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J. Kampen, 2011. Interventies in verwaarloosde organisaties: een exploratieve studie naar 
diagnose en herstel, proefschrift 

Samenvatting 

 
Het doel van deze studie is toevoegen van kennis aan de organisatie- en veranderkunde. Dit 
onderzoek beoogt een transfer te maken van kennis uit het ene domein, namelijk (ortho-)pedagogiek 
als bron, naar een ander domein, namelijk organisatiekunde, als doel. De aanleiding voor de studie is  
een omvangrijk en langdurig verandertraject bij GVB Amsterdam, waar wordt geconstateerd dat de 
interventies niet of anders werken dan op basis van beschikbare theorie voor ‘planned change’ 
verwacht kon worden. Op de gekozen veranderstrategieën blijft de verwachte respons uit: het 
alledaagse organisatieleven gaat door alsof er niets gebeurd is. Reflectie op de verschijnselen met 
enkele recente veranderkundige benaderingen leidt tot de conclusie dat er eerst iets anders moet 
gebeuren, alvorens volgens die benaderingen geïntervenieerd kan worden. In een eerste verkenning 
in 2005 lijkt de orthopedagogiek een brondomein met bruikbare inzichten om te interveniëren in een 
verwaarloosde organisatie (Kampen & Schuiling, 2005). Dit leidt tot de centrale vraag voor deze 
studie:  
Op welke wijze zijn de wetenschappelijke inzichten uit het brondomein (ortho-)pedagogiek als 
metafoor bruikbaar in het doeldomein organisatiekunde? 
 
Het onderzoek richt zich op vier vragen: 
a. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om de mate van verwaarlozing van een 

organisatie vast te stellen? 
b. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om interventies voor herstel van 

verwaarlozing in een organisatie te ontwerpen en toe te passen? 
c. Zijn de kenmerken die zijn opgesteld behulpzaam bij het diagnosticeren van verwaarlozing in 

organisaties? 
d. Kan het beoogde effect van de interventies voor herstel aangetoond worden? 
 
Het onderzoek is als volgt gedaan. De bovenstaande vragen a. en b. betreffen het conceptvormende 
deel van het onderzoek:  

- de adviseur reflecteert op zijn interventies en constateert dat deze niet de beoogde werking 
hebben. Dit is te lezen in hoofdstuk 2. 

- vervolgens gaat de adviseur op zoek naar kennis in een ander brondomein en vindt daar 
bruikbare kennis. Dit is te vinden in hoofdstuk 3.  

- de adviseur maakt een selectie van toepasbare inzichten. Deze inzichten vertaalt de adviseur in 
interventies, namelijk 15 kenmerken van een verwaarloosde organisatie en 10 criteria waar een 
organisatie aan dient te voldoen om de verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel op 
gang te brengen. Daarbij is een programma van interventies voor leiderschapsontwikkeling 
ontworpen. Hier is tevens beschreven wat de adviseur en andere actoren in de verwaarloosde 
organisatie doen in de praktijk. Dit is te vinden in hoofdstuk 4. 

De bovenstaande vragen c. en d. betreffen het concepttoetsende deel van het onderzoek: 

- de onderzoeker vraagt zich af in hoeverre de 15 kenmerken behulpzaam zijn om een diagnose uit 
te voeren in een verwaarloosde organisatie. De onderzoeker kijkt hier met een 
wetenschappelijke bril naar het werk van de adviseur die de diagnose in drie organisaties heeft 
uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Dit is te vinden in hoofdstuk 5. 

- de onderzoeker kijkt of de effecten van de interventies voor herstel aantoonbaar zijn aan de 
hand van de criteria: dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Vervolgens kijkt de 
onderzoeker of de effecten van de interventies voor ontwikkeling van het leiderschap 
aangetoond kunnen worden: dit gebeurt door middel van kwantitatief onderzoek, waarvoor een 
instrument is ontwikkeld op basis van bestaande vragenlijsten. Beide vormen van onderzoek 
worden gerapporteerd in hoofdstuk 6. 
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In hoofdstuk 7 worden de conclusies uit het kwalitatieve en het kwantitatieve onderzoek beoordeeld 
en bediscussieerd en tot slot wordt de betekenis voor de praktijk van de organisatiekunde geduid. 
 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van twee casus uit de begeleide organisatieontwikkeling van GVB 
Amsterdam. De interventies bij GVB werken niet of anders dan op basis van de destijds beschikbare 
theorie over ‘planned change’ (Chin & Benne, 1970) respectievelijk ‘positioneel’ en ‘transactioneel 
organiseren’ (Wierdsma, 1999) verwacht kan worden. De casusbeschrijving opent met een 
beschrijving van de veranderhistorie van GVB waarin de ontwikkeling van de problemen over de 
voorliggende 30 jaar wordt geschetst. De eerste casus betreft een reorganisatie van de 
verkeersleidingen waarbij een normatief reëducatieve veranderstrategie (Chin & Benne, 1970) is 
toegepast in de verwachting dat de medewerkers zich eigenaar zullen voelen van de verandering, als 
zij die mede hebben vormgegeven. Dat gebeurt niet, terwijl het verwachte effect van de rationeel 
empirische strategie eveneens uitblijft (Chin & Benne, 1970). Zij raken niet overtuigd door de 
argumenten voor de noodzaak van de verandering en zien niet dat de verandering ook voordelen 
biedt zoals meer afwisseling in het werk. Zelfs de machtdwangstrategie (Chin & Benne, 1970) van het 
stellen van andere eisen om de nieuwe functie te gaan vervullen, heeft niet het verwachte effect van 
in beweging komen. Op alle drie de strategieën en combinaties daarvan blijft de verwachte respons 
uit: het alledaagse leven in de afdeling gaat gewoon door alsof er niets gebeurd is. De adviseur doet 
een aantal ontdekkingen in de organisatiewerkelijkheid over hoe de bedrijfsvoering in de praktijk 
werkt en hoe afhankelijk dit is van persoonlijke verhoudingen onder leiding en personeel. Daarvan 
worden met een narratieve benadering diverse treffende voorbeelden beschreven zoals ‘de 
vrachttram’ (zie hoofdstuk 2.3). 
De tweede casus gaat over het verbeteren van de operationele leiding van de tram-, bus- en 
metrolijnen, een project dat ‘lijngebonden werken’ wordt genoemd. In de veranderaanpak zijn de 
leerervaringen van de eerste casus en andere veranderprojecten bij GVB verwerkt en is een meer 
procesmatige manier van veranderen met een strakkere en nabije regie toegepast. De problematiek 
van deze casus is een situatie van versnipperd leiderschap en persoonlijke verhoudingen.  
De adviseur doet opnieuw een aantal ontdekkingen over de organisatiewerkelijkheid die zeer tot de 
verbeelding spreken en zicht geven op het ontbreken van verbindingen tussen leiding en personeel, 
het bestaan van een wijdvertakte informele organisatie en het betrachten van schijnaanpassing aan 
de verandering door alle betrokkenen. Er wordt ook onthuld dat er door de leiding nog nooit aan 
gedragsverandering is gewerkt en nadat zij daar een begin mee maken, hebben de leidinggevenden 
daar grote moeite mee.  
Dat de verandering nu als een trektocht wordt aangepakt in plaats van een verzorgde reis 
(Wierdsma, 1999 en Wierdsma & Swieringa, 2002), blijkt een verbetering, want er wordt meer 
geïmproviseerd en ingespeeld op de actuele situatie en de mogelijkheden die er zijn. De bijstellingen 
komen voort uit de onthullingen over de organisatiewerkelijkheid die steeds opnieuw ‘erger is dan je 
denkt’ en ‘dichterbij is dan je denkt’. Het drieslag leren dat volgens Wierdsma (1999) nodig is voor 
transactioneel organiseren komt niet op gang, omdat leiding, staf en medewerkers niet bereid zijn 
tot reflecteren en leren, relaties niet wederkerig zijn en er wantrouwen is omtrent de vermeende 
agenda achter de verandering. De verwachting dat mensen door het handelen verbonden raken 
(Wierdsma, 1999), komt niet uit. Er wordt geen wederzijdse afhankelijkheid beleefd, het is ieder voor 
zich. Er zijn wel sociale netwerken, maar die zijn niet gekoppeld aan activiteiten, maar aan emoties 
en sentimenten en zijn gericht op overleven.  
Een belangrijk inzicht uit de beide casus bij GVB is het belang van de dynamiek in het dagelijkse 
‘organizational life’ (Frost et al., 1982 en Gabriel, 1999): als de veranderstrategie hier niet bij aansluit, 
missen de interventies hun werking. Als reflectie op de beide casus bij GVB is een aantal recente 
veranderkundige inzichten geraadpleegd die iets zeggen over complexiteit en weerbarstigheid van 
verandering, mogelijke dieperliggende oorzaken en wat er in de schaduw van organisaties gebeurt.  
Dit levert op dat de schaduwkant belangrijk is als onderdeel van de realiteit in organisaties, maar nog 
geen houvast geeft welke interventies dan effectief zijn (zoals bij Rodgers, 2007).  
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De ‘silent killlers’ die Beer en Eisenstat (1996, 2003) benoemen, zijn herkenbaar, evenals de neiging 
hier over te zwijgen (‘organizational silence’: Morrison & Milleken, 2000 en ‘moral muteness’: Bird & 
Waters, 1989). In de casus wordt dit zwijgen overigens doorbroken, maar ondanks de ‘silent killers’ 
leeft de organisatie gewoon op oude voet door. Het lijkt op de robuustheid van organisaties waar 
Van Oss en Van t’ Hek (2008) op wijzen: het vermogen van organisaties om onder veranderende 
omstandigheden in de kern van haar eigenschappen hetzelfde te blijven. Met Vermaak (2009) kan 
geconstateerd worden dat er weliswaar sprake is van taaie vraagstukken bij GVB, maar tevens dat 
GVB nog niet toe is aan de speelse interventies: er moet eerst orde op zaken gesteld worden. De 
idee dat er eerst iets anders moet gebeuren, geldt ook voor het inzicht van Schuiling (2001) die vond 
dat de ontwikkeling van middenmanagers en medewerkers weer op gang komt, zodra een situatie 
van wederzijdse bereikbaarheid wordt gecreëerd. In de casus lijngebonden werken is er wederzijdse 
bereikbaarheid gecreëerd en toch willen de medewerkers geen verbinding en blijft responsiviteit uit.     
Een belangrijke les uit de casus GVB is, dat interventies voor organisatieontwikkeling dienen te 
beginnen in de ‘organizational reality’ (Frost et al., 1982), wat die realiteit ook is en dat die realiteit 
niet op papier in formele stukken is te vinden of uit interviews gehaald kan worden, maar door de 
adviseur ontdekt en onthuld moet worden in de praktijk. 
Dit levert een aantal zoekvragen op zoals, hoe kan het ‘rare’ gedrag van medewerkers verklaard 
worden: welke betekenis heeft dat? Waarom nemen medewerkers geen verantwoordelijkheid? 
Waarom wantrouwen medewerkers elke nieuwe leidinggevende? Waarom reageren medewerkers 
afwijzend op een participatieve benadering of een leidinggevende die wel voor hen beschikbaar is? 
Wat kan er over de stijl van leidinggeven/veranderen gezegd worden? Nu en in het verleden. 
Wat kan er over de context van de organisatie gezegd worden: welke invloed heeft dat? 
Deze zoekvragen zijn behulpzaam bij de exploratie van een ander brondomein dat bij toeval door 
Kampen is ontdekt: de orthopedagogiek (Kampen & Schuiling, 2005).  
 
In hoofdstuk 3 is opvoeden en in het bijzonder verwaarlozen door de opvoeders en de effecten 
daarvan op de ontwikkeling van kinderen als metafoor onderzocht, om als volgende stap 
verschijnselen in organisaties, zoals in de casus GVB in hoofdstuk 2,  te kunnen verklaren.  
Metaforen maken het mogelijk het onbekende betekenis te geven door een beroep te doen op 
kennis van wat bekend is (Lakoff & Turner, 1989). De orthopedagogiek wordt als brondomein 
gebruikt: dan staan taal en betekenissen ter beschikking als veiligheid, aandacht, erkenning geven, 
structuur bieden, leren, grenzen aangeven, aansluiten bij de competenties van medewerkers en 
ontwikkelingsachterstand van een organisatie. Door opvoeden te zien als een proces van begeleiden 
van ontwikkeling, kan gedacht worden in termen van positieve ontwikkeling, maar ook in termen van 
negatieve (regressie) of deviante ontwikkeling.   
Als antwoord op de vraag ‘wat is verwaarlozing’, is het begrip verwaarlozing (‘neglect’) 
onderscheiden van het begrip mishandeling (‘abuse’). Opmerkelijk is dat uit onderzoek blijkt dat de 
schade van ‘neglect’  voor kinderen ernstiger kan zijn dan van ‘abuse’ (English, 1998). Bij 
verwaarlozing gaat het om het nalaten van opvoedingshandelingen door de ouder of opvoeder die 
verantwoordelijk is voor de opvoeding die het kind nodig heeft (Rink, 1995). Onder verwaarlozen 
vallen naast het negeren van wat het kind nodig heeft, ook verwenning, toegeeflijkheid en 
overbescherming, overschatting (het niet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind) of een 
dominante houding van de ouders (Rink 2004). Een belangrijk inzicht is, dat verwaarlozen geen 
vooropgezet gedrag is van opvoeders, maar een combinatie van een gebrek aan bewustzijn en 
kennis, bekwaamheid, bereidheid en beschikbaarheid van opvoeders (Verhey, 1990a). Het gaat om 
een wisselwerking van tekortkomingen van de ouders (‘parenting deficits’), van het kind (‘child 
deficits’) en van de sociale leefomgeving (‘community deficits’)(Smith & Fong, 2004). Voor de 
diagnose van verwaarlozing zijn derhalve drie elementen van belang: het sociale leefklimaat of de 
context, het gedrag van de opvoeders en het gedrag van de kinderen.  
Een bruikbaar inzicht is, dat het probleemgedrag van de kinderen functioneel is als reactie op de 
verwaarlozing: het is overlevingsgedrag.  



4 
 

De diagnose van verwaarlozing is lastig, omdat het gaat om iets wat ontbreekt in de opvoeding van 
het kind, namelijk ‘a desired set of conditions of behaviors’ (McSherry, 2007).  
Verwaarlozing is een langdurig patroon van inadequate zorg (Hutchison, 2004). De effecten daarvan 
worden pas op termijn zichtbaar in het gedrag van de kinderen: het probleemgedrag is een 
uitingsvorm van verwaarloosd zijn die diagnostische betekenis heeft, dat wil zeggen het gedrag 
verwijst naar verwaarlozing (Thoomes-Vreugdenhil, 1999). De ernst van de schade die het kind 
oploopt, hangt samen met de duur van de verwaarlozing (Smith & Fong, 2004 en McSherry, 2007). 
Verwaarloosde kinderen blijken slecht opgewassen te zijn tegen de eisen die een maatschappelijke 
omgeving aan hen stelt: zij hebben moeite de taken die bij hun leeftijd horen, te volbrengen (Egeland 
et al., 1983). Kinderen leren een eigen manier om zich aan de werkelijkheid aan te passen: zij leren 
zich te handhaven en op een slimme manier te overleven (Aichhorn, 1952). Het gedrag van 
verwaarloosde kinderen is enerzijds een uiting van onvermogen en anderzijds een vorm van slim 
afweergedrag (Redl & Wineman, 1987). Rosenthal (1987) wijst er op dat dit gedrag functioneel is: de 
kinderen manoevreren zich met hun gedrag in een betrekkelijk ongrijpbare positie.  
Vervolgens is de theorie omtrent opvoeden bestudeerd en is gekeken of er ‘goede’ en ‘slechte’ 
opvoedingsstijlen bestaan. Uit de onderzoeken naar opvoedgedrag van ouders en begeleiders komen 
twee belangrijke dimensies naar voren: ‘responsiveness’, het ingaan op de behoeften en 
competenties van het kind, en ‘demandingness’, het stellen van eisen en grenzen en het toezicht 
daarop (Maccoby & Martin, 1983). Zo kunnen vier opvoedingsstijlen worden onderscheiden en de 
effecten daarvan op de ontwikkeling van het kind: de autoritaire opvoedingsstijl die geheel uitgaat 
van de normen van de opvoeder, de toegeeflijke opvoedingsstijl die sterk uitgaat van wat een kind 
aangeeft en wenst, de verwaarlozende opvoedingsstijl waarin niet op de behoeften en competenties 
van het kind wordt ingegaan en waarin evenmin kaders worden geboden en de autoritatieve of 
gezaghebbende opvoedingsstijl waarin rekening houdend met de zich ontwikkelende behoeften en 
competenties van het kind, aandacht is en structuur wordt geboden. De gezaghebbende 
opvoedingsstijl leidt tot een gezonde ontwikkeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van het 
kind. De verwaarlozende opvoedingsstijl blijkt een schadelijker effect op een kind te hebben dan 
autoritair opvoeden (Baumrind 1991). Geen interactie tussen ouder en kind is erger dan interactie 
gebaseerd op macht. Een toegeeflijke opvoedingsstijl heeft overigens ook een negatieve invloed op 
de ontwikkeling van kinderen: het bieden van structuur is nodig voor het ontwikkelen van 
zelfstandigheid (Baumrind 1978).     
Aan de behandelprogramma’s voor verwaarloosde kinderen zijn inzichten ontleend voor de 
interventies, de houding van de begeleider en het klimaat waarin de behandeling plaats vindt 
(Trieschman et al., 1980, Slot & Spanjaard, 2009 en Van der Ploeg, 2010). Daarbij is gekeken naar 
interventies die zich richten op verandering van de opvoedingsstijl, de eisen die aan het sociale 
leefklimaat gesteld worden en  het omgaan met de reacties van het verwaarloosde kind. Vanwege de 
heftigheid van de te verwachten reacties, is gekeken welke grondhouding de hulpverlener of 
opvoeder in de behandeling dient aan te nemen: deze dient een evenwichtige combinatie van 
betrokkenheid en distantie te kunnen hanteren en kan niet uitgaan van het ontwikkelen van een 
wederkerige relatie en wederzijds vertrouwen tussen kind en opvoeder (Broos & Van Dun, 1997 en 
Slot & Spanjaard, 2009). 
Het doel van de behandeling is als eerste gericht op herstel van een voorspelbaar alledaags leven 
waarin veel structuur is, met een opvoedingsstijl die van een directieve stijl geleidelijk overgaat in 
een autoratitieve stijl.  
 
In hoofdstuk 4 zijn aan de theorie uit het brondomein van de orthopedagogiek, die in hoofdstuk 3 is 
beschreven, inzichten ontleend voor het domein van de organisatiekunde. De inzichten zijn 
geoperationaliseerd in een interventiemethode voor verwaarloosde organisaties die uit een 
diagnosefase en een herstelfase bestaat. 
Ten behoeve van de diagnose is een definitie van een verwaarloosde organisatie gegeven, zijn 15 
kenmerken benoemd en is een methode voor het stellen van de diagnose beschreven, waarbij de 
taak en rol van de adviseur zijn benoemd.   
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Ten behoeve van het herstel zijn 10 criteria ontwikkeld waar een organisatie aan dient te voldoen om 
het proces van verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten: daarbij zijn de 
taak en rol van de adviseur beschreven om de criteria te implementeren. Vervolgens is ingezoomd op 
leiderschapsstijlen die zijn aangevuld met inzichten uit onderzoek naar (in-)effectieve 
opvoedingsstijlen en is een interventieprogramma opgesteld voor de ontwikkeling van een 
leiderschapsstijl die past bij herstel van verwaarlozing. Tot slot is het beoogde effect op medewerkers 
van de verandering in leiderschapsstijl geoperationaliseerd met behulp van het begrip vertrouwen, 
bestaande uit vertrouwen in de organisatie (‘organizational trust’ Kramer, 1999) en ‘self-efficacy’ of 
eigen doeltreffendheidsverwachting (Bandura, 1977, 1982). Het onderscheid tussen mishandeling en 
verwaarlozing wordt voor organisaties gevolgd: het gaat om het niet nemen van 
verantwoordelijkheid en het nalaten van effectief leiderschapsgedrag. Dit gebeurt niet bewust, maar 
uit onvermogen. In deze studie wordt gesproken over verwaarlozing als handeling en over 
verwaarloosde organisaties als systemen die de gevolgen van verwaarlozing in zich dragen. 
Verwaarlozing in organisaties wordt als een langdurig of zelfs chronisch proces beschouwd dat leidt 
tot een fundamenteel verstoorde relatie tussen leiding en personeel, die gekenmerkt wordt door 
wantrouwen, spelgedrag, het ontwijken van verantwoordelijkheid en zelfhandhavingsgedrag van 
beide partijen. Uiteindelijk ontbreekt wederkerigheid in de relatie tussen leiding en personeel. Vaak 
wordt verwaarlozing in organisaties ontkend en genegeerd. Het inzicht dat verwaarlozing gaat om 
iets dat ontbreekt, stelt de topleiding en de adviseur voor de opgave de schadelijke effecten aan te 
tonen. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat er sprake kan zijn van ontkenning, 
misleiding en het plichtmatig meewerken aan de diagnose.  
In deze studie wordt als definitie van een verwaarloosde organisatie gehanteerd: 
Een verwaarloosde organisatie is een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan sturing en 
begeleiding van de organisatieontwikkeling als gevolg waarvan patronen van schadelijke interactie 
tussen leiding en medewerkers ontstaan (zoals in Glaser, 2002).  
De methode om een diagnose te stellen bestaat uit vier stappen die enkele malen doorlopen worden 
door de adviseur met de leiding van de organisatie: de eerste stap is onthullen van gedrag en 
verschijnselen in de organisatie waar tot dan toe aan voorbij gegaan wordt, de tweede stap is 
confronteren van de betrokkenen met dat gedrag en hun eigen reactie daarop en de vraag stellen of 
dat gedrag past bij hun taak en rol in de organisatie, de derde stap is aansluiten bij wat de organisatie 
aankan en de vierde stap is anders doen. Daarbij is beschreven hoe de adviseur te werk gaat en over 
welke competenties hij dient te beschikken. De kenmerken die als referentiekader voor de diagnose 
gebruikt worden, gaan over de context van de organisatie, gedrag van de leiding en gedrag van 
medewerkers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

In onderstaande tabellen zijn de kenmerken weergegeven.  
 

Context van de organisatie: in welke mate zijn de volgende kenmerken aanwezig 

  Behulpzaam bij tonen van 

1 Geschiedenis ingrijpende 
veranderingen en veel 
wisselingen in de leiding 

Diversiteit, complexiteit, opeenvolging van veranderingen en hun 
effecten en hoe deze zijn begeleid 

2 Verbinding van de top met 
de vraagstukken in de 
organisatie  

Rolinvulling, positie, oriëntatie en betrokkenheid van de top bij de 
interne vraagstukken en het alledaagse leven in de organisatie 

3 Eenheid van leiding in de 
top 

De mate waarin leden van de top een visie op leiderschap hebben 
geëxpliciteerd en een gelijke boodschap uitdragen 

4 Positie en invloed van het 
hoger management 

De mate waarin het hoger management formeel in positie is 
alsmede de mate waarin zij zich met die positie identificeren 

5 Positie en invloed van de 
staf 

De positionering van de staf ten opzichte van het lijnmanagement 
en de professionaliteit van handelen 

6 Positie van de direct 
leidinggevenden 

Naast de formele positie ook de informele verhoudingen en de 
verticale steun (of het ontbreken daarvan) 

 
 

Gedrag leiding: in welke mate,  

  Behulpzaam bij het tonen van 

7 is leiding ‘demanding’ 
en vragenlijst leiderschap 

Wat aan het leidinggeven ontbreekt, naast het eisen stellen ook de 
mate van toezicht, onderscheid op welke gebieden wel of niet 
eisen worden gesteld 

8 is leiding ‘responsive’ 
en vragenlijst leiderschap 
 

De verhouding en de relatie tussen leiding en medewerkers, 
spanningsveld tussen externe en interne aandacht van de top; dat 
respons ook calculerend kan zijn 

9 is leiding fysiek en/of 
emotioneel beschikbaar 

De afstand tussen leiding en medewerkers, onderscheid tussen 
vroeger en nu, onderscheid en mogelijk cumulatie van redenen van 
niet beschikbaar zijn voor top, hoger management en directe 
leiding 

10 worden direct 
leidinggevenden in hun rol 
geaccepteerd door de top, 
hun superieuren en de 
medewerkers 

De mate waarin direct leidinggevenden die 7,8 en 9 wel doen 
geaccepteerd worden door hun medewerkers en 
het kan een uiting van zelfhandhavinggedrag van direct 
leidinggevenden zijn  
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In welke mate vertonen medewerkers en/of leidinggevenden het 
volgende gedrag 

  

  Behulpzaam bij het tonen van Medewerkers Leiding 

11 Grenzeloos gedrag De schadelijkheid van het 
ontbrekende, de reactie heeft 
diagnostische betekenis voor de 
ernst van verwaarlozing, de 
grenzeloosheid betreft alle 
aspecten in het werk en dat 
medewerkers zich er niet van 
bewust hoeven te zijn 

  

12 Niet kunnen reflecteren en 
leren 

De mate waarin medewerkers zich 
onveilig voelen, en het vertonen 
van schijnaanpassing 

  

13 Ontwijken van 
verantwoordelijkheid 

Vele verschijningsvormen, hoeft 
geen apathie in te houden, eerste 
neiging om alles bij anderen te 
leggen  

  

14 Zelfhandhavinggedrag Afweermechanismen, de 
‘schaduwkant’, bewaken eigen 
belangen, verhoudingen en relaties 
in informele netwerken  

  

15 Heftige weerstand De mate waarin de adviseur de kern 
van de problemen nadert, ‘heftig’ 
kan ook onverzettelijkheid 
betekenen, meer of minder subtiele 
chantage 

  

16 Ondermijning van gezag Gedrag door medewerkers, 
leidinggevenden of stafleden die de 
zwakke positie van de directe 
leiding compenseren of misbruiken 
en invloed gaan verliezen door het 
in positie komen van de leiding 

  

 
Voor de aanpak van het herstel van een verwaarloosde organisatie zijn inzichten uit de gezinssituatie 
en uit de behandelsetting gecombineerd en zijn 10 criteria ontwikkeld waaraan voldaan moet 
worden om de verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten: 
Houding van de top: 
1. De top kan druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in 

voldoende mate afschermen. 
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan, of, anders gezegd, op 

de fase van ontwikkeling waarin de organisatie verkeert.  
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.    
 
Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal alledaags organisatieleven: 
4. Verwachtingen over de sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers onderling 

en van medewerkers naar klanten zijn expliciet gemaakt. 
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gestelde grenzen overschrijdt. 
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Directe leiding is in positie:  
6. De directe leiding is resultaatverantwoordelijk.  
7. De directe leidinggevenden zijn competent in het realiseren en in stand houden van een 

voorspelbaar dagelijks organisatieleven. Zij zijn bereid om in de situatie van een verwaarloosde 
organisatie hun rol als leidinggevende op te pakken. 

8. De direct leidinggevende wordt gesteund door zijn of haar superieuren en de top van de 
organisatie. 
 

Geleid en getoetst veranderproces:   
9. Het proces van verandering is gestructureerd en wordt vanuit de top geregisseerd.   
10. De interventies in het proces worden steeds op hun werking getoetst.  

 
Er is voor een succesvolle aanpak van het herstel een grondhouding bij leiding, staf en adviseur 
vereist van evenwicht tussen betrokkenheid en distantie, omdat er niet in een wederkerige relatie 
gewerkt kan worden en er heftige reacties op de verandering te verwachten zijn. 
Daarbij zijn de interventies van de adviseur beschreven om de aanwezigheid van de 10 criteria te 
onderzoeken en wat de adviseur doet om de implementatie van de criteria te bevorderen en vanuit 
welke adviesrollen hij dan opereert.  
Er vinden dus twee soorten diagnose plaats: van de ‘kwaal’ met behulp van de kenmerken, en van de 
‘herstelbaarheid’ met behulp van de 10 criteria. 
Vervolgens is ingezoomd op de analogie tussen opvoeding en leiderschap. Hier is gebruik gemaakt 
van een bestaand leiderschapsconcept waaraan inzichten uit onderzoek naar effectieve 
opvoedingsstijlen zijn toegevoegd.  De twee opvoedingsdimensies ‘responsiveness’ en 
‘demandingness’  sluiten in betekenis aan op de leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating 
structure’ uit onderzoek naar leiderschapsgedrag (Stogdill & Shartle 1948, Hemphill, 1950, 
Fleishman, 1953). 
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Op basis van de twee dimensies of schalen, die aangeduid worden als attent (‘consider’)  en 
structurerend (‘structure’), is in deze studie op dezelfde wijze als bij de opvoedingsstijlen van 
Maccoby en Martin (1983) een assenstelsel gemaakt, waarin vier leiderschapsstijlen worden 
onderscheiden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Figuur 4.3 Leiderschapsdimensies Fleishman (1961) aangevuld met inzichten uit opvoeden 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabel 4.1 Beschrijving van de vier leiderschapsstijlen  

Participatief 
Leider geeft zelfstandige 
verantwoordelijkheid aan 
medewerkers:  
geeft hen ruimte, zoekt draagvlak en 
doet een beroep op hun kwaliteiten, 
biedt weinig kaders en structuur. 

Gezaghebbend 
Leider geeft verantwoordelijkheid 
naar vermogen aan medewerkers: 
biedt structuur en begeleidt 
medewerkers in hun werk, blijft 
attent op doelstellingen organisatie 
én behoeften medewerkers. 

Laissez faire 
Leider neemt verantwoordelijkheid 
voor rol niet: 
verzuimt om structuur te scheppen 
en negeert behoeften en kwaliteiten 
medewerkers. 

Directief 
Leider draagt verantwoordelijkheid 
alleen: 
bepaalt wat nodig is en draagt 
medewerkers op dit uit te voeren.  

Attent hoog 

Gezaghebbend Participatief 

Structurerend 

laag hoog 

Laissez faire Directief 

laag 

Attent 
hoog 

laag 

laag hoog 

Structurerend 
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Nu kan  een onderscheid in ‘goede’ en ‘slechte’ leiderschapsstijlen gemaakt worden en kan benoemd 
worden wat het effect van de onderscheiden leiderschapsstijlen in een verwaarloosde organisatie 
kan zijn, namelijk: 

- Een directieve leiderschapsstijl zal in een verwaarloosde organisatie bijdragen aan de 
noodzakelijke voorspelbaarheid en het begin zijn van een normale organisatieontwikkeling. 

- Gezaghebbend leiderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van een organisatie. 

- Een participatieve leiderschapsstijl, waarin wel veel aandacht is voor de behoeften van 
medewerkers, maar weinig structuur geboden wordt, zal in een verwaarloosde organisatie 
gewantrouwd worden.  

- Laissez faire leiderschap is schadelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en zal 
verwaarlozing continueren of veroorzaken.  

Uitgangspunt voor deze studie is dat verwaarlozend leiderschap leidt tot een zodanige verstoring van 
de relatie dat de medewerkers niet meer bereid zijn die relatie ‘uit zichzelf’ te herstellen, zoals 
Schuiling (2001) vond in een gezonde organisatie. In een verwaarloosde organisatie dient eerst de 
basisveiligheid hersteld te zijn. In de beginperiode van het herstel dient een directieve stijl 
gehanteerd te worden, omdat deze bijdraagt aan voorspelbaarheid in de organisatie zoals Colapinto 
(1997) aangeeft bij herstel van het normale leven voor verwaarloosde kinderen.  
 
Er is een programma ontworpen voor ontwikkeling van de leiderschapsstijl in de gewenste richting. 
Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. Een startconferentie voor alle deelnemers en de top. 
b. Interactieve leermodulen met leidinggevenden. 
c. Intervisiebijeenkomsten met leidinggevenden. 
d. Coaching van leidinggevenden. 
e. Themasessies alledaagse organisatieleven. 
Een begeleidende interventie bij het programma voor de leidinggevenden is het voeren van advies- 
en begeleidingsgesprekken van de adviseur met de top en MT-leden. 
 
Het beoogde effect van een andere stijl van leidinggeven is in deze studie geoperationaliseerd met 
het begrip vertrouwen en bestaat uit twee elementen: vertrouwen in de organisatie (‘organizational 
trust’) en vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’). 
In verwaarloosde organisaties is bij medewerkers wantrouwen ontstaan ten aanzien van de 
organisatie als geheel en ten aanzien van de leiding in het bijzonder: de GVB casus bevatte 
bijvoorbeeld aanwijzingen van diepgeworteld wantrouwen in de organisatie en de leiding. 
Verwaarloosde medewerkers zijn kennelijk wat Kramer (1999) noemt ‘distrusters’.  
Verwaarloosde kinderen hebben slechte ervaringen met hun ouders/opvoeders, maar zij denken dat 
het aan hen ligt waarom zij geen aandacht en zorg van hun ouders hebben ontvangen (Erickson & 
Egeland, 1996, Crittenden & Ainsworth, 1989, Van Hekken, 1992). Het tweede aspect van 
vertrouwen dat zal worden bekeken bij medewerkers, is het zelfvertrouwen en meer in het bijzonder 
het vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’). De verwachting is dat wanneer medewerkers 
vertrouwen hebben in eigen kunnen, zij hun rol in de organisatie zullen oppakken en 
verantwoordelijkheid nemen voor wat zij doen.  
De verwachting is dat het effect van een andere leidinggevende stijl zichtbaar wordt in een toename 
van het vertrouwen in de organisatie en in een toename van het vertrouwen in eigen kunnen.  
 
‘Considerate’ leiderschapsgedrag betekent dat de leidinggevende ingaat op de behoeften, 
competenties en emoties van medewerkers en hen betrekt bij zaken die van belang zijn voor hun 
werk. Dit zal bijdragen aan de bereidheid van de medewerker om vertrouwen te stellen in de leiding 
en in de organisatie.   
‘Considerate’ leiderschapsgedrag is voorts gericht op het laten ervaren door medewerkers van 
‘personal mastery experiences’ om het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten.  
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De leidinggevende werkt aan “elimination of defensive behavior” (Bandura, 1977, p.196). De 
leidinggevende bekrachtigt het gedrag van medewerkers door hen feedback te geven en waar nodig 
te steunen. ‘Structuurbiedend’ leiderschapsgedrag zal bijdragen aan het minder ‘threathening’ 
worden van de organisatie door het consequent volgen van een vaste dagelijkse routine. Dit 
leiderschapsgedrag is tevens  ‘demanding’ door het stellen van duidelijke grenzen aan sociaal gedrag 
en het stellen van bij de competentie passende prestatieverwachtingen. Het consequent zijn van de 
leidinggevende draagt bij aan het vertrouwen van de medewerker in de organisatie en de eigen rol 
daarin.     
Het onderzoek in de literatuur van de orthopedagogiek en de vertaling daarvan naar het domein van 
de organisatiekunde heeft het volgede opgeleverd: 
- De definitie van het concept van de verwaarloosde organisatie. 
- Een instrument bestaande uit 15 kenmerken en een methode voor het stellen van een diagnose 

naar verwaarlozing in organisaties. 
- Een aanpak voor herstel van verwaarloosde organisaties, bestaande uit een instrument en een 

methode om 10 criteria voor herstel te implementeren, alsmede een programma voor de 
ontwikkeling van de vereiste leiderschapsstijl . 

- De definitie van het beoogde effect van de interventies voor herstel gebruikmakend van de 
begrippen  ‘organizational trust’ en ‘self-efficacy’.  

Door middel van de uitwerking van het concept verwaarloosde organisatie en de interventies die 
daarin gedaan kunnen worden voor diagnose en herstel, is een eerste aanzet gegeven om kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek te doen naar de ontwikkeling van verwaarloosde organisaties.  
 
Hoofdstuk 5 begint met een onderzoek naar de bruikbaarheid van de kenmerken voor het stellen van 
de diagnose. 
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van de kenmerken is gebaseerd op drie casusstudies waarin 
een diagnose is uitgevoerd. De casus zijn drie organisaties waar zich problemen voordoen die lijken 
op de uitingsvormen van een verwaarloosde organisatie. Per kenmerk is onderzocht in welke mate 
het kenmerk bruikbaar is, met een toelichting waarom het kenmerk bruikbaar is, alsmede wat met 
het kenmerk over de problemen in de organisatie wordt onthuld. Vervolgens is gekeken of met 
behulp van de kenmerken een uitspraak gedaan kan worden over het verwaarloosd zijn van de drie 
organisaties. 
De kenmerken blijken voldoende discriminerend en leveren nieuwe informatie op over het 
functioneren van de organisatie. Enkele kenmerken met betrekking tot de context van de organisatie 
zijn aangepast: de aard van het primaire proces en de welstand van organisatie blijken weinig 
informatie toe te voegen, terwijl een nadere verbijzondering van de positie en rolverdeling tussen 
diverse leidinggevende niveaus en de staf wel relevant is. Het blijkt dat de kenmerken die gaan over 
het gedrag van medewerkers ook aangetroffen kunnen worden bij leidinggevenden. 
Op basis van de casusstudies kan een 16e kenmerk worden toegevoegd namelijk ondermijning van 
gezag: dit blijkt zich in verschillende verschijningsvormen in de drie casus voor te doen.  
De kenmerken maken het in de drie onderzochte casus mogelijk om op een onderbouwde wijze een 
uitspraak te doen of de casus als een verwaarloosde organisatie aangemerkt kan worden.  
Opmerkelijk is dat de kenmerken niet allemaal dezelfde richting op wijzen: het gedrag van 
medewerkers kan nog als verwaarloosd gekenmerkt worden, terwijl de context van de organisatie 
en het gedrag van de leiding niet als verwaarlozend kunnen worden getypeerd. Tevens blijkt dat 
leidinggevenden ook verwaarloosd gedrag kunnen vertonen. 
De ontwikkelde methode is behulpzaam bij het zichtbaar maken van het alledaagse organisatieleven 
waarin de verwaarlozing zich manifesteert.  
Het proces van diagnosticeren blijkt even belangrijk te zijn als de inhoud van de kenmerken die als 
referentiekader gehanteerd worden, omdat betrokkenen deel uitmaken van het probleem en 
meegenomen worden in de diagnose daarvan.  
Het stellen van een diagnose is derhalve geen eenmalige expertmeting van de toestand van een 
organisatie.   
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Het stellen van de diagnose is een proces, waarin in een aantal stappen de werkelijkheid in de 
organisatie onthuld kan worden: de reactie van betrokkenen op de onthulde verschijnselen en 
gedragspatronen, in het bijzonder door de leidinggevenden op alle niveaus in de organisatie, levert 
informatie op over de mate waarin zij onderdeel van het probleem zijn. Het stellen van de diagnose 
onthult eveneens op  welke wijze de leiding bijdraagt aan het proces van verwaarlozen en of de 
leiding zich dit bewust is.   
In de casus wordt bevestigd dat de adviseur niet uit kan gaan van een wederkerige relatie en dat hij 
rekening dient te houden met ontkenning en met misleidend gedrag. Om de diagnose te kunnen 
uitvoeren, dient de adviseur de steun van de top van de organisatie te contracteren. 
Het stellen van de diagnose kan weliswaar conceptueel onderscheiden worden van de interventies 
voor het herstel, maar in de praktijk zijn diagnose en herstel onderdelen van één interventieproces. 
De conclusie op basis van de drie casus luidt, dat het goed mogelijk is om met behulp van de 
kenmerken een uitspraak te doen over het verwaarloosd zijn van een organisatie. Het lukt om andere 
woorden te geven aan de vraagstukken in de onderzochte organisaties die tot dan als weerbarstig of 
onoplosbaar werden gezien.   
Het meenemen van de betrokkenen in het onthullen van de werkelijkheid in de organisatie blijkt 
belangrijk voor de acceptatie van de diagnose, hoewel de acceptatie niet in alle gevallen tot stand 
komt. 
 
Hoofdstuk 6 bestaat uit twee deelstudies: een kwalitatief onderzoek in drie casus naar de 10 criteria 
voor herstel en een kwantitatief onderzoek naar de vraag of de effecten van de interventies op het 
leiderschap en het vertrouwen  van medewerkers kunnen worden aangetoond.  
In deelstudie 1 wordt onderzocht in welke mate de interventies van de adviseur bijdragen aan de 
succesvolle implementatie van de criteria voor herstel.  
Op T0 is gekeken naar de aanwezigheid van de criteria in de drie casus: de uitgangspositie van de drie 
organisaties voor wat betreft de aanwezigheid van de criteria lijkt niet sterk te verschillen. Slechts 
twee of drie van de criteria blijken aanwezig. Dit is ander soort diagnose dan de kenmerken van ‘de 
kwaal’  namelijk of de ‘patient’ ‘herstelbaar’ is.  
Op T1 is gekeken naar de mate van acceptatie van de adviezen voor het implementeren van de 10 
criteria. De mate van acceptatie van de adviezen blijkt wel aanzienlijk te verschillen tussen de 
verschillende casus.  Op T2 blijkt dat in de casus waar de acceptatie van adviezen het hoogste was, 
organisatie B, de 10 criteria alle zijn geïmplementeerd. In organisatie A en C is er bij een deel van de 
actoren wel acceptatie van de adviezen, maar zijn de adviezen toch niet geïmplementeerd.   
De acceptatie van de adviezen van de adviseur kan groot zijn, maar de implementatie kan vervolgens 
achterblijven. De invloed van de adviseur op het implementeren van de criteria is kennelijk beperkt.  
De verwachting voor deelstudie 1 dat de interventies van de adviseur bijdragen aan de succesvolle 
implementatie van de criteria voor herstel, wordt door de resultaten niet bevestigd. Er is kennelijk 
meer voor nodig dan acceptatie van de adviezen om de implementatie te garanderen.  
In de casus zijn aanwijzingen te vinden dat de houding van de top hierin heel belangrijk is en dat 
eenheid van denken en handelen op de diverse managementniveaus verticaal en horizontaal in de 
managementteams een belangrijke factor is bij het herstel van verwaarloosde organisaties.   
 
Deelstudie 2 betreft kwantitatief onderzoek naar de effecten van de interventies op de gewenste 
verandering in de stijl van leidinggeven en de effecten het vertrouwen van medewerkers. 
In de deelstudie is ingezoomd op verandering van leiderschap als een element van het herstel van 
een verwaarloosde organisatie. Het inzicht uit de orthopedagogiek dat een autoritatieve 
opvoedingsstijl leidt tot een normale ontwikkeling tot zelfstandigheid bij kinderen, is geadopteerd 
voor leiderschap en is aangeduid als een gezaghebbende leiderschapsstijl. Het programma van 
interventies is gericht op het ontwikkelen van het leiderschap in de richting van een gezaghebbende 
stijl.  
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De overgenomen opvoedkundige gedachte is, dat het structuur brengen in het alledaagse leven zal 
zorgen voor voorspelbaarheid, ritme en veiligheid en dat dit een eerste stap is in het herstel van 
verwaarlozing. Het effect op de medewerkers is geoperationaliseerd met behulp van de begrippen 
organizational trust of vertrouwen in de organisatie en self-efficacy of vertrouwen in eigen kunnen.   
Aan de medewerkers en de leidinggevenden zelf is voor en na de interventies gevraagd hoe zij het 
leiderschapsgedrag beoordelen. Tevens is op dezelfde momenten aan de medewerkers en de 
leidinggevenden gevraagd hoe het met het vertrouwen in de organisatie en in eigen kunnen is 
gesteld.  
 De resultaten wijzen uit dat de effecten van de interventies, gericht op verandering van de 
leiderschapsstijl, aangetoond kunnen worden: interventies gericht op ontwikkeling van de 
leiderschapsstijl in de richting van meer gezaghebbend blijken effect te hebben.   
Ondanks een toename op de beide leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’, 
wordt op één dimensie van organizational trust namelijk ‘vertrouwen in de direct leidinggevende’ 
een toename aangetoond. Dit blijkt veroorzaakt te worden door de leiderschapsdimensie 
‘consideration’. Op zelfvertrouwen (self-efficacy) kan geen effect worden aangetoond. 
De toename van ‘considerate’ leiderschapsgedrag staat niet op zichzelf, het ‘initiating structure’ 
leiderschap is tevens toegenomen in één van de casus.    
 
In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van de studies vergeleken en besproken. 
Op basis van de bevindingen is een ‘crosscase analysis’ uitgevoerd: 
 
 Bevindingen Organisatie A Organisatie B Organisatie C 

1 Typering van de organisatie: 
Soort organisatie 
Personele omvang 
Problematische 
ontwikkelingsgeschiedenis 
Vraagstuk in eerste aanleg 
 
Door organisatie zelf benoemd als: 

 
Non-profit 
130 
Ja  
 
Organisatieontwikke-ling 
stagneert 
‘Communicatieproble-
men tussen leiding en 
medewerkers’ 

 
Non-profit 
50 
Ja 
 
Negeren leiding  
 
‘Verweesde 
organisatie’  

 
Non-profit 
220 
Ja 
 
Gewenning  aan 
problemen 
‘Eilandcultuur’ 

2 Voldoen aan 15 kenmerken voor 
verwaarloosd zijn 

Deels 
 

Deels Geheel 

3 Aantal criteria voor herstel bij 
aanvang volledig aanwezig 

4  2 3 

4 Aantal volledig geaccepteerde 
adviezen: tussen haakjes het aantal 
criteria waar aan voldaan wordt  

4 (8) 8 (9) 2 (5) 

5 Aantal volledig geïmplementeerde 
adviezen: 
tussen haakjes het aantal criteria 
waar aan voldaan wordt 

3 (7) 8 (10) 0 (3) 

6 Verandering in leiderschapsstijl  Niet gemeten Ja Nee 

7 Verhoging van organizational trust 
en self-efficacy  

Niet gemeten Ja, vertrouwen in 
directe leiding 

Nee 

 
Tabel 7.1 Overzicht bevindingen per casus 
 
De drie casus kennen alle een problematische ontwikkelingsgeschiedenis: er is geen opvallend 
verschil in voorgeschiedenis. De organisaties zijn alle ontstaan uit fusies van hun voorgangers met 
andere, soortgelijke, of verwante organisaties. Het vraagstuk dat in eerste aanleg aan de adviseur 
wordt voorgelegd, wordt verschillend geformuleerd, maar verwijst wel naar verwaarloosd zijn.  
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De diagnose van ‘de kwaal’ verwaarlozing met behulp van de kenmerken toont aan dat organisatie A, 
voor wat betreft de context en het gedrag van de leiding, niet  als een verwaarloosde organisatie 
beschouwd kan worden, maar dat de medewerkers nog wel verwaarloosd gedrag vertonen. In 
organisatie B zijn op het moment van diagnose in de context en het gedrag van de leiding nog wel 
verwaarlozende kenmerken aangetroffen, maar vertonen de medewerkers slechts twee van de vijf 
kenmerken van verwaarloosd gedrag. De diagnose in organisatie C is duidelijk: organisatie C voldoet 
aan alle kenmerken van een verwaarloosde organisatie. De diagnose van de ‘herstelbaarheid’ levert 
geen verschillen op tussen de drie organisaties. De aanwezigheid, of liever gezegd de afwezigheid van 
de criteria, is ongeveer gelijk. In organisatie B is de acceptatie van de adviezen het grootst, gevolgd 
door organisatie A en dan organisatie C. In organisatie B worden  de adviezen alle geïmplementeerd 
waarbij de eenheid van leiding zich positief onderscheidt van organisatie A waar enige reserve in de 
top blijft bestaan en organisatie C waar de steun van de top ontbreekt en de verdeeldheid onder 
hoger management en directe leiding toenemen.  
Het effect van de interventies op de verandering naar een gezaghebbende leidinggevende stijl kan 
enkel in organisatie B en C worden vastgesteld, omdat hier op twee momenten is gemeten: voor en 
na de interventies. In organisatie B kan het effect van de interventies op de verandering naar een 
gezaghebbende leidinggevende stijl worden aangetoond. Tegelijkertijd wordt in organisatie B een 
toename van het vertrouwen in de direct leidinggevende gevonden. Dat er eerst een toename van 
vertrouwen in de direct leidinggevende wordt gevonden en niet in de top lijkt logisch, omdat een 
medewerker het gedrag van de direct leidinggevende dagelijks ervaart en dat van de top niet 
rechtstreeks ervaart. Het effect op de self-efficacy van medewerkers kan niet worden aangetoond.  
Het is wenselijk de effecten van de interventies op de langere termijn te beoordelen, waarin gaande 
het proces verschuivingen in organizational trust en self-efficacy zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
De veronderstelling is dat organizational trust een voorwaarde is om tot self-efficacy te komen: 
wellicht was het te vroeg om al effecten bij self-efficacy te vinden. Bij vervolgonderzoek kan de 
veronderstelde mediërende rol van organizational trust getoetst worden.  
 
Alles overziende lijkt er sprake van gelijktijdigheid in het herstel van de ontwikkeling van 
verwaarloosde organisaties te zijn: er dienen een aantal structurele criteria aanwezig te zijn op 
organisatieniveau, danwel geïmplementeerd te worden, zoals het in positie zijn van lijn en staf, 
terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van gedrag ter hand genomen wordt. Een onmisbare 
voorwaarde is de bereidheid van de top om alle aandacht te richten op het hersteltraject en te 
werken aan eenheid van leiding.       
Dat er na slechts acht maanden toch een verandering in leidinggeven kan worden aangetoond en dat 
de criteria voor herstel in diezelfde tijd kunnen worden geïmplementeerd, is een bemoedigend 
resultaat voor de bruikbaarheid van het concept van de verwaarloosde organisatie en de 
bruikbaarheid en effectiviteit van de interventies.  
 
Wanneer we de studie samenvatten, dan luidt de verwachting vanuit de theorie uit het brondomein 
dat  bij herstel van verwaarlozing veel structuur geboden dient te worden  in een voorspelbaar 
leefklimaat. Het aangaan van een wederkerige relatie is nog niet mogelijk en zal pas op termijn 
kunnen plaatsvinden. Dit is geoperationaliseerd in een stijl van leidinggeven waarin het accent op 
structuur dient te liggen. Dit zou tegelijkertijd tot een toename van vertrouwen bij medewerkers 
leiden. Er wordt gevonden dat de interventies leiden tot een meer gezaghebbende leiderschapsstijl, 
waarin zowel ‘consideration’ als ‘structure’ toenemen.  
Het effect op vertrouwen blijkt deels op te treden in een toename van het vertrouwen in de direct 
leidinggevende, hetgeen door ‘consideration’ wordt veroorzaakt, de stijl die via de relatie verloopt. 
Dit effect blijkt aangetoond te kunnen worden in organisatie B, waar aan alle criteria voor herstel is 
voldaan.  
Dan zou de conclusie zijn dat de structuur en eenheid van leiding op organisatieniveau de ene pijler is 
voor herstel en dat verandering naar een gezaghebbende leiderschapsstijl de andere pijler is.  
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Kortweg: gezaghebbend leiderschap in de context van een stabiel organisatieklimaat met een 
betrokken top. De onderzoeksresultaten worden bediscussieerd aan de hand van mogelijke 
rivaliserende verklaringen en het benoemen van enkele beperkingen van de onderzoeksopzet. 
 
De studie levert basiskennis op in de vorm van een concept van de verwaarloosde organisatie en 
inzichten waarmee een diagnose kan worden gesteld en het herstel kan worden aangepakt. 
De basiskennis uit het brondomein kan worden geïntegreerd met bestaande kennis omtrent 
leiderschap, organizational trust en self-efficacy.  
De studie levert daarnaast specifieke kennis op in de vorm van instrumenten en methoden. De 
instrumenten zijn 16 kenmerken voor het stellen van een diagnose, een leiderschapsmodel en 10 
criteria voor structuerering van de inrichting en werking van het organisatiesysteem.      
 
Het brondomein pedagogiek biedt overigens ruimere mogelijkheden voor transfer van kennis naar 
het doeldomein organisatiekunde dan in deze studie heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de 
analogie tussen opvoeden en leiderschap toe te passen in niet verwaarloosde organisaties.  
Voor de professionele toepassing komt een ‘evidence based’ instrumentarium beschikbaar, waarmee 
adviseurs een diagnose kunnen stellen in de vorm van de getoetste en bijgestelde kenmerken. 
Tevens komt een set van criteria beschikbaar, waarmee in een organisatie kan worden beoordeeld in 
hoeverre op organisatieniveau de voorwaarden voor herstel aanwezig zijn. De onderzoeker heeft dit 
instrumentarium inmiddels buiten deze studie succesvol gebruikt in vijf andere organisaties.  
Er wordt een bijdrage geleverd aan het methodisch handelen van adviseurs. Ten eerste door de 
beschrijving en evaluatie van de fasen van het diagnoseproces en de rol daarbij van de verschillende 
actoren in het organisatiesysteem. Ten tweede door de beschrijving van de interventies die op 
organisatieniveau door de adviseur gedaan kunnen worden om de criteria voor herstel te doen 
implementeren. Ten derde door het beschreven programma van interventies dat door de adviseur 
wordt uitgevoerd om een verandering in leiderschap te doen plaatsvinden en ten vierde door de 
evaluatie van het effect van de interventies. 
 
Het concept verwaarloosde organisatie zou tot de basiskennis van iedere adviseur dienen te behoren 
om bij adviesopdrachten, die gestart zijn vanuit  een geheel andere vraagstelling, op enig moment te 
kunnen signaleren, dat men zich in een verwaarloosde organisatie bevindt, want verwaarloosd zijn 
heeft consequenties voor de uitvoerbaarheid van de opdracht.  
Deze studie bevat daarvoor voldoende kennis en aanknopingspunten. Die kennis zou beschikbaar 
dienen te komen als onderdeel van masteropleidingen aan Universiteiten en Hogescholen en 
opleidingen voor veranderaars zoals SIOO, Nyenrode en De Baak.   
Het nieuwe concept verwaarloosde organisatie verdient serieuze aandacht binnen de 
organisatiekunde, omdat verwaarlozing een sluipend proces is dat de ontwikkeling van organisaties 
stagneert, waarvan de gevolgen voor mens en organisatie zeer schadelijk kunnen zijn en die een 
langdurig intensief en kostbaar proces van herstel vergen of zelfs tot een besluit tot beëindiging van 
de organisatie kan leiden.  In die betekenis is deze studie verwant aan studies die gaan over de 
oorzaken en de effecten van irrationeel leiderschap (Kets de Vries, 1999), destructief leiderschap 
(Tepper, 2007) en de ‘dark side of organizations’ (Vaughn, 1996), met als belangrijkste verschil dat 
genoemde benaderingen gaan over de effecten van slecht leiderschap en dat verwaarlozing gaat 
over iets onmisbaars in het leiderschap en de inrichting vande organisatie voor de ontwikkeling van 
die organisaties. Het ontbreken heeft op grond van de literatuur uit het brondomein vermoedelijk 
schadelijker effecten dan bijvoorbeeld destructief leiderschap (zoals in English, 1998 en Kaplan et al., 
1999). 

 


