin een belangrijke plaats. Met 
dit voorstel maak ik een ronde langs de business group directors.  Dit leidt tot agendering 
van het voorstel in de Raad van Bestuur. Mijn baas, vanuit zijn rol als opdrachtgever, advi-
seert De Leeuw positief. De Leeuw trekt vervolgens in de concerndirectie de beslissing er 
doorheen. Er komt een training voor high potentials uit alle functiegebieden, alle locaties en 
alle business groups. Ter plekke wordt meegedacht over casussen en inleiders. Hiermee is de 
geïnvolveerdheid van het topmanagement eindelijk tot stand gebracht.  

Interpretatie achteraf 
Tweemaal wordt een voorstel afgewezen. Dat komt vaker voor in organisaties, zeker in geval 
van innovatie. Wat zijn nu de condities die helpen dat de afwijzing niet leidt tot een dood-
bloeden van het initiatief? Er zijn enkele condities aan te wijzen. Allereerst wordt steeds dui-
delijker dat er een werkelijke behoefte is aan een training/platform voor organisatiediscussie. 
Het doorzettingsvermogen van de projectgroep speelt ook een rol. Maar een wezenlijke con-
ditie lijkt mij de bereidheid om van een afwijzing te leren. De afwijzing wordt steeds ge-
bruikt voor een moment van bezinning. De eerste vraag is niet direct weer actiegericht: “hoe 
nu verder na deze tegenslag?”. In de bezinning staan twee vragen centraal:  
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1. Wat was mijn aandeel in het mislukken van de actie? 
2. Wat wil ik, respectievelijk wat willen wij, nu eigenlijk echt? 
Eerst door deze zelfreflectie worden nieuwe dingen mogelijk. De formule van BOT rijpt in 
dit proces. Op grond van de in het ontwerptraject opgedane ervaringen wordt de dubbele 
boodschap van Building on Talent geformuleerd: hoe kun je blijven staan voor je eigen idee-
en zonder in een situatie terecht te komen dat je tegen windmolens vecht? Bovendien blijkt 
uit deze ervaring dat het leren hanteren van deze paradox een gezamenlijk leerproces is. Het 
zoeken naar en verhelderen van een gezamenlijke intentie van meerdere partijen is minstens 
zo belangrijk als de technische opgave van het maken van het cursusdesign.  
De tweeledige zelfreflectie raakt de kern van wat ik eerder ruimtecreërende kritiek of com-
petentiefeedback heb genoemd. Een voorbeeld. In de vergadering van de projectgroep waar-
in besloten wordt door te gaan met de oorspronkelijke ambitie, formuleren de afde-
lingsmanagers van R&D hun kritiek op het besluit van hun directors op een manier die voor 
mij de ruimte creëert om door te gaan. Ik ervaar deze ruimte zelfs aan den lijve. Ik vraag de 
afdelingsmanagers alle argumenten om door te gaan met de formule ‘alle functies, alle loca-
ties, alle business groups’ nog een keer te noemen. Ik wil toetsen of zij/wij er echt voor 
staan. Terwijl zij deze argumenten opnieuw onder woorden brengen, ervaar ik dat mijn hele 
persoon daar ja op zegt. Het is een onmiskenbaar fysieke ervaring van “ja, dit is het, hier ga 
ik voor staan”. Dat is nogal een verschil vergeleken met de eerste discussie met De Leeuw, 
waarin ik geen overtuigend antwoord heb op zijn scepsis over opleiden. Deze zelfobservatie 
van het innerlijk ja-zeggen, van zelfbeaming, midden in een interactie waarin inhoudelijke 
argumenten op een rij worden gezet, draagt het initiatief na deze vergadering door nog en-
kele moeilijke momenten alvorens de politieke steun in de top van de organisatie sterk ge-
noeg is. Het blijkt dus mogelijk lager in de organisatie een initiatief te nemen en hiervoor 
commitment van de top te creëren. De drie wezenlijk condities hiervoor in deze casus zijn: 
• Er is een gezamenlijk doel (van de projectgroep) dat aan een behoefte in de organisatie 

beantwoordt. 
• De interafhankelijkheid wordt erkend (het commitment van de business group directors 

is een vereiste voor het realiseren van het doel). 
• Er is vertrouwen dat op zijn minst één persoon in de top het initiatief steunt (de manager 

CHR&O). 
 

6.5 Resultaten  

Voor het meten en beoordelen van de resultaten van BOT is slechts de evaluatie van de trai-
ning beschikbaar. Ik zal eerst aangeven dat de onderzoeksintentie verder reikte en vervolgens 
de evaluatiegegevens van BOT-1 presenteren.  

6.5.1 Niet gerealiseerd onderzoeksontwerp 

Het oorspronkelijke onderzoeksontwerp houdt longitudinaal onderzoek in, waarbij drie me-
tingen worden verricht met behulp van 3600-feedback. De eerste meting vlak voor deelname, 
de tweede direct na deelname en de derde 2 jaar na deelname. Dit ontwerp is niet geïmple-
menteerd omdat ruim de helft van de deelnemers van BOT-1 er niet aan wil meewerken. Zij 
voeren daarvoor stevige argumenten aan. Zij betogen dat het effect van de training bij het 
ontbreken van een controlegroep niet geïsoleerd kan worden van de effecten van andere ge-
beurtenissen in dezelfde periode. Verder wijzen zij er op dat hun taak zo in beweging is, dat 
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de relevante rolpartners voor de vervolgmeting al weer andere zijn dan de relevante rolpart-
ners van de nulmeting. Mogelijke verschillen tussen de t0 en de t1 meting kunnen dan ook tot 
deze factor herleid worden. De conclusie van de deelnemers is dat het onderzoeksontwerp 
geen valide conclusies mogelijk maakt over de effectiviteit van de training. Mijn verweer is 
dat moeilijk interpreteerbare data nog altijd beter zijn dan geen data. Dit argument vindt geen 
genade bij de critici, waarvan meerderen doctor in een exacte wetenschap zijn. Omdat ik van 
niemand steun krijg, concludeer ik dat het onderzoeksontwerp niet haalbaar is. In deze case-
studie moet dus worden volstaan met data uit de evaluatie van de training. 

6.5.2 Evaluatie door deelnemers en managers 

De deelnemers van de pilot BOT-1 hebben op drie momenten geëvalueerd. De eerste evalu-
atie is in het laatste uur van de eerste cursusweek. Zes weken later vullen 19 van de 21 deel-
nemers een door de programmaleider opgesteld evaluatieformulier in. Twintig maanden later 
beantwoorden 11 van de 20 (1 heeft het bedrijf ondertussen verlaten) deelnemers een e-mail 
van de programmaleider. Het gaat dus om zelfgerapporteerde data, opgevraagd door de pro-
grammaleider, niet door een onafhankelijke onderzoeker.  

Informele evaluatie 
In de afsluitende plenaire bijeenkomst van de eerste week van BOT-1 waarderen de deelne-
mers de bijdrage van de cursus aan hun persoonlijke ontwikkeling als volgt26: 
♦ “Ik heb het gevoel ontwikkeld: dit zijn mijn peers, dit is mijn bedrijf.” 
♦ “Ik ben nogal pushy. Ik heb deze week ervaren dat ik ook rustig in mijn stoel kan blijven 

zitten en andere mensen het punt voor mij kan laten maken.” 
♦ “Ik zal mijn doelen nu hoger stellen. Het is goed om even rustig te gaan zitten en na te 

denken over waar je heen wilt.’ 
De boodschappen die deelnemers mee naar huis zeggen te nemen zijn: “Wees jezelf, geef je 
mening” en: “We hebben deze week onze maskers afgezet. Dit kunnen we nu ook met het 
bedrijf doen.” Zij voegen daar aan toe: 
♦ “Het zou verstandig zijn als het senior management luistert naar de ideeën en zorgen van 

de groep. We zouden in staat zijn een heldere en objectieve beoordeling te geven van de 
onderneming zoals deze is.” 

♦ “Wat De Leeuw deed was gewoon zeggen: “je ziet het verkeerd”. Zo moeten we niet met 
elkaar discussiëren.”  

♦  “Het speciale van deze cursus is dat deelnemers en bedrijf de cursus samen bouwen.” 
 
Deze uitspraken suggereren dat de deelnemers de cursus hebben ervaren als bedoeld: een 
kans om zichzelf beter te leren kennen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te formuleren 
alsook een platform om zichzelf als groep te kunnen herkennen en een gemeenschappelijke 
problematiek te bespreken met enkele representatieve senior managers. 

Formele evaluatie 
Zes weken later vullen de deelnemers het evaluatieformulier in. De reacties wijzen erop dat 
men zichzelf beter in staat acht tot zelfregeling.  
♦ “Veel meer dan met andere cursussen ben ik nu bezig met vragen als: is dit echt wat ik 

wil. Vaak als deze vraag bij me opkomt, helpt dit me mijn houding te veranderen van re-
actief naar creatief: wat wil ik echt bereiken, wat is effectief?” 
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♦ “Ik heb meer zelfvertrouwen, trek meer verantwoordelijkheid naar mij toe en neem meer 
initiatief.”  

♦ “Ik kom in actie als ik het niet met de dingen eens ben. Ik ben minder defensief.” 
♦ “Ik onderken wat ik bij mijzelf heb te ontwikkelen en leer op dat vlak. Dit maakt het mij 

mogelijk anderen meer te accepteren en beter naar ze te luisteren.” 
♦ “Het maakt werkrelaties veel plezieriger als ik mijn eigen valkuilen vermijd en die van 

anderen beter begrijp.” 
 
Deze toename van het vermogen tot zelfregeling blijkt bij een enkele deelnemers samen te 
gaan met een toename van het ervaringsvermogen ten aanzien van verandermogelijkheden in 
de organisatie. De oudste deelnemer van de groep (40+) schrijft dat hij terug in de werksitu-
atie heeft ontdekt: “Ik dacht dat het windmolens waren, maar dat zijn het niet. Ik kan nu 
makkelijker grenzen doorbreken. Daarbij komt dat ik nu minder vecht voor een zaak en meer 
bereik door samenwerking.”  
 
Ook zijn er twee deelnemers die het klassieke effect van een cursus ervaren:  “Het is erg 
moeilijk het besprokene vast te houden. Ik voel nu al afstand van de atmosfeer die in de cur-
sus aanwezig was.”  
 
De toename van het zelfregelend vermogen lijkt samen te gaan met het gevoel nu beter ge-
stemd te zijn ten opzichte van de organisatie: 
• “De combinatie van zelfbeoordeling en organisatiebeoordeling geeft je de tools om te 

bepalen hoe je binnen het systeem wil werken en/of een koers te ontwikkelen om een 
positief effect op verandering te hebben.”  

• “The combination enabled me to be more in line with the company and the other way 
around, the company to understand how it is perceived by us.” 

Deze citaten suggereren een verband: men kan zich beter op de organisatie afstemmen omdat 
men zich door ‘het’ bedrijf nu beter begrepen voelt. Dit is een punt dat we moeten vasthou-
den: zich gehoord voelen in de eigen percepties lijkt een conditie om zich te kunnen afstem-
men op de organisatie.  

Follow-up evaluatie 
Twintig maanden na BOT-1 menen 10 van de 11 respondenten dat BOT tot op de dag van 
vandaag een positieve impact heeft op hun persoonlijke ontwikkeling. Velen noemen de 
kernkwadranten als iets dat een “routine” is geworden. Iemand zegt het zo: “Ik gebruik de 
kernkwadranten vaak. Het is erg nuttig in bepaalde situaties om een stap terug te doen en de 
situatie te beoordelen: hoe deze gehanteerd wordt, wat de verborgen issues zijn, et cetera. Ik 
ben in staat dingen in perspectief te zetten en een passende aanpak te kiezen, waarbij ik het 
gedrag van anderen gebruik om mijn eigen gedrag te wijzigen. Het begrijpen van de 
kernkwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën van mijzelf en van anderen helpt me 
om de optimale weg te vinden om een gewenst doel te bereiken.” Ook deze beschrijving 
duidt op toename van het vermogen tot zelfregeling, in het bijzonder van de processen zelf-
observatie en zelfvergelijking.  
  
Over de cursus wordt achteraf gezegd:  
• “De cursus was vooral een moment van reflectie op jezelf, de firma en de wederzijdse 

verwachtingen. Een moment dat je jezelf niet gauw gunt.”  
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• “Het was een eye-opener om van collega’s en managers te horen met welke problemen 
zij worstelen om hun doelen te bereiken. Vaak waren er parallellen met mijn ervarin-
gen.”  

• “De cursus is een morele oppepper: andere mensen komen dezelfde problemen tegen als 
ik!”  

Een interessante verwoording van BOT als persoonlijke ontwikkelingservaring ontstaat in 
een gesprek dat ik een half jaar na deze follow-up evaluatie met een deelnemer heb die ten 
tijde van BOT productmanager was en nu general manager van de fabriek in Egypte is.  

“Vroeger zat ik voortdurend in een vechthouding. Ik was bang dat als ik vandaag iemand 
een millimeter ruimte gaf, ik morgen alles kwijt zou zijn. In BOT heb ik geleerd dat ik kan 
kiezen of ik het gevecht aanga of niet. Van die keuzemogelijkheid heb ik dagelijks ple-
zier.”  

Dit citaat wijst op een belangrijke stap voorwaarts in persoonlijke ontwikkeling: zijn erva-
ringsvermogen is nu minder benauwd. Als men voortdurend in een vechthouding zit, ervaart 
men elke situatie als een vechtsituatie. Uit de beschrijving van de processen in de cursus 
moge duidelijk zijn dat de ‘voortdurende vechthouding’ niet zozeer een persoonlijke eigen-
aardigheid is, maar een reactie op een externe realiteit die hiertoe reden geeft. Zodra men 
ontdekt dat achter de vechthouding ook een persoonlijke keuze zit, wint men aan innerlijke 
vrijheid. De externe realiteit is dan niet veranderd, maar men is vrijer in het ervaren van ook 
andere aspecten van de realiteit, in het definiëren van de situatie en het bepalen van de eigen 
handelwijze.  

Managers over de pilot 
De conclusie van de concerndirectie over de pilot is positief. In een bespreking over het eva-
luatierapport, in aanwezigheid van twee deelnemers, concluderen De Leeuw en een business 
group director dat BOT een goede bijdrage levert aan de gewenste cultuurverandering. Deze 
conclusie wordt ondersteund door de managers die actief aan de cursus meewerken door een 
casus in te brengen. Als voordelen van hun bijdrage noemen zij:  
• “het programma draait door onze bijdrage in de echte wereld van ons bedrijf”;  
• “het biedt ons als lijnmanagers de kans stil te staan bij de behoeften van de ‘angry young 

men’”;  
• “medewerkers leren sneller als zij zien hoe lijnmanagers hun doelen bereiken”;  
• “het commentaar van de professionals verfrist mijn kijk op de onderwerpen waar ik da-

gelijks mee bezig ben”.  
De marketing and sales director die niet alleen elke keer een casus verzorgt, maar ook veel 
van zijn medewerkers aan BOT laat deelnemen, zegt na BOT-2 over de verandering bij zijn 
medewerkers:  

“Zij trekken zich nu minder met een negatief kritische instelling terug in hun hok en voe-
ren nu veel meer het gesprek met mij.” 

Hij neemt dus ander gedrag waar. Mogelijk is ook zijn eigen gedrag enigszins gewijzigd 
door deelname. 

Conclusie 
De conclusie van het evaluatieonderzoek is dat na 20 maanden minimaal 50 % van de deel-
nemers van de pilot (10 op 20, bij een response van 11) van mening is dat de cursus een 
duurzaam effect op hun persoonlijke ontwikkeling heeft. De aard van het effect lijkt dat zelf-
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observatie en zelfvergelijking een geïntegreerd onderdeel van hun werkgedrag is geworden, 
waardoor het zelfregelend vermogen is toegenomen. Vergelijking met andere uitkomsten van 
evaluatieonderzoek naar het effect van trainingen is moeilijk omdat steeds andere uitkomst-
maten worden gehanteerd. Kessels (1996a: 26) meldt dat serieuze Amerikaanse schattingen 
aangeven dat slechts 10 % van de opleidingsinspanningen tot merkbare verandering in het 
werkgedrag van medewerkers leidt.  

6.6 Belevingsdata over tevredenheid van en met medewerkers 

In deze casus hebben we medewerkers ontmoet die niet tevreden met de organisatie en ma-
nagers die niet tevreden zijn over de medewerkers. Zijn dit los van elkaar staande feiten of 
hebben zij verband met elkaar? 
Zoals beschreven vullen de deelnemers voor deelname een vragenlijst in over de organisatie. 
Dit is een Organisatie Assessment (OA). Bovendien vullen de rolpartners van de deelnemers 
een vragenlijst in over het werkgedrag van de deelnemers. Dit is een 3600-graden feedback 
(3600). Met de OA en de 3600 beschikken we over twee datasets die mogelijk meer licht 
kunnen werpen op de interactiepatronen tussen high potentials en senior managers in de 
werksituatie. 
Ik zal eerst het model presenteren waarmee de data van de OA en de 3600 op zinvolle wijze 
met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Voor de verantwoording van de constructie 
van dit model verwijs ik naar bijlage 2. Deze bijlage bevat ook de analyses van de betrouw-
baarheid en validiteit van de schalen. Vervolgens presenteer ik de uitkomsten van een ana-
lyse van de verbanden tussen de waardering van het gedrag van de deelnemers van BOT 
door hun rolpartners en de waardering van de organisatie door de deelnemers van BOT. Tot 
slot vermeld ik de uitkomsten van de meting van de groeicurven. De groeicurven bleken in 
de eerste casestudie waardevolle data te genereren. Valideren de uitkomsten van deze tweede 
casestudie de betekenis die in hoofdstuk vijf aan deze curven is verleend? 

6.6.1 Model voor de samenhang tussen OA-data en 3600-data 

Figuur 6.11 bevat het model dat gebruikt kan worden om de verbanden tussen de OA-data en 
de 3600-data te analyseren. Het model is vooral gebaseerd op het basisschema in de sociaal-
cognitieve theorie van Bandura (zie figuur 2.11 in hoofdstuk 2). 
De data van de 3600 beschouw ik als informatie over de sociale uitkomst van het werkgedrag 
van de deelnemer van BOT. Dit is in overeenstemming met het TQM-perspectief op de 3600 
(Jansen & Vloeberghs, 1999: 465). De rolpartners zijn de interne klanten van de focale per-
soon en de 3600 meet hun “klanttevredenheid”. De 3600 geeft informatie of de rolpartners 
zich als interne klanten in hun belangen geholpen voelen door de focale persoon. De OA 
verschaft data over de perceptie van de deelnemers van de taak- en organisatiekenmerken in 
hun werkomgeving, over hun self-efficacy en over de zelfevaluatieve uitkomst. Deze laatste 
wordt onder meer gemeten met de vraag of men voldoening aan zijn werk ontleent. Het blok 
‘gedrag in de werksituatie’ heeft een stippellijn, omdat over dit gedrag geen directe data zijn 
verzameld.  
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Figuur 6.11 Het volledig ingevulde onderzoeksmodel na validering van de schalen 
 

6.6.2 Verbanden tussen satisfactie van en met de medewerker  

Tabel 6.2 bevat de correlaties tussen de oordelen van rolpartners over de prestaties van de 
deelnemers en de perceptie van de taak- en organisatiekenmerken door dezelfde deelne-
mers.27  
Vooral vijf omgevingskenmerken vertonen sterke verbanden met de waardering die profes-
sionals van hun rolpartners krijgen: feedback, collective efficacy (geloof in gemeenschappe-
lijk kunnen), managementproces, responsiviteit business group management en krijgen van 
informatie. Dit wijst erop dat de manier waarop senior managers hun taak vervullen in hoge 
mate bepalend is voor de effectiviteit van de high potentials in de ogen van hun rolpartners. 
De wijze waarop senior managers het managementproces vormgeven, responsief zijn voor 
signalen, ideeën en klachten lager in de organisatie, informatie verstrekken over beslissingen 
en veranderingen, feedback geven en vertrouwen weten op te wekken in het gemeenschap-

Organisatiekenmerken 
 
Uitdaging 
• collective efficacy  
• invloed op besluitvorming 
Steun 
• steun van directe chef 
• steun van collega’s 
Discipline 
• managementproces  
• invloed chef 
• correctie door chef 

Sociale uitkomst: waarde-
ring van rolpartners 

Openheid 
• responsiviteit BG-Mgt 

 • krijgen van informatie 
• teamwork op interfaces 
• plannen/ voortgangsbewa-

king 
• betrouwbaarheid 

 
Gedrag  

van focale persoon 
in de werksituatie 

Self-efficacy 
 
• self-assertive efficacy 
• middelenefficacy 
• strategische efficacy 

• aanpassingsvermogen 
• richting geven 
• steun geven 
• onafhankelijkheid 
------------------------------------- 
Zelfevaluatieve uitkomst  
 
• gevoel iets te bereiken 
• fit capaciteiten en taakeisen 
• groeicurve 

 
Taakkenmerken 
 
• autonomie 
• feedback 
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pelijk kunnen (collective efficacy), beïnvloedt in deze casus buitengewoon sterk de prestaties 
van de high potentials.  
 
Tabel 6.2 Correlaties tussen de perceptie van taak- en organisatiekenmerken door de deelne-

mers en de  waardering door rolpartners van het werkgedrag van de deelnemers. Da-
tabestand: BOT-3. *  p<.10  ** p<.05 *** p=.00 

 
 Factoren in de 3600 beoordeling door rolpartners   
 Taakgericht 

 
Mens-
gericht  

Open  

OA: perceptie deelne-
mers van omgevings-
kenmerken 
 

Team-
werk op 
inter-
faces 

Plannen 
& voort-
gang be-
waken 

Be-
trouw-
baarheid 
 

Aanpas-
singsver-
mogen 

Richting 
geven 

Steun 
geven 

Onaf-
hanke-
lijkheid 

Taakkenmerken 
 
Autonomie 
Feedback 
 
Organisatiekenmerken 
 
Collective efficacy 
Invloed op besluitvor-
ming 
 

 
 

.44** 
.63*** 

 
 
 

.62*** 
- 

 
 

.31* 
.53** 

 
 
 

.43** 
- 

 
 
- 

.62*** 
 
 
 

.56*** 
- 

 
 

.37** 

.54** 
 
 
 

.54** 
- 

 
 

.37** 

.50** 
 
 
 

.57*** 
- 

 
 

.45** 
.64*** 

 
 
 

.53** 

.38** 
 

 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 

 
Managementproces  
Invloed  chef 
Correctie door chef 
Steun chef 
Steun collega’s  
 

 
.50** 
.46** 
.30* 

.45** 

.45** 
 

 
.37* 

- 
- 
- 
- 
 

 
.57*** 
.32* 

- 
- 

.47** 
 

 
.39** 
.48** 
.46** 
.57*** 
.60*** 

 

 
.41** 
.52** 

- 
.47** 
.52** 

 

 
.46** 
.57*** 
.44** 
.60*** 
.56*** 

 

 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
Responsiviteit BG-Mgt 
Krijgen van informatie 

 
.74*** 
.68*** 

 

 
.37** 
.42** 

 
 

 
.42** 
.56*** 

 
.72*** 
.57** 

 
.45** 
.49*** 

 
.61*** 
.51** 

 
- 
- 

 
Van deze vijf omgevingskenmerken blijkt responsiviteit BG-management het sterkst te cor-
releren en dan uitgerekend met teamwerk op interfaces. Deze uitkomst bevestigt het vermoe-
den dat in de eerste casestudie is ontstaan: verbetering van de horizontale coördinatie is af-
hankelijk van verbetering van de verticale coördinatie. 
Tabel 6.2 laat verder zien dat de onafhankelijkheid van de professionals niet afhankelijk is 
van enig gemeten omgevingskenmerk. Onafhankelijkheid blijkt dus werkelijk onafhankelijk! 
Onafhankelijkheid lijkt daarmee een persoonskenmerk. Inhoudsanalyse van de items laat 
verwantschap zien met de Big Five factor openheid van expressie (zie bijlage 2).  

6.6.3 Interpretatie 

De kwantitatieve belevingsdata bevestigen het thema dat in het procesonderzoek van de leer-
situatie naar voren zijn gekomen. Buitenspel staan en als gesprekspartner niet serieus geno-
men worden is een interactiepatroon dat zich niet alleen in de leersituatie, maar ook in de 
werksituatie voordoet en aantoonbare effecten heeft op de prestaties van de high potentials. 
Over de richting van de oorzaak-gevolg relatie kan geen uitspraak worden gedaan. Leidt een 
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hoge mate van responsiviteit van de kant van senior managers tot hogere prestaties van de 
high potential? Of zorgt een goede high potential ervoor dat senior managers responsief op 
hem reageren? Of is er een interactie tussen beide: men trekt elkaar omhoog of omlaag? 
Maar welke factor doet beide dan omhoog of omlaag bewegen? 
Voor de discussie over deze drie alternatieve veronderstellingen is het van belang nog enige 
informatie over de businesssituatie beschikbaar te stellen. We hebben gezien dat er een groot 
verschil is tussen de scores van BOT-2 en BOT-3 op zowel de OA als op de 3600 (zie tabel 
6.1). Deelnemers die werkzaam zijn in een business group die het economisch heel goed 
doet ( BOT-3) beoordelen hun organisatie en management heel positief en worden op hun 
beurt heel positief door hun omgeving beoordeeld. Omgekeerd worden de deelnemers van 
een business group die het in de markt slecht doet (een groot deel van de deelnemers van 
BOT-2) lager beoordeeld en beoordelen zij ook hun organisatie negatiever. Dit verband met 
de business situatie wordt nog sterker als we de verschillen tussen de drie business groups 
van Het Bedrijf onderzoeken. De groep die in de slechte businesssituatie verkeert, scoort op 
de vijf significant discriminerende schalen van de OA een volle punt verschil met de deel-
nemers van BOT-3 (op een vijfpunt schaal). De businesssituatie werkt dus duidelijk discri-
minerend op de uitkomsten van een OA en een 3600. Dit wijst er op dat de gevonden verban-
den niet op individueel niveau, maar vooral op organisatieniveau geïnterpreteerd moeten 
worden. Op individueel niveau kan een bepaalde high potential er mogelijk voor zorgen dat 
hij een goede response krijgt van het senior management, maar dit verandert het patroon niet 
dat zich op organisatieniveau blijkt voor te doen: responsiviteit van senior management gaat 
samen met prestatieniveau van high potentials en beide gaan samen met de performance in 
de markt. 
 
De moeilijkheid bij het interpreteren van deze data is dat zij drie verschillende analyseni-
veaus betreffen: het individu (de 3600), groepen in de organisatie zoals het managementteam 
(de OA) en de organisatie als geheel (de prestatie in de markt). Het patroon dat onmiddellijk 
in het oog valt is: je trekt elkaar omhoog als het goed gaat, en omlaag als het slecht gaat. Een 
elementaire psychologie van de stemming zou zijn: de business gaat goed, dus zijn we in een 
goede stemming en vinden we elkaar leuk; de business gaat slecht, dus is de stemming slecht 
en hebben we een hekel aan elkaar. In een meer verfijnde analyse zou naar attributieproces-
sen gezocht kunnen worden. Ik heb eerder de attributietheorie aangevoerd om de moeilijk-
heid van een onderzoekende dialoog tussen managers en medewerkers te verklaren. Zo is er 
de self serving bias bij de zelfbeoordeling, welke inhoudt dat een individu de omgeving zijn 
mislukkingen toeschrijft en zichzelf zijn successen (Tosi, Mero & Rizzo, 1986/2000: 77). Dit 
is een proces op individueel niveau. Maar wat is de geaggregeerde werking van dit proces op 
organisatieniveau? Zou er zoiets bestaan als een collective self serving bias?  
 
Maar een tweede patroon valt op: de data bevestigen elkaar. Mogelijk is helemaal geen psy-
chologische theorie nodig en kunnen we eenvoudig stellen dat de drie typen data drie facet-
ten van dezelfde realiteit beschrijven. Mogelijk is de conclusie simpelweg dat de high poten-
tials van BOT-3 beter presteren dan de high potentials van BOT-2, het management van de 
business group van BOT-3 responsiever is dan het management van BOT-2 en de economi-
sche prestatie navenant is. Voor Het Bedrijf geen ‘leuke’ conclusie, maar wel een leerzame. 
Terwijl de deelnemers van BOT-2 hun MT verwijten alle bevoegdheden bij zichzelf te hou-
den en ook over operationele zaken alles zelf te willen beslissen, zijn de deelnemers van 
BOT-3 tevreden met hun rol in de strategische planning en met de mate waarin zij de be-
sluitvorming van hun MT over lopende operaties effectief kunnen beïnvloeden. Empower-
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ment in de betekenis van een werkelijke delegatie van bevoegdheden (en dus overdragen van 
een stuk positiemacht) lijkt hier de factor die de interactie tussen responsiviteit van het ma-
nagementteam en prestaties van high potentials omhoog of omlaag doet bewegen. Een ma-
nagementteam dat alles zelf wil beslissen doodt de samenwerking tussen collega’s op de la-
gere niveaus.  
 

6.7 Discussie 

De theorie die aan deze interventie ten grondslag ligt is dat een in-company business course 
een transitieruimte kan zijn ten behoeve van gezamenlijk leren van diverse partijen in de or-
ganisatie. Bieden de bevindingen steun voor deze theorie en leiden ze tot verdere ontwikke-
ling ervan? 

6.7.1 Resultaten van de training 

Hoewel onafhankelijke data ontbreken, wijzen zowel de evaluaties door de deelnemers als de 
procesobservaties erop dat BOT inderdaad een interactie heeft mogelijk gemaakt die leidt tot 
nieuwe, gedeelde organisatie-inzichten en tot individuele competentietoename. De organisa-
tie-inzichten betreffen inzichten in interactiepatronen tussen professionals en senior mana-
gers. Twee patronen zijn geïdentificeerd: van tafel geveegd worden / zich van tafel laten ve-
gen en buitenspel zetten / zich buitenspel laten houden. Het inzicht omvat meer dan een de-
scriptie van de realiteit. Het inzicht bevat ook een oordeel over de onwenselijkheid van dit 
patroon en de ervaring dat het doorbroken kan worden. Wat weinig aandacht heeft gekregen 
zijn de interactiepatronen tussen de professionals van verschillende functiegebieden of nati-
onaliteiten onderling. De issues in de verticale relatie waren daarvoor te dominant. 
De oefening met de kernkwadranten, de 3600, de discussies met de senior managers en het 
opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan hebben tezamen bijgedragen aan individu-
ele competentietoename. De toename lijkt te bestaan uit een meer ontwikkeld vermogen tot 
zelfobservatie en zelfvergelijking, twee belangrijke componenten van het vermogen tot zelf-
regeling. Beide vermogens maken het mogelijk dat een professional aan het politieke spel 
mee kan doen zonder constant in een vechthouding te zitten. De evaluatie na 20 maanden 
suggereert dat minimaal 50 % van de deelnemers hun zelfregelend vermogen duurzaam heb-
ben verbeterd. Meer dan een suggestie is dit echter niet, omdat de evaluatie niet met een be-
trouwbaar meetinstrument heeft plaatsgevonden. 

6.7.2 Organiseren op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid 

De casus biedt steun aan de veronderstelling dat de realiteit van het functioneren van de hië-
rarchie in een in-company training bespreekbaar kan worden gemaakt. In dit specifieke geval 
maakt de training een evaluatie mogelijk van het organisatiemodel van De Leeuw, waarin 
persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staat. Het principe luidt: sta voor je eigen me-
ning, verschuil je niet achter anderen.  
De productieve werking van dit organisatieprincipe is zichtbaar in het ontwerptraject. Vanuit 
het hiërarchisch principe is het onbegrijpelijk dat met het ontwikkelen van een nieuwe trai-
ning wordt doorgegaan ook als de grote baas er niets in ziet. Vanuit het principe van per-
soonlijke verantwoordelijkheid daarentegen hadden de manager corporate human resources 
en zijn medewerker aan respect ingeboet als zij zich bij het ‘nee’  hadden neergelegd.  
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Maar ook de schaduwkanten van het principe van persoonlijke verantwoordelijkheid zijn 
duidelijk geworden. Het roept meer individualisme op dan teamspirit. Elke kritiek op de or-
ganisatie wordt teruggekaatst als eigen verantwoordelijkheid om er zelf wat aan te doen. Een 
tweede nadeel is dat het afbreukrisico voor het individu groot is. Slagen en falen zijn direct 
aan één persoon gekoppeld, terwijl succes en mislukking doorgaans het gevolg zijn van het 
handelen van vele actoren. Met alleen individuele gedrevenheid redt men het niet, men heeft 
ook steun van anderen nodig. Een derde nadeel is dat het de afstand vergroot tussen topma-
nager en medewerkers. Als alleen persoonlijke kwaliteiten het verschil zouden uitmaken tus-
sen hun beider impact op de organisatie, moet de topmanager welhaast een god zijn en de 
medewerker een miserabele ploeteraar. De ouderwetse formele afstand tussen manager en 
medewerker bevat mogelijk meer psychologische nabijheid dan deze zogenaamde nabijheid 
in formeel opzicht (zie ook Miller, 1998). 
Daarom moet wel degelijk het onderscheid in acht worden genomen tussen persoonlijke ver-
antwoordelijkheid en ondersteunende structuur en relaties. Men heeft persoonlijke verant-
woordelijkheid primair binnen zijn formele taakgebied en heeft voor nieuwe initiatieven de 
steun van hogerhand nodig. In een gesprek na BOT-1 motiveert De Leeuw zijn aanvanke-
lijke afwijzing van een nieuwe training als volgt: “Ik wilde niet dat jij met je plan voor nieu-
we trainingen de organisatie in zou gaan met de boodschap: ‘Dit gaan we doen, want De 
Leeuw wil het!’”. Daarmee zadelde hij ons op met de taak steun bij de business groups te 
verwerven, zonder hiervoor een procedure beschikbaar te stellen. Als hij gezegd had: “je 
hebt mij niet overtuigd, maar mogelijk hebben jullie een punt, laten we het eens bespreken 
met de business group directors in de concerndirectie” had hij het project aanzienlijk verge-
makkelijkt. Anderzijds was dan niet de ervaring opgedaan die nu constituerend is geweest 
voor de formule van BOT.  

6.7.3 Ontwerpprincipes voor gezamenlijk leren 

Het ontwerpprincipe ‘eerst zelfevaluatie, dan organisatiedebat, dan zelfontwikkelingsplan’ 
heeft in de casus effectief gewerkt. De zelfevaluatie met behulp van kernkwadranten stelt de 
deelnemers in staat tot zelfobservatie en zelfvergelijking tijdens de interacties met de senior 
managers en lijkt gezien de evaluatie van de pilotgroep ook een duurzaam effect te hebben 
op hun gedrag in de werksituatie. 
 
De OA en de 3600 wekken inderdaad de verwachting dat een onderzoekende dialoog over de 
samenhang tussen gedrag en organisatie mogelijk is. De 3600 ondersteunt nog het meest de 
link tussen de leersituatie en de werksituatie. Terwijl de uitkomsten van de OA in de cursus 
niet goed tot hun recht komen, helpt de OA wel om de verwachting te wekken dat de onder-
neming wil begrijpen hoe zij wordt waargenomen door de high potentials. Deze verwachting 
contrasteert met het gedrag dat de deelnemers waarnemen bij De Leeuw en leidt zo mede tot 
de ontregeling in BOT-1. 
 
Een nog niet geheel opgelost ontwerpprobleem is de sequentie tussen de 3600 en de oefening 
met de kernkwadranten. De procedure van BOT-1 is: (1) leergroepen vormen; (2) kernkwa-
dranten maken; (3) uitreiken feedbackrapporten in de leergroepen. In deze volgorde werken 
de kille cijfers van de 3600-feedback als een koude douche in het warme proces van het ma-
ken van kernkwadranten. Daarop is de procedure gevolgd om op maandagochtend elke deel-
nemer in een gesprek van een half uur persoonlijk het feedbackrapport uit te reiken en toe te 
lichten. Dit werkt goed. De deelnemers zijn nieuwsgierig en benieuwd naar de uitkomsten. 
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Zodra zij deze kennen begint een proces van zelfevaluatie dat tijdens het programma steeds 
nieuwe stimulansen krijgt. Nadeel is echter dat de training op deze wijze voor de deelnemers 
traag op gang komt, omdat men de eerste ochtend slechts een half uur wat te doen heeft, ter-
wijl de trainers de hele ochtend het ene gesprek na het andere hebben alvorens met de groep 
kan worden begonnen. Daarom wordt het feedbackrapport vanaf BOT-5 de week voor de 
training toegestuurd. Het is nog te vroeg voor conclusies over deze procedure. 
 
Toch mag uit deze beschrijving blijken dat de concurrerende veronderstelling door de casus 
niet wordt ondersteund. De concurrerende veronderstelling luidt dat de taakgerichte feedback 
van de 3600 effectiever is dan de persoonsgerichte feedback van het kernkwadrant. De oefe-
ning met de kernkwadranten heeft voor het leerproces in de cursus duidelijk veel meer im-
pact dan de 3600. Gecombineerd met het gegeven dat minimaal 50 % van de deelnemers na 
20 maanden meent door de cursus beter te functioneren en het gegeven dat de management-
support voor de cursus nog altijd hoog is, moet worden geconcludeerd dat de feedbackinter-
ventietheorie van DeNisi en Kluger (2000) genuanceerd dient te worden. Persoonsgerichte 
feedback leidt niet altijd tot slechter functionerende medewerkers. Mogelijk spelen hierbij 
twee condities een rol. Ten eerste betreft de casus feedback in de context van een cursus die 
gericht is persoonlijke ontwikkeling, en niet feedback in de werksituatie in het kader van per-
formance appraisal. Ten tweede bevat de oefening met kernkwadranten geen oordeel van 
derden (leken of deskundigen) over de persoon. Het kernkwadrant is een leeg model, dat 
door de betrokkene zelf in gesprek met de leden van zijn leergroep wordt ingevuld. 
 
Een belangrijke werkzame ingrediënt is verder de face-to-face discussie met senior mana-
gers. De face-to-face discussie opent een realiteit die men in afwezigheid van de ander altijd 
kan vermijden. Face-to-face is dat veel lastiger vol te houden. Men komt dan makkelijker tot 
de erkenning: hij heeft ergens wel gelijk. Zodra het tot deze erkenning komt, kan men samen 
gaan zoeken wat dat ‘ergens’ is. 

6.7.4 Kritische bespreking: is er iets veranderd? 

Mogelijk is er iets geleerd, maar is de organisatie veranderd door de cursus? Niet of nauwe-
lijks. Uit de training zijn geen voorstellen voortgekomen voor concrete verandering van 
structuur of systemen. Mogelijk hebben de senior managers van hun kant ook iets geleerd 
van de discussies met de deelnemers – hun eigen evaluatie wijst daarop. Maar of dat bij hen 
tot gedragsverandering heeft geleid kan worden gehoopt, maar niet aangetoond. 
Organisatieverandering was echter ook niet de doelstelling van de cursus. Een volgende 
vraag is of het legitiem is zo eenzijdig het accent op mensen en hun vaardigheden te leggen 
en de structuurkant van de organisatie onveranderd te laten? Als men die vraag met nee be-
antwoordt, kan men ophouden met managementtraining. Een training focust uit de aard der 
zaak op vaardigheden van mensen. Building on Talent is een experiment de vaardigheids-
vraag zoveel als een trainingsaanpak toestaat in de organisatiecontext te plaatsen en te be-
handelen. Enerzijds zou men bij een herziening van het ontwerp nog nadrukkelijker de rede-
sign van managementprocessen op de agenda willen zetten. Anderzijds horen daarbij dan 
ook andere stakeholders dan de high potentials betrokken te worden, waardoor het geen MD-
training meer zou zijn. Bij uitbreiding van het aantal stakeholders verlaat men de wereld van 
de training en stapt men over naar de designs van action learning of action research. 
De volgende kritische vraag is dan: leidt de aanpak van ‘zelfevaluatie-organisatiediscussie-
persoonlijk ontwikkelingsplan’ niet tot psychologisering? Psychologisering houdt in dat de 
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opgave van organisatieverandering alleen bij de mensen wordt gelegd, bij het corrigeren van 
hun percepties, gedrag en geloof in eigen kunnen, terwijl men de structuur onveranderd laat. 
Het risico van psychologisering is zeker aanwezig. Zodra men de inhoud van de organisatie-
discussies (markt, strategie, structuur, managementprocessen) in BOT als minder belangrijk 
aanmerkt, of de discussies met de senior managers zelfs over hun kernkwaliteiten en valkui-
len laat gaan, dan verliest men de samenhang tussen gedrag en ondernemingscontext uit het 
zicht en is men aan het psychologiseren. Deelnemers mogen genieten van het contact met 
senior managers, maar van organizational learning is geen sprake. 

6.7.5 De processen in de cursus 

De eerste procesaanname luidt dat met de sequentie ‘kernkwadrant → onderzoekende dia-
loog’ een ontregeling is ingepland van de attributieprocessen die normaliter werkzaam zijn 
tussen medewerkers en managers. Bij de bespreking van het proces in BOT-1 is al aangege-
ven dat deze ontregeling inderdaad tot stand is gekomen, zij het trager en anders dan vooraf 
bedacht. Zelfobservatie en zelfvergelijking werkt corrigerend op de normale attributiepro-
cessen. We hebben gezien hoe belangrijk het voor de eigen effectiviteit is om het eigen aan-
deel in mislukkingen en tegenslag te kunnen zien, gekoppeld aan zelfreflectie op de vraag 
welke waarde in de situatie in het geding is en waarvoor men wenst stelling te nemen. 
Ook het proces van sociale vergelijking is herkenbaar in de casus. Als een nieuw ontvouwd 
proces is complaining through naar voren gekomen. Dit is een pendant van het proces van 
‘worrying through’ dat we in de vorige casus hebben leren kennen. Terwijl worrying through 
het doorwerken van een zorg is, is complaining through het doorwerken van een klacht. Een 
klacht ontstaat als in de organisatie iets niet klopt. In termen van het ABX-systeem is dit de 
‘X’. Als meer mensen (B, een groep individuen) duurzaam last hebben van X, ontwikkelt 
zich een klacht. Als die klacht door A (het verantwoordelijke management) niet wordt ge-
hoord, ontwikkelt zich een inconsistent handelen, waarin mensen enerzijds activiteiten ver-
richten en er anderzijds over lopen te klagen. We hebben in BOT-2 gezien dat deze innerlijk 
tegenstrijdige ervaring van ‘ongenoegen + conformeren’ verschillende verwoordingen en 
vormen van erkenning behoeft, voor zij zich kan ontwikkelen tot een werkelijk inzicht in 
waar men voor staat en wat men wenst te veranderen. De progressie van klacht naar inzicht 
komt niet in één keer tot stand. Allereerst is de erkenning nodig dat mensen mogen klagen 
over hun organisatie. Als hiertoe geen ruimte wordt geboden, leeft de klacht onbeïnvloed-
baar verder in de wandelgangen of onder de tafel. Ten tweede is sociale vergelijking en rea-
liteitstoetsing nodig: klopt de klacht en klopt de waarde uit naam waarvan geprotesteerd 
wordt. Zonder realiteitstoetsing wordt klagen gezeur. Ten derde is feedback nodig. Het kla-
gen zelf lost geen problemen op. De combinatie van kritiek op het gedrag en erkenning van 
de waarde die in het geding is, creëert de ruimte die de B nodig heeft om een nieuwe keuze 
te maken en een nieuwe lijn uit te zetten.  
Als nieuwe procesaanname kan dus worden geformuleerd: 

Feedback op een inconsistentie of kloof tussen wat men zegt en doet is een noodzake-
lijke conditie voor het proces van complaining through, dat wil zeggen voor de transfor-
matie van een zich afsluitend protesteren in een constructieve kritiek, waarbij zowel de 
inhoud van het probleem wordt verhelderd als een relatie wordt aangegaan van samen-
werken aan systeemverandering. 

Een klacht ontwikkelt zich dus niet vanzelf tot inzicht en constructieve houding. Er is een 
ingreep voor nodig, wil het inzicht zich als het ware uit de klacht kunnen bevrijden. Dit gaat 
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gepaard met een gevoel van opluchting: dit is het; zo klopt het. Het verwerven van dit inzicht 
blijkt ook een fysieke ervaring te zijn.  
 
Complaining through is dus niet hetzelfde als ‘je hart luchten’, ‘afreageren’ of ‘stoom afbla-
zen’. Het bevat de realiteitstoetsing die nodig is om de vinger te kunnen leggen op wat het 
probleem nu eigenlijk is. Bovendien heeft het een response van verantwoordelijke managers 
nodig die ook daarop gericht is dat het echte probleem op tafel komt. Complaining through 
moet dus behandeld worden als de prelude op een proces van problemsolving. Het is ook 
meer dan assertiviteit. Het is ook het vermogen te weten wat men wil en te staan voor wat 
men wil en beide aan de realiteit te toetsen. De transitie is dus niet alleen de omvorming van 
een klacht in een inzicht, maar ook de omvorming van iemand die samen met peers klaagt 
naar iemand die ten overstaan van verantwoordelijke managers verantwoordelijkheid neemt 
voor zijn kritiek.  
Aan het begin staan individuen die gefrustreerd en boos zijn over het samenspel met mana-
gers. Het proces in de leersituatie leidt tot individuen die de eigen individualiteit meer erva-
ren vanuit een gevoel van kracht die beschikbaar is zonder dat deze kracht voortdurend in 
een vechthouding op de voorgrond staat. Vatten we het betoog wederom in een schema sa-
men. De sequentie van de interventie is deze: 
 
Stappen        Gepland resultaat 
3600-gradenfeedback      informatie over sociale uitkomst eigen werkgedrag 
  ↓ 
Kernkwadranten maken    vermogen tot zelfobservatie en zelfvergelijking 
  ↓ 
Organisatiediscussies met senior managers  organisatie-inzichten 
  ↓ 
Persoonlijke ontwikkelingsplan   persoonlijke keuze verdere ontwikkeling 
 
Het onderliggende leerproces lijkt te verlopen als weergegeven in figuur 6.13. 
 

 
Onvrede over de mate waarin men volwaardig gesprekspartner is 

↓ 
Verwachting onderzoekende dialoog in cursus 

↓ 
Wederzijdse confrontatie met eigen gedrag hier-en-nu 

↓ 
Bewustwording van het interactiepatroon, waardekeuze 

↓ 
Zoeken naar ander gedrag 

↓ 
Organisatie-inzicht + individueel vermogen tot zelfregeling 

 
 
Figuur 6.13  Mediërende processen in interactie high potentials en senior managers 
 
Deze procesbeschrijving is in overeenstemming met de leerspiraal van figuur 4.5: verwach-
tingen regelen de actie vanuit de ervaring, terwijl waarden vooral een rol vervullen bij het 
reflecteren op de actie.  
Deze procesbeschrijving stemt gedeeltelijk overeen met Scheins theorie van gemanaged le-
ren en geplande verandering (1992; 1996b). Er verandert alleen wat als een bestaand even-
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wicht doorbroken wordt (ontregeling). Mensen zijn hier slechts toe bereid als zij psychologi-
sche veiligheid ervaren. Schein veronderstelt voorts dat ‘disconforming information’ een 
noodzakelijke conditie voor verandering is. Hier wordt aangenomen dat ook bevestiging no-
dig is, en wel van de eigen kernkwaliteit. Verandering vereist niet alleen onvrede met de si-
tuatie en met mijn eigen gedrag daarin, maar ook de zelfbevestiging in de veranderingsge-
richte actie. 

6.7.6 Conclusie en nieuwe vraag 

Een in-company business course blijkt in enige mate een gezamenlijk leren van medewer-
kers, managers en trainers mogelijk te maken. Maar hoewel de cursus wel over de ontwikke-
ling van de organisatie gaat, is zij nog geen organisatieontwikkeling. Zo zijn er geen proce-
dures om aan probleemoplossing te doen. Er is geen proces beschikbaar om de ontdekte or-
ganisatie-inzichten uit te werken en in bespreking te brengen binnen de business groups. 
Evenmin zijn er procedures voor het vormgeven aan leersituaties in de rolgroepering van de 
deelnemers. Een interessante double-loop-vraag voor een gesprek in de rolgroep van de 
deelnemers van BOT-1 en BOT-2 zou zijn: “Wat maakt dat we helemaal naar een cursus 
moeten om iets van een onderzoekende dialoog met senior managers te kunnen ervaren?” 
Ondanks de 3600-feedback en de discussies met senior managers blijft het basisgegeven dat 
de deelnemers als individuen uit het web van hun sociale werkrelaties zijn gehaald en op een 
min of meer abstracte noemer bijeenzitten in een training. Kunnen onproductieve interactie-
patronen ook direct in de werksituatie zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt? De derde 
casestudie leert ons hierover meer. 
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7 Survey Feedback en Large Group Intervention: werkdruk bij R&D  

Biedt organisatieontwikkeling een effectieve aanpak voor een organisatie waarin medewer-
kers beweren last te hebben van een te hoge werkdruk? Veel instrumenten van het Human 
Resource Management zijn individugericht. Zij kunnen individuen helpen de bron van stress 
te reduceren of beter te hanteren. Maar als de omvang van de klachten groot is, kan dit er op 
wijzen dat een organisatiesysteem als geheel er moeite mee heeft zich aan te passen aan de 
omgeving. Dan is een aanpak nodig die de organisatie vanuit het stressthema bespreekbaar 
en verbeterbaar maakt. Hiervoor zijn weinig modellen beschikbaar (Schein, 2000: 34). De 
nadruk van de interventiestrategieën ligt op het verbeteren van het aanpassingsvermogen van 
het individu aan de omgeving, met weinig interesse om de omgeving passend te maken voor 
de mensen (Cooper & Cartwright, 1994, geciteerd in Jansen, 1996: 228). De modellen die 
recent geïntroduceerd zijn om stress in groepen of in hele organisatiesystemen te reduceren 
(Maslach & Leiter, 1998; Schabracq & Cooper, 2001) maken gebruik van de OD-interven-
ties survey feedback, probleemoplossing en werkconferenties. Er is nog geen onderzoek ge-
publiceerd naar de vraag of deze organisatiegerichte aanpakken de werkdruk ook werkelijk 
verminderen.  
Deze casestudie biedt een beschrijving van een gecombineerde toepassing van de interven-
ties Survey Feedback en Large Group Intervention in een afdeling voor research and deve-
lopment (R&D), alsmede de uitkomsten van een meting van de stress voor, tijdens en na de 
interventies. Het blijkt dat het gezamenlijk met de betrokkenen identificeren en diagnostice-
ren van de aard en de organisatorische oorzaken van stress al tot een toename van de satis-
factie met de organisatie en een vermindering van de stress leidt. Probleemoplossing door 
gezamenlijk herontwerp van de organisatieprocedures leidt vervolgens tot een verdere toe-
name van de satisfactie met de organisatie. 
 

7.1 Doel van de casestudie 

Ook het doel van deze derde casestudie is het beproeven van de algemene veronderstelling 
dat organisatieontwikkeling een type interactie mogelijk maakt, die zowel tot een effectiever 
functionerende organisatie als tot individuele competentietoename leidt. Deze veronderstel-
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ling is voor deze casus nader gespecificeerd (zie figuur 7.1). De organisatie-eenheid is de 
R&D afdeling van een business group die marktleider is op de internationale wereldmarkt. 
Het organisatie-issue, de X, is in deze casus aangeduid als ‘werkdruk’. Werkdruk belast de 
voortgang van de innovatie- en optimalisatieprojecten waarin de R&D’ers werkzaam zijn en 
vermindert de voldoening die zij aan hun werk ontlenen. Wat in deze afdeling de interactie-
patronen zijn, is vooraf niet duidelijk. Het lijken echter niet die van de tweede casus te zijn 
(van tafel vegen / geveegd worden; buitenspel gezet worden / zich buitenspel laten houden). 
De veranderaanpak bestaat zoals gezegd uit een combinatie van twee organisatieontwikke-
linginterventies: Survey Feedback en Large Group Intervention. De resultaten op het vlak 
van organisatie-effectiviteit zijn geïndiceerd als de effecten van de interventie op de ervaren 
werkstress en de satisfactie met de organisatieprocessen. Competentieverhoging zal we-
derom worden gemeten met de drie indicatoren self-efficacy, ervaringsvermogen en stem-
ming. De methodologische kracht van deze derde casus is dat deze vijf indicatoren driemaal 
zijn gemeten: voor, tijdens en na afloop van de interventies.  
Deze casestudie bouwt voort op de ontdekking van het proces van ervaringsleren in de vo-
rige casus. De vorige casus betrof een cursussituatie. De probleemstelling luidt ditmaal: kan 
de aanpak van ervaringsleren gerepliceerd worden in een bestaand organisatiesysteem, 
waarbij stressreductie het doel is?  De aanpak van ervaringsleren is in hoofdstuk 2 omschre-
ven als: “sharing, comparing and finding out” oftewel delen, vergelijken en leren van erva-
ringen. 
De deelvragen zijn: 
1. Kan een OD-interventie leiden tot vermindering van werkdruk én tot competentietoe-

name in het hanteren van stressbronnen in de organisatie?  
2. Zo ja, wat zijn dan de werkzame ingrediënten van de interventie? 
3. Zijn de mediërende processen ‘ontwikkelen van verwachtingen’, ‘sociale vergelijking’ 

en ‘zelfvergelijking’ ook hier herkenbaar? Worden nog andere processen zichtbaar? 
4. Wat zijn de organisatiekenmerken die werkdruk veroorzaken respectievelijk hanteerbaar 

maken? 
 
 
 
 

Organisatievraag Processen Uitkomsten Interventies 

 
 
 
 

Probleem Ontwikkelen van ver-
wachtingen 

1. survey feedback Organisatie-effectiviteit Werkdruk - stress  - satisfactie  
 

 
 
 

Organisatie-eenheid: 2. large group interven-
tion o.b.v. ervar-
ingsleren 

Sociale vergelijking 
R&D-afdeling Zelfvergelijking 

 Competentietoename 
- self-efficacy    

 
 
 

3. werkdrukonderzoek 
MT 

Interactiepatroon: ?? - ervaringsvermogen ? 
- stemming 

 

Figuur 7.1 De te beproeven veronderstellingen van deze casestudie 
 
De beantwoording van deze vier vragen vindt plaats in discussieparagraaf acht. Daaraan 
voorafgaand stel ik het materiaal beschikbaar waarop ik de conclusies baseer. Het materiaal 
betreft achtereenvolgens de uitgangssituatie (paragraaf twee), de toepassing van survey feed-
back (paragraaf drie), de toepassing van de large group intervention (paragraaf vier), de re-
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sultaten van deze interventies (paragraaf vijf) en tot slot de follow-up interventie waarbij het 
managementteam zijn eigen stress onderzoekt. 
 

7.2 Uitgangssituatie 

Eén van de twee lijnmanagers van de R&D-afdeling introduceert mij voorjaar 1998 bij haar 
R&D-directeur. Als lid van de projectgroep Building on Talent (zie hoofdstuk zes) heeft zij 
mij leren kennen. Bovendien heeft zij via het bedrijfsmaatschappelijk werk gehoord over 
mijn vragenlijstonderzoek in de gereorganiseerde fabriek (zie hoofdstuk vijf). Zou mijn vra-
genlijst geschikt zijn voor een onderzoek naar werkdruk? 

7.2.1 De vraag 

In de R&D-afdeling vindt al enige tijd een discussie plaats over de toegenomen werkdruk. In 
1995 is door de Arbodienst een Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek gedaan 
naar de beleving van gezondheid en werk van medewerkers van de afdeling. De conclusie 
van dit onderzoek is dat medewerkers bloot staan “aan een forse werkdruk bij een overigens 
gunstige werkinhoud.” 28 Als ongunstige signalen worden genoemd: 
♦ de geestelijke belasting in het werk is bovengemiddeld; 
♦ er is meer dan gemiddeld sprake van bijna-ongelukken; 
♦ er is een duidelijke invloed van het werk op het privé-leven; 
♦ men piekert meer dan gemiddeld over het werk; 
♦ de werkdruk is groot. 
Aan de andere kant wordt geconstateerd dat men in het werk een grote mate van autonomie 
heeft en dat het werk afwisselend is. Onzekerheid over de toekomst speelt geen rol van bete-
kenis. Men ervaart het werk als goed georganiseerd en heeft voldoende scholingsmogelijk-
heden. Bovendien is het ziekteverzuim laag te noemen. 
In het sociaal-medisch team (R&D-directeur, lijnmanager, personeelsadviseur, bedrijfsmaat-
schappelijk werkster en bedrijfsarts) weet men aanvankelijk niet goed raad met de uitkomst 
van dit onderzoek. De werkdruk is hoog, maar het ziekteverzuim is laag. Is er nu wel of niet 
sprake van een probleem? Er liggen interpretaties op tafel waar men niet goed uit kan kiezen. 
Aan de ene kant wordt gesteld dat het ziekteverzuim laag is omdat de organisatie geen reële 
verzuimgelegenheid biedt. Mensen werken door als zij ziek zijn, uit angst voor negatieve 
reacties van collega’s en het management. Langdurig ziekteverzuim is het grote risico, vol-
gens deze interpretatie. Er is inderdaad sprake van enkele zware gevallen van overspannen-
heid of burnout. Aan de andere kant wordt gesteld dat mensen mopperen over werkdruk, 
terwijl men eigenlijk niet anders zou willen dan het druk te hebben. Klagen over werkdruk 
hoort er tegenwoordig bij. Ook hier valt iets voor te zeggen. Zodra een project afloopt, staan 
de medewerkers meteen op de stoep voor een nieuw project. Niemand haalt dan eerst even 
adem of neemt de tijd om zijn vakliteratuur bij te werken. De jachtigheid zit in de mensen. 
De R&D-directeur concludeert dat de werkdruk verder moet worden onderzocht. Ik krijg de 
opdracht een belevingsonderzoek te houden naar de volgende drie vragen: 
1. Wat is de samenhang tussen de beleving van een hoge werkdruk en het lage ziektever-

zuim?  
2. Welke rol spelen organisatiefactoren als de manier van samenwerken, de wijze van lei-

dinggeven, de manier van met elkaar omgaan en de verdeling van verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden? 
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3. Welke rol spelen vaardigheden? Op welke vermogens komt het vooral aan bij het hante-
ren van werkdruk? Gaat het wel om organisatiefactoren of gaat het meer om individuele 
verschillen in hoe mensen met stress omgaan? 

Het management wil op basis van dit onderzoek tijdig actie kunnen ondernemen om te voor-
komen dat een hoge werkdruk een negatieve uitwerking zal hebben op individu en organisa-
tie. 
Als onderzoeksopzet wordt afgesproken dat eerst interviews zullen worden gehouden met 
een representatieve groep medewerkers en leidinggevenden. Op basis van de interviews zul-
len de schalen voor de vragenlijst worden geselecteerd en geconstrueerd. De vragenlijst zal 
eerst aan het MT worden voorgelegd en vervolgens bij alle medewerkers worden afgenomen. 
De uitkomsten zullen aan alle medewerkers op een plenaire bijeenkomst worden terugge-
koppeld. Een van beide lijnmanagers neemt het op zich het belevingsonderzoek met de on-
dernemingsraad te bespreken. Belinda Verhage (zie ook casus twee) krijgt tijdelijk een part-
time aanstelling bij R&D om mij bij dit onderzoek te assisteren. 

7.2.2 De context 

Het belangrijkste kenmerk van de context is de nieuwe structuur waarin R&D sinds vier jaar 
werkt. In Het Bedrijf is in 1994 de centrale afdeling research and development gedecentrali-
seerd naar de business groups. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatieverande-
ring zijn een duidelijker afstemming tussen businessdoelen en R&D-activiteiten, verbeteren 
van de time-to-market en meer toewijding (“dedication”) van R&D’ers aan het bereiken van 
businessdoelen.  
In 1996 heb ik samen met een externe adviseur in opdracht van de voorzitter van de con-
cerndirectie een evaluatieonderzoek gedaan. Op basis van interviews met alle partijen is de 
conclusie dat vrijwel iedereen van mening is dat de decentralisatie een goede stap is geweest. 
Het evaluatierapport wordt besproken in een workshop van de concerndirectie. Dit leidt tot 
het vaststellen van dertien verbeterpunten. Een rode draad daarin is dat meer gewicht wordt 
gegeven aan de corporate taak in een gedecentraliseerde structuur. Dit wordt vooral uitge-
werkt op het gebied van de projectenportfolio en performance management, maar ook op het 
gebied van de representatieve taak van de concerndirectie van een hoogtechnologisch be-
drijf. Achtergrond van dit laatste zijn de kritische opmerkingen die onderzoekers, projectma-
nagers en business managers tijdens de interviews maken over het interne functioneren van 
de organisatie. Het evaluatierapport bevat onder andere de volgende citaten29: 
• “Niemand kan zich meer achter bosjes verschuilen. Niet iedereen kan dit aan. Daardoor 

verliezen we goede vakmensen. We moeten een betere balans vinden door iets van de 
angst en spanning weg te nemen.” (onderzoeker) 

• “De hele managementatmosfeer is te gestresst. Dat hindert  het werk. Als je teveel stress 
hebt, ben je niet creatief meer. Management heeft alleen aandacht voor de 5 % die fout 
gaat, niet voor de 95 % die goed gaat.” (onderzoeker) 

• “We moeten beter de spanning hanteren tussen meedenken met klanten en structureren 
van het werk dat gedaan moet worden.” (projectmanager) 

• “Topmanagement heeft niet door hoezeer het gevoel van eigenwaarde beschadigd is. 
Iedere R&D’er gaat nu voor resultaten die door het management gewaardeerd worden. 
Niemand durft nog technologievoorstellen te doen.” (lijnmanager) 

• “Als ik terugkom met een opportunity in de markt, word ik doodmoe van alle negatieve 
reacties die ik krijg in de trant van: je bent daar niet de eerste mee, dat is eerder mislukt.” 
(business development manager) 
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Deze opmerkingen worden door de adviseurs geïnterpreteerd als een probleem van de in-
terne cultuur, die teveel gericht is op de schuldvraag als iets fout gaat. De voorzitter van de 
concerndirectie, De Leeuw, interpreteert de kritiek als een behoefte van R&D’ers aan meer 
aandacht en waardering. Vroeger werden de zwaarste posities in de Raad van Bestuur ver-
vuld door mensen die uit R&D afkomstig waren, nu zit er niemand uit R&D meer in de top-
managementgroep. De Leeuw, zelf een ingenieur, geeft nadien deze aandacht en waardering 
ook nadrukkelijker, wat door de R&D’ers wordt gewaardeerd. 
Ook na de integratie in Nieuw Bedrijf is de decentralisatie gehandhaafd, ondanks het feit dat 
Nieuw Bedrijf R&D in een centrale afdeling heeft georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7.2 De organisatiestructuur van de R&D-afdeling in de business group 
 
Het is van belang de structuur van R&D gedetailleerd te beschrijven. Sinds de decentralisa-
tie van R&D in 1994 heeft elke business group zijn eigen R&D-afdeling. Om het verschil 
met vroeger te markeren wordt nu gesproken van Technologie in plaats van R&D. De re-
search wordt er in feite uitgehaald, development wordt centraal gesteld, waarbij twee accen-
ten worden onderscheiden: ontwikkeling van nieuwe producten en processen en optimalise-
ren van bestaande processen.  
De business group director en zijn business managers sturen direct hun eigen R&D-director 
respectievelijk R&D-projectmanagers aan. De gedachte is dat de business in de “drivers 
seat” dient te zitten. De onderzoekers en analisten zijn door de integratie in een business 
group direct afhankelijk geworden van diens business resultaten. De structuur van R&D is 
daarbij gekanteld van een functionele matrix  naar een projectmatrix (Daft, 1998: 197). Op 
basis van het onderscheid in drie vormen van aansturing (Wijnen  & Kor, 1996: 156) kan het 
ontwerp en management van de R&D-afdeling als volgt worden beschreven. 
1. Operationele aansturing in projecten  

• De circa honderd onderzoekers en analisten werken zoveel mogelijk dedicated aan één 
project en worden daarin door een projectmanager aangestuurd;  
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• Er zijn zeven grote projecten en zeven projectmanagers; 
• De opdrachtgever voor een project is een business manager of een productiemanager;  
• De projectmanager R&D maakt met vertegenwoordigers van productie en sales deel 

uit van een business team, dat onder leiding staat van de business manager (zie fi-
guur 7.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 7.3 De projectmanager maakt deel uit van een business team. De drie 
stippellijnen duiden een rekenschapsrelatie aan, de lijn is een hiërarchische relatie 
 

2. Hiërarchische aansturing in afdelingen  
• De onderzoekers en analisten zijn geclusterd in twee afdelingen en rapporteren aan 

een afdelingsmanager;  
• De afdelingsmanager levert ‘resources’ (mensen en middelen) aan de projecten; 
• De R&D-directeur maakt deel uit van het strategisch management team van de busi-

ness group; 
• R&D-directeur, projectmanagers en lijnmanagers vormen tezamen het management-

team van de R&D-afdeling (zie figuur 7.4). 
3. Functionele aansturing in disciplines 

• De vier disciplines kennen een principal scientist die leiding geeft aan de vakontwik-
keling; 

• Junior onderzoekers worden ingewerkt en begeleid door senior onderzoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 7.4 De R&D-directeur maakt deel uit van het MT van de Business group 

 
Deze structuur kent een onevenwichtigheid en een onduidelijkheid. De onevenwichtigheid is 
dat de projectorganisatie zo dominant is dat de aandacht voor resultaten de aandacht voor 
mensen en hun vakmatige ontwikkeling wegduwt. De hiërarchische lijn functioneert slechts 
als  resource allocator en de functionele lijn is onvolledig ingevuld (de rol van principal sci-
entist is slechts bij één discipline bezet; junior onderzoekers hebben tijdelijke contracten, 
waardoor de senior onderzoekers klagen dat “wij aan het inwerken blijven, voor zover we 
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daar al aan toekomen”). De kanteling van functionele matrix naar projectmatrix lijkt te ver 
doorgeschoten.  
De onduidelijkheid betreft de rol van de werkgroepleider. De werkgroepleider is geen for-
mele functie in de organisatie en staat op het organigram van de afdeling niet vermeld (zie 
figuur 7.2). De rol van werkgroepleider is door de organisatie zelf gecreëerd. In een project 
lijkt de werkgroepleider een soort deelprojectleider: hij geeft leiding aan het werk dat de ana-
listen van zijn discipline voor het project verrichten. In de praktijk geeft hij echter vooral 
wetenschappelijk leiding aan de analisten, en niet zozeer op het vlak van projectbeheersing. 
Bovendien lijkt het een hiërarchische rol omdat de werkgroepleider de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de analisten doet. De twee lijnmanagers met elk circa veertig 
medewerkers hebben deze taak gedelegeerd aan de werkgroepleiders. De werkgroepleider 
heeft dus taken van zowel de projectleider als van de lijnmanager gedelegeerd gekregen, 
zonder formele erkenning en zonder toetsing van de werkbaarheid van deze combinatie. 
Vanwege deze onduidelijkheid is in de enquête de vraag opgenomen wie de respondent als 
zijn directe chef beschouwt. Het antwoord luidt:  
1. Werkgroepleider:  38  
2. Lijnmanager:   20 
3. Projectmanager:  15 
4. R&D-directeur:    8.  
Uit deze cijfers blijkt dat de beleefde relatie medewerker/chef niet overeenkomt met de for-
mele relatie. Formeel gesproken rapporteren de 38 respondenten die de werkgroepleider als 
directe chef beschouwen en de 15 respondenten die de projectmanager als directe chef be-
schouwen allemaal aan de lijnmanager. Dus 53 van de in totaal 73 respondenten beschouwen 
de lijnmanager niet als directe chef, terwijl zij dit wel degelijk is. Het is de lijnmanager die 
beslist over hun plaatsing in projecten en het laatste woord heeft over hun beoordeling en 
loopbaan. In de interventie zal worden uitgezocht of het evenwicht vooral aan de functionele 
of aan de hiërarchische kant hersteld moet worden 
Een tweede kenmerk van de context is de businesssituatie. Terwijl de business group eerst 
jarenlang de grootste winstgenerator van Het Bedrijf is, zijn er nu ernstige problemen in de 
markt. Een prijsdaling komt vaker voor. De neerwaartse lijn is ditmaal echter ongekend diep 
en houdt ook ongekend lang aan.  
Een derde kenmerk zijn de discussies over de managementstijl in de business group. In 1996 
wordt de business group director vervangen. Zijn stijl was te eenzijdig marktgericht, waar-
door er  gaten zijn gevallen in de interne organisatie. Dit uit zich in een hoog personeelsver-
loop op de hogere niveaus en in tekortkomingen op het gebied van de kwaliteitssystemen. 
R&D’ ers uiten regelmatig de kritiek dat de managementstijl te dwingend is. Als de R&D-
afdeling in 1996 flink wordt uitgebreid - de new business development group wordt dan in 
de business group geïntegreerd – openen de erbij gekomen projectmanagers en lijnmanager 
in het MT van de R&D-afdeling discussies over de stijl van werken, leidinggeven en met 
elkaar omgaan. Blijkbaar wordt er meer ruimte ervaren om het interne functioneren van de 
organisatie ter discussie te stellen. Men slaagt er echter niet in zelfregelend het hogere parti-
cipatieniveau van samenwerking te bereiken, waarin men zich met anderen verbindt om het 
organisatiesysteem inclusief zijn machtsverhoudingen te veranderen. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de interventies parallel lopen met de integratie van 
Het Bedrijf in Nieuw Bedrijf. Deze integratie bevat voor de R&D-afdeling geen bedreiging. 
Integendeel, zij biedt perspectieven op nieuwe opdrachten en projecten bij een andere busi-
ness group van Nieuw Bedrijf, die het zeer goed doet. Dit is in het licht van de slechte resul-
taten van de eigen business group alleen maar positief. 
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7.2.3 De werkstresstheorie 

Er zijn twee vooraanstaande modellen over werkstress in organisaties: het Michiganmodel en 
het Job Demand-Control Model. Het Michiganmodel (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Ro-
senthal, 1964; Winnubst, 1996) veronderstelt een basale causale sequentie, die weergegeven 
is in figuur 7.3.  
 
 
       Persoonskenmerken 
        ↓ 
Objectieve omgeving →  subjectieve omgeving →  subjectieve reacties →  objectieve output 
        ↑ 
       Sociale steun 
 
 
 
Figuur 7.3 Causale sequentie werkstress (naar: Jansen, 1996: 205) 
 
Objectieve factoren in de werkomgeving (bedrijfsgrootte, hiërarchische structuur, functieop-
bouw, productiewijze) worden subjectief waargenomen en geëvalueerd (bijvoorbeeld als rol-
overlading, rolconflict, rolonduidelijkheid, participatiegebrek), deze percepties leiden naar 
responses (in de vorm van ontevredenheid, angst, depressie, irritaties) en tot slot leiden de 
responses tot een objectief waarneembare negatieve output (verzuim, verloop, lage producti-
viteit, hart- en vaatziekten). Deze sequentie wordt gemodereerd door persoonskenmerken en 
door de interpersoonlijke context. Bij de interpersoonlijke context gaat het vooral om de so-
ciale steun die men krijgt. Sociale steun omvat de communicatie van positieve affecten 
(sympathie, vertrouwen en respect) door significante anderen in iemands leven (Katz & 
Kahn, 1978: 602).  
De manier waarop mensen hun omgeving waarnemen en erop reageren kan volgens dit mo-
del dus mede een bron van stress zijn. Men spreekt ook wel van de primaire en de secundaire 
bron van stress. Werkbelasting (primaire bron) kan leiden tot slapeloosheid. Minder slaap is 
op zich niet direct erg. Iemand kan echter schrikken van de slapeloosheid en zich allerlei 
zorgen maken over de gevolgen daarvan. De relevante concepten zijn hier appraisal en co-
ping (Lazarus, 1966). Appraisal is de taxatie door een persoon van een situatie of gebeurtenis 
als bedreigend voor zichzelf. Coping is de manier waarop de persoon de dreiging probeert af 
te wenden.  Er worden twee copingstrategieën onderscheiden (Lazarus & Folkman, 1984). 
Probleemgerichte stresshantering is gericht op het managen van de stressvolle gebeurtenis. 
Iemand die probleemgericht is, zal zich inspannen om meer informatie over de stressvolle 
gebeurtenis te verzamelen, oplossingen te zoeken en de eigen bezorgdheid met anderen te 
delen. Emotiegerichte stresshantering is gericht op het regelen van de emoties die uit de ge-
beurtenis voortvloeien door zich terug te trekken en af te zonderen, zichzelf de schuld van de 
gebeurtenis te geven en medelijden met zichzelf te hebben. Uit onderzoek blijkt dat een gro-
ter gebruik van emotiegerichte stresshantering gerelateerd is aan hogere niveaus van burnout, 
terwijl probleemgerichte stresshantering niet significant gerelateerd is aan burnout (Aldwin 
& Revenson, 1987).  
 
Het tweede stressmodel is het Job Demand-Control Model van Karasek (1979). Dit model 
stelt dat werkstress voortkomt uit het gecombineerde effect van taakeisen (demand) en beïn-
vloedingsmogelijkheden (control). Als de taakeisen toenemen, neemt de stress toe. Biedt de 
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baan nu veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen, dan kan de betrokkene actief met de 
uitdaging van de hoge taakeisen omgaan. De opwinding die voortvloeit uit de hoge taakeisen 
wordt dan gekanaliseerd in effectief gedrag. Als echter de eisen hoog zijn en er weinig beïn-
vloeding mogelijk is, kan de opwinding niet in effectief gedrag gekanaliseerd worden en 
blijft de hoge stress gehandhaafd.  
 
Box 7.1: toewijding als bron van werkdruk 

Toewijding is een persoonskenmerk dat vatbaar maakt voor stress. Tijdens de interviews is dit zeer 
herkenbaar: de toewijding van de R&D’ ers is zeer groot. Eén onderzoeker valt mij in het bijzonder op. 
Nog voor ik mijn eerste vraag heb geformuleerd, legt hij een complete analyse op tafel. Inhoudelijk 
gesproken zijn we in vijf minuten klaar met alle vragen van mijn interviewschema. Zijn enthousiasme 
en zijn gedrevenheid om goed werk te leveren uit hij dus ook in de wijze waarop hij zich op het inter-
view heeft voorbereid. Twee weken later verdwijnt hij voor enkele maanden de ziektewet in wegens 
burnout. 

De theorie van ‘overtoewijding’ is mede gebaseerd op observaties van burnout bij verpleegsters in de 
tweede wereldoorlog. Zij die van geen ophouden wisten – en daarbij het onderscheid uit het oog verlo-
ren tussen gewonden die niet meer te redden waren, gewonden die zichzelf konden helpen en gewon-
den voor wie hulp zinvol was – raakten overspannen. Toewijding is de persoonlijke component. De 
organisatiecomponent is dat de omgeving de toewijding ziet en nog meer werk geeft. De persoon ac-
cepteert dit vanuit het gevoel “ik moet het kunnen”, terwijl het in feite hopeloos is. Vanuit de filosofie 
van persoonlijke verantwoordelijkheid gezien, zal men de verantwoordelijkheid bij het individu leggen 
(“zelfmanagement”). Inderdaad schiet de betrokkene tekort in het vermogen onderscheid te maken en 
grenzen te stellen. De omgeving maakt hier echter onverantwoord gebruik van. 

 

 
Het bewijs voor het interactieve effect van taakeisen en beïnvloedingsmogelijkheden is ech-
ter niet eenduidig (Ganster & Fusilier, 1989: 262). Daarop is voorgesteld self-efficacy te zien 
als modererende variabele tussen taakeisen en beïnvloedingsmogelijkheden (Litt, 1988a). 
Hiermee wordt het mogelijk onderscheid te maken tussen invloed als waardering van de fei-
telijk gegeven beïnvloedingsmogelijkheden, en self-efficacy als de evaluatie van de persoon-
lijke vaardigheid om invloed uit te oefenen. 

“(…) de interactie tussen de percepties van invloed in een situatie en de inschatting van 
de eigen competentie om die invloed voordelig te gebruiken, (bepaalt) hoe iemand de si-
tuatie zal waarderen en hoezeer hij overstuur zal raken.” (Litt, 1988a: 254) 

Het onderzoek van Litt (1988b) en het replicatieonderzoek van Schaubroeck en Merritt 
(1997) toont aan dat de drievoudige interactie tussen taakeisen, beïnvloedingsmogelijkheden 
en self-efficacy inderdaad individuele verschillen verklaart. Het in het model van Karasek 
veronderstelde interactieve effect van hoge taakeisen en veel beïnvloedingsmogelijkheden 
geldt alleen voor personen met een hoge self-efficacy. Voor personen met een lage self-effi-
cacy heeft een situatie met veel beïnvloedingsmogelijkheden zelfs eerder ongezonde effecten 
als zij verondersteld worden invloed uit te oefenen terwijl zij zich hiertoe niet geschikt ach-
ten. Een tekortschietende gebruik van de aanwezige beheersingsmogelijkheden verhoogt de 
stress omdat zij voor de betrokkene negatieve feedback bevat. De praktische implicatie van 
deze bevinding is dat het versterken van self-efficacy even belangrijk is als het vergroten van 
de invloedsmogelijkheden van mensen (Schaubroeck & Merritt, 1997: 750). Deze conclusie 
wordt verder onderstreept door de bevinding dat self-efficacy het relatieve gebruik van de 
copingstrategieën beïnvloedt. Mensen met een hoge self-efficacy volgen meer een pro-
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bleemgerichte aanpak, terwijl mensen met een lage self-efficacy meer emotiegerichte in-
spanningen verrichten (Chwalisz, Altmaier & Russell, 1992: 397). 
 
Er blijkt nog een tweede differentiatie nodig in het Job Demand-Control Model. Invloed 
(control) blijkt meerdere dimensies te hebben. Greenberger (1982) heeft op basis van factor-
analyse vier dimensies vastgesteld: invloed op organisatie ofwel besluitvorming (toewijzing 
van taken, organisatieprocedures, training personeel), invloed op taak (volgorde van taken, 
werkwijze, rooster), invloed op werkomgeving (inrichting van de fysieke omgeving) en in-
vloed op benodigdheden (beschikbaarheid van benodigdheden voor het werk). Er is nog wei-
nig onderzoek verricht naar de relatie tussen werkstress en deze dimensies van invloed. Een 
recent onderzoek komt tot de bevinding dat toename van de invloed op taak wel leidt tot af-
name van de kans op stress – wat geheel in overeenstemming is met het Job Demand-Control 
Model – maar dat een toename van invloed op besluitvorming ook kan leiden tot toename 
van stress (Zijlstra, Den Hoedt & de Vries, 2000). Als mogelijke verklaring wordt gedacht 
aan het feit dat in geval van invloed op de organisatie sprake is van ‘tweede orde invloed’. 
Om op de organisatie invloed uit te oefenen, moet men werken via instanties, procedures en 
andere personen. Dit is een complex krachtenveld. Het uitoefenen van invloed vereist dan 
een groter inzicht in de samenhang der dingen, zoals onderlinge relaties, de werking van de 
structuur, de procedures, et cetera. De conclusie van de onderzoekers is dat “het uitoefenen 
van invloed geleerd moet worden” (Zijlstra et al., 2000: 9). Hiermee zijn we in feite weer 
terug bij het belang van de self-efficacy. De conclusie is derhalve dat een organisatie-inter-
ventie zowel gericht moet zijn op het creëren van beïnvloedingsmogelijkheden als op het 
leren uitoefenen van invloed. Een pure structuuraanpak is onvoldoende, een pure leeraanpak 
evenzeer. 
 
Op grond van deze inzichteninventarisatie (en op grond van de bevindingen van de vorige 
twee casussen) zijn de volgende constructen in het belevingsonderzoek opgenomen: 
1. Werkbelasting. 
2. Werkstress: werkdruk, herstelbehoefte, balans inspanningen en opbrengsten, gevoel iets 

te bereiken, distantie ten aanzien van het werk en emotionele uitputting. 
3. Perceptie organisatiekenmerken:  

• Invloed: invloed op taak, invloed op besluitvorming, fit tussen capaciteiten en taakei-
sen; 

• Sociale steun collega’s: steun van collega’s, communicatie in het projectteam; 
• Sociale steun leidinggevende: stimulerend leiderschap, sociaal-emotioneel leider-

schap, invloed directe chef, juistheid van de beoordeling, steun lijnmanager; 
• Openheid: open en eerlijk communiceren, krijgen van informatie, responsiviteit busi-

ness group management 
• Uitdaging: collective self-efficacy. 

4. Evaluatie persoonlijke vaardigheden: evenwicht, zich accommoderen, samenwerken, zich 
doen gelden, souplesse, verwerven steun van directe chef, ruimte creëren, grenzen stel-
len. 

5. Copingstrategie: probleemgerichte stresshantering en emotiegerichte stresshantering. 
 
Deze constructen en bijbehorende meetinstrumenten worden toegelicht en verantwoord in 
bijlage 3.  
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7.3 Interventie 1: Survey Feedback 

Deze paragraaf schetst de toepassing van Survey Feedback: procedures, nulmeting, verloop 
van de terugkoppelingsbijeenkomst en diagnosemodel. De uitkomsten van de tussentijdse 
meting en de slotmeting worden in de paragraaf over de resultaten beschreven. 

7.3.1 Procedures 

De Survey Feedback interventie bestaat uit dataverzameling door middel van interviews en 
een vragenlijst, verwerking van de data in een nulmeting, terugkoppeling van de nulmeting 
naar management en medewerkers en tot slot constructie en presentatie van een diagno-
semodel op maat. 
In de tijd verlopen deze activiteiten als volgt. In oktober 1998 zijn met 21 medewerkers en 
leidinggevenden interviews gehouden. Op basis hiervan is de vragenlijst samengesteld. De 
resultaten koppelen we eerst terug naar het managementteam en vervolgens op 24 november 
1998 naar de plenaire afdeling. Aan het einde van deze bijeenkomst wordt aan alle mede-
werkers een boekje uitgereikt dat zowel scores bevat als tal van citaten uit de interviews 
(Schuiling & Verhage, 1998). 
De tussentijdse meting vindt plaats in juni en wordt op 24 juni 1999 teruggekoppeld. De der-
de en laatste meting is op 11 november 1999. Deze meting is voorbereid met een groep van 
negen medewerkers en leidinggevenden. Met hen is besproken welke variabelen niet meer 
relevant zijn, welke nieuwe onderwerpen moeten worden toegevoegd, en welke open  vragen 
ditmaal moeten worden gesteld. De resultaten van deze nameting zijn gepresenteerd op 25 
november 1999. Bij die gelegenheid wordt wederom aan alle medewerkers een beknopte 
schriftelijke rapportage van de uitkomsten uitgereikt. Deze terugkoppeling vormt de afslui-
ting van het project en van mijn opdracht. 
 
Over één aspect van de procedures ontstaat discussie. De lijnmanagers willen deelname aan 
de enquête en later ook aan de werkconferenties verplicht stellen. Gezien de lessen van de 
eerste casus pleit ik voor vrijwilligheid. Beide keren geven de lijnmanagers mij het voordeel 
van de twijfel. De vragenlijst is door 82 medewerkers ingevuld, een response van 85 %. Een 
even grote groep woont de werkconferentie bij. In beide gevallen moet men zich realiseren 
dat 15 % afwezigen ook ziekte, vakantie en dienstreizen bevat. De opkomst is dus nagenoeg 
voltallig. Een enkeling blijft bewust weg. Met één heb ik hier een gesprek over. Hij vertelt 
dat hij zich na de decentralisatie vernederd heeft gevoeld. Er zijn dingen gebeurd die hem 
nog steeds hoog zitten. Hij verwacht dat al die gevoelens weer naar boven zullen komen als 
hij zou deelnemen aan de werkconferentie. Daar voelt hij niets voor. Hij houdt zijn gevoe-
lens liever waar ze nu zitten.  
Het verhaal van deze medewerker onderstreept het principe van individuele keuzevrijheid in 
de deelname aan OD-interventies. Een bedrijf dient mensen de kans geven ervaringen te 
verwerken die zij in de organisatie hebben opgedaan, maar moet mensen niet verplichten van 
die kans gebruik te maken. Bovendien ligt verplichte deelname teveel in lijn met de dwin-
gende managementstijl waar medewerkers toch al over klagen. Als de interventie een transi-
tieruimte moet creëren waarin de betrokkenen zich vrij voelen het bestaande organisatiesys-
teem werkelijk ter discussie te stellen en de stap te zetten naar de verandering ervan, dan 
moet de atmosfeer van zich gedwongen, opgejaagd en verplicht voelen allereerst doorbroken 
worden door participatie aan de interventie niet verplicht te stellen. 
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7.3.2 Nulmeting 

De nulmeting levert een beeld op van een hoge werkstress, lage satisfactie met de organisatie 
en een matig positieve evaluatie van de eigen persoonlijke vaardigheden ten opzichte van de 
organisatie. De onderzoekers concluderen dat het mopperen over werkdruk niet kan worden 
afgedaan met de opmerking “dat men eigenlijk niets liever wil dan het druk hebben”. Er is 
echt wat aan de hand. Het ziekteverzuim lijkt vooral laag te blijven door de hoge toewijding 
van de R&D’ers. 

Organisatie-effectiviteit 1: werkdruk  
In de interviews ontstaat een beeld van toegewijde, intelligente mensen, die veel werk ver-
zetten en daar weinig genoegen aan ontlenen. Enkele citaten kunnen dit illustreren: 
 

 “Ik werk 55 uur per week: tien uur per dag plus een avond of zaterdagmiddag. Ik zou 
wel minder willen. Maar er zijn te weinig mensen om aan te delegeren.” (een lijnmana-
ger) 

“Ik bel ook op zaterdagavond nog hoe het gaat. Je komt nooit los van je werk.” (een ana-
list) 

“Je komt bijna niet meer op adem. Er zijn weinig momenten van reflectie meer.” (de 
R&D-directeur) 

“Je maakt lange dagen en toch blijven zaken nog liggen. Daar kan ik niet tegen. Er komt 
geen eind aan het werk.” (een onderzoeker) 

 
Tabel 7.1  Uitslag van de thermometers voor werkdruk. KUB = werkdrukonderzoek Katho-

lieke Universiteit Brabant (Zijlstra, 1998); UBO = burnoutonderzoek Universiteit 
Utrecht (Schaufeli, Leiter,  Maslach, & Jackson, 1996); BASAM = BASis vragen-
lijst Amsterdam (Biessen en de Gilder, 1993) 

 
Schaal Verschil R&D en 

referentie 
Beroepsbevolking 

NL 
Referentie 

Wetenschappelijk 
personeel universiteit 

Overwerk 0 KUB  
5-puntsschalen:    
Werkbelasting  +.3 BASAM  
Balans inspanningen en opbrengsten  - .2 KUB  
    
7-puntsschalen:    
Herstelbehoefte  0 KUB  
Werkdruk +.3 KUB  
Gevoel iets te bereiken +.6 UBO - .8 t.o.v. UBO 
Emotionele uitputting  +1.5 UBO - .2 t.o.v. UBO 
Distantie t.o.v. het werk  +1.8 UBO Idem UBO 

 
Uit de enquête blijkt dat de thermometers een verschillend beeld laten zien van de mate van 
stress van R&D ten opzichte van de stress van de gemiddelde Nederlander (zie tabel 7.1). 
Net als de gemiddelde Nederlander maakt de R&D’er feitelijk 10 % meer uren dan in zijn 
contract staat. De werkbelasting is voor de gemiddelde R&D’er significant hoger dan voor 
de gemiddelde Nederlander  (een verschil van .3 geldt bij de BASAM als significant). Ook 
de werkdruk scoort hoger dan de referentiewaarde. De burnoutschaal gevoel iets te bereiken 
is bij de medewerkers van R&D duidelijk hoger dan bij de Nederlandse beroepsbevolking, 
en zelfs veel hoger (1.4 op een 7-puntsschaal) dan bij het wetenschappelijk personeel van de 
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universiteit. De twee andere burnout-schalen emotionele uitputting en distantie ten opzichte 
van het werk zijn echter ook relatief hoog (75e percentiel), “maar niet uitzonderlijk of ex-
treem.”30  

Organisatie-effectiviteit 2: satisfactie 
In de interviews komt veel kritiek naar voren op organisatieprocessen als de wijze van plan-
nen, de begeleiding van junior onderzoekers, de stijl van leidinggeven en het gebrek aan 
openheid van de medewerkers.  
 

 “Ik zit in een groeitraject, maar krijg alleen maar brandjes te blussen. Voor doorgroeien 
heb ik zo geen tijd. Ik voel me tekort gedaan. Ik offer me op en kom aan mijn eigenlijke 
doel niet toe.” (junior onderzoeker) 

“Het management waardeert het als je je mond opendoet. Maar toch gebeurt dat niet. In 
de koffiekamer wordt van alles besproken, maar het komt niet bij management terecht. Ik 
merk dat mensen bang zijn om op opmerkingen afgerekend te worden.” (senior onder-
zoeker) 

 
Tabel 7.2  Satisfactie met taak- en organisatiekenmerken (5-punts Likert schaal)   
   NB= geen referentie beschikbaar  
 
 Gemiddelde Verschil R&D en 

referentie 
Referentie 

Invloed    
Invloed op taakuitvoering 3.4 0 KUB 
Invloed op besluitvorming 2.7  NB 
Fit capaciteiten en taakeisen 3.5  NB 
    
Sociale steun collega’s    
Steun van collega’s 3.4 -   .5 Casus 1 
Communicatie in het project 3.3 -   .3 Casus 1 
    
Sociale steun leidinggevende    
Stimulerende directe chef 3.3 + .3 BASAM 
Sociaal-emotioneel steun directe chef 3.2 -   .2 BASAM 
Invloed directe chef 3.1 -   .3 Casus 1 
Juistheid van de beoordeling 3.1 + .1 BASAM 
Steun lijnmanager 2.9  NB 
    
Openheid    
Open en eerlijk communiceren 3.2 -   .3 Casus 1 
Krijgen van informatie 3.1 -   .5 Casus 1 
    
Business group    
Responsiviteit BG-management 2.3 -   .7 Casus 1 
Business group efficacy 2.9 -   1.1 Casus 1 
 
In de enquête scoort invloed op besluitvorming laag (zie tabel 7.2). Medewerkers menen 
weinig invloed te hebben op de acceptatie van opdrachten door de afdeling, inzet van men-
sen in projecten, samenstelling en taakverdeling in het projectteam, aanpak en planning van 
het project, aanschaf en plaatsing van apparatuur en en op de trainingsactiviteiten. De sociale 
steun van de collega’s scoort significant lager dan in de fabriek van de eerste casus. De steun 
van de lijnmanager, het sociaal-emotioneel leiderschap van de directe chef, de invloed van 
de directe chef en de openheid worden relatief laag gewaardeerd. Aan de positieve kant staat 
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dat men meer tevreden is over de juistheid van de beoordeling en met het stimulerend leider-
schap van de directe chef. Zoals eerder vermeld beschouwen de analisten doorgaans de 
werkgroepleider als hun directe chef, terwijl veel onderzoekers de projectmanager voor ogen 
hebben bij het invullen van vragen over de directe chef.  
Over de business group is men ronduit ontevreden. De business group efficacy (geloof in het 
gemeenschappelijk kunnen van de business group als geheel) en de responsiviteit van het 
BG-management worden door de R&D’ers ruim onvoldoende beoordeeld. De referentie naar 
casus 1 is niet geheel terecht, omdat in casus 1 niet de efficacy en responsiviteit van de busi-
ness group, maar van de fabriek zijn gemeten. Als men echter afstemming van R&D-activi-
teiten op businessdoelen nastreeft, zijn business group efficacy en responsiviteit van het MT 
van de business group ter zake doende criteria. De business group scoort onvoldoende of 
zelfs zwaar onvoldoende. 
 
Competentie-indicator 1: self-efficacy 
 
In de interviews komen grote individuele verschillen naar voren in de persoonlijke vaardig-
heid in het hanteren van stressbronnen. Zo vertelt een oude rot in het vak  

“Je moet als individu wel weten wat je aankunt. Ik ben een gevraagd artiest. En ik zeg 
niet makkelijk nee. Bovendien is de cultuur er één van stoer doen. Ik heb me nu voorge-
nomen een grens te stellen. In twee opeenvolgende vakanties merkte ik aan mijn li-
chaam dat ik niet goed bezig was. Je moet je zelf beschermen. Tegen anderen en tegen 
jezelf. Ik ben naar de lijnmanager gestapt en heb met haar afgesproken dat ik minder 
verantwoordelijkheid krijg.” 

Medewerkers die het gevoel hebben dat zij zich nog moeten bewijzen hebben meer moeite 
met de druk. 

 “De druk van de vragen van de projectleider wordt door sommigen beleefd als twijfel 
aan de eigen capaciteiten. ‘Ga je je targets halen?’ en ‘Waarom pak je het niet zo aan?’ 
Je moet stevig in je schoenen staan om dan overeind te blijven.” 

In de enquête zijn 52 items opgenomen om de self-efficacy te meten. Na een factoranalyse 
en correlatiestudie blijken de drie belangrijkste self-efficacy schalen zich doen gelden, ruim-
te creëren en grenzen stellen te zijn (zie voor de statistische analyses bijlage 3). Deze vaar-
digheden scoren tussen een 4 en een 5 op een 7-puntsschaal, waarbij een 5 gedefinieerd is als 
‘tamelijk goed’ (zie tabel 7.3).  
 
Tabel 7.3  Gemiddelden en standaarddeviatie van de self-efficacy schalen (7-puntsschaal) 
 
 Gemiddelde Spreiding 
Ruimte creëren 4.2 0.8 
Grenzen stellen 4.1 1.1 
Zich doen gelden 4.6 0.9 

Competentie-indicator 2: ervaringsvermogen 
Afgaand op de interviews beweegt het niveau van participatie in het organisatiesysteem zich 
tussen conformeren en ter discussie stellen. Deze niveau-indeling krijgt overigens in het licht 
van dit stressonderzoek nog een extra kleur. Conformerend gedrag blijkt hier een innerlijke 
tegenstrijdigheid te bevatten. Men heeft veel kritiek, maar ziet geen mogelijkheid tot veran-
dering. De confirmatie heeft niet het karakter van een verzoening met een onveranderlijke 
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realiteit. Men heeft het vertrouwen opgegeven dat men invloed kan uitoefenen, maar de on-
derliggende onvrede niet losgelaten. 
 

“Ik ben de afgelopen jaren als onderzoeker gegroeid toen ik op een grotere schaal ver-
antwoordelijkheid kreeg. Je voelt je opeens ondernemertje. Je bent niet meer alleen vak-
technisch bezig, maar bent ook verantwoordelijk voor tijd en geld. Je krijgt hierdoor een 
wat kritischer inslag. Minder braaf. Tegelijk heeft het geen zin overal kritisch over te zijn. 
We zijn nu met de derde kwaliteitsaanpak bezig. Ik doe braaf mee. Ik ben opgehouden 
om er over na te denken. Ik pas me aan. Het irriteert me, maar ik draai de knop om.” 

 “Je kunt als analist geen invloed uitoefenen op projectwerk. Het heeft geen zin er ener-
gie in te stoppen. Ze doen maar. Waarom zou ik mij verdiepen in projectdoelstellingen? 
Als je een discussie aangaat, win je die toch niet. Het project is gewoon het belangrijkst. 
En nu weer dat kwaliteitssysteem, ik heb zoiets van laat maar.” 

 “Ik vind dikwijls iets niet leuk op het werk; dan beredeneer ik dat kalm. Gaat eigenlijk 
vanzelf. Er gebeurt niets bijzonders mee, ik volg het rechte pad.” 

“Braaf meedoen”, “ik heb zoiets van laat maar” en “ik volg het rechte pad” zijn uitingen van 
uitzitten, wat in de theorie van het General Adaptation Syndrome van Selye (1956) als de 
tweede fase van het stressproces wordt gezien (zie box 7.1). Er is onvrede, en men getroost 
zich moeite om deze zo min mogelijk te voelen. In deze situatie vermindert het ervarings-
vermogen. Men beschermt zich door primaire reacties te onderdrukken. 
 
Box 7.2: drie fasen in het stressproces 

Schabracq en Cooper (2001: 60) beschrijven stress met behulp van de fasentheorie van Selye:  

Fase 1: vechten, vluchten, verstarren 

Fase 2: uitzitten 

Fase 3: ineenstorten. 

Vechten, vluchten en verstarren zijn primitieve zoogdierenreacties op situaties van leven en dood. 
Mensen vertonen ook deze reacties, hoewel ze in de werksituatie alleen maar hinderlijk zijn. We kun-
nen onze chef niet schoppen of bijten, hard weglopen of verstijven van schrik. Maar de primitieve reac-
tie is er wel. Het kost ons weer extra energie om deze reacties te onderdrukken, terwijl we de lichame-
lijke opwinding die met de oorspronkelijke reactie gepaard gaat niet wezenlijk kunnen verminderen en 
werksituaties wel degelijk problematisch en soms zelfs bedreigend zijn. 

Men komt in de fase van het uitzitten als men er niet in slaagt de oorzaak van de onvrede weg te ne-
men of te neutraliseren. “Het werk gaat nog steeds moeizaam, maar we schikken ons. We besteden zo 
min mogelijk aandacht aan de verstorende factoren en proberen zoveel mogelijk om ze heen te wer-
ken. We ontkennen ook het onaangename karakter van de situatie. Er is überhaupt weinig gevoel. 
Soms vlamt er nog enige irritatie op, of een ander onverwacht heftig gevoel, maar meestal voelen we 
helemaal niets. Onze wereld is kleiner geworden; we maken weinig mee.” (2001: 61) 

In de derde fase is er sprake van algehele uitputting en is van werken geen sprake meer. We lopen het 
risico ernstig ziek te worden en zelfs te overlijden. Herstel is over het algemeen een heel langdurige 
aangelegenheid. 

Competentie-indicator 3: stemming 
Blijkens tabel 7.4 zit vijfendertig procent van R&D in een neergaande lijn of komt daar net 
uit. Dit is niet veel minder dan in de fabriek (zie figuur 5.4 in hoofdstuk 5)31. Dat een fabriek 
40 % dippers heeft na de traumatische gebeurtenis van het ontslag van de helft van het perso-
neel hoeft niet verklaard te worden. Een dergelijk collectief major life event heeft R&D ech-
ter niet gekend. Het is tenminste niet aannemelijk dat de decentralisatie van vier jaar eerder 
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plus de dreiging van de verslechterende business situatie hier als de directe oorzaken van dit 
hoge percentage gezien moeten worden. Meer waarschijnlijk is hier sprake van een cumula-
tie van daily hassles (Schabracq & Cooper, 2001: 30). Daily hassles, of alledaagse frustra-
ties, zijn niet al te grote, irritante gebeurtenissen die onze dagelijkse routines en het beeld dat 
wij van onszelf willen laten zien verstoren. Het kan gaan om het missen van een trein of au-
topech, maar ook om fouten maken, lastig gevallen worden, onbeleefd behandeld worden, 
van iets beschuldigd worden, et cetera. 
 
Tabel 7.4  Frequenties groeicurven in de drie casussen 
 
Groeicurve Fabriek 3 x BOT R&D 
Onverstoorbaar 20 % 6 % 8 % 
Gestage groei 20 %  42 % 27 % 
Versnelde groei 20 %  42 % 30 % 
Neergaande lijn 13 %  3 % 22 % 
Balansherstel 27 %  7 % 13 % 
Ontbreken  7 12 19 
N  129 65 82 
 

7.3.3 De feedbackbijeenkomst 

Op de feedbackbijeenkomst komen circa 80 medewerkers. Belinda Verhage presenteert de 
resultaten van het belevingsonderzoek in de vorm van citaten uit de interviews en cijfers uit 
de verwerking van de enquête. Ik concludeer vervolgens dat er echt iets aan de hand is en dat 
het MT bereid is met de hele afdeling een werkconferentie te houden om uit te zoeken wat 
dat is. Vervolgens geef ik ruimte voor discussie.  

Aanname 
Het proces in een survey feedbackbijeenkomst bestaat uit een eerste openbare validatie van 
ervaringen (zie figuur 7.4). Het doel is de conditie te creëren waarin de organisatieleden de 
bereidheid ontwikkelen tot een gezamenlijk onderzoek als een stap op weg naar organisatie-
verandering.  
 
 
 
 Interviews + Vragenlijst 
 
 
Ervaringen→ verwachting→  feedbackbijeenkomst→ bereidheid tot → probleemoplossing 
     gezamenlijk  

onderzoek 
 
 
 
Figuur 7.4 Aanname over het proces van Survey Feedback: betrokkenen en adviseur komen 

elk vanuit een andere voorbereiding naar de feedbackbijeenkomst. De feedback-
bijeenkomst is niet geslaagd als de onderzoeker een goede presentatie houdt maar 
als er bereidheid tot gezamenlijk onderzoek ontstaat. Zie ook figuur 4.6 in hoofd-
stuk 4 
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De verwachting waarmee mensen naar de feedbackbijeenkomst komen, zal gevoed zijn door 
de bestaande onvrede. De terugkoppeling zal dit versterken. Anderzijds zal de verwachting 
gekleurd zijn door de ervaringen die men eerder heeft opgedaan met de wijze waarop het 
management met organisatiediscussies omgaat. Deze ervaringen kunnen een blokkade voor 
een gezamenlijk onderzoek bevatten. De surveyfeedbackbijeenkomst zal dan zodanig ruimte 
moeten geven voor het verwoorden van ervaringen, dat de blokkade wordt ontregeld en 
mensen bereid worden om deel te nemen aan een gezamenlijk onderzoeks- en veranderings-
proces. 

Procesobservatie  
Er worden eerst enkele vragen ter verduidelijking gesteld. De derde of vierde vraag luidt: 
“Open en eerlijk communiceren scoort niet zo hoog (3.2). Slaat dat op het management of op 
ons allemaal?” Het antwoord luidt: “Dat slaat op jullie allemaal”. Ter toelichting worden de 
items van deze schaal voorgelezen. Dezelfde persoon zegt: “Dat belooft niet veel goeds voor 
de werkconferentie.” Mijn antwoord is: “Dat lijkt me inderdaad een probleem.” Vervolgens 
neemt de een na de ander het woord om te betogen dat hij gezien de ervaringen in het verle-
den niets ziet in een werkconferentie. Aan eerdere sessies jaren geleden heeft men bijzonder 
nare herinneringen overgehouden. Mensen werden nadien afgerekend op de kritische opinies 
die zij naar voren hadden gebracht. Bovendien is het management niet gewijzigd. Men meent 
dat het een reële verwachting is dat dus ditmaal hetzelfde zal gebeuren en daar voelt men 
niets voor.  

Interventie  
Ik moedig het uitspreken van deze verwachting aan en nodig de zaal uit deze verwachting te 
bespreken. Een lijnmanager die defensief op de kritiek reageert, rem ik wat af. De R&D-di-
recteur kon niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. De interventieregel is dat deze discussie 
door de medewerkers zelf gevoerd moet worden. 

Procesobservatie 
Al spoedig komen inderdaad andere geluiden uit de zaal naar voren. Dat men niet in het ver-
leden wil blijven hangen. Dat dit een reële kans is om met dat verleden te breken. Enkelen 
zeggen ook dat zij pas later in dienst zijn gekomen, dus buiten die geschiedenis staan, maar 
wel degelijk last hebben van de werkdruk Na enige tijd beginnen de afwijzende mensen mij 
vragen te stellen over de opzet van de conferentie: wat is het programma en wie leidt de con-
ferentie? Ik schets het ontwerp van de werkconferentie:  eerst discussie in subgroepen per 
functie, dan plenaire rapportage van deze subgroepen over de vraag wat naar hun mening de 
oorzaken van de werkstress zijn. Facilitatoren uit de P&O-discipline zullen de subgroepen 
begeleiden, en ik de plenaires. Dit roept als nieuwe discussie op dat men de P&O’ers net zo 
min vertrouwt als het management. Andere mensen in de zaal zeggen dat zij dit rijkelijk 
overdreven vinden. Om op dit punt geen nodeloze blokkade te laten bestaan, zeg ik toe dat 
we P&O’ers van andere business groups zullen uitnodigen, maar dat de P&O-adviseur van 
de afdeling als deelnemer aanwezig hoort te zijn. Hierop stemt iedereen in met de werkcon-
ferentie. 

Interpretatie 
De vraag uit de zaal naar de betekenis van open en eerlijk communiceren biedt werkelijk een 
perfecte opening. De ambivalente gevoelens ten opzichte van een werkconferentie komen nu 
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heel makkelijk op tafel. De impliciete kritiek lijkt in eerste instantie gericht op de adviseur: 
“hoe kun je nu een werkconferentie voorstellen, als uit je eigen onderzoek blijkt dat de meest 
wezenlijke conditie ervoor ontbreekt”. Door enkel te zeggen “Dat lijkt me inderdaad een 
probleem” ontstaat precies over deze conditie de discussie. Deze conditie is de catch 22 van 
deze organisatie: de klacht van medewerkers is dat er in de organisatie niet open en eerlijk 
wordt gecommuniceerd, maar om dat te veranderen zullen medewerkers open en eerlijk 
moeten gaan communiceren, en daar schrikt men juist van terug. Deze catch wordt in de 
feedbackbijeenkomst ter plekke doorbroken door open en eerlijk te communiceren over de 
redenen waarom men er tegenop ziet om open en eerlijk te communiceren. Terwijl men dit 
doet, tast men de realiteit van de situatie af en stapt men over de drempel van het terug-
schrikken heen. 

Theoretische reflectie 
In de twee uur durende bijeenkomst speelt zich een compleet proces van instap, ontregeling 
en omslag af (zie 2.4.1). Lewin’s begrip dynamisch spanningssysteem is hier goed bruikbaar. 
Er is een dynamische strijd tussen twee tegengestelde krachten: men hoopt van de enorme 
werkdruk af te komen, maar is onzeker of men het management en de adviseur kan vertrou-
wen. De ontregeling van de bestaande balans tussen deze twee krachten vindt plaats door het 
onderzoek naar de tegenhoudende krachten aan te moedigen in plaats van voortstuwende 
krachten toe te voegen (Lewin, 1948/1999: 280). Op deze wijze kan de ontregeling van en de 
omslag in het spanningssysteem als een zelfregelende werkzaamheid van het cliëntsysteem 
plaatsvinden.  
Van wezenlijk belang is dat de adviseur niet schrikt van de aarzelingen en de terughoudende 
reactie in de zaal. Zijn schrik zou mensen verder doen terugschrikken. Nog erger wordt het 
als de adviseur de afhoudende reactie labelt als ‘weerstand tegen verandering’ of mensen 
indeelt als ‘vernieuwers’, ‘meewerkers’ en ‘dwarsliggers’. In deze fase zijn de ambivalenties 
in elk individu nog in beweging en introduceer je als adviseur een leugen als je mensen hier-
op indeelt. De ‘weerstand’ die mensen bieden is geen afwijzing van verandering, maar een 
teken dat zij bij een verandering betrokken willen raken. Zij zijn uit eigen vrije wil naar de 
bijeenkomst toegekomen en nemen er gelukkig de tijd voor om met elkaar te overleggen of 
het plan voor de werkconferentie perspectief biedt of niet. In dit overleg worden de realiteit 
van de situatie en emoties als hoop, onzekerheid en angst verkend. 

7.3.4 Construeren diagnosemodel 

Uit alle gemeten variabelen zijn de voor stress kritische organisatiekenmerken en persoon-
lijke vaardigheden geselecteerd. Dit is gedaan op grond van het aantal en de sterkte van de 
correlaties tussen de satisfactieschalen onderling en van de satisfactieschalen met de werk-
stressindicatoren, beide op P<.001 niveau. Op grond van deze analyse is het diagnosemodel 
opgesteld (zie figuur 7.5).32 Dit model heb ik bij de start van de eerste werkconferentie ge-
presenteerd met de stelling dat er drie manieren zijn om tot vermindering van werkstress te 
komen: kwantitatief reduceren van werkbelasting, structurele verandering van de organisa-
tieprocessen en ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Daarbij heb ik op grond van dit 
diagnosemodel voorspeld dat als men één of meer van de acht geïdentificeerde variabelen 
verbetert, dit tot een vermindering van de werkstress zal leiden.  
 
Bij het selecteren van deze variabelen hebben voorts drie vermoedens over het systeem in de 
stress een rol gespeeld. Deze vermoedens zijn geformuleerd op grond van de interviews en 
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de open vragen van de enquête en zijn besproken met de opdrachtgever. Allereerst lijkt er 
een samenhang te bestaan tussen moeilijke business situatie, hoge verwachtingen naar R&D 
en de onzekerheid die R&D eigen is. De business group staat onder grote druk om de ver-
wachtingen van de concerndirectie waar te maken, en R&D is hiervoor een sleutelfactor. Te-
gelijkertijd is het wezenskenmerk van R&D dat men resultaten tracht te realiseren waarvan 
niet zeker is of zij haalbaar zijn. Door de R&D’ers bovenop de onzekerheid die onderzoek 
eigen is ook direct te confronteren met de onzekerheid die de markt eigen is, ontstaat een 
cumulatie van druk.33  
 
 

Organisatie  
• Organisatie-invloed  • fit taak – capaciteiten 

 • steun lijnmanager 
 • open communiceren 

 
    Stress Werkbelasting  
 
 
 Persoonlijke vaar-

digheden  
• ruimte creëren  
• grenzen stellen  • zich doen gelden 

 
 
Figuur 7.5 Het diagnosemodel zoals gepresenteerd op de werkconferentie 
 
De volgende citaten uit de interviews illustreren de cumulatie van druk en de nadelige ge-
volgen ervan. 
 

 “De markt zit tegen. Bij analyse van de concurrentievoordelen blijkt dat R&D het ware 
onderscheid is. Niet de producten of de relaties, maar de technologische basis voor ope-
rational excellence. De rol van R&D en de verwachte impact op het resultaat van de bu-
siness group is gigantisch.” (de R&D-directeur) 

“Er is een permanente druk op het realiseren van hoge verwachtingen, terwijl ons werk 
de meest ongrijpbare factor is. Management probeert bij ons het resultaat gegarandeerd 
te krijgen, terwijl wij dat niet kunnen garanderen. De belangen zijn echter groot en het 
management wil zekerheid. Maar R&D is onzeker. Er kan altijd iets misgaan. Er kan al-
tijd iets onverwacht naar voren komen.” (principal scientist) 

 “Men roept steeds: het resultaat moet er zijn anders gaat de tent failliet. Dat mag klop-
pen, maar dit blijven roepen werkt averechts. Er is druk, maar door het er steeds over te 
hebben zuig je energie weg van de inhoud, waar het uiteindelijk moet gebeuren. De ene 
projectleider absorbeert de druk, de ander niet. Het gevolg is dat je veiligheid gaat zoe-
ken en incrementeel gaat werken.” (senior onderzoeker) 

Ik heb een poging gedaan om dit thema in een schaal meetbaar te maken. Een van de items 
is: “We raken bekneld tussen de onzekerheid die onderzoek eigen is en de zekerheid die het 
management van ons eist.” Deze schaal is wel betrouwbaar, maar het gemiddelde is niet uit-
zonderlijk en de correlaties zijn niet opvallend. In de diagnostische discussies op de werk-
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conferentie komt dit thema terug onder het steekwoord “klemplannen” (zie 7.4.3). Daarin 
klinkt door het klem zitten tussen de onzekerheid die onderzoek eigen is en zekerheid zoe-
kend management.   
Een tweede vermoeden betreft de waarden van het management. De voornaamste kritiek – 
door velen verwoord - is dat de menselijke waarden onbenoemd blijven.  
 

"De waarden ondernemend, betrouwbaar, deskundig, open en eerlijk, innovatief en mul-
tidisciplinair zijn goed, maar er ontbreekt iets essentieels aan de personeelskant. Het so-
ciale aspect, het intermenselijk relationele aspect zou in deze lijst van waarden een veel 
prominentere plaats moeten krijgen. Dit is wel erg zakelijk.” 

Deze mening ligt ook ten grondslag aan veel verbeteringssuggesties van medewerkers: geef 
mensen het gevoel dat ze er toe doen, dat ze betekenis hebben voor de organisatie en niet een 
willekeurig persoon zijn met wie je kunt schuiven. 
 

"Het is meestal niet de echte werkdruk die belastend is. Het gaat veel meer om het ge-
voel betrokken te worden en te zijn bij belangrijke beslissingen. Laat het management 
eerst eens vragen hoe je tegen een opdracht aankijkt voordat de beslissing wordt mee-
gedeeld, dat je iets moet gaan doen. Stel een projectteam samen op basis van geschikt-
heid en te verwachte bijdrage en niet op toevallige beschikbaarheid." 

"Meer belangstelling vanuit het management voor de medewerkers. Die worden nu nog 
teveel als ‘poppetjes’ behandeld, zonder aandacht voor individuele sterktes of zwaktes.“ 

Het tweede vermoeden is dus dat er een samenhang is tussen de ervaring van werkdruk en 
het gevoel dat er niet naar je geluisterd wordt en er geen rekening met je wordt gehouden. 
Dit thema zal de hoofdlijn van de discussies op de werkconferentie gaan bepalen. In het dia-
gnosemodel is dit thema vervat in de verbanden tussen stress enerzijds en steun van de lijn-
manager, invloed op besluitvorming en persoonlijke vaardigheden anderzijds. 
Het derde vermoeden is dat de bron van de stress niet zozeer in de R&D-afdeling zit, maar in 
de business group. We hebben gezien dat de responsiviteit van het BG-management en de 
business group efficacy bijzonder laag scoorden. De correlaties van deze twee variabelen 
met stress en met de andere organisatiekenmerken rechtvaardigden opname in het diagno-
semodel. In feite heb ik hier een politieke beslissing genomen. Ik heb enkele malen voorge-
steld de wijze waarop R&D in de business group als geheel functioneert mee te nemen in het 
werkdrukonderzoek. De R&D-directeur voelde daar niets voor, met als argument dat men 
dat moet onderzoeken wat men kan beïnvloeden. Ik heb deze beslissing geaccepteerd vanuit 
de overweging dat R&D alleen invloed op de business group zou kunnen uitoefenen als het 
er eerst zelf in zou slagen het eigen organisatiesysteem te veranderen. Wat zo echter niet be-
spreekbaar wordt gemaakt, is de interdependentie tussen R&D en business group. We zullen 
zien dat deze buitensluiting van een mogelijk centrale bron van stress het proces van organi-
satieontwikkeling tweemaal in de problemen brengt. 
 

7.4 Interventie 2: Large Group Intervention 

Om er voor te zorgen dat de organisatie zijn eigen diagnose stelt, stel ik voor een organisa-
tieconferentie te houden. De R&D-directeur stemt zonder aarzelen met het voorstel in. Hij 
nodigt de medewerkers al bij de terugkoppelingsbijeenkomst schriftelijk uit aan de werkcon-
ferentie deel te nemen. Daarbij stelt hij deze vragen:  
• “Waarom wordt de invloed als laag ervaren, terwijl het management steeds uitnodigt tot 

participatie? 
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• Waarom is er spanning met betrekking tot resultaatgericht werken, terwijl de perceptie 
van eigen capaciteit hoog is? 

• Waarom wordt de communicatie als onvoldoende ervaren, terwijl over alle aspecten van 
onze organisatie gecommuniceerd wordt?” 

Procesobservatie: deze vragen communiceren een impliciet verwijt (“waarom zien jullie niet 
dat wij het goed doen?”) en een expliciete uitnodiging (“voor een gezamenlijke zoektocht 
naar de antwoorden en de te ondernemen acties”). Omdat de vragen in feite de schuld bij de 
medewerkers leggen, heb ik ze niet als uitgangspunt genomen voor het ontwerp van de con-
ferentie. Ze zouden slechts defensief gedrag van medewerkers hebben opgeroepen. Ik heb 
echter nagelaten op enigerlei wijze te interveniëren op de dubbele boodschap van de R&D-
directeur. Achteraf is dit een missser, zoals we in het vervolg van de opdracht zullen zien. 

7.4.1 Ontwerp 

Het ontwerp betreft een volgorde van vragen en een structureringsprincipe voor de verande-
rende samenstelling van groepen.34  De volgorde van de vragen onder alle bijeenkomsten 
(zie box 7.3) is als volgt: 
1. wat speelt hier nu?    : Verkennen van het probleem 
2. wat zijn daarbij de causale verbanden? : Stellen van de diagnose 
3. wat kunnen wij er aan doen?  : Genereren van oplossingen 
4. wat gaan wij er aandoen?   : Kiezen van oplossingen 
Bij de eerste vraag gaat het om het bespreekbaar maken van indrukken door mensen uit te 
nodigen te zeggen wat zij zien, horen, voelen en denken terwijl zij elkaar aan het werk zien. 
Bij de tweede vraag gaat het om het verwerven van inzicht door de indrukken te vergelijken 
en te zoeken naar de achtergrond en de gevolgen ervan. 
De veranderende samenstelling van groepen loopt telkens van kleine groep naar grote groep, 
waarbij de kleine groep in elke ronde anders wordt samengesteld, beginnend bij homogeen 
naar steeds meer heterogeen. In de eerste verkennende rond zijn de kleine groepen ingedeeld 
naar discipline (vier vakinhoudelijke disciplines, het management apart en de ondersteu-
nende functies apart). De overweging is dat de werkdruk eerst in de context van de inhoud 
van het werk dient te worden verkend. In deze zes bijeenkomsten worden op één A4 de uit-
komsten van het belevingsonderzoek zichtbaar gemaakt per discipline. Drie vragen worden 
besproken: (1) herkennen jullie de uitkomsten; (2) wat is jullie interpretatie; (3) wat moeten 
anderen in de organisatie hiervan weten? Dit wordt vervolgens plenair gerapporteerd op de 
eerste organisatieconferentie.  
In de tweede, verdiepende ronde worden de kleine groepen ingedeeld naar functie (analisten, 
onderzoekers, projectmanagers, secretaresses, kwaliteitscoördinatoren en lijnmanagers), met 
weer plenaire rapportage en bespreking.  
De derde ronde bestaat uit een apart agendapunt voor werkdruk in de bestaande projectgroe-
pen. De uitkomsten daarvan worden weer plenair gerapporteerd op de tweede conferentie-
dag. Hier gaat het erom creatief te worden in het bedenken van mogelijke oplossingen. Ver-
volgens werken op basis van vrijwilligheid en heterogeniteit samengestelde werkgroepen de 
veranderingsvoorstellen uit.  
In de vierde ronde presenteren de ad hoc werkgroepen hun verbeteringsvoorstellen, licht het 
management zijn beslissingen over deze voorstellen toe en kunnen de medewerkers op beide 
reageren. 
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Box 7.3: de opbouw van de bijeenkomsten 

Feedbackbijeenkomst belevingsonderzoek   24 november 1998, 15.00-17.00 

Feedbackbijeenkomsten per discipline:   27 januari, 1,5 uur 

Organisatieconferentie hele afdeling   11 februari, 10.00-17.30 

• plenaire rapportage disciplines 

• subgroepen per functie 

• plenaire rapportage functiegroepen 

Projectgroepbijeenkomsten    maart, 1,5 uur 

Tweede conferentiedag      14 april, 10.00-16.45 

• plenaire rapportage per projectgroep 

• subgroepen per verbeterthema 

Ad-hoc werkgroepen werken oplossingen uit    mei en juni 

Derde conferentiebijeenkomst     24 juni, 15.00-17.00 

Terugkoppeling follow-up meting    25 november 1999, 15.00-17.00. 

De subgroepen op de eerste en tweede werkconferentie worden begeleid door zeven facilitatoren. Eén 
van hen komt van buiten, zes zijn werkzaam bij Het Bedrijf, maar niet in de betrokken business group.  

 

7.4.2 Aannamen 

De aannamen van de interventie betreffen het proces, het ontwerp en de rol van de facilitator. 
De eerste aanname is dat stress een organisatiediagnose vereist door de betrokkenen in het 
systeem zelf. Dit houdt in dat de betrokkenen systeeminzicht ontwikkelen door over de eigen 
organisatie te leren denken in termen van een systeem waar zij zelf onderdeel van zijn. Zij 
leren onder andere te reflecteren op de vraag welke invloed zij in hun rol op anderen in het 
systeem hebben en welke invloed zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. In 
termen van de besproken stresstheorie moet helder worden welke beïnvloedingsmogelijkhe-
den in het bestaande systeem ontbreken en dus gecreëerd moeten worden. Tegelijk dient aan 
de organisatie een transitieruimte te worden geboden waarin de organisatieleden – terwijl zij 
gezamenlijk onderzoeken welke beïnvloedingsmogelijkheden ontbreken – oefenen in het 
aanwenden van invloed door gebruik te maken van de tijdelijke beïnvloedingsmogelijkheid 
die de interventie hen biedt.  
Het interventieprincipe “getting the whole system into the room” (Weisbord, 1987) lijkt het 
meest geschikt om systeemverandering op basis van systeeminzicht mogelijk te maken. De 
verzamelnaam Large Group Interventions omvat meerdere interventiemethoden die het mo-
gelijk maken gelijktijdig met alle delen van de organisatie te werken. De methoden brengen 
een kritische massa mensen bijeen om te werken aan issues die ‘systemisch’ van aard zijn. 
Een issue heeft een systeemkarakter als zij een groot aantal mensen van alle gebieden en alle 
niveaus van de organisatie betreft (Bunker en Alban, 1997: xv-xvi). In termen van het ABX-
systeem: de X en de B zijn gelijktijdig in de zaal aanwezig. Een grote groepsinterventie kan 
op verschillende niveaus van participatie plaatsvinden. Nistelrooij, van (2000: 50) deelt grote 
groepsbijeenkomsten in op een as die loopt van informeren via consulteren naar co-creëren. 
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In termen van het model van Pasmore en Fagans (zie 2.2.2) nodigt de interventie van deze 
casus uit tot participatie op het derde en vierde niveau, waarin het er om gaat dat mensen 
zich met anderen verbinden om het systeem inclusief zijn machtsverhoudingen eerst ter dis-
cussie te stellen en vervolgens samen te werken aan systeemverandering. 
 
De methode om het systeeminzicht te ontwikkelen is die van het ervaringsleren (zie figuur 
7.6). Eerst delen en vergelijken de organisatieleden hun ervaringen met het issue. Dit is al 
een verandering, omdat het issue tot dan toe onbespreekbaar was. Bovendien doorbreekt dit 
het gevoel als poppetje behandeld te worden. Door ten overstaan van alle relevante groepen 
in het systeem ervaringen met werkdruk uit te wisselen kan men als persoon-in-rol in de af-
deling aanwezig zijn. De volgende stap is dat men de verschillen en overeenkomsten waar-
neemt tussen de ervaringen van de verschillende subgroepen en zo zicht krijgt op hoe het 
systeem als geheel functioneert. Alle delen van het (tot R&D beperkte) systeem zijn aanwe-
zig, waardoor diagnoses en mogelijke oplossingen ter plekke bij elkaar getoetst kunnen wor-
den, zonder allerlei tussenschakels met bijbehorende doorlooptijden. Tegelijk blijft de grote 
groepsbijeenkomst een transitieruimte en is zij niet de organisatierealiteit zelf. De praktische 
implicatie hiervan is dat niet kan worden volstaan met het leerproces dat zich in de werkcon-
ferentie afspeelt, maar dat ook concrete plannen moeten worden uitgewerkt om te komen tot 
verandering van de structuur en procedures van de organisatie. 
 
 
Gezamenlijk onderzoek   → Systeeminzicht   →  Samenwerking aan systeemverandering 
• verwoorden van ervaringen  
• confrontatie van perspectieven  
• diagnosticeren van X 
 
 
 
Figuur 7.6 De procesaanname achter het ontwerp van de organisatieconferentie 
 
De helende functie van praten over ervaringen is goed onderkend op individuniveau en nog 
weinig op organisatieniveau. In de discussie over actieonderzoek (hoofdstuk drie) heb ik er 
voor gepleit niet alleen data naar de betrokkenen terug te koppelen, maar in de interventie 
ook een organisatiemodel te construeren, dat waarheidsvinding in de situatie mogelijk maakt. 
In deze casus heeft het diagnosemodel (figuur 7.5) deze functie. Het biedt een samenhangend 
oriëntatie temidden van de diversiteit aan ervaringen van betrokkenen. Bovendien kan men 
uit het diagnosemodel voorspellingen afleiden over wat effectieve acties zijn. Deze voor-
spellingen kan men toetsen door actie te ondernemen en vervolgens opnieuw te meten. De 
procesaanname van deze derde casus is nu dat het valideren van ervaringen door confronta-
tie van verschillende perspectieven en door het ondernemen van systeemveranderende actie 
tot systeeminzicht leidt (zie figuur 7.6). Dit zal vermoedelijk vooral het geval zijn voor een 
organisatiesysteem dat gedurende langere tijd het eigen functioneren onbespreekbaar heeft 
gemaakt, waardoor er geen samenhangend organisatie-inzicht meer bestaat en elke subgroep 
en elk individu aangewezen is op (en zich ook vastklampt aan) de eigen deelervaring.  
 
Een concurrerende veronderstelling is dat modellen in organisatieontwikkeling primair die-
nen “om een discussie te faciliteren, niet om tot een wijziging te komen in de substantiële 
rationaliteit van de organisatie.” (Strikwerda, 2000b: 50). Betrokkenen kunnen daardoor 
“over een verhaal beschikken dat naar hun gevoel zo dicht mogelijk bij hun eigen situatie 
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staat”. Volgens Strikwerda hoeven de hiervoor gebruikte modellen “ook niet getoetst te wor-
den aan de empirie en aan invariante wetmatigheden” die ten grondslag liggen aan “funda-
mentele veranderingen in de markt en de technologie” (2000b: 50). Als beschrijving van een 
in OD vaak voorkomende vorm van psychologisering is dit herkenbaar. De aanname van 
deze casestudie is hieraan echter tegengesteld. Modellen dienen niet alleen om een discussie 
te faciliteren, maar dienen ook gevalideerd te worden. Anders houden we mensen alleen 
maar bezig met ‘verhalen’ en ‘gevoelens’ die nabijheid oproepen, maar hen niet in staat stel-
len met de hele realiteit om te gaan. Bovendien kent niet alleen de markt en de technologie, 
maar ook de menselijke ervaring een eigen empirie en eigen wetmatigheden. Het in een pro-
ces van organisatieontwikkeling gehanteerd model dient (1) getoetst te worden aan deze em-
pirie en (2) bij te dragen aan een explicitering van de onderliggende wetmatigheid. De toet-
sing vindt plaats in de paragraaf over de resultaten van de interventie, de ontvouwing van de 
onderliggende wetmatigheid in de discussieparagraaf. 
 
Kritisch bij het ontwerpen van de grote groepsbijeenkomst is nu de afwisseling van kleine 
groepen en grote groep. 

“De sociale technologie van de grote groepsinterventies is de combinatie van kleine en 
grote groepen en de ‘flow’ of transities tussen deze twee. (…) Werken in kleine groepen 
is meer efficiënt en geeft mensen meer gelegenheid hun stem te laten horen. Beslissin-
gen (of aanbevelingen voor actie) worden echter gewoonlijk op het niveau van de grote 
groep genomen.” (Burke in Bunker & Alban, 1997: xiii) 

Bij het ontwerp van de combinatie van kleine groepen en plenaire groep zijn twee uitgangs-
punten gehanteerd. Ervaringsuitwisseling kan alleen tot inzicht in het hele organisatiesys-
teem leiden als een confrontatie plaatsvindt tussen de verschillende perspectieven van de 
relevante groepen die tezamen het organisatiesysteem vormen. De diversiteit in perceptie 
van de organisatie is dus een wezenlijke conditie voor leren. Maar als mensen onmiddellijk 
in heterogene groepen stappen, kunnen zij nog geen onderscheid maken tussen het individu-
ele element en het rolelement in hun ervaring. Daarom moet eerst ervaringsuitwisseling in 
homogene groepen plaatsvinden. De ontwerpaanname is dus dat ervaringsuitwisseling in 
homogene groepen ervaringsuitwisseling in de plenaire, heterogene groep mogelijk maakt 
(zie figuur 7.6). De homogene groepen wisselen indrukken uit en vormen een opinie over de 
achtergrond van de werkdruk in hun gedeelde rol. De rapportage aan elkaar in de plenaire en 
de bespreking ervan vanuit elk van de perspectieven, leidt vervolgens tot een diagnose van 
het organisatieprobleem. 
 
 
Delen van ervaring in homogene groepen   →    Plenaire confrontatie van perspectieven 
   opinies  → organisatie-inzicht 
 
Figuur 7.7 De aanname onder het ontwerp van de organisatieconferentie 
 
Het interventieprincipe ‘het hele systeem in de zaal’ vereist een specifieke rol van de advi-
seur. In de survey feedback verzet de adviseur veel meer werk dan het cliëntsysteem. Bij een 
grote groepsbijeenkomst is het omgekeerd. Dan is het de taak van de adviseur de structuren 
te creëren die het systeem in staat stellen de eigen data te verzamelen en te analyseren en zelf 
beslissingen te nemen (Bunker & Alban, 1997: 10). De leider van een grote groepsbijeen-
komst moet getraind en ervaren zijn in het omgaan met een palet aan sterke emoties (Bunker 
en Alban, 1997: 208). Sterke emoties kunnen bij mensen angsten oproepen. Om verandering 
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tot stand te brengen moet men de gevoelens lang genoeg kunnen tolereren om er op te kun-
nen reflecteren, en daarbij de angsten ‘doorstaan’ die zij oproepen. In de psychodynamische 
literatuur wordt dit containment genoemd (zie bijvoorbeeld Halton, 1994: 17). Als de be-
trokkene zelf niet tot containment in staat is, kan een ander tijdelijk voor hem de gevoelens 
‘dragen’. Op grond van de procesobservaties zal ik in de discussieparagraaf expliciteren hoe 
de rol van containment in deze casus is ingevuld. Het is goed om echter eerst kennis te ne-
men van de procesobservaties en de data over de resultaten van de interventie. 

7.4.3 De plenaire bijeenkomsten van de werkconferenties 

De R&D-directeur opent de bijeenkomst. Vervolgens licht ik het programma toe en presen-
teer het diagnosemodel.  

Ronde een: verkennen van het probleem 
De conferentie begint met de rapportages van de bijeenkomsten van de vier vakinhoudelijke 
disciplines, het management en de ondersteunende functie. Hiermee komt al een enorme di-
versiteit aan perspectieven naar voren. Eén discipline schetst de wetmatigheden van de tech-
nologische processen, die hoge eisen stellen aan de flexibiliteit en zorgzaamheid van de me-
dewerkers. Organisch materiaal in een proefopstelling kent geen weekend. Als onderzoeker 
en analist pas je je privé-leven daaraan aan. De hoge werkdruk komt echter vooral, omdat 
men geen nee kan zeggen tegen een projectmanager. Een andere discipline legt het accent op 
haar plaats in het totale ontwikkelingsproces, waarin zij zich “klem gepland” voelt. Een der-
de discipline benadrukt dat de projecten “allemaal afzonderlijke eilandjes dreigen te zijn” en 
dat er een verschil is tussen “grote en kleine konijnen” ofwel projectmanagers enerzijds en 
onderzoekers en analisten anderzijds. Een vierde discipline refereert aan oud zeer uit de tijd 
van de decentralisatie van R&D. Tot slot verwoordt het management de eigen ervaring dat 
de lat hoog ligt en de waardering laag is: als een project slaagt krijgt de business (manager) 
de credit, als een project mislukt krijgt (de projectmanager van)  R&D de schuld.  
Procesobservatie: er ontstaat direct en vanzelfsprekend een acceptatie van het feit dat elke 
groep zijn eigen perspectief heeft. Waarschijnlijk komt dit door de start op basis van de vak-
inhoudelijke differentiatie 

Ronde twee: stellen van de diagnose 
In de homogene groepen per functionele rol werkt men aan de vragen: “Waar hebben wij in 
onze rol teveel last van?” en “Wat zijn daarvan de oorzaken?” In deze groepen komt men 
normaal gesproken nooit bijeen. Wil de lezer enig gevoel krijgen voor het proces dat in de 
plenaire plaatsvindt, dan helpt het mogelijk als hij zich verplaatst in een van de rollen (se-
cretaresse, kwaliteitscoördinator, projectmanager, lijnmanager, analist of onderzoeker) en 
zich vanuit die positie voorstelt wat op hem het effect zou zijn van het luisteren naar het pa-
let aan ervaringen. 
In de plenaire rapportage stellen de secretaresses dat zij behandeld worden als het vuilnisvat 
van de afdeling. De kwaliteitscoördinatoren leggen uit hoe het komt dat zij op de schaal 
‘emotionele uitputting’ het hoogst hebben gescoord. De projectmanagers zeggen er behoefte 
aan te hebben dat de R&D-directeur hun meer vertrouwen schenkt en dat hij in de business 
group voor zijn team moet staan. De lijnmanagers zeggen dat zij het beeld herkennen dat 
naar voren is gekomen. De analisten benadrukken dat zij wel weten dat zij nee mogen zeg-
gen, maar dat als zij dit doen zij geen gehoor vinden. De managers hebben onvoldoende vak-
inhoudelijk begrip en hun druk is zo groot dat de analisten daar geen weerwoord op hebben. 
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Zij bepleiten een meer aftastende managementstijl waarin men elkaar probeert aan te voelen 
in plaats van alleen maar werk oplegt. De onderzoekers stellen dat er te weinig ruimte is voor 
vakinhoudelijke ontwikkeling en te weinig zorg voor het persoonlijk welbevinden van men-
sen. Duidelijke afspraken maken vinden zij moeilijk: word je nu serieus genomen of zijn al-
leen de targets heilig? 
 
Na elke presentatie is er een bespreking. Om het gesprek te openen, geeft de facilitator zijn 
indruk aan de rapporteur terug. Vervolgens vraagt hij de zaal indrukken en waarnemingen te 
geven van de rol-in-actie. Bijvoorbeeld: wat zien jullie een kwaliteitscoördinator doen die 
emotioneel uitgeput raakt? Deze aanpak helpt de zaal individuele accenten wel te horen, 
maar te focussen op de stress in de rol. Deze aanpak helpt mensen om net even anders te 
luisteren naar het verhaal van iemand wiens verhaal zij dachten wel te kennen. 
 
De plenaire uitwisseling leidt tot de diagnose dat het systeem werkt op basis van doorgeef-
gedrag. De business zet de projectmanager onder druk en deze geeft de druk één op één door 
aan (en via) werkgroepleiders en analisten. Dit resulteert in een gebrek aan aandacht voor de 
persoon (weinig waardering, gebrek aan coaching, ontbreken van een vader/moederrol) en in 
klemplannen (het voortdurend stellen van te hoge doelen, die niet gehaald kunnen worden 
zonder bovenmatige inspanning en/of concessies aan de wetenschappelijke ontwikkeling).35 
Procesobservatie 1: de rapportages en de discussie erover nemen – anders dan gepland - de 
hele middag in beslag. Mijn voorstel halverwege de middag af te breken en conform de 
agenda de volgende ronde in subgroepen te starten wordt unaniem afgewezen. Het com-
mentaar van de zaal is: je hebt het veel te optimistisch gepland, net zoals wij onze projecten 
te optimistisch plannen! De behoefte om plenair de rapportages van de functiegroepen door 
te werken is zo groot dat men van 13.45 uur tot 17.30 uur met een kleine pauze van een 
kwartier plenair doorwerkt in een zaal die eigenlijk te klein is voor 90 mensen. Er is werke-
lijk een honger naar ervaringsuitwisseling. 
Procesobservatie 2: in de rapportages van de discipline- en functiegroepen zit veel speels-
heid en humor. In de loop van de middag ontstaat een gevoel van zwaarte in de zaal. Ik be-
noem dit gevoel en vraag de zaal het te onderzoeken. Dit leidt tot een verdere discussie over 
het klemplannen, niet tot een gevoel van opluchting. 
Interpretatie achteraf: mogelijk is het gevoel van zwaarte eenvoudig een reële vermoeidheid. 
Ook heeft mogelijk het groeiende inzicht in de realiteit van de situatie, in het systeem in het 
doorgeefgedrag, een deprimerend effect. Het op een tweedeling gebaseerde organisatiebeeld 
waarmee men ’s ochtends binnen is gekomen (denk aan het beeld van de grote en kleine ko-
nijnen) blijkt de realiteit geen recht te doen. In de loop van de middag ontdekt men dat pro-
ject- en lijnmanagers evenveel last van de werkdruk hebben als de medewerkers. Dat heeft 
men dus al die jaren niet gezien. Iemand concludeert dat “wij elkaar meer aandacht en waar-
dering moeten en kunnen geven”.36 Het inzicht in wat men elkaar aandoet en tekort doet, 
heeft iets deprimerends, Het vermogen de realiteit hiervan te ervaren vereist dat men het de-
primerende ervan kan doorstaan. Mogelijk is dit het leerproces dat zich in deze plenaire af-
speelt. Na afloop blijven zeer veel mensen in een ontspannen sfeer nog even iets drinken. De 
R&D-directeur vertrekt echter meteen. Dat zal hij na de tweede conferentiedag ook doen. Hij 
heeft nog allerlei afspraken. Pas later wordt duidelijk dat hij volledig meedoet met de activi-
teiten, maar moeite heeft de gevoelens te ontvangen die mensen hebben ten aanzien van zijn 
rol in het geheel. Hij neemt niet deel aan de transitieruimte om zijn rol en relaties opnieuw te 
verkennen en uit te proberen.  
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Ronde drie: genereren van oplossingen 
De projectgroepen bespreken in een projectvergadering op welke wijze de werkdruk zich in 
hun werkverband manifesteert. Op basis hiervan formuleert het MT vier verbeterthema’s. Op 
de tweede werkconferentie rapporteert elk project. Daarna wordt het voorstel voor de vier 
thema’s besproken, bijgesteld en werkt men in werkgroepen de thema’s uit. In het laatste uur 
rapporteren secretaresses, kwaliteitscoördinatoren en management over mogelijke oplossin-
gen van de werkdruk in hun werkverband. 
Procesobservatie 1: ‘s ochtends ontstaat een uitvoerige discussie over de actuele situatie in 
de business. De business group is begonnen aan een strategische planningsronde (zie ook 
hoofdstuk zes). De projectmanagers hebben er veel extra werk aan om het managementteam 
van de business group van informatie te voorzien. Deze discussie heeft geen duidelijke con-
clusie. Het lijkt alsof de projectmanagers iets op tafel willen leggen, maar het is niet duide-
lijk wat. 
Procesobservatie 2: ’s middags vertelt de projectmanager die zou rapporteren over de be-
spreking van de werkdruk in het MT dat hij dit niet doet. Hij heeft het te druk gehad en heeft 
op de laatste werkconferentie geleerd dat je nee mag zeggen als je vol zit. De zaal reageert 
eerst verbaasd. Zo gemakkelijk kan nee zeggen nu toch ook weer niet zijn. Had hij niet een 
collega kunnen vragen zijn taak over te nemen? De projectmanager zegt een collega bena-
derd te hebben. Die had ook geen tijd. Samen zijn ze naar de R&D-directeur gegaan om de 
opdracht om te rapporteren terug te geven. De zaal raakt geïrriteerd. Heeft de directeur het 
teruggeven geaccepteerd? Zo ja waarom heeft hij dan niet voor een alternatief gezorgd? Zo 
nee, waarom doet die projectmanager zo moeilijk. Hij kan toch uit de losse pols een rappor-
tage geven. De projectmanager schuttert. Ik suggereer hem dat deze situatie mogelijk ont-
staan is door de wijze waarop de R&D-directeur hem heeft opgedragen de presentatie te 
doen terwijl hij er duidelijk niet voor voelde. Hij bevestigt dit, maar stapt niet over de drem-
pel om uit te leggen waarom hij er niet voor voelde. Daarop neemt de druk vanuit de zaal 
enorm toe. Men wil weten hoe het MT zijn eigen werkdruk gaat oplossen. Men vindt het een 
gebrek aan respect dat iemand zo eenzijdig op een afspraak terugkomt. Daarop staat de 
R&D-directeur op en vertelt dat de discussie in het MT over zijn stijl van leidinggeven is 
gegaan: “te streng, te zakelijk, te kil, te weinig sensitief, maar gelukkig hebben ze niet ont-
kend dat ik gevoel voor humor heb”. 
Na deze onthulling richt ik de discussie op het nee zeggen van de projectmanager. Op deze 
wijze ‘nee zeggen’ is duidelijk niet acceptabel. Wanneer is het wel acceptabel? Het antwoord 
van de zaal luidt dat nee zeggen legitiem is als je open en eerlijk aangeeft wat een klus zo 
lastig maakt, dat je er in de beschikbaar gestelde tijd niet uitkomt. 
Interpretatie achteraf: de medewerkers dwingen hier openheid van zaken af over de situatie 
in het MT, waarbij zij zich beroepen op de normen van het MT zelf. Hun kritiek creëert een 
beperkte ruimte waarin de R&D-directeur naar voren komt en vertelt wat zijn projectmana-
gers van hem vinden. Dit is een uiterst beperkt fragment van de werkelijke situatie. Hij ver-
telt niet wat zijn antwoord op het oordeel van de projectmanagers is, evenmin hoe hij hun rol 
in het werkdrukthema ziet.  
Als facilitator focus ik de discussie meteen weer op de projectmanager en op de spelregels 
rond nee-zeggen. Dit is achteraf een afleiding van het werkelijke issue: wat weerhoudt de 
projectmanager (en zijn zes collega’s die ook in de zaal zitten en zich allemaal stilhouden) 
ervan te vertellen wat er in het MT is besproken? Vertolkt zijn nee-zeggen de angst om over 
zijn/hun baas te spreken? Is het zich beroepen op het recht om ‘nee te zeggen’ een defen-
sieve routine om een moeilijk issue onbespreekbaar te houden?  
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Ter plekke heb ik geen moment aan de mogelijkheid gedacht de discussie nu op de directeur 
te richten. Vermoedelijk heeft de afronding die hij (waarschijnlijk onbewust) koos “gelukkig 
hebben ze niet ontkend dat ik gevoel voor humor heb” als een zeer effectieve ‘closure’ ge-
werkt. Deze zinswending sloot het korte moment waarop de directeur zelf in het middelpunt 
van de discussie staat definitief af. Bovendien riep zijn interventie ook een gevoel van sym-
pathie op, omdat hij hiermee de druk van de zaal op de projectmanager wegnam. 

Ronde vier: kiezen van oplossingen 
De vier op de tweede werkconferentie gevormde werkgroepen werken in circa acht weken 
oplossingen uit. Hun voorstellen worden overgenomen door het MT. Op de derde werkcon-
ferentie in juni presenteren de werkgroepen hun voorstellen: 
Procesobservatie 1: terwijl de werkgroepen werken aan hun oplossingen, heb ik als adviseur 
niets te doen. In eerste instantie verontrust mij dit. Zou het wel goed gaan? Als ik uiteindelijk 
de kwaliteit van de voorstellen zie, realiseer ik mij dat mijn ongerustheid zuiver individueel 
is en geen reële functie heeft. Blijkbaar heeft de ervaringsuitwisseling op de werkconferen-
ties de bewegingsruimte gecreëerd  waarin medewerkers en managers zelfregelend, binnen 
enkele organisatiekundige hoofdlijnen en een afgesproken tijdshorizon, kunnen werken aan 
de verbetering van de organisatie. 
Procesobservatie 2: bij de terugkoppeling van de T2 meting stel ik voor dat de R&D-direc-
teur de bijeenkomt leidt als formele markering van het einde van de interventie als transitie-
ruimte. Hij doet dit met overtuiging. Maar blijkt ook onzeker. Hij opent de bijeenkomst met 
de opmerking dat in de laatste enquête mensen de klacht uiten dat zij hem nooit op de werk-
vloer zien. Hij zegt dit maar op te vatten als behoefte hem meer te zien. In deze uitspraak zit 
dezelfde bravoure als in zijn opmerking over zijn gevoel van humor op de tweede conferen-
tiedag. Ook dit keer reageert niemand. Rond zijn rol is iets onopgelost gebleven, zoals we in 
de volgende paragraaf zullen zien. 
 

7.5 Resultaten 

De nulmeting (T0) vindt plaats in november 1998. De resultaten van de interventies zijn 
tweemaal gemeten: eerst na de werkconferenties (T1: juni 1999) en dan na het uitwerken van 
de voorstellen voor organisatieverandering (T2: november 1999). De opkomst is telkens la-
ger: op T0 is N=82, op T1 is N=64, op T2 is N=59. De dalende opkomst kan worden begrepen 
tegen de achtergrond van enquêtemoeheid (tussen T1 en T2  worden nog twee andere enquêtes 
afgenomen door andere instanties), afnemende actiebehoefte (de werkdruk zat de medewer-
kers op T0 hoog, terwijl op T2 de druk eraf is) en een lichte afname van het aantal medewer-
kers (van 107 op T0 naar 100 op T2). 
In de volgende paragrafen geef ik de gemiddelden op de drie meetmomenten weer. Aller-
eerst is de uitval van respondenten getoetst met de t-test voor equality of means. Bij de uitval 
T1 –T0 verschillen de gemiddelden van de uitvallers (respondenten die op To wel, maar op 
T1 niet meedoen) alleen op de variabele ‘ruimte creëren significant ten opzichte van de blij-
vers (respondenten van T0 die ook op T1 weer meedoen). Opmerkelijk is dat de uitvallers 
(N=41) met 4.41 hoger scoren op ruimte creëren dan de 4.07 van de blijvers (N=41). Bij de 
uitval T2-T1 zijn er geen significante verschillen tussen uitvallers en blijvers. De data op de 
drie meetmomenten mogen dus als representatief worden beschouwd. 
Vervolgens zijn multivariate tests gedaan. Daaruit blijken significante verschillen tussen de 
drie meetmomenten. Pillai’s Trace = .229; F (24, 380) = 2.047; p= .003. 
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Tabel 7.5 Multiple comparison van de drie meetmomenten binnen dezelfde personen (N=24) 
 
 Pillai’s Trace M T0 M T1 M T2 Significantie 
5 puntsschaal      
Steun LM  
 

.002 3.0 3.3 3.5 T2 – T0 
T1 - T0 

7 puntsschalen      
Ruimte creëren  .052 4.2 4.5 4.3 T1 - T0 
Grenzen stellen  .025 3.8 4.3 4.3 T1 - T0 
Werkdruk  .003 4.3 3.6 3.7 T2 – T0 

T1 - T0 
Emotionele uitputting .044 3.8 3.2 3.4 T1 - T0 
Gevoel iets te berei-
ken 

.027 4.8 4.7 5.1 T2 – T1 

 
Tot slot is een multiple comparison test gedaan, waarbij de verschillen tussen de gemiddel-
den op T0 –T1, T1 –T2 en T0 –T2 op significantie worden getest. Zoals we zullen zien komen 
uit deze strenge test slechts een beperkt aantal significante verschillen te voorschijn. Oor-
spronkelijk heb ik gestreefd naar paarsgewijze vergelijking per respondent op de drie meet-
momenten. De anonieme code om respondenten op de drie meetmomenten te kunnen kop-
pelen is echter niet door alle respondenten ingevuld. Paarsgewijze vergelijking van de groep 
(N=24) die wel makkelijk koppelbaar is op elk van de drie meetmomenten, laat betere of 
zelfs mooie resultaten zien (zie tabel 7.5). Het is echter teveel werk om dit verder uit te zoe-
ken.  

7.5.1 Organisatie-effectiviteit 1: werkdruk  

De werkdruk neemt op T1 af, terwijl de werkbelasting onverminderd hoog blijft (zie tabel 
7.5). Ook de emotionele uitputting en de distantie nemen af, terwijl het gevoel iets te berei-
ken enigszins toeneemt. De verschillen liggen in lijn der verwachtingen, maar zijn niet signi-
ficant op het vereiste niveau (p< .05).  
 
Tabel 7.5  Gemiddelden van de stressindicatoren op de drie meetmomenten 
   n.s. = niet significant  
    
 M T0 M T1 M T2 Significantie 
5-puntsschaal     
Werkbelasting  3.8 3.7 3.8 n.s. 
     
7-puntsschalen     
Werkdruk  4.0 3.7 3.6 n.s. 
Gevoel iets te bereiken 4.8 4.7 5.0 n.s. 
Emotionele uitputting  3.3 3.2 3.1 n.s. 
Distantie/cynisme 3.4 2.9 3.0 n.s. 
 

7.5.2 Organisatie-effectiviteit 2: satisfactie  

Uit de antwoorden op een open vraag in de derde meting blijkt dat een belangrijke verbete-
ring van de organisatieprocessen is dat ervaringen nu worden gedeeld en dat ervan wordt 
geleerd.  
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“Door het delen van ervaringen blijkt dat mensen hetzelfde beleven en kun je samen 
zoeken naar oplossingen.” 

“Je blijkt niet alleen te staan.”  

 “De plenaire sessies zijn heel leerzaam: je hoort wat anderen denken en bovendien kan 
daar nog mondeling commentaar op gegeven worden door alle lagen van de afdeling.” 

 “Zo merk je dat je inderdaad invloed kunt hebben op de afdeling.” 

Voorts blijkt de relatie met het management verbeterd. 
 

“De drempel naar de lijnmanager is weg.” 

“Nu is  bevestigd dat wij geen pionnen zijn, maar mensen/individuen.” 

Tussen T1 en T2 zijn voorstellen uitgewerkt voor een verheldering en verbetering van de 
structuur en procedures van de afdeling. De belangrijkste verandering is een derde lijnmana-
ger. Met drie lijnmanagers kunnen medewerkers meer aandacht krijgen. Bovendien kunnen 
drie lijnmanagers wel zelf alle gesprekken voor objective setting, functioneringsbegeleiding, 
beoordeling en loopbaanbegeleiding met elke medewerker voeren. Hierdoor wordt de rol van 
de werkgroepleider ook weer helder. Hij is als scientist allereerst wetenschappelijk verant-
woordelijk voor zijn stuk in het project. Zijn rol is niet hiërarchisch, maar projectmatig. Op 
deze basis geeft hij input voor de beoordeling van analisten en onderzoekers. Voorts worden 
afspraken gemaakt om de vakinhoudelijke ontwikkeling en de beheerstaken beter in te plan-
nen. Ook zal een vacaturebank worden gestart, waarin nieuwe klussen en projecten worden 
aangekondigd en waarop individuele medewerkers zelf kunnen reageren. Er is een voorstel 
om een project voor communicatieverbetering te starten. Dit behelst het opstellen van een 
gedragscode, het installeren van betere technische hulpmiddelen om informatie voor ieder-
een toegankelijk te maken en regelmatig evalueren van bestaande overlegstructuren. Ook 
vindt enige herschikking van de taken van de kwaliteitscoördinatoren plaats en wordt de se-
cretariële ondersteuning enigszins uitgebreid. 
 
Tabel 7.6  Gemiddelden van organisatiesatisfactie op de drie meetmomenten.  
   n.s. = niet significant. Alle schalen zijn 5-punts    
 
 M T0 M T1 M T2 Significantie 
Invloed     
Invloed op taakuitvoering 3.4  3.5 n.s. 
Invloed op besluitvorming 2.7 2.9 3.1 T2- T0 
Fit  capaciteiten-taakeisen 3.5 3.7 3.6 n.s. 
     
Steun van de leidinggevende     
Steun LM  
 

3.0 3.3 3.5 T2 – T0 
T1 - T0 

     
Openheid     
Open communiceren 3.2 3.4 3.5 T2- T0 
     
Business Group     
Responsiviteit BG-MT 2.3  2.6 n.s. 
Business group efficacy  2.9 2.7 3.0 n.s. 
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Uit de enquêtes blijkt dat deze veranderingen positief worden gewaardeerd. De satisfactie 
met de organisatieprocessen is statistisch significant toegenomen op de schalen invloed op 
besluitvorming, steun van de lijnmanager en open en eerlijk communiceren (zie tabel 7.6). 
De toename vindt plaats met een constante progressie tussen T0 - T1 en T1 - T2. Het geloof in 
het gemeenschappelijk kunnen van de business group beleeft een dip op T1, om zich op T2 
weer te herstellen op de matige score van 3.0. 
In de vervolgmeting zijn na overleg met enkele medewerkers en managers enkele nieuwe 
onderwerpen opgenomen. Men blijkt maar matig tevreden met de responsiviteit van het MT 
van R&D (3.0), is positief over het gemeenschappelijk kunnen van R&D (3.7) en heeft rede-
lijk vertrouwen in de nieuwe aanpak (3.3). 

7.5.3 Competentie-indicator 1: self-efficacy 

Over de evaluatie van de persoonlijke vaardigheden zegt men onder meer: 
 

“Ik ben me meer bewust geworden van de  wijze waarop de organisatie functioneert en 
van de mogelijkheid om duidelijke grenzen te stellen.” 

“Ik heb meer ruimte voor mijzelf leren claimen.“ 

In de enquête (zie tabel 7.7) is ruimte creëren op T1 verbeterd, en neemt daarna niet verder 
toe.  Grenzen stellen stijgt geleidelijk in beide intervallen. Zich doen gelden neemt op T1 
licht toe en blijft vervolgens gelijk. Geen van de verschillen is statistisch significant. 
 
Tabel 7.7  Gemiddelden van self-efficacy op de drie meetmomenten. n.s. = niet significant. 

Alle schalen zijn 7-punts schalen.  
 
 M T0 M T1 M T2 Significantie 
Ruimte creëren 4.2 4.4 4.4 n.s. 
Grenzen stellen  4.1 4.2 4.3 n.s. 
Zich doen gelden 4.6 4.7 4.7 n.s. 
 

7.5.4 Competentie-indicator 2: ervaringsvermogen 

Er is op T1 en T2 geen meting gedaan van het ervaringsvermogen. De procesobservaties tij-
dens de interventie zullen straks een indruk geven van een verruiming van het ervaringsver-
mogen. Hier kan een voorval worden beschreven, waaruit blijkt dat het ervaringsvermogen 
in die zin is verruimd dat de moed is toegenomen om de gang van zaken in de organisatie 
openlijk ter discussie te stellen. Blijkbaar is men beter in staat de angst te doorstaan die met 
een dergelijk ter discussie stellen vaak gepaard gaat.  
In de periode van de tweede werkconferentie stelt één van de projectmanagers een conflict 
met zijn business manager op scherp. Hij heeft al langere tijd ongenoegen over de wijze 
waarop de business manager als opdrachtgever van zijn project functioneert. De druppel die 
de emmer nu doet overlopen is dat een strategische beslissing van de business manager over 
het project via de wandelgangen van productie bekend wordt. De R&D-projectmedewerkers 
zien hierin het bewijs dat de business manager geen respect voor mensen heeft. Het steekt 
hun zeer dat terwijl zij dag en nacht met het project bezig zijn, zij via de wandelgangen moe-
ten horen dat het project wordt stilgezet. De projectmanager gaat eerst op onderzoek uit en 
stelt dan zijn portefeuille ter beschikking. Met deze actie hoopt hij een discussie binnen de 
business group op gang te brengen over de rol van de business manager in de projecten. Dit 
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lukt niet. Het ABX-systeem van de business group absorbeert zijn kritiek. De business ma-
nager verontschuldigt zich bij de business group director met de opmerking dat hij twintig 
ballen tegelijk in de lucht moet houden en dat er dan wel eens een valt. Een onderzoek naar 
het systeem in de problemen in de crossfunctionele samenwerking komt niet op gang. Toch 
doet het de projectmanager goed dat hij een daad heeft gesteld. Het  levert hem na enige tijd 
ook een aantrekkelijker project op.  

7.5.5 Competentie-indicator 3: stemming 

In elk van de drie metingen is de groeicurve opgenomen.37 De percentages van de vijf typen 
op de drie meetmomenten staan vermeld in tabel 7.8. Op het oog zijn er grote verschillen 
zichtbaar. Een Chi2-test van de globale vergelijking laat zien dat de percentages van de vijf 
typen op de drie tijdstippen inderdaad statistisch significant verschillen (Chi2=16.6; p=0.03).  
Bij de vergelijking T0 - T1 blijven de percentages gestage groeiers, versnelde groeiers en ba-
lansherstellers ongeveer gelijk. Het percentage onverstoorbaren neemt iets toe. Het aantal 
neergaande lijners vermindert sterk. Deze vermindering blijkt ook significant (Chi2=6.0; 
p=0.02). Dit is een positieve ontwikkeling, die in overeenstemming is met de toename van de 
satisfactie en de self-efficacy in dezelfde periode.  
 
Tabel 7.8  Frequenties van de vijf groeicurven in de drie metingen 
 
 
Groeicurve T0 T1 T2 
Onverstoorbaar 8 % 15 % 15 % 
Gestage groei 27%  30 % 46 % 
Versnelde groei 30 % 32 % 17 % 
Neergaande lijn 22 % 7 % 6%  
Balansherstel 13 % 16 % 16 % 
Ontbreken  19 4 7 
N  82 64 59 
 
Bij de vergelijking T2 – T1 blijft het percentage onverstoorbaren constant, evenals de per-
centages neergaande lijners en balansherstellers. De verschuiving zit in de percentages ver-
snelde en gestage groeiers. De groep gestage groeiers neemt sterk toe, terwijl de groep ver-
snelde groeiers even sterk afneemt. Ook deze verschuiving blijkt statistisch significant. De 
vergelijking T2 ten opzichte van beide eerdere meetmomenten samen (T0 + T1) geeft 
Chi2=5.7; p=0.02.  
Men kan dit interpreteren als een negatieve ontwikkeling als men snelle groei hoger waar-
deert dan gestage groei. Als men daarentegen gestage groei interpreteert als meer gelijkma-
tige verbetering, dan is de groei van deze categorie een indicatie van ‘meer rust in de men-
sen’.  
Bovendien kan hier evenals bij casus 2 de vraag worden gesteld of de S-curve met versnelde 
groei wel juist is gelabeld. De S-curve kan door respondenten ook zijn geïnterpreteerd als 
een afvlakking van groei (zie hoofdstuk 6.6.5). Als afgevlakte groei het meer juiste label is, 
dan is de verschuiving van afgevlakte groeiers naar gestage groeiers zonder meer als positief 
te interpreteren, wat in overeenstemming zou zijn met de stabilisatie van de vermindering 
van de werkdruk en de verdere toename van de satisfactie met de organisatie in de periode  
T2 – T1.  
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7.5.6 Samenvattend 

De algemene lijn in de drie metingen is dat de werkbelasting hoog blijft, terwijl de werkdruk 
significant daalt. Vanuit het diagnosemodel (figuur 7.4) gezien zijn de uitkomsten in lijn der 
verwachtingen. Aan de organisatiekant is er een stijgende lijn in de satisfactie met de invloed 
op de organisatie, de steun van de lijnmanager en met het open en eerlijk communiceren. 
Alleen de fit tussen capaciteiten en taakeisen neemt niet significant toe. Aan de kant van de 
persoonlijke vaardigheden blijkt op T1 een toename van twee van de drie vaardigheden: 
ruimte creëren en grenzen stellen. Dit stabiliseert zich op T2. Drie van de vier als kritisch 
geïdentificeerde organisatiekenmerken en twee van de drie als kritisch geïdentificeerde per-
soonlijke vaardigheden dragen dus bij aan de vermindering van de werkdruk. Deze uitkomst 
valideert niet alleen het diagnosemodel, maar ook de interventie.  
 

7.6 Follow-up interventie en verdere lotgevallen van de afdeling 

Het managementteam komt in de verschillende rondes van de large group intervention ook 
bijeen om de werkdruk in haar eigen werkverband te onderzoeken en oplosbaar te maken. Na 
de afsluitende derde conferentiebijeenkomst van de hele afdeling krijg ik een vervolgop-
dracht voor de begeleiding van het MT bij het zoeken naar een oplossing voor de werkdruk 
in het MT zelf. Deze opdracht wordt voortijdig afgebroken. 

7.6.1 Het MT tijdens de SF en de LGI 

Van nulmeting naar diagnose 
Op T0 blijkt het MT vergeleken met de rest van de afdeling de hoogste werkbelasting en 
werkdruk te hebben en de laagste satisfactie met de stijl van leidinggeven van de directe 
chef. De directeur zelf blijkt echter gezien zijn uiterst lage scores op alle stressindicatoren 
weinig last van stress te hebben.  
In de loop van twee bijeenkomsten stelt het team de volgende analyse op. De projectmana-
gers zoeken hun waardering bij de business managers en bij het managementteam van de 
business group, maar krijgen deze daar niet. De business speelt behendig het spel van naar 
zich toe trekken van successen en van zich afschuiven van mislukkingen. De R&D-directeur 
speelt in dit spel niet de rol die de projectmanagers van hem verwachten. Als er een pro-
bleem is gaat de business manager namelijk naar het managementteam van de business 
group om zijn ongenoegen te uiten, en de R&D-directeur komt daar mee terug en geeft de 
betrokken projectmanager een uitbrander. Eén van de projectmanagers zegt hierover: “Dat 
doet vreselijk veel pijn. Nog voor je van de business wat gehoord hebt, krijg je van je baas al 
op je kop. Waar moet je heen? Je hebt geen verweer. Alle deuren gaan dicht en je moet er 
zelf voor zorgen weer uit de put te komen.”  
De reactie van de directeur is: “Inderdaad, ik veroorloof mij een stijl van opdrachten geven 
en doorgeven van kritiek. Maar het hangt ook van jullie af hoever ik daar in ga. Jullie zijn 
met negen mensen. Dan corrigeer je me toch.” Het antwoord hierop is: “Je bent onze baas, 
zo gelijkwaardig ligt dat niet.” 
De analyse van de projectmanagers betreft ook het aandeel dat de projectmanager zelf in de 
werkdruk heeft. Als elke rechtgeaarde R&D’er probeert hij voortdurend zijn grenzen op te 
trekken. Dat doet hij tot hij er bij neervalt. Gecombineerd met de slogan “een R&D-resultaat 
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is een businessresultaat” houdt dit in dat als andere functiegebieden (productie en marketing 
and sales) hun stuk niet oppakken, de R&D’er zich als redder van het bedrijf gaat gedragen.  
De projectmanagers weten niet goed welke conclusie zij hieruit moeten trekken. Eerst  wen-
sen ze dat de R&D-directeur voor hen de grenzen trekt, omdat zij zelf steeds geneigd zijn 
over grenzen heen te gaan. De directeur reageert als volgt: “ik stuur op de formeel afgespro-
ken verantwoordelijkheden en op wat jij wilt”. Een projectmanager stelt dat hij dit meer er-
vaart als de uitspraak van een functionaris dan van een persoon. Een ander stelt dat zij bij 
nader inzien niet wil dat haar baas voor haar de grenzen trekt.  
Procesobservatie 1: de directeur krijgt scherpe kritiek en (soms meer, soms minder) duide-
lijke verwachtingen te horen. Het lijkt hem weinig te doen. Hij kaatst slechts de bal terug. 
Als ik deze observatie terugkoppel, heeft dit weinig effect, noch op hem, noch op de pro-
jectmanagers, noch op de lijnmanagers. 
Procesobservatie 2: er is een eb- en vloedbeweging waarneembaar in het zelfonderzoek in 
het MT. In een vloedbeweging zegt men waar het op staat, waarbij het intellect zeer actief is 
om niet alleen een emotie, maar ook een analyse op tafel te leggen. In een ebbeweging zit 
iedereen achteruit in zijn stoel, wordt er wel gesproken, maar zonder geloof dat het ergens 
toe zal leiden. In de eb- en vloedbeweging lijkt moedeloosheid een belangrijke rol te spelen. 
Ik geef deze observatie aan het team. Men herkent de eb- en vloedbeweging, maar trekt er 
verder geen conclusie uit. 
Reflectie achteraf: het thema van onafhankelijkheid speelt voortdurend in dit zelfonderzoek 
van het MT. De directeur verwijt zijn mensen dat zij onvoldoende onafhankelijk zijn. De 
projectmanagers blijven hangen in de ambivalentie dat zij zelf onvoldoende in staat zijn 
grenzen te stellen, maar ook niet afhankelijk willen zijn van een baas die voor hen de gren-
zen stelt. Ik zie als adviseur geen uitweg uit deze tegenstelling. Ik zoek houvast in theorie, in 
plaats van deze stagnatie met het cliëntsysteem te bespreken. 

Na de tweede conferentiedag 
Over het gebeuren op de tweede conferentiedag zijn de projectmanagers woedend. Men 
voelde zich overvallen omdat men van niks wist en machteloos omdat men er niets aan kon 
doen. Nu is openlijk gebleken dat men geen team is en dat er een enorme afstand is tussen 
projectmanagers en directeur.  
Op de achtergrond speelt het extra werk voor de strategieronde van de business group. En-
kele projectmanagers hadden de directeur zelfs voorgesteld de conferentie uit te stellen. Men 
heeft dus geen enkele controle over de werkbelasting terwijl men midden in een project over 
werkdruk zit.  
 
De T1 meting in juni bevestigt dit. De positieve trend in de hele afdeling is niet zichtbaar bij 
het management. De werkbelasting is even hoog, de werkdruk iets omlaag, de satisfactie met 
de directe chef blijft laag, het geloof in het gemeenschappelijk kunnen is sterk omlaag, ter-
wijl emotionele uitputting en distantie van het werk sterk zijn toegenomen. In de bespreking 
hiervan in het MT gebruik ik de methode van appreciative feedback. Dit pakt gunstig uit. 
Qua sfeer in het team lijkt sprake van een wending. Afgesproken wordt hiermee door te 
gaan.  

7.6.2 Follow-up 

Op de eerstvolgende bijeenkomst in het najaar stel ik de structuurvraag centraal: “wil-
len/moeten we wel een team zijn? Wat zijn eigenlijk de interdependenties tussen de project-
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managers?” Het werken aan deze vraag gaat traag en het is  zoeken naar de juiste ingang en 
de juiste conclusies.  
Enkele weken later deelt de directeur me mee dat hij met me wil stoppen als begeleider van 
het MT. In een gesprek van anderhalf uur doet hij dit pas in de laatste minuut – als zijn vol-
gende afspraak al op de deur heeft geklopt. Ik ben eerst verbouwereerd, dan boos, en reali-
seer me dan: “hij doet het weer”. Hij overvalt je. Hij neemt zijn beslissing zonder met je te 
overleggen over de consequenties en zonder overleg met het team. Twee dagen later stel ik 
de R&D-directeur voor dit als exemplarisch te behandelen in wat dan mijn laatste teamsessie 
zal zijn. Hij is akkoord en we spelen de situatie na in aanwezigheid van het team. Het team 
herkent zijn gedrag. De directeur zelf zegt niet te zien wat het probleem is, erkent dat hij 
blijkbaar een blinde vlek heeft en vraagt om hulp bij het leren zien hiervan.  

Reflectie achteraf 
Het interactiepatroon kan achteraf gelabeld worden als overvallen / je laten overvallen. Als 
adviseur ben ik deel van dit patroon geworden. Ik zag het onvermogen van het team en 
meende met bilaterale gesprekken met de directeur verder te kunnen komen. Alsof het mij 
wel zou lukken. Beter was geweest de hopeloosheid van de situatie in het team bespreekbaar 
en hanteerbaar te maken. 
Het effect van de laatste interventie is vooral dat de realiteit van de situatie wordt geaccep-
teerd. Er ontstaat iets van realiteitszin. “Zo is hij en zo blijft hij blijkbaar.” Er is wel enig be-
sef dat het interactiepatroon in het eigen team samenhangt met de machtsverhoudingen in de 
business group. Men ziet dat het gedrag van de R&D-directeur samenhangt met zijn rol in 
het MT van de business group, maar ziet niet hoe dit zou kunnen veranderen. 
Had het anders gekund? Achteraf was het zinniger geweest het gedrag en de stijl van de 
R&D-directeur – en de vertrouwensvraag van de projectmanagers - met het team te onder-
zoeken tegen de achtergrond van de verschillende rollen die ieder vervult: de directeur is lid 
van het MT van de business group en manager van de R&D-afdeling enerzijds en de pro-
jectmanager is lid van een business team, manager van een projectgroep en ook nog eens lid 
van het MT van R&D. Door deze context niet gezamenlijk te onderzoeken, hebben de nor-
male attributieprocessen vrij spel. De R&D- directeur en de projectmanagers zien elkaars 
gedrag vooral tegen de achtergrond van de persoon van de ander (“niet onafhankelijk” res-
pectievelijk “niet te vertrouwen”), waarbij de achtergrond van ieders situatie onvoldoende 
wordt onderkend. Zo voelt mogelijk de R&D-directeur zich in het MT van de business group 
overvallen als hij geconfronteerd wordt met informatie waar hij niets van weet. Hierdoor zijn 
we ook niet aan probleemoplossing toegekomen. Er hadden bijvoorbeeld spelregels afge-
sproken kunnen worden hoe men elkaar in dit vierkant van dubbele rollen tijdig moet infor-
meren om niet verrast te worden door kritiek van business managers op de voortgang van 
projecten.  
Deze oplossingsrichting veronderstelt echter dat men bereid is met elkaar als team te opere-
ren. De R&D-directeur is echter sterker in bilateraaltjes dan in teamoverleg. Hiermee creëert 
hij een sfeer van wantrouwen. De les van de casus lijkt dat als het gedrag van de hoogste 
baas een deel van het probleem is en hij dat niet onder ogen wil zien, medewerkers en advi-
seur feedback kunnen geven en organisatieanalyses kunnen plegen tot ze groen en geel zien, 
dan heeft dat geen effect. Alles in je protesteert dan – je geloof in eigen kunnen, je gevoel 
voor rechtvaardigheid, je behoefte aan menselijk contact – maar als realiteit moet worden 
onderkend dat in een hiërarchie de impact van de baas op de interpersoonlijke verhoudingen 
tussen zijn medewerkers buitengewoon groot is. Het gaat hier dan ook niet alleen om attri-
butieprocessen, ook de formele structuur maakt het mogelijk dat de R&D-directeur en zijn 
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direct reports elkaar vasthouden in een interactiepatroon waarin de één de rol van onver-
wacht ingrijpende machthebber kan spelen en de ander die van zwakkere partij die zich van 
meerdere kanten belaagt voelt. In dit interactiepatroon kan men elkaar onmogelijk als vol-
waardig gesprekspartner behandelen. Mogelijk was iets van volwaardigheid ontstaan als de 
adviseur hen geholpen had dit als realiteit te benoemen en er de vraag naar consequenties aan 
te verbinden. 

7.6.3 Verdere lotgevallen 

Hoe duurzaam is de verandering in deze casus? Sinds T2 heeft geen nieuwe meting plaatsge-
vonden, waardoor over de duurzaamheid van vermindering van werkdruk en toename van 
satisfactie en self-efficacy geen data beschikbaar zijn. Ondertussen heeft een nieuwe organi-
satieverandering heeft plaatsgevonden. Onder druk van de slechte resultaten van de business 
group is een ingrijpende bezuiniging en reorganisatie in de hele organisatie van de business 
group doorgevoerd. In dit kader is gekozen voor een meer duale structuur van R&D. De on-
derzoekers zijn nu georganiseerd in projectgroepen, terwijl de analisten georganiseerd zijn in 
kringen, met eigen teamleiders. Het belang van een goede sociale inbedding is dus duidelijk 
vastgehouden. Ook de structuur van het beoordelingsproces van medewerkers is wederom 
veranderd. Een medewerker zoekt zelf een mentor, die hem beoordeelt. Verder is een aparte 
manager aangesteld voor planning en infrastructuur. Als gevolg van deze maatregelen heeft 
men gemeend het aantal lijnmanagers terug te kunnen brengen van 3 naar 1. De twee lijnma-
nagers die we in deze casus zo hun best hebben zien doen om hun rol te veranderen, hebben 
daarop elders een nieuwe functie gezocht en gevonden. 
De R&D’ers lijken de nieuwe reorganisatie soepel te hebben opgepakt, zonder al teveel 
stress. In een bespreking van een conceptversie van dit hoofdstuk vertelt de R&D-directeur 
dat de afdeling in 2000 een beter resultaat heeft laten zien dan ooit tevoren: alle projecten op 
of boven target, en binnen budget. Hij schrijft dit toe aan de loyaliteit van de R&D’ ers, hun 
werkdrift en hun trots, en aan de sterk verbeterde atmosfeer, waarin veel meer zaken be-
spreekbaar zijn geworden. Op zijn wensenlijstje staat nog steeds een meer gelijkwaardige 
relatie met zijn projectmanagers. 
 

7.7 Discussie 

Ik bespreek achtereenvolgens de meetvraag, de ontwerpvraag, de procesvraag en de organi-
satievraag. 

7.7.1 De meetvraag 

De meetvraag van deze casestudie luidt: kan een OD-interventie leiden tot organisatieverbe-
tering én competentietoename in het hanteren van stressbronnen in de organisatie? De drie-
voudige meting toont aan dat OD voor het verminderen van stress een effectieve interventie 
kan zijn. In de hier beschreven toepassing kan worden geconstateerd dat wat betreft organi-
satie-effectiviteit sprake is van lichte verbetering op twee stressindicatoren (werkdruk en  
distantie ten opzichte van het werk) en van significante verbetering van drie satisfactieindi-
catoren  (steun van de lijnmanager, invloed op besluitvorming, open en eerlijk communice-
ren). Wat betreft competentietoename is er een lichte verbetering van twee indicatoren voor 
self-efficacy  (grenzen stellen, ruimtecreërende kritiek) en een significante verbetering van 
de stemming. Bovendien treedt op de overige indicatoren geen verslechtering op. 
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Door het ontbreken van een controlegroep kan niet worden uitgesloten dat andere factoren 
dan de interventie een rol hebben gespeeld in het tot stand brengen van deze uitkomsten. De 
context is echter tijdens de interventie niet wezenlijk gewijzigd. De enige inbreuk was het 
strategische planningsproces van de business group, die voor de R&D-projectmanagers een 
enorme toename van de werkdruk inhield. Deze inbreuk en het gebrek aan controle erop kan 
geïnterpreteerd worden als een onvermogen van de projectmanagers. Het kan echter ook ge-
interpreteerd worden als een tekort aan beïnvloedingsmogelijkheden van de projectmanagers 
op de organisatieprocessen van de business group. Dit onderwerp was echter zoals we heb-
ben gezien buiten de interventieopdracht gedefinieerd. In deze afbakening zit het heikele 
punt van de interventie. Zeker als men nu achteraf in staat is de link te leggen met de discus-
sies in BOT-2 (zie hoofdstuk 6). De rolpartners van de projectmanagers in marketing and 
sales blijken evenzeer te protesteren tegen dit tekort aan beïnvloedingsmogelijkheid (“bui-
tenspel staan”), zonder dat men dit van elkaar weet. 

7.7.2 De ontwerpvraag 

Er kunnen drie kritische ingrediënten worden geïdentificeerd die tot vermindering van werk-
druk en toename van competentie hebben geleid.  
 
Het eerste werkzame ingrediënt is de gestructureerde informatie van de survey feedback. In 
hoofdstuk 4 is de kritische vraag gesteld wat de toegevoegde waarde van survey feedback is. 
De gedachtegang achter deze vraag loopt als volgt. Als interactie de kritische factor is tussen 
interventie en uitkomsten, kan dan niet beter meteen met interactie worden begonnen in 
plaats van eerst veel werk te besteden aan het verzamelen van data? Een enquête haalt het 
leven uit ervaringen en reduceert deze tot data. Daarna moet er opnieuw leven in worden 
gestopt opdat mensen iets met die data gaan doen. Kunnen we dan niet beter meteen werken 
met informatie waar leven in zit?  
 
In de onderhavige casus kan het effect van de survey feedback niet geïsoleerd worden van 
het effect van de grote groepsbijeenkomst. Het is de combinatie van beide die de effecten 
vertoont die op T1 en T2 zijn gemeten. Eén ding is duidelijk: alleen de survey feedback had 
dit resultaat niet tot stand gebracht. Of alleen de grote groepsbijeenkomst voldoende zou zijn 
geweest, lijkt echter ook onwaarschijnlijk. Een enquête objectiveert wat er speelt binnen de 
organisatie. De uitslag maakte de noodzaak van een verdere diagnose met het hele organisa-
tiesysteem duidelijk. Bovendien diende de vragenlijst als ruggesteun voor de medewerkers. 
Het gaf mensen de moed te zeggen wat hen dwars zat en de collectieve intentie te ontwikke-
len om er wat aan te doen. De namen van de gemeten variabelen (steun van de lijnmanager, 
ruimte creëren, grenzen stellen) zijn  op de conferentie opgepakt om ervaringen te verwoor-
den. Bovendien gaf het diagnosemodel een samenhangend beeld van de invloed van organi-
satiekenmerken en persoonlijke vaardigheden op de ervaring van stress. Hierdoor ontstond 
richting voor organisatieverandering.  
 
Een tweede werkzaam ingrediënt is de sequentie in de transities tussen kleine groep en grote 
groep – discipline / plenair, functie / plenair, werkverband / plenair en tot slot ad hoc werk-
groepen / plenair. Deze sequentie heeft ervaringsuitwisseling tussen de groepen met hun di-
versiteit aan perspectieven mogelijk gemaakt. De lichte verbetering van de self-efficacy 
speelt zich vooral tussen T0 en T1 af en lijkt daarmee een gevolg van de organisatieconferen-
tie waarin men zicht heeft gekregen op het systeem en bij elkaar de collectieve intentie heeft 
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vastgesteld om verbeteringen tot stand te brengen. Tussen T1 en T2 werkt men in ad hoc 
werkgroepen de verbeterthema’s uit in implementeerbare voorstellen. De self-efficacy neemt 
in die periode niet verder toe, de satisfactie met de organisatie wel. Deze tweede toename 
van satisfactie met invloed op de organisatie, steun van de lijnmanager en open en eerlijk 
communiceren kan worden toegeschreven aan het feit dat men in de werkgroepen in samen-
werking met de lijnmanagers zelfregelend de nieuwe organisatiestructuur en procedures aan 
het ontwerpen is. 
 
Een derde werkzaam ingrediënt lijkt de rol van de adviseur als container van de emoties in 
de uitwisseling van ervaringen. Deze rol kan men ook die van plaatsvervangend gespreks-
partner noemen. De verschillende individuen en groepen vervullen ten opzichte van elkaar 
niet de functie van gesprekspartner waaraan men behoefte heeft. Plaatsvervangend vervult 
derhalve de adviseur tijdelijk deze rol. Hij laat daarin zien dat spiegelen en vragen stellen 
effectieve gesprekstechnieken zijn.38 Spiegeling van een organisatiesysteem houdt in dat de 
facilitator de subgroep die een ervaring inbrengt honoreert in wat zij zegt, en tegelijk dit ver-
haal toegankelijk maakt voor de anderen in de zaal. De anderen in de zaal hebben zeer waar-
schijnlijk de betrokkenen dit verhaal al eerder horen vertellen en het niet gehoord voor wat 
het bedoelt te zeggen. De rol van de facilitator bestaat er in de conditie te creëren voor een 
proces waarin de verschillende groepen elkaar gaan spiegelen en zodoende zowel elkaars 
ervaring en stemming gaan verstaan als geleidelijk aan de X te verhelderen die aangevat 
dient te worden. De interventieregel is ‘onvoorwaardelijke acceptatie van ervaringen’. Het 
principe is dat ervaringen die zolang zoveel moeite hebben gehad om geuit en gehoord te 
worden, eerst maar eens gewoon aanwezig mogen zijn. Niet alles wat gezegd wordt is valide, 
maar het kan pas gevalideerd worden als het eerst is gezegd.  

7.7.3 Kritische bespreking: is er voldoende veranderd en geleerd? 

De interventies Survey Feedback en Large Group Intervention hebben niet het hele probleem 
opgelost.  
• De rol van de business group in de werkdruk is in de organisatieconferentie niet bespro-

ken.  
• De follow-up interventie met het MT van R&D heeft onvoldoende resultaat. De span-

ning tussen directeur en projectmanagers over de wijze waarop men met elkaar het spel 
ten opzichte van de business dient te spelen is niet opgelost of meer hanteerbaar ge-
maakt. 

• De twee lijnmanagers vertrekken zodra zich een goede gelegenheid voordoet. Gecombi-
neerd met het feit dat hun functie in de nieuwe reorganisatie wordt geschrapt, wijst dit er 
op dat het vraagstuk van de structurering van de hiërarchische relatie niet werkelijk is 
opgelost. 

 
Noch de organisatiekundige, noch de psychodynamische theorie biedt mij tijdens de inter-
ventie houvast in het zoeken naar een uitweg in het MT. Hoe de reële interafhankelijkheid 
van elkaar te structureren en te managen en bovendien ruimte te krijgen voor elkaars bele-
ving van de samenwerking? Als we de structuurkant centraal stellen, dan ontstaan stroperige 
discussies. Als we de relationele kant voorop stellen, dan zijn er momenten van verheldering 
en elkaar verstaan, maar stagneert het proces uiteindelijk in een onbeweeglijke tegenover-
elkaar-stelling. 
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Er is een enorm verschil tussen de haast bevrijdende werking van de grote groep op de orga-
nisatieconferentie en de vastzettende werking van de besprekingen in de kleine groep van het 
MT. Er zouden duizend vervolgstudies verricht moeten worden naar dit verschil in dynamiek 
tussen de grote groep en de kleine groep. Zo weinig weten we ervan en zo belangrijk is het er 
meer van te weten. Een betere omschrijving van het studieobject is overigens: verschil en 
wisselwerking tussen intragroepsdynamiek en intergroepsdynamiek. De grote groep is in 
deze casus immers ontworpen als een ontmoeting tussen groepen. 
Mogelijk was het zowel een goede vorm van onderzoek als een goede interventie geweest dit 
verschil met het MT te onderzoeken. Het zou een vorm van organizational learning zijn ge-
weest. Interessante vragen zijn: 
• Wat is nu eigenlijk precies hetgeen dat bespreekbaar is geworden door de organisatie-

conferentie? 
• Wat maakte dat dit voorheen niet bespreekbaar was? 
• Wat hiervan zou eens met de business group besproken moeten worden? Wie gaat dat 

doen? 
• Hoe kan worden geborgd dat de openbare uitwisseling van ervaring blijft plaatsvinden? 

Is het zinvol de organisatieconferentie te institutionaliseren? 
Op de inhoud van het stagnerende onderzoek in het MT kom ik in de paragraaf over de orga-
nisatievraag terug. 

7.7.4 De procesvraag 

Als door de survey feedback geproduceerde organisatie-informatie, de sequentie van de ver-
anderende samenstelling van de groepen en de spiegelende rol van de facilitator in de orga-
nisatieconferentie de drie werkzame ingrediënten zijn die competentietoename mogelijk 
hebben gemaakt, wat zijn dan de processen die mediëren tussen interventie en uitkomsten? 
De literatuur over de grote groepsinterventie geeft weinig antwoord op deze vraag, omdat zij 
een ander soort grote groep behandelt. Zo beschrijft Turquet (1975) de artificieel samenge-
steld grote groep, waarin mensen elkaar niet kennen en alleen elkaars ruggen zien. Een der-
gelijke groep roept angsten op, mensen voelen zich in hun identiteit bedreigd. In deze casus 
is de grote groep echter het systeem zelf en blijven mensen in hun organisatierol. De interac-
ties vinden plaats tussen gedefinieerde subgroepen, niet in een amorfe groep.  
Bunker en Alban noemen in hun conceptualisering van de dynamiek van de grote groep 
werkelijk niet één productief proces dat eigen is aan de dynamiek van de grote groep. Wel 
wijzen zij op het proces van affectbesmetting. Het negatieve affect van een gering aantal 
mensen zou plotseling als een verkoudheid over kunnen slaan naar de hele groep. Plaatsver-
vangend voelt iedereen de gevoelens van anderen, niet omdat men allemaal dezelfde erva-
ring hebben (Bunker & Alban, 1997: 208).. Veel in kleine groepen werken zou de manier 
zijn om deze gevaarlijke dynamiek van de grote groep te bezweren.  
Als we van de theorie van de ‘large group’ en de ‘large group intervention’ niets wijzer wor-
den over de dynamiek van de grote groep, moeten we gegevens verzamelen voor theorie-
vorming en steun zoeken bij andere theorieën om een verklaring te zoeken. In het verlengde 
van de twee vorige casestudies is allereerst het proces van sociale vergelijking herkenbaar. 
Dit proces speelt zich vooral in de kleine groepen af: mensen vergelijken hun ervaringen met 
die van anderen vanuit een gemeenschappelijk rolperspectief. De herkenning van een eigen 
beleving bij anderen maakt het gesprek mogelijk. Mensen realiseren zich plotsklaps: “He, ik 
ben kennelijk niet gek, het ligt niet aan mij….” Een ander punt is echter hoe de sociale ver-
gelijking werkt tussen de groepen. Wat maakt dat men zich opeens opstelt voor de ervarin-
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gen van anderen, terwijl men voorheen de eigen ervaring heeft beschermd door zich af te 
sluiten voor de ervaring van andere groepen? Mogelijk is hier het begrip perspective taking 
op zijn plaats. Dit is de “erkenning van kennis, waarden, betekenissen, assumpties en over-
tuigingen van een andere gemeenschap”(Mohrman, Gibson & Mohrman, 2001: 359). ‘Per-
spective taking’ is nodig omdat gemeenschappen kennis subjectief genereren en consumeren 
in termen van hun eigen denkwerelden, interpretatieve conventies en specifieke sociale pro-
cessen. Interessant in het kader van deze casestudie is dat perspective taking in een empirisch 
onderzoek geoperationaliseerd is als de ervaring van leden van de ene gemeenschap dat het 
gedrag van de leden van de andere gemeenschap de volgende kenmerken heeft: ‘views taken 
into account’, ‘concerns known’, ‘issues understood’ en ‘important to context’ (Mohrman, 
Gibson & Mohrman, 2001: 374). Deze vier kenmerken zijn zeker gerealiseerd in de afde-
lingsconferentie. Het proces van sociale vergelijking tussen de groepen lijkt daarmee een 
proces van perspective taking, dat mogelijk ook hierom zo snel verloopt, omdat het niet echt 
om verschillende gemeenschappen, maar om groepen binnen een gemeenschap gaat. De 
groepen kunnen zich door de afdelingsconferentie weer als onderdeel van één gemeenschap, 
namelijk de R&D-afdeling, ervaren. 
 
Een volgend punt is hoe het proces werkt dat medewerkers er in slagen effectief kritiek uit te 
oefenen. Zo zijn het vooral twee vrouwen die door hun aanhoudende optreden afdwingen dat 
de managers alsnog verslag doen van hun bespreking over hun eigen werkdruk. Het was 
voor ieder duidelijk dat zij voor het geheel spraken, niet om zichzelf te profileren of om een 
persoonlijke agenda te realiseren. Individuen kunnen in een grote groep dus iets namens het 
geheel doen, zonder dat dit formeel zo is afgesproken. Begrippen als delegatie en represen-
tatie schieten hier tekort. In OD komt men een begrip tegen als de “power of voice” (Kanter, 
geciteerd in Brouwer, 1999). Maar het is niet alleen de ‘stem’ en de ‘verwoording’. Het heeft 
ook te maken met de aanwezigheid van alle betrokkenen in een zaal. Omdat we hier geen 
adequate begrippen voor hebben, volsta ik voorlopig met de aanduiding polis ontwikkeling. 
Dit verwijt naar de filosofische verhandeling van Ahrendt over de “polis”, de naam van de 
stadstaat waarin de burgers van Athene in de oudheid hun gemeenschappelijke aangelegen-
heden bespraken en beslisten. De polis, zo stelt Ahrendt, schept een ruimte aan het gemeen-
schappelijk spreken en handelen, waarbij ieder zich kan onderscheiden door in woord en 
daad te laten zien wie hij als unieke persoon is.  

“Aan wie deze ruimte is ontzegd, is de werkelijkheid ontzegd die, menselijk en politiek 
gesproken, hetzelfde is als gezien en gehoord worden, Voor mensen ligt de werkelijk-
heid van de wereld in de aanwezigheid van anderen, in haar zichtbaar zijn voor allen; 
(…) wat van deze zichtbaarheid is uitgesloten, komt en gaat als een droom, iets zeer 
vertrouwds en absoluut persoonlijks, maar zonder werkelijkheid.” (Arendt, 1994: 197). 

Ik acht het mogelijk dat in deze filosofische bewoordingen de kern van de procesdynamiek 
van de grote groepsbijeenkomst verscholen ligt. De werkelijkheid van de organisatie van een 
onderneming ligt niet alleen in haar economische resultaten, maar ook in de aanwezigheid 
van anderen, in het gezien en gehoord worden in een openbare ruimte. 
 
Een verklaring voor het leerproces op individueel niveau kan gevonden worden met behulp 
van de leertheorie van Bandura. Mensen ontwikkelen hun efficacy-overtuigingen op grond 
van vier informatiebronnen (zie box 7.4). Het hele organisatiesysteem in één zaal brengen, 
biedt een rijke leersituatie, omdat deelnemers dan uit al deze bronnen kunnen putten. In de 
bijdrage die men zelf aan de discussies levert, doet men eigen ervaring op met het verwoor-
den van eigen ervaringen en opinies en met het hebben van impact op anderen. Van de erva-
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ring van anderen leert men niet alleen door de eigen opinies met die van anderen te vergelij-
ken, maar ook door waar te nemen hoe anderen participeren in de discussie en er impact op 
hebben. Verder ontvangt men sociale informatie als men door collega’s, manager of facili-
tator aangemoedigd wordt dat men een zinvolle bijdrage levert en heeft te leveren. En men 
ontvangt - meer of minder bewust - fysiologische informatie over de eigen lichamelijke en 
affectieve toestand tijdens de bijeenkomst. In vergelijking hiermee biedt de survey feedback 
een arme leersituatie. De terugkoppeling van data biedt enkel informatie ten behoeve van 
sociale vergelijking: kloppen mijn meningen over de organisatie met die van anderen. Maar 
deze validatie heeft nog niet eens de kracht van een plaatsvervangende ervaring, omdat het 
alleen feiten zijn, geen mensen van vlees en bloed die men de ervaringen hoort en ziet ver-
woorden.  
 
Box 7.4: vier bronnen van self-efficacy informatie 

Efficacy-overtuigingen zijn het product van de cognitieve verwerking van vier bronnen van informatie 
(Bandura, 1997: 79-115):  

Eigen ervaring: zelf verrichte handelingen, die succesvol waren of juist niet. 

Plaatsvervangende ervaring: de eigen capaciteiten beoordelen en modelleren in vergelijking tot de 
competenties en prestaties van anderen.  

Sociale informatie: als significante anderen binnen realistische grenzen hun vertrouwen in je capaci-
teiten uitspreken, kan dit je ervan overtuigen dat je een bepaalde taak aankunt. 

Fysiologische informatie: waarnemingen van de eigen lichamelijke en affectieve toestand waarmee 
mensen deels ook hun bekwaamheid, kracht en kwetsbaarheid om te disfunctioneren beoordelen. 

 

Een verklaring op systeemniveau kan gevonden worden in de hypothese die in de tweede 
casestudie is ontwikkeld over het proces van complaining through. Een klacht moet ver-
woord, gehoord en getoetst worden, wil een houding van tegenzin en protest zich kunnen 
omvormen tot een constructieve houding om samen te werken aan het rechtzetten van een 
situatie die blijkbaar niet klopt. Als een klacht die jarenlang niet verstaan is en verstopt is 
geraakt, in een gestructureerd proces alsnog verwoord, gehoord en getoetst kan worden, zal 
dit een ‘bevrijdende’ werking hebben.  
We moeten oppassen voor analogieën tussen psychotherapie en organisatieverandering. 
Toch is na de ervaring van deze casus een formulering uit de experientiële procestheorie van 
de psychotherapie zeer herkenbaar. Volgens deze theorie is de kern van een geslaagde thera-
pie dat de cliënt een ervaringsstap zet. Een deel van de persoon zit vast, is onhelder en zit in 
de weg als de persoon probeert te doen wat hij wil doen. De ervaringsstap is dat de persoon 
aandacht geeft aan dit vastzittende deel, aan de onheldere inhoud ervan, en dit deel als het 
ware het woord geeft. “Wat exact is begrepen, hoeft niet langer te vechten om gehoord te 
worden. Nu kan het er gewoon zijn. Het kan adem halen. Als dat gebeurt, is er innerlijk wat 
meer ruimte (…).” (Gendlin, 1996: 11).  
Deze casus suggereert dat deze wet ook voor groepen in organisaties geldt. Als de ervaring 
van een deel van de organisatie exact is begrepen in een interactie met andere delen van de 
organisatie, dan hoeft die ervaring niet langer te vechten om gehoord te worden. Dan kan die 
ervaring er gewoon zijn en ontstaat er ruimte voor nieuwe ervaringen. Als het dan eenmaal 
begrepen is, geeft dit een gevoel van opluchting. Eén van de medewerkers zegt dit letterlijk: 
 

“Het geeft een gevoel van opluchting dat het R&D-management eindelijk in de gaten 
heeft wat er leeft.” (antwoord op open vraag in T2 meting) 
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Vanuit deze verklaring wordt ook begrijpelijk waarom de schaal responsiviteit van het ma-
nagementteam in elk van de drie casussen zo belangrijk blijkt te zijn. Vanuit deze verklaring 
is de hypothese dat als een managementteam niet responsief is ten aanzien van wat mede-
werkers te zeggen hebben, zijzelf een belangrijke bron van de stress in de organisatie vormt. 
Responsiviteit blijkt uit luisteren, maar ook uit de daden die voortvloeien uit wat men ge-
hoord en begrepen heeft. 

7.7.5 De organisatievraag 

De resultaten van de interventie bevestigen dat sociale steun van de lijnmanager, een klimaat 
van open en eerlijk communiceren, meer beïnvloedingsmogelijkheden voor medewerkers en 
helderheid van taken en rollen bijdragen aan het verminderen van stress in de organisatie.  
Ook uit andere onderzoeken blijkt dat een marktgerichte stijl van werken een mensgerichte 
stijl van leidinggeven vereist. Sociale steun, met name van de leidinggevende, is van essenti-
eel belang. Hoge werkeisen kunnen alleen gecompenseerd worden door veel beïnvloedings-
mogelijkheden, indien er tegelijkertijd sprake is van sociale steun (Van der Doef, geciteerd 
door Biemans, Gerrichhauzen & Logemann, 2000: 65). Dat een dwingende managementstijl 
tot stress leidt weten we eigenlijk al zestig jaar. Lewin stelde op grond van onderzoek in de 
jaren veertig vast dat de ‘hoogdrukmethode’ tot toename van spanning leidt, wat gepaard 
gaat met vermoeidheid, grotere agressiviteit en emotionaliteit en een geringere mate van 
constructiviteit (1947: 218). Een dwingende managementstijl wordt door medewerkers erva-
ren als ‘management by fear’. 
Tevens ondersteunt de casus de stelling dat het begrip beïnvloedingsmogelijkheden gediffe-
rentieerd dient te worden. Duidelijk is een verbreding nodig van taakinvloed naar organisa-
tie-invloed. Met het eerste is bij R&D niets mis. De verbetering van de tweede draagt bij aan 
een vermindering van de werkdruk.  
 
Box 7.5: de structuurdiscussie in het MT 

Tijdens het zelfonderzoek van het MT blijkt er een meningsverschil over de verdeling van verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden. Een projectmanager stelt dat de projectmanager resultaatverantwoor-
delijk is en rekenschap aflegt aan de business manager als zijn opdrachtgever.  Dus moet de directeur 
zich in het MT niet laten aanspreken op de projectresultaten en mag hij evenmin ingrijpen in het pro-
ject. De directeur stelt dat hij naar het MT toe verantwoordelijk is voor de projecten. Op zijn verzoek 
zoek ik uit hoe dit zit. Ik check dit punt bij een andere R&D-afdeling, bij mijn baas en bij een adviesbu-
reau gespecialiseerd in projectmanagement. Ik kom terug met de conclusie dat de directeur de op-
drachtnemer en contractpartner van de business is en dat hij het projectmanagement van de opdracht 
delegeert aan een projectmanager. De projectmanager is dus verantwoordelijk dat het resultaat er 
komt, maar de directeur is op het werk van zijn projectmanager aanspreekbaar door zijn collega’s en 
zijn baas. Deze aanspreekbaarheid kan hij alleen waarmaken als hij bevoegd is in het project in te grij-
pen. De projectmanager die dit punt heeft opgebracht zegt deze conclusie een eye-opener te vinden. 
Een andere projectmanager concludeert dat het dus aankomt op de vertrouwensrelatie tussen pro-
jectmanager en directeur. 

 

 
Toch is met deze algemene conclusies de essentie van het organisatieprobleem nog niet ge-
pakt. Het organisatiethema van deze studie is in hoofdstuk 1 omschreven als de paradoxale 
eis van ondernemend (dat wil zeggen niet-hiërarchisch) gedrag in een hiërarchisch gestructu-
reerde organisatie. In de eerste casestudie bleken twee organisatieprincipes effectief in het 
hanteren van deze paradox: (1) systeemhiërarchie bij het ordenen van taken en rollen en (2) 
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samenwerken op basis van diversiteit van belangen en perspectieven. Het principe van diver-
siteit is ook in deze derde casus zeer effectief gebleken. Dit principe lag ten grondslag aan de 
structurering van de organisatieconferentie. Het principe van systeemhiërarchie lijkt echter 
een ongewenste machtsverhouding tussen R&D directeur en projectmanagers in stand te 
houden (zie box 7.5).  
 
De vraag die in de interventie onopgelost is gebleven betreft de rol van directeur van een 
R&D-afdeling die direct deel uitmaakt van een business group. In deze discussieparagraaf 
doe ik een nieuwe poging tot verheldering. Wat houdt het in leiding te geven aan projectma-
nagers R&D? Volgens de theorie van de systeemhiërarchie is de projectmanager verant-
woordelijk voor zijn project, terwijl de directeur aanspreekbaar is op het werk en de resulta-
ten van de projectmanager. Dit algemene principe lijkt ook in dit geval geldig. Maar waar zit 
de toegevoegde waarde van de directeur voor de projectmanagers? Het algemene principe 
luidt: de waarde die een manager toevoegt aan het werk van zijn medewerkers berust op de 
hogere complexiteit van zijn taakniveau (Jaques, 1996, zie 5.3.2 in hoofdstuk 5). Deze ho-
gere complexiteit betreft in dit geval het managen van de balans tussen de onzekerheid die 
R&D eigen is en de onzekerheden van de markt.  
De inhoudelijke kant van deze complexiteit wordt door de directeur goed gemanaged. Daar-
over is ieder het eens. De relationele kant echter niet. Hij filtert niet de spanningen die zich 
in de interacties tussen zijn mensen en de mensen van productie en de business voordoen. 
Als ik deze filterfunctie met hem bespreek, stelt hij dat mijn opvatting achterhaald is. Hij 
vertelt dat de directeur van het oude, centraal georganiseerde R&D zijn mensen beschermde 
door alle klappen die R&D van de business kreeg zelf op te vangen. Hij stelt: “Daardoor ver-
anderde er nooit wat. Ik confronteer mijn mensen met de kritiek van productie en van de bu-
siness, opdat zij ervan leren en er op reageren.”  
Wat in dit gesprek niet uit de verf komt, is het onderscheid tussen bescherming en overbe-
scherming. Men kan dit vergelijken met opvoeding, op het gevaar af dat deze vergelijking 
als paternalistisch wordt gezien. Het onderscheid tussen bescherming en overbescherming is 
elementair in de opvoeding. Als je kinderen niet beschermt, krijgen ze confrontaties die ze 
nog niet aankunnen. Als je kinderen teveel afschermt, groeien ze op in een illusoire wereld.  
In telkens verschillende, concrete situaties komt het aan op een onderscheidingsvermogen 
tussen “noodzakelijk nest en niet-noodzakelijke idylle” (Negt & Kluge, 1981: 274). 
We hoeven ons niet te generen voor de vergelijking met kinderen. Het thema van bescher-
ming heeft ook altijd voor organisaties gegolden. De klassieke functie van de hiërarchie is de 
ruil tussen bescherming en loyaliteit. “Als jij doet wat deze organisatie van je eist, zal de or-
ganisatie goed voor je zorgen.” Deze ruilrelatie is de afgelopen decennia opengebroken. 
Loyaliteit en bescherming lijken achterhaalde concepten. In plaats van loyaliteit spreken we 
over ‘commitment’. In plaats van bescherming spreken we over ‘sociale steun’. Maar het 
vraagstuk van het zoeken van de juiste maat tussen toegewijd je werk doen en een teveel aan 
toewijding is, zoals we hebben gezien, de kern van stress en burnout. Mensen die heel erg 
toegewijd zijn, lopen het risico hun grenzen uit het oog te verliezen. Ditzelfde geldt lijkt mij 
voor de pendant van commitment: sociale steun ofwel bescherming. Ook hier gaat het om 
het zoeken naar de juiste maat. De twee extremen zijn: mensen teveel beschermen door hen 
met bepaalde stukken van de realiteit niet in aanraking te brengen en mensen te weinig be-
scherming bieden door hen niet bij te staan in de confrontatie met reële bedreigingen. In het 
zoeken naar de juiste maat tussen beide ligt de sleutel voor het vertrouwen. Als je manager 
achter je staat als je het goed doet, is geen bescherming. Of hij je beschermt blijkt op het 
moment dat je het bij het verkeerde eind hebt en hij je toch beschermt. Dan ontstaat vertrou-
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wen. Deze ervaring van vertrouwen is op zijn beurt weer de conditie dat je goed kunt sa-
menwerken met anderen. “Ik moet in mijn zwakte of in een fout tot mijn verrassing be-
schermd zijn, om zelf weer solidair ten opzichte van anderen te kunnen zijn” (Negt & Kluge, 
1981: 275). 
Het ontwikkelen van een onderscheidingsvermogen tussen toewijding en jezelf verliezen, 
tussen bescherming en realiteitsverlies, lijkt zo gezien de kern van het vraagstuk van empo-
werment, van ondernemend gedrag in een hiërarchische organisatie. Dit onderscheidings-
vermogen werkt met individuen, maar kan niet individueel worden ontwikkeld. Hierin ligt 
het belang van wat in de literatuur zo chique de ‘onderzoekende dialoog’ wordt genoemd 
(zie hoofdstuk 2). Er is een gezamenlijke, openbare discussie van verschillende groepen uit 
de organisatie voor nodig om dit onderscheidingsvermogen, dit maatgevoel, tot stand te 
brengen. 
Naast systeemhiërarchie en diversiteit dient derhalve deze gezamenlijke openbare discussie 
als een derde werkzaam organisatieprincipe te worden geïdentificeerd. In deze discussie 
wordt het functioneren en de vorm van de organisatie gevalideerd vanuit de ervaringen van 
de verschillende stakeholders die tezamen het organisatiesysteem vormen. De kern ervan 
lijkt mij dat de leden van dit organisatiesysteem elkaar in deze discussie als volwaardige ge-
sprekspartner leren kennen. Zoals we in deze en de vorige casus hebben gezien lukt dat niet 
in een keer. De waarde van de ervaring van de ander ziet men niet meteen. De eigen waarde 
leert men ook pas kennen door hem steeds een beetje meer neer te zetten en te ervaren wat 
daar op terug komt. 
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8 Organisatieverandering als ervaringsproces 

 
De voorgaande drie casestudies analyseren de OD-interventies tegen de achtergrond van hun 
telkens specifieke context en adviesopdracht. De opgave voor dit slothoofdstuk is het onder-
ling vergelijken en bespreken van de uitkomsten van de casestudies in relatie tot de hoofd-
vraag van deze studie: dragen hogere participatieniveaus bij aan de dubbele uitkomst van 
effectiviteitverbetering plus competentietoename? Daarbij zal ik ook de rol van de interne 
adviseur bespreken en het feit dat de drie casussen een gemeenschappelijke context vinden in 
Het Bedrijf waar zij zich afspelen. 
Vervolgens wordt een verbeterd onderzoeksmodel gepresenteerd. Dit bevat een synthese van 
de lessen van de casestudies met betrekking tot de werkzame ingrediënten van het ontwerp 
van de interventie en de procesdynamiek van het feitelijk verloop van de interventie. Daarna 
wordt de these van deze studie geformuleerd, alsmede vragen voor verder onderzoek. Tot 
slot wordt een antwoord geformuleerd op de organisatievraag van deze studie: hoe de ver-
warring rond ‘niet-hiërarchisch, onafhankelijk gedrag’ te verhelderen? 
 

8.1 Cross-case analyse van de uitkomsten 

De vergelijking heeft betrekking op de uitgangstheorie dat interventies die uitnodigen tot een 
hoog participatieniveau zowel tot een positieve uitkomst voor de organisatie als tot een posi-
tieve uitkomst voor de betrokken individuen leiden. Doel van dit onderzoek is  
• meetbaar maken van de persoonlijke ontwikkeling tijdens de organisatieverandering; 
• vaststellen aan de hand van drie casussen of een hoog participatieniveau inderdaad tot de 

tweeledige positieve uitkomst leidt; 
• identificeren van de werkzame ingrediënten en processen die bijdragen aan de positieve 

uitkomst voor organisatie en individu. 
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8.1.1 Vergelijking van de uitkomsten 

De beperkingen van het onderhavige onderzoek zijn: (1) slechts één casus bevat zowel een 
T0 als een T1 meting; (2) het onderzoeksontwerp biedt geen mogelijkheid tot uitfiltering van 
de bijdrage van de contextuele variabelen aan de uitkomsten;  (3) het ontbreekt aan controle-
groepen waarmee getoetst kan worden dat niet-A ook tot niet-B leidt, dat met andere woor-
den bij het ontbreken van hogere participatieniveaus zich de bedoelde dubbele uitkomst ook 
niet voordoet.  
Door de opzet van dit verkennend onderzoek als een “actiegeïntegreerde casestudie” zijn 
desalniettemin in alle opzichten  valide conclusies mogelijk (zie ook paragraaf 8.2.2). De 
theoretische redenering, de vragenlijstdata, de procesobservaties en de replicatie van in de 
eerste casus ontdekte werkzame ingrediënten in twee nieuwe interventies maken de uit-
gangstheorie van deze studie aannemelijk. Dit onderzoek rechtvaardigt de bewering dat een 
hoog participatieniveau bijdraagt aan zowel verbetering van de organisatie-effectiviteit als 
aan competentietoename van de betrokken organisatieleden.  
 
Box 8.1: successcore van organisatieverandering en organisatieontwikkeling 

Een cross-case analyse van slechts drie casussen staat geen conclusie toe over het succes van orga-
nisatieontwikkeling in het algemeen. De referentiecijfers voor het succes van organisatieverandering 
en organisatieontwikkeling variëren overigens buitensporig. De twee extremen zijn dat “70 % van de 
organisatieverandering mislukt” (Boonstra, 2000a) en dat “75 % van de organisatieontwikkeling slaagt” 
(Golembiewski, Proehl & Sink, 1981; Golembiewski, in press).  

De uitkomsten van het meta-onderzoek van Porras & Robertson (1990: 785) zijn gematigder en diffe-
rentiëren tussen uitkomsten voor organisatie en individuen:  

• 28 % van de OD-interventies heeft een positief effect op de individuele uitkomst, waarbij 14 % van 
de interventies een negatief effect en 58 % geen effect heeft  

• 48 % van de OD-interventies heeft een positief effect op de organisatie, waarbij 47 % van de inter-
venties geen effect en 5 % een negatief effect heeft. 39 

 

 
Tabel 8.1 biedt een overzicht van de drie casestudies. Elk van de drie casestudies toont posi-
tieve effecten op individuele competentietoename, twee van de drie tonen ook verbetering 
van organisatie-effectiviteit. De determinanten van deze uitkomsten zijn gegroepeerd in con-
textuele factoren en interventiecomponenten. Als contextuele factoren zijn onderscheiden 
‘organisatorische eenheid’, ‘voorgeschiedenis’ en ‘externe veranderingen’ die zich in deze 
eenheid voordoen tijdens de interventie (en dus voor de meting van de uitkomsten). Binnen 
de interventie is onderscheiden naar het ‘te veranderen object’, de ‘organisatiefactoren’ 
waaraan in de interventie doelbewust is gewerkt en het door de interventie opgeroepen ‘par-
ticipatieniveau’. De aanduiding van organisatiefactoren maakt gebruik van de classificatie 
van Porras & Robertson (1990: 729): organizing arrangements, social factors, technology en 
physical setting. Organizing arrangements (hier vertaald als formele organisatie) omvat alle 
formele elementen van de organisatie die ontworpen zijn om doelgericht en doelbewust het 
gedrag van mensen en het functioneren van organisatieonderdelen te coördineren: doelen, 
strategieën, structuur, beleid en procedures, administratieve systemen, beloningssystemen en 
eigendom. 
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Tabel 8.1  Uitkomsten van de casestudies 
 
 
 
 

 
Casus 1 

 
Casus 2 

 
Casus 3 

 
 
Context 
 
Organisatorische eenheid 
 
Voorgeschiedenis 
 
 
Externe veranderingen 
tijdens interventie  
 

 
 
 
Fabriek 
 
Tal van vernieuwingen, 
vele mislukkingen 
 
Nieuwe eigenaar van 
fabriek 
 

 
 
 
High potentials 
 
Bewust stoppen met in-
company courses 
 
Nieuwe eigenaar van  
Het Bedrijf 

 
 
 
R&D afdeling 
 
Decentralisatie R&D naar 
business groups 
 
Nieuwe eigenaar van  
Het Bedrijf 

 
Interventie 
 
Te veranderen object 
 
 
 
Organisatiefactoren die 
doelwit van de interventie 
zijn 
 
 
Participatieniveau 

 
 
 
De organisatie van het 
productieproces  
 
 
Sociale factoren 
Formele organisatie 
Technologie 
 
 
Samenwerken 

 
 
 
De persoonlijke ontwikke-
ling van high potentials 
 
 
Sociale factoren 
 
 
 
 
Ter discussie stellen 

 
 
 
De oorzaken van werkdruk 
 
 
 
Sociale factoren 
Formele organisatie 
 
 
 
Samenwerken  
 

 
Uitkomsten 
 
Effectiviteitverbetering 
 
 
Competentietoename 

 
 
 
Efficiency:                   + 
Satisfactie:                  + 
 
Geen T0, wel T1 meting: 
 
Self-efficacy:              + 
 
 
Ervaringsvermogen:  +/- 
 
 
Stemming:                  +/- 

 
 
 
Niet gemeten 
 
 
Wel T0, geen T1 meting. 
 
Self-efficacy:                 +  
 
 
Ervaringsvermogen: 
Niet gemeten 
 
Stemming: 
Niet gemeten 

 
 
 
Succes projecten:       + 
Satisfactie                   + 
 
T0, T1 en T2 meting: 
 
Self-efficacy:               +  
(niet significant) 
 
Ervaringsvermogen:  
niet gemeten 
 
Stemming:                  + 
significante afname % 
neergaande lijners 

 
Door vergelijking van de drie casussen kan de bewering dat een hoog participatieniveau bij-
draagt aan de beoogde dubbele uitkomst verder worden gepreciseerd. Uit de tabel kunnen 
drie beweringen worden afgeleid. 
 
1. Het participatieniveau ter discussie stellen leidt tot competentietoename, maar niet tot 

verbetering van organisatie-effectiviteit. 
  
Het laagste onderzochte participatieniveau is ter discussie stellen in casus 2. De In-company 
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Business Course toont een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling van de deelne-
mers. Het effect op organisatie-effectiviteit is niet gemeten. Mijn vermoeden (als manager 
van de cursus) is dat een meting gemiddeld wel een verbetering van de tevredenheid van de 
rolpartners met het werkgedrag van de deelnemers zou laten zien, niet echter een verbetering 
van de effectiviteit van de managementprocessen van de organisatie van de onderneming of 
van de managementprocessen in de operationele eenheden waarin de deelnemers werkzaam 
zijn. Zo ver reikt de impact van de cursus niet. 
 
2. Het participatieniveau samenwerken heeft de dubbele uitkomst van competentietoename 

en effectiviteitverbetering. 
 
De uitkomsten van casus 1 en casus 3 ondersteunen deze stelling. Het participatieniveau is 
zeker niet de enige variabele die de uitkomsten van de metingen bepaalt. Er is reeds op de 
werkzaamheid van andere variabelen gewezen, zoals ‘competitieve crisis’ en ‘verandering 
van eigenaar’ in casus 1. Maar dat zijn contextuele variabelen. Het participatieniveau is de 
variabele die bewust in de drie casussen is vormgegeven in het ontwerp van de interventie en 
die telkens blijkt bij te dragen aan positieve uitkomsten. Theoretisch is verder van belang te 
constateren dat in elk van de casussen bewust aandacht is besteed aan sociale factoren. Deze 
aandacht zal ook bijgedragen hebben aan de positieve uitkomsten. In paragraaf 8.3 zal deze 
factor als werkzaam ingrediënt worden uitgewerkt. Voorts is opvallend dat de formele orga-
nisatie in twee casussen wel en in één casus geen aandacht heeft gekregen. Het ligt voor de 
hand ook hier een relatie te vermoeden met de uitkomsten.  
 
3. Het interveniëren op de formele organisatie vergroot de slaagkans van verbetering van 

de organisatie-effectiviteit. 
 
In casus 1 en 3 is wel, in casus 2 niet op de formele organisatie van de betrokkenen geïnter-
venieerd. In casus 1 en 3 kon verbetering van organisatie-effectiviteit worden vastgesteld, in 
casus 2 niet. Deze constatering is in lijn met de bevinding van metaonderzoek dat interventie 
op de formele organisatie een goede kans (53 %) geeft op positieve uitkomsten voor de orga-
nisatie (Porras & Robertson, 1990: 785). 

8.1.2 De operationele organisatie als ongecontroleerd  probleem 

In de casussen hebben we spanningen waargenomen tussen groepen op verschillende hiërar-
chische niveaus. Deze spanningen werden door de OD-interventie bespreekbaar en hanteer-
baar gemaakt. Blijkbaar konden ze niet afdoende besproken en opgelost worden binnen de 
reguliere managementprocessen.  
Spanningen leiden vaak tot een verslechtering van interpersoonlijke verhoudingen, maar 
kunnen voortvloeien uit gebreken in de structuur waarbinnen men moet werken. De geïdenti-
ficeerde interactiepatronen benoemen ‘hoe we hier met elkaar omgaan’. De ervaring een ‘jo-
ker aan touwtjes’ te zijn in de eerste casus vloeit mede voort uit een verkeerd ontworpen or-
ganisatie van het productieproces en van het managementproces van de fabriek. Na her-
ontwerp van beide processen verdwijnt dan ook deze ervaring, mede omdat – en dat is de 
these van deze studie – men zelf actief betrokken is bij dit herontwerp. De ervaring ‘buiten-
spel te staan’ in de tweede casus is deels een gevolg van het persoonlijke gedrag van topma-
nagers die opvattingen van high potentials makkelijk van tafel vegen, maar ook een uitvloei-
sel van de structurering van bijvoorbeeld het proces van strategische planning. 
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 Drie organisatieproblemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manufacturing Management Development Research & Development 
   
Business group: fabriek is te duur. 
Personeel: onze werkwijze is inef-
ficiënt. 

Managers: subassertiviteit profes-
sionals is faalfactor projecten.  

Managers: projecten nu resul-
taatgericht, maar hoge werkdruk.  

  
   
Managers: wij zijn een joker aan 
touwtjes. 

High potentials: managers zetten ons 
buitenspel. 

Medewerkers: wij worden behan-
deld als poppetjes. 

 

Figuur 8.1 Overzicht van de organisatieproblemen van de drie casussen 
 
Voorts valt aan de rand van elke casus op dat er gebreken zijn in de operationele organisatie 
waarbinnen het betreffende organisatieonderdeel horizontaal zijn werk moet coördineren met 
andere organisatieonderdelen. De fabriek slaagt er niet in om een geregeld overleg met de 
betrokken marketing- en sales-afdeling tot stand te brengen om productspecificaties en pro-
ductieplanning te bespreken. De R&D-projectmanagers wijzen op hun beurt op de gaten die 
productie laat vallen in haar bijdrage aan projecten. De productmanagers en salesmanagers in 
Building on Talent klagen weer over het stagneren van de operationele voortgang van het 
werk omdat de managers in het MT geen tijd hebben voor het nemen van operationele be-
slissingen. De drie casussen tezamen laten zien dat mensen van elk van de drie belangrijkste 
primaire procesfasen ontevreden zijn over het functioneren van de operationele organisatie. 
Het punt is dat geen van de betrokkenen en ook geen boven hen staande instantie zich meldt 
om de klachten te verzamelen en een organisatieontwikkelingsproces te structureren waarin 
de partijen om de tafel gaan zitten om de problemen te analyseren en tot een oplossing te 
brengen. Het is alsof de operationele organisatie zich ongecontroleerd voortbeweegt van de 
ene klacht naar de andere.  
Wat betreft de bestuurlijke organisatie van de onderneming is opmerkelijk dat de normale 
managementprocessen gestructureerd aanwezig zijn, maar de problemen van de operationele 
organisatie toch niet gestructureerd op tafel komen. De fabriek van casus 1 kan jarenlang 
disfunctioneren naar de maatstaven van efficiency en satisfactie zonder dat dit via de nor-
male managementprocessen van planning en monitoring effectief wordt aangepakt. High 
potentials aan wie hoge eisen van ondernemerschap worden gesteld, kunnen keer op keer 
naar voren brengen dat zij bijvoorbeeld niet worden voorzien van de informatie die zij nodig 
hebben, zonder dat er structureel iets verandert aan de informatievoorziening. De business 
managers schofferen de R&D-projectmanagers door de R&D-directeur in plaats van de pro-
jectmanagers aan te spreken op problemen in de voortgang van projecten. Dit laatste is over-
duidelijk in strijd met het organisatiemodel van Het Bedrijf en blijft als situatie toch gewoon 
voortbestaan. De conclusie lijkt dat het concernbestuur het functioneren van de operationele 
organisatie onvoldoende monitort, waardoor organisatieproblemen ook niet op een zakelijke 
en systematische manier op tafel kunnen komen.  
Er bestond op het niveau van de concerndirectie het voornemen het ondernemerschapsmodel 
te evalueren. Door de acquisitie van Het Bedrijf door Nieuw Bedrijf is het hier niet van ge-
komen. Een beoordeling van de werking van de door Vorstman geïntroduceerde principes is 
hierdoor niet goed mogelijk. Wel kan worden gesteld dat het goed functioneren van de ope-
rationele organisatie in het model de verantwoordelijkheid is van de general manager, in dit 
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geval de business group director. In een op ondernemerschap gerichte cultuur willen busi-
ness group directors echter ook zelf graag ondernemen, zijn zij hier zelfs voor de introductie 
van het model op geselecteerd.  Zij neigen er dan toe het faciliteren en monitoren van de 
operationele organisatie te verwaarlozen.  
Wat zijn hiervan de praktische implicaties voor OD-interventes? In elke casus is gewerkt aan 
de organisatie van de operationele eenheid zelf, niet of te weinig echter aan de relaties van de 
betreffende eenheid met andere operationele eenheden. Wat dat betreft zijn de beschreven 
interventies nog niet uitontwikkeld. Zo combineert het cursusontwerp van casus 2 aandacht 
voor individuele kernkwaliteiten met organisatiediscussies in interactieve sessies tussen high 
potentials en topmanagers. Pas als het zou lukken deze cursus uit te bouwen tot een werke-
lijke organisatiereview met implicaties voor het ontwerp van de operationele en bestuurlijke 
organisatie, gaat het interventieontwerp van de cursus over van participatieniveau 3 (ter dis-
cussie stellen) naar participatieniveau 4 (gezamenlijk veranderen). Pas dan mag worden ver-
wacht dat de cursus bijdraagt aan verbetering van de effectiviteit van de managementproces-
sen. Ook de combinatie van survey feedback en large group intervention zou als tool voor 
organisatie-assessment (of self-audit) verder ontwikkeld moeten worden. Ten eerste zouden 
bedrijfseconomische parameters toegevoegd moeten worden.  Ook nog een andere uitwer-
king is gezien het bovenstaande dringend nodig:  hoe kan een self-audit van een deelsysteem 
analyseerbaar en bespreekbaar maken hoe het grotere en hogere organisatiesysteem proble-
men creëert  in de operaties van één van haar deelsystemen? Als bijvoorbeeld het vermoeden 
in casus 3 juist is, dat de organisatieproblematiek van de business group als geheel  wordt 
‘doorgeschoven’ naar de R&D-organisatie, hoe kan deze laatste dan op een waardige en ef-
fectieve manier het niet-eigen deel ‘terugschuiven’? 

8.1.3 Het leerproces van de interne adviseur 

In de casussen heeft zich ook een leerproces van een interne adviseur afgespeeld. Dat is 
zichtbaar in een verschuiving van rol. In de eerste casus is mijn rol die van makelaar: ik spe-
cificeer de opleidingsvraag, zoek een trainer en help een handje mee in de uitvoering. In de 
tweede casus ben ik de projectleider die ervoor zorgt dat een nieuwe, op individu en organi-
satie gerichte in-company training van de grond komt. In de derde casus is mijn rol die van 
organisatieadviseur, die zelfstandig het gehele traject doet van intake, diagnose, ontwerp, 
uitvoering en afronding. Dwars door deze rolverschuiving heen speelt nog een ander proces, 
namelijk het weer terugvinden van een persoonlijk Leitmotiv. Ik bespreek beide ontwikke-
lingen tegen de achtergrond van mijn persoonlijke geschiedenis in het vak.  

Voorafgaande leerprocessen 
De professionele ontwikkeling die aan mijn rol als interne adviseur voorafgaat kent drie be-
palende ervaringen: 
1. De keuze voor andragologie als academische studie in de jaren zeventig is mede een 

keuze voor democratisering van de samenleving en haar instituties. De andragologie zelf 
biedt een democratische oriëntatie, niet alleen in de Amerikaanse voorbeelden van De-
wey en Lewin, maar ook in de Nederlandse traditie, bijvoorbeeld die van het vormings- 
en ontwikkelingswerk. Bovendien bieden de jaren zeventig vele mogelijkheden tot de-
mocratisering van de universiteit, waar ik volop aan meedoe. Deelname aan de stu-
dieonderdelen groepsdynamica en organisatieontwikkeling leidt echter tot een botsing. 
Ik kritiseer deze vakken als ‘psychologisering’ en ‘naïef” ten aanzien van de werking 
van de organisatiestructuur en machtsverhoudingen.  
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2. Het doodlopen van andragologie en democratisering in de jaren tachtig. Als universitair 
docent andragologie maak ik in de tweede helft van de jaren tachtig de institutionele 
neergang van dit vak mee. Het is de druk van de bezuinigingen die de doorslag geeft, 
maar feit is ook dat de andragologen gezamenlijk geen coherente gestalte van hun disci-
pline hebben ontwikkeld. Een bijzondere ervaring is dat als we met enkele collega’s pro-
beren een dergelijke disciplinaire gestalte alsnog te formuleren in een poging het vak een 
nieuwe toekomst te geven, andere collega’s hier vijandig op reageren. Het was mogelijk 
ook een wat naïef initiatief, eerder uit wanhoop dan uit vertrouwen geboren. Desalniet-
temin leidde het mislukken van deze zelfgeïnitieerde participatie tot een diepgaande te-
leurstelling, omdat zij het mislukken van zowel andragologie als democratisering leek te 
bevestigen. 

3. Heroriëntatie: het beginnen van een nieuwe loopbaan als trainer bij een management 
consultancy bureau. Ik experimenteer met verschillende designs om trainingen te doen 
bijdragen aan organisatieverandering. Een bijzondere ervaring is het vier jaar lang trai-
nen van de headoperators en shift supervisors van een olieraffinaderij. In homogene 
groepen blijkt het zeer goed mogelijk en ook zinvol ervaringen uit te wisselen over hoe 
de organisatie werkt en waar verbetering mogelijk is.  In termen van deze studie vindt er 
heel wat complaining through plaats. De training leidt in de ogen van de fabrieksdirectie 
tot verandering van gedrag en houding van de deelnemers op de werkplek (“de scherpe 
kantjes zijn er af”), maar is in mijn ogen geen succes omdat zij niet tot acties leidt die de 
bronnen van de door de deelnemers gesignaleerde problemen wegnemen. Het lijkt eigen 
aan trainingen dat zij de leden van een organisatie slechts een beperkte vorm van partici-
patie bieden, ergens tussen conformeren (niveau 1) en bijdragen (niveau 2). Mijn con-
clusie destijds was dat een training niet kan bijdragen aan systeemverandering als de 
training vooraf niet nadrukkelijk in de context van organisatieverandering is gepositio-
neerd.  

 
Box 8.2: negeren van de bevinding leidt tot zelfuitputting 

De drie lagen van handelingscompetentie zijn in hoofdstuk twee gedefinieerd in relatie tot het begrip 
intentie. De eerste laag is het vermogen intenties te realiseren, de tweede laag het vermogen intenties 
te formuleren. Wat onder controle van de intentie valt is echter een uiterst klein fragment van het wer-
kelijke proces dat zich tussen handelende persoon en omgeving, tussen actie en context afspeelt. 
Daarom is de balans van belang tussen de mate waarin men zich inspant om een intentie bewust te 
kiezen en te realiseren en de mate waarin men durft te vertrouwen op zelfregelende krachten in het 
werkelijke proces. Bij burnout is deze balans zoek. Burnout is het gevolg van zelfuitputting. Men moet 
onderscheiden tussen het primaire en het secundaire proces van zelfuitputting. Het primaire proces is 
het verkeerd richten van de eigen inspanning. Men zit op een verkeerd spoor. De intentie kan oprecht 
zijn, maar klopt niet. Verwachtingen en werkelijkheid stemmen niet met elkaar overeen. Het secundaire 
proces bestaat uit een zichzelf versterkend proces van inadequaat reageren op de emotionele uitput-
ting die hier het gevolg van is. Als de beloning in de vorm van een resultaat uitblijft en men toch op 
hetzelfde spoor doorgaat, raakt men meer en meer uitgeput. De symptomen van burnout worden dan 
steeds zichtbaarder. De bevinding geeft echter ook al tijdens het primaire proces van de zelfuitputting 
signalen af die men niet naar waarde heeft geschat, waardoor men niet tijdig van koers is veranderd. 

Ik baseer dit onderscheid tussen primair en secundair proces op een analyse van de herkenning van 
eigen ervaring bij het lezen van het goed gedocumenteerde persoonlijke verhaal van de Elsevier-jour-
naliste Annegreet van Bergen (Bergen, 2000). 

 

Ook in de competentieontwikkeling van een adviseur kunnen drie lagen worden onderschei-
den. Geloof in eigen kunnen duidt op de complexiteit van opdrachten die men aandurft. Er-
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varingsvermogen duidt op openheid voor de ervaringen van de verschillende actoren in het 
proces van organisatieverandering, inclusief die van zichzelf. Bevinding duidt hier op het 
vermogen zich in adviesprojecten te verwerkelijken en te beamen. De bevinding uit zich in 
stemmingen. Elk van de in vijf groeicurven weergegeven stemmingen heb ik op enig mo-
ment zelf leren kennen.  
 

Leermomenten in Het Bedrijf 
Het motief voor mijn overstap naar de functie van interne adviseur organisatieontwikkeling 
bij Het Bedrijf is dat ik een organisatieveranderingsproces van binnenuit helemaal mee wil 
maken. De aanvankelijke opdracht is trainingen te ontwikkelen ter verbreding en consolida-
tie van het in hoofdstuk 1 beschreven veranderingsproces, samen met het externe adviesbu-
reau dat de resultaatteams begeleidt. Als twee maanden na mijn aanstelling onverwacht af-
scheid wordt genomen van het adviesbureau, ligt mijn taakgebied geheel open. De vernieu-
wingssfeer binnen Het Bedrijf biedt volop nieuwe kansen. Belangrijke leermomenten tot en 
met de eerste casus zijn de volgende. 
• Binnen tien weken na mijn eerste werkdag bij Het Bedrijf ben ik vaste deelnemer van de 

bijeenkomsten van het topmanagementteam. Op hoog niveau aan tafel zitten wil echter 
niet zeggen dat je in staat bent op hoog niveau te participeren. Ik mis de vaktechnische 
organisatiekennis om een eigen substantiële bijdrage aan de discussie te kunnen leveren, 
en intervenieer vooral op de noodzaak van voortzetting van de dialoog met de trekkers 
van de resultaatteams. Ik word projectsecretaris van De Leeuw en maak enkele rondes 
langs de managementteams van de business groups, een keer samen met Vorstman.  

• In het verlengde van de rondes langs de business groups nodigt één van de human re-
source managers mij uit de rol van organisatieadviseur te vervullen bij het herstructure-
ren van zijn organisatie. Samen met de business group director maken we een organisa-
tieontwerp, waarin het ondernemerschap een plaats krijgt in hun wereldwijde operatio-
nele organisatie. Terwijl de business group director twaalf maanden de tijd neemt om het 
nieuwe ontwerp uit te denken, wil hij dat de directeuren van de werkmaatschappijen – 
die niet hebben deelgenomen aan het herontwerpproces – het nieuwe model invoeren di-
rect nadat hij het hun in een presentatie heeft uitgelegd. Ik wijs er op dat het zo niet 
werkt, krijg daar even gelijk in en maak een ronde met de human resource manager langs 
de werkmaatschappijen. De meeste directeuren van de werkmaatschappijen staan posi-
tief tegenover het nieuwe model, maar benoemen enkele centraal te regelen condities 
voor de effectiviteit ervan. Het lukt mij vervolgens niet de materie en het proces zo te 
structureren dat de managers van de werkmaatschappijen medeontwerper worden van de 
nieuwe organisatie. Deze ervaring leidt derhalve nog niet tot een zelfbeaming in de rol 
van organisatieadviseur.  

• Ik doe een half jaar opdrachten lager in de organisatie op het gebied van training. Eén 
van deze opdrachten ontwikkelt zich tot de eerste casus van deze studie, waarin ik voor 
het eerst een persoonlijk Leitmotiv herken in de aanpak van Gezamenlijk Herontwerp. 
Datzelfde jaar heeft mijn manager bij de budgetbesprekingen grote moeite mijn functie 
te beschermen tegen de bezuinigingsdruk op corporate staffuncties. Zijn terechte conclu-
sie is dat ik weer zichtbaar moet worden in organisatieprojecten op het niveau van de 
concerndirectie. Ik doe een klein project rond de centrale inkoopfunctie en vervolgens 
een groot project rond het functioneren van de top van de human resource discipline. Dit 
project – samen met een externe consultant uitgevoerd – geeft mij voor de tweede maal 
de ervaring: dit is hoe ik advieswerk wil doen. Samen met de human resource managers 
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en de leden van de concerndirectie onderzoeken we intensief de taken, de interacties tus-
sen de sleutelspelers en de bestuurlijke organisatie van de onderneming, en ontwikkelen 
we een nieuwe structurering van de overlegorganen en bevoegdheden in de HR-disci-
pline. 

Vanuit deze achtergrond kan het leerproces in de casussen worden geduid. 

Casus 1 
Tegen de achtergrond van de eerdere ervaringen biedt de eerste casus mij de inspirerende les 
dat een hoog participatieniveau samen kan gaan met weloverwogen beslissingen ten aanzien 
van het organisatieontwerp. Bovendien hebben de structureringsprincipes waarmee het her-
ontwerpproces wordt georganiseerd in de praktijk een tegelijk organisch en functioneel ka-
rakter. Ten aanzien van mijn rol als interne adviseur speelt het volgende. De directeur van de 
fabriek verzoekt mij om onder leiding van de externe adviseur mee te werken, zowel om re-
den van extra capaciteit voor het project als om reden van het evalueren van de aanpak als 
een mogelijke best practice voor het hele concern. Het eerste blijkt meer nodig dan voorzien, 
omdat de externe adviseur niet altijd aanwezig kan zijn. Bovendien blijkt de specifieke toe-
gevoegde waarde van de interne adviseur. Hij kan beoordelen of bepaalde concepten in te 
passen zijn in het denken op de hogere managementniveaus. Bovendien heeft hij ervaring 
met dezelfde onderneming. De twijfel die hij zelf ervaart kan die van de hele groep weer-
spiegelen, waardoor hij deze relatief makkelijk kan aanvoelen en verwoorden. 
 
Box 8.3: mislukken van kennisoverdracht 

De hier beschreven ervaring is in overeenstemming met bevindingen van onderzoek naar de over-
dracht van kennis. Zelfs als er een sterk bewijs is van de superioriteit van nieuwe kennis vergeleken 
met de gangbare opvattingen, faalt de overdracht in het geval de overdrager en de ontvanger van de 
nieuwe kennis tot dezelfde organisatie behoren en de doelgroep voor de kennis een grote behoefte 
heeft aan oplossingen en zelf al op zoek is naar alternatieven (aldus de samenvatting van de relevante 
literatuur in Rynes, Bartunek & Daft, 2001: 346).  

 

Van de tweede taak - het evalueren van de aanpak als best practice voor Het Bedrijf - komt 
niets terecht. Ik ben losgekoppeld geraakt van de besluitvorming in de top. Terwijl ik de di-
recteur P&O wel op de hoogte houd van mijn activiteiten in de fabriek, stelt hij mij niet op 
de hoogte van de verkoopplannen ten aanzien van de fabriek. Na de verkoop is de belang-
stelling voor de veranderingsaanpak op het hoofdkantoor gering (zie ook box 8.3).  

Casus 2 
De mij inspirerende les van deze tweede casus is dat met training wel degelijk een hoger par-
ticipatieniveau kan worden bereikt dan conformeren en verbeteren. Het eerst hogere par-
ticipatieniveau ter discussie stellen blijkt op een zinvolle manier bereikt te kunnen worden, 
mede via ontregelingen die zich deels gepland deels ongepland blijken te voltrekken in de 
normale interactiepatronen tussen high potentials en topmanagers. 
Mijn rol in deze casus is tamelijk riskant. Mijn manager wil dat ik MD-trainingen ontwikkel, 
terwijl de directievoorzitter mijn voorstel afwijst. Uiteindelijk krijg ik draagvlak voor de 
training door mijn nek er geheel voor uit te steken ten overstaan van alle leden van het top-
management. Als BOT-1 een mislukking was geworden, had ik kunnen vertrekken. Het on-
dernemerschapsmodel – met zijn nadruk op eigen verantwoordelijkheid - heeft een hoog af-
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breukrisico voor mensen. Het is een harde leerschool. Te hard als een vertrouwensrelatie met 
de directe baas ontbreekt. Die relatie had ik gelukkig wel.  

Casus 3 
Mijn rol start als die van onderzoeker en wordt die van facilitator van de grote groepsbijeen-
komsten en van het zelfonderzoek in het managementteam. Ik pak daarmee voor het eerst 
zelfstandig een volledig organisatieproject aan met een hoog participatieniveau. En laat ook 
weer steken vallen. Zo ben ik te lang onder de indruk van het grote effect van het inter-
groepsproces van ervaringsuitwisseling in de grote groepsbijeenkomst. Zeker na de eerder 
beschreven ervaring van de olieraffinaderij is dit een eye-opener. Ik houd daardoor echter te 
lang vast aan de hoop dat een zelfde proces van zich uitspreken over ervaringen ook in het 
MT tot probleemoplossing kan leiden. Er blijken duidelijk meer condities nodig om de ver-
trouwensvraag in het managementteam hanteerbaar te maken. Eén van die condities is on-
getwijfeld – het is in de casestudie al gesteld - een verandering van de structuur van het ma-
nagementproces op de interfaces tussen de R&D-afdeling en de andere operationele eenhe-
den van de business group.  

De onderneming als leeromgeving voor een adviseur 
Wat zich in bovenstaande beschrijving aftekent is een leerroute naar de rol van organisatie-
adviseur. Het is een wat ongebruikelijke route: een bureau voor management consultancy 
verlaten om als interne organisatieadviseur het vak te leren. Het is een lange route die veel 
vergt, maar wel mogelijk blijkt. Een organisatieadviesbureau biedt makkelijker toegang tot 
specialistische vakkennis. Een onderneming biedt daarentegen meer kansen om deel uit te 
maken van volledige leercycli met de betrokkenen. Intensieve discussies leiden tot de keuze 
voor een aanpak, vervolgens implementeren, fine-tunen, werken en leren, en na enige jaren 
evalueren. In deze leercyclus komt men tal van sociale leerblokkades tegen. Niet als een 
concept uit een boek, maar als harde realiteit waar men tegen op loopt en waarop men een 
antwoord moet zien te vinden. Verder biedt een onderneming een variëteit aan mogelijkhe-
den om in projecten samen te werken met externe adviseurs. Al doende doet men organisa-
tie- en interventiekennis op en ontwikkelt men tevens zijn competentie in het samenwerken 
met externe adviseurs. Eén van de dingen die men moet leren hanteren zijn de gevoelens van 
competitie die tussen interne en externe adviseur bijna altijd een rol spelen. 
 

8.2 Evaluatie onderzoeksaanpak en meetinstrumenten 

Ik bespreek eerst enkele problemen die samenhangen met de dubbele rol van adviseur en 
onderzoeker. Vervolgens bespreek ik de validiteit van de bevindingen. 

8.2.1 Onderzoek doen naar de eigen adviespraktijk 

De vier belangrijkste problemen die je tegenkomt als je onderzoek doet naar eigen advies-
projecten zijn: afstand nemen van de praktijk, toenadering zoeken tot de theorie, creëren van 
nieuwe kennis en hanteren van de diversiteit van validatieregels. 

Afstand nemen van de praktijk 
Kan de actieonderzoeker zijn rol als onderzoeker helemaal losmaken van zijn rol als advi-
seur? Hij moet dat nastreven, uiteraard. De methodologische normen van inzichteninventari-
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satie, triangulatie, meervoudigheid van casestudies, enzovoorts, helpen om afstand te nemen. 
Maar feit blijft dat de actieonderzoeker één mens is, ook al vervult hij beide rollen. Er is bij-
voorbeeld de neiging de verhalen van beide rollen onderling consistent te houden. Bovendien 
hebben loyaliteiten in de ene rol hun doorwerking op stellingnamen in de andere rol. Dit 
maakt afstand nemen tot een complexe cognitieve en emotionele worsteling. Een belangrijke 
conditie is dat men zich tijdelijk geheel uit de praktijk kan terugtrekken om zich ‘authentiek 
te isoleren’. 

Toenadering zoeken tot de theorie 
Toen ik aan dit onderzoek begon was ik nog doordrongen van de kritiek van de jaren zeven-
tig. Het beeld was kortweg: groepsdynamica is manipulatie; organisatieontwikkeling psy-
chologiseert de organisatie tot gedrag en percepties van mensen; en actieonderzoek is vlees 
noch vis, dat wil zeggen noch (systeemveranderende) actie noch (grensverleggend) onder-
zoek. Dit beeld gaat overigens voor grote delen van deze vakgebieden nog steeds op. Ik 
moest gaande het onderzoek echter concluderen dat deze vakgebieden een waardevolle kern 
bevatten. Deze conclusie vloeide voort uit de werkwijze ‘theorie vanuit de praktijk ontwik-
kelen’. Ontwikkelen houdt hier in dat men niet een interventie bij een theorie zoekt, maar 
een theorie bij de ervaringen met de interventie. Vanuit de opgedane praktijkervaring waar-
deert men de bestaande theorie van het vak en voegt men waar mogelijk een nieuw accent 
toe. Het probleem nu is (1) dat men de opgedane ervaring niet buiten de taal van de theorie 
om kan analyseren; (2) er heel veel theorie is; (3) veel van de beschikbare theorieën zo ach-
teraf best compatibel lijkt met de opgedane ervaring; (4) elke gekozen theorie bepaalde as-
pecten van de realiteit wel belicht en andere aspecten niet. Belangrijke condities zijn dat men 
geduld blijft opbrengen om geselecteerde theorieën te toetsen aan het empirisch materiaal en 
dat men over gesprekspartners (promotoren) beschikt die hier uiterst kritisch in zijn. 

Creëren van kennis 
Kenniscreatie is wel fraai omschreven als de transformatie van verwardheid in helderheid 
(“transformation from fuzziness to clarity”, Rynes et.al., 2001: 350). Kenniscreatie kan men 
versnellen door continue heen en weer te gaan tussen de conversie van tacit knowledge in 
explicit knowledge en omgekeerd (Nonaka & Takeuchi, 1995). Tacit knowledge is persoon-
lijke en contextspecifieke kennis die moeilijk te formuleren en te communiceren is. Explicit 
knowledge is makkelijk overdraagbaar in een formele en systematische taal waarin symbo-
len, woorden en/of getallen een gecodificeerde betekenis hebben. Tegenover het externalise-
ren van impliciete kennis in expliciete kennis staat het internaliseren van expliciete kennis in 
impliciete kennis. Voor kenniscreatie is dus een creatieve spanning nodig tussen internalise-
ren en externaliseren. Men moet nieuwe verwoordingen vinden, maar staat tegelijk onder 
druk om aan te sluiten bij de literatuur. Als men impliciete kennis externaliseert met behulp 
van formuleringen uit de literatuur, internaliseert men in feite slechts reeds bestaande vak-
kennis, creëert men geen nieuwe kennis. Men subsumeert de eigen praktijkervaring onder 
een bestaande theorie en leert zo de taal van de theorie spreken bij het onder woorden bren-
gen van eigen ervaringen. Een belangrijke conditie hier is dat men zich vrij voelt frisse ver-
woordingen te vinden voor die delen van de ervaring die nog geen theoretische expressie 
hebben gekregen en daarmee de werkelijke rijkdom van de ervaring in kennis om te zetten.  

Valideren van kennis 
In organisaties wordt kennis op andere manieren gevalideerd dan in de wetenschap. Er gel-
den andere gronden om een kennisclaim voor geldig te houden. De adviseur die wetenschap-
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pelijk onderzoek wil doen moet derhalve met verschillende validatiemethoden leren werken, 
die de neiging hebben elkaar eerder af te stoten dan te versterken. 
Uit recent empirisch onderzoek blijkt dat mensen in organisaties onderzoek vooral dan als 
bruikbaar zien als dit hun informatie verschaft die zij kunnen gebruiken voor selfdesign, dat 
wil zeggen voor hun actiegerichte en cognitieve processen bij het herontwerpen en reorgani-
seren van hun organisatie (Mohrman, Gibson & Mohrman, 2001: 371). Selfdesign is in feite 
een ander woord voor wat in deze studie het vierde participatieniveau samenwerken is ge-
noemd. Om de integratie van onderzoeksresultaten in activiteiten van selfdesign mogelijk te 
maken, moeten de perspectieven van handelende mensen in de organisatiepraktijk verbonden 
worden met academisch-wetenschappelijke perspectieven. Een belangrijk punt van aandacht 
is dan hoe men de propositionele kennisvalidatie van het wetenschappelijk vertoog kan com-
bineren met de narratieve (verhalende) kennisvalidatie van handelende mensen in een be-
paalde gemeenschap.  
Deze combinatie heb ik allereerst vorm willen geven binnen de interventie. Zowel meetge-
gevens als verhalen zijn verzameld bij en teruggekoppeld naar de leden van de organisatie. 
Door hun ervaringen ‘te verhalen’ construeren mensen realiteit, (Bruner, geciteerd door Bo-
land, et. al., 2001: 397). Ambigue kennis blijkt hierbij krachtiger te werken dan eenduidige 
kennis. Omdat ambigue kennis al naar gelang positie en perspectief andere interpretaties op-
levert, bieden meetgegevens de betrokkenen bruikbaar materiaal voor validatie van hun in-
drukken en meningen.  
Ook in de analyse van de interventies in deze studie zijn de twee vormen van validatie ge-
combineerd. Hiermee geef ik gevolg aan een recente oproep in de Academy of Management 
Journal om verschillende kennisrepresentaties in één studie te presenteren om zo bij te dra-
gen aan het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk op het gebied van ma-
nagement en organisatie (Boland, et. al., 2001: 411). 

8.2.2 Validiteit van de bevindingen 

Ik bespreek achtereenvolgens de interne validiteit, de constructvaliditeit en de externe vali-
diteit. 
De vraag naar de interne validiteit is de vraag of er voldoende argumenten zijn om binnen de 
context van het onderzoek van oorzaak en gevolg relaties te kunnen spreken (Cook & 
Campbell, 1979). In een veldonderzoek moet een balans worden gevonden tussen de eisen 
van precisie (zoals standaardisering van meetinstrumenten en indeling van groepen) en de eis 
van medewerking van de betrokkenen in het veld (acceptatie van onderzoeksdoel, ruimte om 
als subject aan het onderzoek deel te nemen). Ik meen dat deze balans in dit onderzoek vol-
doende gevonden is. De beperkingen zijn dat in de eerste casus een nulmeting van compe-
tentie ontbreekt en in de tweede casus de vervolgmeting niet met dezelfde meetinstrumenten 
is uitgevoerd als de nulmeting. De derde casus is het meest compleet met een nulmeting, tus-
sentijdse meting en eindmeting van de drie competentie-indicatoren. Verder bevat alleen de 
eerste casus harde data voor een toename van organisatie-effectiviteit. Bij de andere casussen 
moest worden volstaan met een beschrijving van nieuw ontwikkelde organisatie-inzichten 
(casus twee) of nieuw ontwikkelde organisatieprocedures (casus drie). Tegenover de ge-
noemde beperkingen staat dat waar mogelijk gebruik is gemaakt van gestandaardiseerde en 
in ander onderzoek gevalideerde meetinstrumenten. Ook zijn de mogelijkheden tot triangu-
latie benut door de kwantitatieve metingen aan te vullen met procesobservaties van de advi-
seurs en met evaluaties door direct betrokkenen. Bovendien is elke volgende casus opgezet 
als een replicatieonderzoek van de eerdere casus. De in een eerder project ontdekte ontwerp-
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principes zijn telkens meegenomen naar het volgende project en daarin opnieuw beproefd. 
Alles overziende is er voldoende grond om de relatie tussen ‘interventie met hoog participa-
tieniveau’ en ‘effectiviteitverbetering + competentietoename’ als een oorzaak- en gevolgre-
latie te beschouwen. 
 
De constructvaliditeit betreft de vraag of de instrumenten wel de constructen meten die de 
onderzoeker wil meten. Spoort het begrip als bedoeld met het begrip als gemeten? Het parti-
cipatieniveau is met klinische observaties gemeten. De observatie dat een medewerker iets in 
de organisatie ten overstaan van een verantwoordelijke manager ter discussie stelt duidt op 
een hoger participatieniveau dan de observatie dat medewerkers onderling kritiek hebben op 
de gang van zaken, maar zich verder conformeren aan wat zij menen dat de managers van 
hen verwachten. Evenzo duidt de observatie dat medewerkers in het volle bewustzijn van 
belangentegenstellingen besluiten met het management samen te werken om de fabriek een 
nieuwe toekomst te geven op een hoger niveau van participatie dan de observatie dat mede-
werkers besluiten een in-company cursus te benutten om bepaalde organisatieproblemen ten 
overstaan van senior managers ter discussie te stellen. Deze elementaire onderscheidingen 
zijn in elke casus teruggevonden en kunnen in vervolgonderzoek zo nodig verder worden 
verfijnd. 
In elke casus zijn de constructen self-efficacy, ervaringsvermogen en stemming als indicato-
ren van competentietoename gebruikt. Stemming is gemeten met een tekening van de per-
soonlijke ontwikkeling de afgelopen drie jaar. Daarbij bleken vijf curven te kunnen worden 
vastgesteld. De constructvaliditeit van dit meetinstrument blijkt uit het netwerk van correla-
ties met gestandaardiseerde schalen voor organisatiesatisfactie in de BASAM. Te verwach-
ten relaties tussen curven en organisatiesatisfactie zijn inderdaad gevonden. In de loop van 
het onderzoek is een wijziging aangebracht in de meting van stemming: zelf tekenen van een 
curve versus kiezen uit vijf voorgetekende curven. Ik zie geen reden waarom in het ene geval 
iets anders zou zijn gemeten dan in het andere geval. Een aandachtspunt voor verder onder-
zoek is wel de vraag wat nu de betekenis is van de derde curve: versnelde groei of afgevlakte 
groei. 
Het ervaringsvermogen is gemeten met klinische observaties van het OD-proces. Hierbij is 
er vooral op gelet of mensen negatieve en bedreigende aspecten van de realiteit onder ogen 
kunnen zien door deze met elkaar en met de actieonderzoeker te bespreken. Op deze wijze is 
ervaringsvermogen geïndiceerd als een actie-in-interactie en niet als een intrapsychisch fe-
nomeen. 
De constructvaliditeit van self-efficacy blijkt uit de correlaties met gestandaardiseerde scha-
len uit de BASAM. Bovendien wijzen ook de correlaties tussen self-efficacy en de schalen 
van de 3600-feedback in de tweede casus op voldoende constructvaliditeit. Ook bij deze indi-
cator is het meetinstrument in de loop van het onderzoek verder verfijnd. In de eerste casus is 
self-efficacy gemeten met een vragenlijst gebaseerd op de aanname dat self-efficacy ‘zelf 
waargenomen zelfvertrouwen in algemene zin’ is, terwijl in de tweede en derde casus de 
vragenlijst gebaseerd is op de aanname dat self-efficacy een ‘zelf waargenomen vaardigheid 
in een specifieke activiteit’ is. Beide duiden op zelfvertrouwen, maar met een groot verschil 
in mate van algemeenheid. Een voorbeeld van een item in de eerste casus is “Wat er ook op 
me afkomt, ik kan er meestal wel mee uit de voeten”. Een voorbeeld van een item in de der-
de casus is: “Hoe goed kan jij deadlines verschoven krijgen bij piekbelasting?” Bandura 
(1997) acht de validiteit van de gespecificeerde self-efficacy groter dan de validiteit van de 
gegeneraliseerde self-efficacy. Ik deel dit standpunt. De enorm hoge score op self-efficacy in 
de fabriek lag in dezelfde lijn als de hoge scores op schalen als ervaren zinvolheid van het 
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werk en enkele commitmentschalen die in de proefmeting zijn gebruikt. Al deze schalen 
scoorden extreem hoog. Als interpretatie is gekozen dat blijkbaar de wil om er na de ingrij-
pende reorganisatie een succes van te maken heel groot is. De gegeneraliseerd gemeten self-
efficacy doet eenvoudig mee in dit sfeerbeeld en levert geen extra informatie op. Daarente-
gen geven de gespecificeerde self-efficacyschalen van de werkdrukcasus een gedifferenti-
eerd beeld van de zelf waargenomen vaardigheden, alsmede van het effect van de interventie 
op de ontwikkeling van deze zelfwaarneming. Het verschil in meetinstrument voor self-effi-
cacy doet mogelijk iets af aan de vergelijkbaarheid van de meetresultaten van self-efficacy 
over de drie casussen heen. ‘Zelfvertrouwen in het algemeen’ en ‘vertrouwen in een speci-
fieke vaardigheid’ mogen echter beide als indicatoren van competentie worden beschouwd.  
 
Bij externe validiteit wordt onderscheiden tussen statistische generalisatie en analytische ge-
neralisatie (Yin,1994). Over de statistische generalisatie kan weinig worden gezegd omdat de 
aanpak buiten de context van Het Bedrijf niet is onderzocht. Wel kan er op worden gewezen 
dat de these binnen Het Bedrijf in een grote diversiteit van onderzoekssituaties is onderzocht. 
De resultaten zijn gelijkmatig genoeg om zich bemoedigd te voelen de aanpak ook in andere 
contexten toe te passen. Temeer daar de analytische generalisatie het mogelijk maakt te ge-
neraliseren naar theoriecomplexen. In de volgende paragrafen zal ik bespreken wat uit de 
casussen geleerd kan worden over de relatie tussen de constructen. 

8.3 De werkzame bestanddelen van het interventieontwerp 

Het vertrekpunt voor de ontwerpvraag is de constatering dat men bij het ontwikkelen van een 
zelfregelend organisatievermogen  op de ‘catch-22’ stuit dat mensen een op zelfregeling ge-
baseerde structuur pas kunnen creëren als zij eerst ervaring met de nieuwe structuur van zelf-
regeling hebben opgedaan. De oplossing voor deze catch is gevonden in het structureren van 
het veranderingsproces als een transitieruimte, waarin managers, medewerkers en adviseurs 
het organisatiesysteem ter discussie stellen en gezamenlijk onderzoeken welke fundamentele 
veranderingen wenselijk en haalbaar zijn. In de transitieruimte nemen mensen niet alleen 
afstand van ‘het’ systeem, maar ook van hun eigen rol daarin en van de wijze waarop zij 
omgaan met eigen onvrede. Zij spelen met alternatieve mentale beelden van de nieuwe orga-
nisatie en proberen nieuwe werkrelaties uit. Bovendien nemen zij hun eigen reacties als stu-
dieobject. Zij zijn dus afwisselend subject en object in dit actieonderzoek. 
Wat zijn nu de werkzame ontwerpingrediënten die deze transitieruimte tot stand brengen? 
Welke ontwerpprincipes maken een hoog niveau van participatie en daarmee de oplossing 
van de catch 22 mogelijk?  

8.3.1 Vergelijkende analyse van de drie casussen 

Een vergelijking van de drie casussen leidt tot identificatie van de volgende werkzame be-
standdelen: (1) model voor zelfdiagnose; (2) structuurprincipes voor participatie; (3) proces-
begeleiding (zie figuur 8.2).  

Model voor zelfdiagnose 

Een model voor zelfdiagnose is een model waarmee de organisatieleden zelf hun probleem 
kunnen onderzoeken en definiëren. In deze studie is het probleem steeds X genoemd, zowel 
om aan te duiden dat het probleem niet buiten de betrokkenen om gedefinieerd kan worden, 
alsook om ruimte te laten voor wijzigingen in de probleemdefinitie tijdens het proces van 



 
 
Organisatieverandering als ervaringsproces  259 
 

organisatieontwikkeling. Het model structureert de inhoud van X en wel door de formele 
elementen van X in een systeem te representeren. De betrokkenen zelf voorzien de formele 
elementen van inhoud door hun percepties en opinies in te brengen en te toetsen aan de per-
cepties en opinies van anderen en vervolgens door middel van actie in de realiteit zelf. Hier-
door wordt een beroep gedaan op de sociaalcognitieve vermogens van de betrokkenen om 
zelf tot een analyse en definitie van de X te komen. 

Structuurprincipes voor participatie 

Structuurprincipes voor participatie zijn principes waarmee de taken en bevoegdheden in-
zake organisatieverandering zo worden verdeeld en gecoördineerd, dat de diverse betrokke-
nen vanuit hun functionele rol kunnen bijdragen aan de organisatieverandering. Drie princi-
pes zijn in de casestudies herkenbaar: 
• Systeembenadering: verkennen van horizontale en verticale interdependenties; 
• Inclusiviteit van diversiteit: insluiten van diverse belangen en perspectieven; 
• Volwaardigheid gesprekspartners: aanspreken van organisatieleden als volwaardige ge-

sprekspartners. 
De systeembenadering houdt in dat de interventie de horizontale en verticale interdependen-
ties voor de leden van de organisatie zichtbaar en beïnvloedbaar maakt. Uit de casestudies is 
in het bijzonder naar voren gekomen dat men het primaire proces niet als een horizontale 
flow kan organiseren zonder gelijktijdig de hiërarchie te saneren. Overigens geldt ook de 
omgekeerde propositie:  de hiërarchie kan niet worden gesaneerd zonder de horizontale flow 
te herontwerpen.  
 
Tabel 8.2 OD = werken met individuen in groepen aan de organisatie 
 
 Met welke individuen In welke groepen Aan welke organisatie 
 
Gezamenlijk 
Herontwerp 
 

 
Met beste kennis van het 
productieproces 

 
Herontwerpgroepen per 
hiërarchisch niveau 

 
Organisatie van het pri-
mair proces 

 
In-company 
Business 
Course 
 

 
Met potentieel voor mana-
gementfuncties 

 
Trainingsgroep, alleen bij 
pilot ook een management-
groep 
  

 
Bestuurlijke organisatie 

 
Large group 
Intervention 
 

 
Allen  

 
Grote groep plus subgroepen 
per perspectief 

 
Operationele organisatie 

 
Het principe van inclusiviteit van diversiteit houdt in dat de interventie diverse belangen en 
perspectieven insluit. De interventie beweegt tot samenwerking met mensen die andere be-
langen en gezichtspunten zullen inbrengen. Samenwerken op basis van diversiteit is tot nu 
toe onderzocht in situaties waarin meerdere zelfstandige organisaties samenwerken en waar-
bij een overkoepelende hiërarchie ontbreekt (Gray, 1989; Huxham, 1996). De casestudies 
laten zien dat ook onder de conditie van hiërarchie diversiteit een werkzaam bestanddeel is. 
Diversiteit onder de conditie van hiërarchie betekent dat mensen op de verschillende sys-
teemniveaus bereid zijn wederzijds condities te creëren voor elkaars werkzaamheden. Op 
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individueel niveau is het principe: mijn werk verloopt beter als ik niet alleen met de schakels 
voor en na mij, maar ook met de niveaus boven en onder mij een overeenstemming heb over 
welke bijdrage ieder levert, en wel op basis van de erkenning dat ieder een specifiek per-
spectief heeft in te brengen. Op organisatieniveau geldt het principe dat managers, medewer-
kers, aandeelhouders, klanten en leveranciers als stakeholders elk afhankelijk zijn van het 
werksysteem dat zij met elkaar vormen. 
Het principe volwaardige gesprekspartners houdt in dat de interventie de leden van de orga-
nisatie aanspreekt als volwaardige gesprekspartners. Volwaardig gesprekspartnerschap om-
vat twee aspecten: (1) erkenning van medewerkers als medeontwerpers van de organisatie; 
(2) vrije keuze of en hoe men aan het gesprek deelneemt. 
 
Het tweede aspect is in elke casus expliciet erkend. De werking ervan is in de literatuur be-
kend. De sociale psychologie heeft aangetoond dat sociale processen zich heel anders ont-
vouwen als mensen geloven dat zij hun gedrag vrij hebben gekozen als een directe uiting van 
hun doelen en opvattingen dan als zij geloven dat hun gedrag is afgedwongen of onder con-
trole staat van extrinsieke bekrachtiging (Ross en Nisbett, 1991: 16). Mensen handelen dan 
als vrije, handelingscompetente actoren in plaats van als brave of weerspannige uitvoerders 
van een opdracht. Uiteraard zijn allerlei krachten in het spel die druk op de persoonlijke be-
slissing uitoefenen. Maar formeel beslist de betrokken persoon op basis van zijn eigen afwe-
ging van de verwachtingen en belangen waarmee hij zich geconfronteerd ziet. De casestudies 
suggereren dat het effect hiervan is dat mensen zich dan vrijer voelen hun hele ervaring mee 
te laten spelen in hun deelname, waardoor zowel het organisatieontwerp als de psychische 
verwerking van de verandering wordt verrijkt. 
 
 
 
 

Processen Uitkomsten Interventies 

 
 
 
 

Model voor zelfdiagnose Werken Organisatie-effectiviteit 
- samenhang elementen  - diagnose en herontwerp X - behoeftevoorziening 

- sociale constructie van de reali-
teit 

- efficiency - vertaling perspectieven 
- satisfactie 
- zelfhandhaving 
 

 
 
 
 

Veranderen Structuurprincipes participatie 
- instap-ontregeling-omslag  - systeembenadering 
- kritiek/feedback - inclusiviteit diversiteit 
 - volwaardige gesprekspartners  

Competentietoename 
 
 
 
 
 

- self-efficacy Procesbegeleiding Leren - ervaringsvermogen - sociaalcognitief - onderzoekende houding - stemming - psychodynamisch - dubbele taak 
 - intergroepsproces  

Figuur 8.2 Synthese van de onderzoeksresultaten in een verbeterd onderzoeksmodel 
 
De werking van het eerste aspect – de erkenning van de medewerker als medeontwerper - is 
minder bekend en onderzocht. Algemene bewoordingen van deze rol hebben we genoeg. De 
meest recente is dat mensen “the most valuable asset” van de organisatie zijn. Zoiets is mak-
kelijker op papier gezet dan in de praktijk vorm gegeven. Wat is de concrete, werkzame 
vorm waarin deze erkenning kan worden geuit? De eerste casus biedt hier een belangrijke 
les. Medewerkers zijn door de leiding op naam uitgenodigd om deel te nemen aan de her-
ontwerpteams. Een dergelijke uitnodiging bevat een stuk persoonlijke waardering. Maar er-
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kenning is meer dan waardering. De essentie zit in de vraag die hen wordt gesteld: “klopt het 
ontwerp waarmee wij denken deze fabriek een nieuwe toekomst te geven?” Met als tweede 
vraag: “als het klopt, werk het dan een slag verder uit”. De simpele vraag “klopt ons ont-
werp?” opent een wezenlijk andere relatie tussen management en medewerkers. Medewer-
kers krijgen de bevoegdheid het ontwerp van het management ter discussie te stellen. Het 
management stelt zich hiermee kwetsbaar op. De vraag “klopt ons ontwerp?” maakt een we-
derzijdse erkenning mogelijk. Het stellen van deze vraag is daarmee het begin van een wer-
kelijke empowerment.  
 
De drie structuurprincipes voor participatie zijn pas in combinatie een werkzaam bestand-
deel. Zo moet er inzicht zijn in het systeem van interdependenties wil men kunnen vaststel-
len wie als gesprekspartners aan tafel dienen te zitten. Omgekeerd kan men de interdepen-
denties niet verkennen als men niet in staat is tot een gesprek waarbij men elkaar als vol-
waardige gesprekspartner aanspreekt.  
Met deze structuurprincipes bouw ik voort op de formulering van de principes systeemver-
andering, openheid en partnership van Beer en Eisenstat (zie 2.2.1). Partnership heb ik ge-
herformuleerd tot gesprekspartner om te beklemtonen dat het werkzame element is dat men 
elkaar als gesprekspartner ziet en blijft zien. Zolang men het de moeite waard vindt met el-
kaar het gesprek aan te gaan, blijft wederzijdse beïnvloeding en verandering mogelijk. 
Openheid heb ik vervangen door diversiteit. Openheid is meer een gevolg. Het werkzame 
bestanddeel is dat de diversiteit aan belangen en perspectieven door de betrokkenen wordt 
erkend. Eerst vanuit deze erkenning is een werkelijk gesprek mogelijk en ontstaat openheid 
en vertrouwen.  

Procesbegeleiding 

Ook procesbegeleiding is in elke casus een werkzaam ingrediënt van de interventie. Geven 
de structuurprincipes de grofregeling, dan biedt procesbegeleiding de fijnregeling voor het 
uitbalanceren van de spanningen die opgeroepen worden door de confrontatie met een reali-
teit die onwerkbaar is en verandering noodzakelijk maakt.  De actieonderzoeker creëert met 
zijn onderzoekende houding zowel de dissonantie die angst oproept als de psychologische 
veiligheid die betrokkenen de ruimte geeft hun verhaal te vertellen en op die wijze hun erva-
ringen in te brengen, zelfs als het eerste verhaal inhoudt dat men ervoor terugschrikt de eigen 
ervaringen in te brengen. Daarbij bewaakt hij de dubbele taak van de groep: aandacht geven 
aan inhoud en wijze van werken. Aandacht voor de wijze van werken houdt in (zie box 6.2):  
• opschorten inhoudelijke agenda als emoties en conflicten het inhoudelijke werk in de 

weg staan; 
• reguleren van open grenzen tussen mensen die ieder hun eigen verantwoordelijkheid 

hebben en tegelijk van elkaar afhankelijk zijn; 
• onderzoek doen naar de wijze waarop het organisatiesysteem werkt terwijl men aan de 

taak werkt. 
Aan de eerste twee procestaken is in elke casus gewerkt. Tot mijn verrassing moest in elke 
casestudie worden vastgesteld dat we aan de derde procestaak niet zijn toegekomen, terwijl 
het uitgerekend hier om organizational learning gaat. Cliëntsysteem en actieonderzoeker 
hebben de handen vol aan de primaire taak van het diagnosticeren en herontwerpen van X en 
aan het onderwijl veranderen van de interactiepatronen en relaties. Daarbovenop nog eens 
onderzoek doen naar de wijze waarop het organisatiesysteem werkt terwijl men aan de ver-
andertaak werkt lijkt simpelweg te veel hooi op de vork. Anderzijds is het belang en de mo-
gelijke opbrengst van dit metaonderzoek groot en moet dus de vraag gesteld blijven worden 
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hoe men in de praktijk ruimte kan creëren voor organizational learning. De conclusie lijkt dat 
organizational learning om een groter cliëntsysteem vraagt, en dus een aparte opdracht en 
opdrachtgever vereist. 
Buitengewoon belangrijk blijkt ook het intergroepsproces te zijn. Vooral de eerste en derde 
casus laten zien dat een zorgvuldig ontworpen intergroepsproces de betrokkenen helpt in-
zicht te krijgen in de werking van het organisatiesysteem als geheel en hun onderlinge rela-
ties daarop aan te passen.  

8.3.2 Vergelijkende analyse van Survey Feedback 

Als probleemstelling van deze studie met betrekking tot Survey Feedback is geformuleerd: 
wat is de toegevoegde waarde van een vragenlijst als blijkt dat het kernproces van de veran-
dering zich afspeelt in de interactie tussen de betrokkenen in een onderzoekende dialoog? 
Kan niet evengoed direct met de interactie worden begonnen? Ik geef eerst een evaluatie van 
de toepassing van Survey Feedback per casus. 
1. In de eerste casus is het doel van SF data beschikbaar te stellen voor evaluatie van Geza-

menlijk Herontwerp en voor het beoordelen van de vooruitgang naar empowerment. De 
vragenlijst en de terugkoppelingsbijeenkomsten leveren data en interpretaties op die re-
levant zijn voor beide doelstellingen. Het is niet goed voorstelbaar dat zonder vragenlijst 
een dergelijke rijkdom aan data en interpretaties op tafel zou zijn gekomen. De fout in 
deze SF-toepassing is dat de adviseur de feedbackbijeenkomsten leidt in plaats van de 
manager en dat adviseur en managers de feedbackbijeenkomsten niet per afdeling samen 
hebben voorbereid. Hierdoor is vooraf onvoldoende nagedacht over de vraag hoe de 
feedbackdiscussie kan worden omgezet in follow-up acties. Bovendien blijkt de klas-
sieke familiegroepaanpak onvoldoende effectief. De interafhankelijkheden tussen afde-
lingen en hiërarchische niveaus zijn zo groot, dat problemen slechts over de grenzen van 
afdelingen en hiërarchie heen opgelost kunnen worden. Op deze wijze leidt SF niet tot 
problemsolving. 

2. In de tweede casus  is het doel van SF data beschikbaar te stellen voor het gezamenlijk 
leren van high potentials en seniormanagers. Survey Feedback heeft hier twee onderde-
len: organisatiegerichte feedback ofwel Organisatie Assessment (OA) en individuge-
richte feedback ofwel 3600-feedback (3600).Terugkoppeling van de 3600 werkt effectief 
omdat zij het proces van individuele zelfreflectie in de leersituatie voedt. Terugkoppe-
ling van de OA heeft in de cursus geen of slechts een geringe impact. De fouten in de 
opzet van de OA zijn dat het topmanagement vooraf niet is geïnvolveerd; dat data alleen 
zijn verzameld bij de high potentials, niet bij de managers; dat er is geen ‘chain of confe-
rences’ is; dat problem solving als follow-up ontbreekt.  

3. De derde casus toont uiteindelijk duidelijk de toegevoegde waarde van SF. De SF ver-
sterkt het commitment van het management om de werkdruk aan te pakken; de inter-
views en vragenlijsten geven zicht op de belangrijkste dimensies van de organisatie-er-
varing van werkdruk; de data maken de constructie van een model voor zelfdiagnose 
mogelijk; alle subgroepen krijgen specifieke data over hun groep; er is een goede follow-
up met de Large Group Intervention. 

 
Dit overziende kunnen vijf conclusies worden getrokken. 
A. Een toepassing van Survey Feedback die in een sfeer van gezamenlijk onderzoek is op-

gezet en de interactie in en tussen groepen bij de terugkoppeling goed vormgeeft, mo-
tiveert de organisatieleden tot het ondernemen van actie voor organisatieverbetering.  
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B. Verzamelen en terugkoppelen van data leidt niet op zich tot duurzame organisatieveran-
dering. De casestudies bevestigen de oude les dat succesvol gebruik van SF een combi-
natie vereist met andere interventiemethoden (Nadler, 1977: 10). 

C. SF biedt belangrijke voordelen 
1. SF biedt data die een discussie tussen diverse betrokkenen in een objectieve sfeer mo-

gelijk maken over een verschillend ervaren organisatierealiteit.  
2. SF voorziet diverse subgroepen in de organisatie van telkens specifieke informatie 

over hun situatie en percepties; 
3. SF moedigt medewerkers uit hun ervaringen en opinies naar voren te brengen bij het 

interpreteren van de data; 
4. SF kan een veranderingsbehoefte opwekken; 
5. SF maakt constructie van een diagnosemodel mogelijk door het correleren van  

schaalvariabelen; 
6. SF maakt monitoring mogelijk van het effect van zowel de SF als de follow-up inter-

venties.  
D. Survey Feedback is een zwaar instrument. SF kost alle betrokkenen veel tijd en het wekt 

verwachtingen. De tijd is goed besteed indien: 
• de problematiek complex is; 
• het management echt wil weten er aan de hand is; 
• het belangrijk is dat alle organisatieleden zicht krijgen op de werking van het organi-

satiesysteem;  
• er drempels zijn om direct het gesprek tussen managers en medewerkers vorm te ge-

ven. 
Indien de situatie niet aan deze vier criteria voldoet, kan men SF beter achterwege laten. 
Het is dan een verspilling van tijd en beschadigt mogelijk gewekte verwachtingen. 

E. Organisatiegerichte feedback (OA) werkt krachtiger als de individuele organisatievaar-
digheden mede aandacht krijgen. Vragenlijsten voor self-efficacy blijken hiervoor ge-
schikt te zijn. De derde casus met zijn aandacht voor de wisselwerking tussen organisa-
tiefactoren en persoonlijke vaardigheden draag ik voor als best practice op het gebied 
van Survey Feedback. De conditie hiervoor is wel dat de interventie de betrokkenen 
wiens self-efficacy gemeten wordt,  aanspreekt als volwaardige gesprekspartners inzake 
organisatieverbetering.  

8.3.3 Veronderstellingen voor verder onderzoek naar werkzame ingrediënten 

De volgende veronderstellingen kunnen nu worden geformuleerd over de link tussen de 
werkzame ingrediënten en de indicatoren van competentietoename 
1. Naarmate een interventie de horizontale en verticale interdependenties van het organisa-

tiesysteem voor de leden van de organisatie zichtbaar en beïnvloedbaar maakt, zal de 
self-efficacy van de participanten toenemen ten aanzien van hun rol in de zich ontwikke-
lende organisatie. 

2. Naarmate een interventie er in slaagt de diversiteit van belangen en perspectieven zo in 
te sluiten dat een productieve spanning ontstaat tussen veiligheid en confrontatie, is de 
kans groter dat het ervaringsvermogen van de betrokkenen toeneemt. Als mensen hun 
hele ervaring bevatten, met zijn positieve en zijn pijnlijke kanten, kunnen zij reëler om-
gaan met zowel de externe realiteit als de interne realiteit van hun ervaring.  
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3. Naarmate een interventie mensen als volwaardige gesprekspartner aanspreekt, zullen zij 
meer bereid zijn hun stemming mee te laten spreken en helder te zijn over waar zij voor 
wensen te staan (of over hun verwarring daaromtrent). 

Het mediërend proces bij de eerste veronderstelling is vermoedelijk rolverduidelijking. Er 
zijn tegenwoordig interventies beschikbaar die direct gericht zijn op rolverduidelijking in een 
heel organisatiesysteem (Schein, 2000). Verder actieonderzoek naar de toepassing van deze 
rolverduidelijkende interventies zal meer informatie verschaffen over de vraag of met een 
dergelijke interventie kan worden volstaan of dat survey feedback nog steeds een duidelijk 
toegevoegde waarde heeft. 
 

8.4 De procesdynamiek 

Ik vat eerst de bevindingen van de casestudies met betrekking tot de procesdynamiek samen 
en ontvouw vervolgens een nieuwe veronderstelling op basis van cross-case analyse. 

8.4.1 Samenvatting van de ontvouwde processen 

Aan het proces van organisatieontwikkeling zijn in deze studie drie dimensies onderschei-
den: werken, veranderen en leren (zie figuur 8.2). Deze dimensies hebben betrekking op de 
drie niveaus organisatie, groepen, en individuen. De organisatie is het object waaraan ge-
werkt wordt. De interactiepatronen in en tussen groepen veranderen tijdens dit werk. En de 
individuen leren terwijl zij werken aan de organisatie en hun interactiepatronen veranderen.  
 
Het werk bestaat uit het diagnosticeren, herontwerpen, implementeren en evalueren van X. 
De tweede procesdimensie, veranderen, duidt er op dat de betrokkenen hun interactiepatro-
nen veranderen terwijl zij werken aan X. De individuen die deelnemen leren over de effecti-
viteit van de aanpak van X, over de mogelijkheid en de onmogelijkheid van het veranderen 
van de interactiepatronen, en over hun persoonlijke competentie om aan beide een bijdrage 
te leveren.  
 
Dankzij de casestudies kunnen de processen nader worden bepaald. Het vierde participatie-
niveau, samenwerken aan organisatieverandering, houdt een proces van sociale constructie 
van de realiteit in. De leden van de organisatie ontwikkelen al werkend een gedeelde visie 
op wat de organisatie is en moet zijn en zetten zich in voor het realiseren van deze visie. 
Dankzij dit proces van sociale constructie is het organisatieontwerp meer dan een concept in 
het hoofd van een bestuurder. Van een organisatie is immers pas sprake als “betrokkenen 
zich de intentie die ten grondslag ligt aan het ontwerp ook eigen hebben gemaakt en hande-
len naar gemaakte keuzen” (Strikwerda, 2000: 35). Door actieve betrokkenheid bij de sociale 
constructie van de organisatierealiteit maken de betrokkenen zich de intentie en het ontwerp 
eigen, waardoor hun zelfregelend vermogen binnen het gerealiseerde ontwerp toeneemt. 
Het nieuwe ontwerp zal andere relaties en interactiepatronen vereisen. Dit impliceert een 
verandering van de huidige relaties en interactiepatronen. Het derde participatieniveau, ter 
discussie stellen, bevat noodzakelijkerwijs ontregelingen. Interactiepatronen veranderen als 
betrokkenen bereid zijn aan een interventie deel te nemen (instap), tijdens de interventie si-
tuaties meemaken die de normale interactie verstoren (ontregeling) en deze situaties bespre-
ken waar zij deze anders bedekt houden omdat ze als bedreigend worden ervaren of mensen 
in verlegenheid zouden kunnen brengen (omslag). De casestudies laten zien dat de ontrege-
ling deels door de interventionist wordt gepland, deels zich ook aan hem voltrekt. Door het 
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driefasenmodel  van Lewin niet alleen de geplande, maar ook de ongeplande verandering te 
laten omvatten, lijkt het weer bruikbaar. Het is waar dat de veranderingssnelheid dermate is 
toegenomen dat “alles wat opnieuw ingevroren is, slechts weken of maanden in stand blijft 
in plaats van jarenlang” (Weisbord, 1987: 107). Veranderingen in markten en technologieën 
hebben inderdaad meer weg van een voortdurende overgangstoestand dan van een quasi-sta-
tionair evenwicht. De interactiepatronen in organisaties vertonen daarbij vergeleken echter 
een opvallende stabiliteit. Met de uitbreiding naar ongeplande veranderingen stelt het driefa-
senmodel ons tevens in staat de realiteit te erkennen dat veranderaars ook zelf door een ver-
anderingsproces heengaan. Men kan de organisatie niet veranderen door ‘iets’ te veranderen 
en daarbij ‘zelf’ buiten schot te blijven.  
Leren als de derde dimensie van organisatieverandering is in de casestudies zowel met soci-
aalcognitieve als psychodynamische begrippen onderzocht. Bandura’s theorie van de soci-
aalcognitieve vermogens symboliseren, vooruitdenken, plaatsvervangend leren, zelfregeling 
en zelfreflectie biedt een goed kader voor het begrijpen van de cognitieve processen die zich 
bij organisatieverandering afspelen. De casestudies bieden steun aan de veronderstelling dat 
naarmate de structuur van de organisatieverandering meer een beroep doet op deze sociaal-
cognitieve vermogens, de self-efficacy van de participanten toeneemt ten aanzien van hun rol 
in de zich ontwikkelende organisatie. De veronderstelling kan verder worden onderzocht 
door een vergelijkend onderzoek te doen naar organisatieveranderingen die een beperkter 
beroep op deze vermogens doen.  
Psychodynamische theorieën zijn onmisbaar om de affectieve dimensie van organisatieaan-
passing te conceptualiseren. Worrying through (Janis & Mann, 1977) is omschreven als het 
individueel en gezamenlijk doorleven van de geanticipeerde gevolgen van werkelijke of 
vermeende verliezen van werk, collega’s, loopbaanvooruitzichten en identiteit. Dit begrip 
vestigt de aandacht op de wijze waarop mensen hun zorgen verwerken, en onderstreept het 
belang van de mogelijkheid om te toetsen of de bezorgdheid terecht is of niet. Analoog hier-
aan is in de tweede casestudie de gedachte geopperd dat er mogelijk ook een proces van 
complaining through bestaat. Complaining through is het individueel en of gezamenlijk 
uiten, doorleven en valideren van gevoelens van onvrede met de organisatie. Het uiten van 
klachten en het ontdekken dat men er niet alleen mee zit heeft een psychodynamische wer-
king die zich uit in een gevoel van opluchting. De minder machtige partij kan interactiepa-
tronen als van tafel vegen / zich van tafel laten vegen en buitenspel zetten / zich buiten spel 
laten houden niet rationeel bespreekbaar maken en doorbreken zonder door processen van 
irritatie, vertroosting, bewustwording en emancipatie heen te gaan.  
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Box 8.4: verruimen of omkeren van de klassieke interventietheorie? 

Terwijl ik in deze studie het model van Lewin verruim, keren Weick en Quinn (1999) het model van 
Lewin juist om, overigens eveneens met het doel om ongeplande ontregelingen te kunnen omvatten. 
Waar Lewin spreekt van de fasen unfreezing, change en freezing stellen zij als nieuw fasemodel voor: 
freeze, rebalance en unfreeze. Op de achtergrond staat het onderscheid tussen episodische verande-
ring en continue verandering.  

Episodische verandering is onregelmatig, discontinue en intentioneel. Hier past het klassieke interven-
tiemodel. Het analytische uitgangspunt is de inertie van de organisatie. Een organisatie is niet in staat 
net zo snel te veranderen als haar omgeving en moet zo nu en dan flink worden opgeschud om aan-
passing aan de omgeving mogelijk te maken. Het unfreezen heeft een dramatisch karakter. De rol van 
de change agent is die van ‘prime mover’.  

Continue verandering is incrementeel, zich ontwikkelend en emergent. Emergent wil zeggen dat zon-
der intentie vooraf een nieuw patroon ontstaat. Kleine, continue veranderingen kunnen accumuleren en 
een substantiële verandering creëren. Kleine veranderingen blijven niet klein. De continue verandering 
vindt plaats door herhaalde acten van improvisatie, vertaling en leren. De interventie die in dit geval 
nodig is bestaat uit de stappen:  

(1) freeze: maak het zich ontwikkelende patroon zichtbaar;  

(2) rebalance: herinterpreteer, herlabel en resequence de patronen zodat zij zich met minder blokka-
des ontvouwen;  

(3) unfreeze: herneem het improviseren, vertalen en leren. Hier is de rol van de change agent het 
managen van taal, dialoog en identiteit. Hij beschikt over het vermogen wijs te worden uit de ver-
anderingsdynamiek die zich afspeelt.  

Episodische en continue verandering reflecteren een verschil in waarnemerperspectief, zo benadruk-
ken Weick en Quinn. Episodische verandering wordt op afstand waargenomen, op een macroniveau 
van analyse. Continue verandering wordt van dichtbij waargenomen, op een microniveau van analyse. 
Van dichtbij is de essentie van organisatieverandering het zich voortdurend aanpassen. Op afstand zijn 
de voortdurende veranderingen slechts incrementele variaties, die onderbroken worden door grote 
sprongen. 

Deze onderscheidingen zijn onhelder. De reorganisatie van de fabriek is ook op microniveau en van 
dichtbij een episodische verandering. Verder gaat het er in deze studie ook om patronen zichtbaar te 
maken, en dus, in de terminologie van Weick en Quinn, om freezen, maar de casestudies laten zien 
dat aan het zichtbaar worden van een patroon als van tafel vegen / zich van tafel laten vegen eerst een 
proces van ontregeling ofwel unfreezing voorafgaat.  

Mogelijk wordt het begrip patroon anders gebruikt: het emergente patroon versus het blokkerende pa-
troon. Maar het fundamentele verschil is dat Weick en Quinn met de uitdrukking ‘freeze’ wederom alle 
aandacht vestigen op het handelen van de change agent, terwijl ik – in het kader van de in hoofdstuk 1 
bepleite decentrering van het professionele gezichtspunt – de uitdrukking unfreezing of ontregeling 
juist zo geschikt acht om een proces aan te duiden dat zich in het cliëntsysteem afspeelt,  en ook de 
interactie tussen cliëntsysteem en adviseur beïnvloedt. De adviseur ontregelt niet alleen, maar onder-
vindt ook ontregelingen. Geen verstandig adviseur zal in alle ernst beweren dat hij zijn cliëntsysteem 
voor 100 % onder controle heeft. Toch moeten we ons afvragen of het ervaringsvermogen van advi-
seurs voor het ondervinden van ontregelingen in en door het cliëntsysteem voldoende ontwikkeld is. 
Mijn argwaan is dat de strategie van de omkering van het interventiemodel een nieuwe poging is om 
de adviseur in het centrum te kunnen blijven denken. 
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8.4.2 Cross-case analyse van  procesdata en belevingsdata 

Het blijkt mogelijk als rode draad van de drie casestudies een nieuwe these te ontvouwen. De 
belangrijkste bevinding die uit de casestudies nieuw naar voren is gekomen is de rol van res-
ponsiviteit. Responsiviteit kan in het algemeen gedefinieerd worden als de mate waarin on-
derdelen van een systeem elkaar antwoord geven op basis van een gevoel voor wat de andere 
delen nodig hebben en te bieden hebben. Zo wordt van medewerkers in de primaire proces-
sen van een onderneming responsiviteit ten aanzien van klanten verwacht. De drie casestu-
dies laten zien dat medewerkers op hun beurt responsiviteit van het management nodig heb-
ben. Op basis van cross-analyse van de casestudies luidt de these:  
 
Toename van responsiviteit van het management is een noodzakelijke conditie voor het be-
reiken en instandhouden van een hoog participatieniveau.  
 
 

  

 
Participatieniveau 

medewerkers 

 
Responsiviteit 
management 

 
Competentie 
individuen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8.3 Drie sleutelfactoren voor een procestheorie van organisatieontwikkeling 
 
Deze stelling bevat twee onderdelen. 
• Naarmate het management van een organisatie responsiever is, zullen de individuele le-

den van de organisatie zich meer uitgenodigd voelen zich uit te spreken over de eigen 
ervaring met de organisatie in het vertrouwen daarin door het management gehoord te 
worden.  

• Naarmate individuen zich meer uitspreken over hun organisatie-ervaringen, zullen zij 
hun competentie vergroten in het ter discussie stellen van onwerkbare toestanden en in 
het samenwerken aan systeemverandering. 

Participatieniveau, competentie en responsiviteit zijn dus drie wederzijds op elkaar inwer-
kende factoren in de ervaringsprocessen in een organisatie (zie figuur 8.3). Het causaliteits-
begrip ‘triadische, wederzijdse veroorzaking’ (Bandura, 1986, zie bijlage 2: figuur b.1) is 
hier goed bruikbaar: competentie van individuen, responsiviteit van het management en par-
ticipatieniveau van medewerkers zijn interacterende determinanten die elkaar over en weer 
beïnvloeden. Anders gezegd: competentie en responsiviteit zijn zowel conditie voor als con-
sequentie van het niveau van participatie. Deze gedachte is geheel in lijn met de theorie van 
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Pasmore en Fagans, waarbij hun begrip organisatiereceptiviteit hier is uitgewerkt als respon-
siviteit van het management (zie paragraaf 2.3.4).  
Deze these wordt zowel door de klinische data als de belevingsdata van de drie casestudies 
gesuggereerd. De klinische data geven aan dat medewerkers een waardevolle bijdrage aan 
effectiviteitverbetering kunnen leveren als zij direct erkend worden als mensen die op grond 
van ervaring en expertise bevoegd zijn tot oordelen over het nieuwe ontwerp van de organi-
satie (casus 1 en 3) ofwel ten minste de ruimte krijgen de interactiepatronen tussen mede-
werkers en managers bespreekbaar te maken. Patronen als buitenspel staan / zich buitenspel 
laten houden en overvallen / zich laten overvallen kunnen echter pas bespreekbaar worden 
gemaakt, als het management voldoende responsief is op wat mensen op lagere niveaus in 
deze patronen hindert. In de fabriek is het vooral de personeelsdirecteur die inziet dat de 
middle managers behoefte hebben aan een volkomen nieuwe definitie van hun rol, uitgehold 
als deze is door het bestaande machtssysteem tussen directie, ondernemingsraad en vakbon-
den. Samen met de algemeen directeur gaat hij op zoek naar een effectieve veranderaanpak. 
In de cursuscasus is het de corporate manager Human Resources and Organization die blijft 
doorduwen op het belang van MD-gerichte trainingen. Hij brengt zijn medewerker organisa-
tieontwikkeling en de voorzitter van de concerndirectie in beweging. In de cursus is het ver-
volgens de eer van de RvB-voorzitter te na om het te laten zitten bij een negatief oordeel van 
de high potentials over zijn optreden in hun cursus en komt hij terug om met de deelnemers 
te onderzoeken wat er verkeerd is gegaan. In het werkdrukproject  zijn het de bedrijfsarts en 
de lijnmanagers die de hoge werkdruk onder de ogen van de R&D-directeur brengen. Ver-
volgens is hij bereid tot een gezamenlijk onderzoek met alle medewerkers. Bij dit alles spe-
len ook economische doelen mee als te hoge productiekosten of projecten die te laat de 
markt bereiken. Het punt is dat de vertaling tussen economische, sociale en technische over-
wegingen niet tot stand kan worden gebracht zonder responsiviteit van de ene groep voor de 
ervaring van de andere groep.  
Eén van de groepen moet daarin een eerste stap zetten. In elke casus wordt de eerste stap 
gezet door een persoon die tot een groep hoger in de hiërarchie behoort. Hij vervult daarin de 
rol van co-leader. Een co-leader verdiept het leiderschap en dicht de kloof tussen de persoon 
aan de top van de organisatie en de rest van de organisatie (Heenan & Bennis, 1999: 6). 
Heenan en Bennis wijzen op twee condities voor deze rol: de co-leader is in staat van me-
ning te verschillen met de leider en de leider is bereid macht te delen.  De casestudies laten 
zien dat als door het samenspel van leider en co-leader een opening in de top ontstaat, men-
sen op lagere niveaus deze opening beantwoorden door ervaringen en inzichten ter beschik-
king te stellen die zij eerder voor zich hielden, waarna op het hogere niveau weer nieuwe 
processen op gang komen, tot het ergens weer stopt. 
Alleen op basis van de klinische data zou de hypothese over het verband tussen participatie-
niveau en responsiviteit afgedaan kunnen worden als een door de interventie opgeroepen 
verband. De belevingsdata wijzen echter op hetzelfde fenomeen. Van de eerste tot de laatste 
casus blijkt de schaal responsiviteit van het managementteam statistisch significant te corre-
leren met medewerkerssatisfactie en self-efficacy. Hoe responsiever het managementteam 
volgens de medewerkers in de fabriek is, hoe groter de satisfactie van de medewerkers met 
de organisatie en hoe sterker hun gevoel empowered te zijn. In de tweede casus blijkt dit 
verband nog breder te liggen. Niet alleen de tevredenheid van medewerkers, maar ook de 
tevredenheid met medewerkers hangt sterk samen met de mate waarin de high potentials hun 
managementteam als responsief ervaren. De tevredenheid met medewerkers is gemeten met 
een 3600-feedback, waarbij rolpartners aangeven hoe tevreden zij zijn met de prestaties van 
de high potentials. Wat is hier oorzaak en wat gevolg? Maken minder presterende high po-
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tentials senior managers minder responsief of zorgen responsieve managers ervoor dat hun 
high potentials goed presteren? Volgens het model van de triadische causaliteit is dit niet de 
goede vraag, omdat het interacterende determinanten zijn. Daarom zijn de interactiepatronen 
in deze studie ook steeds naar beide polen benoemd, bijvoorbeeld van tafel vegen, maar ook 
zich van tafel laten vegen. Beiden gedragingen houden elkaar in stand. Maar als het verband 
interactief is en men elkaar omhoog en omlaag trekt, welke factor doet het verband dan om-
hoog of omlaag bewegen? De gegevens laten in ieder geval zien dat er een relatie is met de 
business-situatie. In BOT-3 gaat een gunstige business-situatie samen met een als positief 
ervaren responsiviteit van het managementteam en hogelijk gewaardeerde prestaties van de 
high potentials. In BOT-2 blijkt een ongunstige businesssituatie samen te gaan met een ne-
gatief ervaren responsiviteit van het managementteam en een gemiddeld eveneens lager ge-
waardeerde prestatie van high potentials. Opnieuw is er dan de vraag naar de richting van de 
causaliteit: brengt een productieve interactie tussen senior managers en high potentials een 
gunstige business situatie tot stand of roept een gunstige business situatie een positieve inter-
actie tussen beide groepen op? De casestudies bieden geen empirisch materiaal om over deze 
vraag een uitspraak te doen. Vooralsnog moet worden volstaan met de conclusie dat de be-
schikbaar gestelde data het verband tussen interactiepatroon (van managers en medewerkers) 
en economische resultaten onomstotelijk op tafel leggen. Niet alleen de belevingsdata van de 
tweede casus, maar ook de interventie-uitkomsten van de eerste en derde casus ondersteunen 
deze conclusie. 

8.4.3  Kritische bespreking: als we maar beter communiceren? 

“Goed management neemt werknemers serieus. Beter luisteren leidt tot hogere winsten en 
gelukkiger mensen.” Zo kan men de these over responsiviteit samenvatten. Men laat dan 
weliswaar allerlei andere hier onderzochte variabelen zoals participatieniveau en aandacht 
voor de formele organisatie ter zijde, maar heeft toch een kernpunt te pakken. Waarom wordt 
er niet beter geluisterd? Bezien we nogmaals de inhoud van de schaal responsiviteit. 
 

• “Ik word goed geïnformeerd  over de beslissingen van het managementteam.” 
• “Het managementteam heeft voldoende aandacht voor wat dieper in de organisatie leeft.” 
• “Op vragen uit de organisatie geeft het managementteam duidelijke antwoorden.” 
• “Urgente signalen en initiatieven dringen gemakkelijk door tot het managementteam.” 

 
Stuk voor stuk zaken die elke manager als belangrijk en vanzelfsprekend zal beschouwen. 
Toch blijken zij dit niet altijd in praktijk te brengen. Waarom niet? Mogelijk was bij het oude 
MT in de eerste casus sprake van onwil, maar dat kan men van het nieuwe MT in de fabriek 
niet zeggen, evenmin van het management van de tweede en derde casus. De Leeuw komt 
zelfs nog een keer terug om zijn goede wil te tonen. De R&D-directeur ging zonder aarzelen 
akkoord met het voorstel voor de large group intervention. Toch zijn de scores op deze 
schaal in de casussen laag tot onvoldoende, met uitzondering van BOT-3. 
Als we naar een verklaring zoeken in de participatietheorie van Pasmore en Fagans, dan 
wordt vooral gewezen op het mogelijk bedreigende karakter van hogere participatieniveaus 
voor de bestaande machtsverhoudingen in het organisatiesysteem. Deze factor is zeker her-
kenbaar in de casestudies. Zo leidt het hoge participatieniveau samenwerken in de eerste ca-
sus tot het buitenspel zetten van het oude MT. Eerst de dreigende economische situatie, 
waarop het oude MT geen antwoord had, maakte deze wijziging in machtsverhouding mo-
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gelijk. Ik wil echter op nog drie andere factoren wijzen, die ik vanuit de ervaring van de ca-
sussen herken in de literatuur. 
Een eerste factor is dat het hier niet zozeer gaat om persoonlijke communicatie tussen indi-
viduen, maar om communicatie tussen mensen die rollen in een organisatiesysteem vervullen 
en daarin andere culturen vertegenwoordigen. Drie culturen kunnen worden onderscheiden: 
de operatorcultuur, technicuscultuur en de managercultuur (Schein, 1996a). De communi-
catie is hierom zo moeilijk omdat de culturen op verschillende assumpties berusten, waar-
door disfunctionele interacties ontstaan. De operatorcultuur is specifiek gebaseerd op het 
operationele succes van een onderneming. Hoe ingewikkelder de bewerkingen, hoe meer 
operators leren dat zij onderling sterk afhankelijk zijn en dat menselijke interactie met een 
hoog niveau van communicatie, vertrouwen en teamwerk essentieel is om het werk efficiënt 
voor elkaar te krijgen. De technicus heeft niet het specifieke bedrijf, maar de wereldwijde 
beroepsgemeenschap als referentiekader. De gedeelde vooronderstellingen van deze groep 
zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke opleiding, werkervaring en functie-eisen. Tech-
nici voelen zich aangetrokken tot techniek omdat het abstract en onpersoonlijk is. Een sleu-
telthema voor technici is het wegontwerpen van mensen uit systemen in plaats van ze ‘erin te 
ontwerpen’. Ook topmanagers vormen een wereldwijde beroepsgemeenschap in die zin dat 
zij gemeenschappelijke problemen hebben die voor hun functies specifiek zijn. Hun wereld-
beeld is gebouwd rondom de zorg voor de financiële overleving en groei van de onderne-
ming. Zij zijn vooral bezig met bestuurders, beleggers en kapitaalmarkten. De drie beroeps-
gemeenschappen begrijpen elkaar niet goed en hebben vaak tegenstrijdige belangen. Door 
hun externe referentiekader leren managers meer van elkaar dan van hun ondergeschikten. 
We moeten manieren vinden om te communiceren over deze culturele grenzen heen door 
tussen de groepen een verstandhouding te ontwikkelen ten aanzien van de geldigheid van de 
andere culturen. 
Een tweede factor is een verschil in tempo en tijdruimte van de werkprocessen van de drie 
beroepsgemeenschappen. Een mooi voorbeeld komt in de eerste casus op tafel bij de bespre-
king van de scores voor werkbelasting: hoog bij de managers van de fabriek en laag bij de 
operators. De  aanwezige operators en productiemanager ontwikkelen tijdens de survey 
feedbackbijeenkomst de volgende interpretatie. Als een operator naar huis gaat, is voor hem 
het werk gedaan. Het heeft voor hem geen enkele zin zijn werk mentaal mee naar huis te 
nemen, want als hij weer op de fabriek komt treft hij het werk nooit zo aan als hij het heeft 
achtergelaten. Twee andere ploegen zijn immers tussentijds aan het werk geweest. Als echter 
een productiemanager zijn spullen opbergt, treft hij ze de volgende dag exact weer aan zoals 
hij ze achterliet. De ‘tijdvorm’ van het werk van een operator en van een manager is dus es-
sentieel anders. Ook de twee andere casussen laten verschillen in dynamiek zien. Een top-
manager heeft te maken met de klok van de beurs, een R&D’er leeft met de biologische klok 
van zijn organische proeven, de R&D-directeur en de R&D-projectmanager moeten beide 
klokken op elkaar zien af te stemmen, waarbij zij ook nog te maken hebben met de klokken 
van productie en van de markt.. We doen alsof we in een In-company Business Course per-
sonen om de tafel zetten, in werkelijkheid zetten we klokken om de tafel. Hoe zou een top-
manager die zich van een vergadering over een mogelijke acquisitie naar een vergadering 
over een dreigende overname spoedt tussendoor een werkelijke ontmoeting in een ‘onder-
zoekende dialoog’ met high potentials kunnen hebben? Mensen die in verschillende zake-
lijke of emotionele snelheden verkeren verstaan elkaar niet, ook al wisselen ze woorden uit. 
Pas als men wederzijds de bewegingen aanpast is een moment van toewijding en verstand-
houding mogelijk. Daarvoor zijn evenveel kunstgrepen vereist als voor het aankoppelen van 
ruimteschepen: versnellen, afremmen, sturen (Negt & Kluge, 1981/1993: 1000). We moeten 
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manieren vinden om de betrokkenen te helpen in en uit het verloop van hun werkproces te 
stappen om luisteren mogelijk te maken. Daarbij gaat het echter niet alleen om kunstgrepen, 
maar ook om natuurlijke vermogens. Deze vermogens van organisatieleden hebben vroege 
wortels. Wie heeft naar hen als kind geluisterd en in welk luisteren hebben ze bij zichzelf en 
bij anderen vertrouwen ontwikkeld? 
Een derde factor die communicatie over de organisatie bemoeilijkt is dat de individuele 
competentie om zich aan te passen aan een mogelijk noodzakelijke organisatieaanpassing 
beperkingen heeft. Dat geldt voor medewerkers, maar ook voor managers. Een ter discussie 
stellen van de organisatie zou als uitkomst kunnen hebben dat de organisatie dient te worden 
aangepast. De vraag is niet alleen of dit past in de zakelijke agenda van de manager. Even-
zeer is de vraag hoeveel zelfvertrouwen hij heeft zich in de nieuw gedefinieerde strategie, 
structuur en rol te kunnen waarmaken en verwerkelijken. Pascale heeft er indringend op ge-
wezen dat leidinggeven aan transformatie van de organisatie slechts mogelijk is naar de mate 
van persoonlijke ontwikkeling van de leider zelf. Als de persoonlijke ontwikkeling van de 
leider spoort met de ontwikkeling van de organisatie, is hij of zij in “the groove”. Managers 
zijn groot geworden in een carrière die hen gevormd heeft als een product van ijzeren wils-
kracht. Bewuste intentie schiet echter tekort bij het veranderen van de organisatie. Men loopt 
een keer vast. Dit kan traumatisch zijn omdat men niet alleen niet bereikt wat men wil, maar 
ook het referentiekader raakt ontregeld, namelijk dat men elk doel kan bereiken als men zich 
maar genoeg inspant. Dan komt het er op aan dat men in staat is over te stappen van de mo-
dus van “op elke vraag een antwoord hebben” naar de modus van “leven in de vraag” (Pas-
cale, 1990: 262). Pascale geeft verschillende voorbeelden. Onder meer wijst hij op Welch 
van GE, die na een ingrijpende organisatieverandering een tweede kon introduceren, na in 
question-and answer sessies met honderden medewerkers een nieuwe veranderstrategie ont-
wikkeld te hebben. De vraag is dus of de leider als persoon mee kan groeien met de groei 
van de business en zich daarbij thuis kan blijven voelen in zijn eigen individualiteit. In de 
beslotenheid van het werk van de MD-officer  is dit een normale vraag geworden. In een on-
derzoekende dialoog over de organisatie – bijvoorbeeld in een In-company Business Course 
- speelt deze kwestie onderhuids een wezenlijke rol, terwijl zij openlijk nauwelijks bespreek-
baar is. We moeten manieren vinden om de persoonlijke ontwikkelingsdimensie van de ont-
wikkeling van de business en de organisatie in de onderzoekende dialoog een plaats te ge-
ven, onderwijl zakelijke en emotionele agenda’s respecterend. 

8.4.4 Vragen voor verder onderzoek 

Met het begrip responsiviteit lijkt een belangrijk construct ontwikkeld voor de theorie van 
het proces van organisatieaanpassing. Ik doe enige suggesties voor verder (actie-)onderzoek.  
 
In deze studie is een indicator voor responsiviteit gevonden in het construct responsiviteit 
van het managementteam. In de casestudies is hiervoor een betrouwbare schaal ontwikkeld, 
die standaard opgenomen kan worden in Organisatie Assessment. Er dienen echter meer in-
dicatoren ontwikkeld te worden, niet alleen met betrekking tot de verticale, maar ook met 
betrekking tot de horizontale as van de organisatie. Dit zou in overeenstemming zijn met het 
recente onderzoek van Fenton en Pettigrew (2000: 38) die “horizontale en verticale commu-
nicatie” tot één van de negen indicatoren rekenen voor het beoordelen van nieuwe vormen 
van organiseren.  
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Een tweede vraag betreft de condities voor het ontwikkelen van het vermogen hele ervarin-
gen in te brengen. In deze studie zijn met name drie condities aangewezen:  
(1) een structuur van openbare organisatiediscussie die ruimte biedt voor de diversiteit van 

perspectieven; 
(2) een gesprekspartner die de ervaring ontvangt en probeert te begrijpen door mee te zoe-

ken naar wat er speelt, en daarbij de stemming van de ander probeert te verstaan; 
(3) een type kritiek of feedback die zelfgeconstrueerde blokkades in het ervaringsproces 

doorbreekt. 
 
Of dit de noodzakelijke en voldoende condities zijn voor competentietoename zal in verder 
onderzoek getoetst moeten worden. Ten behoeve hiervan zijn twee tentatieve modellen op-
gesteld.  
 
 
 
Responsiviteit  →  Interventie →  Participatieniveau  →  Wijziging  →  Zelfregelend vermogen 
     interactie- 
    patroon 
 
 
Figuur 8.4 Tentatief model van het proces op intergroepsniveau 
 
Het model van figuur 8.4 heeft betrekking op het veranderingsproces in en tussen groepen, 
de tweede dimensie van organisatieverandering. Een interventie die een minimale mate van 
responsiviteit van het management voor onvrede met de organisatie kan vormgeven in een 
dialoog waarin diverse partijen de organisatie vanuit verschillende perspectieven onderzoe-
ken, wekt de bereidheid van medewerkers hun ervaringen in te brengen bij het ter discussie 
stellen en veranderen van de organisatie, inclusief haar machtsverhoudingen. Hierdoor kan 
de responsiviteit zich verder ontwikkelen tot een verandering van het interactiepatroon, 
waardoor een zelfregelend organisatievermogen eerst mogelijk wordt. Responsiviteit is geen 
voldoende voorwaarde voor het ontwikkelen van een zelfregelend vermogen. Andere condi-
ties zijn bekend vanuit de organisatiekunde: een gezamenlijk doel, een werkende organisa-
tievorm en vertrouwensrelaties. 
 
 
Response ervaren→  Bewustwording → Realistischer  → Zelfregelende  → Self-efficacy 
op de eigen stemming  van hoe men zich verwachtingen  correctie 
van onvrede   gedraagt naar anderen 
     en zichzelf toe 
 
 
Figuur 8.5 Tentatief model van het proces op individueel niveau 
 
Het model van figuur 8.5 heeft betrekking op het proces van competentietoename op indivi-
dueel niveau, de derde dimensie van organisatieverandering. Dit model plaatst een leerproces 
van stresshantering (Van Wijck, 1997) in de context van de organisatie. Als een individu in 
de organisatie een response op de eigen stemming van onvrede ervaart, kan hij zich bewust-
worden van hoe hij zich gedraagt naar anderen en zichzelf toe. Dit kan er toe leiden dat de 
verwachtingen die hij heeft realistischer worden. Dit kan er weer toe leiden dat hij zelfrege-
lend zijn gedrag bijstelt. Als dit effectief uitpakt, zal dit zijn geloof in eigen kunnen verster-
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ken. Spiraalvormig kan zich op deze wijze een verder proces van competentietoename af-
spelen. 
 

8.5 Tot slot: de organisatievraag 

Responsivititeit is een eigenschap van mensen, die vormgegeven dient te worden in de orga-
nisatiestructuur en de managementprocessen van de organisatie. Organisatiestructuur en ma-
nagementprocessen dienen ter coördinatie van  de activiteiten in de onderneming en wel zo 
dat de samenwerking tussen mensen doelgericht, doelbewust en rationeel verloopt. De struc-
tuur en processen dienen echter op hun beurt continue bewaakt te worden. Deze eis dient op 
elk niveau van de organisatie gesteld te worden.  Door de ontwikkeling van kwali-
teitsmanagement en ISO 9000-certificatie geldt tegenwoordig de organisatie van het primaire 
proces als een onderdeel van contracten tussen toeleverancier en afnemer. Hiervan mag wor-
den verwacht dat de organisatie van het primaire proces zo op een veel natuurlijker wijze en 
vooral ook continu wordt bewaakt op efficiency, effectiviteit en hygiëne (Strikwerda, 2000: 
48). Analoog hieraan is de stelling van deze studie dat de operationele en de bestuurlijke or-
ganisatie van een onderneming als een normaal onderdeel dient te gelden van het contract 
tussen medewerkers en managers, en dus onderwerp dient te zijn van hun beider bespreking 
en beoordeling. Daarvan mag worden verwacht dat de structuur van de organisatie op het 
midden- en topniveau van de onderneming op een veel natuurlijker wijze en vooral ook con-
tinu wordt bewaakt op slagvaardigheid, efficiency en satisfactie. De hier onderzochte OD-
interventies blijken, zij het episodisch en nog niet continu, deze bespreking en beoordeling 
mogelijk te maken, met het verwachte resultaat als uitkomst. Dit bevestigt een oude aanname 
van OD, ontstaan in de context van de jaren zeventig. Deze aanname is niet verouderd. Er zal 
echter nog heel wat (advies- en onderzoeks-)werk moeten worden verzet voor deze aanname 
zijn vaste plaats heeft gekregen in de managementprocessen van een onderneming. 
 
Al interveniërend en onderzoekend werd duidelijk dat de waarde van “onafhankelijk, niet-
hiërarchisch gedrag” in een onderneming een onlogische gelijkstelling van ‘onafhankelijk’ 
en ‘niet-hiërarchisch’ bevat. Een organisatie is een systeem van interdependente delen, met 
een hiërarchische ordening, en voor zover een individu daarvan deel uitmaakt zal het zich 
‘hiërarchisch’ moeten gedragen. Een individu kan in een dergelijk systeem alleen effectief 
bijdragen als het verschillen in complexiteit van systeemniveaus onderkent alsmede de for-
mele uitwerking hiervan in verschillen in verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid weet te 
hanteren. Een eenmaal ontworpen organisatiesysteem kan echter niet meer adequaat zijn 
voor nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, of de competentieniveaus van de medewerkers 
komen hoger te liggen, of er heeft een proces van goal shift plaats gevonden waarbij de or-
ganisatie een doel in zichzelf is geworden. In deze en andere gevallen dient het organisatie-
systeem inclusief zijn gegroeide machtsverhoudingen ter discussie te worden gesteld en 
moeten de verschillende betrokkenen samenwerken aan systeemverandering. Leden van de 
organisatie dienen dan in hun denken en handelen voldoende onafhankelijk te zijn om aan dit 
ter discussie stellen en samenwerken constructief te kunnen bijdragen. 
In de OD-benadering van systeemverandering zijn op de achtergrond oervormen van demo-
cratie herkenbaar als de polis (Argyris & Schön, 1996; Pasmore & Fagans, 1992) en de town 
meeting (General Electric). Deze concepten werken niet primair volgens het beginsel van 
representatie, maar volgens het beginsel van het recht van ieder om in de aanwezigheid van 
anderen het woord te nemen. In ieders aanwezigheid wisselt men ervaringen en opinies uit 
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en doet men voorstellen voor actie. De dynamiek die zich dan voordoet, de energie waarmee 
mensen meedoen en doorgaan tot echt al het wezenlijke is gezegd, wijst op een levensbe-
hoefte van mensen aan een openbare uitwisseling van hun ervaringen, en wel in aanwezig-
heid van de partijen die door hun handelen mede de sociale realiteit creëren die men probeert 
te begrijpen en te veranderen.  
De erkenning van een oerprincipe van democratie hoeft niet gepaard te gaan met een afwij-
zing van hiërarchie en van de diversiteit van belangen en perspectieven. Steeds veranderende 
organisaties, die een groot beroep doen op een zelfregelend aanpassingsvermogen, vereisen 
echter wel een groei in de communicatieve competentie om de onbespreekbaarheid van 
moeilijke issues in real time te kunnen corrigeren (Beer en Eisenstat, 1996). Habermas 
(1968) heeft ooit met zijn concept van de Herrschaftsfreie Diskussion de discussie op het 
verkeerde been gezet. Macht doordringt alles. Een discussie buiten de macht is een abstrac-
tie. Toch ontleent hij terecht aan de structuur van het communicatieve handelen de norm van 
een ideale gesprekssituatie, die aan alle betrokkenen een gelijke kans verschaft om hun op-
vattingen en kritiek te berde te brengen (Habermas, 1981; Kunneman, 1983: 9). Checkland 
ontleent aan Habermas twee condities voor het ontwikkelen van communicatieve competen-
tie. 

“Om de noodzakelijke communicatieve competentie te bereiken, is zowel gelijke deel-
name aan de discussie nodig, niet vertekend door machtsrelaties, als een onbeperkte 
scope voor een radicaal ter discussie stellen van maatschappelijke structuren en proce-
dures.” (Checkland, 1999: 282) 

Anders gezegd: de  onderzoekende dialoog over de organisatie moet in deelname en scope 
niet beperkt zijn, maar wel plaatsvinden vanuit het realisme dat de dialoog in de organisatie 
plaatsvindt en dus niet machtsvrij zal zijn. Het punt is dat de wijze waarop de gebruikelijke 
organisatieprocessen doorwerken in een dialoog over de organisatie zelf bespreekbaar moet 
zijn, wil men niet in het door Beer en Eisenstat zo scherp beschreven “uitglijden in cynisme” 
terechtkomen (zie paragraaf 2.2.1). De casestudies laten zien dat de betrokkenen op deze 
wijze de competentie ontwikkelen om interactiepatronen en machtsverhoudingen bespreek-
baar te maken, als deze strijdig zijn met de marktgerichtheid, de efficiency en de slagvaar-
digheid van de organisatie. En mogelijk was juist dat bedoeld met die verwarrende formule-
ring van “niet-hiërarchisch, onafhankelijk gedrag”.  
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Bijlage 1: meetinstrumenten casus 1 (empowerment fabriek) 

 
De eerste paragraaf licht de keuze van maten en meetinstrumenten toe, de tweede de be-
trouwbaarheid van de meetinstrumenten en de derde bevat de items van de schalen voor em-
powerment. 
 
Maatstaven 
 
De behoeftevoorziening naar financiële stakeholders is gemeten met de begrippen vaste kos-
ten en productievolume. Omdat zowel vaste kosten als productievolume in beweging zijn, is 
als financiële maatstaf genomen productievolume gedeeld door vaste kosten. Vergelijking 
van deze ratio voor en na de herstructurering levert de factor op waarmee de financiële situa-
tie is verbeterd. Deze factor is omgerekend naar het percentage reductie van de vaste kosten 
bij een gelijkblijvend volume. 
Behoeftevoorziening naar klanten is gemeten met het aantal klachten van klanten over leve-
ringen: te laat, foute verpakking, en dergelijke  
Efficiency is berekend met de verhouding tussen productievolume en omvang van de perso-
neelsbezetting. Dit is een vereenvoudigde, maar valide indicatie van efficiency. 
 
Om de meetinstrumenten voor satisfactie en empowerment te ontwerpen zijn vijf activiteiten 
verricht. Er is een tekstanalyse gemaakt van het verslag van een drie maanden eerder gehou-
den workshop over de vier waarden. Een team operators en het overleg van de teamcoördi-
natoren is geobserveerd. Er is literatuurstudie verricht naar de begrippen participatie, team-
werk en empowerment. Met in totaal 30 mensen zijn interviews gehouden. En direct na elk 
interview is een proefenquête afgenomen. 
De 30 geïnterviewden zijn geselecteerd op de vier cellen die ontstaan bij kruising van de cri-
teria ‘deelname aan herontwerpteams’ en ‘in dienst/ontslagen’. Binnen elke cel is zorgge-
dragen voor een representatieve doorsnede van afdelingen en hiërarchische niveaus.  
In de interviews zijn twee vragen gesteld: 
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1. Wat zijn de punten waaraan u afmeet of het goed zit met empowerment, teamwerk, com-
municatie en integriteit?  

2. Hoe kijkt u terug op de herstructurering en op de participatie in de herontwerpteams? 
 
De proefenquête is opgebouwd rond het taakkenmerkenmodel van Hackman & Oldham (zie 
Jansen, 1996: 106-113), aangevuld met enkele door de onderzoeker gemaakte proefschalen 
voor empowerment, teamwerk, communicatie en integriteit. De interviews suggereren het 
belang van nog twee andere onderwerpen: werkdruk en leiderschap. Daarop ontstaat bij de 
onderzoeker de behoefte aan een standaardvragenlijst. In eerste instantie wordt de EDMK40 
uitgeprobeerd. Aantrekkelijke kenmerken van deze lijst zijn dat zij een internationale refe-
rentiegroep heeft en op Maslow gebaseerde behoeftenschalen bevat die relevant lijken voor 
het thema persoonlijke groei. In de praktijk blijkt het afnemen en verwerken van de lijst ech-
ter te bewerkelijk en te prijzig. Daarop wordt gekozen voor de BASAM.41 De BASAM heeft 
schalen voor leiderschap, werkdruk, taakkenmerken en bevat bovendien enkele schalen die 
duidelijk gerelateerd zijn aan teamwerk en communicatie. Ook bevat de BASAM ruimte 
voor 80 eigen vragen. De BASAM is door Biessen (1992) theoretisch goed onderbouwd en 
door onderzoek gevalideerd. Het verstrekken van de lijsten, het verwerken van de gegevens 
en de rapportage is door uitgeverij Swets & Zeitlinger efficiënt, goedkoop en klantvriende-
lijk georganiseerd. 
 
Empowerment is gemeten met de volgende schalen, die op basis van de interviews en de lite-
ratuurstudie zijn geselecteerd of geconstrueerd:  
• Actuele fit individu en organisatie: verzameling citaten uit de interviews die voor de be-

trokkenen een betekenisvolle typering van de actuele situatie in de fabriek lijken te zijn. 
De persoonlijke relatie die mensen ten tijde van het belevingsonderzoek met de organi-
satie onderhouden bevat een mengsel van drie gevoelens: schrik, enthousiasme en reali-
teitszin. De schaal is zo geconstrueerd, dat bij een lage score mensen te kennen geven 
zich niet op hun gemak te voelen in de huidige situatie en bij een hoge score dat men 
lekker in z’n vel voelt in de huidige situatie. Deze schaal meet in feite de ‘ervaren orga-
nisatie van dit moment’.  

• Integriteit: deze schaal is opgesteld op basis van de interviews en een gesprek met een 
Human Resource Manager van Het Bedrijf. 

• Mijn invloed en de invloed van mijn chef: deze schalen zijn geconstrueerd naar aanlei-
ding van het onderzoek van Parker & Price (1994) waaruit blijkt dat de graad van em-
powerment van de medewerker correleert met de graad van empowerment van de directe 
chef van de medewerker.  

• Self-efficacy: uit het onderzoek van Spreitzer (1995) blijkt self-efficacy een kernbegrip 
bij empowerment te zijn. 

• Collective efficacy: het geloof dat mensen delen in hun capaciteiten om collectief be-
paalde effecten tot stand te brengen (Bandura, 1997: 7). Het is een wezenlijk ingrediënt 
van collectief handelen dat gericht is op sociale verandering. Daarmee lijkt het één van 
de belangrijkste maten voor het evalueren van het effect van een OD-interventie als Ge-
meenschappelijk Herontwerp. Het wordt gemeten door de opvattingen op te tellen die 
mensen hebben over het vermogen van hun organisatie om verschillende prestatieni-
veaus te bereiken (Bandura, 1997: 250).  

• Initiëren van verandering: deze schaal is geconstrueerd naar aanleiding van de theorie 
van Pasmore en Fagans (1992) die vijf niveaus van participatie onderscheiden. Deze ni-
veaus zijn opgenomen als de vijf antwoordalternatieven op één vraag.  
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• Ervaren steun voor eigen veranderingsideeën: deze schaal is geconstrueerd naar aanlei-
ding van het onderzoek van Spreitzer (1996) waaruit blijkt dat sociaal-politieke steun 
een belangrijke conditie voor empowerment is. 

 
Betrouwbaarheid  
 
De betrouwbaarheid van de schalen is berekend met behulp van SPSS. In tabel b.1 staan de 
alpha’s uit dit onderzoek vermeld van de schalen voor satisfactie met de werkomgeving. De 
betrouwbaarheid van de BASAM-schalen informatie uit het eigen werk en kennis van de re-
sultaten is net voldoende (> .60). Ook de betrouwbaarheid van de ad hoc schalen communi-
catie in het team, samenwerking tussen de afdelingen en integriteit is net voldoende. Van de 
overige schalen is de betrouwbaarheid  ruim voldoende (> .70) of zelfs zeer goed (> .80). 
 
Tabel b.1 Betrouwbaarheid van de diverse maten van satisfactie  
  Alle schalen BASAM, tenzij anders vermeld 
 
Satisfactie (N=128) Alpha  Alpha 
    
Het werk  De samenwerking met collega’s  
Autonomie 0.77 Ondersteuning door collega’s 0.83 
Informatie uit het eigen werk 0.64 Krijgen van informatie 0.69 
Belangrijkheid van de taak 0.77 Geven van informatie 0.84 
Ervaren zinvolheid van het werk 0.79 Communicatie in het team (zelf geconstrueerd) 0.60 
Ervaren verantwoordelijkheid 0.66 Samenwerking tussen de afdelingen (idem) 0.61 
Kennis van de resultaten 0.62 Responsiviteit MT (idem) 0.82 
Rolconflict 0.73 Gevoel er bij te horen (EDMK) 0.72 
Rolonduidelijkheid 0.74 Gevoel gerespecteerd te worden (EDMK) 0.80 
Structurering 0.74 Integriteit  (zelf geconstrueerd) 0.62 
Werkbelasting 0.76   
Fysieke arbeidsomstandigheden 0.81 De directe chef  
Groeien en leren (EDMK) 0.76 Sociaal-emotioneel leiderschap 0.90 
Actuele fit individu en organisatie  0.79 Corrigerend leiderschap 0.75 
(zelf geconstrueerd)  Stimulerend leiderschap 0.80 
  Juistheid van de beoordeling 0.74 

 
In tabel b.2 staan de alpha’s uit dit onderzoek vermeld van de schalen voor empowerment. 
N=124. De betrouwbaarheid van de schalen is goed, behalve dat initiëren van verandering 
als schaal met 1 item in principe niet betrouwbaar is. 
 
Tabel b.2 Betrouwbaarheid van de maten van empowerment  
  Alle schalen zelf geconstrueerd 
 

Empowerment N=124 Alpha  Alpha 
    

Mijn invloed  0.78 Initiëren van verandering  1 item 
De invloed van mijn chef 0.79 Steun voor eigen veranderingsideeën 0.72 
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In tabel b.3 staan de alpha’s uit dit onderzoek vermeld van de schalen voor competentie. Zij 
zijn net voldoende.  
 
Tabel b.3 Betrouwbaarheid van de maten van competentie  
   

Competentie N=124 Alpha  Alpha 
    

Self –efficacy (EDMK) 0.63 Collective efficacy (zelf geconstrueerd) 0.61 
    

 
Ter beoordeling van de validiteit van de  empowermentschalen zijn de correlaties van de 
empowermentschalen met de schalen voor competentie en twee satisfactieschalen onder-
zocht (zie tabel b.4). Self-efficacy heeft weinig verbanden, terwijl toch zeker met ‘mijn in-
vloed’ een verband mag worden verwacht. Opvallend zijn het aantal en de sterkte van de 
verbanden die de gelegenheidsschaal ‘fitness’ laat zien. Of men een ‘goed gevoel’ heeft bij 
de actuele situatie in de fabriek blijkt een goede voorspeller van de invloed die men meent te 
hebben en van de steun die men voor eigen ideeën ervaart. Ook de samenhang van fitness 
met integriteit, invloed van de chef en het vertrouwen in het gemeenschappelijk kunnen (col-
lective efficacy) is hoog.  
 
Tabel b.4 Correlaties tussen empowermentschalen, competentieschalen en twee satisfactie-

schalen bij p< 0.005 
  NS = niet significant op het vereiste niveau  
 
Empowerment Integriteit Mijn invloed Invloed chef Self-efficacy Collective 

efficacy 
Steun voor 

eigen ideeën
Fitness .62 .54 .62 .30 .57 .61 
Integriteit x .48 .61 NS .57 .54 
Mijn invloed  X .48 NS .37 .55 
Invloed chef   X .24 .59 .55 
Self-efficacy    X .41 .29 
Collective efficacy     x .56 
 
De op basis van het onderzoek van Parker en Price (1994) veronderstelde samenhang tussen 
de beleving van eigen invloed en de beleving van de invloed van de directe chef blijkt inder-
daad aanwezig te zijn (zie tabel b.3). Een medewerker ervaart zelf meer invloed te hebben 
naarmate hij zijn directe chef als meer invloedrijk ervaart. Macht (als potentiële invloed) is 
dus geen nulsom, waarin de manager aan macht verliest naarmate de medewerker aan macht 
wint. Deze bevinding kan men verklaren met de theorie van Tannenbaum (1968, 1974), dat 
verdeling van macht en totale hoeveelheid macht twee onafhankelijke dimensies zijn. Door 
macht anders te verdelen kan de totale hoeveelheid macht in een organisatie toenemen. Deze 
theorie impliceert de invloedsparadox: de manager krijgt meer invloed op de medewerker 
door invloed aan de medewerker af te staan. Ofwel: “beheersen als de kunst van het loslaten” 
(Verkerk, De Leede & Tase, 1997: 131-2).  
De uitkomsten repliceren de bevinding van Spreitzer (1996: 498). Ervaren steun voor eigen 
veranderingsideeën is een belangrijke conditie voor empowerment. Empowerde medewer-
kers zien zichzelf als geïntegreerd in de politieke kanalen om dingen in de organisatie voor 
elkaar te krijgen. 
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Ter verder beoordeling van de validiteit van de zelfgeconstrueerde schalen voor empower-
ment, competentie en satisfactie zijn de correlaties berekend met enkele schalen uit de 
BASAM en de EDMK waarvan de validiteit reeds vaststaat (zie tabel b.5). De schaal self-
efficacy laat wederom weinig significante verbanden zien. Opvallend zijn de hoge correlaties 
van responsiviteit van het MT met alle schalen voor empowerment. 
 
Tabel b.5 Correlaties tussen de empowermentschalen en enkele satisfactieschalen  
  p< 0.005 NS = niet significant op het vereiste niveau 
 
Empowerment en 
satisfactie 

Groeien en 
leren 

Sociaal-emoti-
oneel 

leiderschap 

Stimulerend 
leiderschap 

Juistheid 
van de beoor-

deling 

Responsiviteit 
MT 

Fitness .59 .59 .42 .60 .73 
Integriteit .58 .61 .46 .57 .51 
Mijn invloed .52 .48 .53 .45 .50 
Invloed chef .54 .77 .60 .57 .54 
Self-efficacy .32 NS NS NS NS 
Collective efficacy .59 .53 .47 .47 .38 
Steun eigen ideeën .52 .63 .60 .49 .43 
 
 
De zelf geconstrueerde schalen voor empowerment, competentie en satisfactie 
 
Hieronder zijn de zelf geconstrueerde schalen volledig opgenomen na correctie op basis van 
de betrouwbaarheidsanalyse. De R staat voor reverse score. De score op een contra-indicatie 
wordt omgekeerd bij het berekenen van het schaalgemiddelde. 
 
Actuele fit individu en organisatie (“fitness”):  
♦ Er komen problemen van dat we met steeds minder mensen steeds meer moeten doen (R).  
♦ Mensen die moeite hebben met de huidige werkwijze krijgen voldoende steun: opleiding, coa-

ching en dergelijke.  
♦ Allerlei organisatiewerk als opstellen van budgetten, plannen van het werk, opstellen van roosters 

en dergelijke loopt soepel en snel.  
♦ Ik heb te weinig houvast: waar houdt mijn werk op en begint dat van een ander (R).  
♦ De leidinggevenden gaan doortastend te werk: er zit vooruitgang in de dingen.  
♦ Ik zie hier mensen om mij heen opbloeien. Ik zie hier mensen in de moeilijkheden raken (R).  
♦ Ik val op het ogenblik in mijn werk op mijn plooi. 
 
Integriteit:  
♦ Ik heb er vertrouwen in dat de cijfers over onze performance kloppen.  
♦ Als iemand zich hier vergist, erkent hij dat ook.  
♦ Ik durf hier met fouten voor de dag te komen. Ik mag en kan zeggen wat er op mijn lever ligt.  
♦ Ik ga de discussie met mijn baas aan als we tegengestelde opvattingen blijken te hebben.  
♦ Als je op een bepaald punt niet voldoet, krijg je dit direct te horen, zodat je je kunt verbeteren. 
 
Empowered manager: Mijn directe chef  
♦ heeft invloed op de eisen die aan onze prestatie worden gesteld;  
♦ weet het budget te krijgen dat onze afdeling nodig heeft;  
♦ heeft een positieve invloed op de samenwerking met andere afdelingen;  
♦ weet de juiste mensen voor ons team aan te trekken;  
♦ durft bij zijn baas een eigen geluid te laten horen;  
♦ voelt zich bedreigd als één van ons een initiatief neemt buiten de kaders om (R). 
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Empowered employee:  
♦ Ik heb invloed op de doelen en prioriteiten die voor onze afdeling worden gesteld.  
♦ Ik kan zelf voldoende over budgetten beschikken.  
♦ Mensen van andere afdelingen houden rekening met mijn opvattingen en verzoeken.  
♦ Ik heb invloed op het selecteren van nieuwe mensen voor onze groep.  
♦ Ik kan de beloningen, bonussen en promoties beïnloeden.  
♦ Ik kan aanwijzingen geven aan degeen die mij werk aanlevert hoe ik het wil hebben. 
 
Self-efficacy:  
♦ Wanneer ik voor een nieuwe taak sta, ben ik vaak bang er niet geschikt voor te zijn (R). 
♦ Wat er ook op me afkomt, ik kan er meestal wel mee uit de voeten.  
♦ Als ik echt iets wil bereiken, kan ik moeilijkheden overwinnen zonder mijn doel op te geven.  
♦ Wanneer ik geconfronteerd word met een probleem, vind ik meestal diverse oplossingen.   
 
Collective self-efficacy:  
♦ Als ons bedrijf echt in moeilijkheden verkeert, dan blijken we hier met elkaar in staat te zijn de 

problemen te boven te komen.  
♦ Als de klanten van ons bedrijf met nieuwe, onverwachte eisen zouden komen, zouden we daar 

zeker een oplossing voor vinden.  
♦ De eigenaren van onze fabriek mogen er op vertrouwen dat wij een goede investering zijn. 
 
Initiëren van verandering: mijn opstelling in deze organisatie is  
(1) doen wat van mij verwacht wordt;  
(2) uit eigen beweging suggesties voor verbetering doen;  
(3) openlijk ter discussie stellen van verkeerde werkwijzen en organisatievormen; 
(4) verandering initiëren en anderen daarin betrekken en ondersteunen;  
(5) iets fundamenteel nieuws scheppen. 
 
Sociaal politieke steun voor eigen veranderingsideëen:  
♦ In mijn opvattingen over wat veranderd zou moeten, voel ik mij gesteund door mijn collega’s.  
♦ Collega’s van andere afdelingen steunen mijn veranderingsideeën en initiatieven.  
♦ Voor het realiseren van mijn veranderingsstreven krijg ik de steun van mijn directe chef. 
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Bijlage 2: meetinstrumenten casus 2 (high potentials) 

 
In deze studie zijn voor het eerst de resultaten gerapporteerd van een koppeling van een 360-
gradenfeedback (3600) met een OA. Een recent boek over Organizational Surveys (Kraut, 
1996) rekent de 3600 wel tot de organizational surveys, maar bespreekt niet de combinatie 
van een gedragsgerichte vragenlijst met een organisatiegerichte vragenlijst.  
De combinatie van een 3600 met een OA is in lijn met de gedachtegang van Jansen en Vloe-
berghs (1998: 53) dat de 3600 een bedrijfskundige inbedding en organisatiecontext vereist. 
Anders is het gevaar groot dat individuele personen uit de organisatiecontext worden gelicht 
en zogezegd op de divan worden gelegd. Instemmend citeren zij Antonioni (1996) die zich 
afvraagt of organisatieprocessen als planning, informatie geven en krijgen, communicatie, 
leiderschap en dergelijke niet gelijktijdig met de medewerkers op hun kwaliteit en effectivi-
teit moeten worden beoordeeld. Welnu, dat is precies wat in deze casus is uitgeprobeerd door 
middel van de combinatie van 3600 en OA. Deze combinatie biedt de mogelijkheid verban-
den te onderzoeken tussen individueel gedrag en organisatiekenmerken en deze verbanden 
mede tot onderwerp van de training te maken.  
Omdat het terrein onontgonnen is, moet eerst een conceptueel schema worden geconstrueerd 
waarin beide type data hun plaats krijgen. Dat gebeurt in de eerste paragraaf. Vervolgens 
dient de vraag naar de betrouwbaarheid van beide meetinstrumenten zorgvuldig te worden 
beantwoord. Als één van beide onbetrouwbaar is, verliest de hele poging tot combinatie haar 
waarde. De tweede paragraaf behandelt de constructie en betrouwbaarheid van de OA. De 
OA is na vijftig jaar ervaring een deugdelijk instrument. De 3600 is echter pas enkele jaren 
oud en staat bekend om haar lage interraterbetrouwbaarheid. Aan de betrouwbaarheidsana-
lyse van de hier gehanteerde 3600 wordt daarom in paragraaf drie veel aandacht besteed.  
 
Conceptueel schema 
 
OA-data zijn data over de percepties van organisatieleden van de organisatie en van zichzelf 
in de organisatie. 3600-data zijn data over de waardering die rolpartners hebben voor het 
werkgedrag (ofwel de activiteiten) van individuele personen. Voorts geldt dat de groep res-
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pondenten die de OA invult, samenvalt met de groep focale personen die door de 3600 wor-
den beoordeeld. Organisatiebeoordelaars en beoordeelden zijn dus identiek.  
Het gezochte model construeer ik vanuit de sociaal cognitieve theorie. Deze theorie plaatst 
het menselijk handelen in een interdependente causale structuur, waarin drie groepen facto-
ren op elkaar inwerken. Het gaat om persoonlijke (cognitieve, affectieve en biologische) fac-
toren, gedrag en omgeving (zie figuur b.1). Deze drie groepen factoren werken als inter-
acterende determinanten die elkaar over en weer beïnvloeden (Bandura, 1986).  
 

G

OP
 
Figuur b.1 Persoon (P), gedrag (G) en omgeving (O) beïnvloeden elkaar wederzijds 
   Het is een ‘triadische, wederzijdse veroorzaking’ (Bandura, 1986) 
 
 
 

 
Organisatiekenmerken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur b.2 Het basisschema voor het verbinden van persoonsgerichte feedback en organisa-

tiegerichte feedback 
 
Figuur b.2 bevat het conceptuele schema waarmee beide typen data vanuit een handelings-
perspectief met elkaar in verband zullen worden gebracht. Het schema bouwt voort op het 
schema persoon, gedrag, uitkomsten in hoofdstuk 2. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 
de sociale uitkomst van gedrag (in de vorm van waardering en erkenning) en de zelfevalua-
tieve uitkomst (het ene gedrag maakt je trots, het andere beschaamd). De persoon wordt ge-

 
Gedrag in de werksituatie 

 

Sociale uitkomst: waarde-
ring rolpartners 
---------------------------------
Zelfevaluatieve uitkomst 
 

 
Taakkenmerken  
 

 
Persoon: self-efficacy 
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meten op self-efficacy. Self-efficacy geldt in deze studie als indicator van handelingscom-
petentie. 
De data van de 3600 beschouw ik als de sociale uitkomst van het gedrag van de focale per-
soon. Dit is in overeenstemming met het TQM-perspectief op de 3600 (Jansen & Vloeberghs, 
1999: 465). De rolpartners zijn de interne klanten van de focale persoon en de 3600 meet hun 
“klanttevredenheid”. De implicatie van deze visie op de 3600 is dat deze feedback geen in-
formatie bevat die de competentie van de focale persoon betreft en dus niet moet worden 
gezien als aanwijzingen voor gedragsverbetering. De 3600 geeft informatie of de rolpartners 
zich als interne klanten in hun belangen geholpen voelen door de focale persoon.  
De zelfevaluatieve uitkomst wordt onder meer gemeten met de vraag of de prestatie mensen 
voldoening geeft. De werkomgeving wordt in het model uitgesplitst in taakkenmerken en 
organisatiekenmerken.  
Terwijl de 3600 alleen data verzamelt over de sociale uitkomst van het gedrag, verzamelt de 
OA data over hoe de deelnemer de andere velden percipieert. Het blok ‘gedrag in de werk-
situatie’ heeft een stippellijn, omdat over dit gedrag geen directe data zijn verzameld.  
 
De meetinstrumenten van de OA 
 
De OA meet vier velden van het model: taakkenmerken, organisatiekenmerken, self-efficacy 
en zelfevaluatie.  
Bij de taakkenmerken bouw ik voort op de schalen van de eerste casus. Kenmerken van de 
taak waarvan bekend is dat zij bijdragen aan het ervaren van de betekenisvolheid van het 
werk zijn ‘autonomie’ en ‘feedback’ (Hackman & Oldham, 1980). Tevens blijken deze taak-
kenmerken er toe bij te dragen dat medewerkers het gevoel hebben dat ze de ruimte en steun 
hebben om hun potentieel te ontwikkelen, waardoor ze zich aangemoedigd voelen creatief te 
zijn en ook vast te houden aan nieuwe aanpakken tot deze succesvol zijn (Cummings & Old-
ham, 1997). Deze taakkenmerken zijn dus niet alleen voor operators, maar ook voor pro-
fessionals relevant. Autonomie is gemeten met een schaal met drie items. Twee zijn ontleend 
aan de BASAM (zie 5.2.4). Het derde item is specifiek gemaakt voor de doelgroep van 
hooggekwalificeerde professionals: ‘Ik krijg veel vrijheid in het ontwerpen van de resultaten 
die ik lever’. Feedback is gemeten met twee items uit de BASAM-schaal ‘informatie uit het 
eigen werk’ en twee items uit de BASAM-schaal ‘kennis van de resultaten’. Daaraan is een 
vijfde item toegevoegd: ‘mensen van andere afdelingen laten mij weten hoe bruikbaar mijn 
werk voor hen is’. 
 
Bij het samenstellen van het veld organisatiekenmerken is gebruik gemaakt van de stelling 
van Quinn & Spreitzer (1997) dat voor het bevorderen van empowered gedrag zowel harde 
als zachte hefbomen nodig zijn. Als harde hefbomen noemen zij uitdaging en discipline, als 
zachte hefbomen steun en openheid. Deze vier hefbomen heb ik omgezet in de volgende 
constructen: 
 Collective efficacy ofwel geloof in gemeenschappelijk kunnen. Dit is een aangepaste ver-

sie van de schaal uit de eerste casus. Bevat vier items en vraagt hoe goed de mensen van 
de business group gezamenlijk in staat zijn de bedrijfsdoelen te realiseren, nieuwe busi-
ness te ontwikkelen, gebruik te maken van kansen in de markt en operational excellence 
tot stand te brengen.  

 Invloed op besluitvorming. Deze schaal is een bewerking van de schaal ‘invloed op or-
ganisatie’ van Zijlstra, Den Hoedt & de Vries (1999), welke op zijn beurt een vertaling 
en bewerking is van de schaal ‘decision control’ van Greenberger (1982). De schaal 
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meet met 7 items of de medewerker invloed heeft op de doelen en prioriteiten van zijn 
afdeling, op het budget en de planning van zijn projecten, de selectie van nieuwe mensen 
en de invoering van nieuwe apparatuur.  

 Managementproces. Dit is een zelf geconstrueerde schaal. Bevat zes items die o.a. vra-
gen of de organisatie heldere plannen heeft om gestelde doelen te realiseren, of de ma-
nier van budgetteren en plannen helpt om het eigen werk efficiënt te plannen en of de 
organisatie heldere gezagslijnen en verantwoordelijkheidslijnen heeft. 

 Invloed chef. Dit is een enigszins bijgestelde versie van de gelijknamige schaal in de eer-
ste casus. Bevat vijf items die vragen naar de mate waarin de directe chef invloed heeft 
om de condities te creëren die de medewerker voor zijn werk nodig heeft.   

 Correctie door chef. Bevat vier items en is dezelfde schaal als in casus 1: bewaakt de 
directe chef de normen en treedt hij of zij zo nodig corrigerend op?  

 Steun van collega’s. Deze schaal is samengesteld uit drie items van de schaal ‘work 
group supports’ van Amabile (1997), een item uit casus 1: ‘Mijn collega’s accepteren 
het, als één van ons intens ongenoegen uit’ en het nieuwe item ‘Mijn collega’s voelen 
zich vrij om verschillen van mening te onderzoeken’. 

 Steun van chef. Bevat vier items en is een samenvoeging van de schalen stimulerend lei-
derschap en sociaal-emotioneel leiderschap uit de BASAM. Deze schalen vertonen 
steeds correlaties van .77. Biessen (1992: 174) rapporteert zelfs een correlatie van .82. 

 Responsiviteit BG-Management. Dit is een iets bijgestelde versie van de gelijknamige 
schaal uit de eerste casus. Met vier items wordt gevraagd of men het gevoel heeft dat het 
management van de business group geïnteresseerd is in de ideeën en meningen van me-
dewerkers, actie onderneemt op klachten van medewerkers en benaderbaar is voor en 
duidelijk reageert op signalen, initiatieven of klachten van medewerkers. 

 Krijgen van informatie is gemeten met de zes items van de gelijknamige BASAM-
schaal. 

 
Bij het construeren van het veld self-efficacy zijn voor de MD-doelgroep drie relevante acti-
viteitgebieden onderscheiden: verwerken strategische informatie, verwerven middelen en 
zich doen gelden. De schaal middelen-efficacy bevat drie items en vraagt hoe goed de res-
pondent zichzelf vindt in het verwerven van de middelen die hij nodig heeft om zijn werk 
goed te doen en zijn ideeën te realiseren. De schaal strategische efficacy bevat vier items die 
vragen hoe goed de respondent zichzelf vindt in het uitleggen van de strategie en doelen van 
de organisatie aan de mensen met wie hij werkt, in het verkrijgen van de strategische infor-
matie die hij nodig heeft om zijn werk goed te doen en in het naar voren brengen van de in-
formatie die kritisch is voor de strategie van het topmanagement. De schaal self-assertive 
efficacy is een bewerking van een schaal van Bandura (1995) en vraagt met vier items hoe 
goed de respondent zichzelf vindt in het opkomen voor zichzelf als hij het gevoel heeft un-
fair behandeld te worden, als collega’s met hem van mening verschillen of als anderen hem 
irriteren, kwetsen of iets onredelijks vragen.  
 
Het veld zelfevaluatie onderzoekt of mensen aan hun werk voldoening ontlenen. De fit tus-
sen taakeisen en capaciteiten bevat vier items waarmee de respondent kan uitspreken in wel-
ke mate zijn huidige werk uitdagend is en voldoening geeft, hij in zijn huidige activiteiten 
gebruik kan maken van zijn capaciteiten en zichzelf daarin professioneel kan ontwikkelen. 
Gevoel iets te bereiken vraagt met vijf items of de respondent het gevoel heeft dat hij zijn 
werk goed doet, adequaat problemen weet op te lossen, het gevoel heeft een positieve bijdra-
ge aan het functioneren van de organisatie te leveren, veel waardevolle dingen bereikt in zijn 
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huidige functie en zelf vindt dat hij in zijn werk zelfvertrouwen uitstraalt. Dit is een schaal 
uit de MBI (Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson, 1996). De groeicurve ten slotte is de te-
kening die de respondent maakt van zijn eigen ontwikkeling de afgelopen drie jaar (zie 
5.4.2). Het verschil met de eerste casus is dat de deelnemer van BOT de vijf groeicurven ge-
presenteerd krijgt en er één uit moet kiezen. 
Bij een item in de velden taakkenmerken en organisatiekenmerken geeft de respondent ant-
woord op de vraag ‘in welke mate zijn onderstaande stellingen van toepassing op uw werk?’. 
De schaal loopt van 1 ‘almost not at all’ tot 5 ‘almost completely’. Een self-efficacy item is 
geformuleerd als een vraag die begint met: “How well can you” of “How good are you at”. 
De antwoorden worden gegeven op een 7-puntsschaal met als ankers ‘not so well/good’ voor 
1 en ‘very well’ voor 7. De schalen voor zelfevaluatie bevatten eveneens 7 punten. 
 
Tabel b.6 Herkomst en betrouwbaarheid van de OA-schalen in BOT-3 (N=22) 
 
Schaal Alpha Schaal Alpha 
Uitdaging 
 
Geloof in gemeenschappelijk kunnen  
(Casus 1) 
Invloed op besluitvorming (Zijlstra, et al.) 
 

 
 

.89 

.77 

Taakkenmerken  
 
Autonomie (BASAM bewerkt) 
Feedback (BASAM bewerkt) 
 

 
 

.82 

.81 

Discipline 
Managementproces (nieuw) 
Invloed chef (Casus 1) 
Correctie door chef (BASAM) 
  

 
.88 
.81 
.83 

Self-efficacy 
 
Middelen-efficacy (nieuw)  
Strategische efficacy (nieuw)  
Self-assertive efficacy (Bandura)  
 

 
 

.78 

.86 

.71 

Steun 
 
Steun van de chef (BASAM)  
Steun van collega’s (Amabile) 

 
 

.79 

.69 

Zelfevaluatie 
 
Fit tussen taakeisen en capaciteiten 
(nieuw)  
Gevoel iets te bereiken (MBI) 
Groeicurve (casus 1)   
 

 
 

.68 

.77 
1 item 

Openheid  
 
Responsiviteit BG-Management (Casus 1) 
Krijgen van informatie (BASAM)  
 

 
 

.88 

.73 

  
 

 
Tabel b.6 bevat de alpha’s van de OA-schalen in BOT-3. De betrouwbaarheid varieert van 
voldoende tot zeer goed. Ik heb in BOT-3 tevens de correlaties tussen de schalen geanaly-
seerd (minimaal LE .05), om te testen of er overlap is tussen de schalen en of de indeling in 
de vier hefbomen uitdaging, discipline, steun en openheid, alsook in taakkenmerken, self-
efficacy en zelfevaluatie klopt. Geloof in gemeenschappelijk kunnen en invloed op besluit-
vorming correleert .38. Managementproces correleert .56 en .74 met respectievelijk invloed 
chef en correctie door chef. Conceptueel zijn correctie door chef en managementproces dui-
delijk verschillende constructen: het eerste verwijst naar gedrag van de directe chef, het 
tweede naar de managementsystemen van de organisatie. De bijzonder hoge correlatie kan 
mogelijk zo worden geïnterpreteerd dat een deugdelijk managementproces het de directe 
chef mogelijk maakt corrigerend op te treden en omgekeerd dat de managementsystemen bij 
het ontbreken van daadwerkelijk corrigerende optreden ineffectief worden gemaakt. Een or-
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ganisatie kan een prima planningssysteem hebben, maar als mijn baas mij niet aanspreekt als 
mijn werkzaamheden uit de planning lopen, dan werkt het systeem niet. 
Steun van de chef correleert .37 met steun van de collega’s. Responsiviteit BG management 
correleert .78 met krijgen informatie. Deze hoge correlatie kan geïnterpreteerd worden als 
overlap tussen beide schalen. Weliswaar wordt het BG-management niet expliciet genoemd 
in de items van krijgen van informatie, toch zal de informatie waar het de professionals om 
gaat overwegend van het BG-management moeten komen. We zullen bij de correlatiestudie 
van de 3600 en de OA zien welk van beide schalen het sterkst met het gedrag van de deelne-
mers samenhangt. De taakkenmerken autonomie en feedback hangen significant met elkaar 
samen met een correlatie van .57.  
Binnen het veld self-efficacy hangen zich doen gelden en verwerken strategische informatie 
sterk samen (.84***). Omdat de inhoud van beide schalen duidelijk verschilt, is niet besloten 
tot samenvoegen van deze schalen. Binnen het veld zelfevaluatie correleren de constructen 
fit en gevoel iets te bereiken .44.  
De conclusie uit al deze correlaties is dat zij steun bieden aan de indeling in de zeven groe-
pen van tabel 7.1. 
 
Groeicurven voorafgaand aan deelname aan BOT  
 
De OA bevat ook de vraag in welk type groeicurve de deelnemer zijn persoonlijke ontwik-
keling van de afgelopen drie jaar herkent (zie figuur 6.10). De frequentietabel (6.3) laat zien 
dat 68 % van het totale aantal deelnemers zichzelf in een groeilijn ziet, 5 % op een vlakke 
lijn en 8 % in een neergaande lijn of in balansherstel. Deze uitkomst mag verwacht worden 
bij een groep die als high potential is geïdentificeerd. Deze uitkomst valideert dit meetinstru-
ment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6. 12 De weergave van de groeicurven in de vragenlijst van de OA 
 
Toch is voor de interpretatie van de vijf types meer onderzoek nodig. Vooral de betekenis 
van type 3 is niet eenduidig. In de eerste casestudie is type 3 gelabeld als versnelde groeier. 
Ik heb de verschillen tussen de gemiddelde schaalscores van de vijf typen in deze tweede 
casestudie niet op significantie geanalyseerd. De data van BOT-3 laten echter duidelijk zien 
dat de gestage groeier de hoogste gemiddelden heeft op waardering door rolpartners en op 
self-efficacy. De versnelde groeier zit op deze variabelen tussen de onverstoorbaren en de 
gestage groeiers in. De S-curve kan dus mogelijk ook afgevlakte groei zijn. 
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Tabel 6.3 Frequenties groeicurven in drie BOT-groepen 
 
Groeicurve BOT-1 BOT-2 BOT-3 Totaal 
Onverstoorbaar - 1 2 5 % 
Gestage groei 5 6 11 34 % 
Versnelde groei 3 11 8 34 % 
Neergaande lijn 2 - - 4 % 
Balansherstel 2 2 - 4 % 
Ontbreken  9 1 2 19 % 
Totaal 21 21 23 65 
 
 
De meetinstrumenten van de 3600-feedback 
 
De 3600 heb ik zelf ontwikkeld. Eerste uitgangspunt zijn de waarden van Het Bedrijf: open 
en eerlijk communiceren, onafhankelijk, niet-hiërarchisch, multidisciplinair teamwerk, on-
dernemend en resultaatgericht, en onderzoekende, lerende houding. Een tweede uitgangs-
punt is het managementontwikkelingsmodel met zijn vijf velden: persoonlijk, professioneel, 
managen, ondernemen en leidinggeven (zie figuur 6.1). Items zijn ontleend aan het beoorde-
lingssysteem van Het Bedrijf, zelf bedacht of toevallig ergens gevonden. 
 
Voor BOT-1 zijn schalen geconstrueerd voor de gedragskenmerken open communicatie, on-
afhankelijkheid, assertiviteit, expertisegebruik, betrouwbaarheid, multidisciplinair werken, 
onderhandelen, initiëren van verandering, de leiding nemen, aanpassingsvermogen. Na ge-
bruik van deze schalen in BOT-1 en BOT-2 zijn de beide databestanden samengevoegd en is 
een factoranalyse (PCA) gedaan op de 55 items die in beide lijsten zijn gebruikt (N=235). 
Drie factoren verklaren 44.6 % van de variantie. 
 
Factor 1 (eigenwaarde 17.63). Enkele hoogladende items zijn: 
• Makes clear agreements on actions to be taken. 
• Negotiates effective commitments about work to be done by others. 
• Comes up with original solutions for problems. 
• Creates challenges that others respond to and engage in. 
 
Factor 2 (eigenwaarde 3.40). Hoogladende items zijn 
• Shows sensitivity for the values, habits and feelings of others. 
• Shows understanding of the ideas and feelings of others. 
• Gives others the freedom to be themselves. 
 
Factor 3 (eigenwaarde 2.58). Hoogladende items zijn: 
• Presents his or her own vision openly even when support of senior management is lack-

ing. 
• Feels free to be him or herself. 
• Expresses positive and negative feelings vis-à-vis a discussion partner. 
 
Deze uitkomst van de factoranalyse past perfect bij de drie componenten van het ABX-sys-
teem (zie figuur 2.1) dat in deze casestudie is ingevuld met het onderscheid tussen taak, an-
der en zelf (zie figuur 6.8).  
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De eerste twee factoren drukken twee bekende dimensies van leiderschap uit: taakgericht en 
mensgericht. Professionals zijn meer medewerker dan leider. Blijkbaar heeft medewerker-
schap dezelfde dimensies als leiderschap.  
De derde factor lijkt verwant met openness of expression, één van de persoonlijkheidsfacto-
ren uit het stelsel van de ‘Big Five’ (Jansen, 1996: 60). Open personen zijn uiterst flexibel en 
sterk gericht op analyse en reflectie. Het zijn ‘hoe zit het? –types’ die in alles geïnteresseerd 
zijn, alles willen weten en ervaren. Openheid heeft ook betrekking op openstaan voor ge-
voelens, dus op sensitiviteit voor anderen. Het gaat om zowel intellectuele nieuwsgierigheid 
als plezier hebben in verandering, en het beleven van nieuwe dingen. Niet alle, maar wel 
veel deelnemers van BOT zijn goed herkenbaar in deze persoonlijkheidsomschrijving. Dat 
blijkt ook uit de 3600. Deze factor hoort bij elke BOT opnieuw tot de hoogst scorende (varië-
rend van 3.8 tot 4.0), zowel in de omstanderbeoordeling als in de zelfbeoordeling.  
 
De taakgerichte factor is in de persoonlijke feedbackrapporten opgesplitst in vijf schalen 
omwille van de hogere informatiewaarde voor de deelnemers: expertisegebruik, plannen en 
voortgangsbewaking, betrouwbaarheid, aanpassingsvermogen en richting geven. Als voor-
beeld van een schaal in deze factor geef ik hier de items van de schaal richting geven: 
• uitdagingen creëren waar anderen zich mee verbinden 
• op een zinvolle manier huidige praktijken en veronderstellingen ter discussie stellen 
• een aantrekkelijk visie presenteren van wat de organisatie kan bereiken of worden 
• een langetermijnperspectief hebben 
• opdrachten constructief ter discussie stellen om een realistisch commitment te kunnen 

aangaan 
• anderen ervan overtuigen een bepaalde aanpak te volgen door hun begrip van de situatie 

te vergroten. 
 
De mensgerichte factor bevat de schaal steun geven. De items zijn:  
• begrip hebben voor ideeën en gevoelens van anderen 
• de ander ruimte geven zichzelf te zijn  
• verschillen verkennen om samen een oplossing te vinden  
• een omgeving creëren waarin mensen zich vrij voelen nieuwe ideeën en benaderingen in 

te brengen 
• goed communiceren 
• de ander informatie verschaffen waar hij wat aan heeft 
• verantwoordelijkheid accepteren voor eigen fouten en tekortkomingen.  
 
De factor openheid van expressie is de schaal onafhankelijkheid. Het gaat hier om items als:  
• heeft een eigen visie en handelt ernaar 
• presenteert zijn visie openlijk, zelfs als steun van het seniormanagement ontbreekt 
• brengt positieve en negatieve gevoelens met betrekking tot zijn gesprekspartner tot ui-

ting 
• stelt grenzen aan wat hij acceptabel vindt in de omgang met anderen 
• is er niet bang voor de dingen op zijn manier te doen 
• treedt naar voren en maakt zijn punt 
• legt een conflict op tafel en moedigt een oplossing aan die wederzijds voordelig is. 
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Vergeleken met de schalen die zijn opgesteld voor BOT-1 en BOT-2 zijn labels, definities en 
samenstelling van de schalen na de factoranalyse ingrijpend veranderd.  
In de voorbereiding van BOT-3 is op verzoek van de opdrachtgever aanvullend de schaal 
teamwerk op interfaces geconstrueerd. De items zijn:  
• informeert de ander tijdig wanneer in het proces het stokje moet worden overgenomen 
• is bereid steun te geven nadat het stokje is overgedragen 
• gaat na op welke manier zijn taak deel uitmaakt van een groter geheel 
• bewaakt het proces samen met mensen van andere functiegebieden 
• toont interesse in hoe een ander met het werk verder gaat 
• stemt voortdurend zijn beeld van zijn resultaatgebieden af met die van anderen 
• managet de interfaces met andere functies effectief. 
 
Betrouwbaarheid 
 
Het databestand van BOT-3 is gebruikt om een betrouwbaarheidsanalyse te maken. Daarmee 
bewerkstelligen we een extra validatie, te meer daar BOT-3 in een andere organisatie dan 
Het Bedrijf is uitgevoerd. Ik heb het gebruikelijke analyseschema toegepast. De N van alle 
beoordelaars van BOT-3 is 183. Dit is een response van 92 %. De N van de zelfbeoordeling 
is 22 (de deelnemers). De N van de omstanderbeoordeling is 161 (de rolpartners van de 
deelnemers). Het resultaat van alle analyses is dat de schaal expertisegebruik moet vervallen 
en zeven schalen met in totaal 52 items aan de eisen voor betrouwbaarheid voldoen. Dit is 
ongeveer de helft van het aantal items dat is uitgeprobeerd. Voor de technisch geïnteres-
seerde bevat deze paragraaf de uitkomsten van alle uitgevoerde betrouwbaarheidsanalyses. 
De niet-technisch geïnteresseerde kan beter direct verder bladeren naar paragraaf 7.4. 
 
Correlatie tussen de items van elke schaal 
 
Alleen items die binnen een schaal >.20 correleren zijn gehandhaafd om de consistentie bin-
nen de schaal zo groot mogelijk te maken. 
 
Factoranalyse per schaal 
 
Tabel b.7 bevat de factoranalyse per schaal. Vanuit de norm dat de eigenwaarde van de 
tweede factor lager dient te zijn dan 1.00 bevatten de schalen ‘onafhankelijkheid’ en ‘plan-
nen en voortgangsbewaking’ twee factoren. De tweede factor is echter zo klein dat geen 
moeite is gedaan deze eruit te halen. Bij de andere vijf schalen is sprake van meer dan rede-
lijke ééndimensionaliteit: de eerste factor verklaart meer dan 50 % van de variantie van deze 
schalen.  
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Tabel b.7 Factoranalyse per schaal (databestand BOT-3) 
 
Factor  Eigenwaarde Percentage variantie Cumulatief perc. 
Toepassen expertise 
Factor 1 1.77 59.1 59.1 
Factor 2  .76 25.4 84.5 
Factor 3 .47 15.5 100 
Multidisciplinair werken 
Factor 1 4.03 57.6 57.6 
Factor 2 .68 9.7 67.4 
Factor 3  .60 8.6 76.0 
Plannen en voortgangsbewa-
king 
Factor 1 4.75 43.2 43.2 
Factor 2 1.00 9.1 52.3 
Factor 3 .97 8.8 61.1 
Betrouwbaarheid 
Factor 1 2.58 51.5 51.5 
Factor 2 .92 18.5 70.0 
Factor 3 .55 11.0 80.9 
Aanpassingsvermogen 
Factor 1 2.06 51.5 51.5 
Factor 2 .71 17.9 69.4 
Factor 3 .64 16.1 85.4 
Richting geven 
Factor 1 4.84 44.0 44.0 
Factor 2 .92 8.3 52.4 
Factor 3 .82 7.5 59.9 
Steun geven 
Factor 1 4.60 51.1 51.1 
Factor 2 .78 8.7 59.8 
Factor 3 .76 8.4 68.2 
Onafhankelijkheid 
Factor 1 4.43 40.3 40.3 
Factor 2 1.07 9.8 50.1 
Factor 3 .96 8.7 58.8 

 
Correlaties tussen de schalen 
 
De analyse van de correlaties tussen de schalen laat zien dat elke schaal significant correleert 
met elke andere schaal (signif. LE .01). De correlaties tussen de schalen die in de driefacto-
renanalyse van BOT-1 en BOT-2 één factor vormen, zijn ook in BOT-3 hoog: ‘teamwerk op 
interfaces’ en ‘betrouwbaarheid’ (.65); ‘plannen en voortgangsbewaking’ en ‘betrouwbaar 
zijn’ (.72); ‘richting geven’ en ‘plannen en monitoren’ (.66).  
De nieuwe schaal ‘teamwerk op interfaces’ correleert met ‘plannen en voortgangsbewaking’ 
(.77) en met ‘steun geven’ (.67). Ook ‘richting geven’ en ‘onafhankelijkheid’ correleren 
(.66). Elk van deze correlaties heeft face validity. Geen van deze correlaties is dermate hoog 
dat geconcludeerd moet worden tot het samenvoegen van schalen. 
 
Betrouwbaarheden 
 
Twee schalen zijn in de omstanderbeoordelingen voldoende en vijf schalen zijn zeer be-
trouwbaar (zie tabel b.8). De betrouwbaarheid van de zelfbeoordeling van ‘toepassen exper-
tise’ is onvoldoende. Omdat de omstanderbeoordeling ook slechts net acceptabel is, is be-
sloten deze schaal te schrappen. De betrouwbaarheid van de schalen ‘betrouwbaarheid’ en 
‘aanpassingsvermogen’ is eveneens aan de lage kant bij de zelfbeoordeling, maar goed bij de 
omstanderbeoordeling. Daarom zijn deze twee schalen gehandhaafd. 
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De alpha’s van de zelfbeoordeling zijn lager dan de alpha’s van de omstanderbeoordeling. 
Dit duidt er op dat de zelfbeoordeling genuanceerder is dan de omstanderbeoordeling. 
 
Tabel b.8 Betrouwbaarheden van de prestatieschalen (databestand BOT-3) 
 
Schaal Alpha van de zelfbe-

oordeling 
Alpha van de omstan-

der-beoordeling 
Alpha van alle beoor-

delingen 
Toepassen expertise .57 .66 .65 
Teamwerk op interfaces .87 .88 .88 
Plannen/ voortgangsbewaking .85 .87 .86 
Betrouwbaarheid .55 .77 .76 
Aanpassingsvermogen .63 .68 .68 
Richting geven .84 .88 .87 
Steun geven .77 .88 .88 
Onafhankelijkheid  .72 .86 .84 
 
Interraterbetrouwbaarheden 
 
De significante correlaties tussen de zelfbeoordeling en de beoordeling van de vijf catego-
rieën rolpartners staan vermeld in tabel b.9. Opmerkelijk is de hoge mate van overeenstem-
ming tussen de focale persoon en al zijn rolpartners op de schaal steun geven. Het gaat het 
hier om diverse vormen van steun, waaronder emotionele. Verschillen tussen hiërarchische 
niveaus en afdelingen blijken hier geen invloed te hebben. Er zijn verschillende interpretaties 
mogelijk. Mogelijk is steun geven door een ander beter waar te nemen dan hoe iemand bij-
voorbeeld plant en de voortgang bewaakt. Een andere interpretatie is dat iemand op het 
kenmerk steun geven een zelfde gedrag naar al zijn rolpartners vertoont en zijn rolpartners 
een overeenkomstig begrip hebben van wat zij als steun ervaren.  
Een tweede opmerkelijk punt is dat met de rolpartner cea (‘collega/eigen afdeling/zelfde ni-
veau’) de meeste overeenstemming bestaat: 4 van de 7 schalen, waarvan twee met voor een 
3600-feedback relatief hoge correlaties.  
De correlaties tussen de zelfbeoordeling en de omstanderbeoordeling zijn bij betrouwbaar-
heid, plannen en voortgangsbewaking en richting geven aan de lage kant. Als we .60 als 
grens nemen voor een acceptabele betrouwbaarheid, houden we alleen de schaal steun geven 
over. De 3600 is echter bekend om haar lage interraterbetrouwbaarheid. Zo worden correla-
ties gerapporteerd die variëren tussen de .16 en de .48 (Jong, de, 1999: 24). Daarmee verge-
leken zijn de hier gevonden correlaties aan de hoge kant. Niet alleen steun geven, maar ook 
multidisciplinair werken en aanpassingsvermogen komen boven deze  grens van .48 uit. Een 
mogelijke verklaring is dat een bedrijfsspecifiek instrument een hogere interraterbetrouw-
baarheid heeft dan een generiek instrument dat wordt ingekocht. 
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Tabel b.9 Correlaties tussen zelfbeoordeling en beoordeling door rolpartners (databestand 
BOT-3) 

 
 Zelf- 

Omstan-
ders 

Zelf- dc 
(directe 
chef) 

Zelf-ac 
(andere 
chef) 

Zelf-cea 
(collega 
eigen af-
deling) 

Zelf-caa 
(collega 
andere 

afdeling) 

Zelf-cnl 
(collega 
niveau 
lager) 

Multidisciplinair werken  
 

.50 .58  .39  .45 

Plannen /  voortgangsbe-
waking 
 

.33      

Betrouwbaarheid .40   
 

   

Aanpassingsvermogen 
 

.52 .45  .35  .40 

Richting geven 
 

.37      

Steun geven 
 

.81 .69 .42 .64 .65 .75 

Onafhankelijkheid 
 

.42   .60   

 
Onderzoeken we nu de correlaties tussen de beoordelingen van de vijf categorieën rolpart-
ners (zie tabel b.10). 
 
Tabel b.10  Correlaties tussen de beoordelingen van de rolpartners (databestand BOT-3) 
   Zie tabel b.8 voor de afkortingen 
 
 dc-

ac 
dc-
cea 

dc-
caa 

dc-
cnl 

ac-
cea 

ac-
caa 

ac-
cnl 

cea-
caa 

cea-
cnl 

caa-
cnl 

Multidisciplinair werken  
 

 .75  .46      .58 

Plannen / voortgangsbewa-
king 
 

.44 .64   .62    .37 .49 

Betrouwbaarheid 
 

.65 .48  .44 .64     .51 

Aanpassingsvermogen 
 

 .59 .41 .48      .36 

Richting geven 
 

    .55      

Steun geven 
 

 .61 .75 .63  .42 .42 .36 .49 .76 

Onafhankelijkheid 
 

    .58      

 
De beste schaal wat betreft overeenstemming tussen de verschillende raters is ook hier weer 
steun geven. Opmerkelijk is verder de hoge mate van overeenstemming tussen de directe 
chef en de collega’s van de eigen afdeling. Voorts is opmerkelijk dat: 
♦ alle rolpartners behalve de collega’s van een andere afdeling en de focale persoon zelf 

overeenstemmen over de schaal plannen en voortgangsbewaking. 
♦ onafhankelijkheid met slechts twee (zij het redelijke) correlaties slecht uit de bus komt. 

De reden om deze schaal toch te handhaven is dat de overeenstemming tussen de focale 
persoon en collega’s van de eigen afdeling (tabel b.9) alsmede tussen een chef van een 
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andere afdeling en collega’s van de eigen afdeling (tabel b.10) een krachtige indruk 
maakt. De chef van een andere afdeling en de collega’s van de eigen afdeling zijn twee 
rolpartners die in een goede positie verkeren om de onafhankelijkheid van de focale per-
soon redelijk objectief te beoordelen. 

♦ ook richting geven weinig overeenstemming laat zien. Wat men onder richting geven 
verstaat, lijkt te verschillen met de rol die men vervult. Waarom de chef van een andere 
afdeling en de collega’s van de eigen afdeling daarin wel overeenstemmen is niet duide-
lijk. De reden om deze schaal te handhaven is dat zij wezenlijk is voor de leerdoelen van 
BOT. Er zal echter verder aan gesleuteld moeten worden om de interraterbetrouwbaar-
heid te vergroten. 

 
Correlaties van de items met alle schalen 
 
In de analyse van de items met alle schalen zijn items verwijderd die met bijna elke schaal 
correleren. 
Na al deze analyses blijven 7 schalen over met in totaal 52 items. Het resultaat is een be-
trouwbare vragenlijst, althans binnen de context van het betrokken bedrijf, met zeer goede 
alpha’s en relatief goede interraterbetrouwbaarheden. 
 
Box b1: definities van de zeven schalen van de 3600 in BOT-3 

Multidisciplinair werken is het managen van de interfaces met andere functies door het afstemmen van 
resultaten en activiteiten en door het verlenen van nazorg. 

Plannen en voortgangsbewaking is het organiseren van de eigen en andermans activiteiten door het 
maken van afspraken over resultaten en activiteiten en door het bewaken van de voortgang van de 
resultaten en activiteiten.  

Betrouwbaarheid is het spreken van klare taal alsook het leveren van de resultaten die zijn afgespro-
ken of het tijdig melden daar niet toe in staat te zijn.  

Aanpassingsvermogen is het aanpassen van de eigen aanpak aan de eisen en behoeften van ande-
ren. 

Richting geven is het tonen van visie en het creëren van uitdagingen waar anderen zich mee verbin-
den. 

Steun geven is het tonen van gevoeligheid en begrip voor anderen op een manier die anderen uitno-
digt hun talenten en ideëen in te brengen. 

Onafhankelijkheid is het ondernemen van acties die gebaseerd zijn op eigen overtuiging. Een eigen 
koers varen.  

 

 
Om het model en vooral de validiteit van de 3600 verder te testen zijn twee aanvullende ana-
lyses verricht. De schalen voor self-efficacy en voor zelfevaluatie uit de OA zijn gecor-
releerd met de waardering door de rolpartners in de 3600.  
Er blijkt een sterke samenhang tussen self-efficacy en de beoordeling door rolpartners (zie 
tabel b.11). De samenhang is zelfs buitengewoon hoog voor de schalen zich doen gelden en 
verwerken strategische informatie, en dan vooral met activiteiten waarvoor dit ook nodig is: 
plannen en voortgangsbewaking en richting geven. Deze correlaties bieden steun aan de va-
liditeit van de efficacy schalen. Self-efficacy voorspelt de sociale uitkomst zelfs beter dan de 
zelfbeoordeling in de 3600-feedback. Men vergelijke de correlaties tussen self-efficacy en 
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waardering door rolpartners in tabel b.10 met de correlaties tussen zelfbeoordeling en om-
standerbeoordeling in tabel b.8. Dit repliceert de bevinding in de literatuur dat self-efficacy 
één van de meest betrouwbare voorspellers is van gedrag (Bandura, 1997) en dat de correla-
tie tussen zelfbeoordeling en omstanderbeoordeling in de 3600-feedback laag is. Dit is een 
argument temeer om de 3600-feedback niet te beschouwen als informatie over competentie, 
maar als tevredenheid van de rolpartners als interne klanten van de focale persoon.  
 
Tabel b.11 Correlaties tussen self-efficacy en waardering rolpartner voor gedrag deelnemer 
   *  p<.10  ** p<.05 *** p=.00 (databesatnd BOT-3) 
 
 Team 

werk op 
interfaces 

Plannen & 
moni-
toren 

Betrouw-
baarheid 

Aan 
passings- 
vermogen 

Richting 
geven 

Steun 
geven 

Onafhan-
kelijkheid 

Zich doen gel-
den 
 
Verwerven van 
middelen 
 
Verwerken van 
strategische 
informatie 

.52** 
 
 

.40** 
 
 

.63*** 

.66*** 
 
 

.40** 
 
 

.75*** 

.40** 
 
 
- 
 
 

.48** 

.43** 
 
 
- 
 
 

.56*** 

.71*** 
 
 

.34* 
 
 

.73*** 

.45** 
 
 

.40** 
 
 

.50** 

.56*** 
 
 

.30* 
 
 

.58*** 

 
 
In tabel b.12 zien we de samenhang tussen de sociale uitkomst en de zelfevaluatieve uit-
komst van de werkzaamheden van de professionals. Ook hier treffen we de verbanden aan 
die op basis van het model verwacht mogen worden. Hoe hoger de sociale uitkomst, hoe 
meer het gevoel iets te bereiken en hoe sterker de fit tussen taakeisen en capaciteiten (en vice 
versa).  
 
Tabel b.12 Correlaties tussen sociale uitkomst en zelfevaluatieve uitkomst van werkgedrag 
   *  p<.10  ** p<.05 *** p=.00 (databestand BOT-3) 
 
 Team 

werk op 
interfaces 

Plannen & 
moni-
toren 

Betrouw- 
baarheid 

Aan- 
passings- 
vermogen 

Richting 
geven 

Steun 
geven 

Onafhan-
kelijkheid 

Gevoel iets te 
bereiken 
 
Fit  
 

.54*** 
 
 

.47** 
 

.56*** 
 
 
- 
 

.46** 
 
 
- 
 

.60*** 
 
 

.40** 
 

.51** 
 
 

.41** 
 

.56*** 
 
 

.45** 
 

.37** 
 
 

.38** 
 

 
 
Triadische relatie 
 
Tot slot een voorbeeld van een triadische relatie tussen organisatiekenmerken, klanttevre-
denheid van rolpartners en self-efficacy. Figuur b.3 geeft de gevonden samenhang weer tus-
sen verwerken strategische informatie, riching geven en responsiviteit BG-management. De 
correlatie tussen self-efficacy en prestatie is in dit voorbeeld sterker dan de correlatie tussen 
omgeving (responsief management) en prestatie (richting geven).  
De verbanden kunnen in de relatie tussen persoon en omgeving steeds beide kanten op wor-
den geïnterpreteerd. Een gunstige omgeving roept goede prestaties bij de medewerker op, 
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waardoor zijn geloof in eigen kunnen zal toenemen. Omgekeerd kan echter ook worden ge-
steld dat een medewerker door effectief gedrag te vertonen en in eigen kunnen te geloven 
mede bijdraagt aan de kwaliteit van zijn omgeving.  
 
 
 

.45 .73 
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deelnemer 

Responsiviteit BG-
management 

Oordeel deelnemer over or-
ganisatie 
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Figuur b.3 Correlaties tussen richting gevend gedrag van professionals, zoals beoordeeld door 

hun rolpartners, en de percepties van de high potentials van hun eigen kunnen in 
het verwerken van strategische informatie en van de responsiviteit van het manage-
ment van zijn business group (databestand BOT-3). 
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Bijlage 3: meetinstrumenten casus 3 (werkdruk R&D) 

 
Het belevingsonderzoek meet vijf velden: taakeisen, werkstress, stresshantering, organisatie 
en self-efficacy. Taakeisen  duidt op de eisen die de taak aan de persoon stelt, in het bijzon-
der de mate van belasting. Werkstress is het effect van de belasting op de persoon. Het duidt 
een permanente toestand aan waarin de taakeisen de capaciteiten te boven gaan. Stresshante-
ring is de wijze waarop mensen individueel met stress omgaan (‘coping’). De organisatie is 
de omgeving waarin mensen aan hun taak werken. Self-efficacy is het geloof eigen kunnen. 
De onderstaande lijst bevat de vermelding van de bron, de alpha in de eerste meting en de 
definitie van elke schaal.  
 
Werkbelasting (BASAM, zes items, α=.63) is de mate waarin het werk zowel geestelijk als 
lichamelijk als belastend wordt ervaren: tempodruk, piekbelasting, spoedklussen, meerdere 
opdrachten gelijktijdig, et cetera. Het gaat om objectieve kenmerken van de taak.  
Het veld werkstress bevat zes variabelen. 
• Werkdruk (Zijlstra et al., 1998, elf items, α =.88) is de mate waarin men zich niet meer 

van het werk kan losmaken. Het duidt een permanente subjectieve toestand aan. Het be-
vat verschijnselen als “moeite met inslapen”, het gevoel geen “grip meer op het werk” te 
hebben, zich niet kunnen “ontspannen aan het eind van de werkdag”.42 

• Herstelbehoefte (Zijlstra et al., 1998, acht items, α =.78) is de mate waarin men behoefte 
voelt aan herstel van de effecten van de taakeisen. 

• Balans inspanning en opbrengsten (Zijlstra et al., 1998, zes items, α =.75) is de mate 
waarin men een goede balans ervaart tussen de eigen inspanningen en de opbrengsten 
van het werk in de vorm van voldoening, beloning, waardering en vooruitzichten. 

• Gevoel iets te bereiken (Schaufeli et al., 1996, vijf items, α =.71) is de mate waarin men 
het gevoel heeft iets te bereiken in zijn werk (adequaat oplossen van problemen, een 
psoitieve bijdrage leveren aan het functioneren van de organisatie, het werk goed doen). 

• Distantie ten aanzien van het werk (Schaufeli et al., 1996, vijf items, α =.72) is de mate 
waarin men distantie van het eigen werk ervaart (men twijfelt aan het nut ervan, is niet 
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meer zo enthousiast als vroeger, is cynischer geworden over het effect van het eigen 
werk). 

• Emotionele uitputting (Schaufeli et al., 1996, vijf items, α =.86) is de mate waarin men 
door het werk emotioneel wordt uitgeput. 

 
In het veld stresshantering is de actieve, probleemgerichte stijl van stresshantering (drie 
items, α =.68) en de passieve, emotiegerichte stijl (twee items, α =.69) gemeten (items ont-
leend aan Chwalisz et al., 1992).  
 
Het veld organisatie bevat veertien variabelen, die in vijf groepen zijn geordend.  
Invloed 
• Invloed op taakuitvoering (Zijlstra, Den Hoedt & de Vries, 1999, zeven items, α =.62) is 

de mate waarin de individuele werknemer invloed heeft op de uitvoering van zijn taak 
(volgorde, hoeveelheid, planning, gevarieerdheid, tempo, kwaliteit en rustpauzes). 

• Invloed op besluitvorming (bewerking van Zijlstra, Den Hoedt & de Vries, 1999, tien 
items, α =.87) is de mate waarin de individuele werknemer invloed heeft op de besluit-
vorming over de organisatie van het werk (aanname van een opdracht, keuze project, 
samenstelling van en taakverdeling in projectteam, aanschaf en plaatsing van apparatuur 
in de afdeling, trainingsactiviteiten).  

• Fit capaciteiten en taakeisen (zelf geconstrueerd, drie items, α=.81) is de mate waarin 
men de eigen capaciteiten in de huidige werkzaamheden kwijt kan.  

Sociale steun collega’s 
• Steun van collega’s (BASAM, vijf items, α =.85) is de mate waarin werknemers elkaar 

onderling steunen en helpen bij werkgerelateerde problemen.  
• Communicatie in het projectteam (casus 1, vier items,  α =.74) is de mate van openheid 

van het team voor problemen, voorstellen, afwijkende meningen en ongenoegens. 
Sociale steun leidinggevende 
• Stimulerend leiderschap (BASAM, vier items, α =.80) is de mate waarin er gemeen-

schappelijke besluitvorming tussen leider en medewerkers plaats heeft en de leider zijn 
medewerkers stimuleert met nieuwe ideëen naar voren te komen.  

• Sociaal-emotioneel leiderschap (BASAM, vier items, α =.86) is de mate waarin de me-
dewerker het gevoel heeft dat hij kan rekenen op zijn chef. 

• Invloed directe chef (casus 1 en 2, zes items, α =.72) is de mate waarin de directe chef in 
de ogen van de medewerker de omgeving en resources van de afdeling positief weet te 
beïnvloeden. 

• Juistheid van de beoordeling (BASAM, vijf items, α =.76) is de mate waarin de beoor-
deling van het werk als juist wordt ervaren (participatie in, volledigheid, eerlijkheid en 
frequentie van de beoordeling). 

• Steun lijnmanager (zelf geconstrueerd, vijf items, α =.81) is de mate waarin de mede-
werker het gevoel heeft dat hij kan rekenen op de lijnmanager (inzetten in de goede pro-
jecten, steunen bij problemen, bijdragen aan een goede sfeer op de afdeling, toegankelijk 
zijn voor de eigen mensen en communiceren van doelen en prioriteiten van projecten). 

Openheid 
• Open en eerlijk communiceren (zie integriteit in casus 1, vier items α =.59) is de mate 

waarin men er op vertrouwt dat men met de eigen opvattingen en fouten voor de dag kan 
komen en eerlijke informatie over het eigen functioneren ontvangt. 
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• Krijgen van informatie (BASAM, zes items, α =.68) is de mate waarin de individuele 
medewerker op de hoogte is van informatie die van belang is voor het individuele func-
tioneren. 

• Responsiviteit BG-management (casus 1 en 2, vier items α =.67) is de mate waarin de 
communicatie tussen de werkvloer en het management van de busisness group soepel 
verloopt. 

Uitdaging 
• Collective self-efficacy (casus 1 en 2, vier items, α =.79) is de mate waarin men de busi-

ness group als geheel in staat acht haar doelstellingen te realiseren. 
 
Het veld self-efficacy is als onderdeel van de survey opgenomen vanuit de overweging dat 
als men individuen vraagt hun werksituatie te beoordelen men hen moet uitnodigen zichzelf 
als handelend in deze situatie te zien. Daarbij gaat het vooral om de mate waarin zij zichzelf 
competent vinden in het hanteren van deze situatie. Vaak wordt self-efficacy daarbij als een 
generieke maat of zelfs als een persoonskenmerk genomen. Zo ook in de eerste casus. Na-
dere studie wijst echter uit dat Bandura dit  nadrukkelijk afwijst. Self-efficacy is domeinspe-
cifiek. Het is iemands inschatting of hij op een bepaald domein capabel is. Het is dus iets 
anders dan zelfvertrouwen als persoonskenmerk. Als men efficacy-overtuigingen als een 
eenheidsmaat voor heel het functioneren hanteert, offert men volgens Bandura validiteit op 
voor interne consistentie (Bandura, 1997: 45). Hij geeft de volgende voorschriften voor de 
constructie van een self-efficacy schaal. 
(1) Definieer het domein (activiteitgebied) en maak een conceptuele analyse van de ver-

schillende facetten van dit gebied. 
(2) Analyseer het type capaciteiten waarop het een beroep doet. 
(3) Analyseer het scala aan situaties waarin deze capaciteiten moeten worden toegepast en 

stel vast welke omstandigheden het voor iemand zwaar kunnen maken de taak te ver-
vullen.  

(4) Formuleer voor elke belemmerende omstandigheid een item dat vraagt naar iemands 
oordeel over het eigen vermogen om deze omstandigheid het hoofd te bieden.  

Stresshantering kan zelf als een domein worden gezien. Een conceptuele analyse van dit do-
mein bevat de vaststelling dat gepieker meer zelfondermijnend is dan de werkbelasting zelf. 
De capaciteit waarop het domein stresshantering een beroep doet, is derhalve het beheersen 
van gepieker en het aangaan van ontspannende en revitaliserende activiteiten in het dagelijks 
leven. In navolging van Rosenthal & Rosenthal spreekt Bandura van “diversionary efficacy” 
(1997: 467) Mensen met een lage afleidingsefficacy overtuigen zichzelf er snel van dat zij 
aan het eind van een afmattende werkdag geen tijd en energie hebben om zich over te geven 
aan aangename, ontspannende activiteiten.  
Op deze wijze heeft Bandura meerdere schalen ontwikkeld: self-assertive eficacy, efficacy to 
meet expectations, efficacy to acquire support, et cetera (Bandura, 1995). Ik heb deze scha-
len gebruikt en zelf ook enkele nieuwe geconstrueerd op basis van de interviews. Op de uit-
komsten is factoranalyse toegepast (42 items en N=82; principale componenten analyse met 
varimax rotatie). Daaruit zijn acht schalen naar voren gekomen:  
• evenwicht (zes items, α=.78) is de mate waarin men zichzelf in staat acht zich te ont-

spannen en met anderen een vertrouwensband te scheppen. 
• zich accomoderen (vijf items, α= 76) is de mate waarin men zichzelf in staat acht het 

benodigde werk en de eigen wensen en ambities op elkaar af te stemmen. 
• samenwerken (vijf items, α=.76) is de mate waarin zichzelf in staat acht steun te ver-

krijgen van en te geven aan collega’s. 
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• zich doen gelden (casus 2, vier items, α=.83) is de mate waarin men zichzelf in staat 
acht voor zichzelf op te komen als men zich unfair behandeld voelt, als men van mening 
verschilt met collega’s en als men zich door anderen geïrriteerd of gekwetst voelt. 

• souplesse (drie items, α=71) is de mate waarin men zichzelf in staat acht om te schake-
len. 

• verwerven steun van chef (twee items, α=.74) is de mate waarin men zichzelf in staat 
acht de steun van de directe chef te verwerven als men in het werk vastloopt of niet lek-
ker in zijn vel zit. 

• ruimte creëren (zes items, α=.78) is de mate waarin men zichzelf in staat acht ruimte 
te creëren voor het verschuiven van deadlines, voor het onderhouden van de eigen ex-
pertise, om dat werk te kiezen dat men het beste ligt en zowel de eigen verwachtingen 
als de verwachtingen van de directe chef waar te maken. 

• grenzen stellen ( drie items, α .72) is de mate waarin men zichzelf in staat acht grenzen 
aan het eigen werk te stellen. 

Het gebruik van deze schalen heeft allereerst een interventiedoelstelling (representeren van 
de individuele vaardigheden in een model voor de diagnose van werkdruk) en vervolgens 
een explorerende onderzoeksdoelstelling (hoe self-efficacy activiteitspecifiek te meten). 
 
Nadere analyse van de werkstressindicatoren 
 
De indicatoren voor werkstress kunnen op grond van hun onderlinge correlaties in twee clus-
ters worden gegroepeerd: enerzijds het werkdrukcluster dat een hoge werkdruk combineert 
met een hoge herstelbehoefte (.74) en hoge emotionele uitputting (.75), anderzijds het ba-
lanscluster dat een negatieve balans tussen inspanningen en opbrengsten combineert met 
laag gevoel iets te bereiken (.46) en een hoge distantie ten opzichte van het eigen werk (- 
.68).  
 
Tabel b.13 Correlatiepatroon van twee stressindicatoren met werkbelasting, organi-satieken-

merken en geloof in eigen kunnen, met significantieniveau P= .000 
 
 Werkstress 
Schaal Werkdruk Balans tussen 

inspanningen en opbrengsten 
Werkbelasting .54 - 
Invloed op besluitvorming  - .51 
Fit taak-capaciteiten - .78 
Steun van lijnmanager - .62 
Open en eerlijk communiceren - .66 
Ruime creëren - .52 .43 
Grenzen stellen - .58 - 
Zich doen gelden - .40 
 
Ik heb deze niet verder onderzocht door middel van een factoranalyse. Wel presenteer ik in 
tabel b.13 de correlaties tussen de kritische organisatiekenmerken en de individuele capaci-
teiten enerzijds en twee schalen die de twee werkstressclusters vertegenwoordigen. Duidelijk 
is te zien, dat werkbelasting wel correleert met werkdruk, maar niet met de balans, terwijl de 
vier organisatiekenmerken wel veel verband hebben met de balans, en niet met de werkdruk. 
Van de individuele capaciteiten correleert ruimte creëren met beide clusters, zich doen gel-
den vooral met de balanscluster, terwijl grenzen stellen vooral met het werkdrukcluster cor-
releert. 
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Discriminantanalyse groeicurven 
 
In een discriminantanalyse blijken steun lijnmanager, ruimte creëren, actieve coping en het 
gevoel iets te bereiken een significant onderscheid te maken tussen de vijf groeitypen. De 
gemiddelden op deze vier schalen staan vermeld in tabel b.14. 
 
Tabel b.14 Gemiddelden per groeitype op de vier schalen die significant zijn in een discrimi-

nantanalyse 
 
 Onverstoor-baar Gestage groei Versnelde groei Neergaande lijn Balansherstel 
Steun lijnmanager 3.1 3.3 2.9 2.5 2.5 
Ruimte creëren 4.9 4.4 4.4 3.6 4.2 
Actieve coping 4.1 4.7 5.2 5.3 4.0 
Gevoel iets te 
bereiken 

5.0 4.9 5.3 4.5 4.5 

 
De werkbelasting blijkt voor elke curve ongeveer gelijk te zijn (varieert van 3.7 tot 3.9). De 
objectieve werkbelasting heeft dus geen invloed op eventueel op- en neergaande lijnen in de 
persoonlijke toestand. 
De steun van de lijnmanager is het hoogst bij de gestage groeiers en het laagst bij de neer-
gaande-lijners en de balansherstellers. Dit kan op verschillende manieren worden geïnter-
preteerd. Het ontbreken van steun kan de oorzaak zijn van de dip, maar ook kan de behoefte 
aan steun het grootst zijn tijdens een dip en het meest gemist worden als men het gevoel 
heeft die niet krijgen. 
Ruimte creëren is het hoogst bij de onverstoorbaren en het laagst bij de neergaande-lijner. 
Dit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Mensen die goed zijn in het creë-
ren van ruimte zijn minder gevoelig voor pieken en dalen. Mensen die niet kunnen beslissen 
wat ze zelf echt willen doen, komen eerder in een dal terecht. Waarschijnlijk is het ook om-
gekeerd: als je in een dal zit, ontbreekt je de energie om ruimte te maken voor de dingen die 
je het beste liggen.  
Het gevoel iets te bereiken is het hoogst bij de versnelde groeiers en het laagst bij de neer-
gaande-lijners en de balansherstellers. Dit verband versterkt het vermoeden dat men bij het 
tekenen van de curve vooral de werksituatie op het oog heeft. Het verband kan geïnterpre-
teerd worden als interactief: je bereikt meer en dus wordt je ‘bereik’ (efficacy) groter en dan 
bereik je ook weer meer. En omgekeerd: je hebt het gevoel niets te bereiken en komt in een 
dal, waarbij je bereik ook weer minder wordt. Neergaande spiraal (Bandura, 1997). 
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Summary 

Individuals in corporations are continuously confronted with the challenge to adapt the or-
ganization and themselves to new developments. The participation theory of organizational 
change states that the adaptation will be more successful when all relevant parties collaborate 
in designing and implementing the changes (Coch & French, 1948). The participation theory 
is applied in the field of Organization Development (OD). OD claims that active involve-
ment of employees in organizational change will lead to the double outcome of improved 
organizational effectiveness and personal development. The goal of this study - Personal 
development through organization development - The chemistry of organizational change - 
is to explore whether and when personal development takes place when employees accept 
the invitation of management to participate in an organizational change. Reviews of theory-
building and research in OD show that personal development is not yet well conceptualized 
and measured as an outcome of OD (Porras & Robertson, 1990; Armenakis & Bedeian, 
1999). For this reason this study explores the concepts as well as the practices of OD with 
respect to the relation between individual competence, organizational adaptation and partici-
pation of employees.  
 
The theoretical part of this study takes the theory of participative competence (Pasmore & 
Fagans, 1992) as an important, but not completely satisfying starting point. The strong point 
of this theory is that it differentiates levels of participation The participative acts are con-
ceptualized as a continuum, ranging from the lowest level of simply joining and participating 
in a system (conforming) to the highest level act of designing the system itself (creating). In 
between are contributing (helping to improve the existing system), challenging (attempting 
to change the system lightly while retaining the existing structure and distribution of power) 
and collaborating (seeking to involve or support others who share the agenda of changing 
the system while retaining its essential characteristics). Three mediating variables are as-
sumed to influence the level and effectiveness of participation: organizational receptivity, 
individual ego-development and availability of knowledge. These variables are also concep-
tualized as continua, each differentiated in five levels. The weaker points of the theory show 
up in the propositions about the relationships between these variables. 
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1. The higher the level of the participative act, the more likely it is to result in both sys-
temic and individual transformation. 

2. The more receptive the organization, the more likely it is that the resulting acts of par-
ticipation will result in significant changes in the system. 

3. The higher the level of ego-development called for from engagement in participative 
acts, the more significant the resulting individual transformation. 

4. The degree of availability of knowledge pertinent to the decision under consideration 
affects a person’s ability and inclination to participate in a given situation. 

The risk of this theory is that it ends up in circular explanations. The outcomes of participa-
tion are defined in the same terms as the levels of participation, which makes the first and the 
third proposition ‘always true’.  
To enable empirical research the present study conceptualizes the outcomes of participation 
in terms disctinct from the levels of participation. The organizational outcome is defined as 
‘improved organizational effectiveness’. Indicators for organizational effectiveness are cus-
tomer satisfaction, efficiency, employee satisfaction and sustainability. The individual out-
come is defined as ‘amplification of the competence to act’ (Nijk, 1978). The competence to 
act is the competence to be consistent as an individual in three aspects of human action: ac-
tivity, narrative and self-experience. Activity is what individuals do (or decide not to do). 
Narrative is the story individuals tell about the intention and meaning of their action. Self-
experience is the inner check of an individual whether he actualizes, recognizes and affirms 
himself in the action. Based on this concept of human action this study proposes three indi-
cators to measure the amplification of competence: self-efficacy, experiential openness and 
mood. 
 
The empirical part of this study contains a description of the design and application of three 
OD-interventions and a measurement of their outcomes. The applied intervention methods 
are Collaborative Redesign, Survey Feedback, In-company Business Course and Large 
Group Intervention. The research method is a combination of action research and case-study. 
The author was involved as an internal OD-consultant in each of the three cases, which all 
took place in the same company. In this role the author was able to collect three types of 
data: survey data, clinical data and contextual data. These data were used during the inter-
vention and then afterwards in a ‘within-case analysis’ and a ‘cross-case analysis’.  
The first case-study explores by means of a Survey Feedback intervention how Collaborative 
Redesign was applied in a factory plant that was no longer competitive in its market. Meas-
urements of the organizational outcomes show that efficiency and employee satisfaction im-
proved fundamentally after the change, while not diminishing customer satisfaction. Meas-
urements of the individual outcomes show that the mean score of self-efficacy is remarkably 
high after the change. The scores of the mood show a more differentiated pattern: 13 % of 
the employees still suffer from a depressed mood a full year after the reorganization, 27 % of 
the employees are in the process of recovering from a depressed mood, while 40 % feel they 
have been growing personally during the reorganization and 20 % feel undisturbed in their 
individual development. Clinical data show that a real process of empowerment has taken 
place during the application of Collaborative Redesign. Contextual data show that while the 
future of the plant was at stake at the start of the OD-project, six years later the plant is still 
in operation, sticking to the principles of teamwork and empowerment, which suggests im-
proved sustainability of the redesigned organization of the production process. 
The second case-study explores how an In-company Business Course was developed and 
applied for the high potentials of the company. The clinical data show that this course was an 
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important learning situation for the involved high potentials and top-managers to produce 
insights in the specific patterns of interaction between them in the company. They found out 
that these patterns hinder a productive dialogue. The revealed patterns are labeled as brush 
criticism aside / let your opinion be brushed aside and sideline your employees / let yourself 
be sidelined. The course evaluation 20 months after the course suggests that a significant part 
of the participating high potentials felt self-efficacious in applying the learned ways to self-
regulate their own contribution to these patterns in the normal work situation. The survey 
data show high correlations between responsiveness of the management team (as assessed by 
the high potentials) and performance of the high potentials (as assessed by role partners of 
the high potentials). For instance responsiveness of the management team and teamwork at 
the interfaces correlate extremely high (.74, at p=.00). Contextual data suggest a relationship 
with the business situation. A negative business situation correlates with low managerial re-
sponsiveness and low performance of high potentials. 
The third case-study explores how Survey Feedback and Large Group Intervention were ap-
plied to a department for research & development where employees complain about work 
stress. Measurements of organizational outcomes after the OD-project show that effective-
ness of the R&D-projects, work stress and employee satisfaction have been improved. 
Measurements of the individual outcomes before, during and after the intervention show an 
improvement of individual competence directly after the Large Group Intervention. Self-
efficacy in creating space and setting limits improves, though not significant, while the per-
centage of people with a depressed mood decreases significantly. A measurement half a year 
after the large group intervention shows that the improvements of individual and or-
ganizational outcomes sustain. Clinical data show that the large group intervention improved 
the capacity of subgroups to exchange experiences with and within the organization. A fol-
low-up intervention with the management team of the department revealed an interaction 
pattern that was labelled surprise your direct reports / let yourself be surprised by your man-
ager. It proved to be impossible to break out of this pattern, most probably because the scope 
of the inquiries was restricted to the R&D-department, while the interaction with the pro-
duction and marketing and sales departments were experienced as a main source of this pat-
tern of interaction and hence of work stress. 
 
The findings of the three casestudies warrant the assertion that a high level of participation 
leads to the double outcome of improved organizational effectiveness and amplification of 
individual competence of the members of the organization. Based on the cross-case analysis 
of the organizational and individual outcomes three propositions are formulated: 

1. Interventions that invite members of the organization to challenge the organization can 
lead to improved individual self-efficacy, but will not result in an improvement of 
organizational effectiveness. 

2.  Interventions that invite members of the organization to collaborate in changing the 
organizational system can lead to the double outcome of amplification of compe-
tence and improvement of organizational effectiveness. 

3. Interventions that adress the formal organization will more likely result in an improve-
ment of organizational effectiveness than interventions that only address social fac-
tors. 

 
Cross-case analysis leads to the identification of three groups of effective ingredients in the 
applied interventions. First of all, each intervention provided the members of the organiza-
tions with a model for self-diagnosis that provided coherence to their experiences and en-
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abled the translation of different perspectives between different groups in the organization. 
The second group of ingredients is the designprinciples for structuring the participation: sys-
temic approach, inclusiveness of diversity of perspectives and adressing individuals as full-
fledged partners in a dialogue. The third group of ingredients is process consultation, which 
consists of an inquiring attitude of the consultant, acceptance of responsibility for content 
and process by the participants and a well-designed intergroup process. 
 
Furthermore the processes that link intervention and outcomes are discussed. In the first 
case-study the two major processes are assumed to be social construction of reality and wor-
rying through. Social construction of reality is the process in which members of the organi-
zation produce a shared vision of what the organization is and should be and deploy efforts 
to realize this vision. Worrying through is the individual and collective working through of 
the anticipated consequences of real or imagined losses of the job, colleagues, career pros-
pects and identity. In the second case-study the two major processes seem to be social com-
parison and a process that is called complaining through. Complaining through is defined as 
the individual and collective expression, working through and validation of feelings of dis-
satisfaction with the organization. In the third case-study the processes are interpreted as 
perspective taking, polis development and processing self-efficacy information. Perspective 
taking is the recognition of knowledge, values, meanings, assumptions and beliefs of another 
community or subgroup. Polis development is creating a public space for voice and action of 
individual members of a community vis-à-vis each other. Processing self-efficacy informa-
tion is validating one’s beliefs about self-efficacy by comparing them with self-efficacy in-
formation from one’s own actions, the actions of others, explicit feedback from others and 
observations from one’s own bodily and affective state. 
In the cross-case analysis these processes are interpreted as experiential processes in which 
the “lived’ organization is changed. In these experiential processes the individual compe-
tence develops. An important mediating factor appears to be the responsiveness of the man-
agement team. In every case-study surveydata about the ‘responsiveness of the manage-
mentteam’ correlated significantly with indicators of individual competence. In every case-
study clinical data showed the importance of blocking interaction patterns in the hierarchy. 
So it appears that improved managerial responsiveness is a necessary condition for achieving 
and maintaining a high level of participation. So it is suggested that an improved theory of 
participative competence should assume a triadic reciprocal causation of three variables: 
level of participation, individual competence and managerial responsiveness. Two proposi-
tions are formulated: 

1. As the responsiveness of management increases, individual members of the organiza-
tion will feel more invited to voice their experiences with the organization in the 
confidence to be heard by management. 

2. As individuals give more voice to their organizational experience, they will amplify 
their competence in challenging a particular malfunctioning of the organization and 
in collaborating in changing the organizational system. 

The practical implication is that a dialogue between management and employees about the 
functioning of the operating logic and the governance structure of the corporation should be 
a part of normal management processes. 
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Noten 

 
                                                      
1 Neuman (1989) schat op basis van een informele beoordeling van Amerikaanse casestudies dat 
tweederde van het personeel er voor kiest niet te participeren in de besluitvorming als het daartoe de 
kans wordt geboden. Ik ken geen schattingen over de situatie in Nederland. Mijn indruk is dat in Ne-
derland de bereidheid tot participatie hoger ligt, ook als het gaat om participatie in organisatieverande-
ring. 
2 De andragologie is de studie van de andragogie. Andragogie is een overkoepelende term voor activi-
teiten als hulpverlening aan volwassenen, onderricht aan volwassenen, voorlichting aan volwassenen 
en vorming van volwassenen (Ten Have, 1974: 6).  
3 Bij het construeren van een meer compleet beeld van de situatie, dus inclusief de eigen rol daarin, 
blijft de dynamiek van de situatie doorwerken in de constructie van het beeld. De ruimte voor reflec-
tie, voor het werk van de rede in het verstaan van de situatie, is begrensd. We vinden het moeilijk ons-
zelf werkelijk te verstaan als een factor in de situatie. We zien bijvoorbeeld consistentie in het gedrag 
van anderen en menen een objectief beeld te hebben van de persoonlijkheid van de ander, terwijl we 
miskennen dat deze consistentie door onze aanwezigheid wordt opgeroepen. Ross en Nisbett (1991: 
153) beschrijven het fenomeen dat onze verschijning en rol een homogeniserend effect op situaties 
heeft. Zij geven een grappig voorbeeld. De voorzitter van de Kamer van Koophandel van Londen 
wijst eind jaren zestig in een gesprek met hen de klachten van studenten over het brute optreden van 
de politie van de hand als baarlijke nonsens. De onberispelijk geklede man van middelbare leeftijd 
vertelt dat hij altijd hoffelijk door de politie wordt behandeld: “Vorige week nog hielden zij mij aan in 
mijn Rolls om me er attent op te maken dat mijn achterlicht stuk was”. Je neemt een sociale situatie 
niet alleen vanuit een bepaalde positie waar, maar je positie brengt de sociale situatie mede tot stand. 
Daarvan afstand nemen in een moment van reflectie haalt je niet uit de macht van de situatie, maakt je 
er ‘slechts’ van bewust.  
4 Deze tweedeling tussen het professionele veld en de wetenschappelijke studie van dat veld is her-
kenbaar vanuit het onderscheid dat in de andragologie werd gemaakt tussen andragogie en andragolo-
gie. Andragogie duidt op alle vormen van vorming van en hulpverlening aan volwassenen. Andrago-
logie is de wetenschappelijke studie van de andragogie. Organisatieontwikkeling als professioneel 
veld is één van de vele vormen van ‘hulpverlening aan en vorming van volwassenen’. Organisatie-
ontwikkeling als wetenschappelijke studie zou daarom als deelgebied van de andragologie kunnen 
worden beschouwd, ware het niet dat deze wetenschap haar institutionele basis zo goed als geheel 



 
 
322       Noten 
 

 
heeft verloren. Temidden van de fragmentering in honderden zo niet duizenden verschillende metho-
dieken, blijft het streven naar een algemene theorie van hulpverlening en vorming echter duidelijk 
aanwezig. Zo presenteert Schein (1999) zijn opvattingen over procesbegeleiding nu vanuit een alge-
mene theorie van het helpen. 
5 Dit onderscheid is ontleend aan Porras en Robertson (1987), maar komt impliciet ook voor bij 
Schein (1987b: 56). Overigens wijk ik met het onderscheid procestheorie en interventietheorie termi-
nologisch af van het voorstel van Porras en Robertson. Zij noemen de twee typen OD-theorie proces-
theorie en implementatietheorie. De implementatietheorie splitsen zij op in strategietheorieën, proce-
duretheorieën en techniektheorieën (1987: 4-7). Een strategietheorie is de meest algemene implemen-
tatietheorie en verschaft geen richtlijnen voor specifieke veranderactiviteiten. Een proceduretheorie is 
een theorie die het complete proces van een geplande verandering behandelt. Een techniektheorie is 
een theorie die slechts één van de stappen van het veranderingsproces uitwerkt. Onder de techniekthe-
orieën vallen diagnostische theorieën, planningstheorieën, interventietheorieën en evaluatietheorieën. 
Ik vind deze verkaveling van het theoretisch terrein nuttig en overzichtelijk, draai echter de termen 
implementatie en interventie om. Het begrip interventie gebruik ik voor de gehele veranderingsin-
spanning en niet slechts voor één van de stappen daarin. Diagnose en interventie zijn niet twee opeen-
volgende stappen in een veranderingsinspanning, maar gelijktijdige processen, waarin de diagnose 
eerder een bijproduct van de interventie is dan omgekeerd (Schein, 2000: 43). Voorts lijkt het mij be-
ter de term implementatie te reserveren voor een onderdeel van het veranderingsproces: het realiseren 
van de gekozen oplossing voor het geïdentificeerde probleem.  
6 Deze formulering van de waarden is ontleend aan een notitie over organisatieontwikkeling van de 
directeur Personeel en Organisatie, april 1992. 
7 Dit is de les van OD. OD bouwt sinds haar ontstaan op de ontdekking van het belang van het onder-
scheid tussen taak en proces door onderzoekers op het gebied van groepsdynamica en laboratorium-
training halverwege de twintigste eeuw. De taak is dat waar de groep of organisatie aan werkt; het 
proces is hoe de groep of organisatie aan de taak werkt. De organisatieadviseur werkt met de organisa-
tieleden samen aan de organisatietaak, en intervenieert zo nodig in het proces, dus in de wijze waarop 
men gezamenlijk aan deze taak werkt. Daarmee ondersteunt hij het vinden van nieuwe oplossingen en 
leren de organisatieleden gelijktijdig hoe zij verbeteringen kunnen aanbrengen in het proces van wer-
ken en samenwerken. Organisatieverandering is dus tevens het creëren van leersituaties (French & 
Bell, 1999: 3). Het is de rol van de adviseur om activiteiten te structureren die de leden van de organi-
satie helpen hun eigen problemen op te lossen en te leren om dit steeds beter te doen.  
8 Steuerman gebruikt het verhaal van Borges als introductie van haar boek over de grenzen van de 
rede. In dit boek bespreekt zij de discussie tussen Habermas en Lyotard over postmodernisme. Haar 
bijdrage aan deze discussie ligt in het aanwijzen van de relevantie van het denken van Melanie Klein 
voor het bepalen van de grenzen van de rede. 
9 Lezing van L. Vansina, gehouden in de cursus International professional development in group and 
psychodynamics. The management of change, Professional Development Institute, 1998. 
10 In de eerder genoemde participatietheorie van Pasmore en Fagans is persoonlijke ontwikkeling ge-
conceptualiseerd als ego-ontwikkeling, waarbij vijf fasen worden onderscheiden (Pasmore & Fagans, 
1992: 390). De eerste fase heet ego-regressed. In deze fase is “de natuurlijke neiging vernietigd om 
betrokken te worden bij beslissingen die je toekomst beïnvloeden”. De tweede fase heet ego-involved 
en behelst “de bereidheid deel te nemen aan beslissingen die weinig risico met zich mee brengen”. De 
derde fase heet ego-prepared en is  “de bereidheid aan een discussie deel te nemen die een conflict met 
zich mee kan brengen”. De vierde fase heet ego-developped en is “de bereidheid te helpen het systeem 
te veranderen en het belang erkennen van het begrijpen van de eigen behoeften en die van anderen in 
dat proces”. De vijfde fase heet ego-committed en is “de bereidheid je toekomst en zelfs leven op het 
spel te zetten”? Deze dimensie van ego-ontwikkeling wordt in verband gebracht met de niveaus van 
participatieve handelingen. De theorie voorspelt nu dat “meer significante individuele transformatie 
zal resulteren uit het zich verbinden met participatieve handelingen die hogere niveaus van ego-
ontwikkeling vergen”. Het toetsen van deze voorspelling lijkt me moeilijk, zo niet onmogelijk. Bij het 
operationaliseren van ego-ontwikkeling zal men immers weinig anders kunnen dan de participatieve 
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handeling zelf als indicator te nemen. Maar dan wordt dezelfde gebeurtenis als bewijs van zowel de 
oorzaak als het effect genomen en hebben we dus te maken met een circulaire verklaring.  
11 De uitdrukking ‘bevinding’ is ook wat particulier. Het gaat duidelijk niet om de meer gangbare be-
tekenis ‘waarneming na onderzoek’ (Dale, van 1984). Nijk (1978: 138) wijst er op dat reminiscenties 
met het gebruik van het woord bevinding in bepaalde godsdienstige – bevindelijke – kringen, niet 
toevallig zijn, maar werkt deze niet verder uit. Bij de bevindelijken gaat het om de “gewaarwording in 
het gemoed van gemeenschap met God” (Dale, van 1984). Bevindelijke kennis van God is kennis die 
voortkomt uit godsdienstige ervaring (in tegenstelling tot kennis uit de openbaring). Nijk wijst op een 
zelfde terloopse toon op associaties met de term “Befindlichkeit” van Heidegger (1927/1998: 179). 
Bestudering van deze referentie zette mij op het spoor van de term stemming. Wat ik aan Heidegger 
ontleen is dat de stemming openbaart hoe het met iemand is en gaat, en wel als een wijze van in-de-
wereld-zijn. De stemming is tevens een manier van ontdekken van de wereld, omdat men geraakt 
wordt door – en dus ontvankelijk is voor – iets dat ons vanuit de wereld tegemoet treedt. 
12 De derde stap wordt door Cummings & Worley ‘interveniëren’ genoemd. Ik heb hier gekozen voor 
het woord ‘herontwerpen’, omdat interveniëren niet één stap is, maar het hele proces (zie ook noot 4 
van hoofdstuk 1). Schein heeft zijn opvatting over de verhouding tussen interventie en diagnose recent 
nog aangescherpt. Hij stelt: “De gedachte dat ik een organisatie in kan gaan en data verzamel om later 
een interventie te plannen, is één van de meest onzinnige ideeën uit het adviesvak” (Schein, 2000: 32). 
Schein verwijst naar het therapeutische model. Vanaf het moment dat een cliënt hem belt, moet de 
therapeut nadenken over zijn gedrag ten opzichte van de cliënt. Het eerste wat de therapeut zegt in 
antwoord op de vraag “Kunnen we een afspraak maken?” is al een interventie. Schein pleit voor het 
ontwikkelen van modellen en een wetenschap die interventie en observatie niet als sequentiële, maar 
als parallelle en gelijktijdige processen erkent. 
13 Bij een verdere conceptuele uitwerking van dit model van de leerspiraal zou de oordeelstheorie van 
Vickers in beschouwing moeten worden genomen. Vickers  heeft er op gewezen dat mensen waarden 
gebruiken “om hun ervaring te ordenen en te waarderen” (geciteerd door Checkland, 1999: 176). Ook 
Vickers ziet de relatie tussen ervaring en waarden als een cyclisch proces. Onder invloed van hun 
waarden merken mensen slechts bepaalde facetten van hun situatie op en evalueren zij de opgemerkte 
feiten in het licht van deze waarden. Van daaruit ondernemen zij regelende acties, die op hun beurt 
weer kunnen leiden tot wijziging van de waarden. Toekomstige ervaringen worden vervolgens vanuit 
de gewijzigde waarden geëvalueerd. 
14 Uit onderzoek blijkt dat voor de 360-graden feedback het omgekeerde geldt: hoe meer een beoorde-
laar de kwaliteit van de werkrelatie met de beoordeelde waardeert, hoe gunstiger zijn oordelen over de 
beoordeelde (Fletcher, Baldry & Cunningham-Snell, 1998: 25). Dit verband geldt voor drie van de 
vier groepen beoordelaars: collega’s, klanten en ondergeschikten. Voor de feedback van de baas geldt 
dit niet. De onderzoekers opperen twee mogelijke interpretaties:  de baas is meer objectief in zijn oor-
deel of het affect is werkelijk irrelevant in zijn werkrelatie met ondergeschikten. De relatie tussen 
kwaliteit van de werkrelatie en scores in de 3600 ondersteunt de TQM-interpretatie van de 360-graden 
feedback als informatie over (interne) klantentevredenheid. Deze interpretatie wordt in hoofdstuk 6 
verder besproken. 
15 Persoonlijk gesprek met Vansina, november 1996. 
16 Mensen ervaren de verbreking van werkrelaties als een verlies, dat psychisch in een aantal reacties 
en fasen wordt verwerkt (Vansina & Taillieu, 1996: 224). Dit normale proces van rouwverwerking is 
het eerst ontdekt bij mensen die een dierbaar persoon verliezen of door ziekte of ongeval een deel van 
hun lichamelijke functies verliezen (Kubler-Ross, 1969). Later zijn deze psychische reacties eveneens 
geïdentificeerd bij medewerkers die een radicale organisatorische verandering doormaken (Bridges, 
1986).  De transitieruimte is nodig om mensen bewust te maken van de onomkeerbaarheid van het 
verbreken van werkrelaties. Een spiegelbeeld hiervan is te vinden in de eerste fasen van groepsvor-
ming. Ook dan is er een verlies, een zich schikken en er op hoger niveau iets voor terugkrijgen. Bij 
teamvorming verliest het individu zijn ‘volstrekte individualiteit’, gaat zich schikken in zijn rol in de 
groep en krijgt er een gevoel van verbondenheid voor terug (Jansen, 1996: 156). Er is een groot ver-
schil tussen deze theorie over de fasen van rouwverwerking en de theorie van de fasen van een ge-
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pland veranderingsproces (unfreezen, moven en refreezen). Het proces van rouwverwerking kan ver-
stoord of gesteund worden, maar is in essentie een zelfregelend psychisch proces. De fasetheorie van 
geplande verandering duidt daarentegen primair op een noodzakelijk geachte sequentie in de acties 
van de change agent, hoewel er ook versies van deze theorie bestaan die primair op psychische me-
chanismen focussen. Zie hoofdstuk 8 voor een verdere discussie. 
17 Deze gegevens zijn ontleend aan het BASAM-rapport, 20 maart 1997. 
18 De grafieken zijn door drie mensen onafhankelijk van elkaar naar de genoemde typen en niveaus 
ingedeeld. Na de eerste ronde is er in 20% van de gevallen verschil van inzicht. Daarop is een nadere 
precisering gemaakt van de vormkenmerken van de vijf typen en de grenzen van de niveau-indeling. 
Op basis daarvan ontstaat consensus tussen de drie indelers over elke grafiek. 
19 In de socialisatietheorie komt men een soortgelijke grafiek tegen. Bij aanvang van een nieuwe baan 
beleven mensen groei, dan komen ze in een dal, waarna hun beleving naar de normaallijn migreert. 
Dit fenomeen kan goed worden verklaard met de expectancytheorie. Mensen hebben eerst hoge ver-
wachtingen van hun baan en van zichzelf, dat valt dan toch iets tegen, waarna men de verwachtingen 
op een meer reëel niveau bijstelt. 
20 Het begrip professional heeft steeds meer de betekenis gekregen van ‘vakman’ in tegenstelling tot 
amateur, zoals in woorden als profcarrière of profdebuut. Professioneel betekent: ‘van beroep’, ‘aan 
een beroep eigen’ en ‘als gemaakt door een vakman’ (Van Dale, 1984). In deze casus staat het begrip 
professional tegenover het begrip general manager. In Het Bedrijf duidt het begrip professional op 
medewerkers die een hooggekwalificeerde vakinhoudelijke bijdrage aan de organisatie leveren. Van 
hen wordt verwacht dat zij op de interfaces met andere vakgebieden zelfstandig tot afstemming ko-
men. De professional dient dus het geheel van wat er in de organisatie leeft in zijn rol op te nemen. 
Een bioloog moet bijvoorbeeld zijn horizon verbreden door er zicht op te krijgen dat wat hij doet (1) 
een economische waarde heeft, (2) zich binnen een groter tijdsbestek afspeelt, namelijk van het ont-
staan van een idee tot aan het op de markt komen van een product en (3) dat het product in zijn maat-
schappelijke en natuurlijke omgeving niet destructief uitpakt. Hetzelfde geldt voor de ingenieur in 
productie of de salesmanager in kantoor Hongkong. Professionals van elk vakgebied moeten op twee 
niveaus denken: doe ik mijn werk goed en is het grotere geheel gediend met mijn werk.  
Hiermee hanteert Het Bedrijf een breder begrip professional dan in de organisatieliteratuur gangbaar 
is, waar het meer gebruikt wordt voor de functies van onderzoeker en ingenieur in een bedrijf. Dit 
bredere gebruik heeft in Het Bedrijf en ook in Nieuw Bedrijf echter ingang gevonden en wordt bij-
voorbeeld gebruikt in wervingscampagnes voor medewerkers met een academische opleiding, al rea-
geert een enkele manager nog wel eens kregelig als gesproken wordt over professionals en managers. 
Het begrip professional is er in de organisatieliteratuur overigens niet helderder op geworden met de 
discussies over de verhouding tussen management en professionals (Weggeman,1992; Van Delden, 
1996). Schein (1971) geeft een precieze definitie van het begrip professional met de volgende tien 
kenmerken: (1) an occupation; (2) a calling; (3) a specialized body of knowledge; (4) applying general 
principles to particular cases; (5) service orientation; (6) the service is based on objective needs of the 
client; (7) autonomy of judgement; (8) professional association; (9) knowledge within boundaries; 
(10) client initiates the contact. Deze definitie geldt begin jaren zeventig nog in het bijzonder voor 
beroepen als geneeskunde, architectuur en engineering. De afgelopen dertig jaar hebben we echter 
twee tendensen gezien. De klassieke professional in de zin van de zelfstandig werkend practicus komt 
steeds minder voor. De moderne professional werkt in organisaties. Omgekeerd hebben klassieke be-
drijfsfuncties zich geprofessionaliseerd. Zelfs het werk van een afdeling als de interne dienst is onder 
de vlag van Facility Management een vak geworden met een eigen opleiding en beroepsvereniging. 
Daarmee geldt een groot deel van de definitie van Schein voor steeds meer groepen in de organisatie. 
De doelgroep van BOT heeft in ieder geval de eerste vier kenmerken gemeen. De klantgerichtheid (5, 
6 en 10) is door interventies als TQM thans ook herkenbaar bij marketing en sales, staffuncties en 
zelfs productie. De kenmerken 7, 8 en 9 zijn nog steeds exclusief voor research en development en 
gespecialiseerde staffuncties. Het ontwerp van BOT is in overeenstemming met de gedachte van 
Schein dat “rather than demanding that professionals be ‘objective’, we should help students to learn 
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how their own personality interacts with their approach to the diagnosis and treatment of client prob-
lems” (Schein, 1971: 55).  
21 Deze formulering is mede gebaseerd op de omschrijving van de Professional Development Course 
van General Electric. Het doel van dit programma wordt omschreven als: “to coach participants in 
their transition from functional specialists to broad business contributors”. (Corporate Education Cata-
log 1997, GE Crotonville). 
22 De meetinstrumenten, met name de 3600, heb ik in nauwe samenwerking met Belinda Verhage 
ontwikkeld. Zij is op dit onderwerp afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden (Verhage, 1999). 
23 Nieuw Bedrijf en Het Bedrijf hebben andere titels voor afdelingen en functies. Zo was in Het Be-
drijf sprake van divisies, in Nieuw Bedrijf van business groups. Het Bedrijf was zeer spaarzaam met 
de titel van directeur, terwijl Nieuw Bedrijf hier ruimhartiger mee omgaat. Om de lezer niet te verwar-
ren, heb ik ook voor Het Bedrijf veelal de titels van Nieuw Bedrijf aangehouden, al doet dit de meer 
informele cultuur van Het Bedrijf niet helemaal recht. 
24 Deze doelstelling leidt tot een ontwerp dat gedeeltelijk haaks staat op de ontwerpvoorschriften van 
de opleidingskunde. Kessels (1996: 35) noemt vier voorwaarden voor een geslaagd leertraject: (1) de 
lokale chef dient betrokken te zijn bij het ontwerp en de uitvoering van het leertraject; (2) de leersitua-
tie moet zoveel mogelijk lijken op de werksituatie; (3) de docent heeft ervaring met het werk van de 
cursist; (4) succesvolle implementatie start bij de eerste stap in het ontwerpproces. Dit zijn herkenbare 
condities. De formulering “lijken op” schiet echter tekort. Voor Kessels betekent “lijken op” dat de 
leersituatie plaatsvindt in de werksituatie, dat de deelnemers cognitieve operaties beoefenen die van 
belang zijn voor hun taakuitoefening en dat problemen die zich in de werksituatie voordoen onder-
werp zijn van de leersituatie. Soms is het echter heel effectief om de training ver van de werksituatie 
te laten plaatsvinden. Dit geldt vooral als de werksituatie blokkades bevat die het bespreken van de 
problemen belemmeren. De leersituatie moet vervolgens voldoende discrepanties hebben ten opzichte 
van de werksituatie om aan de blokkades te kunnen werken. Het ontwerp van Building on Talent cre-
eert drie discrepanties. In de werksituatie staat ieders taak in het kader van de doelen van de organisa-
tie voorop, terwijl de training start met de individuele persoon. De individuele personen zitten in de 
training op grond van de gemeenschappelijke noemers van professional en high potential. Bijeenko-
men op basis van deze noemers is iets wat in werksituaties zelden voorkomt. De derde discrepantie is 
het open debat tussen professionals en senior managers over het functioneren van de organisatie. In de 
werksituatie vindt deze open discussie bij uitzondering plaats en al zeker niet in de vorm van een 
groep van 22 mensen ten overstaan van één senior manager. 
25 Een alternatieve interpretatie zou zijn het thema afhankelijkheid voorop te stellen. De agressie 
vloeit dan voort uit het feit dat de ander (De Leeuw in dit geval) niet aan de hoge afhankelijkheids-
verwachtingen van zijn medewerkers beantwoord. Bion (1961) heeft laten zien hoe het gedrag van een 
groep in een alsof-modus kan geraken. Het gedrag van de leden van de groep wordt dan minder door 
de taak dan wel door een bepaalde assumptie beïnvloed die weinig met de realiteit te maken heeft. 
Men doet bijvoorbeeld alsof de groep geheel en al afhankelijk is van de leider (afhankelijkheid), of 
men doet alsof er buiten de groep een groot gevaar dreigt (vechten/vluchten). In het geval van BOT is 
de agressie echter duidelijk herleidbaar tot frustraties uit zowel de leer- als de werksituatie. Bovendien 
wordt de uiting van de agressie door de senior managers ook geaccepteerd. Daarom lijkt ‘gegronde 
agressie’ de meest plausibele interpretatie.  
26 De citaten zijn ontleend aan de interne notitie ‘Building on Talent. Evaluation of pilotversion’, 21 
augustus 1998. Deze notitie is tussen blok 1 en 2 in besproken in een vergadering van De Leeuw, een 
business group director, de manager corporate human resources en twee deelnemers.  
27 De correlaties zijn berekend op de data van BOT-3, na factoranalyse van de 3600-data van BOT-1 
en BOT-2 tezamen (zie bijlage 2). Er zijn boven verwachting veel correlaties. Een mogelijke verkla-
ring ligt in overlap tussen schalen. Van overlap tussen de schalen van de 3600 en de AO kan geen 
sprake zijn, omdat het om twee verschillende groepen respondenten gaat, respectievelijk rolpartners 
en deelnemers van BOT. Wel is sprake van overlap binnen de 3600, omdat de factor taakgericht wer-
ken is gesplitst in vier schalen. Eveneens kan sprake zijn van overlappende schalen binnen de AO. Dit 
zal vooral het geval zijn bij de schalen responsiviteit BG-management en steun van de directe chef 
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(correlatie .68). Voor circa 50% van de deelnemers is namelijk de directe chef lid van het management 
van de business group.  Dit gegeven verklaart mogelijk ook dat responsiviteit BG-management .55 
met feedback correleert. 
28 Het onderzoeksrapport van januari 1996 is gesteld door de heer Rieks, bedrijfsarts. Dit onderzoek 
was een van de eerste waarbij gebruik is gemaakt van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 
Arbeid.  
29 Interne notitie “Evaluation of decentralization of R&D”, 30 september 1996, Gert Jan Schuiling en 
Steve Frobisher (PA Consulting Group). 
30  Dit is de conclusie van Schaufeli, die de uitkomsten van de nulmeting heeft vergeleken met de refe-
rentiewaarden van de UBO (e-mail, 26 november 1998). 
31 De opdracht in de enquête luidt: “Geef met behulp van een lijn weer hoe u uw eigen persoonlijke 
groei ziet: constant, in rechte lijn omhoog of omlaag of met toppen en dalen”. Er zijn twee assen gete-
kend. De horizontale as loopt van 1990 tot voorbij 1998. De verticale as heeft een schaal die is aange-
duid met de woorden hoog en laag. De uitkomsten zijn op dezelfde wijze verwerkt als in casus 1 (zie 
noot 15). De curven zijn ingedeeld op de vorm van de laatste vier jaar (1995-1998). Rond de tijd van 
de decentralisatie (begin 1994) hebben enkelen een scherpe knik naar beneden, maar enkelen ook een 
knik omhoog. De gemeenschappelijk meegemaakte decentralisatie wordt dus achteraf nog zeer ver-
schillend beleefd.  
32 Dit model bevat twee vereenvoudigingen van de aangetroffen verbanden. Zo blijken de indicatoren 
voor werkstress in twee groepen uiteen te vallen, die verschillend correleren met de organisatieken-
merken en de persoonlijke vaardigheden (zie bijlage 3). Om de terugkoppeling van de data naar de 
afdeling niet te complex te maken heb ik het overkoepelende label ‘stress’ gehandhaafd. De tweede 
vereenvoudiging is dat voor de copingstijl geen apart blok is gecreëerd. Men kan zich dit blok denken 
op de plaats waar de pijlen van de organisatie en de persoonlijke vaardigheden de basale lijn treffen 
die van werkbelasting naar werkstress loopt. Een dergelijke plaatsing zou in overeenstemming zijn 
met het eerder genoemde model van Chwalisz et al. (1992). 
33 Uit het onderzoek van Perk in de jaren zestig blijkt dat de cumulatie van onzekerheden nadelige 
gevolgen heeft. 
34 Het ontwerp van de werkconferentie is tot stand gekomen in een gesprek met Vansina, die de basis-
principes ervoor aanreikte. 
35 Dit is de samenvatting van een van de facilitatoren in het Verslag werkconferentie werkdruk 11 fe-
bruari 1999: 9. 
36 Citaat uit het Verslag werkconferentie werkdruk 11 februari 1999: 1. 
37 Hebben de medewerkers op T0 zelf een groeicurve getekend, bij de volgende twee metingen is het 
plaatje met de vijf curven (figuur 5.4) opgenomen in de vragenlijst, met de vraag “welke curve het 
beste weergeeft hoe u de afgelopen twee jaar uw persoonlijke groei hebt beleefd”. Met de omschrij-
ving “de afgelopen twee jaar” is het tijdsbestek kleiner genomen dan bij T0. Op deze wijze wordt ster-
ker het effect van de interventie gemeten.  
38 De procedure van het spiegelen (mirroring of reflecting) is afkomstig uit de cliëntgerichte psycho-
therapie. De regel luidt: de therapeut dient de cliënt gezelschap te houden bij iedere nuance van wat 
hij zegt (Rogers, 1961; Gendlin, 1996: 45). De therapeut moet zorgen dat hij in contact is met elke 
wending die de ander (B) neemt. Dit lukt ook een therapeut niet meteen. Het gaat er om dat hij open 
staat voor correcties, waardoor zich een ritme kan ontwikkelen, waarin B iets zegt, de therapeut dit 
reflecteert, B dit corrigeert, waarop de therapeut zijn reflectie herformuleert, waarna B innerlijk voelt 
of dit is wat hij wil zeggen, waarop hij een nuance verwoord die hij nog niet gehoord heeft, tot B uit-
eindelijk tot de bevinding komt dat gezegd en gehoord is wat hij wil zeggen en dat hij het nu niet meer 
opnieuw hoeft te zeggen. Dan is er ruimte binnen hem dat er meer kan komen.  
Spiegelen is een krachtige, maar weinig voorkomende manier om mensen te helpen verder in de eigen 
ervaring binnen te stappen. Veel vaker komt het in het dagelijks leven voor, dat een ander niet hoort 
wat je zegt, of je een bepaalde interpretatie probeert op te leggen. De meer gangbare interactie is dat 
terwijl B zijn directe ervaring probeert aan te voelen, hij met iemand in gesprek is die de ervaring niet 
begrijpt en ook niet wil aanvoelen zoals B deze aanvoelt. B moet dan tegen de stroom inzwemmen 
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door de eigen ervaring waar te nemen, terwijl hij tegelijk de pogingen aanhoort en overweegt om er 
iets anders van te maken. B kan zich  ook licht gekwetst voelen, omdat wat hij zo zorgvuldig gezegd 
heeft door de ander niet serieus is genomen. B staat dan voor de keuze: de ideeën van de ander over 
hem proberen in te passen, of negeren wat de ander heeft gezegd en doorgaan met hoe het voor hem 
innerlijk aanvoelt. Dit laatste kan alleen als de ander even stil blijft. 
De tweede regel voor de therapeut is: creëer een ‘iets daar’ en laat dit naar voren komen door vragen 
te stellen aan de ervaring zelf (Gendlin, 1996: 46-56). In therapie is ‘iets daar’ een deel van de persoon 
B dat vast zit, onhelder is voor B en in de weg zit als B probeert te doen wat hij wil doen. Aan dit 
vastzittende deel heeft B namen gegeven, die echter niet tot verheldering hebben geleid en evenmin 
tot het in beweging komen van dit vastzittende deel. In een geslaagde therapie komt dit deel voor de 
dag, waarbij de inhoud van de ervaring verandert doordat dankzij de interactie met de therapeut de 
betrokkene zijn wijze van ervaren kan veranderen. Deze verandering van inhoud én van de wijze van 
ervaren wordt een “experiential process step” (ervaringsstap) genoemd (Gendlin, 1996: 16). Het pro-
bleem heeft een nieuwe, verfrissende verwoording gekregen en wat vastzat kan nu voorwaarts stro-
men in een verder ervaren. De essentie is dit verder ervaren, dat was er eerst niet. De inhoud kan 
morgen al weer anders zijn. Alle inhoudelijke benoemingen van ervaringen zijn slechts tijdelijke or-
ganisaties van de ervaring. 
39 Ik gebruik de gegevens van Porras en Robertson omdat geen beter referentiemateriaal beschikbaar 
is en ook anderen hieraan refereren (zie bijvoorbeeld Offermans & Spiros, 2001: 387). Porras en Ro-
bertson hebben echter zelf ernstig afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van hun onderzoeksbe-
vindingen door drie jaar later op grotendeels dezelfde verzameling empirische studies een nieuwe me-
ta-analyse met behulp van een andere methode (effect size) uit te voeren en daarbij tot soms diametraal 
tegengestelde conclusies te komen (Roberston, Roberts & Porras, 1993a). Op zich kan dat. Mijn kri-
tiek is dat zij in het latere artikel geen bespreking wijden aan het verschil in uitkomst met hun eerdere 
analyse met een duidelijke conclusie over wat nu de meest betrouwbare onderzoeksresultaten zijn. Nu 
kan iedereen de versie citeren die hem het beste uitkomt. Voor mij (en Offermans & Spiros) is dat de 
versie van 1990. 
40 EDMK staat voor Extended Delft Measurement Kit. Zij is ontwikkeld door arbeids- en organisatie-
psychologen uit Delft, Tilburg, Hongarije en Bulgarije. Contactpersoon is dr. L.A. ten Horn, Techni-
sche Universiteit Delft. 
41 BASAM staat voor BASisvragenlijst AMsterdam.  Zij is ontwikkeld door A&O-psychologen van 
de Universiteit van Amsterdam en wordt uitgegeven door Swets Testservices.  Contactpersoon is dr. 
D. Gilder, Universiteit van Amsterdam. 
42 De heer Zijlstra was zo behulpzaam mij zijn vragenlijsten beschikbaar te stellen over werkdruk, 
herstelbehoefte, balans inspanningen en opbrengsten, invloed op taak en invloed op besluitvorming. 
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