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1. Meerjarig onderzoek naar het handelen van
middenmanagers in financiële dienstverlening
De afgelopen jaren heeft de financiële dienstverlening volop in de belangstelling gestaan. En niet
zonder reden, want er is sprake (geweest) van zeer veel dynamiek in deze sector, als gevolg van veel
opeenvolgende veranderingen en crises. Ten dele door macro-economische omstandigheden als het
nieuwe werken en toenemende ICT-toepassingen. Maar ten dele ook door handelen van bedrijven en
mensen binnen de sector zelf, zoals de veelbesproken complexe hypotheekproducten en het aangaan
van hoge risico’s in beleggingen. Het heeft ertoe geleid dat de regeldruk is toegenomen, om zo de
risico’s van een nieuwe financiële en economische crisis, te vermijden. In een reactie vanuit de sector
zelf is ‘herstel van klantvertrouwen’ een dominant thema geworden voor alle financiële dienstverleners.
Interessant is daarbij hoe het middenkader, de verbindende schakel tussen de strategische top en de
werkvloer (en van daar direct naar de klanten), in deze nieuwe context handelt. In de literatuur is de
nodige aandacht besteed aan het middenmanagement. Onderzoekers als Stoker (2001, 2004) en
Elshout (2006) hebben een theorie ontwikkeld over de competenties en leiderschapsstijlen van de
middenmanagers. Van der Weide en Wilderom (2004) kiezen ook het handelingsperspectief, maar
beperken zich tot overlegsituaties. Uit de beschrijving van het beschikbare theoretische kader in
hoofdstuk 2 zal blijken dat het daadwerkelijke handelen in combinatie met het perspectief van de
klanten tot dusverre niet fundamenteel is onderzocht. Dat handelingsrepertoire van de middenmanager
staat in dit onderzoek centraal. Enerzijds bezien vanuit de middenmanager zelf, anderzijds ook bezien
vanuit de medewerkers en de klanten. Hiertoe is gedurende ruim twee jaar een tiental middenmanagers geobserveerd en geïnterviewd. En hebben zij zelf honderdzesennegentig ‘critical moments’
beschreven. Ook zijn bijeenkomsten gehouden met klanten en medewerkers om betekenis te geven
aan dat handelen. Het heeft geresulteerd in een (nieuwe) beschrijving van het handelingsrepertoire
van de middenmanager. Daarmee levert het onderzoek een bijdrage aan het inzichtelijk maken van
wat middenmanagement is, met name door toevoeging van het handelingsperspectief. Het beschrijft
wat een middenmanager doet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de beschikbare
onderzoeken die gericht zijn op de competenties en de leiderschapsstijlen.
In dit hoofdstuk wordt de doelstelling van het onderzoek uiteengezet. Het start met de aanleiding en
daarna de aanzet voor het onderzoek. Vervolgens met een beschrijving van het onderzoeksveld en de
gebruikte termen. Als afsluiting van dit eerste hoofdstuk wordt de opbouw van het proefschrift
toegelicht en is een leeswijzer beschreven voor het vervolg van dit proefschrift.

1.1 Aanleiding voor het onderzoek
De belangrijkste uitdaging voor banken en verzekeraars is de duurzame verankering van het klantbelang in de cultuur. De grootste banken en verzekeraars besteden veel tijd aan de harde kant van
cultuurverandering zoals het aanpassen van beleid en processen. De directie heeft verder de wens
uitgesproken om het klantbelang in alles centraal te stellen, dus ook op de werkvloer. Het blijkt echter
lastig om dit in de praktijk te vertalen naar het gewenste gedrag op de werkvloer. (Site Autoriteit
Financiële Markten, 2015)
Dit onderzoek gaat over wat middenmanagers (kunnen) doen om van toegevoegde waarde te zijn voor
de interactie tussen klanten en medewerkers. Die interactie wordt hier opgevat als de essentie van
dienstverlening en is daarmee het primaire aandachtsgebied voor die middenmanager. Het is een
aandachtsgebied dat onderhevig is aan (continue) verandering door wisselende klantwensen, drijfveren van medewerkers en door triggers uit de omgeving van de organisatie. Uit de literatuurstudie in
hoofdstuk 2 en de veldverkenning in hoofdstuk 3 blijkt dat een beschrijving van het handelen van de
middenmanager hiervoor ontbreekt.
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De aanleiding voor het onderzoek komt voort uit ervaringen en observaties van die (dynamische)
context vanuit de (advies)praktijk. Want dienstverleners en met name financiële dienstverleners
hebben te maken met een continu veranderende omgeving. Het vraagt veel van het verandervermogen van organisaties. Uit ander recent onderzoek is al gebleken dat leidinggevenden hierin
een sleutelrol vervullen (Stoker, 2005). Veel dienstverleners richten zich vandaag de dag op een
verandering die zich meestal door henzelf laat beschrijven onder de noemer ‘het klantbelang centraal
stellen’. Een term die ook door een aantal toezichthouders is overgenomen. En in veel businessplannen van dienstverleners staan zinnen als ‘bij ons staat de klant op nummer één’ en ‘de medewerkers maken hier het verschil’. Maar wat betekent dat dan voor de middenmanager? Wat betekent
deze verandering (van omgaan met klanten) voor het handelen van middenmanagers?
What’s in a name
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar middenmanagers. Allereerst al door te zoeken
naar een heldere definitie van wat een middenmanager is. In de praktijk zijn er vele benamingen en
definities van middenmanagers: coördinatoren, teammanagers, operationeel managers, lager management, supervisors, senioren, primus inter pares. Onder een middenmanager wordt (gebaseerd op
Stoker c.s., 2000) hierbij verstaan: ‘de manager die de eerste laag vormt boven de medewerkers met
klantcontact, met een integrale verantwoordelijkheid voor de operatie’. In hoofdstuk 2.2 wordt deze
definitief verder toegelicht. Hier berust dan ook een daarvan afgeleide (leidende) rol in het goed laten
verlopen van het klant-medewerker contact. Het handelen van de middenmanager en de keuzes die de
middenmanager maakt zijn belangrijk, zeker in het nastreven van een beoogde verandering.
De middenmanagers (wat hij kan of zou moeten kunnen) zijn uiteraard onderwerp van onderzoek
geweest (zie onder meer: Balogun, 2003; Damen, 2007; Huy, 2001; Land, 2003; Wooldridge, 2008).
In de literatuurstudie (opgenomen in hoofdstuk 2) worden deze en andere beschikbare onderzoeken
beschreven. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de positionering en competenties van de middenmanager (Stoker c.s., 2000) en de functie van de middenmanager in de organisatie (Elshout, 2006).
In deze onderzoeken krijgen het functioneren zelf, de handelingen en interventies van een middenmanager (wat hij doet) en het effect daarvan op de dienstverlening van de organisatie, minder aandacht. Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan de beschikbare studies door juist een beschrijving
van dit handelen aan het kennisveld toe te voegen. Ook Balogun (2003) geeft aan dat de hoeveelheid
onderzoek naar wat een middenmanager kan doen en kan toevoegen, klein is. In paragraaf 1.4 wordt
hier verder op ingegaan om de precieze plaats van dit onderzoek in het totale kennisveld toe te lichten.
Sleutelmoment uit de praktijk
De fascinatie voor een thema zoals beschreven in dit onderzoek, heeft vaak een lange aanlooptijd.
Het benoemen van een directe aanleiding is daarmee schijnbaar in tegenstelling. Bovendien gaat het
bij een aanleiding om een situatie en handelingen die vanzelfsprekend zijn voor de een, maar niet voor
een ander. Of die waarde toevoegen voor de een en afbreuk doen voor de ander. Vaak zijn de
handelingen ook nog impliciet en onbewust. Hiermee rekeninghoudend vind ik het toch van belang dat
er een sleutelmoment wordt benoemd, omdat het de start markeert van mijn handelen als onderzoeker. Het bevat de laatste stimulans voor dit onderzoek om mijn nieuwsgierigheid en verbazing (als
motivatie) om te zetten in handelen (het uitvoeren van een onderzoek naar het handelen van middenmanagers). Daarmee is het sleutelmoment voor dit onderzoek een betekenisvolle situatie, die tevens in
lijn is met de gekozen opzet (gericht op het handelen en betekenisgeven) en doelstelling van het
onderzoek. Daarbij kan één sleutelmoment in dit geval voldoende zijn om een onderzoek in gang te
zetten. En wordt onderschreven dat één moment c.q. één waarneming een significante bijdrage kan
hebben aan een te onderzoeken fenomeen (zoals omschreven door Grove en Fisk, 1997). Dat
sleutelmoment voor dit onderzoek is een verandertraject van een managementteam van een
schadeverzekeraar.
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Het sleutelmoment en een sterke stimulans voor de verdieping op het thema komt voort uit een
bijeenkomst met het MT waarin de jaarplanning voor het komend jaar wordt bepaald. Tijdens de
bijeenkomst komt het MT tot de conclusie dat ze veel goede ideeën hebben en veel goede intenties,
maar dat deze in de praktijk zo moeilijk uit te voeren zijn. Dit is op zichzelf een bekend fenomeen, dat
onder andere door Argyris (1993) beschreven is als de incongruentie tussen ‘espoused theory’ en
‘theory in use’. En elders door Hanson (1996, p. 17) wordt beschreven als ‘pocket veto’. Opvallend
echter is dat zich dit ook voordoet richting de klanten en medewerkers. Terwijl dit door MT tegelijkertijd
wordt gezien als het belangrijkste actoren bij het primaire proces en wordt gezien als ‘de kern van onze
dienstverlening’. Desondanks krijgen klanten en medewerkers in de praktijk zeer weinig aandacht van
het MT. Klanten en medewerkers halen nauwelijks hun top 10 aan prioriteiten en aandachtsgebieden.
Projecten, managementoverleggen, heidagen en rapportages voor stafafdelingen, staan alle hoger op
hun managementagenda. Deze zaken vullen hun werkelijke praktijk.
De gedreven organisatie
De hierboven beschreven aanleiding valt in de tijd, samen met het schrijven van het boek ‘De
gedreven organisatie’ (Jansen, Jolink, Noorman en Schoenmaker, 2008). Zoals in de meeste
adviespraktijken bestaat werk uit veel praktijkervaringen, maar ook uit literatuurstudie en onderzoek.
Bij het schrijven van het boek ‘De gedreven organisatie’ is gebruikgemaakt van al beschikbare
inzichten uit de domeinen HRM, organisatiekunde en marketing. Tijdens dat schrijfproces hebben wij
als auteurs veel gediscussieerd over de meest uiteenlopende onderwerpen die samenhangen met de
integratie van de thema’s bedrijfsvoering en HRM. Die discussies worden daarbij regelmatig verrijkt
met theorie, nieuwe onderzoeken en literatuur.
De aanleiding van dit onderzoek is dus een combinatie tussen theorie en praktijk. Dit samenkomen van
praktijk en theorie is geen toeval. Ook in dit onderzoek zullen theorie en praktijk met elkaar in relatie
worden gebracht en bij voorkeur verbonden. Dit onderzoek sluit dan ook van harte aan bij de insteek
van De Caluwé (2013) die schrijft: ‘Met name voor onderzoek dat kwalitatief en exploratief van aard is,
zijn buitenpromovendi van groot belang voor het wetenschappelijk bedrijf. Zij brengen de recente
(praktijk) kennis en ervaringen met betrekking tot bepaalde onderwerpen binnen, die zij vanuit een
relatief klein aantal casus hebben verzameld terwijl de kennisontwikkeling nog in een prille fase zit.’
De Caluwé combineert de twee werelden verderop door te stellen dat wetenschappers de kennis
systematiseren en robuust maken (uit: Handboek buitenpromoveren, 2013). Het thema van dit onderzoek heeft baat bij beide genoemde perspectieven. In lijn met de titel van het proefschrift, maakt het
onderzoek gebruik van het beste wat deze twee werelden te bieden heeft.

1.2 Focus op dienstverlening
In dit onderzoek is gekozen voor een focus op dienstverlening. Het belang van de dienstensector is
sinds het begin van de 20e eeuw steeds verder toegenomen. Dienstverlening wordt door de Van Dale
gedefinieerd als ‘hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek’. In de theorie en
praktijk wordt de term op meerdere manieren gebruikt:
- als aanbod vanuit bedrijven en klanten: in sommige gevallen als kern van het aanbod, maar soms
ook als extra dienst of service op een fysiek product
- als typering van een bedrijfstak: bijvoorbeeld landbouw, industrie en dienstverlening.
In dit onderzoek wordt dienstverlening gebruikt als (1) een perspectief voor afbakening van het inhoudelijke onderwerp en als (2) een perspectief voor een (eerste) afbakening van de context van het
onderzoek. Beide perspectieven worden hierna beschreven.
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Focus op dienstverlening als aanbod
In de economische wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen goederen en producten. Goederen
zijn alles wat in het economische verkeer een waarde bezit. Producten zijn bewerkte goederen die op
de markt worden aangeboden om aan een vraag te voldoen. Producten kunnen worden verdeeld in
fysieke (tastbare) zaken en niet-fysieke zaken. De niet-fysieke producten worden benoemd als
diensten (zie onder meer Tettero, 1994; Fitzsimmons, 2013; Lovelock & Wright, 2007). Het verschil
tussen een product en een dienst is gradueel. Toch is er een aantal kenmerken specifiek voor
diensten. De zes belangrijke kenmerken van diensten zijn (Tettero, 1994):
1. diensten zijn ontastbaar zowel fysiek als mentaal
2. de afnemer produceert mee
3. de productie en consumptie van een dienst vallen samen
4. dienstaanbod is vergankelijk
5. een dienst is persoonsgebonden
6. diensten zijn processen.
Belangrijk is de constatering dat het leveren van een dienst in belangrijke mate gekoppeld is aan de
medewerkers die de dienst leveren en de mensen die diensten afnemen. De kwaliteit van dienstverlening
draait om attitude en interactie (Maas, 2000). En, aansluitend bij Wilderom en Van der Weide, ontlenen
middenmanagers hun invloed onder meer aan hun positie ten opzichte van de medewerkers.
Focus op dienstverleners als context
Elke sector in de Nederlandse economie heeft zijn eigen kenmerken, dynamiek en historie. Vanuit de
aanleiding van het onderzoek, namelijk een praktijkervaring bij een (financiële) dienstverlener, (zie
paragraaf 1.1) ligt de focus op de (financiële) dienstverlenende sector als context voor het onderzoek
voor de hand. Hierbij speelde ook de (noodzakelijke) afbakening van het onderzoeksveld een belangrijke rol. Zowel voor de dataverzameling als voor de reikwijdte van de onderzoeksresultaten is een
beperking van het onderzoeksveld, een belangrijke voorwaarde voor de haalbaarheid van de doelstellingen van het onderzoek. Door de focus van het onderzoeksveld op de dienstverlenende sector,
wordt de aandacht gelegd op de verlening van diensten als primair proces. En hierdoor worden andere
beïnvloedende factoren voor het handelen van de middenmanagers die spelen in de maakindustrie, (te
denken valt aan logistieke principes, het managen van fysieke grondstoffen, werkplekinrichting etc.) in
dit onderzoek niet betrokken.
De (maatschappelijke) relevantie van de sector speelt een belangrijke rol. De tertiaire (de zogenaamde
commerciële dienstverleners) en quartaire sector (de zogenaamde niet commerciële dienstverleners)
zijn qua omvang en impact van groot belang voor de Nederlandse economie. Kwakman (2007) onderstreept eveneens het belang van (professionele) dienstverlening en geeft daarbij aan dat ‘het is tevens
een sector waaraan een aantal belangrijke ‘motorfuncties’ wordt toegekend op het gebied van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap’. Daarnaast hebben financiële dienstverleners maatschappelijk een belangrijke rol. Op de website van de Rijksoverheid (2017) wordt hierover geschreven:
‘Een gezonde, betrouwbare financiële sector is een voorwaarde voor een goed functionerende
economie.’.
De focus op de dienstverlenende sector wordt in paragraaf 1.6 verder afgebakend tot de financiële
sector. In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van de voor dit onderzoek belangrijkste kenmerken van de financiële sector. Tevens worden de deelnemers aan deze multi case study (de
middenmanagers en de Bank of Verzekeraar waarvoor zij werken) beschreven.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op:
- de betekenis en waarde van de middenmanager in paragraaf 1.3
- de definitie van het gehanteerde begrip ‘handelingsrepertoire’ in paragraaf 1.4
- de onderzoeksvraag en het onderzoeksdoel in paragraaf 1.5.
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1.3 Betekenis en waarde van de middenmanager in dienstverlening
In het midden van de vorige eeuw leek het wel alsof het middenkader een onaantastbare positie had.
Een kentering in de positie van de middenmanager werd zichtbaar in de jaren zeventig en tachtig, toen
de prestaties in het bedrijfsleven verslechterden. Problemen in marktgerichtheid en adaptief vermogen,
werden opgelost door te snijden in het middenmanagement. Hierin werd helder wat door Land (2003)
en Stoker c.s. (2001) de slingerbeweging wordt genoemd. De slinger start bij hoge verwachtingen van
de organisatie, in het bijzonder de top van de organisatie, over het middenmanagement. De top van de
organisatie legt veel nadruk op de belangrijke rol van de middenmanager en heeft veel aandacht voor
de competenties ervan. Als na enige tijd de verwachtingen niet waargemaakt (kunnen) worden en de
prestaties in de praktijk tegenvallen, volgt kritiek op het functioneren van de middenmanager. De verwachtingen worden naar beneden bijgesteld, maar tevens wordt ingegrepen in de middenmanagement
laag. Mede onder druk van (externe) ontwikkelingen en strategische keuzes, wordt het organisatieontwerp aangepast. Daarmee verandert de rol en positie van de middenmanagers veelal, wat weer
leidt tot nieuwe, hoge verwachtingen. Waarmee de slingerbeweging in stand wordt gehouden.
In de onderzoeksperiode lijkt deze slingerbeweging weer zichtbaar te worden. Door de slechte
prestaties van veel bedrijven, is de middenmanager wederom onderhevig aan veel kritiek.
Dat wordt onder meer verwoord onder de prikkelende tekst als ‘het einde van de manager’ (verwijzend
naar onder meer een uitzending van VPRO Tegenlicht in 2014). De oorzaak van deze kritiek is terug te
voeren op de eerder beschreven slingerbeweging, waarbij het belang van managers niet helder is
omschreven. Kanter (2004) beschrijft het belang van de middenmanagers als volgt: ‘Het topmanagement kan met briljante ideeën komen, maar als mensen (middenmanagers) die met klanten praten en
de uitvoering van werkzaamheden overzien, die ideeën niet adopteren, dan komt er niets van die
briljantheid terecht.’. Ook Huy (2001) heeft in zijn onderzoek onder meer dan 200 midden- en seniormanagers geconstateerd dat als de middenmanagers zelf initiatieven nemen en projecten starten,
meer dan 80% hiervan succesvol wordt afgerond. Hij stelde dan ook dat als je (radicale) veranderingen
wilt doorvoeren, de middenmanager zeer belangrijk is voor succes. Hij staat daarvoor dicht genoeg op
de klanten en medewerkers om te zien waar de problemen zich voordoen. Maar staat er ver genoeg
vanaf om nieuwe mogelijkheden te zien. Van der Weide en Wilderom (2004) beschrijven de impact van
de middenmanagers vanuit hun positie ten opzichte van andere werknemers. Middenmanagers zitten,
volgens hen, in de positie dat zij ondergeschikten kunnen beïnvloeden door direct contact. Maar waarbij de sandwichpositie, zoals zij dat noemen, ontstaat omdat zij daarnaast ook naar boven moeten
kijken. Om hun rol goed te vervullen zullen zij van beide niveaus de perspectieven moeten verbinden.

1.4 Het handelingsrepertoire van middenmanagers
In het kader van de toenemende aandacht en belangstelling voor leiderschap, is ook de middenmanager steeds vaker onderwerp van onderzoek. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de functie en
positionering van de middenmanager (Stoker c.s., 2000) en de historische ontwikkeling in de functie
(Land, 2003). Ook de ontwikkeling van de middenmanager in relatie tot de al langer beschreven ‘in
between positie’ (Van Doorn en Lammers, 1967) is onderzocht (Elshout, 2006). Deze literatuur heeft
een accent op de functie in de organisatie.
Onderbelicht blijft het functioneren zelf, de handelingen en interventies van een middenmanager in
relatie tot de dienstverlening van de organisatie. Als onderdeel van de aandacht voor de middenmanager is het daarom interessant om te kijken naar het handelen van middenmanagers. Ook hier is
in het verleden onderzoek naar gedaan. Het onderwerp ‘wat doet een manager’ is vanuit zowel theorie
(Quinn 1997, Adizes 1981) als de praktijk (Mintzberg, 1973) onderzocht. In zijn onderzoek kijkt
Mintzberg naar wat managers in de dagelijkse praktijk doen, waar zij hun tijd aan besteden.
Ook Bolte (2002) deed onderzoek naar de tijdsbesteding per week onder 150 managers.
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Het uitgevoerde onderzoek wat in dit proefschrift wordt beschreven, is gericht op het inzichtelijk maken
wat een middenmanager doet, met name gericht op (de interactie tussen) klanten en medewerkers.
Hierbij is een abstractieniveau voor de beschrijving gekozen die zich positioneert tussen competenties
van een middenmanager enerzijds en concrete, dagelijkse tijdsbesteding anderzijds. Competenties zijn
daarbij gedefinieerd als de eigenschappen, kennis en vaardigheden die mensen hebben en die hen in
staat stellen om een taak of functie succesvol uit te voeren (Stoker, 2003). Feitelijk betreft het hier een
voorwaarde om te handelen. Daarmee is beschikken over een competentie niet gelijk aan daadwerkelijk in de praktijk ook zo handelen. De situatie waarin de middenmanager zich bevindt, is van
belang (de context). Maar ook de motivatie van een middenmanager is een belangrijke factor. Stoker
en Kolk (2003) maken daarbij onderscheid tussen vier elementen:
- de activiteiten waar een leidinggevende zich mee bezighoudt (wat)
- de stijl waarmee leidinggegeven wordt (hoe)
- de eigenschappen van een leidinggevende (waarmee)
- de motieven die een leidinggevende heeft om leiding te willen geven (waarom).
Voor het beschrijven van het wat, van de activiteiten waar een leidinggevende zich mee bezighoudt,
zijn in het verleden tijdschrijfstudies uitgevoerd zoals de eerdergenoemde onderzoeken van Bolte
(2002) en Mintzberg (1973). Deze geven met name een beeld hoeveel tijd managers besteden aan
hun taken en de efficiency daarvan. De activiteiten zijn beschreven zonder een koppeling aan de
context of het effect van de activiteit. Vanuit de procesmanagementtheorie (zie onder meer Obers en
Achterberg, 2009) zou dit worden getypeerd als een logistieke benadering van de vraag wat een
leidinggevende doet. Het beschrijft het primaire proces op werkinstructieniveau. Voor het uitgevoerde
onderzoek wordt een ‘logische benadering’ voor het beschrijven van middenmanagers gekozen. De
opdeling in logische en logistieke wijze van beschrijven is ontleend aan de procesmanagementtheorie.
Daarbij worden processen gezien als een ‘logische ordening van activiteiten’. En is de uitvoering van
die logische ordening vastgelegd in werkinstructies, de logistiek.
Om de focus van het onderzoek en het abstractieniveau van de beschrijvingen van wat een middenmanager doet te verduidelijken, wordt in dit onderzoek de term ‘handelingsrepertoire’ gebruikt. Een
term die relatief weinig wordt gebruikt, en die daarom hierna wordt omschreven en toegelicht. Onder
handelingsrepertoire wordt letterlijk verstaan: een repertoire aan handelingen. De term is ontstaan in
een analogie met de muziek, waar een artiest een grote hoeveelheid liedjes tot zijn beschikking heeft.
En soms gepland of ongepland een keuze maakt uit de mogelijke liedjes die hij beheerst. De
Nederlandse leerpsycholoog Van Parreren (1979, 1983) spreekt over een wendbare
handelingsstructuur om te duiden op een vermogen om in wisselende situaties, met wisselend
materiaal adequaat te kunnen handelen. Tevens beschrijft hij een handelingsrepertoire als een geordend bezit aan manieren om te handelen in bepaalde type situaties. Zoals gezegd wordt de term in
de wetenschappelijke literatuur weinig gebruikt. Moen et al. (2000) maken in hun onderzoek gebruik
van de term, zonder daar een eenduidige definitie in op te nemen. Zij maken onderscheid tussen een
constructief, een passief en een agressief handelingsrepertoire. Middenmanagers met een constructief
handelingsrepertoire kunnen in de meeste situaties wel mogelijkheden en kansen ontdekken. Omdat
ze capaciteiten en talenten van anderen respecteren, stimuleren deze managers dat er gewerkt wordt
aan succes. Zij zijn gericht op groei en ontwikkeling van zichzelf en anderen. Een passief handelingsrepertoire is gericht op zelfbescherming en het agressieve handelingsrepertoire op zelfbegunstiging.
Beide richten zich op het creëren van zekerheid en veiligheid, primair voor de middenmanager zelf.
Hoe onveiliger de middenmanager zijn omgeving ervaart, hoe eerder de neiging om veiligheid te
zoeken in een passief of zelfs agressief handelingsrepertoire. Deze onderverdeling in constructief,
passief en agressief handelingsrepertoire, wordt in hoofdstuk 6.3 gebruikt om het handelingsrepertoire
te analyseren. Maar ook zonder deze onderverdeling heeft een beschrijving van het handelingsrepertoire van de middenmanager relevantie voor de wetenschap en de praktijk. In paragraaf 1.5 wordt
de wetenschappelijke relevantie belicht en in paragraaf 1.6 de maatschappelijke relevantie.
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Gebaseerd op deze onderzoeken wordt in dit proefschrift de volgende definitie aangehouden: ‘Een
handelingsrepertoire is het geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers
in verschillende situaties inzetten.’.

1.5 Zicht krijgen op effectief handelingsrepertoire
De Leeuw (1990) geeft aan dat goed onderzoek start met een goede probleemstelling. Hij geeft aan
dat een probleemstelling bestaat uit een doelstelling en een vraagstelling. De doelstelling geeft daarbij
de relevantie aan. De vraagstelling bevat de te onderzoeken vragen. Doelstelling van dit onderzoek is
om een bijdrage te leveren aan de kennis over middenmanagers, door middel van een (nieuw)
theoretisch kader. Dit nieuwe theoretische kader heeft als doel om inzicht te geven in wat de middenmanager doet, door het handelen van de middenmanager te beschrijven in de complexiteit van de
(financiële) dienstverlening. Een tweede doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de
betekenis van het handelen van de middenmanager vanuit het perspectief van klanten, medewerkers
en de middenmanager zelf. Op deze wijze beoogt dit onderzoek ook een bijdrage te leveren aan een
krachtiger en waardevoller middenmanagement in organisaties, met name in de financiële sector.
Samenvattend heeft dit onderzoek daarmee als doelstelling om een bijdrage te leveren aan enerzijds
de beschikbare theorie over de middenmanager en anderzijds aan het beter functioneren van de
middenmanagers in de praktijk.
Opgebouwd in subdoelstellingen:
- inzicht krijgen in de motivatie van middenmanagers voor hun handelen
- inzicht krijgen in de discrepantie tussen de gesproken theorie en de gebruikstheorie van middenmanagers over hun handelen
- inzicht krijgen in de betekenis die klanten, medewerkers en middenmanagers geven aan het
handelen van middenmanagers
- ontwikkelen van een theoretisch kader voor het handelingsrepertoire van de middenmanager die de
perspectieven van klanten, medewerkers en de middenmanagers combineert.
De middenmanager en specifiek het handelen van die middenmanager staat centraal in dit onderzoek.
De focus ligt daarbij op het handelen gericht op het primaire proces: de dienst zoals die in de interactie
tussen klanten en medewerkers tot stand wordt gebracht.
De onderzoeksvraag (gericht op het leveren van een bijdrage aan de kennis over middenmanagers)
die hierbij centraal staat, wordt in hoofdstuk 4.1 verder uitgewerkt. De onderzoeksvraag voor dit
onderzoek is:
‘Wat is het handelingsrepertoire van middenmanagers om waarde toe te voegen aan de interactie tussen
klanten en medewerkers?’.
In hoofdstuk 2 worden de hierboven gebruikte termen uit de doelstelling en de onderzoeksvraag nader
beschreven aan de hand van het literatuuronderzoek. In deze paragraaf wordt volstaan met een
definitie van de drie belangrijkste actoren uit het onderzoek:
1. De middenmanager: diegene die leidinggeeft aan het operationele proces, maar vrijgesteld is van
het uitvoeren van werkzaamheden in datzelfde proces. En die rapporteert aan hogere managers.
2. Medewerker: diegene die op dagelijkse basis werkzaamheden verricht (zowel routinematig als
specialistisch), die direct contact heeft met de klant en in dienst is bij de dienstverlener.
3. Klant: diegene die een dienst afneemt van de dienstverlener, die daarvoor een vergoeding betaalt
en die niet in dienst is van deze dienstverlener.

7

Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek is van academisch belang om de volgende redenen. Ten eerste, omdat deze studie
klanten betrekt in het analyseren van de positie van middenmanagers. De moeilijke positie van
middenmanagers, die te maken met de belangen van topmanagement en medewerkers hebben, is
volop erkend in de literatuur (Currie, 1999; Doorn en Lammers, 1967; Floyd en Woolridge, 1997;
Weide en Wilderom, 2004). Maar het perspectief van de klant op die positie is in de literatuur weinig
beschreven. Dat is wel nodig, omdat de klantbelangen en het voorzien in de behoeften van de klant
door dienstverleners een concurrentievoordeel oplevert (Richards en Jones, 2006). Ten tweede levert
dit onderzoek een bijdrage aan de inzichten op het gedrag van middenmanagers in de praktijk van
financiële dienstverlening. Er is wetenschappelijk onderzoek verricht op het analyseren van de functie
en de ontwikkeling van een middenmanager, maar hun repertoire van handelen gericht op het primaire
proces (en de actoren klanten en medewerkers) is onderbelicht. Dit onderzoek wordt toegespitst op het
werkelijke gedrag van middenmanagers.
Samengevat, zal deze studie bijdragen aan de groeiende literatuur op het gebied van de middenkaderfunctie. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het onderzoek en wetenschappelijke kennis in
het kader van dit onderzoek. Daarbij wordt ook specifieker beschreven op welke punten dit onderzoek
kennis toevoegt aan het wetenschappelijke veld.
Aard van het onderzoek
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is een longitudinale multi case study uitgevoerd,
waarbij het handelen van middenmanagers uit de financiële dienstverlening op verschillende wijzen is
beschreven, geobserveerd en onderzocht. Deze multi case study geeft de mogelijkheid om casus
onderling te vergelijken door middel van een cross-casus analyse (Yin, 2003). Binnen de multi case
study zijn meerdere deelonderzoeken uitgevoerd. Alle deelonderzoeken zijn kwalitatief en inductief van
aard. Aan de start van het onderzoek zijn de middenmanagers geïnterviewd op basis van een semigestructureerde vragenlijst, om zo te komen tot een beschrijving van het voorgenomen handelen van
deze middenmanagers. Voor het beschrijven van het handelingsrepertoire is in een deelonderzoek
gebruikgemaakt van door de middenmanagers aangeleverde ‘critical incidents’ (Chell, 1998) uit hun
eigen praktijk. In dit onderzoek zijn dit sleutelmomenten genoemd. In een ander deelonderzoek is het
handelen van de middenmanagers beschreven aan de hand van observaties tijdens overleg met zowel
hun medewerkers als in hun managementteam (met hun eigen manager). Ook zijn er als onderdeel
van de multi case study meerdere bijeenkomsten met klanten en medewerkers gehouden voor het
geven van betekenis aan het handelen van de middenmanager. Het onderzoek bestrijkt in totaal een
tijdsperiode van meer dan twee jaar. In deze periode is het basismateriaal voor de deelonderzoeken
verzameld. In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het onderzoek verder uiteengezet. Een overzicht van de
verschillende onderdelen van het onderzoek is weergegeven in figuur 4.2.

1.6 Financiële dienstverlening als onderzoekscontext
Het onderzoek naar het handelingsrepertoire van de middenmanager is afgebakend op dienstverlening
en specifiek op financiële dienstverlening. De term: ‘financiële dienstverlening’ wordt nog niet lang gebruikt. Met name in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, als banken en verzekeraars steeds meer
fuseren tot zogenaamde ‘all finance’-instellingen, komt de term steeds vaker naar voren. Het
CBS (2016) maakt voor de financiële dienstverlening onderscheid in (1) Verzekeraars en pensioenfondsen (2) Banken en overige financiële instellingen (3) Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. In het huidige taalgebruik ligt de nadruk binnen de
terminologie nog steeds op banken en verzekeraars. Maar in ruime zin vallen ook pensioenfondsen,
vermogensbeheerders en intermediairs en creditcardverstrekkers en beurshandelaren onder de
financiële dienstverlening. Wat betreft omzet en winst behoort de financiële dienstverlening tot de
grootste sector wereldwijd, ook in Nederland.
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De deelnemende middenmanagers zijn allen werkzaam bij een Nederlandse bank of een Nederlandse
verzekeraar. Daarmee zijn zij werkzaam in een bijzonder en dynamische context. Waar tot begin 2000
de branche een grote aantrekkingskracht had op werknemers en de omzetten ieder jaar toenamen, is
dat beeld de afgelopen jaren drastisch verandert. De rol van de banken en verzekeraar, bij de start en
het vervolg van de economische crisis, heeft geleid tot een totaal ander speelveld. Financiële dienstverleners worden maatschappelijk zeer kritisch bekeken en dat heeft gevolgen voor het primaire
proces en de rol van de middenmanager. Banken en verzekeraar moeten (continu) hard werken om
het vertrouwen van klanten te herstellen. Zij worden steeds weer beoordeeld op hun toegevoegde
waarde voor en door diezelfde klanten. De omzetten lopen terug, werknemersbestanden krimpen, er
wordt genationaliseerd en er vinden beursgangen plaats. Kortom: een onderzoekscontext waar bij
uitstek de middenmanager een rol kan spelen in een verandering met een maatschappelijke relevantie.
Bij het bepalen van het object van het onderzoek is gezocht naar een context waarin een grote
verandering gaande is. Waar meerdere grote partijen een rol speelden en waar voldoende middenmanagers werkzaam zijn die konden participeren in het onderzoek. En waar klanten, maar ook
medewerkers betrokkenheid hebben bij het inzichtelijk maken van (toegevoegde) waarde van alle
actoren in het onderzoek. Gekozen is voor de financiële dienstverlening dus de empirische data van
het onderzoek zijn hiertoe beperkt, net als de bevindingen en conclusies. Ter ondersteuning van de
keuze van het onderzoeksobject spelen nog de volgende kenmerken een rol:
- de dienstverlenende sector is van grote importantie en relevantie voor de Nederlandse economie en
maatschappij
- kwaliteit van het primaire proces van dienstverlening staat sterk in de aandacht van klanten en
stakeholders
- de sector is in verandering, waarmee leidinggeven aan het operationele proces enerzijds en de
verandering anderzijds, zeer actueel is
- de sector is een vertrouwd werkveld van de onderzoeker.
Maatschappelijke relevantie
Middenmanagers ervaren hun positie als moeilijk, omdat zij een centrale positie bezetten binnen een
organisatie en meerdere groepen alle aan hen trekken. Het is de taak van middenmanagers om
relaties te onderhouden met zowel hoger management, zijn peergroup (andere middenmanagers), zijn
werknemers als de klanten van zijn bedrijf. Dit spanningsveld is moeilijk te hanteren, als zich een (niet
te vermijden) belangenconflict voordoet tussen de verschillende belangengroepen. Elshout (2006)
schrijft dat de taken en verantwoordelijkheden van middenmanagers vaak onduidelijk zijn. Dat maakt
het nog moeilijker voor middenmanagers om met de verschillende belangen om te gaan. Dit onderzoek
beoogt meer inzicht te geven in het repertoire van middenmanagers tijdens een tegenstrijdige situatie:
hoe ze handelen in dit spanningsveld en hoe ze waarde toevoegen aan het primaire proces van dienstverlening. Het inzicht in het werkelijk en observeerbaar handelen geeft (toekomstig) middenmanagers
en hun leidinggevenden ook de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen als middenmanager
(Meindl,1990).
Met het beschrijven van het handelingsrepertoire vermijd ik de vraag: ‘Moet de middenmanager
verdwijnen?’. Vanuit de maatschappij wordt deze vraag veelvuldig gesteld, maar dit onderzoek richt
zich op de wijze waarop de middenmanager (indien aanwezig) een waardevolle bijdrage kan leveren.
Daarmee wordt inzicht gegeven in het daadwerkelijk handelen en op deze wijze levert dit onderzoek
een indirecte bijdrage aan het concreet en gefundeerd kunnen voeren van het debat over het
bestaansrecht van deze (in omvang afnemende, maar nog steeds grote) groep middenmanagers.
Zonder hierover een oordeel te vellen of na te streven.
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1.7 Leeswijzer
Dit boek bestaat uit 10 hoofdstukken, die grotendeels ook los van elkaar gelezen kunnen worden. Voor
de geïnteresseerde lezer die alle hoofdstukken tot zich gaat nemen, kan dit inhouden dat er soms
sprake is van enige overlap. Hopelijk wordt dit ervaren als ‘de kracht van de boodschap door de
herhaling’. Voor degenen die selectief de hoofdstukken willen lezen, is onderstaande leeswijzer
opgenomen.
Allereerst wordt in drie hoofdstukken dit voorliggende onderzoek gepositioneerd. In hoofdstuk 1 is de
aanleiding voor het onderzoek beschreven en is het onderzoeksveld en de gehanteerde terminologie
toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de onderzoeken en wetenschappelijke kennis op de
relevante elementen van dit onderzoek en in het bijzonder de onderzoeksdoelstelling. De middenmanager en het denken over betekenisvol handelen nemen hier een belangrijke plek in. Daarmee
wordt ook helder welke kennis dit onderzoek wil toevoegen aan het wetenschappelijke veld. In dit
hoofdstuk worden ook de resultaten van de literatuurverkenning en een verdiepend onderzoek, die
in de tijd gescheiden zijn uitgevoerd, geïntegreerd weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving
gegeven van een viertal veldverkenningen die zijn uitgevoerd. Vanuit verschillende invalshoeken is in
de financiële dienstverlening een eerste kwalitatief onderzoek gedaan naar de rol en het handelen van
de middenmanager. Gericht op klanten en medewerkers in enge zin, en de kwaliteit van dienst-verlening in brede zin. Daarmee is de relevantie voor de onderzoeksvraag in de praktijk verder bepaald.
En is tevens de definitieve vraagstelling van het onderzoek opgesteld.
Hoofstukken 4 tot en met 9 vormen de kern van dit boek en beschrijven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Hoofdstuk 4 bevat de opzet van het onderzoek en de methodologische onderbouwing. Hierin wordt de onderzoeksarchitectuur beschreven en wordt de dataverzameling toegelicht.
Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de deelnemers aan het onderzoek. Hierin worden de middenmanagers en hun hoger manager beschreven, voor zover voor dit onderzoek relevant. Daarnaast
wordt ook de context van de middenmanagers in beeld gebracht door een bedrijfsprofiel op te nemen
van de Bank en de Verzekeraar waar de middenmanagers werkzaam zijn. In hoofdstukken 6 tot en
met 9 worden de verschillende analyses behandeld die zijn uitgevoerd in dit onderzoek aan de hand
van voor dit onderzoek verzamelde data. Hierin is ook de longitudinale opzet terug te herkennen, want
de hoofdstukken behandelen in chronologische volgorde de verschillende delen en analyses van het
onderzoek. In hoofdstuk 6 worden de motivatie en het voorgenomen handelen (het gedrag en de
intenties) van de middenmanagers beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de voorgenomen interventies in episodisch tweede orde veranderen en interventies en gedrag in het kader van
incrementeel eerste orde veranderen. Hoofdstuk 7 geeft een beschrijving van het handelingsrepertoire
zoals dat vanuit het onderzoek is waargenomen. In hun overleg met het team en met collega’s zijn de
middenmanagers geobserveerd en analyse van deze waarnemingen is in dit hoofdstuk opgenomen.
Een andere beschrijving van feitelijke handelingen is verzameld doordat de middenmanagers voor dit
onderzoek zelf sleutelmomenten hebben vastgelegd. De uitkomsten van deze (in totaal een kleine 200)
momenten zijn opgenomen in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 worden de verschillende elementen van het
onderzoek gebundeld, doordat de klanten, medewerkers en middenmanagers gezamenlijk betekenis
geven aan het handelingsrepertoire van de middenmanager. In een bijeenkomst hebben de middenmanagers hun voorgenomen handelingsrepertoire toegelicht aan de hand van hun eigen beschreven
sleutelmomenten. En is er in een gesprek vanuit verschillende (klant, medewerker en middenmanager)
perspectieven betekenis gegeven aan dat handelingsrepertoire.
In hoofdstuk 10 worden de onderzoeksvragen beantwoord. In dit laatste hoofdstuk worden de inzichten
en uitkomsten van de verschillende analyses gebundeld en gekoppeld aan het onderzoeksdoel en de
onderzoeksvraag. Daarin wordt een beschrijving van het handelingsrepertoire gegeven, bestaande uit
vier metacodes en 30 hoofdcodes. De conclusies worden verder opgesplitst in opbrengsten voor de
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wetenschap en opbrengsten voor de praktijk. Hoofdstuk 10 sluit af met nog openstaande discussiepunten en suggesties voor vervolgonderzoek. In onderstaande figuur wordt de opbouw van het
onderzoek schematisch weergegeven.

Figuur 1.1: Opbouw en verloop van het onderzoek
Bij de leeswijzer hoort ook nog een aantal notes voor de lezer:
1. In dit onderzoek wordt de middenmanager veelal aangeduid in de mannelijke vorm. Dit is gedaan
om de leesbaarheid te vergroten en omdat het merendeel van de deelnemers (random gekozen)
mannelijk is. Maar daar waar in dit proefschrift ‘hij’ staat, mag ook ‘zij’ gelezen worden. In het
gebruik van de mannelijke vorm enkelvoud schuilt geen enkel waardeoordeel.
2. Eenzelfde keuze is gemaakt voor de term ‘middenmanager’. Hiervoor bestaan verschillende
definities en in dit onderzoek is gekozen voor de definitie zoals opgenomen in paragraaf 1.3 en
2.2. Wellicht dat anderen bij deze definitie de term operationeel manager, uitvoerend manager,
lager manager of teammanager zouden hebben gebruikt. In dit proefschrift is ervoor gekozen om
de term middenmanager te gebruiken, omdat deze het meest gangbaar en herkenbaar is in het
Nederlands taalgebruik.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk bevat de plaatsbepaling van dit onderzoek in de bestaande wetenschappelijke literatuur.
Aangegeven wordt welke relevante theorieën en onderzoeken van belang zijn voor dit onderzoek. En
wat ik in de bestaande literatuur vind dat van belang is voor de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag
voor dit onderzoek is: Wat is het handelingsrepertoire van middenmanagers om waarde toe te voegen
aan de interactie tussen klanten en medewerkers? (zie ook paragraaf 1.5 en later in dit proefschrift,
hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de centrale begrippen en concepten uit deze onderzoeksvraag. Doel hiervan is om de begrippen uit de onderzoeksvraag verder te verdiepen en inzicht te
geven in de al beschikbare relevante kennis over de onderwerpen. In totaal worden vier onder-werpen
behandeld, namelijk:
1. Dienstverlening, waarbij de definitie en belangrijkste kenmerken van dienstverlening worden
behandeld.
2. De middenmanager, waarbij ook weer een definitie wordt beschreven met de belangrijkste kenmerken, maar ook stil wordt gestaan bij de positie en ontwikkeling van de middenmanager.
3. Sturing geven aan verandering en ontwikkeling, waarbij wordt ingegaan op manieren om (gepland)
te veranderen en dit gekoppeld wordt aan de middenmanager als veranderaar.
4. Betekenisgeving, drijfveren en handelingen, waarbij wordt stilgestaan bij het handelingsperspectief.
Waarom deze vier onderwerpen
De vier onderwerpen zijn gekozen, omdat zij relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Om namelijk een goede beschrijving van het handelingsrepertoire te kunnen maken, is het
allereerst van belang om de context waarin dit handelen gebeurt, goed te begrijpen. Onderzoeken naar
managers van onder meer Mintzberg (1973) en Quinn (1997) benadrukken het belang van de context
waarin de managers bewegen. Met het behandelen van de kenmerken van dienstverlening ontstaat
een helder beeld van de factoren en actoren die een rol spelen, maar is ook inzichtelijk welke kenmerken van de context van invloed kunnen zijn op het handelen. Vervolgens wordt de middenmanager
zelf nader belicht. Welke groep managers wordt in de literatuur als middenmanager benoemd en wat is
al over deze groep onderzocht? Bij eerdere onderzoeken worden voor het begrip middenmanagers
door meerdere auteurs (onder meer door Nonaka 1994; Stoker, 2000; Huy, 2001; Elshout, 2006)
uiteenlopende definities gehanteerd. Daarom wordt de beschikbare literatuur behandeld en wordt een
definitie van de middenmanager zoals in dit onderzoek wordt gebruikt, gegeven.
Omdat de middenmanager werkt in een organisatie, en organisaties continu in verandering zijn (Weick,
2000) worden de handelingen die worden verricht door de middenmanager in een veranderperspectief
geplaatst. Een goed begrip van wat verandering is, is daarom nodig voor dit onderzoek. De Caluwé en
Vermaak (2006) spreken over een grote diversiteit in interpretaties en definities van het begrip verandering. Zij benadrukken het belang om het brede begrip verandering verder in te vullen. Daarom
wordt hier in de literatuurstudie aandacht aan besteed. Hiervoor worden allereerst de verschillende
veranderparadigma’s beschreven, die in dit onderzoek een rol spelen. En daarna wordt dit gekoppeld
aan de middenmanager als degene die sturing geeft aan verandering. Hiermee is voor dit onderzoek
dan ook het onderwerp van onderzoek, de context waarin deze zich beweegt en het dynamisch
perspectief beschreven en gedefinieerd.
Als laatste onderwerp van de literatuurstudie in dit hoofdstuk, wordt ingegaan op betekenisgeving,
drijfveren en handelingen. De handelingen van de middenmanager staan centraal in dit onderzoek,
omdat daar in de beschikbare onderzoeken weinig aandacht voor is geweest. Het is daarom
van belang om inzichtelijk te hebben welke onderzoeken en kennis al wel beschikbaar zijn over de
handelingen, het gedrag en de activiteiten van middenmanagers. Voor het definiëren van een scala
aan handelingen van middenmanager is in de onderzoeksvraag de term ‘handelingsrepertoire’
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opgenomen. Het is een term die weinig wordt gehanteerd in de beschikbare onderzoeken. Moen et al.
(2000) en Smid, Van Hout en Burger (2005) gebruiken het begrip in hun onderzoeken, maar komen
daarbij niet tot een (eenduidige) definitie. Daarom wordt in dit hoofdstuk een definitie gegeven van het
begrip handelingsrepertoire aan de hand van de beschikbare literatuur. De definitie van het handelingsrepertoire wordt verdiept, door het te verbinden met de drijfveren en motivatie van de middenmanagers. Een verbinding die aansluit bij Ajzen (2005) en Burger et al. (2010) die eveneeens het
belang van deze koppeling tussen handelen en motivatie benadrukken. Evenals Stoker (2000) die de
motivatie van middenmanagers als onderdeel beschouwt van de door haar gebruikte vierdeling voor de
beschrijving van middenmanagement. Ten slotte wordt in dit onderzoek het handelen van de middenmanager in een sociaal constructief perspectief geplaatst. Bij dit gehanteerde perspectief worden de
handelingen van de middenmanager zichtbaar in een sociaal interactieproces, waarbij het handelen
niet objectief waarneembaar is. Dit sluit aan bij de definitie van (collectieve) betekenisgeving door
Weick (2005). Ook op betekenisgeving wordt in dit hoofdstuk verder ingegaan aan de hand van de
beschikbare literatuur en onderzoeken.
Opbouw van dit hoofdstuk
De vier onderwerpen worden in de navolgende paragrafen behandeld. Van elk onderwerp worden
eerdere onderzoeken en ontwikkelde wetenschappelijke kennis beschreven. En zal vervolgens aangegeven worden wat de betekenis hiervan is voor dit onderzoek. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de
onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen en plaatst de onderwerpen in een totaaloverzicht
als ordening voor de lezer. Het figuur bevat de vier onderwerpen die zullen worden behandeld, waarbij
de nummers van de paragrafen uit dit hoofdstuk, ook zijn opgenomen in de figuur. Dit figuur zal aan de
start van elke paragraaf in dit hoofdstuk terugkomen als leeswijzer.

Figuur 2.1: Overzicht van de verschillende elementen uit het theoretisch kader
Als eerste gaat het in paragraaf 2.1 over de dienstverlening. Er wordt een definitie gegeven, waarbij de
klant en medewerker een belangrijke plaats hebben in het creëren van waarde en waardevolle dienstverlening. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op de middenmanager. Daarbij wordt een
definitie opgesteld die in dit onderzoek wordt gebruikt, die gebaseerd is op eerder onderzoek. En wordt
ingegaan op de evolutie van middenmanagers in historisch perspectief. In paragraaf 2.3 komt vervolgens aan de orde hoe middenmanagers omgaan met de dynamiek en veranderingen in hun werk.
Zowel de geplande als ongeplande veranderingen komen daarbij aan bod. En als laatste onderwerp
wordt in paragraaf 2.4 stilgestaan bij de middenmanager als handelend actor in organisaties. Hierin
staatl het handelen van de middenmanager en het handelingsrepertoire centraal. Deze paragraaf
eindigt met een definitie van het begrip handelingsrepertoire, als basis voor het verdere onderzoek.
Dit hoofdstuk wordt vervolgens in paragraaf 2.5 afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste
conclusies uit het literatuuronderzoek en de betekenis hiervan voor het onderzoek. Dit wordt gedaan
door de keuzes samen te vatten die gemaakt zijn op basis van de literatuurstudie. Tevens wordt het
vervolg van het onderzoek aangegeven. Maar allereerst wordt in paragraaf 2.1 ingegaan op de dienstverlening, als context van het onderzoek.
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2.1 Over dienstverlening
Inleiding
Het belang van dienstverlening voor Nederland en daarmee
ook de relevantie voor dit onderzoek is al langer bekend.
‘Diensten hebben de toekomst’, schreef Tettero in 1983 in
zijn boek ‘Marketing voor dienstverlenende organisaties’.
En hij haalt daarbij aan dat Fourastié al in 1965 uiteenzette
dat de economie steeds meer naar een diensteneconomie
evolueerde. Na de landbouweconomie en de industriële ontwikkelfase gaat Nederland vanaf 1960 naar
een postindustriële maatschappij. Het verrichten van fysieke arbeid, zoals beroepen in de industrie en
de landbouw, maakte in toenemende mate plaats voor beroepen in de dienstverlening met onder
andere beroepen in de handel, financiële sector, zorg en toerisme. Er is geen land ter wereld waar zo’n
groot deel van de beroepsbevolking in de dienstverlening werkt (Van der Kwast, 2009). Tegenwoordig
is in Nederland 80 procent van de beroepsbevolking werkzaam in de dienstverlening. In 2016 nam de
omzet van zakelijke dienstverlening in Nederland met 5,6 procent toe. Dit was het derde jaar op rij dat
de omzet hoger was dan een jaar eerder. Het omzetniveau in de zakelijke dienstverlening lag in 2016
19,1 procent hoger dan tien jaar eerder (CBS, 2017). De Nederlandse economie wordt daarom ook wel
als een dienstverleningseconomie gekarakteriseerd (Normann, 1991; Gastelaars, 2006).
In deze paragraaf wordt het begrip ‘dienstverlening’ verkend vanuit de bestaande literatuur en vanuit
recent onderzoek. Het doel daarvan is om te komen tot een voor dit onderzoek passende omschrijving
en definitie. En tot een overzicht van elementen die met het begrip dienstverlening samenhangen. De
opbouw van deze paragraaf is als volgt. In het eerste deel (paragraaf 2.1.1) wordt ingegaan op de
dienstverlening zelf. Daarbij worden belangrijke kenmerken benoemd en wordt de gehanteerde
definitie van het begrip dienstverlening voor dit onderzoek gegeven. Vervolgens wordt in de tweede
paragraaf (paragraaf 2.1.2) stilgestaan bij het organiseren van de dienstverlening. Hier worden ook de
verschillen in karakteristieken tussen dienstverleners beschreven. In de derde paragraaf (paragraaf
2.1.3) wordt ingegaan op de waardecreatie door klanten en medewerkers. Waarna in de vierde en
laatste paragraaf de betekenis van dit deel van de literatuurstudie voor het onderzoek wordt
samengevat.

2.1.1 Definitie en unieke kenmerken van dienstverlening
In de onderzoeken naar rollen en gedrag van managers, wordt steeds benadrukt dat een effectieve
invulling van de managementrol, beïnvloed wordt door de (organisatie) context waarin de manager
opereert (Adizes, 1981; Mintzberg,1973; Quinn 1997). Daarom wordt in deze paragraaf ingegaan op
context van de middenmanager door stil te staan bij de definitie van dienstverlening en de verschillende kenmerken van dienstverlening die vanuit de literatuur zijn onderzocht.
Dienstverlening algemeen
Als eerste wordt de dienstverlening en in het bijzonder het verlenen van diensten beschreven.
Fitzsimmons (2013, p. 4) defineert een dienst (gebruikmakend van Lovelock en Wright (2007, p. 6) als
volgt: “Services are economic activities offered by one party to another, most commonly employing
time-based performances to bring about desired results in recipients themselves or in objects or other
assets for which purchasers have responsibility. In exchange for their money, time and effort, service
customers expect to obtain value from access to goods, labor, professional skills, facilities, networks,
and systems; but they do not normally take ownership of any of the physical elements involved.”.
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Volgens deze definitie betreft het allereerst een economische activiteit waar beide partijen een belangrijke rol spelen. De interactie tussen de aanbieder en de klant, is daarbij een tijdsgebonden activiteit.
Productie en consumptie van een dienst vindt tegelijkertijd plaats. Dit hangt samen met het feit dat er
geen overdracht is van eigenaarschap van fysieke entiteiten. In tegenstelling tot een dienst is een
product een fysieke entiteit en omvat tastbare attributen die voorzien in de behoefte van een koper
(Murray en Schlacter, 1990). Wel is er sprake van waardeoverdracht. De klant heeft ‘gewenste
resultaten’ op het oog en de aanbieder levert een dienst die in de ogen van de klant ‘waardevol is’.
De klant op zijn beurt betaalt in de vorm van geld, maar ook in de vorm van tijd en moeite.
Ook Kotler (1972) benadrukt in zijn omschrijving van de dienstverlening de ruil tussen klant en
organisatie. Hij omschrijft dienstverlening als een transactie van waarden. Daarbij is er sprake van
wederzijdse waardeverlening. Immers, de klant ontvangt waarde van de dienstverlener in de vorm van
een dienst die in zijn behoefte voorziet. Maar ook de dienstverlener ontvangt waarde, die verder gaat
dan de betaling voor de transactie. Want ook de informatie die door een klant aan een dienstverlener
wordt gegeven (al dan niet bewust) is van waarde voor de dienstverlener. Het begrip waarde is ook
een verruiming van de begrippen ‘product’ of ‘product in ruime zin’.
Hoewel het verschil tussen een product en een dienst gradueel is, zijn er toch kenmerken die specifiek
zijn voor diensten. De zes belangrijke kenmerken van diensten zijn (Tettero 1994): 1) diensten zijn
ontastbaar zowel fysiek als mentaal, 2) de afnemer produceert mee, 3) de productie en consumptie
van een dienst vallen samen, 4) dienstaanbod is vergankelijk, 5) een dienst is persoonsgebonden en
ten slotte 6) diensten zijn processen. Naast Tettero komen ook andere onderzoekers tot een vergelijkbare opsomming van onderscheidende kenmerken van diensten ten opzichte van producten, namelijk:
tastbaarheid, heterogeniteit, onscheidbaarheid, verspilbaarheid (Fitzsimmons, 2013, De Jong en
Vermeulen, 2003) en klantbetrokkenheid (Fitzsimmons, 2013). In 1996 voegen Pine en Gilmore hier
nog een extra dimensie aan toe door naast producten en diensten ook de belevenis van het product
als waarde te benoemen. Waarbij zij de belevenis van een aanbod, beschrijven als een ‘memorabele
gebeurtenis die personen op een inherent persoonlijke manier ergens bij betrekken’. Het bepalen van
wat memorabel is en wat niet, zal per persoon verschillen.
Tussen de onderzoekers is er overeenstemming over het feit dat het leveren van een dienst in belangrijke mate is gekoppeld aan de mensen die de dienst leveren en de mensen die de dienst afnemen.
Het gaat daarbij zowel over het individu als om groepen mensen. Want zowel klanten, medewerkers
als middenmanagers bewegen zich in een of meer groepen. Waarmee de waarde voor het sociale
gedrag in groepen, van belang kan zijn voor de verschillende individuele actoren. Homans (1958) en
Blau (1964) benoemen dat sociaal gedrag als het uitruilen van immateriële goederen zoals prestige,
symbolen van goedkeuring, informatie of loyaliteit. Deze toevoeging maakt een koppeling naar
betekenisgeving noodzakelijk (zie paragraaf 2.4.1) en geeft aan dat de klant niet een passieve rol dient
te krijgen, maar een actor is in de dienstverlening. Belangrijk voor dit onderzoek is dat de onderzoekers
benadrukken dat de klant een rol heeft in de dienstverlening.
Aard van de dienst
De dienstverlening kan verder beschreven worden door de aard van de dienst als kenmerk te nemen.
Ondanks het feit dat de klant een belangrijke plaats inneemt in de meest gehanteerde definities van
dienstverlening (Fitzsimmons, 2013), hanteren veel onderzoekers een onderscheid in diensten waarbij
de klant minder in de beschrijvingen wordt meegenomen. Kijkend vanuit het perspectief van de aanbieder, kan een onderscheid worden gemaakt in diensten gericht op, ‘client relations’, ‘creative problem
solving’ en ‘adaptation of ready solutions’ (Löwendahl, 2005). Client relations zijn diensten die gericht
zijn op effectiviteit. Löwendahl omschrijft het als ‘Our professionals deliver whatever the customer may
need, as long as it is within our area of expertise.’. Dit is een type dienstverlening die sterk afhankelijk
is van de (individuele) professional. Als tweede dienst benoemt Löwendahl de ‘Creative problem
solving’, Deze diensten zijn zowel op efficiency als effectief gericht en worden door Löwendahl
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beschreven als ‘we have the best experts within our area(s) of expertise, and will deliver state-of-the
art solutions to your toughest problems’. Een type dienstverlening die op teamniveau door organisaties
kan worden gerealiseerd. Als derde en laatste zijn er volgens Löwendahl (2005) diensten gericht op
efficiency. Deze ‘ready solutions’ worden beschreven als ‘we have the solution for you; we will
customize it to fit your particular needs’. Dit type dienstverlening vraagt een realisatie op organisatieniveau. Een collectieve prestatie en werken in ketens is hierbij benodigd voor succesvolle uitvoering.
Opvallend is dat Löwendahl in de beschrijving van de aard van de dienstverlening, de betrokkenheid
van de klant beperkt wordt tot het aangeven van de ‘customer need’. Er is geen sprake van meeproduceren, zoals omschreven door Tettero (1994).
Professionele dienstverlening
In de bijdrage aan het kennisveld over dienstverlening en de aard van de dienst richt veel van recent
onderzoek zich op professionele dienstverlening. Daarbij wordt in de literatuur onderscheid gemaakt
tussen ‘professional service firms’ en ‘professional services’. Het onderscheid tussen beide is afgeleid
van het type dienst wat wordt geleverd. Het is een aanbodgedreven onderscheid vanuit het serviceaanbod zelf. Kwakman onderscheidt vijf essentiële kenmerken van wat hij verstaat onder ‘professional
services’ (ofwel professionele diensten):
1. Komen tot stand in een commerciële (grotendeels ‘business-to business’) setting, waarbij sprake is
van een opdrachtgever (klant) en een opdrachtnemer (dienstverlener).
2. Zijn gebaseerd op het inzetten van ‘intellectual capital’, dat wil zeggen hoogwaardige en zich
ontwikkelende kennis en ervaring op hbo- en wo-niveau.
3. Kenmerken zich door frequent contact (en meer of minder samenwerking) met klanten op uiteenlopende momenten in het proces van dienstverlening.
4. Richten zich op maatwerk voor klanten, waarbij ook vormen van deels gestandaardiseerde dienstverlening mogelijk zijn.
5. Worden geleverd door zogenoemde ‘professionals’, hoogopgeleide personen met gespecialiseerde kennis en vaardigheden en specifieke persoonskenmerken (zie Deprez, 2004).
Zo gekarakteriseerd zou gesproken kunnen worden van professionele kennisintensieve diensten of
zakelijke kennisintensieve diensten. En hoewel de financiële dienstverlening strikt genomen niet onder
zijn definitie vallen, zijn de inzichten die in dit veld zijn opgedaan, ook van waarde voor dit onderzoek.
Ook Kwakman (2007) geeft daarbij aan dat de term ‘professionele diensten’ zich lastig laat afbakenen.
Soms worden diensten ten dele geleverd door professionals, waarbij de term professional ook lastig
eenduidig te definiëren is. Weggeman maakt onderscheid tussen Improviserende professionals en
Routine-professionals. Een professional die steeds weer innoveert, die creatieve manieren vindt om
waarde toe te voegen wordt daarbij getypeerd als een I-professional. Als men telkens te maken krijgt
met dezelfde categorievragen wordt een routinematige manier van werken ontwikkeld. Weggeman
(1997) spreekt hierbij van ‘R-professionals’. In tabel 2.1 wordt een samenvatting van de verschillen
tussen de I-professional en de R-professional weergegeven.
Tabel 2.1: Samenvatting van I-professional en R- professional (cf Weggeman)
I-professional

R-professional

Innoverend en improviserend

Routinematige werkend

Vernieuwt, maakt nieuwe informatie

Verbetert, overtreft normen en standaarden

Basis is informatie en attitude

Basis is ervaring en vaardigheid

Is creatief en flexibel

Is efficiënt en gefocust

Doorbreekt patronen

Ontwikkelt patronen
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Opvallend is dat veel van de literatuur over professionals en professionele dienstverlening stilstaat bij
de definitie van beide begrippen (zie bijvoorbeeld Wanrooy 2007), maar dat deze indelingen voornamelijk gebaseerd zijn op het inzichtelijk maken van de aanbodzijde. De diversiteit aan professionals
en hun werk ligt ten grondslag aan de indelingen van bijvoorbeeld Maister (1993) en Löwendahl
(2005). Het geeft een goed overzicht van de geleverde dienst en propositie naar klanten. Maar laat de
klant en de potentiele invloed van de klant zelf buiten beschouwing.
Aanbodzijde en de klantzijde
Er is wel een poging gedaan, om de klant bij de classificatie van de dienstverlening te betrekken, in het
onderzoekswerk van Silvestro, Fitzgerald en Johnston (1992). Daar waar Löwendahl (2005) primair
spreekt over ‘leveren’ en een aanbodgedreven definitie hanteert, komen Silvestro et al. (1992) tot een
classificatie, waarbij de klant en het voortbrengingsproces worden toegevoegd aan de aanbodbenadering. Zij komen tot de volgende vier dimensies:
1. Lengte van klantcontact per transactie: variërend in duur van het contact tussen klant en medewerker en variërend in frequentie van het contact van hoog naar laag (zie ook Maister, 1993).
2. Mate van ‘customization’ of standaardisatie: variërend van oplossingen die voor een individuele
klant worden geproduceerd tot een oplossing die aan meerdere klanten wordt aangeboden en
waarbij de dienst geen variatie kent.
3. Complexiteit van het probleem van de klant: variërend van een vraag die uniek is en waarbij veel
aspecten zijn betrokken tot een vraag die zich vaker voor heeft gedaan (voor de klant).
4. Product- of procesnadruk: variërend met nadruk op wat de klant koopt of op hoe de dienst wordt
geleverd.
Daarmee verbreden zij de classificatie door niet alleen de aanbodzijde te betrekken, maar ook de wijze
waarop de dienst tot stand komt en de uitkomst van de het proces, de daadwerkelijke dienst zelf.
Voortbouwend op het onderscheid in het ‘hoe’ en ‘wat’ (zoals benoemd door Silvestro et al., 1995) van
het voortbrengingsproces onderscheidt Wilson (1989) twee dimensies. Dat zijn als eerste: het werk
proces (‘hoe’) is goed of minder goed observeerbaar. En als tweede: het eindresultaat (‘wat’) is goed of
minder goed observeerbaar. Voor beide dimensies geldt dat de aard van de dienstverlening, ervoor
kunnen zorgen dat zowel het proces als het resultaat lastig te observeren zijn. Jansen et al. (2010)
komen al combinerend met deze twee dimensies tot een onderscheid in vier typen en koppelen dit
eveneens aan de wijze van organiseren (waarover in paragraaf 2.1.2 verder wordt geschreven). De
vier typen zijn opgenomen in tabel 2.2 en zijn achtereenvolgens:
1. Onderhoud-interactieve diensten: gestandaardiseerde interacties, routinematige professionals,
beperkt informatietransport, klant weet wat hij wil, nadruk op operationele excellentie.
2. Proces-interactieve diensten: duidelijk werkproces, onduidelijk doel. Hier ligt de nadruk op het
goede proces in plaats van de output, dus op procedurele legitimiteit. Dit type dienstverlening is
georganiseerd rond procedure projecten (Maister, 1993).
3. Taak-interactieve diensten: de klant is afhankelijk en onzeker over het proces, maar is zeker over
het doel of product. Een professional met een sterk ‘esprit de corps’ lost unieke klantproblemen op
met een hoog niveau van innovatie. De nadruk ligt daarom op dienst leiderschap.
4. Persoonlijk-interactieve diensten: niet gestandaardiseerd, intrinsieke ambiguïteit, klant en professional zijn samen ‘onderweg’, onduidelijk over de diagnose of status quo, het beste doel, of
over het proces. Omdat effectief management vrijwel onmogelijk is, is het management gebaseerd
op ‘afgeleide indicatoren’ (bijv. het aantal diploma’s). De nadruk ligt hier op klantintimiteit.
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Tabel 2.2: Typologie van diensten (Jansen et al., 2010)
Productnadruk (eindresultaat, wat)

Procesnadruk
(werkproces,
hoe)

Observeerbaar doel

Niet observeerbaar doel

Observeerbaar
proces

Onderhoud-interactieve
diensten

Proces-interactieve
diensten

Niet observeerbaar
proces

Taak-interactieve diensten

Persoonlijk-interactieve
diensten

Naast de combinatie van procesnadruk en productnadruk, levert dit model een bijdrage aan de theorie
door onderscheid te maken in observeerbare en niet observeerbare doelen en processen. En het
koppelt de mate van observeerbaarheid aan de wijze van managen. De mate van observeerbaarheid is
door Jansen et al. (2010) teruggebracht tot een tweedeling. Zij zijn van mening dat elke vorm van
dienstverlening gekenmerkt wordt door enige mate van abstractheid en ‘niet observeerbaarheid’. De
conclusie, dat bij minder observeerbare doelen en processen, de mate van controle door de manager
of organisatie van de diensten afneemt, wordt in dit onderzoek onderschreven. De constatering dat bij
persoonlijk interactieve diensten ‘effectief management vrijwel onmogelijk is’, raakt aan de onderzoeksvraag uit dit onderzoek. Het leidt daarnaast tot de vraag wat er wél mogelijk is aan (effectief) handelen
door de manager, ook als de aard van de dienstverlening niet observeerbaar is.
Door Jackson en Schuler (1992) wordt evenals Silvestro et al. (1995) gesproken over de klant, als zij
ingaan op de definitie van dienstverlening. Door hen is geconstateerd dat een diensttransactie verschilt
van een producttransactie in de zin dat een dienst ontastbaar is, dat de klanten betrokken zijn bij de
productie en dat productie en consumptie tegelijkertijd plaatsvinden. Dit gebrek aan tastbare output en
het samenvallen van productie en consumptie maakt het lastig om de kwaliteit van de dienstverlening
te meten. En geeft de middenmanager minder duidelijke doelen en maakt de dienstverlening ook in
hun ogen lastig observeerbaar. Wel maken Jackson en Schuler (1002) duidelijk dat de medewerker en
de klant een cruciale rol spelen in de dienstverlening. Volgens onderzoek leveren medewerkers daarbij
twee typen interne prestatie oftewel HR-gerelateerde uitkomsten (Allen en Rush, 1998; Campbell e.a.,
1993; Legge, 1995):
1. Hard performance of in-role job performance (Williams en Anderson, 1991) of werkprestatie: dit is
het voldoen aan prestatievereisten, het goed uitvoeren van de verwachte taken en een
competente medewerker zijn.
2. Soft performance of extra-role job performance (Smith, Organ en Near, 1983; Organ en Ryan,
1995; Van Dyne, Graham en Dienesch, 1994) of commitment prestatie (organizational citizenship
behaviours), zoals het helpen van collega’s, het zoeken naar nieuwe manieren om het werk te
verbeteren, loyaal zijn en deelnemen aan de ontwikkeling van de organisatie, het laten zien van
betrokkenheid en motivatie.
Belangrijk is dat de medewerker met zijn output en prestatie, aansluit bij de klant. Diens behoefte en
context zijn daarin cruciaal voor het creëren van daadwerkelijk ervaren waardevermeerdering. Een
onderzoek van Kwakman et al. (2007a) heeft een typologie van diensten geconstrueerd en getoetst,
waarmee zij recht wilden doen aan de verscheidenheid van gedrag van zowel de aanbieder als de
vragende partij (de klant). Zij maken daarbij een onderscheid in drie typen van diensten:
1. Strategisch advies: vraag naar denkkracht bij unieke strategische vraagstukken.
2. Oplossingen: vraag naar in hoge mate gestandaardiseerde advies- en implementatiediensten.
3. Capaciteit: vraag naar functionele competenties om te voorzien in een tijdelijke behoefte.
Daarmee voegt Kwakman nadrukkelijk de vraag van de klant toe als onderscheidend aspect in het
typeren van de diensten. Het onderzoek van Kwakman besteedt daarbij geen aandacht aan het
(handelen) van de middenmanager, maar beperkt zicht tot de stijl en competenties van de leiders
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(zonder daarbij de middenmanagers apart te onderscheiden). Wat kansen biedt voor nieuw onderzoek
om deze lacune op te vullen.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over de definitie van dienstverlening en de
belangrijkste kenmerken van het verlenen van diensten. Op basis van dit deel van de literatuurstudie
kan worden geconcludeerd dat er, ondanks de verschillen tussen onderzoekers in de opgestelde
typologieën, overeenstemming is over het feit dat het leveren van een dienst in belangrijke mate is
gekoppeld aan de mensen die de dienst leveren en de mensen die de dienst afnemen (Tettero, 1994;
Fitzsimmons, 2013). Daarbij wordt de klant in de definities van diensten altijd benoemd, maar ligt de
nadruk op de aanbodzijde. De klantzijde is daarbij nog onderbelicht gebleven.
Er zijn meerdere typologieën van de dienstverlening opgesteld door de onderzoeker in hun streven
naar het ordenen van de verscheidenheid aan dienstverlening. Het merendeel daarvan is gericht op
ordening vanuit de aard van de dienst of de aanbodzijde. Kwakman (2007) combineert de aanbodzijde
én klantzijde tot een driedeling in strategisch advies, oplossingen en capaciteit. Deze typologie van de
aard van de dienst heeft weliswaar het gevaar om de complexiteit van de dienstverlening te veel te
simplificeren, maar biedt ook structuur aan de diversiteit in diensten.
Verschillende onderzoekers benadrukken in uiteenlopende begrippen als heterogeniteit, abstract en
lastig observeerbaar deze diversiteit en complexiteit van dienstverlening. Het levert volgens Jansen
(2010) een situatie op waarbij managers minder controle hebben en daarbij is in sommige gevallen
effectief management vrijwel onmogelijk. Wat wel mogelijk is, zal onderwerp zijn van dit onderzoek.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- in de dienstverlening de klant een cruciale rol vervult. Daarmee is de klantperspectief van belang
voor het onderzoek naar het handelingsrepertoire van de middenmanager
- diensten kunnen op verschillende wijzen worden getypeerd. In dit onderzoek wordt de indeling van
Kwakman (2007) gebruikt en wordt de type dienst die hij omschrijft als ‘oplossingen’ onderzocht.
Daarmee wordt de diversiteit aan diensten (en daarmee de complexiteit van de context van de
middenmanagers) gereduceerd
- effectief handelen van de (midden)manager in de dienstverlening is voor middenmanagers niet
omschreven en staat daarom in dit onderzoek centraal.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij de definitie van dienstverlening en de belangrijkste
kenmerken van dienstverlening, wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de wijze van organiseren
van de dienstverlening en de verschillende karakteristieken van dienstverlenende organisaties.

2.1.2 Organiseren van de dienstverlening
In de vorige paragraaf is door Jansen et al. (2010) al een koppeling gemaakt tussen de aard van de
dienst en de wijze van organiseren van de dienstverlening (zie tabel 2.2). In deze paragraaf zal verder
op de wijze van organiseren worden ingegaan. Daarbij wordt eerst een historisch overzicht gegeven
van de wijze van organiseren van bedrijven in het algemeen. En zal daarna zal achtereenvolgens
worden ingegaan op de karakteristieken van dienstverleners en de kwaliteit van het (organiseren van)
dienstverlening.
Geschiedenis
Het organiseren van de dienstverlening is, in de loop der jaren meebewogen met de brede evolutie in
het managementdenken in het algemeen. Dat start begin 1900 met het zoeken naar ‘de beste manier
van werken’. Het is ontwikkeld door Taylor en in de managementliteratuur ‘Scientific Management’
genoemd. Volgens deze klassieke theorie wordt een organisatie gezien als maakbaar, planbaar en
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dient een organisatie op wetenschappelijke wijze bestuurd te worden. Door heldere taken en functies
en door eenduidige beschreven doelen kan efficiënt worden gewerkt aan de prestaties van de organisatie. Daarbij zijn belangen, persoonlijk welzijn en motivatie geen factoren die een rol spelen in het
streven naar steeds hogere productiviteit.
Als tegenreactie op deze ‘mechanische’ benadering ontstaat de ‘human relations’-theorie. Hierbij zijn
mensen geen productiemiddelen of passieve hulpbronnen, maar zijn juist hun welzijn en hun meningen
van groot belang voor het slagen van een organisatie (Mayo, 1930). Volgens de systeemtheorie
(Barnard, 1938), die hierna volgde, is er niet één optimale manier van werken, maar is het totale beleid
en de organisatie afhankelijk van de context waarin de organisatie beweegt. Deze zogenaamde
contingentietheorie werd als benadering onder meer door Mintzberg (1983) doorgevoerd in het denken
over structuurconfiguraties. Het contingentiedenken is nog steeds de meest dominante zienswijze als
het gaat om het organiseren van dienstverlening. De combinatie van klantbetrokkenheid bij het leveren
van de dienst, en de eigenschap dat de dienst niet tastbaar is, heeft tot gevolg dat er variaties ontstaan
in de levering van elke dienst (Fitzsimmons, 2013), (Menor, Tatikonda, en Sampson, 2002). Een dienst
is daardoor heterogeen, er is een grote diversiteit en variabiliteit in diensten. En daarmee is een ‘one
size fits all’-benadering niet toereikend om recht te doen aan de verscheidenheid aan diensten. Een
zienswijze waarop in dit onderzoek wordt aangesloten en die ook van toepassing zal zijn op het
handelingsrepertoire van de middenmanager (zie paragraaf 2.2).
Dienstverleners: karakteristieken
Zoals eerder vermeld is er een toename aan internationale literatuur, waarin de term ‘professional
service firm’ wordt gehanteerd. In de literatuur zijn ten minste zeven elementen te noemen aan de
hand waarvan professionele dienstverleners kunnen worden gekarakteriseerd (De Boer, 2006).
Deze elementen zijn:
- typering van professionals
- benodigde resources
- karakterisering van werkprocessen
- sociale en informele relaties
- outputkenmerken
- eigendoms- en besturingsstructuur
- leiderschap.
Op de zeven kenmerken zijn grote verschillen geconstateerd door meerdere auteurs. Zij wijzen erop
dat er verschillen zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de industrie, maar dat er ook daarbinnen nog weer
verschillen voorkomen (bijvoorbeeld Silvestro et al. 1992, Maister 1993, Mayson 1997, Empson 2001,
Susskind 2000, Davenport 2005). Ter illustratie geeft Kwakman op de zeven karakteristieken de
variatie aan die door verschillende onderzoekers is waargenomen en beschreven (Kwakman 2007).
Ik neem het schema in zijn geheel over, omdat het een compleet en inzichtelijk overzicht geeft over de
zeven karakteristieken en de variaties daarbinnen.
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Tabel 2.3: Verschillen in kenmerken van dienstverlening (Kwakman, 2007)
Karakterisering

Variaties

Typering van
professionals

- Helft van het aantal medewerkers is professional versus louter professionals
(volgens Löwendahl et al. 2001, Greenwood en Suddaby 2006)
- Generalist (allround professional) versus specialist (professional binnen een
vakgebied)
- I-profs, oftewel het creëren van creativiteit, versus R-profs, oftewel meer
repeterende, routinematige professionals (Weggeman 2004)
- Maatwerkprofessionals versus routinematige professionals (Maister 1997)

Benodigde
resources

- Wetenschappelijke kennis versus ervaringskennis (Robertson en Swan 2003,
Kubr 2002)
- ‘Kennis zit in hoofden van professionals’ versus ‘Kennis is geborgd in
methoden en technieken’ (Werr en Stjernberg 2003)
- Kwaliteiten van een professional op twee gebieden: ‘intellectual abilities’
versus ‘personal attributes’ (Löwendahl et al. 2001)
- Kennismanagement gericht op personalisatie versus codificatie (Hansen et
al.1999)

Karakterisering
werkprocessen

-

Sociale en informele
relaties

- Identificatie met eigen bureau versus identificatie met de klant (Swart en
Kinnie 2003)
- Informele setting versus sterke hiërarchie (Doorewaard en Meihuizen 2000)
- ‘Klant produceert, professional slechts katalysator tot professional produceert’
versus ‘Klant levert slechts informatie’ (Kubr 2002)
- Spanningsveld tussen belang van professionals, klant en bureau (Kubr 2002)

Outputkenmerken

- Strategisch advies, oplossingen en capaciteit (Kwakman et al. 2007a)
- Uiteenlopend van ‘intangible’ (alleen een mondeling advies) tot ‘tangible’,
(een standaard systeem dat geleverd wordt) (bijvoorbeeld Kubr 2002)
- Kwaliteit eindresultaat vooral gemeten op basis van inzichten professional
zelf (trust) versus kwaliteit gemeten door control instrumenten (Lashley 1998)

Eigendoms- en
besturingsstructuur

- Maatschap versus werkmaatschappij binnen een beursgenoteerde
onderneming (volgens Wanrooy 2007 en Lazega 2001)
- Losse individuele praktijken versus homogeen bureau (bijvoorbeeld Wanrooy
2007) Informeel collegiaal partnerschap versus formeel en mechanistisch
(Van den Bosch et al. 2005)

Leiderschap

- Cultuur uiteenlopend van niet bestaand (slechts een collectie van individuen)
tot het hebben van een sterke corporate culture (Robertson en Swan 2003)
- Informeel leidinggeven (inspiratie) versus formeel leidinggeven (autoritair)
(Quinn et al. 2002)
- ‘Sturen op control’ versus ‘sturen op medewerkersloyaliteit’ (Cunha 2002)

Maatwerk versus gestandaardiseerde dienstverlening (Silvestro et al. 1992)
Transactiegericht versus relatiegericht (Grönroos 2000)
Kortcyclisch (strategisch advies) versus langlopende processen (it)
‘Repeat business accounts’ versus ‘new business accounts’
Mate van intensiteit van het contact met de klant: van heel intensief tot
nauwelijks (bijvoorbeeld Maister 1997)
- Focus op strategische vraagstukken versus focus op operationele
vraagstukken (Kubr 2002)
- Innovatie ontstaat spontaan als strategische reflex’ versus ‘Innovatie is
gedreven door technologie en gepland’ (Fuglsang en Sundbo 2005, Carlsen
et al. 2004)
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In veel literatuur wordt uitgegaan van een uniform beeld van professionele dienstverleners. Dat leidt tot
onjuiste en onterechte uitspraken over bijvoorbeeld medewerkers (‘die zijn in een callcenter niet met
hun vak bezig’) en management (‘die is overbodig’) binnen deze organisaties (volgens Greenwood en
Suddaby, 2006). Daarom is het nodig om verschillen tussen de dienstverlenende organisaties te
schetsen. Daarbij zijn verschillende indelingen te maken. Zoals in paragraaf 2.1.1 (tabel 2.2) al is
beschreven, komen Jansen et al. (2010) tot een vierdeling op basis van de productnadruk en procesnadruk. Daarbij wordt verschil gemaakt in observeerbaar en niet observeerbaar proces of product.
Type organisatie van dienstverleners
Gastelaars (2006) komt eveneens tot een indeling voor verschillende typen organisaties. Zij hanteert
daarbij andere criteria voor de totstandkoming van de typologie, namelijk een onderscheid in drie
thema’s. Het eerste thema betreft de legitimiteit van de organisatie, het bestaansrecht. Hieronder
verstaat zij het referentiekader (wat verwachten mensen van de dienstverlener) en de centrale
waarden van de dienstverlener. Het tweede door Gastelaars (2006) genoemde thema is het primaire
proces. Hier gaat het om alles wat nodig is om de kerntaak van de organisatie tot uitvoering te
brengen. Onder dit thema vallen de centrale technologie, de uitvoerenden en de klant. Het derde
thema betreft de structuur en aansturing van dienstverlenende organisaties. Het gaat hier om de
coördinatie, structuur en management. Bij dat laatste wordt dus gekeken naar het management van
dienstverleners. Het gaat hierbij vooral over de verwachtingen die in de organisatie bestaan ten
aanzien van de rol van het management.
Op basis van de drie hiervoor beschreven thema’s komt Gastelaars tot zes type organisaties. Deze
zes typen organisaties worden hieronder beschreven. Als eerste beschrijft Gastelaars (2006) een
organisatie als massadienstverlener, wanneer deze op grote schaal diensten levert die niet al te
complex zijn en die door computergestuurde systemen en op gestandaardiseerde wijze worden
voortgebracht. Veel banken en verzekeraars voldoen aan deze definitie en zijn gericht op efficiency,
snelheid en gemak. En zijn veelal georganiseerd volgende een machinebureaucratie (met veel routines
en procedures). Deze typering is door Lancee en Den Hond (2002) nog verbijzonderd. Zij maken
onderscheid tussen mass services en mass customization. Bij mass services levert de organisatie in
grote aantallen dezelfde dienst, gericht op een gelijke klantwens. Medewerkers zijn hierbij feitelijk een
verlengstuk van de gestandaardiseerde diensten en kunnen eventueel vervangen worden door
systemen. De pinautomaten zijn hiervan een voorbeeld uit de bancaire wereld. Bij mass customization
leveren de medewerkers een zeker mate van maatwerk, binnen vooraf opgestelde kaders. Zij richten
zich nog steeds op een relatief grote groep klanten, maar door combinatie van standaardopties, kan
aan individuele klantwensen worden voldaan.
Een tweede groep van dienstverleners wordt door Gastelaars (2006) getypologeerd als selectiebureaucratie. Selectiebureaucratieën passen algemeen geldende regels toe op individuen. Zij
bedienen daarmee grote groepen klanten op een eenduidige wijze. Deze dienstverleners werken
nauwelijks face-to-face, maar werken voor veelal op afstand. Het derde type dienstverleners wordt
door Gastelaars (2006) beschreven als professionele dienstverlener. Hierbij werken professionals
autonoom op basis van hun specifieke kennis en kunde, en maken zij eigenstandig afwegingen op de
werkvloer gebaseerd op hun eigen kwaliteitsnormen en het contact met de individuele klant. Als vierde
groep benoemt Gastelaars (2006) nog wat zij noemt de zorgarrangementen. Hierbij gaat het om
beschikbaarheid (24/7) van de dienstverlening. Een commodity, waarbij de medewerkers niet hooggekwalificeerd hoeven te zijn, maar wel inzetbaar voor hun klanten. Als vijfde benoemt Gastelaars de
vrijwillige vereniging. Een organisatie die gebaseerd is op informele bindingen en vrijwillige participatie
van de medewerkers om bij te dragen aan de realisatie van de missie van de organisatie (bijvoorbeeld
politieke partijen). Ten slotte noemt Gastelaars nog de individuele dienstverlening. Hierbij is sprake van

22

vergaande individualisering, zowel van de klant als de medewerkers. Er is sprake van een onderhandelingsproces waarbij de medewerker en klant per situatie een dienst creëren. In de meest extreme
variant is er nauwelijks sprake van een organisatie, maar is de medewerker nagenoeg zelfstandig
ondernemer.
Het nut van deze typologie is volgens Gastelaars (2005) dat ze een leidraad biedt bij het benoemen
(en herkennen) van verschillen tussen organisaties. En daarmee een houvast geeft voor de wijze
waarop de dienstverlening georganiseerd kan worden. Echter in de uitwerking van de wijze van
organiseren, wordt het management met name beschreven in termen van competenties en functieomschrijvingen. Het handelingsperspectief (wat mensen doen) wordt door haar niet opgenomen in de
typologieën.
Frontoffice en backoffice
Naast (contextueel bepaalde) verschillen, zijn er ook overeenkomsten te benoemen tussen de verscheidene typen dienstverleners. Elke dienstverlener kan de dienstverlening opdelen (in klassieke zin)
in frontoffice-werkzaamheden en backoffice-werkzaamheden. Daarbij wordt recentelijk niet zozeer een
organisatie-eenheid benoemd, maar gesproken over een functionaliteit. Bij backoffice functionaliteiten
(werkzaamheden waar geen klantinteractie plaatsvindt) kan gestreefd worden naar zo efficiënt
mogelijke processen. In frontoffice-functionaliteiten (waar cocreatie plaatsvindt met de klant) is dit
moeilijker (Menor, Tatikonda, en Sampson, 2002), omdat rekening moet worden gehouden met de
wensen van de klant. Deze laten zich niet altijd voorspellen of standaardiseren, waardoor efficiency
(gericht op hoge volumen en weinig variatie) lastiger is dan bij een backoffice.
De cocreatie met de klant heeft zowel positieve als negatieve effecten. Positief is dat de klant de
mogelijkheid krijgt om de dienst meer op maat geleverd te krijgen, wat resulteert in een (vanuit het
perspectief van de klant) beter kwalitatieve dienst. De term maatwerk wordt in de praktijk nog weleens
verbijzonderd tot ‘massa maatwerk’ om daarbij te benadrukken dat niet elke klant een oplossing krijgt
die geheel uniek is. Door het handig combineren van verschillende elementen ontstaat gepercipieerd
maatwerk bij de klant en kan de aanbieder op (deel)producten toch nog een hoge mate van
standaardisatie bereiken. Negatief aan cocreatie is dat de kwaliteit sterk afhangt van de individuele
medewerkers bij de dienstverleners: een mismatch, een fout, een slechte dag van een van de medewerkers kan als gevolg hebben dat de kwaliteit van de dienst en daarmee van de dienstverlener in zijn
geheel, direct als slecht wordt ervaren door de klant. (Bretani, 2000). En doordat de dienst gelijktijdig
wordt geproduceerd en geconsumeerd is er geen mogelijkheid om een voorraad aan te leggen om de
‘foute dienst’ mee te vervangen. De ervaring van de klant is direct realiteit. Daarom moet een dienstverlener en een medewerker op voorhand anticiperen op vraag en aanbod. Het niet goed kunnen
anticiperen heeft tot gevolg dat resources verspild raken op het moment dat er geen vraag is, maar de
dienstverlener wel resources beschikbaar heeft. De uren van een medewerker zijn verloren op het
moment dat deze niet inzetbaar zijn (Fitzsimmons, 2013).
Kwaliteit van dienstverlening
Of recources van organisaties goed georganiseerd zijn en goed benut worden of verspild worden, kan
bepaald worden aan de hand van de (kwaliteit) van de dienstverlening. Want daarmee krijgt de toegevoegde waarde van de resources betekenis. De kwaliteit van dienstverlening is een moeilijk meetbaar begrip dat niet tastbaar is (Bellou, 2007). Bij goederen kunnen klanten uitleggen wat er wel of niet
goed aan is. De vraag is op welke punten medewerkers zouden kunnen letten om klantgerichter te
werken. Immers, de medewerker heeft de taak om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is en een
positief oordeel heeft over de kwaliteit van een dienst (Boomsma en Van Borrendam, 2003). Maar
omgekeerd beïnvloeden klanten ook de medewerkers. Dit betekent dat de kwaliteit van het eindproduct, de dienst (de professional service), in hoge mate mede bepaald wordt door de cliënt. Dit
fenomeen wordt ook wel aangeduid als ‘simultaneity’ (Van Otterlo, 2008, p. 14, 25). Tussen de klant
en medewerker dient een goede afstemming te zijn (Van der Aa en Elfring, 2003).
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De kwaliteit van diezelfde dienstverlening is voor organisaties van belang om zich te onderscheiden
ten opzichte van haar concurrenten. Er zijn volgens Buttle (1996) verscheidene concepten mogelijk
voor de kwaliteit van dienstverlening. Zo identificeert Grönroos (1984) de volgende drie componenten:
technische kwaliteit (kwaliteit van de medewerkers; hoe klanten deze ontvangen), functionele kwaliteit
(kwaliteit van het proces; hoe de dienst wordt afgeleverd) en reputationele kwaliteit (hoe klanten de
organisatie ervaren; dit is opgebouwd door de technische en functionele kwaliteit van de dienst).
Terwijl Lehtinen en Lehtinen (1982) componenten hanteren als: interactieve kwaliteit (ontstaat door
interactie tussen de klant en de interactieve elementen van de organisatie), fysieke kwaliteit (zichtbare
elementen van dienstverlening) en bedrijfskwaliteit (ontwikkelt zich tijdens de geschiedenis van een
dienstverlenende organisatie; het imago) (Buttle, 1996)
Parasuraman, Zeithaml en Berry (1988) definiëren de kwaliteit van dienstverlening als volgt: ‘als de
verwachting wordt gerealiseerd of zelfs overtroffen is dat prima, maar bij een negatief verschil is er
werk aan de winkel’ (Leenders, 2001: 7). Er wordt ook wel gesproken van een tolerantiezone (Zeithaml
e.a., 1990). Het niveau beneden deze zone is het acceptatieniveau, dat voor de klant nog net
acceptabel is. Boven de tolerantiezone komt het ideaalniveau, wat de klant ‘hoopt’ te ontvangen (Van
der Aa en Elfring, 2003). Dit zou betekenen dat wanneer er steeds meer aan de verwachtingen van de
klant wordt voldaan, de klanten dit op langere termijn als normaal gaan beschouwen en nog hogere
verwachtingen hebben. In de jaren tachtig hebben Parasuraman e.a. (1988) het model Servqual
ontwikkeld. Servqual is een afkorting voor Service Quality en bedoeld om de kwaliteitspercepties van
de consument over een organisatie in kaart te brengen. Zij onderscheiden vijf dimensies:
1. Betrouwbaarheid; vermogen om beloofde dienst betrouwbaar en nauwkeurig uit te voeren.
2. Zekerheid; kennis en hoffelijkheid van werknemers en hun bekwaamheid om vertrouwen en
betrouwbaarheid uit te stralen.
3. Tastbare zaken; fysieke faciliteiten, materiaal en de uitstraling van het personeel.
4. Empathie; zorg, individuele aandacht van de organisatie aan zijn klanten.
5. Responsiviteit; de bereidheid om klanten te helpen en hen te voorzien in een snelle service.
De auteurs van het Servqual-model onderzoeken de mate van de kwaliteit van dienstverlening door het
verschil te meten tussen verwachtingen die klanten hebben over de dienstverlening en hoe zij deze
ervaren. Die verschillen (zogenaamde ‘gaps’) ontstaan wanneer de verwachtingen van de klant niet
voldoen aan hun ervaring. Door Parasuraman (1988) weergegeven als ‘Quality= PerceivedExpactations. Zij schetsen vijf gaps:
1. Verschil tussen verwachting van de klant en perceptie van het management. Het management
weet blijkbaar niet goed wat de klanten willen (Tan en Pawitra, 2001).
2. Verschil tussen managementpercepties en sevicespecificaties. Er is dan sprake van verkeerde
servicerichtlijnen. Management kent de wensen van de klant, maar deze worden niet (duidelijk
genoeg) vertaald in (werk)instructies en richtlijnen.
3. Verschil tussen servicespecificaties en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Dit kan komen
omdat medewerkers niet voldoende slagen om de dienstverlening op het juiste niveau te leveren
(Smidts, 1993).
4. Verschil tussen de (feitelijke) dienstverlening en de externe communicatie naar de klanten. Het
gaat hierbij om legitimering naar buiten (Gastelaars, 2006) door de beeldvorming over de dienst.
De communicatie naar buiten verschilt van de werkelijk geleverde dienst (Leenders, 2001).
5. Verschil tussen de verwachtte dienst en de gepercipieerde dienst. Deze gap ontstaat wanneer een
of meerdere van de vorige gaps aanwezig zijn (Tan en Pawitra, 2001).
Het model is veelvuldig toegepast en wijd gebruikt. Er is een kritiekpunt geformuleerd op de dimensies
van Servqual. De vijf Rater-dimensies zouden namelijk niet toepasbaar zijn op elk type organisatie,
aangezien dit afhankelijk is van de context (Tan en Pawitra, 2001). Zo kunnen in een aantal sectoren
de factoren voor de kwaliteit van dienstverlening complex en multidimensionaal zijn, terwijl dit bij
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andere sectoren eendimensionaal en eenvoudig is (Babakus en Boller, 1992; Ladhari, 2008). Ondanks
deze kritiek valt uit bovenstaande overzicht van gaps af te leiden dat zowel de medewerkers als de
managers een rol spelen in het leveren van diensten met een hoge kwaliteit.
Regelsystemen voor kwaliteit
Zowel medewerkers als managers hebben een rol in het organiseren en ‘regelen’ van de kwaliteit van
de dienstverlening. Voor het organiseren van de kwaliteit van de dienstverlening maakt Weggeman
(2007) onderscheid tussen horizontale en verticale regelsystemen.
Verticale regelsystemen is het geheel aan regels en procedures waarmee het management de (werk)
processen van de medewerkers plant en controleert. Horizontale regelsystemen zijn de afspraken over
het vak (inhoudelijke afspraken, richtlijnen, stappenschema’s hoe te doen, protocollen en procedures)
en die medewerkers gebruiken als ze hun vak uitvoeren. Voor middenmanagers betekent dit een
dubbelrol. Want zij zijn onderdeel van het verticale regelsysteem van hun medewerkers, maar zijn zelf
ook onderhevig aan een hoger liggende verticaal regelsysteem. Daarnaast zijn zij zelf (als kenniswerkers in hun vak als manager) onderdeel van een horizontaal regelsysteem met hun collegamiddenmanagers. Volgens Weggeman komen de beide regelsystemen gemakkelijk met elkaar in
conflict, als gevolg van de betrekkelijke onverenigbaarheid van de resultaatverplichting van het
management en de inspanningsverplichting van de kenniswerker. De tendens naar massificatie van
professionele dienst-verlening en de resulterende druk op productiviteit versterkt deze tegenstelling
(De Bruijn, 2008). Een tegenstelling die direct gerelateerd is aan het werkgebied van de middenmanager (wellicht zelfs tweevoudig gezien hun deelname aan meerdere horizontale en verticale
regelsystemen), maar die in directe zin nauwelijks van belang of toegevoegde waarde is voor de klant.
Conclusies
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over het organiseren van dienstverlening.
Op basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er een grote verscheidenheid aan karakteristieken van dienstverleners beschikbaar is. Bij het organiseren van de dienstverlening is veel variëteit aanwezig, veelal gebaseerd op de huidige dominante contingentie zienswijze
(Mintzberg, 1983). Het uitgaan van een uniform beeld van dienstverleners, leidt in deze zienswijze ook
tot overgeneralisatie en verkeerde uitspraken (Greenwoord en Suddaby, 2006). De verschillende
typologieën van dienstverleners geven de mogelijkheid om verschillen en overeenkomsten tussen
organisaties te benoemen (Gastelaars, 2005). De typologie wordt daarmee descriptief en niet
prescriptief. In de weergave van de kenmerken van de dienstverleners wordt door de meeste onderzoekers management gezien als een van de elementen voor de typeren (en daarmee beschrijving) van
dienstverleners. Daarbij is in de beschikbare typologieën (Gastelaars, 2005; Kwakman, 2007) het
management voornamelijk weergegeven in termen van competenties, functieomschrijvingen en
leiderschapsstijlen. Het handelingsperspectief is daarbij onderbelicht in de literatuur.
Wanneer wordt gekeken naar de kwaliteit van (het organiseren van) de dienstverlening dan is er overeenstemming onder de onderzoekers dat de klanten en medewerkers een centrale rol hebben in de
dienstverlening zelf. Bij de beschrijving van de verschillen tussen verwachting en ervaring van de
dienst door de klant, is duidelijk geworden dat de (midden)manager eveneens een belangrijk rol heeft
in de kwaliteit van de dienstverlening. Door Weggeman (2007) wordt dit bevestigd in zijn beschrijving
van de horizontale en verticale regelsystemen die hij beschrijft bij het organiseren van de kwaliteit van
dienstverlening.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- inzicht geven in het handelen van de middenmanager van belang is en een toevoeging aan de
beschikbare beschrijvingen van dienstverleners oplevert
- bij het leveren van kwaliteit van dienstverlening, zowel managers én medewerkers een rol spelen.
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Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij het organiseren van de dienstverlening wordt in de volgende
paragraaf ingegaan op twee belangrijke partijen in de dienstverlening, namelijk de klant en
medewerker.

2.1.3 Waardecreatie door klant en medewerker
Aansluitend bij Lovelock en Wright (2007) en hun definitie van diensten, is de essentie van de dienstverlening, de interactie tussen klant en medewerker. In die interactie vindt een uitruil van waarden
plaats (Kotler, 1972). Daarom zal in deze paragraaf worden ingegaan op de waardecreatie door klant
en medewerker. Gestart wordt met het begrip waarde en de waardecreatie als strategie en proces.
Daarna zal worden stilgestaan bij twee belangrijke actoren in het creëren van waarde. Eerst zal daarbij
de klant aan de orde komen en daarna de medewerker.
Waarde
Het begrip waarde is op verschillende delen van het onderzoeksveld relevant. In het economisch
verkeer is er sprake van waardeuitwisseling zodra er een dienst wordt verleend. Aangezien een dienst
(als product) in toenemende mate kopieerbaar zijn, is de uitdaging voor dienstverleners om op onderscheidende wijze toegevoegde waarde voor klanten te kunnen (blijven) bieden. Pine en Gilmore (1996)
benoemen, naast het verschil tussen producten en diensten, ook de belevenis van (het product of) de
dienst als waarde te benoemen. De belevenis van een aanbod beschrijven zij als een ‘memorabele
gebeurtenis die personen op een inherent persoonlijke manier ergens bij betrekken’. Per persoon zal
verschillen wat memorabel is en wat niet. Daarmee is het leveren van een dienst in belangrijke mate
gekoppeld aan de mensen die de dienst leveren en de mensen die de dienst afnemen. Diverse auteurs
wijzen er daarbij op dat waar het aantal aanbieders in de dienstverlening sterk groeit, het onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar kleiner wordt en er eerder sprake is van concurrentie en
prijsdruk (bijvoorbeeld Stumpf et al. 2002, Löwendahl et al. 2001, Kwakman en Burgers 2005).
De concurrentie spitst zich daarbij toe op de geleverde waarde. En de prijsdruk ontstaat door de
waardering (in dit geval door de afnemende partij, uitgedrukt in geld) van de dienst c.q. geleverde
waarde.
Waardecreatie als strategie
Het organiseren van waardecreatie door dienstverleners kent een lange historie. En dit onderzoek
heeft een fundament in die breed beschikbare organisatiekundige kennis. Zo is de term waarde is een
onderdeel van de organisatiestrategie. Treacy en Wiersema (1996) beschreven organisatiestrategie
als een waardediscipline. De waardediscipline behelst de keuze die een organisatie maakt in de unieke
waarde die alleen zij aan een met zorg uitgekozen markt kunnen bieden. Op basis van dit uitgangspunt
zijn er drie ideaaltypische waardedisciplines te onderscheiden: Customer Intimacy, Product Leadership
en Operation Excellence. Bij Customer Intimacy wordt de relatie met de klant als het meest waardevol
beschouwd. Optimaliseren van de lifetime value (minimaal vertrek en maximale share of customer
wallet) van de klant is het streven. Klanten worden gebonden met producten, service en andere toegevoegde waarde die zo precies mogelijk in hun behoefte voorziet op het moment en de plaats dat deze
behoefte ontstaat. Kennis van de klant stuurt de dialoog en geeft de voorsprong op de concurrent.
Vergaand customer relationship management is de wijze waarop optimale invulling aan een customer
intimacy strategie gegeven kan worden. De nadruk ligt op het optimaliseren van de life time value van
de klant en minder op de omzet van een enkele transactie. In het geval van een strategie gericht op
Product Leadership wordt de kwaliteit van het product als uitgangspunt genomen. Door het product de
beste in zijn soort te maken, zal de klant bereid zijn daarvoor meer te betalen. Continue innovatie en
een snelle time to market waarborgen een blijvende voorsprong op de concurrentie en een blijvende
behoeftevervulling bij de klantengroep ‘early adopters’. Het is de innovatiekracht van de onderneming
die het product het beste in zijn soort maakt. De focus richt zich op stimulatie van de creativiteit en
verkorting van de ontwikkeltijd van nieuwe producten om hiermee de concurrentie op afstand te
houden. Bij Operational Excellence tenslotte wordt de winst gehaald uit het reduceren van de
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operationele kosten. De voorsprong op de concurrentie ontstaat uit een continue focus op processen.
Kostendrukkende efficiency, zero tolerance op fouten, productiviteit, schaalvoordelen en de nieuwste
systemen worden doorvertaald in lagere prijzen waarvoor vrijwel altijd een klantensegment van
significante omvang bestaat. De betrouwbaarheid komt tot uitdrukking in het kunnen voldoen aan de
beloften van de onderneming aan de klant door de processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen
teneinde dezelfde kwaliteit te behouden. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op het minimaliseren van
de kosten om de winst te verhogen.
Elke waardediscipline heeft implicaties voor de inrichting van de organisatie en de geleverde waarde
voor de klant. Tevens geven de auteurs ook aan dat welke keuze een organisatie ook maakt, er altijd
op de andere twee disciplines een minimaal niveau gehaald moet worden; een soort ondergrens in
geleverde waarde om überhaupt als dienstverlener te functioneren.
Waardecreatie als proces
Specifiek vanuit waardeperspectief zijn de denkkaders van Porter (1985) relevant. In de door hem
beschreven value chain wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire activiteiten en ondersteunende activiteiten. Hardjono en Bakker (2001) hanteren een vergelijkbare indeling maar verdelen
de niet primaire activiteiten in ondersteunende en besturingsprocessen. Een primair proces is de
verzameling activiteiten die resulteert in een product of dient ten behoeve van de externe klant. Een
ondersteunend proces is een verzameling activiteiten die gericht is een product of dienst ten behoeve
van de interne klant (die werkzaam is in het primaire proces). Besturende processen zijn gericht op het
definiëren van de gewenste resultaten van de uitvoerende processen en hebben het doel om ervoor te
zorgen dat met de uitvoerende processen de beoogde resultaten ook worden behaald. Het zijn de
processen die de activiteiten van managers bevatten.
Vaak wordt nog onderscheid gemaakt in operationele, tactische en strategische sturing. Het onderscheid tussen de verschillende bedrijfsprocessen leidt tot duidelijkheid over wat de wezenlijke (eigen)
activiteiten van de organisatie zijn. Er wordt in het denken over bedrijfsprocessen (gebaseerd op Lean
Six Sigma) daarom ook onderscheid gemaakt tussen ‘value added’, ‘necessary non value added’ en
‘non value added’. Waarbij uiteraard het voorkomen van de ‘non value added’, het belangrijkste doel is
binnen Lean Six Sigma. Voor het bepalen van de waarde van een activiteit maken ook de procesverbeteraars gebruik van de waardering door personen. De beleving, ervaring en betekenisgeving zijn
belangrijke determinanten. In het procesdenken onder meer vervat in de tools die gebaseerd zijn om
de ‘voice of the customer’ en het denken in ‘critical to customer’. Waarbij bedrijfseconomische
afwegingen door de klant, nadrukkelijk worden gecombineerd met emotionele afwegingen.
Bij het uitvoeren van het voorbrengingsproces en het verlenen van de feitelijke diensten zelf zijn in de
basis twee partijen betrokken, de medewerkers en de klanten. Hoewel het hier in grote lijnen op neer
komt, is het in werkelijkheid minder simpel. Uiteraard is het belangrijk dat de dienstverlener de
behoeften van zijn klant zo goed mogelijk vervult. Het gaat nu eenmaal om het moment van interactie
tussen de medewerker en de klant, dat is ‘the moment of the truth’ (Grönroos, 1990; Gastelaars, 2006).
Dit moment bepaalt de eerste indruk van een klant en dit geeft grotendeels aan hoe zij de kwaliteit van
dienstverlening ervaren (Lancee en Den Hond, 2002).
Stakeholders bij waardecreatie
In een breder perspectief (voorbij het voortbrengingsproces) kunnen er drie categorieën van
stakeholders worden onderscheiden, waarvoor de organisatie waarde moet creëren: de klanten die
hun probleem opgelost willen zien, de eigenaren of financieel verantwoordelijken die een financieel
gunstig resultaat nastreven en de professionals die voldoening zoeken in hun vakuitoefening en een
passende salariëring verwachten (Weggeman, 1997; Løwendahl, 2005; Delong en Nanda, 2003;
De Jong, 2007). Managers worden geacht dit meervoudige waardevraagstuk permanent tot een
optimum te brengen.
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En hoewel in klassieke zin fundamentele conflicten tussen organizational en professional logics
kunnen worden onderscheiden (bijvoorbeeld Scott, 1966; Hall, 1968; Mintzberg, 1983) en meer recent
die tussen managerial, professional and consumer logics (conform Freidson, 2001), is er niet alleen
sprake van conflicten, maar zijn er ook gezamenlijke belangen te onderscheiden. Hier ligt immers de
aanleiding en soms (bij langduriger contact en veelvoudige dienstverlening) ook een drijfveer om de
dienstverlening te construeren. De drie stakeholders worden achtereenvolgens belicht, niet zozeer in
absolute zin of in dichotomie, maar meer als onderdeel van een drie-eenheid die betrokken is bij de
dienstverlening.
Daarbij zullen de klanten en medewerkers in deze paragraaf aan bod komen. En zal het organisatie
perspectief in combinatie met de middenmanagers, in paragraaf 2.2 in de literatuurstudie worden
betrokken.
Klanten
Volgens Liu en Chen (2006) is klantgerichtheid een individueel gebaseerd construct. Dit houdt in dat
het om het persoonlijk contact gaat tussen de medewerkers en de klant. Van der Kwast (2009) spreekt
daarbij over een ‘etalage’ van teamleiders en medewerkers. Hiermee doelt hij op de klantgerichtheid
en klantvriendelijkheid van een organisatie, die zichtbaar wordt voor een klant in de medewerkers en
teamleiders. Boomsma en Van Borrendam (2003) noemen dit het persoonsgebonden, oftewel de
‘personal touch’, wat cruciaal is voor dienstverlenende organisaties. Het gaat uit van de persoonlijk
ervaring van de dienstverlening door de klant.
Heintzman en Marson (2005) hebben daarbij vijf factoren onderscheiden die voor een klant bepalend
zijn in de ervaren kwaliteit van de dienstverlening. De eerste factor is de tijdigheid en doorlooptijd van
de dienstverlening. Aansluitend bij het gegeven dat een dienst niet opgeslagen kan worden, is een
juiste timing van de levering voor een klant van groot belang. Als tweede factor benoemen Heintzman
en Marson het kennisniveau en de competenties van de medewerkers. Zijn medewerkers in staat om
de dienst te leveren en kunnen zij de wisselende vragen en behoeftes van de klant bedienen. Dit sluit
gedeeltelijk aan bij de derde factor die meer ingaat op de subjectieve beleving tijdens het proces van
de dienstverlening vanuit klantperspectief. Die wordt vervat onder de factor ‘vriendelijkheid en comfort’
(letterlijk ‘courtesy and comfort’). De vierde factor bouwt hierop voort en richt zich op de mate van
fairness die de klant heeft ervaren. Uiteindelijk is de vijfde factor die Heintzman en Marson onderscheiden een bottom line van de uitkomst van de dienstverlening. Uiteindelijk is de vraag voor de klant
of de uitkomst van het dienstverleningsproces, aansluit bij de behoefte die de klant heeft. Elke factor is
door Heintzman en Marson vertaald in een kernvraag, die geschikt is om te bepalen in hoeverre de
dienst aansluit bij de door de klant gevraagde kwaliteit van de dienst. De vijf factoren zijn weergegeven
in tabel 2.4 en beschrijven de factoren die het belang van de klant weergeven.
Tabel 2.4: Klantfactoren voor dienstverlening (uit Heintzman en Marson, 2005)
Factor
1. Timeliness

Vraag

2. Knowledge, competence

How knowledgeable and competent were the staff?

3. Courtesy, comfort

To what extend was the staff courteous and did they make you
feel comfortable?

4. Fair treatment

Did you feel treated fairly?

5. Outcome

In the end, did you get what you need?

How satisfied were you with the time it took to get the service?
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Het is van groot belang dat de organisatie de belangen van de klanten dient, omdat het doel van de
organisatie is om een relatie op te bouwen met diezelfde klanten (Richards en Jones, 2006). Daarmee
is het tevens van belang dat de middenmanager, als vertegenwoordiger van de organisatie, hetzelfde
nastreeft. Fuller en Smith (1991) komen tot de inschatting dat klantfeedback in 80% van diverse
bedrijfstakken wordt gebruikt in de evaluatie van het functioneren van de middenmanager.
Wat klantsturing precies is, laat Ardon (1999) zien met een vergelijking tussen klantvriendelijk,
klantgericht en klantgestuurd organiseren:
- klantvriendelijke organisaties besteden veel aandacht aan gedrag van de medewerkers jegens
klanten maar laten hun bedrijfsvoering ongemoeid
- in klantgerichte organisaties werken niet alleen klantvriendelijke medewerkers maar zijn de werkprocessen zo ingericht dat ze de goede dienstverlening aan de klant bevorderen en ondersteunen
- klantgestuurde organisaties zijn niet alleen klantvriendelijk en ingericht om de klanten goed te
bedienen, maar geven de klant tevens invloed op de samenstelling van diensten en producten en
laten hun aanbod in belangrijke mate beïnvloeden door wat de klant vraagt (vergelijkbaar met de
persoonlijk interactieve diensten, uit tabel 2.2).
Elshout (2006) stelt dat het voldoen aan de belangen van klanten moeilijker is geworden vanwege
de stijgende zelfbewustzijn en kritische aard van de groep. Aan steeds meer eisen moet worden
voldaan en dus wordt de uitvoering van de verschillende taken steeds moeilijker. Het beschikken
over een unieke reputatie is een essentiële factor om concurrerend te zijn en wordt in steeds meer
literatuur genoemd als apart sturingsgebied voor professionele dienstverleners (bijvoorbeeld Bowen
en Ford 2002, Greenwood et al. 2005).
De effecten van een goede reputatie wordt in de literatuur veelvuldig belicht. Daarbij wordt gesproken
over een unieke reputatie, waarmee ook het onderscheidend vermogen (in de ogen van klanten en
medewerkers) direct wordt benadrukt. De reputatie heeft een wisselwerking met zowel de medewerkers als de klanten. Een unieke reputatie zorgt voor een gemeenschappelijke, professionele cultuur
(Hanlon, 2004), maar wordt op haar beurt juist ook in stand gehouden door hetzelfde professionele
gedrag van deze medewerkers. Eenzelfde wisselwerking geldt voor het aantrekken en behouden van
klanten. Een unieke reputatie zorgt ervoor dat het aantrekken van nieuwe klanten effectiever gebeurt
(bijvoorbeeld Dall’Olmo-Reiley en De Chernatony, 2000; Greenwood et al. 2005). En wederom spelen
diezelfde klanten een wederkerige rol door zich als loyale klant een ambassadeur te zijn voor de
dienstverlener (bijvoorbeeld Reichheld, 2003). Een unieke reputatie geeft een dienstverleners
daarnaast de mogelijkheid om zich te onttrekken aan de eerdergenoemde concurrentiedruk en
prijsdruk. Een unieke reputatie zorgt in feite voor een ‘blue ocean’ (Kim en Mauborgne) door zich te
onttrekken aan de ‘red ocean’ van haar concurrenten. Dat geldt daarbij niet alleen in de markt als
aanbieder van diensten, maar ook in de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever. Een unieke
reputatie helpt bij het aantrekkelijk van talentvolle medewerkers (bijvoorbeeld Greenwood et al. 2005).
Waarmee de reputatie weer verbeterd kan worden en de het versterkend effect in de wisselwerking
tussen reputatie en medewerker gecontinueerd wordt.
Medewerkers
Naast de behoeftes en ervaringen van klanten, hebben ook de belangen van medewerkers invloed op
het handelen en functioneren van de middenmanagers. Medewerkers zijn daarbij de ‘operating core
who are carrying out the basic work that is directly related to the delivery of services’ (Mintzberg, 1973).
Wanneer medewerkers klantgericht werken kan de organisatie een aantal positieve effecten ondervinden. Zo zijn er onderzoeken die aantonen dat medewerkers die klantgerichter werken, meer
resultaten leveren (Cross e.a., 2007). Deze positieve invloed op individuele prestaties, zou hierdoor
ook een bijdrage leveren aan de business strategie en performance van de organisatie. Dit zou komen
doordat medewerkers via hun persoonlijke relaties en advisering voor de omzet zorgen (Van der Aa en
Elfring, 2003). Ook Lovelock en Wirtz (2006) zijn van mening dat het (contact)personeel essentieel is
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voor een uitmuntende dienstverlening. Zij moeten ervoor zorgen dat taken snel en efficiënt worden
afgehandeld, maar dan wel op een beleefde manier. Het personeel is van groot belang voor klantgerichtheid. ‘Succesvolle dienstverleners houden zich daarom intensief bezig met human resource
management (HRM)-taken, zoals werving, selectie, beloning, training, motivering en behoud van de
juiste medewerkers. Goede HR-prestaties zijn voor concurrenten lastiger te kopiëren dan voor welk
ander aspect dan ook’ (Lovelock en Wirtz, 2006: 279).
Naast het beschrijven van de belangen van klanten (zie tabel 2.4) komen Heintzman en Marson (2005)
ook met doelen en belangen die specifiek gerelateerd zijn aan het medewerkerperspectief. Deze zijn in
tabel 2.5 weergegeven. Volgens hen zijn ‘job satisfaction’ en ‘commitment’ de twee belangrijkste
interesses van medewerkers en zijn deze ieder weer onder te verdelen in vier elementen. Het ‘career
path that offers opportunities for advancement’ en ‘the perception that provides good value to
customers’ vallen onder beide hoofdinteresses.
Table 2.5: Medewerkerfactoren bij dienstverlening
Job satisfaction

Commitment

A career path that offers opportunities for
advancement

Job satisfaction

Fair pay and benefits

A career path that offers opportunities for
advancement

The perception that provides good value to
customers
- A satisfactory work environment
- A reasonable workload
- Good relations with immediate supervisors
- Smoothly functioning organizational dynamics
- Good relationships with colleagues
- Effective internal communications

A positive perception of senior
management
The perception that provides good value to
customers

Het element ‘the perception that provides good value to customers’ is direct te koppelen aan het
contact tussen de klant en de medewerker (Fuller en Smith, 1991). Ghobadian et al. (1993) noemen dit
‘service quality’ (pag. 46), waarbij goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers interactie hebben
met klanten.
Veel literatuur over managen en management is ontstaan vanuit een zogenoemde ‘competence-based
view’, gebaseerd op de beschikbare resources, kennis, competenties en talenten. Dit ‘inside out’denken versterkt de positie van de medewerker, terwijl de klantbehoefte secundair wordt en de huidige
markt met steeds wisselende klantvragen en klantbehoeftes juist ook om ‘outside in’-denken vraagt.
Om langdurig in te kunnen spelen op de wisselende behoeften van de klant is innovatie van de
dienstverlening noodzakelijk. Diverse auteur besteden aandacht aan innovatie bij (professionele)
dienstverleners (Flikkema et al. 2003, Flikkema en Jansen 2004, Den Hertog 2000, Mumford 2000,
Stumpf et al. 2002). Zij komen tot vier gebieden waarop innovatie kan plaatsvinden (1) ontwikkeling
van nieuwe diensten (2) de interactie tussen dienstverlener en klant (3) de interne processen bij de
dienstverlener zelf en (4) het investeren in nieuwe kennis.
Aanvullend wordt naast innovatie en de eerdergenoemde unieke reputatie door Kwakman (2007) nog
schaalvergroting genoemd als onderdeel waarop dienstverleners kunnen werken aan het verhogen
van hun productiviteit. Het werken aan hogere productiviteit is als separaat onderwerp geen onderdeel
van deze studie. Maar de drie werkvelden innovatie, reputatie en schaalvergroting kunnen worden
beschouwd als noodzakelijke condities om duurzaam toegevoegde waarde te kunnen (blijven) leveren.
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In die zin zou het ontbreken van deze condities blokkerend kunnen werken voor een productieve
waardecreatie tussen klanten en medewerker.
Kwakman (2007) noemt daarbij het combineren van ‘inside out’- en ‘outside in’-denken als belangrijke
managementuitdaging voor dienstverleners, een spanningsveld waarmee managers van dienstverleners te maken hebben. Daarnaast stelt hij dat juist bij professionele dienstverlening het noodzakelijk is ‘te beschikken over managers die een team van professionals kunnen managen vanuit
concurrerende waarden zoals de behoeftepatronen van klanten, de eigen commerciële strategie en
de ontwikkelingsvraag van professionals’ (daarbij verwijzend naar bijvoorbeeld Quinn et al. 2002,
Löwendahl 2005, Davenport 2005, De Boer 2006).
Freidson (2001) plaatst de professionals (door Friedson de professionele medewerkers genoemd) in
het licht van drie dominante logica’s en moraliteiten die zich voordoen in kennisintensieve organisaties.
Ten eerste de logica van de bureaucratie die is gebaseerd op macht. Ten tweede de logica van de
markt die is gebaseerd op transactie. De zogenaamde ‘derde logica’ is die van de professie, ofwel een
moraliteit vanuit professionele waarden en standaarden. Ook in andere kennisgedreven organisaties
komen deze meervoudige moraliteiten voor en zorgen voor spanningen (Ankersmit, 2008; Korsten,
n.d.; Van Twist, n.d.). Waarbij de middenmanager als eerste leidinggevende, een belangrijke rol heeft
in het hanteren van deze spanningen. Er wordt van de middenmanager verwacht dat hij deze
spanningen kan hanteren en met deze druk kan omgaan (Mars, 2010).
Spanningen tussen stakeholders
Middenmanagers kunnen zich bewust zijn van deze spanningen en van verschillende behoeftes en
belangen van medewerkers, maar worden daarnaast ook geconfronteerd met de belangen van de
anders stakeholders. Uit eerdere onderzoeken komt een spanning naar voren in de belangen van de
stakeholders. Thompson en McEwen gaven al in 1958 aan dat het hoofddoel van het (hoger)
management gericht is op financiële prestaties. Met de opkomst van de balanced scorecard zijn daar
wellicht andere doelen bijgekomen, maar de financiële crises van de afgelopen jaren, heeft de focus op
de financiële performance weer hoog op de agenda gezet van hoger management. Heintzman en
Marson geven aan dat job satisfaction en commitment belangrijk zijn voor de medewerkers en dat de
klant (uiteraard) kwalitatief goede dienstverlening wil ontvangen. De middenmanager staat daarbij in
het midden van deze drie stakeholderbelangen. Het is voor hen lastig om de balans te vinden tussen
de belangen van klanten, medewerkers en het hoger management. Bijvoorbeeld in een geval van een
klacht van een klant, wordt een middenmanager met enige regelmaat in het primaire proces betrokken
en volgt er een klantcontactmoment. In die gevallen is de spanning tussen de belangen van de verschillende stakeholders, zeer manifest. Mars (2010, pag 63) focust op de conflicten die dat oplevert en
geeft daarbij aan dat het juist de taak en toegevoegde waard van de middenmanager is, om deze
conflicten tussen de verschillende groepen goed te hanteren. Volgens Redman (1997) hebben medewerkers een kritische houding ten opzichte van de middenmanagers: “Middle managers are seen as
the agents of senior management who must introduce new policies to a cynical workforce while facing
fears of redundancy and loss of power” (pp. 147).
De toegevoegde waarde van middenmanagers wordt verder herkend tijdens strategische, innovatie- en
veranderingsprocessen (Balogun, 2003; Bitsch and Yakura, 2007; Floyd and Woolridge, 1997;
Kallenberg, 2007; Kanter et al., 1992 and Mantere, 2008). Volgens Fuller en Smith (1991) sturen de
middenmanagers in hoofdzaak de klant-medewerker relatie, maar zijn zij tevens, ten tijde van grote
strategische veranderingen en in het ondersteunen van hun (klantcontact)medewerkers, onderdeel van
de interactie met de klant (Rouleau, 2005 en Dutton, 1997).
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Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over waardecreatie door klanten en
medewerkers. Op basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat waardecreatie kan worden gezien als een interactie tussen klant en medewerker. Daarbij is de beleving van
de (hoeveelheid) waarde die wordt gecreëerd, afhankelijk van de persoon (klant of medewerker) die
de waarde ervaart (Pine, 1995; Liu en Chen, 2006). Onafhankelijk van de gekozen strategie in waardecreatie (bijvoorbeeld aan de hand van Treacy en Wiersema, 1996) of de toegevoegde waarde in het
proces (Porter, 1985) is gebleken dat de creatie van waarde persoonsgebonden is. En dat er
spanningen kunnen ontstaan tussen de belangen van klanten, medewerkers en de organisatie
(Scott, 1966, Mintzberg, 1983).
Het voldoen aan de belangen van klanten (Elshout, 2006) en medewerkers (Heintzman en Marson,
2005) is daarbij steeds moeilijker vanwege de diversiteit en de kritische aarde van beide groepen. Op
het snijvlak van deze belangen bevindt zich de middenmanager (Balogun, 2003; Mars, 2010). Onder
onderzoekers bestaat overeenstemming over het feit dat de middenmanagers toegevoegde waarde
hebben in het bij elkaar brengen van de belangen van de klanten en medewerkers, inclusief het
hanteren van de mogelijke conflicten die daaruit voortkomen. Conflicten die ook worden gevoed door
de belangen van andere stakeholders, zoals het hoger management als vertegenwoordigers van een
breder organisatiebelang. Het is gebleken dat de belangrijkste wensen van klanten bestaan uit het
ontvangen van kwalitatief goede dienstverlening. En dat middenmanagers daar een cruciale rol in
vervullen. In dit onderzoek zijn deze uitkomsten tot onderwerp van onderzoek gemaakt.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- de belangen van klanten en medewerkers van betekenis zijn voor de creatie van waarde in de
dienstverlening
- dat de middenmanager een cruciale rol vervult in het hanteren van de (spanningen tussen de)
belangen van klanten, medewerkers en die van de dienstverlener
- waardecreatie afhankelijk is van de personen die betrokken zijn, en dat daarom hun perspectief en
beleving relevant zijn voor dit onderzoek.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij waardecreatie door klanten en medewerkers, wordt in de
volgende afsluitende paragraaf ingegaan op samenvatting van de literatuurstudie naar dienstverlening
en de betekenis van deze literatuurstudie voor dit onderzoek.

2.1.4 Samenvatting en betekenis voor het onderzoek
Als eerste onderwerp van de literatuurstudie is in paragraaf 2.1 stilgestaan bij de dienstverlening. In
deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten en conclusies van de literatuurstudie voor dit
onderzoek samengevat. Vervolgens wordt de betekenis van deze uitkomsten voor het onderzoek
beschreven aan de hand van de keuzes die gemaakt zijn voor dit onderzoek.
Samenvatting
In deze literatuurstudie is als eerste ingegaan op de definitie van dienstverlening en de belangrijkste
kenmerken van het verlenen van diensten. Daarbij is geconcludeerd dat er overeenstemming is over
het feit dat het leveren van een dienst in belangrijke mate is gekoppeld aan de mensen die de dienst
leveren en de mensen die de dienst afnemen (Tettero, 1994; Fitzsimmons, 2013). Het belangrijkste
kenmerk van dienstverlening is dat het een economische activiteit betreft waarbij waarde wordt
uitgeruild tussen mensen. Hierbij spelen klanten en medewerkers een centrale rol. Maar in de meeste
beschrijvingen van de aard van dienstverlening, wordt de nadruk vooral gelegd op de aanbodzijde (in
termen van resources of resultaat). De klant wordt veelal buiten beschouwing gelaten. In dit onderzoek
wordt daarom een toevoeging gedaan aan de literatuur, door het klantperspectief als onderdeel van
het onderzoek op te nemen.
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Er zijn meerdere typologieën van de dienstverlening opgesteld door onderzoekers in hun streven naar
het ordenen van de verscheidenheid aan dienstverlening. Het merendeel daarvan is gericht op
ordening vanuit de aard van de dienst of de aanbodzijde. Kwakman (2007) combineert de aanbodzijde
én klantzijde tot een driedeling in strategisch advies, oplossingen en capaciteit. Deze typologie van de
aard van de dienst en dienstverlening heeft weliswaar het gevaar om de complexiteit van de dienstverlening te simplificeren. Maar dat is voor dit onderzoek niet bezwaarlijk, aangezien de onderzoeksvraag zich richt op het beschrijven van de (variëteit) in het handelen van de middenmanagers. En niet
is gericht op de (al veel onderzochte en beschreven) variëteit in diensten en type dienstverleners.
Daarom zal deze driedeling van Kwakman (2007) ook in dit onderzoek worden gebruikt in de betekenis
van de uitkomsten voor het onderzoek.
Verschillende onderzoekers benadrukken eveneens de variëteit en complexiteit in de dienstverlening
door het gebruiken van uiteenlopende begrippen als heterogeniteit, abstract en lastig observeerbaar.
Het levert volgens Jansen (2010) een situatie op waarbij managers minder controle hebben en waarbij
in sommige gevallen effectief management vrijwel onmogelijk is. Wat voor managers wel mogelijk is, is
onderwerp van dit onderzoek. Om daarbij een te sterke kleuring door individuele voorkeuren en
interactie te voorkomen (en daarmee de mogelijkheden tot generalisatie van de onderzoeksuitkomsten
te beperken), richt dit onderzoek zich operational excellence (Treacy en Wiersema,1996). Waarbij een
streven naar operational excellence wordt ingevuld door frontoffice-medewerkers (met klantcontact)
die enige routine en ervaring in hun handelen hebben.
In dit deel van de literatuurstudie is als tweede ingegaan op het organiseren van dienstverlening.
Daarbij is gebleken dat er een grote verscheidenheid is aan karakteristieken van dienstverleners. Het
uitgaan van een uniform beeld van dienstverleners leidt tot overgeneralisatie en verkeerde uitspraken
(Greenwoord en Suddaby, 2006). De typologie van dienstverleners biedt de mogelijkheid om verschillen en overeenkomsten tussen organisaties te benoemen (Gastelaars, 2005). De typologie wordt
daarmee descriptief en niet prescriptief. Een zienswijze die in dit onderzoek is overgenomen bij het
beschrijven (en niet voorschrijven) van het handelen van de middenmanager. Gebleken is dat de
(midden)manager door de meeste onderzoekers wordt gezien als een bestanddeel voor de typering en
beschrijving van dienstverleners. Daarbij is in de beschikbare typologieën (Gastelaars, 2005;
Kwakman, 2007) het management voornamelijk weergegeven in termen van competenties, functieomschrijvingen en leiderschapsstijlen. De nadruk ligt op wat middenmanagers zijn of moeten kunnen,
niet op wat zij doen. Het handelingsperspectief is daarbij onderbelicht in de literatuur. Ondanks de
toenemende aandacht voor de middenmanager, is in de beschikbare literatuur geen vergelijkbaar
onderzoek beschikbaar wat zich richt op het handelen van de middenmanager in hoog volume
dienstverlening wat wordt gecombineerd met een klantperspectief.
Wanneer er wordt gekeken naar de kwaliteit van (het organiseren van) de dienstverlening wordt
bepaald door de mate waarin de verwachting van de klant is gerealiseerd of overtroffen. De door
Parasuraman (1988) beschreven vijf gaps tussen verwachtingen van klant en realisatie, zijn niet in alle
type organisaties toepasbaar, maar maken wel duidelijk dat medewerkers en managers een belangrijke rol spelen in het voldoen aan de klantverwachting. Door Weggeman (2007) wordt dit bevestigd in
zijn beschrijving van de horizontale en verticale regelsystemen die hij beschrijft bij het organiseren van
de kwaliteit van dienstverlenen. Kwakman (2007) noemt het combineren van ‘inside out’- en ‘outside
in’-denken als belangrijke managementuitdaging voor dienstverleners, een spanningsveld waarmee
managers van dienstverleners te maken hebben.
Als laatste onderdeel van de literatuurstudie naar dienstverlening is ingegaan op waardecreatie door
klanten en medewerkers. Hierover is geconcludeerd dat waardecreatie kan worden gezien als een
interactie tussen klant en medewerker. Daarbij is de beleving van de (hoeveelheid) waarde die wordt
gecreëerd, afhankelijk van de persoon (klant of medewerker) die de waarde ervaart (Pine, 1995; Liu en
Chen, 2006). Onafhankelijk van de gekozen strategie in waardecreatie (bijvoorbeeld aan de hand van
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Treacy en Wiersema, 1996) of de toegevoegde waarde in het proces (Porter, 1985) is gebleken dat de
creatie van waarde persoonsgebonden is. En dat er spanningen kunnen ontstaan tussen de belangen
van klanten, medewerkers en de organisatie (Scott, 1966, Mintzberg, 1983).
Het voldoen aan de belangen van klanten (Elshout, 2006) en medewerkers (Heintzman en Marson,
2005) is daarbij steeds moeilijker vanwege de diversiteit en de kritische aard van beide groepen. Op
het snijvlak van deze belangen bevindt zich de middenmanager (Balogun, 2003; Mars, 2010). Onder
onderzoekers bestaat overeenstemming over het feit dat de middenmanagers toegevoegde waarde
hebben in het bij elkaar brengen van de belangen van de klanten en medewerkers, inclusief het
hanteren van de mogelijke conflicten die daaruit voortkomen. Conflicten die ook worden gevoed door
de belangen van andere stakeholders, zoals het hoger management als vertegenwoordigers van een
breder organisatiebelang. Het is gebleken dat de belangrijkste wensen van klanten bestaan uit het
ontvangen van kwalitatief goede dienstverlening. En dat middenmanagers daar een cruciale rol in
vervullen. In dit onderzoek zijn deze uitkomsten tot onderwerp van onderzoek gemaakt.
Betekenis voor het onderzoek
Op basis van deze samenvatting van de literatuurstudie en de onderzoeksvraag van dit onderzoek,
worden de volgende punten meegenomen die van betekenis zijn voor het vervolg van het onderzoek:
- in de dienstverlening vervult de klant een cruciale rol. Daarmee is de klantperspectief van belang
voor het onderzoek naar het handelingsrepertoire van de middenmanager
- diensten kunnen op verschillende wijzen worden getypeerd. In dit onderzoek wordt de indeling van
Kwakman (2007) gebruikt en wordt de type dienst die hij omschrijft als ‘oplossingen’ onderzocht.
Daarmee wordt de diversiteit aan diensten (en daarmee de complexiteit van de context van de
middenmanagers) gereduceerd wat aansluit bij de onderzoeksvraag die gericht is op het handelen
van de middenmanager
- effectief handelen van de (midden)manager in de dienstverlening is voor middenmanagers niet
omschreven en zal daarom in dit onderzoek centraal staan. Inzicht geven in het handelen van de
middenmanager is een toevoeging aan de beschikbare beschrijvingen van dienstverleners
- bij het leveren van kwaliteit van dienstverlening, spelen zowel managers als medewerkers als
klanten een rol
- de belangen van klanten en medewerkers zijn daarmee van betekenis voor de creatie van waarde
in de dienstverlening
- de middenmanager heeft een cruciale rol in het hanteren van de (spanningen tussen de) belangen
van klanten, medewerkers en die van de dienstverlener
- waardecreatie is afhankelijk van de personen die betrokken zijn, en dat daarom ieders perspectief
op de aspecten van en beleving van de geleverde dienst relevant is voor dit onderzoek.
Daarmee wordt de literatuurstudie naar dienstverlening afgesloten. In de volgende paragraaf zal verder
ingegaan worden op de wijze waarop de middenmanager zijn rol vervult in de dienstverlening.

2.2 Over de middenmanager
Inleiding
In de vorige paragraaf is de literatuurstudie naar de dienstverlening beschreven. Uit dat deel van het onderzoek is
onder meer gebleken dat de middenmanager een centrale
en cruciale rol vervult in de dienstverlening. Hoewel de
middenmanager vaak genoemd wordt in de literatuur, wordt
niet toegelicht wat nu precies onder het begrip verstaan
moet worden. Karstanje en Polder (1999) spreken al van
een ‘bonte verzameling van middenmanagementposities, waarvan de taakinvullingen en verantwoordelijkheden verschillen’. Zij plaatsen die opmerking in de context van het onderwijs. Maar deze
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uitspraak lijkt zich niet tot die sector te beperken en is ook voor de financiële dienstverlening van
toepassing. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de functie en positionering van de middenmanager
(Stoker c.s., 2000) en de historische ontwikkeling in de functie (Land, 2003). Ook de ontwikkeling van
de middenmanager in relatie tot de al langer beschreven ‘in between positie’ (Van Doorn en Lammers,
1967) is onderzocht (Elshout, 2006). De literatuur daarin legt het accent op de functie in de organisatie.
In paragraaf 2.2 wordt de beschikbare kennis over de middenmanager beschreven. Het heeft als doel
om te komen tot een duidelijke begripsomschrijving van de middenmanager, zoals deze in dit onderzoek wordt gehanteerd. En er worden elementen behandeld die met het begrip en de definitie samenhangen. De opbouw van deze paragraaf is daarbij als volgt. In het eerste deel wordt ingegaan op de
definitie van middenmanagers. In de literatuur worden hiervoor meerdere definities gehanteerd, dus
het is voor dit onderzoek van belang om helder te hebben welke definitie wordt gebruikt. Nadat de
definitie opgesteld is op basis van de literatuur, kan de middenmanager in een tijdsperspectief bekeken
worden. Welke ontwikkeling en evolutie de middenmanager heeft doorgemaakt wordt daarom in
paragraaf 2.2.2 beschreven. Vervolgens wordt in de derde paragraaf behandelt welke competenties de
middenmanager bezit, volgens de literatuur en onderzoeken die beschikbaar zijnDit levert een beeld
op van wat de middenmanager in potentie kan. Zijn basis om te handelen. Als vierde onderdeel van
deze paragraaf wordt in paragraaf 2.2.4 ingegaan op het leiderschap van de middenmanager. Dit
onderdeel verbindt daarmee het managen en leiden van de middenmanager in zijn organisatie. In de
vijfde paragraaf wordt stilgestaan bij het team waaraan de middenmanager leidinggeeft. Dit deel
behandelt de dynamiek in een team en de rol die de middenmanager heeft in het aansturen van zijn
mede-werkers (die een belangrijke groep vormen in de dienstverlening, zoals is gebleken in paragraaf
2.1). Waarna in de zesde en laatste paragraaf de betekenis van dit deel van de literatuurstudie voor
het onderzoek wordt samengevat.
Als eerste wordt de voor dit onderzoek gebruikte definitie voor middenmanagers beschreven in
paragraaf 2.2.1.

2.2.1 Definitie van middenmanagers
Leiders en managers
Als onderdeel van de aandacht op leiderschap, is ook de middenmanager veelvuldig onderwerp van
onderzoek. Verschillende bronnen in de literatuur maken een tweedeling tussen de manager en leider
(o.a. Zaleznik, 1992; Aardema, 2004; Kotter,2001; Kotterman, 2006). Kotter (1988) maakt daarbij
expliciet onderscheid tussen managen en leidinggeven. Managers zijn daarbij met name bezig met
plannen, budgetteren, benoemen, organiseren, probleem oplossen en controleren. Leiders zijn bezig
met richting vaststellen, mensen op één lijn brengen, motiveren en inspireren. Samengevat volgens
Kotter zijn managers gericht op dingen goed doen en leiders op de goede dingen doen. Ook Aardema
maakt een verschil tussen een manager en leider, waarbij de manager consolideert, onderhoudt en
wanorde voorkomt. En leiderschap het vermogen is om anderen op ingrijpende wijze te veranderen
(Aardema, 2004).
Von der Dunk (2002) gaat in zijn typering van managers (ten opzichte van leiders) nog een stap
verder. ‘Want wat is een manager? Een manager is iemand die niets weet, niets kan en niets doet en
bij dat geregel iedereen die wel iets weet, kan of doet, voortdurend hinderlijk voor de voeten loopt’.
Een organisatie heeft uiteindelijk wel beide nodig (Kotter, 2001). En het is lastig voor juist een
middenmanager dat hij beide veelal in zijn rol en taak moet verenigen. Mintzberg (2004) wijst het
onderscheid van de hand ‘simpelweg omdat managers leiding moeten geven en leiders moeten
managen’. In aansluiting op Mintzberg (2004) wordt in het vervolg van deze literatuurstudie geen
expliciet onderscheid gemaakt tussen leiders en managers. De focus is gelegd op de leiders en
managers die geduid worden als middenmanager. Daarbij wordt in dit onderzoek de term manager
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aangehouden, omdat dit aansluit bij het taalgebruik in de praktijk. In theoretisch perspectief worden
zowel de managementhandelingen als de leiderschapshandelingen van de middenmanager
beschreven.
Definitie van middenmanager
In de sector dienstverlening wordt de middenmanager of het middenkader veelal gebruikt om een
brede groep managers te beschrijven. Dit heeft dan betrekking op iedere manager die zich bevindt in
de hiërarchie tussen directie en de werkvloer. Maar ook in de literatuur kan geen eenduidig antwoord
worden gevonden op de vraag wat iemand tot een middenmanager maakt. Huy (2001) wordt met zijn
beschrijving het meest geciteerd als het gaat om het definiëren van wat onder de middenmanager
wordt verstaan. Hij benadert de middenmanager vanuit een structuurperspectief. Huy (2001) omschrijft
de middenmanager als de manager, die twee echelons onder de CEO (chief executive officer) en
direct boven de uitvoerende medewerkers/professionals is geplaatst. Daarbij gaat Huy uit van een
organisatie die qua omvang veel managementlagen bevat. Een probleem bij deze definitie doet zich
voor bij zeer grote organisaties (met meer dan vijf echelons) en bij zeer kleine organisaties (met minder
dan twee echelons). De definitie van Huy is dan niet eenduidig in het vaststellen van de middenmanager.
In het definiëren van (midden)managers maakt Stoker (2000) maakt een onderscheid binnen het
middenkader door te spreken over hoger en lager management. In kleinere organisaties zal vaker
sprake zijn van een combinatie van hoger en lager management en zullen de taken en verantwoordelijkheden in een rol of functie worden gecombineerd. Stoker hanteert een driedeling bij de
beschrijving voor de beschrijving van management:
- hoger management, de hoogste managementlaag in de organisatie (onder andere: de raad van
bestuur, directie)
- middenmanagement, die rapporteert aan de hoogste managementlaag en leidinggeeft aan het
lager management
- lager management, die direct leidinggeeft aan de medewerkers in de uitvoering.
Zowel Stoker als Huy starten hun definitie vanuit een top-down structuurperspectief. Ook Mintzberg
(1983) definieert de middenmanager vanuit de structuurbenadering. Het is volgens hem de managementlaag onder de ‘strategic apex’ en boven de ‘operating core’ (twee van de door hem onderscheiden
vijf basiselementen van elke organisatie). Dus in stuctuurtermen de groep managers tussen de top
(strategie) en de werkvloer (uitvoering). De Rooij en Vink (2009) kiezen ook een structuurbenadering,
maar starten bottom-up. Zij definiëren middenmanagement als die laag in de organisatie die
rechtstreeks een team van medewerkers aanstuurt.
Nonaka (1994) omschrijft de middenmanager niet vanuit de (top-down) structuur, maar juist vanuit de
aard van de functie zelf ‘what makes middle managers unique is their access to topmanagement
coupled with their knowledge of operations. It is this combination that enables them to function as
mediators between organization’s strategy and day-to-day activities (Nonaka, 1994). Hij sluit hierbij aan
bij de beschrijving van Likert (1961). Likert beschrijft middenmanagers als de “linking pin” van de
organisatie waarbij zij de algemene richting die wordt gegeven door het topmanagement verbinden met
de realiteit van de dag van managers op het onderliggende niveau. Wooldridge (2008) bouwt voort op
Nonaka door te stellen dat deze functionele benadering, leidt tot een breed spectrum aan diverse type
middenmanagers. Hij onderscheidt daarbij onder meer ‘general line managers (e.g. divisional or
strategic business unit heads), functional line managers (e.g. vice presidents of marketing) and teamor project-based executives (e.g. leaders of strategic initiatives)’
Een definitie die niet op een top-downbenadering zoals Huy voorstelt, maar juist voorkomt uit en een
bottomupbenadering, wordt geformuleerd door Elfferich (2008, blz 207): ‘Een middenmanager is een
manager die direct leidinggeeft aan uitvoerende werkzaamheden en verantwoording aflegt aan het
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hoger management. Hij houdt toezicht op de uitvoering en zorgt ervoor dat problemen ter plekke
worden opgelost. Het is dus de manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. In de ogen
van medewerkers zijn ze de echte bazen. Het hogere management is voor medewerkers veelal weinig
zichtbaar. De middenmanager functioneert dus op het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het
snijvlak tussen strategie en uitvoering, waar zij leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer’.
Dit onderzoek gebruikt deze definitie om de te onderzoeken groep middenmanagers te lokaliseren. De
uitspraak dat middenmanagers ‘ervoor zorgen dat problemen ter plekke worden opgelost’, wordt daarin
niet meegenomen. Dit is immers een uitspraak over het handelingsrepertoire en dat gaan we juist
onderzoeken.
Diversiteit in middenmanagers
Naast een onderscheid in het middenkader op basis van structuur stelt Stoker (die daarbij managers
en leiders als een groep beschouwt) dat in zijn algemeenheid leiderschap primair gericht is op
beweging en het veranderen van anderen. Leiderschap in een context van organisatieverandering is
dus het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers om doelen te bereiken, door een
persoon die ten opzichte van die medewerkers een formele positie inneemt. Dit beïnvloeden van
gedrag gebeurt door gebruik te maken van bepaalde leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven,
en door het uitvoeren van verschillende activiteiten (op basis van Stoker en Kolk, 2003).
Generaliserend kan gesteld worden uit het onderzoek dat het ‘lager management’ bezig is met het
begeleiden van de ontwikkeling van individuen en de afdeling en gericht is op de klant.’ (Stoker 2003,
89).
Deze generalisatie kan ertoe (ver)leiden om de managers als een homogene groep te beschouwen.
Damen (2007) stelt terecht ‘Eenheidsworst in managementland bestaat niet’. Hij waarschuwt daarbij
voor het maakbaarheidsprincipe. Ook al is er in elke organisatie sprake van middenmanagement, de
wijze van invullen en uitvoeren van de functie is sterk afhankelijk van de context waarin de middenmanager opereert.
In het onderzoek van Elshout (2006) komt de diversiteit in (rollen van) middenmanagers ook naar
voren. Elshout schrijft over de middenmanagementfunctie dat rollen afgeleid behoren te worden van de
toegevoegde waarde van de middenmanagementfunctie. Hij concludeert dat in de managementliteratuur hier weinig aandacht voor is. De concepten van Quinn en Mintzberg gelden niet exclusief
voor de middenmanagementfunctie. Elshout heeft in zijn promotieonderzoek een theoretisch denkkader ontworpen voor de veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie en de invloed
daarvan op de effectiviteit van die functie. Daarbij maakt hij gebruik van het contingentiemodel van
Mintzberg (1973). Mintzberg analyseerde voor de ontwikkeling van het contingentiemodel de door hem
gevonden verschillen in het werk van managers, door in de analyse een aantal variabelen constant te
houden. Hij ontdekte op deze manier dat het feitelijke werk van de manager vooral wordt bepaald door
de invloed van vier “nested” (ingenestelde) variabelen, te weten: omgevingsvariabelen, jobvariabelen,
persoonsgebonden variabelen en situationele variabelen. Deze vier variabelen beïnvloeden de tien
basisrollen die Mintzberg voor de managementfunctie onderscheidt en die het gedrag van managers
bepalen.
Bij zijn onderzoek naar de middenmanagementfunctie baseert Elshout zich op Kluytmans c.s. (2001).
Die definieert het begrip functie als "... het geheel van door een of meer mensen te verrichten taken en
te dragen verantwoordelijkheden." Naast deze (in zijn ogen te operationele definities), voegt Elshout
hier aan toe dat een functie ook een positie element in zich heeft: ‘een functie is vanuit mijn optiek: een
positie op een horizontaal en verticaal knooppunt in een organisatie, met de daarbij behorende toegevoegde waarde ten aanzien van het primaire proces, die tot uitdrukking wordt gebracht in rollen en
competenties, die het verwachte gedrag beschrijven van degene die de functie gaat uitvoeren.’ Vanuit
deze redenering komt Elshout tot een typologie van middenmanagementfuncties. In zijn proefschrift
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vertaalt hij de algemene managementrollen naar een typologie van de middenmanage-mentfunctie. De
typologie gaat uit van enerzijds de mate van openheid ten opzichte van de omgeving en anderzijds de
complexiteit van de te managen werkprocessen. In de matrix die dan ontstaat, definieert hij vijf typen
middenmanagementfuncties. In onderstaande figuur is de typologie weergegeven.

Figuur 2.2: Typologie van (midden)managers (Elshout, 2006)
Elshout beschrijft de typen in termen van de toegevoegde waarde van de functie, de rollen (Quinn
1988) die verwacht worden en de competenties die nodig zijn om die functie effectief in te vullen.
Type 1: de operationele middenmanagementfunctie: De toegevoegde waarde van de operationele
middenmanager moet vooral gezocht worden in het zorg dragen voor de sociale functie van de
organisatie en in het coördineren van het primaire proces.
Type 2: de specialistische middenmanagementfunctie: De toegevoegde waarde van de specialistische
middenmanager is primair het coördineren van het primaire proces dat ten gevolge van een hoge mate
van complexiteit veel afstemming behoeft, met name door overleg en leiderschap.
Type 3: de integrale middenmanagementfunctie: De integrale middenmanager is een echte 'manusvan-alles'. Zijn toegevoegde waarde levert hij op alle vier onderscheiden besturingsgebieden: het
coördineren van het primaire proces en het invulling geven aan de sociale functie van de organisatie.
Type 4: de netwerk middenmanagementfunctie: De toegevoegde waarde van de
netwerkmiddenmanager ligt vooral op het gebied van de horizontale afstemming met klanten en
leveranciers binnen én buiten de organisatie.
Type 5: de laterale middenmanagementfuntíe: De laterale middenmanager is een integrale middenmanager die extra toegevoegde waarde levert op het gebied van de externe horizontale contacten,
vergelijkbaar met de netwerkmiddenmanager, en op het gebied van het coördineren van complexe
werkprocessen, vergelijkbaar met de specialistisch middenmanager. Tevens draagt hij bij aan de
realisatie van de sociale functie van de organisatie.
Daarbij wordt het begrip integraal manager (type 3 in de typologie van Elshout) ook door andere onderzoekers gehanteerd en besproken. In de context van provincies, komen Dubbeldam en Goedmakers
(2003) tot een definitie van integraal management die hierbij aansluit, namelijk: integraal management
is de totale verantwoordelijkheid van een organisatorische eenheid voor beleid en uitvoering en
aanwending van de beschikbare middelen bij het verlenen van een product of dienst. Deze totale
verantwoordelijkheid geeft daarmee ook aan dat de middenmanager een breed werkterrein bestrijkt
n zijn handelen. En dat op voorhand feitelijk niets wordt uitgesloten.
Een type manager met potentieel veel toegevoegde waarde vanuit een middenplek. Maar het is tevens
een veeleisende plek voor dit type manager. Land schrijft hierover ‘de eenzijdige afhankelijkheid van
de kapitein, die allang geen goed zicht meer heeft op de risico’s in de complexe en dynamische
werkelijkheid, speelt veel organisaties steeds vaker parten. Door het huidige beheersingssysteem mist
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de leiding steeds vaker beschikbare cruciale informatie alsook de benodigde expertise om deze
informatie op waarde te schatten en vervolgens een goede beslissing te nemen’ (Land 2003, 49).
Volgens Van der Weide en Wilderom (2004) hebben middenmanagers te maken met een gebrek aan
macht en invloed door de bureau-cratische regels, politiek en door uitsluiting van belangrijke
overleggen. De strenge functie-eisen, beperkte interpersoon-lijke mogelijkheden en de minimale
groeikansen maken het uitvoeren van de functie nog moeilijker’. Buelens en DeVos (2004) schrijven
hierover ‘Als de omgevingsonzekerheid hoog wordt, erodeert de toch al beperkte macht van
bestuurders en managers in kennisorganisaties snel, omdat ‘zij het ook niet weten’. Knallenburg (2007)
benoemt dat de positie van de middenmanager complex is door de druk die de verschillende
managementlagen uitoefenen op de middenmanager. Daarbij laat hij de omgevings-druk en de rol van
klanten, nog buiten beschouwing.
Stoker (2000) gaat zelfs zover om te stellen dat de term ‘integraal management’ verboden moet
worden. ‘De middenmanager krijgt hierdoor te veel petten op. Hij moet op basis van gelijkwaardigheid
zijn medewerkers stimuleren, vervolgens moet hij resultaatgericht leidinggeven en hij moet in toenemende mate ook allerlei werkgeverstaken op zich nemen. Hij beslist bijvoorbeeld of iemand een
loonsverhoging krijgt, hij verdeelt de bonussen’. Daarmee stelt zij niet zozeer de positie van de
middenmanager ter discussie, maar wel de wijze waarop deze functie effectief kan worden vervuld.
Hetgeen aansluit bij de doelstelling en onderzoeksvraag van dit onderzoek.
Effectieve middenmanagers
Waarbij zelfs Van Dale geen eenduidigheid geeft over het begrip 'effectiviteit'. Effectiviteit wordt in Van
Dale omschreven als 'doeltreffendheid', maar de betekenis die vervolgens aan het woord 'doeltreffend'
wordt gegeven is: 'efficiënt'. En als Van Dale vervolgens het woord 'efficiënt' definieert, dan worden
daaraan de betekenissen 'doeltreffend' én 'doelmatig' toegekend. In het dagelijks spraakgebruik vinden
we deze verwarring vaak terug: effectief en efficiënt, doeltreffend en doelmatig worden gemakkelijk
door elkaar gebruikt. Het is dus in het kader van het onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag van
belang om het begrip effectiviteit eenduidig te definiëren en te onderscheiden van efficiëntie. In dit
onderzoek wordt effectiviteit gedefinieerd als ‘doeltreffend, gericht op het bereiken van vastgestelde
doelen’ en efficiëntie als ‘doelmatig, met zo min mogelijk middelen en energieverlies’.
Effectiviteit van de middenmanagers kan volgens Stoker (2003) worden uitgedrukt in harde en zachte
indicatoren. Daarmee voortbouwend op een gehanteerde definitie van In ‘t Veld (1992), die stelt dat
effectiviteit in de enge betekenis beschreven wordt als de verhouding tussen het bereikte en beoogde
resultaat. In spreektaal worden de harde en zachte indicatoren die daarbij gebruikt worden, meestal
uitgedrukt in ‘meetbaar en merkbaar’, maar dat dekt niet de volledige definitie. Een hard criterium is
omzet of klantwaarde. Als zacht wordt meestal tevredenheid als voorbeeld gebruikt. Stoker hanteert
drie criteria voor het beoordelen van de effectiviteit van de organisatie, die zij benoemt als ‘zachte
indicatoren’ (1) Betrokkenheid bij de organisatie, de mate waarin een individu zicht betrokken voelt bij
de eigen organisatie (2) Arbeidstevredenheid, de mate waarin werk van een individu zorgt voor
tevredenheid en ten slotte (3) Burn-out/stress, de mate waarin een individu uitgeput raakt door het
werk. De ‘ideale manager’ volgens Stoker (2003, blz. 86) delegeert, ontwikkelt medewerkers en stuurt
op resultaten. Een effectieve manager, geeft verantwoordelijkheid aan medewerkers (participatief
leiderschap), beschikt over zelfvertrouwen en een opvallende persoonlijkheid (charismatisch
leiderschap) en staat open voor gevoelens van medewerkers (sociaal ondersteunend leiderschap).
Ook Kanter (1982) beschrijft de kenmerken van een effectieve middenmanager. In haar onderzoek
beschrijft zij het belang van middenmanagers voor innovatie in een organisatie. Zij ontdekt bij
effectieve middenmanagers de volgende karakteristieken:
1. ‘Comfort with change’: zij zijn vol vertrouwen dat onzekerheden verduidelijkt worden en zien
onvervulde behoeften als kansen.
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2.
3.
4.
5.

‘Clarity of direction’: zij kiezen doelbewust bepaalde projecten en zien tegenvallers slechts als
korte termijn vertraging.
‘Thoroughness’: zaken worden goed voorbereid en zij hebben inzicht in de organisatiepolitiek.
‘Participative Management Style’, zij betrekken en stimuleren medewerkers tot participatie en
komen beloften na.
‘Persuasiveness, Persistence and Discretion’: zij beseffen dat succes een lange adem vereist.

In hetzelfde jaar doet Boyatzis (1982) bij verschillende organisaties in de publieke en private sector
onderzoek naar de relatie tussen management competenties en leiderschapseffectiviteit. Hij concludeerde dat verschillende kenmerken differentieerden tussen effectieve en niet-effectieve managers.
Effectieve managers beschikten over een sterke oriëntatie op efficiency, waaronder inbegrepen een
sterke prestatiemotivatie, duidelijke normen en waarden met betrekking tot het werk en een grote
aandacht voor task objectives. Naast de focus op efficiency hebben effectieve middenmanagers
volgens Boyatis een sterke socialized power orientation, die werd gekenmerkt door een sterke machtsmotivatie, aandacht voor machtssymbolen, pogingen om het gedrag van anderen te beïnvloeden en
aandacht voor de reputatie van de organisatie. Aanvullende hebben de middenmanagers veel zelfvertrouwen, zoals bleek uit een sterk geloof in het eigen kunnen en de eigen ideeën, het gemakkelijk
nemen van besluiten en het doen van voorstellen op een stevige, niet-aarzelende manier, met bijpassende houding en gebaren. En ten slotte beschrijft Boyatis dat effectieve middenmanagers een
sterke interne focus of control en een sterk geloof in self-efficacy, zoals bleek uit het nemen van
initiatief, het omzeilen van obstakels, het zoeken naar informatie uit verschillende bronnen en het
nemen van verantwoordelijkheid voor successen en mislukkingen.
Zoals Damen (2007) in het kader van effectief management aangeeft, ligt in de meeste literatuur het
accent op competenties en competentiemanagement. En hoewel het belang van een goed competentieprofiel voor managers niet mag worden onderschat, is het in zichzelf volgens hem niet
voldoende. Volgens Damen (2007) is de motivatie van de middenmanagers een extra aspect dat van
belang is en dat tot dusver in de wetenschap én in de praktijk in zijn ogen is onderschat. Voor een
effectieve middenmanager is kúnnen alleen, niet genoeg. Damen stelt dat het minstens zo belangrijk is
(en misschien wel belangrijker), dat potentiële topmanagers het wíllen. Daarmee betrekt hij ook de
drijfveren en beweegredenen van de middenmanagers in het onderzoeksveld.
Ook Elshout (2006) gaat uit van wat middenmanagers doen, en combineert dat met de motivationele
opvatting zoals ook beschreven door Damen. Elshout stelt daarbij ‘Het gaat bij effectiviteit dus niet
alleen om het realiseren van gestelde doelen en toegevoegde waarde, maar juist óók om het gedrag
van de betreffende persoon, dat leidt tot de beoogde resultaten. Ik voeg daaraan toe dat het bij
effectiviteit gaat om 'bewust' bekwaam gedrag. Onbewust bekwaam gedrag kan op toeval berusten en
leidt minder snel tot een lerende houding. Effectiviteit wordt daarom in dit onderzoek gedefinieerd als:
bewust doeltreffend gedrag op de onderscheiden besturingsniveaus’. In zijn omschrijving benoemt
Elshout ook het beoogde effect van het gedrag. In zijn termen de ‘doelen en de toegevoegde waarde’.
Waarmee, naast het wel of niet bewust ingezette gedrag, ook de mate waarin deze het beoogde doel
treft, onderdeel wordt van de zienswijze op effectief middenmanagement.
Stoker en Kolk (2003) betrekken eveneens het gedrag van middenmanagers in hun definitie. Zij onderscheiden 4 elementen in leiderschap en betrekken daarbij tevens de motieven van de leidinggevenden.
Zijn benoemen achtereenvolgens als elementen: de stijl waarmee leidinggegeven wordt (het hoe), de
eigenschappen van een leidinggevende (het waarmee), de motieven die een leidinggevende heeft om
leiding te willen geven (het waarom) en ten slotte de activiteiten waar een leidinggevende zich mee
bezighoudt (het wat). Daarmee sluiten zij aan bij Argyris (1996) die effectiviteit definieert in termen van
‘bekwaam gedrag vertonen’. Zijn stelling is dat effectiviteit niet blijkt uit wat iemand wil, weet, kan,
moet, mag of durft, maar uit wat iemand doet. De consequentie hiervan voor dit onderzoek (het
handelingsrepertoire van de middenmanagers) wordt verder uitgewerkt in paragraaf 2.4.
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Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over de definitie van (effectieve) middenmanagers. Op basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er onder
onderzoekers geen overeenstemming is over een eenduidige definitie van de middenmanager.
Onderzoekers komen tot verschillende definities, waarbij Huy (2001) het meest wordt geciteerd met
zijn beschrijving vanuit een structuurperspectief. Huy (2001) omschrijft de middenmanager als de
manager, die twee echelons onder de CEO (chief executive officer) en direct boven de uitvoerende
medewerkers/professionals is geplaatst. Huy gaat uit van een organisatie met veel managementlagen,
wat ertoe leidt dat de middenmanager niet eenduidig is vast te stellen bij zeer grote organisaties (met
meer dan vijf echelons) en bij zeer kleine organisaties (met minder dan twee echelons). Een bottom-up
definitie wordt verwoord door Elfferich (2008): ‘Een middenmanager is een manager die direct leidinggeeft aan uitvoerende werkzaamheden en verantwoording aflegt aan het hoger management. Hij houdt
toezicht op de uitvoering en zorgt ervoor dat problemen ter plekke worden opgelost. Het is dus de
manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. In de ogen van medewerkers zijn ze de
echte bazen. Het hogere management is voor medewerkers veelal weinig zichtbaar. De middenmanager functioneert dus op het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het snijvlak tussen
strategie en uitvoering, waar zij leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer’. Dit onderzoek
gebruikt deze definitie om de te onderzoeken groep middenmanagers te bepalen, omdat deze definitie
uitgaat van het primaire proces in de dienstverlening. De plek waar de waardecreatie plaatsvindt zoals
naar voren is gekomen in paragraaf 2.1. De uitspraak dat middenmanagers ‘ervoor zorgen dat
problemen ter plekke worden opgelost’, wordt daarin niet meegenomen. Dit is immers een uitspraak
over het handelingsrepertoire en dat gaan we juist onderzoeken.
Onder onderzoekers is het verschil tussen managers en leiders al jarenlang onderwerp van discussie
(Zaleznik, 1992). Kotter (1988) komt daarbij tot een onderscheid waarbij managers zich richten op
beheersing en structurering en leiders zijn degenen die hun volgers inspireren en richting geven. Maar
geconcludeerd kan worden dat er geen overeenstemming is onder onderzoekers over het onderscheid
tussen managen en leiden. Mintzberg (2004) wijst het onderscheid van de hand en geeft aan dat
managers moeten leiden en leiders moeten managen.’ Aansluitend bij Mintzberg wordt in dit
onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen managers en leiders. De onderzoeksvraag is gericht op
wat middenmanagers doen, hoe zij handelen. In deze handelingen zullen aspecten van leiderschap en
management aanwezig zijn, maar een onderscheid op voorhand, zou het onderzoeksveld verder
beperken en tot een onvolledige beantwoording van de onderzoeksvraag leiden.
Uit meerdere onderzoeken komt de diversiteit van de (rollen van) de middenmanager naar voren
(Damen, 2007; Stoker 2003). Waardevol is de beschrijving van Elshout (2006) in termen van
toegevoegde waarde van de middenmanager. Elshout geeft in zijn typologie aan dat de integrale
middenmanager toegevoegde waarde heeft op zowel het primaire proces als de sociale functie van de
organisatie. In zijn omschrijving benoemt Elshout ook het beoogde effect van het gedrag. Waarmee het
gedrag wordt gekoppeld aan de effectiviteit (ter onderscheid van efficiëntie). De beschrijving van
Elshout (2006) wordt ook in dit onderzoek gebruikt, omdat het een heldere typologie geeft van de
middenmanager in de context van de dienstverlening, aansluitend bij de onderzoeksvraag. Het geeft
aan dat de middenmanager een breed terrein bestrijkt.
Op basis van het literatuuronderzoek kan ook worden geconcludeerd dat de motivatie van de middenmanagers van belang is (Damen, 2007; Elshout, 2006; Stoker en Kolk, 2003). En voor een effectieve
middenmanager kúnnen alleen, niet genoeg is. Daarmee worden ook de drijfveren en beweegredenen
van de middenmanagers betrokken. Een toevoeging waarbij in dit onderzoek wordt aangesloten en die
in paragraaf 2.4 verder wordt uitgewerkt.
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Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- de middenmanagers worden gedefinieerd als: Hij houdt toezicht op de uitvoering. Het is dus de
manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. De middenmanager functioneert dus op
het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het snijvlak tussen strategie en uitvoering, waar zij
leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer
- de middenmanager is integraal verantwoordelijk voor een gehele unit, waarbij zijn toegevoegde
waarde ligt op zowel het coördineren van het primaire proces als op de sociale functie
- voor het handelen van middenmanagers de motivatie van belang is, de drijfveren en
beweegredenen zijn onlosmakelijk gekoppeld aan het handelen.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij de definitie van de middenmanager, wordt in de volgende
paragraaf ingegaan op de ontwikkeling van de middenmanager in historisch perspectief.

2.2.2 Evolutie van middenmanagers
Nu in de vorige paragraaf de definitie van de middenmanager is bepaald op basis van de beschikbare
literatuur, wordt in deze paragraaf ingegaan op overzicht van de ontwikkelingen en evolutie van de
middenmanagers. Daarbij wordt eerst een historisch overzicht gegeven en zal daarna worden
ingegaan op de dilemma’s van de middenmanagers. Als laatste wordt in deze paragraaf stilgestaan bij
de rollen en verwachtingen van de functie van middenmanagers.
Historische overzicht
Al langere tijd wordt er in de vakliteratuur gediscussieerd over het nut en de betekenis van de middenmanagementfunctie (Livian c.s., 1997). De hoeveelheid onderzoek naar wat het middenmanagement
kan toevoegen en naar wat hen kan helpen om hun rol uit te oefenen is, volgens Balogun (2003), klein.
Er is wel onderzoek gedaan naar de (verschuivingen) in de functie en de competenties van de middenmanager. Kallenberg (2005) deed daarbij onder naar academische middenmanagers in het hoger
onderwijs, Varney (2004) onderzocht de ontwikkeling die hoofden verpleegkunde hebben doorgemaakt
en Rooij en Vink (2009) deden hun onderzoek onder middenmanagers in het voortgezet onderwijs en
het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daaruit komt een aantal belangrijke aanwijzingen voor dit
onderzoek.
Elshout geeft in de volle breedte een historisch overzicht over de trends in de ontwikkeling van de
middenmanagementfunctie. Hij maakt daarbij gebruik van NIVE-publicatie uit 1989 waarin al wordt
beschreven dat de discussie over middenmanagers langer wordt gevoerd. In deze publicatie wordt de
ontwikkeling geplaatst in een historisch kader waaruit een drietal crises worden zijn gedestilleerd: (1)
de opkomst van scientific management (2) de democratisering in de zeventiger jaren en de (3)
verzakelijking in de jaren tachtig onder invloed van de economische crisis.
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Tabel 2.6: De evolutie van middenmanagement (vrij naar Nive publicatie over middenkader (1989) en
Elshout (2006))
Periode

Ontwikkeling

Middenmanagers

Tweede helft 19e eeuw

Industriële revolutie

Van zelfstandig meester tot
onzelfstandig werkmeester

Beging 20e eeuw

Scientific management

Van werkmeester tot regelend
hoofdarbeiders

Tussen eerste en tweede
wereldoorlog

Human relations

Motivator voor medewerkers

Vanaf 1945

Wederopbouw

Middenkader als hoeksteen van
de samenleving

Vanaf 1968

Revolutie van onderaf

Prestige- en gezagsverlies van
het middenkader

Vanaf 1981

No nonsens verzakelijking en
schaalvergroting

Vermindering van
managementniveaus

Vanaf eind 20e eeuw

Marktgerichtheid en klantoriëntatie

Ketenvorming en kanteling
bieden kansen en bedreigingen
voor middenmanagement

Onder invloed van de verslechterde economie wordt in de jaren tachtig (voor het eerst sinds lange tijd)
de rol en toegevoegde waarde van de middenmanagers voor organisaties ter discussie gesteld. De
globalisering en de ontwikkeling van technologie leidden ertoe dat de rol van middenmanagers veranderde en dat middenmanagers daardoor steeds meer overbodig werden (Janczak, 1999; Balogun,
2003). In de jaren daarna werd het middenmanagement in veranderde rol meer waardevol beschouwd,
voornamelijk op het gebied van strategie (Floyd en Wooldridge, 1992). Juist het middenmanagement
vertaalt en ontwikkelt de visies en ideeën van de organisatie naar acties en verandering.
Middenmanagers bemiddelen dus tussen de organisatie, haar klanten en haar leveranciers, volgens
Floyd en Wooldridge. Tegenwoordig wordt het middenmanagement ook als een doorgang voor kennis
van een deel van de organisatie naar het andere gezien (Riege en Zulpo, 2007).
In de periode van 1990 tot nu is het aantal veranderingen dat een onderneming moet doorvoeren om
te kunnen overleven enorm toegenomen (Kotter; 1996) en deze situatie zal voorlopig ook nog wel
aanhouden (Kotter; 1996, Beer en Nohria; 2000, Senge et al; 2002). Er ontstaat turbulentie in de
omgeving van ondernemingen en ook hun middenmanagers moeten zich aanpassen. De aandacht
voor de middenmanager neemt in diezelfde periode ook toe. En niet altijd in positieve zin. Het
middenmanagement wordt een cruciale rol toegedicht bij het slagen of falen van veranderingen
(Huy 2001). Huy (2001) heeft van 1996 tot 2001 onderzoek verricht onder meer dan 200 midden‐ en
seniormanagers. Uit de 117 onderzochte verandertrajecten bleek dat 80% van de projecten die door
seniormanagers waren geïnitieerd mislukten, maar dat 80% van de projecten die geïnitieerd waren
door middenmanagers juist succesvol waren. En met de economische crisis van de afgelopen periode,
is in het maatschappelijk debat ook de schuldige hiervan makkelijk aan te wijzen. Onder titels als ‘het
einde van de manager’.
Ontwikkelingen
De Waal (2014) komt in een overzichtsartikel tot een aantal ontwikkelingen (transities) die van impact
zijn op de functie en rol van de middenmanager. Hij benoemt vier dominante ontwikkelingen:
1. De opkomst van de netwerksamenleving die gaat gepaard met meer flexibele organisatiestructuren (Castells, 2000) en een grotere nadruk op leren en managen van kennis. Een
ontwikkeling die van invloed is op het werk en de positie van (midden)managers.
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2.

3.

4.

Het gestegen opleidingsniveau van werknemers. Dit leidt volgens Stoker en De korte (2000) tot
een managementstijl die meer gebaseerd is op overleg, overtuiging, persoonlijkheid en motivatie.
Stoker en De Korte wijzen tevens op de opkomst van nieuwe sturingsmechanismen binnen
bedrijven waardoor managers en medewerkers strakker op duidelijk gedefinieerde resultaten en
doelen worden aangestuurd. Deze nieuwe sturingsmechanismen zijn mede mogelijk geworden
door ontwikkelingen in de informatietechnologie.
De informatietechnologie. Deze ontwikkeling heeft daarnaast ook een ander effect op de positie
van middenmanagers, omdat de informatietechnologie de mogelijkheid aan het hoger management heeft gegeven om makkelijker de activiteiten te monitoren en te controleren. Niet alleen van
de middenmanager, maar ook van de medewerkers. Daardoor is de middenmanager in een rol als
tussenpersoon minder nodig constateerden Spreitzer en Quinn al in 1996. Recent empirisch
onderzoek naar deze ontwikkeling is niet voorhanden, maar het tempo van de ontwikkelingen op
dit vakgebied (ICT) in achtnemend, mag verwacht worden dat dit in de onderzoeksperiode 20112015 deze beweging alleen verder is doorgezet.
De verschuiving in werknemers- en werkgeversverwachtingen. Werkgeversverwachtingen
verschuiven van overwegend inzet, loyaliteit en discipline en naar een grotere nadruk op
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en ondernemend gedrag. Op het kruispunt van deze twee
bewegingen, ligt de taak bij de middenmanager om deze twee belangen en verwachtingen bij
elkaar te brengen. De Waal (2014) spreekt hierbij over een ‘nieuw psychologisch contract’. Stoker
en De Korte (2000) constateren dat medewerkers vooral respect, waardering en ontwikkelingsmogelijkheden verlangen, waar dat in het verleden vooral ging om zekerheid, een nette
behandeling en een redelijk inkomen.

De Waal laat in zijn opsomming nog buiten beschouwing wat de veranderende context waarin de
organisatie van de middenmanager opereert, betekent voor diens functie. Net als Huijgen (2008) die
daarbij spreekt over snelle veranderingen in de samenleving, de toegenomen omloopsnelheid van
producten en diensten en de verschuiving van goedkope massaproducten naar kwalitatief hoogwaardige en meer op de behoefte van klanten gerichte producten en diensten. Tideman, Arts en
Zandee (2013) komen tot de conclusie dat er sprake is van een ‘megatrend’ naar ‘sustainability’ met
als gevolg dat ‘that changes the demands placed on business leadership in various fundamental ways,
thus creating the need for a new type of leadership’. Zij komen tot zes elementen van ‘sustainable
leadership’ (te weten context, consciousness, continuity, connectedness, creativity en collectiveness),
maar laten buiten beschouwing wat dit voor (het handelen van) de middenmanagers betekent.
De ontwikkeling in het denken over de managementfunctie is volgens Swieringa en Wierdsma (1990)
nauw gerelateerd aan de ontwikkeling in het denken over organisaties. Het contingentiedenken en
situationeel leiderschap zijn nauw aan elkaar verbonden ontwikkelingen geweest, voortkomende uit
dezelfde ontwikkeling in denken over organisatie en management van organisaties. Maar het begrip
‘intergraal management’ is niet alleen voorbehouden aan de middenmanagers, maar is breder
gepositioneerd in organisaties.
Kijkend naar het middenmanagement betekent integraal managen dat verantwoordelijkheden voor
bijvoorbeeld HRM en ICT bij de middenmanagers zijn neergelegd. In de praktijk lijkt integraal management moeilijk realiseerbaar en zijn volgens onderzoek van Stoker (2000) de bevoegdheden van de
manager zeer beperkt. Stoker gaat in haar artikel over het onmisbare middenkader in op de effecten
van bepaalde ontwikkelingen op het middenmanagement. Daarbij moet gedacht worden aan de
gevolgen van ICT-ontwikkeling, een groeiende afhankelijkheid van systemen en aan een afnemende
informatiemacht van de manager. Verder is er ook sprake van een veranderende relatie tussen
manager en medewerker door individualisering, diversiteit en meer variaties in eisen en
arbeidspatronen van werknemers. Medewerkers zijn mondiger en soms ook kritischer; de positiemacht
van de manager neemt af. Er moet meer gemanaged worden op overleg, overtuiging, motivatie en
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persoonlijkheid. Managers krijgen door decentralisatietendensen schijnbaar meer bewegingsruimte,
maar kunnen zich ook minder makkelijk verschuilen achter ‘dat mag niet volgens de regels van boven’.
Er zijn nieuwe verantwoordelijkheden, maar die zijn niet altijd duidelijk.
Er ontstaat een beeld dat integraal management heeft geleid tot overbelasting van de middenmanager
waardoor slagkracht van de organisatie afneemt, vooral bij veranderingen. De waan van de dag en
werkdruk worden door veel (midden)managers genoemd als belemmerende factoren. De middenmanager heeft naast een enorme werkdruk last van overspannen rolverwachtingen. Volgens Damhuis
c.s. (2005) lijken de middenmanagers zelf nogal ‘buitenspel’ te staan in deze discussies. Er is weinig
groepsgevoel en ze weten niet goed met wie ze zich moeten identificeren. De middenmanager heeft
ook meerdere petten: hij moet een goede ondergeschikte zijn, een effectieve collega zijn en goed
leiding kunnen geven als meerdere. Vooral in professionele organisaties leidt dat nog weleens tot
consensusmanagement. Daarbij wordt de middenmanager gezien als tweetalig in de verbinding tussen
strategische top en werkvloer zowel top-down als bottom-up kunnen vertalen (Damhuis c.s., 2005).
Een complexe positie met veel dilemma’s.
De verschillende wijzen waarop de middenmanagers met deze dilemma’s omgaan leidt tot mixed
feelings over de middenmanager. Middenmanagers waren bijvoorbeeld in het begin van deze eeuw
een doelwit. omdat ze beschouwd werden als een laag in de organisatie die eerder geld kostte dan
opbracht, het nemen van snelle beslissingen vertraagde en de doorloop van informatie blokkeerde
(Balogun 2003). “De leemlaag waarin noodzakelijke veranderingen blijven steken” wordt een veelgebruikte omschrijving van een verguisd middenkader (Stoker en de Korte; 2001). Of, zoals Bason
(2010) aangeeft: ‘Mid-level managers often wield enormous power to halt the decision-making process,
since, in bureaucracies, decisions must move up and down through the organisational hierarchy. As a
consequence, mid-level managers are able to stop the process of innovation dead in its tracks. The flip
side of this is that mid-level management is seldom recognised sufficiently as a key to achieving
innovation, in particular in hierarchical organisations’ (Bason 2010, 248-249). Organisaties gaan daarbij
op verschillende manieren met deze situatie om. De volgende thema’s zijn daarbij aan de orde:
organisatie ontwerp, delegeren en regel ruimte.
Slingerbeweging in organisatie ontwerp
Van Doorn en Lammers (1967) wijzen op een regelmatig terugkerend patroon. Uit onderzoek (Stoker
2000) en later bevestigd in een case study door Elshout blijkt een regelmatig terugkerend patroon: de
top heeft hoge verwachtingen over middenmanagement met grote aandacht voor hun competenties.
In zekere zin wordt door hoger management het slagen of falen van een verandering (en hun eigen
functioneren) gekoppeld aan de kwaliteit en effectiviteit van de middenmanagers. Een door hoger
managers gevoelde afhankelijkheid die zichtbaar wordt als de prestaties in de praktijk tegenvallen.
Dan volgt er kritiek op het functioneren van het middenmanagement. De verwachtingen worden
vervolgens naar beneden bijgesteld. De slingerbeweging wordt in stand gehouden doordat externe
ontwikkelingen en strategische keuzes weer leiden tot aanpassing van het organisatieontwerp.
Daarmee verandert de rol en positie van het middenmanagement weer, ontstaan er weer hoge
verwachtingen etc. ‘Wij (Stoker en De Korte, 2000) hebben deze bevlieging eerder beschreven als de
slingerbeweging (…). Deze beweging houdt in dat organisaties de functie van leidinggevende, in dit
geval een middle manager, voortdurend aanpassen op basis van organisatieveranderingen.
Vervolgens vindt een herselectie van het bestaande middenkader plaats, zodat de organisatie hierna
hooggespannen verwachtingen heeft ten aanzien van dat “nieuwe” middenkader. Het middenkader kan
dat vanzelfsprekend niet meteen waar maken. Vervolgens wordt de functie bijgesteld en de eerste
teleurstellingen treden – vooral bij het topmanagement – al snel op’ (Stoker 2005, 26-27).
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Figuur 2.3: De slingerbeweging van middenmanagement (uit Stoker en De Korte, 2005, p 102)
Stoker en De Korte (2001) beschrijven die zich herhalende op- en neerwaartse beweging als een soort
wetmatigheid.
Delegeren en regelruimte
Naast de slingerbeweging die tot uiting komt in het organisatie ontwerp, lijkt in de praktijk ook een
ander patroon zichtbaar. Dit patroon heeft betrekking op de wijze van delegeren en de mate van regelruimte (Karasek, 1979). De bestuurder maakt het management voor van alles integraal, decentraal en
duaal verantwoordelijk en geeft al dan niet duidelijke kaders en opdrachten. Het middenmanagement
gaat aan de slag. Maar als door krapte de kaders veranderen of als de resultaten niet aansluiten bij
wat de bestuurder voor ogen had, dan wordt er door de bestuurder ingegrepen. Vaak gaat het dan
over de begroting waarin van bovenaf wordt geschrapt. De aanvankelijk gegeven ruimte wordt dan
weer teruggenomen. Gevolg is dat de middenmanager niet het gevoel heeft dat verantwoordelijkheden
echt worden gegeven en losgelaten. Dit patroon kan worden aangevuld met het volgende beeld: de
bestuurder legt integraal een aantal verantwoordelijkheden bij het management en ziet vervolgens dat
een aantal dingen niet of niet goed worden opgepakt. Het middenmanagement roept tegelijkertijd: geef
ons heldere kaders.
Daarbij wordt de visie van het topmanagement op (integraal) middenmanagement door Land (2003),
Peters (1992) en Verhoeven (1991) juist als een blokkade gezien, omdat deze vaak is ingegeven door
een negatief opvatting. Zij zien juist een oplossing in het einde maken aan de hiërarchie in nieuwe
organisatie concepten. Waarmee de middenmanagers bevrijd wordt uit de benarde positie.
Bijvoorbeeld door een kanteling naar een vraag gestuurde organisatie waarbij de klassieke pyramide
wordt gekanteld (Land, 2003).
Stoker en AWVN (de Algemene Werkgeversvereniging Nederland) richten zich in het doorbreken van
de benarde positie tot de topmanagers. Met name door helderheid te geven over waar een middenmanager nu wel en niet verantwoordelijk voor is. Daarbij pleiten zij niet voor een standaardbenadering,
maar over een maatwerkoplossing, startend bij de wijze waarop door topmanagers gedelegeerd wordt.
Daarmee blijven zij vasthouden aan het bestaansrecht van de middenmanager, maar pleiten zij tevens
voor een reductie van de complexiteit en een hogere mate van transparantie. Door Elshout (2006)
wordt dit opgevat als een opvatting die haaks staat op integraal management. Elshout spreekt daarbij
over ‘het terugdraaien van de klok’ (blz. 4). Dit hoeft echter in mijn ogen geenszins het geval te zijn.
Ook in een positie als integraal manager, is de middenmanager gebaat bij helderheid en waar mogelijk
een reductie van complexiteit. Zonder daarmee het bestaan van complexiteit in zichzelf te ontkennen.
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Uit het onderzoek van Elshout blijkt dat bestuurders merken dat het inderdaad goed is om de complexiteit te verlagen door bijvoorbeeld toch een extra hiërarchische laag te accepteren. De middenmanagers lijken echter een zeker belang bij complexiteit in omstandigheden te hebben als een soort
legitimering van hun functie. Verder bleek bij middenmanagers zelf behoefte aan een zekere mate van
formalisatie en regels. Dat biedt houvast en zekerheid. Bestuurders blijken te moeten leren om in hun
eindverantwoordelijke rol te moeten besturen ‘met de handen op de rug’ terwijl de middenmanagers,
soms tegelijkertijd, meer voorzichtigheid dan lef tonen en zich bewust zijn van afbreukrisico’s als zij
buiten de grenzen van de regelruimte komen. Wil het middenmanagement in deze context aan de
verwachtingen tegemoetkomen dan is meer lef en ruimte nemen nodig (Elshout, 2006).
Stoker en De Korte bepleiten minder veranderingen in het profiel van middenmanagers, meer aandacht en waardering voor hun complexe positie en meer tijd voor hun ontwikkeling. Elshout (2006)
neemt de slingerbeweging ook waar en verbindt deze met de constatering - deels ondersteund door
zijn onderzoek onder middenmanagers - dat organisaties een conceptueel kader ontberen om
adequaat met de veranderende rol en positie van middenmanagers om te gaan.
Zowel Elshout (2006) als Land (2003) leveren een bijdrage aan de discussie over de mate van invloed
en vertrouwen die middenmanagers verwerven in plattere organisaties, maar komen daarbij tot verschillende toekomstbeelden voor de middenmanager. In de ogen van Land moet de ‘baasgerichte
hiërarchische piramide’ ingeruild worden voor een ‘vraaggestuurde dienstverleningsketen van
zelfsturende (verantwoordelijke) teams’ (317). Waar Land vooral de klant en het primaire proces
centraal stelt, de bestuurlijke keten ziet als dienstverlenend en ondersteunend hieraan en een einde wil
maken aan de hiërarchie binnen organisaties, wil Elshout (2006) af van de lastige in-between-positie
van de middenmanager. Middenmanagement is …niet zozeer een hiërarchische positie in de organisasatiestructuur, maar is veel meer een 'functie' geworden (in de Weberiaanse betekenis van het woord)
in de besturing van organisaties. Het lijkt daarom beter om voortaan te praten over de in-betweenfunctie van de middenmanager, dan over de in-between-positie. Hij zou zich volgens Elshout moeten
kunnen concentreren op zijn functie. Dat kan hij beter wanneer de managementtop volledig verantwoordelijk is of wordt voor het strategische niveau (dat wil zeggen de richting en de inrichting van de
organisatie) en het middenmanagement verantwoordelijk is voor het uitvoeringsniveau (dat wil zeggen
de verrichtingen van de organisatie). En hoewel de eenvoud van de geschetste keuze voor veel
organisaties wellicht een aantrekkelijk perspectief vormt, wordt in dit onderzoek deze aanbeveling van
Elshout niet onderschreven. Het lijkt voorbij te gaan aan de zowel de toegevoegde waarde van de
middenmanager als linking pin. Maar geeft ook een te vereenvoudigd beeld van de complexiteit van
organisaties, waarbij een binaire keuze niet passend is voor de veelheid aan situaties die zich
voordoet. De voorgestelde tweedeling van Elshout laat zich echter nauwelijks verenigen met de
aanwezigheid van zelfsturende teams (zie paragraaf 2.2.5, onder meer Van Amelsvoort, 2003), of de
bottom-upbenadering van strategiebepaling (Roobeek, 1994). Het zou in de ogen van Elshout echter
wel een einde maken aan de slingerbeweging binnen organisaties.
Rollen en verwachtingen
De slingerbeweging zoals hiervoor geschetst, is gekoppeld aan externe factoren en strategische
keuzes, vaak verwoord door het topmanagement. Maar daarmee niet altijd door het topmanagement
bepaalt of veroorzaakt. Stakeholders en klanten, factoren buiten de organisatie zelf, zijn van invloed op
de verwachtingen ten aanzien van de middenmanagers. Waarbij voor- en tegenstanders, of de
optimisten en pessimisten elkaar lijken af te wisselen, maar ook in evenwicht houden. Maar er eensgezindheid lijkt te zijn over de lastige positie waarin de middenmanager zich bevindt. De opvatting over
de (gewenste) ontwikkeling van de middenmanager varieert van het opheffen van de functie tot het
verstevigen ervan door juist meer bevoegdheden bij het middenmanagement te beleggen. De
discussie over de middenmanager, gekoppeld aan hun bestaansrecht, betreft ook hun prestaties.
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Elshout (2006) stelt dat de top 3 van stressveroorzakers van middenmanagers bestaat uit (1) onduidelijkheid over de functie bij de middenmanagers zelf (2) eenzaamheid en (3) de te grote werkbelasting.
De belangrijkste bevinding uit een SER-onderzoek uit de jaren ‘70 is dat de middenmanager zelf geen
duidelijkheid heeft over zijn eigen functie. Terwijl volgens Mintzberg (1973) het erom gaat dat de
effectiviteit van de manager afhankelijk is van het inzicht in de zijn eigen werk en de rolopvatting van
de middenmanager. Gebaseerd op zijn observaties in de praktijk komt Mintzberg (1973) tot rollen die
de taken en activiteiten van managers beschrijven:
- Interpersoonlijk gedrag (figurehead, leader en liaison)
- Informatieverwerking (monitor, disseminator en spokesman)
- Besluitvorming (entrepeneur, disturbance handler, desource allocator en negotiator).
Uit diverse studies blijkt echter dat middenmanagers zelf in de praktijk vaak worstelen met hun positie
en rol (Gastelaars, 2013; Watson en Grint, 2005; Watson en Harris, 1999). Het blijkt dat
middenmanagers zich verloren voelen binnen de organisatie omdat zij niet over de mogelijkheden
beschikken om een eigen constante managementstijl in de praktijk te brengen. “This lack of
‘determination’ should not be attributed to a ‘lack of self determination’ of these managers, themselves,
but also to organizational circumstances. They for instance cannot avoid relating to the specific
institutional values their organizations represent” (Gastelaars, 2013 p. 2). Middenmanagers kunnen
dus niet voorbijgaan aan de institutionele waarden van hun organisatie en voelen de maatschappelijke
druk waaronder zij moeten presteren (Gastelaars, 2013).
In dat kader spreekt Land (2003) over een spagaat van middenmanagers. En de AWVN (2003) heeft
het over dilemma’s. Dilemma’s zijn onder meer de afwegingen tussen coachen versus resultaatgerichtheid, veel verantwoordelijkheid versus weinig bevoegdheden, externe focus versus interne focus en
deelnemen aan strategievorming en verantwoordelijk voor operationeel proces. Stoker (2000) geeft
ook aan dat middenmanagers in de problemen komen omdat ze soms wel de verantwoordelijkheden
krijgen, maar niet de bevoegdheden hebben. Van Doorn en Lammers (1967) spraken al over de ‘in
between positie’ van de middenmanagers. Huy (2002) noemt dit twee - op het oog tegengestelde management patterns: Het middenmanagement van ondernemingen moet zich zowel kunnen verbinden met verandertrajecten binnen de onderneming (en met de initiatiefnemers en dragers hiervan)
als voldoende aandacht besteden aan emoties van de professionals op de werkvloer. Van de Weide
en Wilderom (2004) gaan hier verder op in en noemen deze combinatie van naar boven en naar
beneden kijken een ‘sandwich’-positie, waarbij de middenmanagers de strategie en de plannen van de
seniormanagers moeten linken/mixen met de ervaringen van de mensen onder hem. Om effectief te
zijn moeten ze dus van beide niveaus hun respectievelijke zorgen, perspectieven en initiatieven
verbinden.
En omdat ondernemingen veel staffuncties hebben teruggedrongen en managementlagen hebben
weggehaald, is er nog meer verantwoordelijkheid bij middenmanagers terechtgekomen en is hun
werkdruk mede daardoor toegenomen: ‘And because of fewer layers between them and the top and
because of the diffusion of information technology, middle managers are faced with more monitoring
and control than in the past. For the same set of reasons, however, their jobs are broader and more
complex. Not only do middle managers do more than they did before, but they also find themselves
making the kinds of trade-offs and allocational decisions conventionally considered the domain of those
at the top. The not so surprising consequence is that stress levels are up sharply’ (Osterman, 2008,
91).
Het topmanagement (de uiteindelijk besluitvormende managementlaag) en middenmanagers begrijpen
dat zij de besluiten van het topmanagement moeten implementeren, ook al staan zij er niet, of niet
volledig achter (Floyd en Wooldridge, 1997; Van de Weide en Wilderom, 2004; Mars, 2010). Stoker
(2003) kiest voor een benadering vanuit de inhoud van de functie en geeft aan dat de middenmanagers vooral veel taken vanuit de top ontvangen. Mars (2010) geeft aan dat het topmanagement
48

er slecht aan doet als zij hun middenmanagers confronteren met een plan of visie waar zij niet in
geloven, maar hen toch verplichten om dit uit te voeren. Schreuder (2011) stelt dat dit ten koste zal
gaan van het draagvlak in de groep mensen onder de middenmanagers. Tegelijkertijd kan gesteld
worden dat op veel middenmanagers kracht en druk wordt uitgeoefend om zich aan de besluiten van
het topmanagement te conformeren.
Krachtenveld
In haar studie doet Gastelaars (2013) een poging om te achterhalen hoe middenmanagers zich
staande houden in dit krachtenveld met als doel een bijdrage te leveren aan de rolbeschrijving en
verwachtingen van de middenmanagers. Zij noemt vier aspecten die de positie van de middenmanager
karakteriseren, waarover zij stelt “they are generally associated, both by external observers and by
middle managers themselves, with the indeterminacies of being ‘somewhere in the middle”
(Gastelaars, 2013 p. 3). Allereerst noemt zij “their initial positioning as a manager in, and by, their
organizations” (Gastelaars, 2013 p. 3). De achtergrond (cultureel, opleiding, familieomstandigheden)
van de middenmanager is van grote invloed op de manier waarop de middenmanager aan kijkt tegen
de institutionele waarden.
Als tweede benoemt Gastelaars (2013) de positie die middenmanagers innemen in de hiërarchie van
de organisatie: “It is frequently claimed that middle managers encounter many indeterminacies as a
result of being positioned somewhere midway in the midway of the hierarchy of their organization”
(Gastelaars, 2013 p. 4). Er is een categorie middenmanagers die zichzelf ‘omhoog’ heeft gewerkt
vanaf de werkvloer. Daarnaast is er een categorie die net een carrière als manager start en een derde
categorie die buiten de organisatie ervaring heeft opgedaan en nu binnen een nieuwe organisatie een
plek als middenmanager heeft verworven. Zij hebben het gevoel dat zij opklimmen binnen de
organisatie maar zijn ook erg gevoelig voor top-downinterventies.
Ten derde noemt Gastelaars (2013) de positie van middenmanager in sociale relaties. “Middle
managers see themselves as quite close to their ‘workforce’ but, at the same time, as definitely not
‘one of them’. This ambiguity (…) specially affects these managers in their relatedness to others”
(Gastelaars, 2013 p. 4). Hun unieke opdracht binnen de organisatie is het managen van lokale
medewerkers met als uiteindelijke doel de organisatie zo goed mogelijk draaiende te houden. In de
praktijk krijgt deze opdracht zich in uiteenlopende situaties gestalte waardoor hun werkzaamheden er
nooit hetzelfde uit zien.
Ten slotte benoemt Gastelaars (2013) tegenstrijdigheden waarmee middenmanagers te maken krijgen
“They are expected to ‘manage’ their territory while facing contradictory claims and associated value
systems. (..) They are being drawn into the power arena of one’s organization while managing ones’
territory” (Gastelaars, 2013 p. 4). In deze arena voltrekken zich verwachtingen die in strijd kunnen zijn
met de institutionele waarden terwijl van de middenmanager wel wordt verwacht dat zij hun afdeling
managen.
Bason (2010) komt tot een vergelijkbare weergave en beschrijft de middenmanager op het snijpunt van
twee assen. Op de horizontale as betreft dat de collega’s (de peer group) en de externe samenwerkingspartners. Een brede term waaronder ook klanten kunnen worden verstaan. Op de verticale as
betreft dat de leidinggevenden van de middenmanager en de medewerkers van de middenmanager
(de direct uitvoerenden).
De rol van de klant wordt, naast Bason, ook door andere onderzoekers geschaard onder de noemer
samenwerkingspartners of ‘stakeholders’. Zo spreken Buss en Kuyvenhoven (2011) generiek over
externe stakeholders als zij het hebben over de uitdagingen van middenmanagers: They <middle
managers> function in a complex environment where they manage the relationship with top
management and face questions and resistance from their teams. They often manage the relationships
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with internal and external stakeholders. They may face issues and constraints that are often not
aligned to the new strategy’ (Buss en Kuyvenhoven 2011, 109). Buss en Kuyenhoven voegen daarmee
tegelijk de koppeling aan het strategische niveau toe. Shi, Markoczy en Dess (2009) geven in hun
onderzoek een overzicht van vijf recente publicaties van diverse auteurs over de bijdrage van
middenmanagers in organisatieverandering, ze spreken hier over de “makelaarsrol” van de
middenmanager tussen het topmanagement en de uitvoering. Zij concluderen dat middenmanagers die
herkennen hoe, waarom en wanneer verschillende makelaarsrollen toe te passen, meer kans hebben
in het behalen van de doelen.
Soorten rollen
Ook Stoker (2000, 2002) tracht in haar onderzoek een bijdrage te leveren aan de benodigde helderheid over de rol en verwachting van het middenmanagement. Zij komt in haar onderzoek tot een
opsomming van de verwachte prestaties. De ‘ideale manager’ (1) delegeert verantwoordelijkheden (2)
begeleidt medewerkers bij hun ontwikkeling en ten slotte (3) stuurt op duidelijke resultaten. Daarmee
wordt een eerste richting gegeven aan de toegevoegde waarde, maar deze opsomming levert nog veel
interpretatieruimte op en houdt geen rekening met de externe invloeden die situatie afhankelijk zijn
voor de middenmanagers. De positie van de middenmanager in het midden van de organisatie zorgt
ervoor dat er verschillende eisen aan hem worden gesteld. Naast de eerder gebruikte termen als
‘spagaat’, ‘dilemma’ en ‘in-between-positie’, stelt Huy (2001) ten positieve in zijn artikel dat als je
radicale veranderingen wilt doorvoeren de middenmanager zeer belangrijk is om succesvol te zijn. Hij
staat dichter bij de dagelijkse operationele activiteiten, de klanten en de uitvoerende werknemers dan
topmanagers en weet dus beter dan wie ook waar de problemen zitten. Hij zit echter ook net ver
genoeg van de uitvoerende activiteiten om nieuwe mogelijkheden te zien, zowel voor het oplossen van
problemen als om groei aan te moedigen. Middenmanagers zitten in de positie om hun ondergeschikten te beïnvloeden door middel van face‐to‐face interacties (Van der Weide en Wilderom,
2004). Huy benadrukt dat de realisatie van veranderingen binnen organisaties niet kan zonder goede
middenmanagers. De waarde die middenmanagers voor organisaties hebben volgens Huy (2001) zijn
samen te vatten tot vier rollen: een ondernemer, communicator, therapeut en koorddanser:
1. De ondernemer: De middenmanager die dicht bij de werkvloer, de klanten en dagelijkse operatie
staat heeft een beter beeld van wat er om gaat in de onderneming. Daardoor hebben deze
middenmanagers vaak goede ideeën die waarde toe kunnen voegen aan de onderneming, mits ze
natuurlijk gehoord worden door het senior management.
2. De communicator: Middenmanagers staan ook in een ideale positie om over nieuwe ideeën en
veranderingen te communiceren binnen de onderneming. Ze spelen een cruciale rol tijdens de
implementatie van veranderingen, in het bijzonder door hun informele netwerk. Middenmanagers
kennen de informele hiërarchische structuur van de organisatie en weten wie ze als ambassadeur
mee moeten krijgen. Daarnaast weten ze hoe ze met de verschillende mensen moeten
communiceren om succes te behalen.
3. De therapeut: De middenmanagers moeten en kunnen zorg dragen voor een goede werksfeer
tijdens en ondanks de veranderingen. Ondanks de roerige tijden creëren zij stabiliteit en een
veilige werkomgeving voor de medewerkers. Zij kunnen door hun individuele benadering de
werkelijke beweegredenen van mensen achterhalen en daardoor problemen wegnemen of
minimaal verzachten4. De koorddanser: De laatste rol schetst de middenmanager als de probleemoplosser die ervoor
zorgt dat zowel de verandering als de continuïteit beide gewaarborgd blijven. Het
middenmanagement houdt de boel draaiende, zowel op het gebied van verandering als de
dagelijkse gang van zaken.
Verandering in rollen
De rollen en verwachtingen ten aanzien van middenmanagers zijn gekoppeld worden aan de continu
veranderende omgeving waarin zij werken. En er bestaat inmiddels veel onderzoek waarin de verandering van de rol van middenmanagers in beeld komt (zie onder meer Balogun 2003, Floyd and
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Wooldridge 1994, Wooldridge, Schmid and Floyd 2008, Huy 2001). In deze onderzoeken wordt steeds
aangegeven dat de directe, sturende rol van de middenmanager richting de uitvoering (het primaire
proces of het operationeel niveau) afneemt. Daarbij worden wel overblijvende taken benoemd op het
gebied van kennisontwikkeling, teamontwikkeling en kwaliteitszorg. Moen et al. (2000) gaan erop in dat
middenmanagers steeds meer ondernemer en strateeg moeten zijn en steeds minder beheerder.
Andere verschuivingen in de rol van de manager komen door steeds meer delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en ingrijpende wijzigingen rond de processen. Waardoor de
manager veel meer een leider van veranderingsprocessen wordt in plaats van een coördinator van
werkprocessen. Kuyvenhoven en Buss (2011) concluderen dat het beeld over de rol van middenmanagers ten aanzien van de implementatie van organisatieverandering in de loop der tijd aan
ontwikkeling onderhevig is, maar dat vast staat dat de middenmanager een essentiële rol levert bij de
implementatie. Guth en MacMillan (2002) gaan in op de motivatie van het middenmanagement om een
voorgenomen organisatieverandering te implementeren. Het onderzoek maakt duidelijk dat middenmanagers de implementatie kunnen doen laten slagen, maar ook kunnen saboteren. Betrokkenheid
van het middenmanagement bij de organisatieverandering wordt door hen een belangrijke factor
genoemd. Ook anderen wijzen op de essentiële bijdrage van het middenmanagement in organisatieverandering (zoals Guth en MacMillan, 1986; Markocy en Dess, 2009; Van Elshout, 2006 en
Kuyvenhoven en Buss,2011). Balogun (2003) onderscheidt vier rollen die middenmanagers kunnen
aannemen tijdens de implementatie van veranderingen:
1. Het werken aan persoonlijke verandering, hij is zelf onderwerp van verandering (o.a. Miller, 2002).
2. Het implementeren van de veranderingen.
3. Het anderen helpen met de verandering, door onder andere de rol van communicator, het “sense”
maken en het inspelen op het emotionele welzijn van de werknemers.
4. Het blijven managen van de dagelijkse gang van zaken, hij zorgt ervoor dat de organisatie
doordraait en bepaalt de juiste balans vinden tussen verandering en continuïteit.
Zij concludeert dat de rollen ‘Werken aan persoonlijke verandering’ (1.) en ‘Het anderen helpen met de
verandering’ (3.) onderbelicht blijven, meestal door gebrek aan aandacht van het senior management
voor deze twee aspecten. De reden dat de manager zich wellicht belemmerend en obstructief opstelt
zou volgens Balogun (2003) meer te maken met het continu moeten kiezen tussen (en combineren
van) deze vier rollen dan met bewuste obstructie. In paragraaf 2.3 wordt verder ingegaan op de
betekenis van verandering voor de middenmanager.
Primair proces
Tenslotte is voor dit onderzoek en de onderzoeksvraag de positionering van de middenmanager van
belang ten opzichte van het primaire proces van de dienstverlening. En daarin blijft met name de rol
van de klant onderbelicht. Dit is opvallend, omdat volgens Rouleau (2005) ‘middle managers are often
closer to stakeholders, in particular to customers, than top managers. Their position may be
characterized as “being on the frontline”. Ook Huy (2001) beschrijft middenmanagers als ‘the active
agents within an organization at the frontier of control.’ Daarbij hoort het omgaan met onverwachte
problemen en zorgen dat de ‘overall workflow’ soepel verloopt (Bitsch en Yakura, 2007). Hun rol als
linking pin tussen strategie en operatie zoals beschreven door Floyd en Woolridge (1997) werkt niet
alleen top down, maar ook bottom-up. Mantere (2008) beziet de rol van de middenmanager dan ook
als een cruciale factor in innovatie en strategic renewal’. Ook Knallenberg (2007) benadrukt het belang
van de rol van de middenmanager in het innovatieproces en geeft aan dat er een relatie gelegd kan
worden tussen het leervermogen van een organisatie, de successen van een innovatie en de functie
van middenmanagers. 'Middle managers are the persons who are able to open up new horizons in an
organization, whereby innovation is promoted and coordinated’ (Knallenberg, 2007). In sommige
gevallen is er ook sprake van rechtstreeks contact tussen klant en middenmanager, waardoor middenmanagers ook de druk ervaren van het klantbelang (Mars, 2010). In de meest voorkomende gevallen,
zal de middenmanager echte sturen op basis van de medewerker-klant relatie en zal de manager het
klantbelang sturen via de medewerkers (Campbell, 2003 en Chebaten Kollias, 2000).
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Uit de verschillende beschikbare onderzoeken komt het belang van een duidelijk beeld over de verwachtingen en rollen van de middenmanager naar voren. In beschrijvingen van de rol en verwachting
van de middenmanagers wordt door andere onderzoekers een verschillende aanpak gehanteerd.
Sommige onderzoekers kiezen het perspectief van ‘position of control’ (Bitsch and Yakura, 2007),
anderen de hiërarchische positie (Floyd and Wooldridge, 1997) of de verschillende ‘controlelevels’
(Mintzberg, 1973). Waar het volgens Mintzberg om gaat, is dat de effectiviteit van de manager
afhankelijk is van het inzicht in de zijn eigen werk en de rolopvatting van de middenmanager.
Mintzberg (1973) stelt “…we moeten ontdekken wat het nu precies is in het gedrag van managers dat
hen onderscheidt in succesvolle en minder succesvolle managers. En voorts moeten we uitvinden wat
de woorden effectief en efficiënt betekenen voor het werk van managers." Maar onderzoekers slagen
er tot dusverre niet in om hier een eenduidig beeld over te leveren. Onduidelijk blijft welke handelingen
hierbij horen en welke kwaliteiten en vaardigheden nu het belangrijkste zijn voor een middenmanager.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over de ontwikkeling van de middenmanager en de bijbehorende dilemma’s en verwachtingen over de functie van de middenmanager. Op
basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat de verwachtingen van de
functie van de middenmanager zeer divers is en evolueren in de tijd. Kijkend naar het tijdsperspectief
wordt door onderzoekers (Elshout, 2006) een ontwikkeling gezien van ‘werkmeester’ naar ‘manager in
een keten’. De ontwikkeling in het denken over de managementfunctie is volgens Swieringa en
Wierdsma (1990) nauw gerelateerd aan de ontwikkeling in het denken over organisaties. Het contingentiedenken en situationeel leiderschap zijn nauw aan elkaar verbonden ontwikkelingen geweest,
voortkomende uit dezelfde ontwikkeling in denken over organisatie en management van organisaties.
In dit onderzoek wordt de situatie waarin de middenmanager zich bevindt niet gebruikt als toetskader
voor effectiviteit, maar wel als factor worden meegenomen in de beschrijving van het handelen.
Daarmee is dit onderzoek geen absolute of normatieve beschrijving van het handelen, maar zal het
gepositioneerd worden in de context waarin het handelen plaatsvindt.
Uit de literatuurstudie blijkt de behoefte aan en het belang van een duidelijk beeld van de verwachtingen van de functie van de middenmanagers. Door Stoker (2001) wordt dat gedaan aan de
hand van de verwachte prestaties, door Huy (2001) en Balogun (2003) is dat gedaan middels het
definiëren van rollen in een verandering. Onderzoekers komen hierbij niet tot volledige overeenstemming, maar er wordt wel een rode draad zichtbaar. De verwachtingen richten zich in de onderzoeken met name op de rol en toegevoegde waarde van de middenmanagers naar enerzijds het
primaire proces (waarbij de klant, zoals eerder opgemerkt, minder aandacht krijgt). En anderzijds naar
de rol van de middenmanager in het doorvoeren (of implementeren) van veranderingen. Daarbij wordt
vanuit de beschikbare literatuur ook duidelijk dat deze het combineren of verenigen van deze twee
perspectieven (Gastelaars (2013) spreekt over ‘krachten’) tot spanningen en dilemma’s voor middenmanagers leiden.
Door hun positie in de organisatie is de wijze waarop middenmanagers (succesvol of niet) omgaan met
deze dilemma’s zeer zichtbaar. Door meerdere onderzoekers is eveneens een patroon geconstateerd
in de wijze waarop organisaties vervolgens weer omgaan met de middenmanagers (zie figuur 2.3). En
hoewel het patroon in andere onderzoeken (Elshout, 2006) wordt bevestigd, wordt de gehanteerde
term ‘wetmatigheid’ niet in dit onderzoek niet onderschreven. De term suggereert dat het patroon onontkoombaar is en er geen beïnvloedingsmogelijkheid is voor de betrokken actoren. Daarmee zou het
handelen van de middenmanager geen bijdrage leveren aan het (instandhouden of doorbreken van
het) patroon, iets wat niet aangetoond is in de beschikbare onderzoeken. Eveneens laat de term
‘wetmatigheid’ buiten beschouwing dat middenmanagers (kunnen) doorgroeien naar hogere managementposities, of hij zou in ruime zin onder ‘herselectie middenmanagers’ moeten worden vervat. Ook
deze doorgroei is een weerlegging van de wetmatigheid van deze geconstateerde slingerbeweging.
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In een poging om te komen tot het doorbreken van de lastige positie van de middenmanagers komen
onderzoekers met verschillende oplossingsrichtingen. Stoker (2005) stelt haar vraagtekens bij het in
stand houden van het integraal management en roept op om minder wijzigingen in de profielen van
middenmanagers door te voeren. Terwijl Elshout (2006) en Land (2003) aangeven dat het topmanagement een belangrijke rol speelt en een duidelijke tweedeling aan zou moeten houden in
strategisch niveau en uitvoeringsniveau. Tevens wordt gepleit voor meer helderheid in de regelruimte
van de middenmanagers en het delegeren van taken (in lijn met Karasek, 1979). Geconcludeerd kan
worden dat onder de onderzoekers geen overeenstemming is over de oplossingsrichting voor het
doorbreken van de lastige positie van de middenmanagers. Waarover wel overeenstemming is onder
de onderzoekers is dat er behoefte is aan duidelijkheid over de rol, prestaties en functie van de
middenmanagers. Om daarmee de complexiteit voor middenmanagers te kunnen reduceren. Dit wordt
vanuit dit onderzoek ook onderschreven en de onderzoeksvraag is er ook op gericht om meer duidelijkheid te geven over het handelen van de middenmanager.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- de verwachtingen over de functie van middenmanagers divers zijn, maar dat het belang aan
helderheid aan concreetheid en helderheid breed wordt gedragen onder onderzoekers
- de middenmanager hebben een belangrijke rol naar zowel het primair proces en als in het
implementeren en doorvoeren van veranderingen
- dit levert voor middenmanager een in spanningsveld op waar hij mee moet kunnen/leren omgaan.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij de evolutie van de middenmanager, wordt in de volgende
paragraaf ingegaan op de competenties van middenmanagers.

2.2.3 Competenties van middenmanagers
In deze paragraaf wordt ingegaan op de beschikbare literatuur over de competenties van middenmanagers. Daarbij wordt eerst aangegeven wat wordt verstaan onder het begrip competentie en wordt
daarna ingegaan op de competenties die middenmanagers (zouden moeten) hebben volgens de
beschikbare onderzoeken.
Definitie
In de voorgaande paragrafen is de definitie van middenmanagers beschreven (in paragraaf 2.2.1) en is
de ontwikkeling en evolutie van de middenmanagers (in paragraaf 2.2.2) weergegeven. In de onderzoeken en beschikbare literatuur over middenmanagers is veel nadruk gelegd op de rol van de
middenmanager. Die rol wordt gebruikt als overkoepelende term voor wat een middenmanagers moet
zijn. Naast de rol van de middenmanager is ook onderzocht wat een middenmanager moet kunnen.
Hiervoor wordt voornamelijk de term ‘competentie’ gebruikt. Competentiemanagement is een begrip
dat inmiddels vast deel uitmaakt van het vocabulaire van menig manager en medewerker in zowel de
profit als de non-profit sector. In zijn onderzoek spreekt Elshout (2006) van middenmanagers die een
verschuiving hebben doorgemaakt van een hiërarchische positie in de organisatiestructuur naar een
functie in de besturing van organisaties. Bij het beschrijven van die functie is in eerdere onderzoeken
gebruikgemaakt van competenties en competentieprofielen. Jansen (2002) stelt daarbij terecht dat ook
‘het begrip competentie is volstrekt ingeburgerd in wetenschappelijke HRM of management tijd-schriften
(bijvoorbeeld in de drie Academy of Management tijdschriften). Met name rond de eeuw-wisseling was dit
een veel gebruikte methode en denkwijze in de dienstverlenende sector, niet in het laatste in de
financiële dienstverlening. Daarbij werd niet altijd een eenduidige definitie gehanteerd. Zowel in de
praktijk als in verschillende onderzoeken werden kennis, vaardigheden en competenties geregeld door
elkaar heen gebruikt. Daarom is het allereerst van belang om de definitie van wat een competentie is,
te bepalen.
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Klemp (1980) noemt een competentie: ‘een onderliggend kenmerk van een persoon, dat leidt tot
excellente performance in een bepaalde baan’. Boyatzis (1982) noemt de algemene kennis, motieven,
persoonlijke eigenschappen, zelfbeeld en de sociale rol en vaardigheden iemands competentie. De
definitie van een competentie is daarbij: ‘an underlying characteristic of a person which results in
effective and/or superior performance in a job’ (Boyatzis, 1982; geciteerd in Beardwell en Claydon,
2007: 271). Inmiddels is de definitie van het begrip competentie verder uitgekristalliseerd. In veel
definities vormen het vermogen tot adequaat proces- en productgericht handelen in concrete situaties
het hart van de omschrijving. Hoekstra en Van Sluijs (2000, 2003) hebben naar de gemeenschappelijke kern van definities over competenties gekeken en deze in een aantal kenmerken gevat:
1. Het is een latent vermogen van de persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- of
probleemsituatie op een wijze die objectief waarneembaar en te beoordelen is.
2. Competenties vormen een combinatie van expertise en gedragsrepertoire, en berusten uiteindelijk
op temperament, persoonlijkheid en intelligentie.
3. Competenties zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen. Tot op zekere
hoogte, want vooral intelligentie en temperament begrenzen de ontwikkelingsmogelijkheden.
De essentie hiervan is daarbij volgens Jansen (2002) dat ‘in alle gevallen gaan competenties echter
over wat personen feitelijk doen in plaats van wat ze zijn, en nog sterker: over wat het effect is van wat
ze doen’. De kern van een competentie is volgens Hoekstra en Van Sluijs ‘iets dat iemand goed kan’.
Onderdeel van de definitie is dan: expertise x gedragsrepertoire. Waarbij met expertise wordt bedoeld:
het beschikbaar hebben van kennis, ervaring en inzicht, die vereist is (of nuttig) gegeven de vaste
kenmerken van een probleem of taak. En met gedragsrepertoire (het beschikbaar hebben van gedrag)
wordt bedoeld: het hebben van aandacht en emotie die vereist of nuttig zijn, gegeven de wisselende
context of situatie waarin een taak moet worden verricht.
Hoekstra en Van Sluijs (2000, 2003) onderscheiden daarbij drie (hiërarchische) niveaus. Het eerste
niveau is het domein. Dat betreft een verzameling van met elkaar samenhangende doelen en taken in
dienst van een bepaalde waarde die men wil realiseren. Als tweede niveau onderscheiden zij taken,
waarbij een taak een doelgerichte activiteit is, gericht op het resultaat in het domein dat bereikt moet
worden. De wijze waarop een taak wordt verricht is niet direct aan een persoon zelf waar te nemen
maar aan de resultaten, bijvoorbeeld in de omgeving. Een taakcompetentie is weer onderverdeeld in
diverse gedragscompetenties. Het derde niveau betreft de gedragingen, waaronder wordt verstaan het
geheel aan doelgerichte handelingen die direct bij de persoon waarneembaar zijn. Een domein bestaat
aldus uit meerdere taken en een taak is vervolgens weer onder te verdelen in meerdere gedragingen.
Motieven voor het gewenste en vereiste gedrag worden door Hoekstra en Van Sluijs buiten beschouwing gelaten, omdat deze innerlijke gebeurtenissen niet waarneembaar zijn, maar kunnen als
vierde niveau worden beschouwd.
De aanpak met competenties heeft in de loop der jaren ook de nodige kritiek gekregen. Deze wordt
door Bolden en Gosling (2004) samengevat onder vijf punten:
1. Het simplificeert en objectiveert de realiteit van de managers.
2. Het generaliseert hetgeen ervan managers wordt gevraagd: “whatever the size of your
organisation, you will find the standards have been written to meet your needs”.
3. Het houdt de huidige werkwijze en standaarden in stand in plaats van deze uit te dagen.
4. Het focus te veel op meetbaar gedrag en laat de subtiele kwaliteiten buiten beschouwing.
5. Het heeft een beperkte en instrumentele benadering van opleiden.
Hiermee willen de schrijvers niet zozeer benadering van het competentiedenken ter discussie stellen,
maar wel de (te grote) plaats van deze benadering in het denken over management relativeren.
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Competenties van middenmanagers
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat competenties eigenschappen zijn die een causale relatie
vertonen met effectieve en/of superieure prestaties (Boyatzis; 1982). Er zijn meerdere onderzoeken
gedaan naar de invulling van competenties voor middenmanagers, met een grote variatie in uitwerkingen en invullingen. Bennis (1989) kwam tot vier competenties: ‘management of attention’,
‘management of meaning’, ‘management of trust’ en ‘management of self’. Buchanan en Boddy
noemen interpersoonlijke‐, netwerk‐ en beïnvloedbare vaardigheden als de belangrijkste competenties
in hun boek uit 1992. Damen et al. (1996) formuleren tien competenties voor managers:
1. Visie
6. Operationele coördinatie en controle
2. Ondernemerschap
7. Politieke sensitiviteit
3. Strategische sturing
8. Politieke beleidsvorming
4. Resultaatgerichtheid
9. Persoonsgericht leiderschap
5. Informatiemanagement
10. Groepsleiderschap.
Kendra en Taplin (2004) op hun beurt onderkennen communicatie, teamwork, procesmanagement,
leiderschap, training en continu leren als competenties. Stoker en De Korte (2005) spreken van
‘competenties als specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden van mensen die ervoor zorgen
dat zij effectief kunnen handelen in hun functie’ (2001). Stoker onderzocht ook de dominante (huidige
en gewenste) competenties van leidinggevenden, zowel naar de mening van de managers als van
medewerkers (uit: Leiderschap in Nederland, 2002). Stoker en de Korte (2001) gebruiken in hun
onderzoek een tiental veelvoorkomende competenties. Deze lijst is vervolgens voorgelegd aan
managers en medewerkers met daarbij de vraag om aan te geven over welke competenties de
manager op dit moment beschikt. En daarnaast om aan te geven welke competenties gewenst zijn.
Deze competenties hebben allemaal betrekking op de relatie middenmanager‐werknemer. De lijst
waaruit gekozen kon worden bestond uit de volgende competenties:
1. Visie uitdragen
6. Veranderingen doorvoeren
2. Ontwikkelen van medewerkers
7 . Resultaatgericht zijn
3. Ondernemend zijn
8. Inlevingsvermogen hebben
4. Samenwerken
9. Besluit nemen
5. Visie ontwikkelen
10. Strategisch sturen.
In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van het onderzoek voor de afdelingsmanagers en de
teammanagers weergegeven.
Tabel 2.7: overzicht van competenties voor middenmanagers (Stoker, 2003)
Mening van manager

Afdelingmanager

Gewenste
competenties

Huidige
competenties

Gewenste
competenties

1. Resultaatgericht zijn
2. Visie uitdragen
3. Veranderingen

1. Resultaatgericht

1. Resultaatgericht zijn
2. Visie uitdragen
3. Besluiten nemen

1. Visie uitdragen

manager

zijn/ontwikkelen
van medewerkers

doorvoeren/ont-

2. Visie uitdragen

wikkelen medewerkers

3. Samenwerken

1. Samenwerken
Team-

Mening van medewerkers

Huidige competenties

2. Ontwikkelen van
medewerkers
3. Inlevingsvermogen
hebben

1. Resultaatgericht
zijn

medewerkers
3. Resultaatgericht zijn

1. Resultaatgericht zijn
2. Samenwerken

2. Ontwikkelen van

3. Ontwikkelen van

medewerkers

medewerkers

3. Visie uitdragen

2. Ontwikkelen van

1. Ontwikkelen van
medewerkers

2. Inlevingsvermogen/
samenwerken

3. Visie uitdragen/
besluiten nemen
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Duidelijk wordt dat bij de huidige competenties ‘besluiten nemen’ alleen bij bovenste twee lagen wordt
genoemd en bij de onderste laag niet (zowel door managers als medewerkers). Verder komt bij het
teammanagers ‘samenwerken’ als competentie naar voren. Kijken we naar de gewenste competenties
dan valt op dat bij teammanagers resultaatgerichtheid wel van belang is voor managers, maar niet voor
medewerkers (hoewel besluiten nemen in dezelfde richting gaat); inlevingsvermogen en samenwerken
ontbreken volledig bij de gekozen competenties door managers.
Een andere relevante uitkomst uit het onderzoek van Stoker is dat resultaatgerichtheid wordt gezien
als een dominante competentie voor zowel de afdelingsmanagers als de teammanagers. Onder
resultaatgerichtheid wordt door Stoker verstaan dat ‘de leidinggevende gericht is op het behalen van
vastgestelde doelen en resultaten’. Het lijkt daarbij een competentie die nauwelijks extra inzicht geeft in
de specifieke competenties van de middenmanager. Immers, welke functie zou zonder resultaatgerichtheid effectief kunnen worden uitgevoerd. Hier lijk eerder sprake van wat Jansen (2002)
bestempelt als metacompetenties of overgeneralisatie. Waarbij de definitie van de benoemde
competenties zo algemeen wordt vormgegeven, dat zij nog weinig betekenis heeft.
Opvallend verschil in bovenstaand overzicht tussen medewerkers en managers betreft de competentie
'ontwikkelen van medewerkers'. Managers vinden dat ze er wel over beschikken, terwijl medewerkers
dat niet zo aangeven. In een recenter onderzoek naar de mate van belangrijkheid van zes categorieën
management competenties, (managing decision-making processes, managing human capital,
managing strategy and innovation, managing the task environment, managing administration and
control, managing logistics and technology) dat was uitgevoerd met 8633 managers uit het bedrijfseven, beschrijven Dierdorff en Rubin (2006) dat de categorieën ‘managing decision-making processes’
en ‘managing human capital’ door de managers het belangrijkste wordt gevonden om hun rol te
vervullen. ‘Managing logistics and technology’ wordt ondanks dat het ook essentieel is, het minst
belangrijkst gevonden.
In hetzelfde jaar voerden Wilson et al. (2006) een studie uit onder meer dan 100 managers. Het
onderzoek is ‘to understand what are the competencies required by managers in today’s organisations
that will allow and enable a decision-making process that takes into account a wide range of criteria
relating to the economic, environmental and social implications of business operations (corporate
responsibility).’
De kwaliteiten en vaardigheden die in dit onderzoek worden beschreven, zijn een combinatie van
leiderschapskwaliteiten en managementskills. Ze kunnen worden beschreven als de kerncompetenties
die volgens de onderzoekers noodzakelijk zijn om tot verantwoorde besluiten te komen, waarbij de
sociale en omgevingsaspecten worden meegenomen. De competenties zoals uit het onderzoek naar
voren komen, zijn:
- Systemic thinking: overzien van het gehele system, de afhankelijkheden tussen de verschillende
onderdelen, hun team zien als onderdeel van een open (in tegenstelling tot een gesloten) systeem
- Embracing diversity and managing risk: allereerst erkennen dat er diversiteit is. En er dan op
gepaste wijze van profiteren. Door de diversiteit te benutten en niet door homogeniteit na te streven
of door diversiteit te ontkennen
- Balancing global and local perspectives: de impact zien van lokale besluiten op de totale
(internationale) organisatie. De grootse uitdaging is het zien van de (grenzen van) de impact van de
organisatie. En de verantwoordelijkheid nemen voor deze impact
- Meaningful dialogue and developing a new language: door goed te luisteren en reageren op de
omgeving en haar stakeholders. En door in contact te staan, ook in staat te zijn om nieuwe taal te
ontwikkelen die ruimte biedt voor nieuwe, waardevolle ideeën
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- Emotional awareness: ook wel empathie, sensitiviteit, emotioneel bewustzijn genoemd. Het
doorgronden van de bredere implicaties van besluiten en gedrag van jezelf en je organisatie op je
omgeving en haar stakeholders. ‘This often revolved around the recognition that in today’s rapidly
changing business environment one must accept that it is not always possible to be in control or to
have perfect knowledge of the outcomes of one’s decisions’ (Wilson et al., 2006).
Ook Beckmann et al. (2009) plaatsen managers in de context van de beweging naar social
verantwoord ondernemen. Zij komen bij het beantwoorden van de vraag over de ‘business purpose’ tot
een, zoals zij zelf zeggen, rechttoe antwoord: ‘Our answer is straightforward: value creation. The
ordonomic idea is that companies are agents with a mandate to create value for consumers and for
other stakeholders as well.’
Beckmann et al. (2009) betogen dat er geen slechte managers zijn, maar dat er wel competenties
nodig zijn om ethische vraagstukken (op operationeel level) te kunnen oplossen, zoals zij dat noemen.
Zij komen tot vijf competenties die zij daartoe noodzakelijk achten:
1. De optimalisatie competentie om (steeds) efficiënter te handelen in waardecreatie.
2. Governance competenties, waarbij managers leren omgaan met de institutionele aspecten van
organisaties, zoals ‘codes of conduct’ en integriteits codes.
3. Orientatie competentie, waarbij managers in staat zijn om de globale richting van hun bedrijf (winst
maken) te vertalen naar concreet gedrag en acties naar hoe dit vorm krijgt. Dit is een verder
invulling van de business purpose en geeft een kompas voor gedrag en het handelingsrepertoire.
4. Sensitiviteit (als vertaling van ‘reception competence’) is een competentie die noodzakelijk is voor
een manager die in contact staat met de stakeholders (waaronder de klanten) van het bedrijf.
‘managers need to develop the ability to enter an exchange of ideas with all the actors relevant to
the value creation proces’. Belangrijk hierbij is het luisteren en begrijpen van de belangen en
interesses van anderen.
5. Communicatie competentie ten slotte, is de spiegel van de reception competence en net zo
belangrijk. Het tweerichtingsverkeer wat noodzakelijk is om elkaar te begrijpen, vraagt ook van
managers dat zij in staat zijn om anderen naar hen en hun boodschap te laten luisteren. Want
alleen als alle betrokken partijen met elkaar kunnen communiceren en elkaar begrijpen, kan een
win-win oplossing worden gevonden (Beckmann et al., 2009).
Naast de onderzoeken naar competenties van middenmanagers in het algemeen, zijn er ook relevante
onderzoeken beschikbaar die de competenties van de middenmanagers koppelen aan een specifieke
situatie of aspect. Daarbij ligt een nadruk op de rol van de middenmanager in verandering (dit wordt
behandeld in paragraaf 2.3). Ook de (invoering van) zelfsturing is daarin een verbijzondering en wordt
in paragraaf 2.2.5 behandeld.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over de competenties van middenmanagers. In de basis is een competentie daarbij ‘iets wat iemand goed kan’. Aansluitend bij de
literatuur kan dit nader worden gespecificeerd in drie elementen die door onderzoekers onderkend
worden. Dit zijn 1) een latent vermogen, 2) een combinatie van expertise en een gedragsrepertoire en
ten slotte 3) ze zijn ontwikkelbaar c.q. leerbaar (aansluitend op Hoekstra en Van Sluis, 2000, 2003).
Op basis van deze definitie kan in dit deel van de literatuurstudie worden geconcludeerd dat er geen
totale overeenstemming is binnen de literatuur over de competenties die horen bij de functie van
middenmanager. Er is een rijk pallet aan competenties voor de middenmanager, ieder met hun
perspectief en waarde. Als rode draad komen daarbij drie competenties veelvuldig naar voren. Dat zijn
resultaatgerichtheid, besluiten nemen en ontwikkelen van mensen. In de meeste onderzoeken blijven
de competenties hier echter niet toe beperkt (veelal aangevuld tot 10 competenties of meer). Daarmee
kunnen deze drie competenties niet als belangrijkste competenties worden aangemerkt, hooguit als het
meest in de beschrijvingen opgenomen (de frequentie van waarnemingen).
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Tegelijkertijd wordt hiermee zichtbaar dat het beschrijven van de competenties voor de middenmanager weliswaar van toegevoegde waarde is voor het bepalen wat iemand in potentie moet kunnen
om die rol te vervullen. Maar dat deze beschrijvingen beperkt richting en focus geven aan de
daadwerkelijke acties van een (effectieve) middenmanager. Daarvoor zijn de beschrijvingen nog te
divers en te weinig gericht op het handelen en het gedrag van de middenmanager in hun concrete
praktijk. Dit onderzoek zich dan ook aan bij de kritiek van onderzoekers (Bolden en Gosling, 2004) dat
de competentiebenadering van toegevoegde waarde is, maar de werkelijkheid te veel generaliseert. En
maar voor een deel invulling geeft aan het beschrijven van middenmanagers. Daarom wordt in dit
onderzoek de nadruk gelegd op het toevoegen van het handelingsperspectief aan de bestaande
literatuur.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- een competentie wordt gedefinieerd als een latent vermogen (iets wat iemand kan). Het is een
vermogen dat ontwikkelbaar is en die een combinatie is van expertise en gedragsrepertoire
- er geen overeenstemming is over de competenties van middenmanagers, waarmee vanuit de
beschrijving van competenties een bijdrage aan het beschrijven van de middenmanagers kan
worden gegeven.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij de competenties van middenmanagers, wordt in de volgende
paragraaf ingegaan op leiderschap van middenmanagers en de verschillende leiderschapsbenaderingen.

2.2.4 Leiderschap
In deze paragraaf wordt ingegaan op leiderschap van middenmanagers. Daarbij wordt een overzicht
gegeven van de stromingen die historisch gezien zijn te onderscheiden. In de vorige paragraaf is de
beschikbare literatuur en onderzoeken behandeld over de competenties van de middenmanagers.
Nadat een definitie van de middenmanager is gegeven zoals die in dit onderzoek wordt gehanteerd en
de ontwikkeling van middenmanagers is behandeld, is in 2.2.3 ingegaan op de competenties om te
beschrijven wat middenmanagers (zouden moeten) kunnen doen. In deze paragraaf wordt stilgestaan
bij hoe middenmanagers leidinggeven en leiden. Bij de start van de behandeling van de beschikbare
literatuur over middenmanagers in paragraaf 2.2 is benoemd dat in dit onderzoek geen onderscheid zal
worden gemaakt tussen management en leiderschap. De definitie van leiderschap waarbij ‘leadership
can be defined initially as an adaptive process where one or more individuals emerge as a focal point
to influence and coordinate behavior for solving social challenges posed by dynamic physical and
cultural environments’ (Spisak, O’Brian, Nicholson en van Vugt, 2015, p. 292) geldt ook voor
middenmanagers. Aansluitend bij de constatering in paragraaf 2.1 dat dienstverlening in essentie een
waardecreatie is tussen klant en medewerker, zijn middenmanagers in paragraaf 2.2.1 benoemd als
degenen die leidinggeven aan de uitvoerende werkzaamheden en dus de managers die (gedrag van)
medewerkers en klanten kunnen beïnvloeden.
De laatste decennia zijn in de literatuur verschillende leiderschapsbenaderingen de revue gepasseerd.
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen de meest voorkomende leiderschapsbenaderingen beschreven.
De intentie is om een indruk te geven van de belangrijke stromingen, door middel van een overzicht
van de meest gangbare theorieën. De theorieën zijn geselecteerd omdat ze voldoende onderbouwd
zijn en er literatuur over beschikbaar is. En daarnaast omdat zij relevant zijn voor de onderzoeksvraag,
die gericht is op het handelingsrepertoire van de middenmanager. Een uitputtende beschrijving zou
hier echter niet op zijn plaats zijn. De geïnteresseerde lezer verwijs ik voor een totaaloverzicht graag
door naar Bass (1990), Vander Vlist et al. (1995) of Yukl (1998).
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In de historische ontwikkeling van het denken over en het onderzoek naar leiderschap is een aantal
trends te onderscheiden (Hartog et al., 1997; Roozendaal, 2008) (Hartog et al., 1997; Roozendaal,
2008). Grofweg kunnen vier stromingen worden onderscheiden, die elkaar in de 20e eeuw hebben
opgevolgd (op basis van Bryman, 1992, zie ook Bass, 1990; Stoker en Kolk, 2003). Deze zijn te
typeren zijn als ‘trait’, ‘style’, ‘contingency’ en ‘new leadership’-benaderingen.
1. Trait
Het uitgangspunt bij deze benadering is dat leiders over bepaalde, universele kenmerken beschikken,
die hun leiderschapstijl bepalen. Dit perspectief heeft zijn oorsprong in de ‘Great-man’-ideeën van
Galton (1869). De bekendste studie op dit gebied is van Stogdill. Hij identificeerde enkele belangrijke
leiderschapskenmerken waarin leiders van hun volgelingen verschilden: intelligentie, waakzaamheid,
inzicht, verantwoordelijkheid, initiatief, vriendelijkheid, volharding en zelfvertrouwen (Northouse, 1997,
pp 16-17). De assumptie dat leiderschap gebaseerd is op individuele karaktereigenschappen, is later
bekend geworden als de trait theory of leadership. Tot laat in de jaren veertig van de vorige eeuw,
stond deze ‘trek benadering’ centraal in het denken over leiderschap. Het doel was om die mensen te
identificeren die als grote leiders geboren werden. Aan deze kijk op leiderschap kwam halverwege de
20ste eeuw een eind, omdat er weinig consistente empirische onderbouwing voor deze benadering is
gegenereerd (Muijen, 2003). Individuele karakteristieken bleken niet alleen bepalend te zijn voor goed
leiderschap. Personen die leiders zijn in een situatie, bleken dit niet altijd te zijn in een andere situatie.
Dit veranderde de kijk op leiderschap drastisch (Stogdill, 1948). Er bestaat volgens Stogdill geen
universele set kenmerken die van toepassing is op elke situatie. Een persoon met bepaalde karaktertrekken kan een leider zijn in een bepaalde situatie, maar zal dat niet zijn in een andere situatie
(Northouse, 1997, p 16).
2. Style
In de na oorlogse periode (laat jaren veertig tot zestiger jaren) ontstond de zogenaamde ‘stijlbenadering’ van leiderschap. Daarvoor wordt in de literatuur het begrip leiderschapsstijl gehanteerd
(zie ook Stoker, 2003). Omdat geen onderscheid gemaakt zal worden tussen leiderschap en
management wordt, aansluitend bij de in onderzoeken en in de literatuur gebruikte terminologie, de
term leider-schapsstijl gebruikt en niet gesproken worden over managementstijl. De benadering vanuit
de leiderschapsstijl verwerpt de aanname dat leiderschap genetisch bepaald is. De effectiviteit van het
leiderschap is in deze benadering afhankelijk van de gevolgde stijl van leidinggeven, waarbij
onderscheid wordt gemaakt in de vaardigheden en het gedrag van de leidinggevenden. De vaardighedentheorie gaat ervan uit dat leiders worden gemaakt door opvoeding, training, scholing, observatie
en invloeden van mensen om hen heen. Deze theorieën zijn op gang gekomen met een artikel van
Robert Katz in de Harvard Business Review in 1955: “Skills of an effective Administrator”. Katz
suggereerde dat effectief leiderschap gebaseerd was op drie vaardigheden: technische, menselijke en
conceptuele vaardigheden. (Northouse, 1997). Bij de gedragsbenadering wordt de nadruk gelegd op
het gedrag en de acties van leiders. Leiderschapsstijlen richten zich daarbij op hoe de manager
leidinggeeft en er is sprake van gedragspatronen die in meer of minder mate vooraf bepaald kunnen
worden. Leidinggevenden kunnen efficiënter worden door beter inzicht te krijgen in de verschillende
leiderschapsstijlen. Volgens Stoker (2003) is daarom het managementgedrag leerbaar. De manager
kan een bepaalde stijl toepassen, afhankelijk van wat in de context effectief is, zo inzicht creëren in
welke stijl hij wel of niet goed is. Hij moet zijn taken verdelen over de klassieke managementactiviteiten: mobiliseren, waarderen, reflecteren en inspireren. Anderzijds moet hij als leider optreden
om de strategie te verbinden met de werkvloer.
De Ohio State en de Michigan leiderschapstudies uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
identificeerden enkele effectieve stijlen. De veronderstelling daarbij is dat een leider die zacht is in de
relatie en hard is op de inhoud in elke situatie effectief zou zijn. McGregor stelt dat elke vorm van
leidinggeven terug te voeren is op de opvatting van de leidinggevende omtrent de motivatie van zijn
ondergeschikten. Hij onderscheidt hierbij een tweetal theorieën. Theorie X is gebaseerd om de
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onderste lagen van Maslows’ piramide en op de dissatisfiers van Hertzberg. Deze manier van
leidinggeven gaat vaak gepaard met dwang, controle en ‘straf’, ook wel te verstaan onder de
uitdrukking ‘management by direction and control’. De theorie die hiertegenover staat volgens
McGregor is ‘theorie Y’. Leidinggevenden die deze theorie aanhangen zij zijn van mening dat
individuele en organisatie doelstellingen wel degelijk overeen kunnen komen. Zij houden er veelal
een participatieve stijl van leidinggeven op na. Aansluitende op het dichotome X en Y denken van
McGregor, wordt door Tannenbaum en Schmidt een verdere invulling gemaakt. Zij beschrijven een
aantal tussenvormen die worden bepaald door de mate van vrijheid die de manager geeft aan de
medewerkers enerzijds en de mate van beslissingsbevoegdheid van de manager anderzijds. De twee
uitersten worden ‘autocratische leiderschapsstijl’ en ‘democratische leiderschapsstijl’ genoemd. De
manager heeft hierbij een keuze in de stijl die hij hanteert en kan daarbij rekening houden met de
kracht van de manager zelf, de kracht van de medewerkers en de situatie waarin het team en de
manager zich bevinden (Tannenbaum en Schmidt, 1985, pp 98 – 101).
Blake en Mouton (1968) hebben de “managerial grid” ontworpen waarmee leiders hun eigen stijl
kunnen vergelijken met de meest ideale stijl. De Managerial Grid (later herbenoemd tot Leadership
Grid) is oorspronkelijk ontwikkeld om uit te leggen hoe leiders hun organisatie helpen met het bereiken
van de doelstelling. Zij maken een onderscheid tussen een zakelijke/taakgerichte en persoonlijke/
mensgerichte leiderschapsstijl. De zakelijke stijl is door hen vertaald naar de dimensie ‘zorg voor de
productie’ en de persoonlijke stijl is vertaald naar ‘zorg voor de medewerkers. In de ‘grid’ die hierdoor
ontstaat, worden vijf leiderschapsstijlen beschreven (met achterliggend 81 mogelijke leiderschapsstijlen, omdat Blake en Mouton elke dimensie hebben onderverdeeld in negen graden van intensiteit).
De vijf leiderschapsstijlen zijn:
1. Impoverished: doordat focus op zowel productie als medewerker ontbreekt is hier nauwelijks
sprake van leiderschap. De managers worden gekenmerkt door onverschilligheid en apathie.
2. Produce or perish: de nadruk ligt op het behalen van resultaten en prestaties. De focus ligt op
efficiency en effectiviteit van processen, medewerkers hebben nauwelijks invloed.
3. Countryclub: de organisatiecultuur is hierbij het belangrijkste doel voor de manager. Er worden
veel HR-instrumenten toegepast en er is sprake van veel participatie door de medewerkers.
4. Middle of the road: de manager is bezig met het zoeken naar een compromis tussen productie en
medewerkers. Het bereiken van een evenwicht tussen beide dimensies is belangrijk voor de
manager.
5. Team: de manager stuurt op een optimaal resultaat op beide dimensies. Door gebruik van zowel
HRM-instrumenten als het stellen van SMART-doelen, worden de belangen van medewerkers
gediend en wordt hoge productie nagestreefd.
Blake en Mouton voegen een dimensie toe aan de al bestaande studies: motivatie. Zij geloven dat
motiverende verlangens een leider stuwen naar of wegtrekken van een bepaalde stijl. Hieronder de
angsten (voor onder meer mislukking, kritiek of hopeloosheid) en verlangens (naar onder meer
populariteit, goedkeuring en zelfontplooiing) die leiders naar een bepaalde stijl stuwen. In tegenstelling
tot veel (descriptieve) modellen, hanteren Blake en Mouton een prescriptive opvatting, Zij zijn van
oordeel dat elke manager zich zou moeten ontwikkelen tot een deze stijl, omdat dit de meest efficiënte
van de vijf stijlen is. Waarbij zij wel aantekenen dat er redenen kunnen zijn (voorkeur, behoefte van de
manager of vasthoudendheid van de manager bij afwisselende vraagstukken) waardoor managers
verwijderd raken van deze stijl.
Quinn en Rohbaugh laten in hun ‘concurrerende waarden raamwerk’ juist zien dat een manager meer
dan één stijl kan vervullen. Zij komen tot acht mogelijke rollen, verdeeld over vier oriëntaties. Daarbij
hanteren zij twee assen: de mate van interne dan wel externe focus enerzijds. En de mate van
beheersing dan wel flexibiliteit, anderzijds. Op deze wijze komen zij tot vier oriëntaties (mensgericht,
innovatiegericht, resultaatgericht en beheersgericht). Elke oriëntatie (en ook elk van de acht rollen) is
volgens Quinn nodig, om een bedrijf goed te laten functioneren. Afhankelijk van de situatie kan een stijl
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effectiever zijn. Maar ook de voorkeur van de manager is van invloed. Een bewuste afweging door de
manager zelf is daarin belangrijker dan een normatief, situatie onafhankelijke keuze voor een
managementstijl, zoals Blake en Mouton die lijken voor te schrijven.
3. Contingency
Eind jaren zestig tot eind jaren tachtig ontstond een stroming van zogenaamde contingentietheorieën,
waarin aan situatiekenmerken een centrale rol werd toegekend. De contingentietheorieën zijn de
eerste theorieën die rekeninghouden met situationele factoren. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de
effectiviteit van de leiderschapsstijl afhankelijk is van de situatie. Het kan dus zijn dat een bepaalde stijl
in een bepaalde situatie effectief is en in de andere niet (Den Hartog en Koopman, 2001). Deze
benadering gaat ervan uit de leiders hun stijl kunnen (en moeten) aanpassen naar gelang de situatie.
En dat als zij daartoe niet in staat zijn, er zelfs sprake zou moeten zijn van wisseling in het leiderschap
zelf. Binnen deze benadering is zijn onder andere de volgende theorieën te onderscheiden (House en
Aditya, 1997): 1) de Contingency theory van Fieldler, 2) de Life cycle theory en 3) de Goal-path theory.
Fiedler combineert in ‘A theory of leadership effectiveness’ de karaktertrekkentheorie met een
situationele benadering (Koontz, O’Donell en Weihrich, 1980). Volgens Fiedler (1967; 1971) is het een
kerntaak van leiders ervoor te zorgen dat hun mensen passen in de context waarin ze opereren, in
tegenstelling tot andere onderzoekers die de nadruk leggen op het ontwikkelen van de persoon om het
beste om te gaan met de situatie. Volgens Fiedler zijn er twee soorten leiderschapsstijlen: de
taakgemotiveerde en de relatiegemotiveerde. Fiedler vond dat taakgemotiveerde leiders effectiever zijn
in extreem goede situaties (goede relaties, gestructureerd en sterke macht) en in extreem slechte
situaties. Relatiegemotiveerde leiders zijn vooral effectief in doorsnee situaties (Fiedler, 1972, p 456).
Hoewel er kritiek is geleverd op Fiedler’s theorie, is deze van groot belang geweest omdat ze een van
de eerste studies van leiderschap was, die vanuit een nieuw, situationeel perspectief keek. Omdat de
theorie in de praktijk lastig te hanteren was, is deze niet vaak toegepast in de financiële dienstverlening. Dit in tegenstelling tot het gedachtengoed van Hersey en Blanchard.
In hun Life Cycle Theory komen Hersey en Blanchard (1969) met het begrip Situationeel leiderschap.
Pencheon en Koh (2000) geven aan dat leiderschap en motivatie onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn en dat succesvolle leidinggevende het beste uit hun medewerkers naar boven kunnen halen. De
situationele benadering erkent dat er een interactie bestaat tussen de groep en de leider: mensen
volgen een bepaald leider omdat die hun behoeften erkent en programma’s ontwikkelt om hun eigen
doelen en dromen waar te maken (Koontz, O’Donnel en Weihrich, 1980). Kenmerkend voor deze
benadering is dat er geen algemeen geldende “beste stijl” bestaat: andere situaties vragen andere
leiderschapsstijlen; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de management grid. Een effectief leider
analyseert de noden van de omgeving en stemt er zijn leiderschapsstijl op af of probeert de omgeving
te veranderen (Hersey en Blanchard, 1996, p45). Hersey en Blanchard stellen dat de leiderschapsstijl
in overeenstemming moet zijn met de taakvolwassenheid van de medewerker. Zij komen tot 4 stijlen:
instrueren, overtuigen, ondersteunen en overlaten gebaseerd op twee dimensies: taakgericht en
relatiegericht gedrag (Hersey en Blanchard, 1981, p 35). De theorie van Hersey en Blanchard is zeer
populair, maar heeft ook haar beperkingen. Met name het door De Jong et al. in 1996 uitgevoerde
onderzoek geeft hieraan invulling. Zij geven aan dat de theorie weliswaar bruikbaar is bij het
leidinggeven aan onbekwame medewerkers, door hen meer sturing te geven. Dat dit echter ten koste
zou gaan van mensgericht leidinggeven, wordt door hen bestreden, omdat hiervoor geen enkel
onderzoek beschikbaar is wat deze stelling zou onderbouwen.
Een derde gangbare contingentietheorie ten slotte, betreft de Path-Goal Theory van House (1971).
Deze is complexer dan de theorie van Hersey en Blanchard, maar komt tegemoet aan de eerder geuite
kritiek. In deze theorie staat de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker wederom centraal.
De focus ligt daarbij op de wijze waarop een manager het gedrag en de motivatie van de medewerker
kan beïnvloeden. Kerngedachte is dat leidinggevenden moeten aansluiten met hun gedrag bij de
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omgeving waarin de medewerkers functioneren. De motivatie van medewerkers is daarbij afhankelijk
van het belang dat zij hechten aan resultaten en de verwachte eigen bijdrage aan het bereiken van
diezelfde resultaten. Managers moeten dus duidelijk maken wat de relatie is tussen inspanning en
resultaat (Path). En kunnen de motivatie van medewerkers beïnvloeden door de opbrengsten voor de
medewerkers zelf (hun Goals) te vergroten en de weg erheen (Path) te vergemakkelijken.
Gebaseerd op de Path Goal indeling van House, gebruiken Stoker en De Korte (2001) in hun
onderzoek een vijftal stijlen van leidinggeven, die mogelijk effectief zouden kunnen zijn voor een
middenmanager. De vijf stijlen zijn:
1. Sociaal- ondersteunend (mensgericht): bij deze stijl heeft de leidinggevende aandacht voor het
welzijn van zijn medewerkers
2. Sturend (taakgericht): hier bepaalt de leidinggevende hoe het werk moet worden uitgevoerd
3. Charismatisch: de leidinggevende heeft in deze stijl een duidelijke visie, is een krachtig
persoonlijkheid en wordt gerespecteerd en vertrouwt door zijn medewerkers
4. Participatief: de leidinggevende hanteert dan een open en wederzijdse communicatie met zijn
medewerkers, waarbij de medewerkers invloed hebben op de besluitvorming
5. Coachend leiderschap: hierbij zorgt de leidinggevende voor de ontwikkeling van de vaardigheden
en competenties van elke individuele medewerker (Stoker en de Korte, 2001).
Uit dit onderzoek van Stoker en De Korte is naar voren gekomen dat voor zowel het hoger management als middenmanagers het sociaal ondersteunend en participatief leiderschap als meest
herkenbare leiderschapsstijl is verkozen. Charismatisch leiderschap scoorde daarin lager. De middenmanager vertoont daarnaast duidelijk minder sturend en coachend leiderschap dan de hogere
managers. Waarbij zij terecht, aantekenen dat de path-goal theorie zeer beperkt rekeninghoudt met
situationele factoren (waaronder bijvoorbeeld de klant) en zich met name richt op de kenmerken van
de taak en de medewerkers.
4. New leadership
Vanaf midden tachtig is er sprake van een nieuwe hoofdstroming in het denken over leiderschap, door
Bryman (1992) het ‘Nieuwe Leiderschap’ genoemd. De ‘Nieuwe Leiders’ worden ook wel transformationeel (Bass, 1985), charismatisch (Conger, 1989) of inspirerend (Hartog et al., 1997) genoemd.
Binnen de ‘Nieuwe leiderschapsbenadering’ staat inspirerend leiderschap centraal en is er relatief veel
aandacht voor de persoon van de leider, maar ook voor zijn gedrag, de situatie en de rol van de
medewerkers in het proces van leidinggeven. Binnen de stroming van het nieuwe leiderschap wordt
gesproken over transactioneel en transformationeel leiderschap. Waarbij beide bestaan uit een aantal
subdimensies.
Bij transactioneel leiderschap gaat men ervan uit dat het gedrag van medewerkers gestuurd wordt door
het zoeken naar het aangename en het vermijden van onaangename gevoelens. Daarom geven
managers een beloning in geval van goed gedrag en dreigen ze met sancties om ongewenste gedrag
bij te sturen. In organisaties met dit type leiderschap wordt vaak gebruikgemaakt van een formeel
systeem van discipline. Men gaat ervan uit dat mensen rationeel zijn en hoofdzakelijk gemotiveerd
worden door geld en andere vormen van beloning, waardoor hun gedrag voorspelbaar wordt.
Transactioneel leiderschap gaat uit van de ruilrelatie tussen leider en volger met het principe; ‘voor wat
hoort wat’. Bij realisatie van deze vooraf gestelde verwachtingen is de ‘zakelijke ruil’ bewerkstelligd en
wordt de medewerker beloond (Podsakoff, Todor en Skov, 1982). Bass (1985) heeft drie dimensies
ontwikkeld voor transactioneel leiderschap:
- Contingent belonen: De leider beloont medewerkers voor het behalen van de gestelde
prestatiedoelen en het investeren van de verwachte moeite
- Active Management by exception: De leider zoekt actief naar afwijkingen, grijpt vervolgens in en
anticipeert daarop
- Passive Management by exception: de leider wacht af tot een afwijking van de norm op treedt,
alvorens actie te ondernemen
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Transformationeel leiderschap gaat ervan uit dat motivatie niet enkel beïnvloed wordt door extrinsieke
factoren (beloningen), maar ook door intrinsieke factoren (het proces dat naar die beloningen leidt).
Transformationele leiders weten medewerkers te motiveren door de houding, opvattingen en waarden
van de medewerkers te hervormen zodat ze de verwachtingen waarmaken en vaak ook boven
verwachting presteren (Rafferty en Griffin, 2004). Het is dus de taak van de leider om niet enkel te
belonen en te straffen, maar ook om te motiveren en te inspireren door groepsleden het doel en het nut
van een bepaalde taak te laten inzien. Transformationele leiders willen niet enkel de ondernemingsdoelstellingen bereiken, maar willen ook dat de groepsleden hun potentieel bereiken. Deze leiders
hebben vaak een sterke visie en passie voor wat ze doen. Ze krijgen vaak dingen gedaan door hun
enthousiasme en energie. Transformationeel leiderschap richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatiedoelen (Bass, 1985). Het gaat om het transformeren en
motiveren van medewerkers, zodat zij gaan presteren ‘beyond expectations’. Bass onderscheidde
oorspronkelijk drie componenten van transformationeel leiderschap en voegde daar later (1990) nog
een vierde aan toe:
- Charisma: de leider heeft visie en wekt trots, vertrouwen en respect op bij zijn medewerkers
- Intellectuele stimulatie: De leider geeft medewerkers nieuwe uitdagende ideeën en stimuleert
kritisch denken over zichzelf en het werk
- Individuele aandacht: de leider coacht en begeleidt medewerkers, geeft feedback en onderkent de
behoeften van de medewerkers
- Inspiratie: bij de leider staat communicatie van de visie, het gebruik van symbolen en de
voorbeeldfunctie van de leider centraal.
In vele eerdere leiderschapstudies is transformationeel leiderschap vergeleken met transactioneel
leiderschap (Hater en Bass, 1988; Howell en Avolio, 1993; Bass, Avolio et al., 2003). Deze studies
hebben laten zien dat leidinggevenden een grotere mate van effectiviteit bereiken wanneer ze naast
een transformationele manier van leidinggeven ook een transactionele manier van leidinggeven
hanteren (o.a. Bass en Avolio, 1995). In de onderzoeken naar transformationeel en transactioneel
leiderschap is echter meestal van interviews en vragenlijsten gebruikgemaakt, wat ertoe heeft geleid
dat de verkregen onderzoeksresultaten omtrent de effecten van transformationeel en transactioneel
leiderschap grotendeels zijn gebaseerd op percepties, ervaringen en meningen (o.a. Bryman, 2004).
Andere onderzoeken (Northouse, 2010, Stoker, 2003) geven mede daarom aan dat de uitkomsten niet
eenduidig zijn. Elk van deze theorieën biedt een bijdrage aan het (kijken naar) het handelen van de
middenmanager, maar geen enkele wordt 100% ondersteund door empirisch onderzoek (Stoker,
2003). Afsluitend stelt Bass (1995) hierover dan ook dat dat zowel transactioneel als transformatief
leiderschap nodig is in organisaties. En dat dit niet strikt gescheiden moet worden bij het invullen (en
beschrijven) van de functie van middenmanagers.
Post-heroïsch leiderschap
Na de opkomst van het transformationele leiderschap, zijn er recentlijk leiderschapstheorieën ontwikkeld die een reactie vormen op het beschikbare leiderschap discours. Waarbij als grootste bezwaar
tegen de hiervoor beschreven vier ‘klassieke scholen’ wordt gemaakt, dat het te veel nadruk legt op de
leider als held (Linstead et. al., 2009). De nadruk op de rol van individuele leider is de laatste jaren
onderhevig aan kritiek, omdat deze de rol van de sociale context in de ontwikkeling van leidervolgersrelaties verwaarloost (Badaracco, 2010). De meest recente opvattingen over leiderschap worden
daarom geschaard onder de term post-heroïsch leiderschap (Linstead et. al., 2009; Western, 2008).
Dit denken is ontstaan, omdat er werd opgemerkt dat (ook transformationele) leiders op een te grote
afstand staan van de werknemers en (te) veel macht hebben. Er is daardoor geen sprake van
gedeelde verantwoordelijkheid en werknemers hebben geen ruimte om zichzelf op eigen wijze te
ontwikkelen (Linstead et. al., 2009). Gronn (2002) geeft aan dat distributief leiderschap in deze
benadering een interessant alternatief biedt ten opzichte de hierboven aangegeven benaderingen die
de individuele leider centraal zet.
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De distributieve benadering van leiderschap wordt grondig behandeld door Bolden (2011). In zijn
onderzoek geeft Bolden aan dat er vele concepten een bijdrage leveren aan de distributieve leiderschapsbenadering. Hij noemt daarbij onder meer ‘social learning theory’ (Manz en Sims, 1993;
Hutchins, 1995; Weick en Roberts, 1993), ‘distributed cognition’ (Jermier en Kerr, 1997; Perkins 1993;
Salomon 1993), ‘complexity science’ (Uhl-Bien et al., 2007) en ‘high involvement leadership’ (Yukl,
2002). Daarmee biedt Bolden een rijk pallet aan theorieën die ten grondslag liggen aan het denken
over distributief leiderschap. En deelt hij tegelijkertijd de relativering van Grint dat ‘while there are clear
parallels between many of these ideas, and a fair degree of similarity in their theoretical and historical
origins, like much else in the ﬁeld of leadership they remain ‘essentially contested concepts’ (Grint
2005). In aansluiting op Bennett et al. (2003) komt Bolden (2011) tot drie elementen die gedeeld
worden door de meeste auteurs: 1) Leadership is an emergent property of a group or network of
interacting individuals, 2) There is openness to the boundaries of leadership en 3) Varieties of
expertise are distributed across the many, not the few. In de kern geeft de distributieve leiderschapsbenadering aan dat het leiderschap niet noodzakelijkerwijs bij één persoon belegd hoeft te worden.
Maar het sluit dat ook niet uit. Bolden (2011) vat dit samen door te stellen ‘the key question is how
leadership should be distributed in order to have the most beneﬁcial effect’. In dit onderzoek naar
middenmanagers wordt een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van deze vraag door te beschrijven wat een middenmanager doet. Zodat niet alleen het leiderschap, maar ook het handelen van
de leiders (her)verdeeld kan worden over middenmanagers en teams. Hierop wordt in paragraaf 2.2.5
verder ingegaan als de regelruimte en zelfsturende teams worden behandeld.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over leiderschap. Op basis van dit deel van
de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er in veel wetenschappelijke studies is onderzocht
welk leiderschapsgedrag het meest effectief is. Daarbij zijn door onderzoekers verschillende stromingen onderscheiden, te weten trait, style, contigency, new leadership. En meest recent het post
heroïsch leiderschap. Elk van deze stromingen en theorieën biedt een bijdrage aan het (kijken naar)
het handelen van de middenmanager, maar geen enkele wordt 100% ondersteund door empirisch
onderzoek (Stoker, 2003). Zij hebben echter wel degelijk hun toegevoegde waarde voor dit onderzoek.
Zo leiden zij tot een breed inzicht aan stijlen die door managers kunnen worden gehanteerd (Stoker
spreekt van een ‘waaier aan stijlen’). Aansluitend bij de onderzoeksvraag die gericht is op het beschrijven van het handelingsrepertoire van middenmanagers (wat zij doen) zal de traitbenadering
worden gebruikt om een aantal kenmerken van middenmanagers te beschrijven als context voor het
handelen wat beschreven wordt. De traitbenadering zal het minst in dit onderzoek worden gehanteerd,
omdat het deze benadering zich minder richt op wat middenmanagers doen, maar meer aandacht
heeft op wat middenmanagers zijn. Het contingentie denken voegt nadrukkelijk de context toe waarin
middenmanagers hun stijlen kiezen en toepassen toe. Zeker waar de klant een belangrijk onderdeel
vormt van diezelfde context. Het maakt eveneens duidelijk dat er geen sprake is van wat dé goede
middenmanager (in absolute zin) doet, maar dat zijn handelen afhankelijk is van de voorliggende
situatie.
Het onderscheid tussen management en leiderschap wordt door sommigen gelijkgesteld aan het
onderscheid tussen transactioneel en transformationeel leiderschap (Muijen, 2003, p14; Northouse,
1997, p 170). Een onderscheid wat in dit onderzoek niet wordt onderschreven, omdat het een te strikte
scheiding aanhoudt tussen de type leiders. Er is eerder sprake van een overlap tussen beide typen
leiderschap, waarbij een middenmanager afhankelijk van de context waarin de hij functioneert transactioneel en transformatief leiderschap, zal vertonen. Gekoppeld aan de uitkomsten van Bass (1995),
dat zowel transactioneel als transformatief leiderschap nodig is, leidt dit terug naar de eerdergenoemde
veronderstelling van dit onderzoek dat leiderschap en management sterk aan elkaar gekoppeld zijn. En
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daarmee eenzelfde koppeling geldt voor transactioneel en transformationeel leiderschap. Daarbij zal
voornamelijk worden aangesloten bij de new leadership benadering, zonder daarbij aan te sluiten bij de
scheiding tussen transformationeel en transactioneel.
Het overzicht aan leiderschapstheorieën is tenslotte van belang, omdat deze theorieën (deels) ook
bekend zijn bij de onderzochte middenmanagers. En als een leiderschapstheorie door een middenmanager wordt toegepast zullen de leiderschapskwaliteiten van die middenmanager verbeteren, omdat
bepaalde aspecten van de theorie passen bij bepaalde aspecten van de situatie (Alexander, 2005,
p. 40). Op basis van deze toegevoegde waarden zullen de genoemde leiderschapsbenaderingen en
theorieën worden gebruikt om de uitkomsten te interpreteren en betekenis te geven aan het
handelingsrepertoire van de middenmanager.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- er meerdere stromingen en theorieën van leiderschap worden onderscheiden die gebruikt zullen
worden om betekenis te geven aan het handelen van de middenmanagers
- vanuit de contingency-stroming wordt in dit onderzoek meegenomen dat het handelen van de
middenmanager beïnvloed wordt door de context waarin dit handelen plaatsvindt
- het onderzoek sluit voornamelijk aan bij de ‘new leadership’ stroming, omdat daarbij het gedrag van
de leider (in dit geval de middenmanager), de situatie en de medewerkers een voorname plaats
innemen. Daarbij zal geen onderscheid gemaakt worden in transactioneel of transformationeel
leiderschap, omdat in dit onderzoek ervan uit wordt gegaan dat een middenmanager beide moet
beheersen. En om de onderzoeksuitkomsten in dit beschrijvend onderzoek niet op voorhand te
beperken.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij leiderschap, wordt in de volgende paragraaf als laatste
onderdeel ingegaan op de regelruimte en zelfsturende teams.

2.2.5 Regelruimte en zelfsturende teams
In deze paragraaf wordt ingegaan op regelruimte van medewerkers en op het thema zelfsturende
teams. De wijze van leidinggeven en het handelen van de middenmanager wordt in dit onderzoek
gekoppeld aan de context waarin dat handelen plaatsvindt. Een belangrijk deel van die context wordt
bepaald door het team waaraan de middenmanager leidinggeeft (de medewerkers) en het team waar
de middenmanager onderdeel van uitmaakt (zijn collega’s en de hoger manager). In deze paragraaf
wordt hier nader op ingegaan. Allereerst wordt stilgestaan bij de regelruimte van middenmanagers en
medewerkers, als onderdeel van zelfsturing en zelfsturende teams.
Regelruimte
Bij onderzoeken naar leiderschap wordt met name vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie sterk
de nadruk gelegd op het interpersoonlijke aspect van leidinggeven, in de vorm van het beïnvloeden,
het motiveren en het sturen van ondergeschikten (Zaccaro en Horn, 2003). Nelson (2003) onderzocht
bij 20 teams de gemeenschappelijke kenmerken die in interactie met elkaar het succes bepalen. Het
betreft de volgende gemeenschappelijke kenmerken: cultuur, ondersteuning vanuit de organisatie,
klantgerichtheid, medewerkergerichtheid, onderlinge afhankelijkheid van de teamleden, informatie en
informatietechnologie, procesverbetering en prestatiemanagement en leiderschap. De ‘directe’ vorm
van leiderschap is met name relevant, vooral voor leidinggevenden en medewerkers op midden en
lager niveau in een organisatie (Day en Lord, 1988).
Hierbij doet het begrip ‘coaching’ in de jaren 50 zijn intrede in de management literatuur. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat leidinggevenden de verantwoordelijkheid hebben om medewerkers te ontwikkelen
middels een meester-leerlingrelatie (Paffen, 1994). Vanuit coaching is ook coachend leiderschap
ontstaan als leiderschapsstijl. Coachend leiderschap is een middel om medewerkers te laten groeien
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en daardoor organisatiedoelen te laten bereiken. De manager als coach is geen probleemoplosser of
instructeur, maar kan meer gezien worden als een ‘stimulator’. De medewerker krijgt hierdoor meer
vrijheid en ruimte om (zelfsturend) te handelen, maar ervaart daarbij tegelijkertijd controle van zijn
leidinggevenden.
Uit de literatuur blijkt dat medewerkers afhankelijk van de eisen van hun werk een bepaalde hoeveelheid regelruimte (het geheel aan regelmogelijkheden) nodig hebben om gemotiveerd te raken en
blijven in hun werk (Schoemaker, 2003). Doordat er steeds meer sprake is van klantgericht werken in
de financiële dienstverlening krijgt de klant een steeds belangrijkere rol in het primaire proces. Een
gevolg van deze groter wordende invloed is dat er meer behoefte komt aan flexibiliteit. Dit staat op gespannen voet met het voortdurende streven naar standaardisatie en efficiëntie waar veel organisaties
mee bezig zijn. Deze tegenstrijdigheid komt voort uit het feit dat de regelmogelijkheden - door het
streven naar standaardisatie en efficiëntie in principe tot het minimum beperkt worden. Tegelijkertijd
worden de regelvereisten - en dus de behoefte aan regelmogelijkheden - steeds groter door de
groeiende klantinvloed en daaraan gerelateerde behoefte aan flexibiliteit.
In 1979 publiceert Robert Karasek een artikel over deze regelmogelijkheden en regelvereisten, waarin
hij het Job Demand Control model schetst. Hij legt daarmee als eerste deze relatie en maakt tevens
inzichtelijk wat er gebeurd als deze niet in goede verhouding tot elkaar staan. De term regelmogelijkheden kan omschreven worden als de controle van een werknemer over zijn taken en zijn gedrag: hoe
hij het werk uitvoert, in welk tempo en in welke volgorde (Karasek, 1979). De regelvereisten omvatten
de eisen die worden gesteld aan het werk, zoals het werktempo, het beschikbaar staan, hoge tijdsdruk,
een hoog werktempo, moeilijk en mentaal inspannend werk. Door het leggen van de relaties tussen de
regelvereisten en de regelmogelijkheden, ontstaan vier soorten werk: passief werk, actief werk,
inspannend werk (door Karasek ‘high strain’ genoemd en in het Nederlands ook weergegeven als
stressvol of slopend werk) en ontspannend werk (door Karasek ‘low strain’ genoemd en in het
Nederlands ook weergegeven als zinloos werk). De verhouding tussen de regelmogelijkheden en
regelvereisten heeft invloed op de welzijnsaspecten stress en leren die van invloed zijn op de arbeidskwaliteit. Hierbij wordt kwalitatief goede arbeid gezien als werk dat medewerkers aankunnen en waarbij
zij tevens de mogelijkheid krijgen om te kunnen leren. Het welzijnsaspect ‘stressrisico’s’ verwijst daarbij
naar het voorkomen van overbelasting en het welzijnsaspect ‘leermogelijkheden’ verwijst naar het
voorkomen van onderbelasting. Zoals in het model te zien is ontstaan stressrisico’s pas als de functie
wel van de medewerker vereist dat hij regelend optreedt (en de functie dus regelvereisten bevat) maar
niet de mogelijkheden biedt om regelend te kunnen optreden (en dus weinig regelmogelijkheden
bevat). Voor kwalitatief goede arbeid zonder psychische overbelasting moet er binnen een functie dus
een balans gevonden worden tussen de regelvereisten en de regelmogelijkheden. Bij het goed kunnen
invullen van de regelmogelijkheden ligt er een taak voor de middenmanager, als vertegenwoordiger
van de gehele organisatie. Hij zou medewerkers vrije toegang moeten geven tot het krijgen van
informatie, waardoor de medewerkers de behoeften van de klant tevreden kunnen stellen (Bellou,
2007).
Andere onderzoekers spreken niet over regelruimte maar over beslissingsruimte als belangrijk aspect
voor de motivatie en prestatie van medewerkers. De beslissingsruimte is daarbij de mate waarin de
organisatie door regels en procedures grenzen stelt aan de flexibiliteit van de medewerker, in dit geval
tijdens het contact met de klant (Zeithaml e.a., 1988). Het geeft de verhouding weer tussen de
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid, wat ook de taaklast genoemd wordt. Lancee en Den Hond
(2002) beschrijven de beslissingsruimte als een (gedrags)variabele van de medewerker. De mate van
controle die de medewerker heeft over het proces, is volgens hen bepalend voor de kwaliteit van
dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld gaan over het nemen van eigen beslissingen of in hoeverre er
mag worden afgeweken van standaarden, protocollen en procedures, als de situatie of klant daarom
vraagt. Binnen deze beslissingsruimte worden verschillende niveaus onderscheiden met aan de
uiteinden van het spectrum ‘routine discretion’ en ‘creative discretion’. Bij ‘routine discretion’ wordt de
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beslissingsruimte sterk ingeperkt en moeten de medewerkers handelen volgens de standaardprocedures. Het andere uiterste van beslissingsruimte is ‘creative discretion’. Hierbij is het doel van de
taak gespecificeerd maar de medewerkers hebben vervolgens alle vrijheid hoe zij tot dit doel komen.
Dit is vergelijkbaar met de beslissingsruimte van medewerkers in bijvoorbeeld de professionele
dienstverlening. Hennig-Thurau (2004) is van mening dat beslissingsruimte subjectief is en dat in de
literatuur beslissingsbevoegdheid vaak als een objectief concept wordt gezien. De perceptie van de
medewerker zelf, speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom noemt de auteur deze dimensie de ‘zelfwaargenomen’ beslissingsruimte. Hierbij zouden medewerkers zichzelf bevoegd voelen om te kunnen
beslissen over onderwerpen die betrekking hebben op klantenbelangen en behoeften.
De Vries et al. (1998, 2002) benaderen de beslissingsruimte van medewerkers door te kijken naar ‘de
behoefte aan leiderschap’ van de medewerkers. Zij beschouwen de behoefte aan leiderschap als een
indicator voor de mate waarin medewerkers, gegeven de concrete werksituatie en de organisatie en
gegeven hun eigen persoonlijkheid en achtergrond en ervaring, nog behoefte hadden aan ingrepen en
acties van de leidinggevende. Waarmee leiderschap niet de start is van het denken, maar meer
volgend op basis van toegevoegde waarde vanuit het perspectief van de medewerkers. Waarbij
leiderschap ook (gewenst) afwezig kan zijn. Ook Kerr en Jermier (1978, p. 375) ageerden al tegen het
idee dat de meest effectieve leiderschapsstijl weliswaar varieert per situatie, maar dat er altijd een
bepaalde stijl zal zijn die effectief is in een gegeven situatie. Volgens deze auteurs zijn er veel concrete
situaties aanwijsbaar waarin leiderschap er niet of nauwelijks toe doet. En dat de geleverde prestaties
van teams of organisaties toegeschreven moeten worden aan onder meer de kennis en inzet van de
medewerkers (zie ook Jermier en Kerr, 1997). Daarmee wordt de link gelegd naar een team met
maximale regelruimte en beslissingsruimte, (nagenoeg) zonder een manager. Hieraan wordt de term
zelfsturend team gekoppeld.
Zelfsturende teams
Het principe van de zelfsturende teams vindt zijn oorsprong in de jaren ‘60. Als tegenreactie op het
soms te ver doorgevoerde Taylorisme, werd in Engeland gestart met autonome taakgroepen om de
werkzaamheden weer wat humaner te maken. Taakverbreding en taakverrijking waren hierbij de
belangrijkste ingrediënten en waren onderdeel van de stroming die de sociotechniek wordt genoemd.
Door het nastreven van grotere lokale regelcapaciteit in het sociale systeem wordt de beheersbaarheid
van het technische systeem vergroot. Anders gezegd: door procesgericht te organiseren, wordt de
(zelf)sturing vergroot. De belangrijkste aanleiding voor het invoeren van zelfsturende teams is volgens
Van Amelsvoort:
- het verhogen van de flexibiliteit
- het verhogen van betrokkenheid van de medewerkers bij het realiseren van de doelen van de
organisatie
- het verhogen van de productiviteit en het verlagen van kosten
- het aanbrengen van een vereenvoudiging in de aansturing van mensen en processen
- het verhogen van de kwaliteit van het personeel.
Onder zelfsturende teams verstaan Leliveld en Vink (2001): “Een groep mensen die onder leiding van
een teammanager gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak en zelf het werk coördineert om te
komen tot een meetbaar resultaat en zelfstandig beslist over het intern functioneren”. Door Adizes is
onderzocht welke leiderschapsstijl het meest efficiënt is op welk moment van de levenscyclus van een
organisatie. De ontwikkeling naar een zelfsturend team doorloopt (volgens de theorie) vier fasen op
een viertal dimensies. Het zijn de dimensies professionaliteit, het organiserend vermogen, het samenwerken en tot slot het resultaatgericht werken (Leliveld en Vink, 2001 en De Sitter, 1998). In figuur 2.4
wordt het fasenmodel voor teamontwikkeling weergegeven.
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Figuur 2.4: De vier fasen voor teamontwikkeling (Van Amelsvoort, 2003)
Zelfsturing nam in de jaren ‘90, een vlucht als reactie op de sociotechniek. In het kader hiervan
onderzocht Stoker (1998) effectief van leiderschap bij zelfsturende teams. Haar proefschrift laat zien
dat het effectief is om bij zelfsturende teams een mix van leiderschapsstijlen te hanteren. De centrale
gedachte is dat ander leiderschap gewenst is bij zelfsturende teams dan in een traditionele werkomgeving: een leidinggevende dient minder te sturen, en vooral coachend leiding te geven. De
invoering van zelfsturende teams leidt dus tot een belangrijke wijziging in de rol van leidinggevenden.
Leidinggevenden worden geacht zodanig leiding te geven dat medewerkers zichzelf kunnen leiden:
‘leading others to lead themselves’. Een leidinggevende dient zijn of haar leiderschapsstijl aan te
passen op die fase de verschillende fases in de ontwikkelen naar zelfsturing (Zenger, Musselwhite,
Hurson en Perrin, 1994; Katzenbach en Smith, 1993; Manz en Sims, 1993). Een meer directieve
leiderschapsstijl zou beter aansluiten bij een beginnend team (Katzenbach en Smith, 1993; Zenger et
al., 1994; Van Amelsvoort en Benders 1996), terwijl coachend leiderschap voor de gevorderde teams
meer waarde zou hebben (Van Amelsvoort en Benders, 1996). Meerdere auteurs hebben in de loop
der tijd geschreven over effectief leiderschap voor zelfsturende teams (bijvoorbeeld Zenger,
Musselwhite, Hurson en Perrin, 1994; Katzenbach en Smith, 1993), maar desondanks komt Stoker tot
de slotsom dat empirisch onderzoek naar leiderschap bij zelfsturende teams nog steeds schaars is (zie
ook, O’Connell, Doverspike en Cober, 2002).
Van Amelsvoort et al. (2003) geven aan dat een zelfsturend team continu zelfstandig werkt en daarbij
steeds hun eigen proces verbeteren en vernieuwen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor beheers- en
stuursysteem. Het team staat open voor haar omgeving, zowel intern als extern. In deze fase ligt het
accent op ondernemerschap. De taak van de leidinggevende is met name het doorvertalen en ontwikkelen van de visie. De manager heeft de meeste taken overgedragen aan het team en heeft tijd
voor verbeterprojecten. Het beoordelen en belonen van de prestaties zal gezamenlijk met het team
gebeuren. De interventies van de manager (voor zover überhaupt noodzakelijk) gebeuren op teamniveau. Van Amelsvoort en Scholtes (1993) stellen dat een middenmanager zich voornamelijk zou
moeten bezighouden met de non-routine, extern gerichte zaken. Op basis hiervan komen tijd tot een
viertal taken voor de middenmanager. Als eerste benoemen zij het geven van resultaatgerichte
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feedback en sturing, gericht op het behalen van doelen (en niet op de wijze waarop). De tweede taak
die zij benoemen is het scheppen van voorwaarden (extern) voor zelfsturing, zodanig dat teams
rondom het zelfsturende team zoveel mogelijk aansluiten op de gekozen werkwijze van het zelfsturende team. Ten derde is het de taak van de middenmanager om de teamontwikkeling te leiden. De
middenmanager begeleidt het proces van teamvorming door de eerdergenoemde vier fases. Als vierde
taak ten slotte, benoemen Van Amelsvoort en Scholtes het meedenken van de middenmanager met
het team, over de inhoud en de wijze van implementeren van verbeteringen (veranderingen). Dit kan
zijn bij zelf geïnitieerde veranderingen, maar ook bij extern geïnitieerde veranderingen die op het team
afkomen.
Beschikbaar onderzoek wijst naar het management als een van de belangrijkste faalfactoren (Stewart
en Manz, 1995) bij de ontwikkeling en het succes van zelfsturende teams. De leidinggevende heeft
een belangrijke taak bij het invoeren van zelfsturende teams. Tijdens de invoering gaat hij het team
ontwikkelen en begeleiden. Het is daarbij van belang dat de middenmanager meer afstand neemt
opdat het team zelfstandig kan functioneren: het kunnen loslaten en het geven van vertrouwen aan het
team zijn daarbij cruciaal. Lelieveld en Vink (2000) geven daarbij aan dat een manager daarbij de
volgende drie belangrijke gealchappen moet kunnen hanteren (1) het feedback geven, (2) het stellen
van de juiste vragen, en ten slotte (3) het motiveren van mensen.
Volgens Lelieveld zal de manager van een zelfsturend team meer taken delegeren en dus meer op
afstand gaan sturen. De manager kan zich daardoor (of daarnaast) meer richten op de omgeving en op
beleidstaken. De manager coacht (voor circa 90 van zijn tijd), is een klankbord voor de teamleden en
instrueert nog maar voor een klein deel (circa 10 procent van zijn tijd). De rol van de middenmanager
verdwijnt niet volledig bij een zelfsturend team, maar zijn rol verandert weldegelijk. De middenmanager
zal steeds meer een coachende rol op zich nemen waarbij hij minder directief wordt (Stoker, 1999). En
hij heeft een rol in de verandering richting een zelfsturend team. In 2001 stelt Huy in zijn artikel dat als
je (radicale) veranderingen wilt doorvoeren de middenmanager zeer belangrijk is om succesvol te zijn.
In de paragraaf 2.3 wordt daarom dieper ingegaan op het sturing geven aan veranderen en ontwikkelen, door de middenmanager.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over regelruimte en zelfsturende team. Op
basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat medewerkers een bepaalde
hoeveelheid regelruimte (het geheel aan regelmogelijkheden) in verhouding tot de regelvereisten nodig
hebben om gemotiveerd te raken en blijven in hun werk (Karasek, 1979; Schoemaker, 2003). Ook kan
geconcludeerd worden dat er overeenstemming is over het feit dat de middenmanager een belangrijke
rol heeft bij het vormgeven van de verhouding tussen regelruimte en regelvereisten voor zijn medewerkers. Andere onderzoekers komen tot eenzelfde conclusie als zij spreken over beslissingsruimte in
de plaats van regelruimte. De Vries et al. (1998, 2002) benaderen de beslissingsruimte van medewerkers door te kijken naar ‘de behoefte aan leiderschap’ van de medewerkers. De perceptie van de
medewerker zelf, speelt daarbij een belangrijke rol. Daarvoor wordt de term ‘zelf-waargenomen’
beslissingsruimte gehanteerd. Een bottom-upbenadering uitgaande van individuele betekenisgeving,
die aansluit bij dit onderzoek en waarop in paragraaf 2.4 wordt teruggekomen. Daarbij wordt de
essentie van de dienstverlening (de betekenisvolle interactie van klant en medewerker) gezien als
vertrekpunt en niet als resultante van een organisatiewijze beschouwt.
Een vergaande vorm van regelruimte voor medewerkers, is het zelfsturende team. Onder zelfsturende
teams verstaan Leliveld en Vink (2001): ‘Een groep mensen die onder leiding van een teammanager
gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak en zelf het werk coördineert om te komen tot een meetbaar
resultaat en zelfstandig beslist over het intern functioneren”. Een definitie die ook voor dit onderzoek
wordt gehanteerd.
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Uit onderzoek is gebleken dat een middenmanager daarbij niet per definitie overbodig, maar dat hij wel
een andere stijl moeten aanhouden. Onderzoekers hanteren verschillende begrippen in het beschrijven
van deze stijl, maar er is overeenstemming over het feit dat de middenmanager meer coachend en
faciliterend naar de medewerkers moet zijn. En minder directief en sturend. Ook heeft de middenmanager een belangrijke rol in de verandering en ontwikkeling van het team richting zelfsturing
(Stewart en Manz, 1995). Het is daarbij van belang dat hij kan loslaten en vertrouwen kan geven aan
het team (Lelieveld en Vink, 2000). En hij met name feedback geeft, vragen stelt en de medewerkers
motiveert. Waarmee geconcludeerd kan worden dat de middenmanager als leidinggevende een
belangrijke taak heeft bij de invoering van zelfsturende teams.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- de balans tussen regelmogelijkheden en regelvereisten van belang is voor de motivatie van medewerkers en dat de middenmanager een rol heeft in het zorgen voor een goede balans
- er situaties zijn waarbij de teams maximale regelruimte verkrijgen en er sprake is van zelfsturing.
Onder zelfsturende teams wordt daarbij in dit onderzoek verstaan ‘Een groep mensen die onder
leiding van een teammanager gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak en zelf het werk coördineert om te komen tot een meetbaar resultaat en zelfstandig beslist over het intern functioneren’
- een zelfsturend team van invloed is op de werkzaamheden van middenmanager (minder directief en
sturend), maar dat de middenmanager niet per definitie overbodig is. En dat de middenmanager in
ieder geval een belangrijke rol heeft bij de invoering van zelfsturende teams.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij regelruimte en zelfsturende teams, wordt in de volgende
afsluitende paragraaf ingegaan op de samenvatting van de literatuurstudie naar middenmanagers.
En wordt de betekenis van dit deel van de literatuurstudie voor het onderzoek weergegeven.

2.2.6 Samenvatting en betekenis voor het onderzoek
Als tweede onderwerp van de literatuurstudie is in paragraaf 2.2 stilgestaan bij de middenmanager. In
deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten en conclusies van deze literatuurstudie voor het
onderzoek samengevat. Vervolgens wordt de betekenis van deze uitkomsten voor het onderzoek
beschreven aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt voor het onderzoek.
Samenvatting
In de literatuurstudie is als eerste stilgestaan bij de definitie van de middenmanager en bepaalt wat
(gebaseerd op de literatuur) daaronder in dit onderzoek wordt verstaan. Gebleken is dat er een breed
pallet aan definities voor middenmanagers beschikbaar is. Onderzoekers komen tot verschillende
definities, waarbij Huy (2001) het meest wordt geciteerd met zijn beschrijving vanuit een structuurperspectief. Huy gaat echter uit van een organisatie met veel managementlagen, wat ertoe leidt dat
de middenmanager niet eenduidig is vast te stellen bij zeer grote organisaties (met meer dan vijf
echelons) en bij zeer kleine organisaties (met minder dan twee echelons). Dit onderzoek sluit aan bij
Elfferich (2008), die de middenmanager definieert als: Hij houdt toezicht op de uitvoering. Het is dus
de manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. De middenmanager functioneert dus op
het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het snijvlak tussen strategie en uitvoering, waar zij
leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer.
Daarmee is het meest zichtbaar dat een middenmanager een rol heeft in de uitvoerende werkzaamheden van een dienstverlener. En hoewel verschillende bronnen in de literatuur een tweedeling maken
tussen de manager en leider, wordt in dit onderzoek geen expliciet onderscheid gemaakt tussen
leiders en managers. Hierbij wordt de redenering van Mintzberg gevolgd, die stelt ‘managers moeten
leidinggeven en leiders moeten managen’. Omdat de onderzoeksvraag is gericht op wat middenmanagers doen, hoe zij handelen, is een onderscheid in handelen als leider dan wel handelen als
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manager voor dit onderzoek niet van belang. In de handelingen zullen aspecten van leiderschap en
management aanwezig zijn, maar een onderscheid op voorhand zou het onderzoeksveld verder
beperken en tot een onvolledige beantwoording van de onderzoeksvraag leiden.
De definitie van dit onderzoek zou de lezer ertoe kunnen verleiden tot een generalisatie door de
middenmanagers als één homogene groep te beschouwen. Dit is geenszins de insteek dit onderzoek.
Op basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat de verwachtingen van de
functie van de middenmanager zeer divers is en evolueren in de tijd. En dat, aansluitend bij het
contingentiedenken, de context van invloed is op het invullen van de middenmanagerfunctie en leidt tot
een grote diversiteit. Dit onderzoek gaat danook niet uit van het maakbaarheidsprincipe: de beschrijving van het handelen is beschrijvend, niet voorschrijvend. Want ook al is er in elke organisatie sprake
van middenmanagement, de wijze van invullen en uitvoeren van de functie is sterk afhankelijk van de
context waarin de middenmanager opereert. Aansluitend bij de typologie van Elshout (2006) beschrijf
dit onderzoek het handelen van een ‘integraal manager’. De middenmanager is verant-woordelijk voor
alle aspecten van een team of eenheid en zijn toegevoegde waarde levert hij door het coördineren van
het primaire proces en het invulling geven aan de sociale functie van de organisatie. De beschrijving
van Elshout (2006) wordt in dit onderzoek gebruikt, omdat het een heldere typologie geeft van de
middenmanager in de context van de dienstverlening, aansluitend bij de onderzoeksv-raag. Het geeft
aan dat de middenmanager een breed terrein bestrijkt, wat aansluit bij de uitkomsten van het
literatuuronderzoek naar de ontwikkelingen en dilemma’s van middenmanagers in paragraaf 2.2.2.
Op basis van het literatuuronderzoek is ook geconcludeerd dat de motivatie van de middenmanagers
van belang is (Damen, 2007; Elshout, 2006; Stoker en Kolk, 2003). En dat voor een effectieve middenmanager het kúnnen alleen, niet genoeg is. Daarmee zijn op basis van de literatuur ook de drijfveren
en beweegredenen van de middenmanagers betrokken in dit onderzoek. In paragraaf 2.4 wordt dit
verder uitgewerkt.
Uit de literatuurstudie blijkt de behoefte aan en het belang van een duidelijk beeld van de verwachtingen van de functie van de middenmanagers. Onderzoekers komen hierbij niet tot volledige
overeenstemming, maar er wordt wel een rode draad zichtbaar. De verwachtingen richten zich in de
onderzoeken met name op de rol en toegevoegde waarde van de middenmanagers naar enerzijds het
primaire proces (waarbij de klant, zoals eerder opgemerkt, minder aandacht krijgt). En anderzijds naar
de rol van de middenmanager in het doorvoeren (of implementeren) van veranderingen. Beide
perspectieven worden in dit onderzoek en de onderzoeksopzet meegenomen. Daar wordt in hoofdstuk
4 verder op ingegaan. Het veranderkundig perspectief is daarvoor eerst nog onderwerp van
literatuurstudie in paragraaf 2.3.
In een poging om te komen tot het doorbreken van de lastige positie van de middenmanagers, komen
onderzoekers met verschillende oplossingsrichtingen. Geconcludeerd is dat onder de onderzoekers
geen overeenstemming is over de oplossingsrichting voor het doorbreken van de lastige positie van de
middenmanagers. Waarover wel overeenstemming is onder de onderzoekers, is dat er behoefte is aan
duidelijkheid over de rol, prestaties en functie van de middenmanagers om daarmee de complexiteit
voor middenmanagers te kunnen reduceren. Dit onderzoek sluit hierbij aan en de onderzoeksvraag is
er ook op gericht om meer duidelijkheid te geven over het handelen van de middenmanager.
Voor het beschrijven van de middenmanager is in deze literatuurstudie ook stilgestaan bij de competenties van middenmanagers. In de basis is een competentie daarbij ‘iets wat iemand goed kan’.
Geconcludeerd is ook hier dat er geen totale overeenstemming is binnen de literatuur over de
competenties die horen bij de functie van middenmanagers. Drie competenties worden veelvuldig
genoemd, te weten resultaatgerichtheid, besluiten nemen en ontwikkelen van mensen. In de meeste
onderzoeken blijven deze competenties hier echter niet toe beperkt (veelal aangevuld tot tien
competenties of meer). Daarom worden de drie competenties niet als belangrijkste competenties
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aangemerkt, maar als het meest in de beschrijvingen opgenomen. Geconcludeerd is ook dat de
beschrijvingen nog te divers en te weinig gericht zijn op het handelen en het gedrag van de middenmanager in hun concrete praktijk. Dit onderzoek sluit zich dan ook aan bij de kritiek van onderzoekers
(Bolden en Gosling, 2004) dat de competentiebenadering van toegevoegde waarde is, maar de
werkelijkheid te veel generaliseert. En maar voor een deel invulling geeft aan het beschrijven van
middenmanagers. Daarom is de doelstelling van dit onderzoek om vanuit het handelingsperspectief
een beschrijving van de middenmanagers toe te voegen aan de bestaande literatuur.
In het vierde deel van de literatuurverkenning is ingegaan op de beschikbare literatuur over leiderschap. Daarbij zijn door onderzoekers vier stromingen onderscheiden (te weten trait, style, contigency
en new leadership), die elk een bijdrage bieden aan (het kijken naar) het handelen van de middenmanager. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat geen enkele theorie volledig wordt ondersteund door
empirisch onderzoek (Stoker, 2003). Zij hebben echter wel hun toegevoegde waarde voor dit
onderzoek. Aansluitend bij de onderzoeksvraag die gericht is op het beschrijven van het handelingsrepertoire van middenmanagers (wat zij doen) zal de traitbenadering worden gebruikt om een aantal
kenmerken van middenmanagers te beschrijven als context voor het handelen wat wordt beschreven.
De traitbenadering zal het minst in dit onderzoek worden gehanteerd, omdat dit zich minder richt op
wat middenmanagers doen, maar meer aandacht heeft op wat middenmanagers zijn. Het contingentiedenken voegt nadrukkelijk de context (inclusief de klant) toe waarin middenmanagers hun stijlen kiezen
en toepassen. Hierbij wordt in dit onderzoek aangesloten, omdat deze benadering ervan uitgaat dat er
geen sprake is van wat dé goede middenmanager (in absolute zin) doet, maar dat zijn handelen
afhankelijk is van de voorliggende situatie.
Het onderscheid tussen management en leiderschap wordt door sommigen gelijkgesteld aan het
onderscheid tussen transactioneel en transformationeel leiderschap (Muijen, 2003, p14; Northouse,
1997, p 170). Een onderscheid wat in dit onderzoek niet wordt onderschreven, omdat het een te strikte
scheiding aanhoudt tussen de type leiders. Dit leidt terug naar de eerdergenoemde veronderstelling
van dit onderzoek dat leiderschap en management sterk aan elkaar zijn gekoppeld. En daarmee
eenzelfde koppeling geldt voor transactioneel en transformationeel leiderschap.
In dit onderzoek wordt voornamelijk aangesloten bij de new leadership-benadering (omdat daarin het
gedrag van de leider een belangrijke plek inneemt), zonder daarbij aan te sluiten bij de scheiding
tussen transformationeel en transactioneel leiderschap. Gekoppeld aan de uitkomsten van Bass
(1995), dat zowel transactioneel als transformatief leiderschap nodig is, is dit voor het onderzoek een
te strikte scheiding. Dit onderzoek gaat ervan uit dat er eerder sprake is van een overlap tussen beide
typen leiderschap, waarbij een middenmanager afhankelijk van de context waarin hij functioneert
transactioneel en transformatief leiderschap, zal vertonen. Daarom is een nader onderscheid hiertussen, niet van belang voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Op basis hiervan wordt het
overzicht aan leiderschapstheorieën in dit onderzoek gebruikt om de uitkomsten te inter-preteren en
betekenis te geven aan het handelingsrepertoire van de middenmanager.
In literatuurstudie is als laatste ingegaan op de beschikbare literatuur over regelruimte en zelfsturende
team. Hierin is geconcludeerd dat medewerkers een bepaalde hoeveelheid regelruimte (het geheel
aan regelmogelijkheden) in verhouding tot de regelvereisten nodig hebben om gemotiveerd te raken en
te blijven in hun werk (Karasek, 1979; Schoemaker, 2003). En dat de middenmanager een belangrijke
rol heeft bij het vormgeven van de verhouding tussen regelruimte en regelvereisten voor zijn medewerkers. De perceptie van de medewerker zelf, speelt daarbij een belangrijke rol. Deze benadering
sluit aan bij de individuele betekenisgeving, waarbij de essentie van de dienstverlening (de betekenisvolle interactie van klant en medewerker) wordt gezien als vertrekpunt en niet als resultante van een
organisatiewijze. Hierop wordt in paragraaf 2.4 teruggekomen.
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Een vergaande vorm van regelruimte voor medewerkers, is het zelfsturende team. In dit onderzoek
wordt daaronder (aansluitend bij Leliveld en Vink, 2001) verstaan: ‘Een groep mensen die onder leiding
van een teammanager gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak en zelf het werk coördineert om te
komen tot een meetbaar resultaat en zelfstandig beslist over het intern functioneren’. Uit de literatuurstudie is gebleken dat de middenmanager bij een zelfsturend team niet in alle gevallen overbodig is,
maar dat hij wel een andere stijl van leidinggeven moeten aanhouden. Over de precieze stijl is geen
overeenstemming onder onderzoekers, maar er kan wel worden geconcludeerd dat de middenmanager meer coachend en faciliterend naar de medewerkers moet zijn. En minder directief en
sturend. Daarnaast heeft de middenmanager volgens onderzoekers een belangrijke rol in de verandering en ontwikkeling van het team richting zelfsturing. Het is daarbij van belang dat hij kan loslaten
en vertrouwen kan geven aan het team (Lelieveld en Vink, 2000). En hij met name feedback geeft,
vragen stelt en de medewerkers motiveert. Waarmee kan worden geconcludeerd dat de middenmanager als leidinggevende een belangrijke taak heeft bij de invoering van zelfsturende teams.
Betekenis voor het onderzoek
Op basis van deze samenvatting van de literatuurstudie en de onderzoeksvraag van dit onderzoek,
worden de volgende punten meegenomen die van betekenis zijn voor het vervolg van het onderzoek:
- de middenmanagers worden gedefinieerd als: een manager die direct leidinggeeft aan uitvoerende
werkzaamheden en verantwoording aflegt aan het hoger management. Hij houdt toezicht op de
uitvoering. Het is dus de manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. De middenmanager functioneert dus op het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het snijvlak tussen
strategie en uitvoering, waar zij leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer
- de middenmanager is integraal verantwoordelijk voor een gehele unit, waarbij zijn toegevoegde
waarde ligt op zowel het coördineren van het primaire proces als op de sociale functie
- voor het handelen van middenmanagers is de motivatie van belang én zijn de drijfveren en
beweegredenen onlosmakelijk gekoppeld aan het handelen
- de verwachtingen over de functie van middenmanagers zijn divers (ook in de tijd gezien), maar dat
het belang aan helderheid aan concreetheid en helderheid breed gedragen wordt onder onderzoekers
- de middenmanager hebben een belangrijke rol naar zowel het primair proces als in het implementeren en doorvoeren van veranderingen. Dit levert voor middenmanager een spanningsveld op waar
hij mee moet kunnen/leren omgaan
- een competentie wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een latent vermogen (iets wat iemand kan).
Het is een vermogen dat ontwikkelbaar is en die een combinatie is van expertise en gedragsrepertoire
- er is geen overeenstemming over de competenties van middenmanagers, waarmee vanuit de
beschrijving van competenties een bijdrage aan het beschrijven van de middenmanagers kan
worden gegeven
- de verschillende stromingen en theorieën over leiderschap zullen worden gebruikt om betekenis te
geven aan het handelen van de middenmanagers
- vanuit de contingency-stroming wordt n dit onderzoek meegenomen dat het handelen van de
middenmanager beïnvloed wordt door de context waarin dit handelen plaatsvindt
- het onderzoek sluit voornamelijk aan bij de ‘new leadership’-stroming, omdat daarbij het gedrag van
de leider (in dit geval de middenmanager), de situatie en de medewerkers een voorname plaats
innemen
- daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in transactioneel of transformationeel leiderschap, omdat
in dit onderzoek ervan uit wordt gegaan dat een middenmanager beide moet beheersen. En om de
onderzoeksuitkomsten in dit beschrijvend onderzoek niet op voorhand te beperken
- de balans tussen regelmogelijkheden en regelvereisten is van belang voor de motivatie van
medewerkers en dat de middenmanager een rol heeft in het zorgen voor een goede balans
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- dat er situaties zijn waarbij de teams maximale regelruimte verkrijgen en er sprake is van zelfsturing.
Onder zelfsturende teams wordt daarbij in dit onderzoek verstaan ‘Een groep mensen die onder
leiding van een teammanager gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak en zelf het werk
coördineert om te komen tot een meetbaar resultaat en zelfstandig beslist over het intern
functioneren’
- de zelfsturend team is van invloed op de werkzaamheden van middenmanager (minder directief en
sturend), maar dat de middenmanager niet per definitie overbodig is. En dat de middenmanager in
ieder geval een belangrijke rol heeft bij de invoering van zelfsturende teams.
Hiermee wordt de literatuurstudie naar de middenmanager afgesloten. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op het sturing geven aan veranderen en ontwikkelen door de middenmanager.

2.3 Over sturing geven aan veranderen en ontwikkelen
Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op het begrip
verandering, omdat de context waarin de middenmanager handelt, continu in verandering is. En omdat
de middenmanager een cruciale rol speelt in het doorvoeren van veranderingen (Huy, 2001). Al ruim voor
de start van onze jaartelling schreef Heraclitus dat
verandering de enige constante is in het leven. De
wereld waarin middenmanagers leven is continu in verandering. Zeker in de financiële dienstverlening
is er sprake van veel op elkaar ingrijpende veranderingen. Startend op macro economisch niveau en
vervolgens ook impact hebbend op de dagelijkse praktijk en het handelen van de middenmanager.
Van Knippenberg omschrijft het als een informatietijdperk waarin wordt gevraagd al het geleerde te
heroverwegen en inzichten en theorieën over hoe individuen en organisaties opereren en gedijen in
deze nieuwe context te vernieuwen (Van Knippenberg et al., 2015).
Volgens Weick zijn organisaties continu in ontwikkeling (Weick, 2000). Een organisatie kan zich in de
huidige sterk veranderende omgeving geen stilstand permitteren (Van de Bunt, 2002). Het regelmatig
aanpassen van de organisatie is een levensnoodzaak, zeker wanneer de markt en de omgeving
waarin de organisatie actief is, sterk in beweging zijn (Homan, 2006). En een organisatieaanpassing
heeft ook consequenties voor de middenmanager. Voor middenmanager betekent dit dat zij te maken
krijgen met veranderingen, en dat ervan henzelf ook veranderingen worden gevraagd. Zij krijgen te
maken met bijvoorbeeld nieuwe informatietechnologie, het nieuwe werken maar ook met een publieke
opinie (klanten en stakeholders) die anders tegen de financiële dienstverleners aankijken.
Verandermanagement en veranderkunde is een vakgebied op zichzelf. Door De Caluwé en Vermaak
(2006) wordt verandering getypeerd als een groot containerbegrip. Veranderen is weliswaar een
onderdeel van ons werk en ons leven, maar wordt vaak beschreven als moeilijk, taai en weerbarstig.
Dit beeld wordt onder andere gevormd doordat diverse publicaties melden dat meer dan 70% van de
veranderprocessen in organisaties mislukt of niet aan het (oorspronkelijk) beoogde doel voldoet
(Boonstra, 2004). Daarom is een goed begrip van organisatieverandering nodig en is het van belang
om te weten hoe een middenmanager zich verhoudt tot de veranderingen die hij zelf initieert of waar hij
als ‘slachtoffer’ onderdeel van uit maakt. Het is niet mogelijk om hier een compleet en uitputtend
overzicht te geven. Wel zullen de hoofdlijnen worden aangeven.
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De opbouw volgt de onderzoeksvraag in twee bestanddelen. In paragraaf 2.3.1 wordt een overzicht
van het veranderkunde vakgebied op hoofdlijnen beschreven. Dit dient vervolgens als kader voor de
daaropvolgende paragraaf 2.3.2 die ingaat op de rol van de middenmanager in veranderingen. In de
derde en laatste paragraaf wordt de betekenis van dit deel van de literatuurstudie voor het onderzoek
wordt samengevat

2.3.1 Veranderkunde
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het vakgebied veranderkunde. Daartoe wordt eerst een overzicht gegeven van bekende indelingen van veranderaanpakken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op
een van deze aanpakken, namelijk het gedachtengoed van De Caluwé en Vermaak over de vijf
manieren van kijken naar veranderen. Daarna wordt stilgestaan bij interventies, omdat dit een belanrijk onderdeel is van veranderaanpakken. Als laatste wordt in deze paragraaf nog aandacht besteed
aan de effecten en effectiviteit van verandering. Gestart wordt een overzicht van een aantal bekende
indelingen van veranderaanpakken.
Veranderaanpakken en veranderbenaderingen
Een eerste bekende indeling is die van Chin en Benne uit 1979. Chin en Benne (1979) onderscheiden
aanvankelijk de machtsdwang-strategie, de rationeel-empirische strategie en de normatiefreëducatieve strategie. In 1992 wordt door Boonstra een vierde strategie toegevoegd, die hij ontleent
aan Zaltman en Duncan (1997) en Mastenbroek (1986): de ruil- of beloningsstrategie (De Caluwé,
1998). Chin en Benne leggen de nadruk op de psychologische processen bij verandering:
- de machtsdwang-strategie: Macht is nodig om gewenst gedrag af te dwingen, daarom wordt een
machtspositie de verandering doorgedrukt
- de rationeel-empirische strategie: mensen zijn rationeel denkende wezens, dus een verandering
vindt plaats als gevolg van rationele overwegingen en inzichten waardoor mensen zich laten leiden
- de normatief-reëducatieve strategie: De mens is van nature actief, zoekt naar zingeving zoekt en is
bereid te leren. Doordat mensen worden aangezet zelf ideeën te genereren, vindt de verandering
plaats
- de ruil- of beloningsstrategie: Omdat mensen een kosten/batenanalyse maken, worden beloningen
in het vooruitzicht gesteld bij acceptatie van de veranderingen (een win-winsituatie).
Weick en Quinn (1999) komen met een andere indeling. Zij maken onderscheid tussen geplande en
ongeplande verandering: wat zij ‘episodische’ en ‘continue’ verandering noemen. De Caluwé en
Vermaak plaatsen deze tweedeling in het licht van hun beschrijving van eerste en tweede orde
veranderingen. Eerste orde verandering is het perfectioneren van het bestaande, gebruikmakend en
voortbouwend op een al bestaande rationaliteit of paradigma binnen de organisatie. Een ver-andering
van de tweede orde is noodzakelijk als een organisatie in de problemen komt omdat ‘meer van
hetzelfde niet helpt’. Er moeten dus nieuwe inzichten worden ontwikkeld, bestaande paradigma’s
worden ter discussie gesteld en nieuwe rationaliteiten worden geïntroduceerd. De Caluwé en Vermaak
schrijven (2006, pg 190) dat dit episodisch veranderen van een tweede orde is. Het vraagt om
exploreren en onderzoeken, repertoire verbreden en nieuwe inzichten opdoen. En hoe langer deze
stap is uitgesteld, omdat de crises niet is gesignaleerd, hoe lastiger dit zal worden. Dit sluit aan op de
observatie van Vermaak (2010, p. 514) dat het eenvoudigweg omdraaien van belemmeringen nog niet
per se tot oplossingen voor vernieuwing leidt. Het gedachtengoed van Weick en Quin is in tabel 2.9
samengevat.
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Tabel 2.9: Kenmerken van episodisch en continu veranderen (naar Weick en Quinn, 1999)
Episodisch

Continu

Benadering

Periodieke interrupties van
evenwicht. Korte termijn
aanpassingen. Intentie
veranderaar: lineair,
progressief, doelgericht, via
buitenstaander interventie

Voortdurende stroom van kleine
en grote interventies. Lange
termijn aanpassingsvermogen,
continu modificeren, alert
reageren op signalen, evolutie.
Verandering is al gaande,
onderzoeken en vergroten via
taal, patronen en leren

Interventie

Unfreeze: verwachtingen niet
bewaarheid
Change: nieuwe visie en
doelen
Freeze: creëer
ondersteunende normen en
maak verandering congruent

Freeze: patronen en verhalen
zichtbaar maken
Rebalance: benoemen,
herinterpreteren en deblokkeren
Unfreeze: bewust hervatten
improviserend leren

Rol veranderaar

Prime mover: is rolmodel,
bouwt regie en commitment

Sensemaker: deblokkeert het
leren en verlegt de ‘stroom’

Boonstra komt eveneens tot een tweedeling en koppelt dit tevens aan de intentie en continuïteit van de
verandering, zoals Weick dat ook doet. Hij spreekt over ontwerpen en ontwikkelen (2000), waarbij
bepalend is in welke de mate het einddoel en het pad erheen vooraf helder zijn. Bij ontwerpen is het
probleem van de organisatie als bekend verondersteld en is er sprake is van een top-downbenadering.
De verandering is een eenmalig project met een helder doel en eindpunt en het topmanagement
initieert en bestuurt deze verandering. Zij streven naar draagvlak (acceptatie van het einddoel) en
verminderen zoveel mogelijk de weerstand. Als de eindsituatie is bereikt en stabiel is, is de verandering gereed. Bij het ontwikkelen wordt volop gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van de
organisatie. Veranderingen gaan geleidelijk en medewerkers van de organisatie worden betrokken bij
elke fase van de verandering. Besluitvorming is gericht op het bereiken van gemeenschappelijk
doelen. Veel communicatie en ruimte voor onderhandelingen, zijn onderdeel van deze benadering.
Ontwikkelen is zinvol, volgens Boonstra (2000) in situaties waarin de problematiek bij de aanvang niet
zo helder is en de koers van de verandering evenmin.
Beer en Nohria (2000) komen tot twee dominante gezichtspunten in de veranderliteratuur: ‘Theory E’en ‘Theory O’-benaderingen. Theory E heeft als centrale doel het creëren van economische waarde
(maximize economic value). ‘Theory O’ staat voor het ontwikkelen van organisatie-effectiviteit en
kwaliteit van de arbeid en heeft een focus op ontwikkeling (developing organizational capabilities). Huy
(2001) borduurt voort op het werk van Beer en Nohria (2000) en van Weick en Quinn (1999) en voegt
daar vervolgens de dimensies tijd en inhoud van de verandering aan toe. Op de eerste dimensie (tijd)
maakt hij een onderscheid tussen veranderingen die in een korte tijd gerealiseerd dienen te worden,
waarbij een strakke planning van belang is. Bij een langere doorlooptijd kunnen gaandeweg
wijzigingen optreden en hoeft het gekozen traject en planning pad niet strak te worden aangehouden.
Flexibliteit is dan mogelijk of noodzakelijk. Op de tweede dimensie (inhoud) maakt Huy een onderscheid tussen vier soorten veranderingen, te weten (1) de formele structuur (2) de werkprocessen (3)
de cultuur en ten slotte (4) de sociale verhoudingen. Dit leidt tot vier ideaaltypen:
- Commanding, door een strakke planning en een directieve manier van werken, komen tot het
veranderen van formele structuren
- Engineering, door analyse en herontwerpen komen tot een verandering van de werkprocessen. Ook
hierdoor aanhouden van een strakke planning
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- Teaching, een cultuurverandering waarbij het leren voorop staat en het tijdpad minder van belang is.
Dit gebeurt door te benoemen, door zingeving en door bewustwordingsprocessen
- Socializing, tijd en planning zijn ondergeschikt aan het verbeteren van de kwaliteit van de sociale
relaties en verhoudingen in de organisatie.
De beschreven benaderingen zijn hieronder (gebaseerd op Reitsma, 2014) in een overzicht
weergegeven.
Tabel 2.10: Overzicht van veranderbenaderingen (naar Reitsma, 2014)
Auteur

Aanpakken

Chin en Benne (1979)

Machts-dwang

Weick en Quinn (1999)

Episodisch/planned change

De Caluwé en Vermaak
(1999)

Geeldruk

Beer en Nohria (2000)

Theorie E

Boonstra (2000)

Ontwerpen

Huy (2001)

Commanding

Empirisch-rationeel

Blauwdruk

Ruil/beloning

Normatiefreëducatief

Continuous/emergent change
Rooddruk

Groendruk

Witdruk

Theorie O
Ontwikkelen
Engineering

Teaching

Socializing

Vijf manieren van kijken naar verandering
De Caluwé en Vermaak bouwen voort op de hiervoor beschreven ordeningen en integreren deze
ingrediënten in vijf manieren van kijken naar veranderingen. Zij spreken over vijf betekenissen voor het
woord veranderen (2006, pg 64). Met deze vijf betekenissen van veranderen, bedoelen De Caluwé en
Vermaak (1999) datgene wat iemand denkt dat werkt en wat volgens iemand gewenst en realistisch is.
Zij hebben de verschillende betekenissen van veranderen beschreven en dit gekoppeld aan vijf
kleuren. De vijf veranderbetekenissen worden kort beschreven aan de hand van de beschrijvingen die
ook de deelnemers aan het onderzoek hebben gekregen nadat zij de Kleurentest (zie
http://www.twynstragudde.nl/expertises/expertises/verandermanagement/kleurentest) hadden ingevuld.
Geeldruk: breng belangen bij elkaar en bereik een haalbare oplossing
Geeldrukdenken is gebaseerd op socio-politieke opvattingen over organisaties, waarbij belangen,
conflicten en macht een belangrijke rol spelen. Veranderingen breng je tot stand door het conglomeraat van belangen, partijen en actoren te regisseren. De gele veranderaar gaat ervan uit dat
veranderingen kunnen worden bewerkstelligd door belangen bij elkaar te brengen, standpunten in te
nemen, voordelen van bepaalde opvattingen te tonen, win-winsituaties te creëren en door de neuzen
één kant op te richten. De uitkomst van gele verandertrajecten is lastig te voorspellen omdat deze
afhankelijk is van de mogelijk wisselende macht en invloed van partijen. Een geel verandertraject is
bovendien moeilijk te structureren en te plannen. Daarbij moet zorgvuldig worden omgegaan met
eventuele 'achterbannen'. Typische voorbeelden van acties vanuit geeldrukdenken zijn: topstructuur
inrichten, strategische allianties, creëren van een onderhandelingsarena en de inzet van onafhankelijke
derden.
Blauwdruk: eerst denken, dan doen leidt tot de beste oplossing.
Blauwdrukdenken is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen.
Projectmatig werken is een opvallende representant hiervan. De blauwe veranderaar plant en
organiseert. Hij of zij maakt de verandering niet afhankelijk van individuele opvattingen en voorkeuren
en houdt constant de afgesproken uitkomst voor ogen. De blauwe veranderaar acht het goed mogelijk
veranderingen te beheersen. Met het resultaat helder voor ogen kan het management veranderingen
afdwingen. De weg naar dat resultaat wordt door de blauwe veranderaar op basis van rationele
argumenten en kentallen gepland. Een goed stappenplan, adequate monitoring en reductie van
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complexiteit zijn daarbij de belangrijkste instrumenten. Een blauw verandertraject is overzichtelijk en
meetbaar en wordt getypeerd door het opleveren van een concreet resultaat. Typische voorbeelden
van acties vanuit blauwdrukdenken zijn: timemanagement, Lean Six Sigma, Prince II en benchmarkonderzoeken.
Rooddruk: door mensen op de juiste manier te prikkelen kom je tot een motiverende oplossing.
Rooddrukdenken vindt zijn oorsprong in de klassieke Hawthorne-experimenten. De belangrijkste
bevinding van deze experimenten was dat mensen 'spontaan' veranderen als ze zich bekeken weten.
McGregor heeft de traditie verder ontwikkeld. De rode veranderaar stelt de mens in verandertrajecten
centraal. Het gaat om de ontwikkeling van talenten, een optimale combinatie van de organisatie en de
mens. De rode veranderaar gaat ervan uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door
mensen op de juiste manier te prikkelen. Bijvoorbeeld door de inzet van geavanceerde HRMinstrumenten. De intentie van rode veranderaars is het veranderen van de 'zachte' aspecten van de
organisatie; managementstijl, personeelssamenstelling en competenties. Typische voorbeelden van
acties vanuit rooddrukdenken zijn: werving en selectie, belonen in organisaties, ‘management by
speech’ en sociale activiteiten.
Groendruk: breng mensen in leersituaties, dan vinden ze samen een oplossing.
Dit denken vindt zijn oorsprong in de action-learningtheorieën waarbij veranderen en leren conceptueel
sterk zijn gekoppeld. Veranderingen bij Groendrukdenken komen tot stand door mensen te motiveren
met elkaar en van elkaar te leren teneinde permanent lerende groepen te krijgen. Groene veranderaars gaan ervan uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door mensen bewust te maken
van nieuwe zienswijzen en hun eigen tekortkomingen. Groene veranderaars zijn gericht op het creëren
van gezamenlijke leersituaties. Motiveren, feedback faciliteren, experimenteren met nieuw gedrag,
leren in de balte zin van het woord zijn veel gebruikte interventies. Doen en denken worden gekoppeld.
Typische acties vanuit groendrukdenken zijn bijvoorbeeld: games, coaching, intervisie en
kwaliteitscirkels.
Witdruk: biedt ruimte voor spontane evolutie en er komt een oplossing die energie losmaakt.
Witdrukdenken is ontstaan als reactie op het deterministische, mechanisch en lineair wereldbeeld dat
is afgeleid van Newton. Witte veranderaars hanteren de volgende uitgangspunten; neem goed op hoe
de organisatie 'als vanzelf' beweegt en verandert en dynamiseer deze ontwikkelingen door blokkades
te verwijderen. De witte veranderaar beschouwt een crisis als een kans voor verdere ontwikkeling. De
witte veranderaar gaat ervan uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door de wil, de wens
en de 'natuurlijke weg' van de mens zelf centraal te stellen. De witte veranderaar faciliteert betekenisgeving, geeft de eigen energie van mensen de ruimte, schrikt niet van dynamiek en complexiteit,
probeert conflicten te optimaliseren en maakt graag gebruik van symbolen en rituelen. Typische acties
vanuit witdrukdenken zijn bijvoorbeeld: netwerken, zelfsturende teams, open space bijeenkomsten en
appreciative inquiry.
In navolging van deze indeling van De Caluwé en Vermaak neemt dit onderzoek het als een gegeven
dat de betrokkenen bij een veranderproces aannames over veranderen hebben. En dan met name
naar hoe die aannames worden omgezet in daadwerkelijk handelen.
Spontaan en gepland veranderen
Een veelgemaakt onderscheid bij het beschrijven van veranderingen is het verschil tussen spontaan
of gepland veranderen (o.a. Van der Ven en Scott Poole, 1995; Weick en Quinn,1999; Homan, 2005).
De term ‘gepland veranderen’ heeft in de loop der tijd de nodige kritiek ondervonden. De Caluwé en
Vermaak verstaan onder gepland veranderen verandering waarbij je de toekomst niet aan het lot
overlaat, maar er (enige mate van) sturing of beïnvloeding aan wilt geven. Het werd door Burnes
(2004) gezien als als een simpele, starre, niet aan de eisen van deze tijd tegemoetkomend type
verandering. Volgens Strikwerda (2005) is deze kritiek terug te herleiden op de misvatting dat het
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veranderdoel, gelijk wordt gesteld aan het veranderplan wat nodig is om dat doel te behalen. Of, zoals
Ten Have (2005) het verwoordt: “een doelstelling vertaald in gespecificeerde, in beton gegoten
stappen die al snel achterhaald raken door de dynamiek in en rond de organisatie”. Dit zou een zeer
beperkte invulling van planmatig veranderen inhouden. De Caluwé (2006) en Stoker (2006) hanteren
een bredere invulling. Het gaat daarbij om een voorgenomen, doelgerichte verandering met een
duidelijke richting, waarbij het plan of de route flexibel kan en zelfs moet zijn. En dus geen inflexibel,
onwrikbaar stappenplan. De meeste veranderingen starten vanuit een gepland ontwerpproces
(Muntslag, 2001; Werkman et all, 2005). Uit een onderzoek gedaan door Werkman, Boonstra en Elving
(2005) blijkt dat vooral grote organisaties als financiële dienstverleners vaak veranderingen planmatig
doorvoeren. Daarnaast vindt er een krachtige sturing vanuit het topmanagement plaats.
Er kan daarnaast sprake zijn van incrementele, abrupte (breakthrough) of holistische (transformationele) verandertrajecten (Schaafsma, 1997). Uit de literatuur blijkt dat veranderingen steeds
vaker een holistisch of transformationeel karakter krijgen (o.a. Cummings en Worley, 2005). Het
karakter of de cultuur van de organisatie staat daarin vaak centraal met als doel aanpassen van de
organisatie aan de competitieve omgeving. Het kan gaan om het veranderen van aannames en
waarden die ten grondslag liggen aan het gedrag in de organisatie (cultuuraspecten) en het ontwerpen
van een lerende organisatie (Cummings en Worley, 2005). Van managers worden daarbij steeds meer
transformationele managementvaardigheden gevraagd (Schaafsma, 1997). En van de werknemers
wordt verwacht dat zij zich voortdurend ontwikkelen en dat zij grote flexibiliteit hebben. Dat is nodig
voor het bedrijf om concurrerend te blijven (Klok, 2009). Veranderen wordt daarmee als synoniem voor
leren gezien (Handy, 1990, in: Schaafsma, 1997). De invloed van de gedragswetenschappen op
verandermanagement is hier merkbaar, de nadruk wordt gelegd op de menselijke factor en het
menselijke handelen in de onderneming (Schaafsma, 1997). Een zienswijze die in dit onderzoek wordt
onderschreven.
Ook Kubr (2002) constateert dat van oudsher veel technieken ter ondersteuning van het
veranderingsproces uit de gedragswetenschappen voortkomen. Deze interventies zijn gericht op
verandering in houding, waarden en individueel- en groepsgedrag. De ‘planned change’ is in zijn ogen,
meer gericht op de totale organisatie en zijn omgeving. Het perspectief van geplande veranderingen is
met name van belang, omdat juist daar de rol van leiderschap expliciet aan de orde is (Stoker, 2006).
Interventies
Een belangrijk onderdeel van gepland veranderen zijn de interventies die tijdens een verandering
worden gedaan. Voor een interventie wordt in dit onderzoek de definitie gevolgd zoals beschreven
door De Caluwé en Vermaak (1999): één (of een serie) geplande veranderactiviteiten die erop gericht
zijn de effectiviteit van de organisatie te helpen vergroten (De Caluwé en Vermaak, 2006, vrij naar
Cummings en Worley, 1993). De Caluwé (2010) hanteert de volgende toelichting bij de verschillende
gebruikte termen in de beschrijving:
- een activiteit of een serie activiteiten: de interventie is bijvoorbeeld een opleiding voor een bepaalde
groep. Of er zijn verschillende opleidingen voor verschillende doelgroepen
- gepland houdt in dat dit aansluit bij de wens van de veranderaar om te beïnvloeden in een
gewenste richting. Uiteraard is niet alles kunnen voorspellen of te garanderen, maar met de
interventies wordt wel een effect nagestreefd (een oogmerk)
- effectiviteit verwijst naar de beoogde uitkomsten van de interventie. Een algemene definitie van
effectiviteit is de mate waarin het doel bereikt wordt. Sommige interventies leveren maar een kleine
bijdrage en soms gaat het over aandacht krijgen voor iets of iets afleren. Dat zijn voorbeelden van
beoogde effecten
- helpen staat in de omschrijving omdat een interventie meer of minder direct sturend of ondersteunend kan zijn. Bijvoorbeeld: communicatie over de opleiding is ondersteunend aan de opleiding.
De opleiding is dan de directe interventie.
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Aanvullend hierop stelt Schein (1969, 1999) dat de manier waarop de interactie tussen mensen
plaatsvindt (het proces) even belangrijk is of belangrijker is dan wat (de inhoud) er gedaan wordt.
Hij richt zich met zijn interventies op het proces van begeleiden van personen, groepen, organisaties
en menselijke gemeenschappen. Interventies kunnen plaatsvinden op het niveau van een gehele
organisatie, een team of een individu. Daarmee ontstaat een bijna oneindig pallet aan mogelijke
interventies, die (na selectie door de veranderaar) vervat worden in een interventieplan. Een interventieplan is een gefocust, gebalanceerd, communiceerbaar en relevant plan voor activiteiten om
beoogde uitkomsten te realiseren (De Caluwé en Vermaak, 2004a). Cummings en Worley (2005)
vinden dat effectieve interventies: ‘are designed to fit the needs of the organization, are based on
causal knowledge of intended outcomes, and transfer competence to manage change to organization
members’ (pg. 143). Zij maken daarbij onderscheid in vier type interventies (1) Human process
programs, gericht op menselijke interactie (2) Technostructural methods, gericht op technologie en
structuren (3) Human resources management, gericht op de integratie van de mensen in organisaties,
en ten slotte (4) Strategic programs, gericht op concurrentievoordeel ten opzichte van de omgeving.
Door Boonstra (2004) worden zeven typen interventies onderscheiden, die ingezet kunnen worden in
zowel ontwerpend als ontwikkelend veranderen: (1) ‘Business performance’, gericht op het nemen van
maatregelen om de prestaties te verbeteren. (2) ‘Structuring organizations’, gericht op maatregelen
met het accent op structuur. (3) ‘Employee motivation’, gericht op het bevorderen van de motivatie van
werknemers (4) ‘Leadership and culture’, gericht op effectief leiderschap. (5) ‘Group dynamics’, gericht
op het verbeteren van sociale processen. (6) ‘Inquiring, dialogue and narrative’, gericht op menselijke
interactie en communicatie en ten slotte (7) ‘Learning and research in action’, gericht op het
bevorderen van leren. Boonstra geeft daarbij ook aan dat de interventies verschillend ingezet worden
en verschillend effect bereiken in een ontwerpende of ontwikkelende veranderbenadering.
Het succes van verandering wordt bepaald door het volgen van een aantal belangrijke opeenvolgende
stappen volgens Kotter (1995), waarmee hij een kader schept voor de keuze voor verschillende
interventies. De eerste stap die hij benoemt, is het creëren van urgentie en motivatie. Vervolgens
beschrijft Kotter het vroegtijdig hebben van draagvlak en het creëren en uitdragen van een visie als
belangrijke stappen in het succesvol doen slagen van verandering. Andere stappen in dit proces zijn
het plannen en creëren van kortetermijnwinsten, het consolideren van voortgang en het institutionaliseren van nieuwe benaderingen. Als er een stap wordt overgeslagen dan zal de effectiviteit van de
verandering volgens Kotter niet groot zijn.
Effectiviteit van verandering
Ondanks de aandacht voor de wijze van veranderen en de handvatten die worden geboden om
succesvol te veranderen is er volgens Nutt (1998) in de wetenschappelijke literatuur weinig aandacht
voor het meten van de effectiviteit van een verandering. Dit is des te meer opvallend, omdat
(afhankelijk van welke recent onderzoek wordt aangehaald) slechts 20-30% van alle veranderingen
geslaagd wordt genoemd. En ook omdat (organisatie)verandering een van de meest beschreven
onderwerpen is binnen de management-, bedrijfskunde- en organisatieliteratuur (Strikwerda, 2005).
Nutt (1998) beschrijft dat succes van verandering wordt bepaald door de mate waarin een strategisch
besluit in gebruik is genomen (implementatiegraad), de waarde die het heeft (toegevoegde waarde) en
de implementatietijd (efficiëntie gemeten in tijd).
Voorwaarden voor een effectieve verandering zijn volgens onderzoek van Werkman de gerichtheid
naar buiten, een kleinschalige realisatie van het proces, een bepaling en concretisering van doelstellingen op een gedecentraliseerde manier en een interactieve veranderstrategie (Werkman e.a.,
2005). De Caluwé en Vermaak (2006) maken daarbij nog een verbijzondering naar het beïnvloeden
van gedrag. Zij bevelen aan dat daarbij eerst het gedrag bewust moet worden gemaakt. En komen tot
een aantal randvoorwaarden voor het tot stand brengen van koppelingen tussen opvattingen en
gedrag:
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-

gedrag in het werk moet zichtbaar zijn
er moet genoeg veiligheid zijn om feedback over gedrag te krijgen of te geven
men moet daadwerkelijk iets over de effectiviteit van het eigen gedrag willen leren
men moet over vaardigheden beschikken om met en van elkaar te leren.

De combinatie van een gepland ontwerpproces en een krachtige sturing vanuit het topmanagement
leidt echter vaak tot een gematigd negatieve kijk op het verandervermogen en de houding ten opzichte
van verandering is dan ook sceptisch (Werkman et al., 2005). Factoren als werknemers die weinig
aandacht voor het proces hebben en tijdsdruk voelen, zijn van invloed op de effectiviteit van
verandering. Evenals het weinig vertrouwen in het verandermanagement en de leidinggevenden dat
wordt ervaren. Managers spelen een belangrijke rol bij het leiden van de verandering en zijn
tegelijkertijd (net als medewerkers) vaak onderwerp van de verandering zelf. Veel onderzoekers
hebben het over het leiden van de verandering. Hierbij heeft de leidinggevende de rol van ‘change
agent’ (Furnham, 2002). De aard van de verandering impliceert vaak ook dat de leidinggevende zelf
moet veranderen. Volgens sommigen is juist het gedrag van leidinggevenden zelfs de wortel van vele
mislukte veranderingen (bijvoorbeeld Buchanan, Claydon en Doyle, 1999). Het geeft het belang aan
van de middenmanagers in veranderingen. Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over veranderkunde. Op basis van dit deel
van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er binnen het veranderkunde vakgebied,
meerdere veranderbenaderingen zijn beschreven. Deze aanpakken zijn door De Caluwé en Vermaak
(2006) geïntegreerd tot vijf manieren van kijken naar verandering. In navolging van deze indeling van
De Caluwé en Vermaak neemt dit onderzoek het als een gegeven dat de betrokkenen bij een
veranderproces aannames over veranderen hebben. En dan met name naar hoe die aannames
worden omgezet in daadwerkelijk handelen. Aansluitend bij de onderzoeksvraag is gezocht naar een
relatief eenduidige operationalisering zodat de deelnemers aan het onderzoek niet de beschikbare
literatuur in volledigheid hoeven te kennen. Om het handelen betekenis te geven en te kunnen
analyseren wordt de indeling van de vijf kleuren gebruikt. Daarbij is er de beschikbaarheid van een
gevalideerde test om de verandervoorkeur vast te stellen. Deze gevalideerde test wordt in dit
onderzoek ingezet en tevens wordt gebruikgemaakt van een recent ontwikkeld verandergame wat de
mogelijkheid biedt voor een verkennende interventie in het onderzoek (zie hoofdstuk 4). Daarom sluit
dit onderzoek aan bij de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak (1999).
Bij het spreken over verandering wordt de term ‘gepland veranderen’ gebruikt. Bij het inzichtelijk
maken van het handelingsrepertoire van de middenmanagers is ook het perspectief gekozen van
gepland veranderen. Dit perspectief is met name van belang omdat juist daar de rol van leiderschap
expliciet aan de orde is (Stoker, 2006). De term gepland veranderen is door onderzoekers in de loop
der tijd ook bekritiseerd als te star en inflexibel. In dit onderzoek wordt een ruime interpretatie
aangehouden van het begrip gepland veranderen (aansluitend bij De Caluwé, 2006 en Stoker, 2006).
Het gaat daarbij om een voorgenomen, doelgerichte verandering met een duidelijke richting, waarbij
het plan of de route flexibel kan en zelfs moet zijn. En dus geen inflexibel, onwrikbaar stappenplan. De
interventies vormen een belangrijk onderdeel binnen het gepland veranderen. In dit onderzoek wordt
daarbij de definitie aangehouden die gebaseerd is op Cummings en Worley (1993) en die door De
Caluwé en Vermaak (2006) is beschreven als ‘één (of een serie) geplande veranderactiviteiten die
erop gericht zijn de effectiviteit van de organisatie te helpen vergroten’.
En hoewel door sommige onderzoekers wordt aangegeven dat er weinig aandacht is voor het meten
van de effectiviteit van de verandering zelf (Nutt, 1998), is er wel overeenstemming over het feit dat de
managers en nog specifieker ’het gedrag van managers, van grote invloed is op het effect van een
verandering. Daarbij wordt gesproken over een combinatie van het leidinggeven aan verandering en
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dat een leidinggevende zelf moet veranderen. Het geeft het belang aan van de middenmanagers in
veranderingen, een belang wat in dit onderzoek wordt onderschreven.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- de vijf manieren van kijken naar veranderen zoals beschreven door De Caluwé en Vermaak (2006)
worden gebruikt voor het betekenisgeven van het handelen in veranderingen
- met de term veranderingen worden zowel de spontane (ongeplande) veranderingen als geplande
veranderingen benoemt. Onder gepland veranderen wordt verstaan ‘een voorgenomen,
doelgerichte verandering met een duidelijke richting, waarbij het plan of de route flexibel kan en
zelfs moet zijn’
- als belangrijk onderdeel van gepland veranderen wordt daarbij een interventie gedefinieerd als ‘één
(of een serie) geplande veranderactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van de organisatie te
helpen vergroten’.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij veranderkunde als vakgebied, wordt in de volgende
paragraaf ingegaan op de middenmanager en verandering.

2.3.2 De middenmanager en verandering
In deze paragraaf wordt ingegaan op de middenmanager en verandering. Daarbij wordt eerst
stilgestaan bij de rol die de middenmanager heeft bij verandering. Daarbij is in veel gevallen sprake
van een dubbelrol, die leidt tot een paradox in het denken over leiderschap in verandering. Hier wordtl
in het tweede deel van deze paragraaf op ingegaan. En daarna worden achtereenvolgens de
middenmanager als linking pin en als leider behandeld.
Het thema leiderschap tijdens een verandering heeft in recente leiderschapsliteratuur veel nadruk
gekregen. De thema’s leiderschap (zoals behandeld in paragraaf 2.2.4) en verandering hebben ook
veel met elkaar te maken, omdat leiderschap volgens experts altijd te maken met het beïnvloeden, in
beweging krijgen en veranderen van anderen. In essentie gaat het om ‘wat verandert, is wie verandert’,
zeker in de context van dit onderzoek (dienstverlening). Sociale interactie is een belangrijk proces om
een verandering tot stand te brengen (Buchanan en Budham, 1999; Kolodinsky e.a. 2007). Deze
veranderingen gaan altijd (aansluitend bij Kotter) om het veranderen van gedrag van mensen.
Leiderschap in een context van organisatieverandering is dus het beïnvloeden van het gedrag van
(een groep) medewerkers om doelen te bereiken, door een persoon die ten opzichte van die medewerkers een (formele) positie inneemt (Stoker, 2005). Daarbij wordt veelvuldig een extra term toegevoegd aan leiderschap om onderscheid te maken en een perspectief of element te benadrukken.
Termen die daarbij gebruikt worden, zijn transformationeel (Bass, 1985), charismatisch (House, 1977,
Conger, 1989) of inspirerend leiderschap (Den Hartog et al., 1997). Waarvan transformationeel leiderschap de meest beschreven en onderzochte variant is (zie 2.2.4). Naar transformationeel leiderschap
bij middenmanagers (al dan niet in een verandersituatie) is echter weinig onderzoek gedaan.
Onderzoek op dit gebied concentreert zich met name op het gebied van het topmanagement van
organisaties. Er zijn lacunes in de literatuur op het gebied van transformationeel leiderschap op het
niveau van de middenmanager zoals al in 1996 aangegeven door de auteurs Rainey en Watson.
Rol van middenmanagers
Binnen de opvattingen over organisatieverandering en bij het beïnvloeden van mensen, is een belangrijke rol weggelegd voor de middenmanager, want de middenmanager neemt een bijzonder plek in
binnen de groep leidinggevenden (zie ook paragraaf 2.2). Zij staan enerzijds midden in het speelveld,
waarmee de suggestie van ‘spil’ en ‘onmisbare schakel’ wordt gewekt. Maar soms worden zij ook
gezien als ‘tussen tafellaken en servet’. De manager met een negatieve attitude oefent een negatieve
invloed uit op de veranderingen: de middenmanager als belemmerende (f)actor voor veranderingen.
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De middenmanager wordt zo gezien als de werknemer die geen waarde toevoegt, een negatieve
impact op veranderingen heeft en die bij een reorganisatie als eerste voor ontslag in aanmerking komt
(Balogun, 2003; Huy, 2001).
Andere onderzoekers komen tot andere conclusies. Daarbij wordt de rol van de middenmanager
tijdens verandering als zeer waardevol opgevat. De middenmanager kan een belangrijke rol spelen in
een organisatie (Currie, 1999) en de bijdragen die de middenmanagers leveren aan een veranderproces zijn niet zelden aanzienlijk (o.a. Balogun en Johnson, 2004). Stoker (2004) spreekt van een
‘onmisbaar middenkader. De middenmanager heeft vaak waardevolle ondernemende ideeën, hij
beschikt over een groot informeel netwerk in de organisatie, hij staat open voor de stemmingen en
emotionele behoeften van de werknemers, hij slaagt erin om te gaan met het spanningsveld tussen
continuïteit en verandering en heeft een positieve invloed op het aanpassingsvermogen van de
organisatie (Huy, 2001; Balogun, 2003). De middenmanager vervult een coördinerende rol waarin hij
medieert tussen de strategische en operationele niveaus, hij onderhandelt en interpreteert (Floyd en
Wooldridge, 1997). Ook is de literatuur overtuigend over de invloed van middenmanagers in veranderprocessen en hun invloed op het resultaat, het succes van de verandering (Kanter, 2004 en 2005;
Moeskop, 2004; Valentino, 2004; Huy, 2001).
Meerdere onderzoekers geven aan dat middenmanagers een cruciale rol zullen blijven spelen in grote
organisaties. Het ontbreekt aan empirisch bewijs voor de stelling dat de functie van middenmanager
verouderd is en zal verdwijnen (Van de Weide en Wilderom, 2004). Balogun en Johnson stellen in hun
artikel uit 2004 zelfs dat de rol van middenmanagers als change agent alleen maar in belang zal
toenemen naarmate organisaties complexer worden. In later onderzoek naar de verplatting van
organisaties wordt deze conclusie nogmaals getrokken (McKinney et al., 2013). De dynamiek van de
functie neemt toe gezien het feit dat strategieën een steeds kortere levensduur kennen (Van de Weide
en Wilderom, 2004). Middenmanagers zijn essentieel voor het succes van veranderingen en strategische initatieven (Hope, 2010; Huy, 2002; Raman, 2009), omdat ze ofwel voor versnelling en steun
kunnen zorgen met hun handelen, ofwel vertragen (en zelfs saboteren) van de formulering en
implementatie van strategische plannen (Floyd en Wooldridge, 1997; Raes et al., 2011).
In paragraaf 2.2.2. is al stilgestaan bij de rollen van middenmanagers. Daarbinnen wordt in de literatuur
de verbijzonderde rol van managers in veranderprocessen eveneens uitgebreid beschreven (Cheng,
Dainty en Moore, 2005; Kanter, 2005). Het blijkt (Huy, 2001; Balogun, 2003; Valentino, 2004; Rouleau,
2005) dat de rol en bijdragen van de middenmanager tijdens implementatie van organisatieveranderingen het beste te karakteriseren is als een intermediair die vier rollen vervult die aan elkaar
gerelateerd zijn (de in paragraaf 2.2.2. benoemde rollen zijn: de middenmanager ondergaat een
persoonlijk verandering, hij helpt anderen bij de veranderingen, hij implementeert veranderingen
binnen de afdeling en hij zorgt ervoor dat de organisatie doordraait). Daarbij is de aandacht vanuit de
verschillende onderzoeken niet in gelijke mate op alle vier de rollen gericht. Stoker (2005) geeft hierbij
aan dat het leiden van de verandering, in de literatuur de meeste aandacht krijgen. Zij koppelt dit aan
de implementatie van verandering en geeft aan dat het ongeduld van veel managers om snel
resultaten te bereiken, deze nadruk zou kunnen verklaren. Zij haalt hierin Beer en Nohria aan, die
hierover zeggen: “the reason for most of those failures is that in their rush to change their
organizations, managers end up immersing themselves in an alphabet soup of initiatives” (pag. 133).
Door een grote hoeveelheid initiatieven, krijgen deze geen kans om te beklijven en is een diepgaande
verandering lastig te realiseren. Het meest lastige hieraan is dat doorgaans managers vooral menen
dat anderen moeten veranderen. Zij eisen dat anderen veranderen, maar stellen deze eis niet aan
zichzelf. ‘Veranderen is van anderen’. Volgens Quinn is veranderen dan niet mogelijk. Quinn (1997)
schrijft dat diepgaande verandering nieuwe denkwijzen, schema’s en gedragsvormen vereist. Fruytier
(1994) zegt hierover dat een organisatieverandering juist de nieuwe benodigde kwaliteit nodig heeft om
uit de oude situatie te geraken. Kijkend naar de middenmanager zou dit inhouden dat deze juist als
eerste zou moeten veranderen, of op zijn minst zich ervan bewust zou moeten zijn dat er ook van hem
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een verandering gevraagd wordt. Daarmee is het onderbelicht blijven van de eigen persoonlijke
verandering, zoals weergegeven in de eerste rol van Balogun et al., een blokkade voor diepgaande
verandering. Quinn (1997) en Stoker (2005) stellen: voordat iemand goed leiding kan geven aan
verandering, moet hij als leidinggevende eerst zelf veranderen. Of, beter gezegd, een leidinggevende
moet zich bewust zijn van het feit dat hij zelf ook moet veranderen. Dat onderschrijven we. De rol
waarin de middenmanager zelf is dus ook onderwerp van verandering. Omdat deze rol vaak in combinatie met de andere rollen optreedt, blijft daarmee onderbelicht. Stoker spreekt over de ‘dubbelrol in
verandering’.
Paradox
Stoker ziet hierin ook de verklaring voor de paradoxale uitkomst in het denken over leiderschap in
verandering ‘Leiderschap lijkt zowel een essentieel probleem als een belangrijke oplossing voor het
realiseren van verandering. Leiderschap is dus zowel een dominante succes- als faalfactor’.
Ook Muijen (2003) spreekt over paradoxale situaties voor middenmanagers, maar plaatst dat in breder
kader. Hij koppelt de paradoxen met name aan de verticale relaties waarmee een middenmanager te
maken heeft. Er is vaak druk van boven en beneden. En vaak is men niet betrokken geweest bij de
vorming van strategie, maar deze wel moeten vertalen naar de organisatie. De weerstand tegen
verandering wordt manifest in de functie van de middenmanager, terwijl zijn speelruimte beperkt is. De
middenmanager heeft volgens Muijen te maken met de volgende paradoxen:
- verandering is noodzakelijk, maar kan uitmonden in het veranderen omwille van het veranderen,
waardoor uiteindelijk geen enkele verandering succesvol wordt geïmplementeerd. Een organisatie
geeft de verandering geen kans om te beklijven. Dit is vergelijkbaar met het door Stoker en Beer
omschreven gebrek aan geduld
- aandacht en investeren in medewerkers is cruciaal voor het verkrijgen van inspanning in de
uitvoering van de taken om zodoende de doelen te realiseren. Te veel nadruk op betrokkenheid en
verbondenheid kan tot gevolg hebben dat de organisatie inefficiënt en ineffectief wordt. Een leider is
dermate geïnvolveerd met zijn medewerkers dat hij hen niet meer verantwoordelijk durft te houden
voor slecht presteren
- het realiseren van de doelen is uitermate belangrijk. Het louter nastreven van doelen kan ertoe
leiden dat medewerkers uitgeblust raken en in een toestand van overspannenheid (of burn-out)
raken, waardoor de doelen niet meer gerealiseerd zullen worden.
De neiging van veel managers is, ook bij een paradox, om te kiezen voor een of/of-benadering.
Cameron en Smith (1988) waarschuwen hier al voor en geven aan dat managers er beter aan zouden
doen om een en/en benadering te hanteren. Dus niet oplossen, maar hanteren van de paradox.
Daudner (2016) doet een oproep om paradoxen niet te negeren of op te lossen, maar deze te
accepteren als ‘an inevitable part of work life’. Zij schrijft verder dat ‘Adopting a paradox lens means to
consider conflicting demands or opposing perspectives, with the awareness that in practice the
simultaneous existence of tensions cannot be avoided and persists over time Examples include being
a parent and careerist or being a manager and change agent’ (Eisenhardt, 2000). Dit sluit ook aan bij
de definitie die Smitch en en Lewis hanteren (2011). Zij beschrijven een paradox als ‘tegenstrijdige,
maar onderling gerelateerde elementen, die tegelijkertijd en langdurig kunnen bestaan’. Door de
tijdscomponent zo nadrukkelijk te benoemen, wordt duidelijk dat de neiging om op te willen lossen,
voortkomt uit de persoon (het ongeduld) van de managers zelf, en niet zozeer ingegeven wordt door
de aard van het vraagstuk (de inhoud van de paradox zelf). Terwijl het ermee omgaan en hanteren van
de paradox, eerder aan de orde is. Dat vraagt om het hanteren van spanningen en ongemak. Smith
(2014) ziet drie mogelijkheden voor managers om paradoxen te hanteren, namelijk (1) Accepteren,
ermee leren leven, (2) Accommoderen, steeds verschillende en tegenovergestelde posities innemen
en nieuwe ideeën formuleren en ten slotte (3) Differentiatie (zien van verschillende aspecten van de
twee uitersten) en integreren (verbanden leggen en de uitersten bundelen door gemeenschappelijke
elementen te zien).
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Smith (2014) geeft in haar onderzoek aan dat veel (senior)managementteams de paradoxen hanteren,
door in de tijd gezien steeds weer nieuwe afwegingen en keuzes te maken. Zij noemt dit ‘dynamische
beslissingen’ of ‘consistent inconsistent’. Deze werkwijze van de seniormanagers heeft direct gevolgen
voor de middenmanagers, want het leidt tot veel veranderingen, gecommuniceerd en geïnitieerd door
het topmanagement. De middenmanagers zijn vervolgens degenen die de verandering, geïnitieerd
vanuit het topmanagement, doorvertaald naar en implementeert op de werkvloer (Floyd en Wooldridge
1994).
Linking pin
Valentino en Brunelle (2004) schrijven dat als organisaties veranderen, de rol van de middenmanager
als veranderaar vooral is die van verbinden, duidelijkheid scheppen en het uitdragen van de organisatiecultuur. Uiteindelijk gaat het om het zoeken van een balans tussen organisatorische creativiteit en
efficiency (Floyd en Wooldridge, 1997).
Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van een middenmanager als verandermanager het grootst is
indien hij zowel emotioneel betrokken is bij de mensen die de verandering tot stand moeten brengen
als bij het verandertraject zelf (Huy, 2002). Zeker in de dienstverlening betekent doorvertaling naar de
werkvloer voornamelijk het meekrijgen en in beweging krijgen van de medewerkers. Zorgen voor
draagvlak bij degenen die, in de interactie met de klant, de strategie operationaliseren. Uit onderzoek
van Heyden et al. (2017) komt daarbij naar voren dat de middenmanager en de hogere manager
samen (in een combinatie van bottom up en top down benadering) kunnen zorgen voor draagvlak bij
de medewerkers. Uit hun onderzoek onder 468 organisaties blijkt dat ‘change initiated by MMs
engenders above-average level of employee support, and even more so, if TMs handle the change
execution’ (Heyden et al., 2017). De onderzoekers sluiten daarbij aan op eerder onderzoek naar het
belang van de interactie tussen hoger management en het middenmanagement (Glaser et al., 2015,
2016; Raes et al., 2011; Heyden et al., 2015). Ook Schaafsma (1997) stelde daarbij al dat het
implementeren van een verandering, vraagt om een goede communicatieve relatie van de middenmanagers met zowel het topmanagement als de medewerkers. De middenmanager als linking pin
tussen ‘de strategische apex en de operationele kern’ (Balogun, 2003; Rouleau, 2005). Beer en
Eisenstatt (2000) hebben op basis van onderzoek een zestal valkuilen voor beschreven (wat zij
beschrijven als ‘silent killers’, zie tabel 2.11) voor strategie implementatie, waaronder ontoereikende
leiderschapsvaardigheden en verticale communicatie. Waarbij de dubbelrol van leidinggeven en
leidingkrijgen wederom zichtbaar wordt.
Tabel 2.11: Silent killers bij strategie implementatie (Beer en Eisenstatt, 2000)
Beers silent killers
Top-down of laisses faire - senior managementstijl
Onduidelijke strategie en conflicterende prioriteiten
Ineffectief management van het seniorteam
Slechte verticale communicatie
Slechte coördinatie tussen functies of afdelingen
De rol van linking pin vraagt onder meer om netwerkvaardigheden die gericht zijn op het horizontaal
als verticaal in de organisatie steun verwerven voor hun ideeën en initiatieven en dat zij van informatie
voorzien worden (Schaafsma, 1997; Floyd en Wooldridge, 1997). Het verkrijgen van adequate
informatie leidt vervolgens tot onzekerheidsreductie (Schaafsma, 1997). Waarmee de middenmanager
beter zijn rol als linking pin kan invullen.
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Leider en verandering
De middenmanager wordt door sommige onderzoekers omschreven als een veranderingsintermediair
die veranderingen ‘aan de praat kan krijgen’ door te motiveren, te analyseren, te vertalen, beeld te
vormen, betekenis te geven, te interpreteren, te onderhandelen en te communiceren (Kanter, Stein en
Jick, 1992; Balogun, 2003; Balogun en Johnson, 2005; Balogun, 2006). De middenmanager doet dit
meestal voortreffelijk, omdat hij de bestaande werkwijzen kent (Huy, 2001).
Cruciaal voor gewenst resultaat in veranderingen noemt Moenskop (2004) het hebben van daadkracht,
draagvlak en interactief gedrag van de direct leidinggevende, veelal de middenmanager. Kanter (2003)
stelt: ‘Behalve de extra middelen die nodig zijn bij veranderingen moeten middenmanagers ‘beyond the
limits of their formal position’ gaan. Deze macht is dus niet formeel gegeven, maar moet op eigen
kracht worden gevonden bij het bewerkstelligen van de veranderingen. De handelingen van middenmanagers zijn onderdeel van een beïnvloedings- en veranderproces. Senge (1990) onderkent daarbij
twee aspecten van stagnerende veranderprocessen, die voor een middenmanager inzichten verschaffen in de effecten van zijn handelen. Ten eerste de circulariteit (elkaar versterkend handelen van
actoren) en defensiviteit (verdedigend). Door Ardon (2009) is onderzoek gedaan naar de defensieve
routines van leiders en hun bijdrage aan het deblokkeren van veranderen, organiseren en leren. Zijn
onderzoek concludeert dat leiders een belangrijke rol hebben in veranderprocessen, omdat zij
‘gestagneerd veranderen, organiseren en leren weer vlot kunnen trekken’. Voortbouwend op de
constatering dat middenmanager een positieve bijdrage kunnen leveren aan verandertrajecten (o.a.
Currie, 1999; Balogun en Johnson, 2004), is de volgende relevante vraag wát nu deze middenmanager
effectief maakt in een verandercontext. Yukl, Fable en Youn (1993) hebben in dit kader ook relevant
onderzoek gedaan naar beïnvloedingsgedrag van leidinggevenden. Zij onderscheiden negen
beïnvloedings‘-tactieken’, te weten: rationeel overtuigen, inspireren, consulteren, een gunstige sfeer
creëren, persoonlijk beroep doen, onderhandelen, coalitie sluiten, legitimeren en druk uitoefenen.
De complexiteit en de uitdagingen voor de middenmanager in de rol van ‘change intermediair’, wordt
bevestigd in een onderzoek dat is uitgevoerd onder 25 middenmanagers in Groot-Brittanië (Neumann
c.s., 2012). In hun onderzoek kwamen zij tot drie issues die de middenmanager ‘kwetsbaar maken’ als
leider van veranderingen:
1. Zij voelen zich enerzijds onzeker over de noodzaak en het nut van een verandering, terwijl zij
(geacht worden) zekerheid en leiderschap uit te stralen naar hun omgeving.
2. Zij ervaren ambivalentie in de mate van verantwoordelijkheid die zij krijgen gedelegeerd en de
ruimte die zij krijgen van het hoger management. Het hoger management vraagt zich tegelijkertijd
af of de middenmanagers wel klaar zijn voor het krijgen van diezelfde verantwoordelijkheid.
3. Middenmanagers worden geacht om de leiding te nemen, zonder dat zij weten wat zij hierin
kunnen doen. En hoe zij kunnen interveniëren, met name in de politieke context en over de
emotionele/irrationele aspecten van een verandering.
Zij doen als suggestie voor vervolgonderzoek onder meer een verdieping op de activiteiten die de
middenmanager tijdens veranderprocessen uitvoert (waarbij zij aangeven dat observaties daarbij een
belangrijke aanvulling op hun narratieve onderzoeksopzet zou betekenen). In dit onderzoek wordt in
paragraaf 2.4 verder ingegaan op de activiteiten van de middenmanagers als vierde onderwerp van de
literatuurstudie.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over middenmanagers en verandering. Op
basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat bij veranderingen en bij het
beïnvloeden van mensen, een belangrijke rol is weggelegd voor de middenmanager. De middenmanager neem namelijk een bijzonder plek in binnen de groep leidinggevenden. Zij staan immers
centraal in de organisatie en zijn verbinders tussen topmanagement en de medewerkers c.q. het
primaire proces. Waarmee zij de cruciale rol vervullen van doorvertaler van strategie en beleid naar het
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primaire proces. Het ontbreekt aan empirisch bewijs voor de stelling dat de functie van middenmanager verouderd is en zal verdwijnen (Van de Weide en Wilderom, 2004). Managers spelen een
belangrijke rol bij het leiden van de verandering en zijn tegelijkertijd (net als medewerkers) vaak onderwerp van de verandering zelf. In dat laatste geval kunnen zij in positieve zin de verandering stimuleren
of in negatieve zin de verandering tegenhouden. Beide invalshoeken (leider van verandering en
subject van verandering) zullen in dit onderzoek voor de middenmanagers worden belicht. Omdat de
doelstelling van het onderzoek is om een overzicht te geven van het totale handelen van de middenmanager, is een onderverdeling of afbakening niet noodzakelijk voor de uitkomsten van dit onderzoek.
Zowel het handelen waarbij middenmanagers zelf een verandering ondergaan als het handelen in het
leiden van een verandering, zullen binnen de scope van het beschreven handelingsrepertoire worden
meegenomen.
Want hoewel de rol en het belang van de middenmanager in veranderingen door onderzoekers wordt
onderschreven, zijn de activiteiten die de middenmanager doet als ‘change intermediair’ nog niet
inzichtelijk gemaakt. Neuman c.s. (2012) doen dan ook de suggestie voor vervolgonderzoek (onder
meer) een verdieping op de activiteiten die de middenmanager tijdens veranderprocessen uitvoert en
geven aan dat observaties daarbij een belangrijke aanvulling op hun narratieve onderzoeksopzet zou
betekenen. Een oproep waar in dit onderzoek bij wordt aangesloten en die aansluit bij de onderzoeksopzet van dit onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 4.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- middenmanagers een cruciale rol vervullen in het succesvol doorvoeren van veranderingen. Het
handelen van middenmanagers in veranderingen is daarom deel van het een onderwerp van dit
onderzoek
- de veranderingen niet alleen door middenmanagers geleid worden, maar dat middenmanagers
(daardoor) ook zelf in verandering (moeten) komen. De middenmanager is leider van verandering
en subject van verandering. Beide zijn onderwerp van dit onderzoek
- bij het beschrijven van de activiteiten van middenmanagers wordt gebruikgemaakt van observaties
als onderdeel van de onderzoeksopzet.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij middenmanagers en verandering, wordt in de volgende
afsluitende paragraaf ingegaan op de samenvatting van de literatuurstudie naar sturing geven aan
veranderen en ontwikkelen. En wordt de betekenis van dit deel van de literatuurstudie voor het
onderzoek weergegeven.

2.3.3 Samenvatting en betekenis voor het onderzoek
Als derde onderwerp van de literatuurstudie is in paragraaf 2.3 stilgestaan bij sturing geven aan
veranderen en ontwikkelen. In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten en conclusies van
deze literatuurstudie voor het onderzoek samengevat. Vervolgens wordt de betekenis van deze
uitkomsten voor het onderzoek beschreven aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt voor het
onderzoek.
Samenvatting
In de literatuurstudie is als eerste stilgestaan bij de beschikbare literatuur over veranderkunde.
Geconcludeerd is dat er binnen het veranderkunde vakgebied, meerdere veranderbenaderingen zijn
beschreven, die door De Caluwé en Vermaak (2006) zijn geïntegreerd tot vijf manieren van kijken naar
verandering. Deze vijf manieren van kijken naar verandering zullen in dit onderzoek worden gebruikt
om het handelen betekenis te geven en te kunnen analyseren. Dit onderzoek beschouwt het als een
gegeven dat de middenmanagers bij een veranderproces aannames over veranderen hebben. Het
gaat er in dit onderzoek om hoe die aannames worden omgezet in daadwerkelijk handelen tijdens
veranderingen. Voor dit onderzoek worden de aannames van middenmanagers over veranderen
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gebruikt om het handelen betekenis te geven en te kunnen analyseren. Aansluitend bij de onderzoeksvraag is gezocht naar een relatief eenduidige operationalisering, zodat de deelnemers aan het onderzoek niet de beschikbare literatuur in volledigheid hoeven te kennen. Daarbij is gekozen voor de
veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak (1999), mede gezien de beschikbaarheid van een
gevalideerde test om de verandervoorkeur vast te stellen. Hierdoor kan ook gebruik worden gemaakt
van een recent ontwikkeld verandergame wat de mogelijkheid bood voor een verkennende interventie
in het onderzoek (zie hoofdstuk 4).
Het handelen van de middenmanager wordt bezien in de context van het (bewerkstelligen van)
veranderingen. Daarbij wordt uitgegaan van continu veranderen, een situatie waarbij de verandering
bezig is. Bij het inzichtelijk maken van het handelingsrepertoire van de middenmanagers is ook het
perspectief gekozen van gepland veranderen. Dit perspectief is met name van belang omdat juist daar
de rol van leiderschap expliciet aan de orde is (Stoker, 2006). Een belangrijk onderdeel van gepland
veranderen zijn de interventies die tijdens een verandering gedaan worden. Voor een interventie wordt
in dit onderzoek de definitie gevolgd zoals beschreven door De Caluwé en Vermaak (1999): één (of
een serie) geplande veranderactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van de organisatie te
helpen vergroten (De Caluwé en Vermaak, 2006, vrij naar Cummings en Worley, 1993). Daarmee zijn
interventies onderdeel van het handelingsrepertoire van de middenmanager, maar blijft het daar niet
toe beperkt. In het volgende deel wordt verder ingegaan op het begrip handelingen en handelingsrepertoire. En de consequenties daarvan voor dit onderzoek.
In het tweede deel van het literatuuronderzoek naar sturing geven aan veranderen en ontwikkelen is
ingegaan op de beschikbare literatuur over middenmanagers en verandering. Geconcludeerd is dat bij
veranderingen en bij het beïnvloeden van mensen, een belangrijke rol is weggelegd voor de middenmanager. Er is overeenstemming onder de onderzoekers dat de managers en nog concreter ’het
gedrag van managers’, van grote invloed is op het effect van een verandering. En dat dit met name
geldt voor middenmanagers. Omdat de middenmanager een plek centraal in de organisatie innemen,
zijn zij de verbinders tussen topmanagement en de medewerkers c.q. het primaire proces. Waarmee
zij de cruciale rol vervullen van doorvertaler van strategie en beleid naar het primaire proces. Het
ontbreekt aan empirisch bewijs voor de stelling dat de functie van middenmanager is verouderd en zal
verdwijnen (Van de Weide en Wilderom, 2004). Middenmanagers spelen een belangrijke rol bij het
leiden van de verandering en zijn tegelijkertijd (net als medewerkers) vaak onderwerp van de verandering zelf. In dat laatste geval kunnen zij in positieve zin de verandering stimuleren of in negatieve zin de
verandering tegenhouden. Beide invalshoeken (leider van verandering en subject van verandering)
zullen in dit onderzoek voor de middenmanagers worden belicht. Omdat de doelstelling van het
onderzoek is om een overzicht te geven van het totale handelen van de middenmanager, is een
onderverdeling of afbakening niet noodzakelijk voor de uitkomsten van dit onderzoek. Zowel het
handelen waarbij middenmanagers zelf een verandering ondergaan als het handelen in het leiden van
een verandering, zullen binnen de scope van het beschreven handelingsrepertoire worden
meegenomen.
Hoewel de rol en het belang van de middenmanager in veranderingen door onderzoekers worden
onderschreven, zijn de activiteiten van de middenmanager als ‘change intermediair’ nog niet inzichtelijk
gemaakt. Neuman c.s. (2012) doen dan ook de suggestie voor vervolgonderzoek (onder meer) een
verdieping op de activiteiten die de middenmanager tijdens veranderprocessen uitvoert en geven aan
dat observaties daarbij een belangrijke aanvulling op hun narratieve onderzoeksopzet zou betekenen.
Hierop wordt in dit onderzoek aangesloten en het observeren wordt opgenomen in de
onderzoeksopzet van dit onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 4.
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Betekenis
Op basis van deze samenvatting van de literatuurstudie en de onderzoeksvraag van dit onderzoek,
worden de volgende punten meegenomen die van betekenis zijn voor het vervolg van het onderzoek:
- de vijf manieren van kijken naar veranderen zoals beschreven door De Caluwé en Vermaak (2006)
worden gebruikt voor het betekenisgeven van het handelen in veranderingen
- het onderzoek heeft betrekking op zowel geplande als ongeplande veranderingen voor middenmanagers. Onder gepland veranderen wordt verstaan ‘een voorgenomen, doelgerichte
verandering met een duidelijke richting, waarbij het plan of de route flexibel kan en zelfs moet zijn’
- als belangrijk onderdeel van gepland veranderen wordt daarbij een interventie gedefinieerd als
‘één (of een serie) geplande veranderactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van de
organisatie te helpen vergroten’
- middenmanagers vervullen een cruciale rol in het succesvol doorvoeren van veranderingen. Het
handelen van middenmanagers in veranderingen is daarom het onderwerp van dit onderzoek
- veranderingen worden niet alleen door middenmanagers geleid, maar middenmanagers (moeten
daardoor) ook zelf in verandering komen. De middenmanager is leider van verandering en subject
van verandering. Beide invalshoeken zijn onderwerp van dit onderzoek
- bij het beschrijven van de activiteiten van middenmanagers worden observaties een onderdeel van
de onderzoeksopzet.
Hiermee wordt de literatuurstudie naar sturing geven aan ontwikkelen en veranderen afgesloten. In de
volgende paragraaf wordt ingegaan op het handelingsrepertoire.

2.4 Over handelingsrepertoire
Inleiding
In paragraaf 2.2 is aangegeven dat in de onderzoeken naar
leiderschap en managers er veel onderzoek gericht is op stijl
en rol. En lag de nadruk veelal op het hoger management.
Volgens de Harvard Business Review (2006) vormen de
middenmanagers “de ruggengraat van de meeste organisaties - zeker daar waar zij degenen zijn die de door het
topmanagement gemaakte plannen, moeten uitvoeren. Zij
moeten hun teams motiveren, eerlijke feedback geven richting het topmanagement en staan meestal
dichter bij de klant en de zaken die de klant bezighouden, dan anderen binnen de organisatie.
Ondanks de recente aandacht en interesse in leiderschapsgedrag zijn er echter weinig empirische
studies gericht op het daadwerkelijke gedrag van managers in concrete situaties (Amabile, Schatzel et
al., 2004).
Harvard vervolgt de beschrijving met: ‘Middenmanagers zijn ‘critical’ voor het succes van de
organisatie. Maar het kan moeilijk zijn om effectief te managen, wanneer je zowel ‘boven als onder’ de
partijen tevreden moet houden - binnen je aspiraties om zelf op te klimmen op termijn.’ Managen
wordt daarbij gezien als een vorm van leidinggeven wat inhoudt dat managers op basis van persoonlijk
contact prestaties van mensen beïnvloeden (o.a. Mintzberg, 1975; Kotter, 1990; Kor, 1998; De Caluwé
e.a., 2002). Managen is het beïnvloeden van het gedrag van anderen. Om in onze samenleving rollen,
groepen en instituties te kunnen begrijpen, moet je, volgens Homan (2005), onderzoek bij het gedrag
van individuen en de interactie tussen individuen laten beginnen. Daarbij is handelen op twee
manieren van belang. Enerzijds vanwege het gedrag van middenmanagers zelf. Anderzijds vanwege
het gedrag van degenen die de middenmanager wil beïnvloeden (bijvoorbeeld het gedrag van
medewerkers en van klanten. Zowel het gedrag van middenmanagers als het gedrag van anderen, zijn
relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Daarom wordt in deze paragraaf ingegaan
op de beschikbare literatuur en onderzoeken over het handelen en gedrag. Met specifieke aandacht
hierbij voor het gedrag van middenmanagers.
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Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in de eerste paragraaf (paragraaf 2.4.1) wordt ingegaan op hoe
het gedrag en handelen zichtbaar wordt en hoe er betekenis wordt gegeven bij het sociale interactieproces. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf behandeld wat het gedrag drijft, wat ervoor zorgt dat
het er is. Daarbij gaat het over motivatie, drijfveren en beweegredenen. In paragraaf 2.4.3 wordt het
handelen en gedrag in brede zin beschreven. Hier wordt ook de keuze van een definitie van de in dit
onderzoek gebruikte begrippen ‘handelen’ en ‘handelingsrepertoire’ gegeven. In de daaropvolgende
vierde paragraaf wordt een overzicht gegeven over recent onderzoek en data voor het handelingsrepertoire van de middenmanagers, waarna in de afsluitende paragraaf (paragraaf 2.4.5) de betekenis
van de literatuurstudie voor het onderzoek wordt samengevat.

2.4.1 Betekenisconstructie in sociaal proces
In deze paragraaf wordt ingegaan op de bekenisconstructie in sociaal proces. Daarbij zal het gedrag
en handelen worden geplaatst in de context van de betekenis die daaraan gegeven wordt door de
middenmanagers en andere actoren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de theoretische inzichten van
Weick (1979, 1995) die daarvoor het begrip ‘sensemaking’ hanteert. Bij de behandeling van het
theoretisch kader van Weick, zal ook worden ingegaan op achtereenvolgens de implicaties voor
organisaties en voor middenmanagers.
Betekenisgeven
In dit onderzoek ligt vanuit de onderzoeksvraag de focus op het gedrag en handelen van middenmanagers. Gedrag op zichzelf zegt nog niet veel. Het krijgt betekenis door de context en door
verklaringen en overtuigingen om er betekenis aan te geven. Weick (1979, 1995) stelt het begrip
‘sensemaking’ centraal. ‘the key distinction is that sensemaking is about the way people generate what
they interpret’ (Weick, 1995, p 13). De werkelijkheid is volgens Weick een constructieproces, waarin
mensen met elkaar een werkelijkheid produceren. En doen daar verslag van in ‘verhalen’ die zowel
hun wereld beschrijven, als hen in staat stellen om te handelen. Dat handelen heeft vervolgens weer
effect op de wijze waarop zij de wereld taxeren en een (nieuwe) werkelijkheid construeren. Weick
beschrijft sensemaking als een sociaal proces, waarin mensen betekenis creëren in de interactie met
anderen. Deze opvatting is van belang voor het begrijpen en beschrijven van het handelen van
managers, waarbij interactie tussen mensen cruciaal is. Op basis van de betekenis die managers en
medewerkers geven aan hun ervaringen, kijken zij naar hun organisatie en definiëren zij hun verbondenheid met die organisatie. Dit is een continu zoekproces, waarbij de wijze waarop mensen de
werkelijkheid ervaren beïnvloed is door een vorige betekenisgeving. Burger et al. (2010, blz 191)
schrijven hierover dat ‘wat mensen als werkelijkheid ervaren, ligt al verborgen in het zoekproces zelf’.
Door De Sonnaville (2005) worden daarbij grofweg vier bouwstenen onderscheiden voor
betekenisgeving:
1. Ecological change, de hoeveelheid prikkels, events en disrupties die zich aandienen.
2. Enactment, het proces waarin de ruwe data al handelend wordt bewerkt en waarbij de
werkelijkheid wordt gedefinieerd.
3. Selection, het kiezen (bewust of onbewust) van de manier waarop de wereld om mensen heen
wordt geïnterpreteerd.
4. Retention, het vasthouden, onthouden of in brede zin opslaan van informatie, zodanig dat dit past
bij de manier waarop vorige informatie is opgeslagen.
Ambiguïteit in betekenisgeving
Dit proces van betekenisgeving door trial en error is voortdurend gaande. Mensen creëren en
produceren continue (nieuwe) werkelijkheden met elkaar. Koene (2001) zegt hierover ‘... de huidige
beleving van de werkelijkheid bepaalt wat mensen oppikken aan cues (ervaringen) uit hun omgeving
en hoe ze erop reageren (kiezen en handelen). Vervolgens wordt de beleving van de werkelijkheid
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opnieuw gedefinieerd, waarbij de ervaring en de eigen reactie daarop een onderdeel worden van de
beleefde werkelijkheid’. Mensen zijn daarmee volgens Weick een onderdeel van hun eigen omgeving
‘... people act in such a way that their assumptions of reality become warranted.’
Deze dynamiek van waarderen en selectief waarnemen, in combinatie met betekenisgeving is door
Argyris (1985) weergegeven in de zogenaamde ladder of inference. Aan de basis van de ladder
bevindt zich verzameling van observeerbare data. Vervolgens neemt de gaandeweg de lader de
subjectiviteit toe via selectie van, betekenisgeving, aannames gebaseerd op de betekenisgeving, de
overtuigingen en uiteindelijk het handelen. Voor Argyris zijn de overtuigingen, de filters die de selectie
van waarnemingen bepalen. Door te reflecteren en te valideren, wordt kans voor individu en
organisatie om te ontwikkelen vergroot (door Argyris Model II organisaties genoemd).
Doordat dit een sociaal proces is waarbij meerdere actoren zijn betrokken en waarbij meerdere
betekenissen naast elkaar kunnen bestaan, kan dit leiden tot onzekerheid en verwarring bij de
betrokkenen. Weick spreekt in dit kader van ambiguïteit. Weick benadrukt tevens dat aandacht voor
ambiguïteit gepaard gaat met een oriëntatie op waarden en op de strijd die hieromheen plaatsvindt.
En, vergelijkbaar met de eerder besproken paradoxen van Muijen (2003), pleit Weick niet voor het
oplossen van de ambiguïteit, maar eerder voor het erkennen en hanteren ervan. Of een stap verder
take advantage of some of the unique opportunities for change that occur when ambiguity increases’
(Weick 1985).
Betekenisgeving komt dus tot stand vanuit individueel en collectieve reflectie, door het aangaan van
een dialoog tussen verschillende betrokkenen. Homan (2005) noemt dit proces van uitwisseling van
gedachten en reflecties een beweging van een polyvocale situatie (een situatie met een variëteit aan
betekenissen) naar een stabiele situatie. Door het uitwisselen van beelden, van betekenissen, zoeken
de betrokkenen naar een nieuwe, collectieve betekenis. Dit zijn volgens Weick de momenten waarop
het proces van betekenisgeving kan worden ingezet voor het ontwikkelen en laten leren van een
organisatie. Vanuit bedrijfskundig perspectief worden leren en ontwikkelen ook wel beschreven als
(kennis)creatie en innovatie. Door Nonaka en Takeuchi (1995) worden kenniscreatie en innovatie
vergeleken met het double-loop leren van Argyris en Schön (1996), waarin bestaande zienswijzen,
interpretatiekaders en uitgangspunten voor handelen worden getoetst en gereconcipieerd. Ten dele is
zulke kennis expliciteerbaar (codified knowledge) en ten dele niet (tacit knowledge). Argyris maakt in
zijn theorie over leren het onderscheid tussen spreektheorie (espoused theory) en gebruikstheorie
(theory-in-use). Spreektheorie is de verzameling van opvattingen, overtuigingen, waarden en intenties
die mensen uitspreken en is dus te achterhalen door naar hun verhalen te luisteren. De gebruikstheorie van een individu is het feitelijke gedrag en op te maken uit observaties van zijn gedrag in de
praktijk. Tussen beide theorieën is een zeker mate van incongruentie, zeer gebruikelijk.

Figuur 2.5: Begrippen in de theorieën van Argyris en Schön (naar Burger, Jansen en De Caluwé, 2010,
blz. 190)
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Om de kloof tussen gebruikstheorie en spreektheorie te verkleinen, noemen Agryris en Schön het
mechanisme van ‘testability’. Zij doelen daarmee op de mogelijkheid om de spreektheorie in de praktijk
uit te proberen, en vervolgens te volgen om hoeverre de beoogde uitkomsten worden gerealiseerd en
onder welke voorwaarden en condities dat gebeurt. Vergelijkbaar kan de gebruikstheorie geëxpliciteerd
worden door middel van reflectie en feedback op wat er in de praktijk gebeurt en wat iemand doet.
Door beide vormen van testability toe te passen, ontstaat een leerproces, waarbij de koppeling tussen
theory in use en espoused theory kan worden versterkt. ‘Het is daarmee een bron van zelfkennis en
een manier om het eigen gedrag effectiever te maken’ (Burger et al., 2010, blz 190).
Betekenisgeving in organisaties
In dit onderzoek wordt het gedrag (van middenmanagers) bezien in de context waarin zij werken, in
een ‘organisatie’. Weick spreekt niet over een organisatie, maar over organiseren. Hij ziet organiseren
(in de organisatiekundige betekenis) als een gezamenlijk betekenisgevingsproces en het tot stand
brengen van veranderingen binnen die organisaties als onderdeel van een gezamenlijk reflectieproces.
Volgens Dutton en Duncan (1987) is sensemaking van groot belang voor het succesvol zijn en het
overleven van organisaties. Onderzoekers zoals Mintzberg (1976) en Dutton en Duncan (1987)
beweren dat de betekenis die aan onderwerpen wordt gegeven een resultaat is van de bijbehorende
categorieën of ‘labels’ waar managers gebruik van maken tijdens het interpretatieproces. Deze
categorieën worden gedefinieerd als cognitieve classificaties die objecten, gebeurtenissen en soortgelijke attributen groeperen. Burger et al. spreken in dit kader over ‘causale kaarten’: generalisaties,
bestaande uit variabelen en concepten waartussen iemand op grond van zijn ervaringen een
oorzakelijk verband heeft aangebracht’. De betekenis die een manager geeft aan een gebeurtenis
komt voort uit het gebruik maken van deze categorieën. Deze categorieën differentiëren zich, volgens
Dutton en Jackson (1987) op basis van drie dimensies (1) beschouwen managers het probleem als
positief of negatief, (2) verwachten managers dat er potentiële winsten of zijn te behalen voor de
organisatie, en ten slotte (3) beschouwen managers het probleem als controleerbaar of oncontroleerbaar. Omdat de positieve en negatieve dimensie sterk correleren met een mogelijke verwachte winst of
verlies, kunnen deze twee dimensies worden samengevoegd tot één dimensie: ‘positief winnen’ ten
opzichte van ‘negatief verliezen’ (Thomas en McDaniel, 1990). Thomas, Clark en Gioia (1993) zijn het
hiermee eens en beargumenteren dat de dimensie ‘positief winnen’ ten opzichte van ‘negatief
verliezen’ samen met de tweede dimensie ‘controleerbaar’ ten opzichte van ‘oncontroleerbaar’ valide is
om betekenisgeving te kunnen meten. Thomas, Clark en Gioia hebben deze twee dimensies dan ook
als uitgangspunt gebruikt om te onderzoeken wat sommige organisaties succesvol maakt en andere
niet. Zij hebben hiervoor gebruikgemaakt van gevalideerde vragenlijsten. Uit hun onderzoek blijkt dat
er daadwerkelijk een verband is tussen de effectiviteit van verandering en betekenisgeving.
Koene (2001) geeft daarbij nog aan dat Weick onderscheid maakt tussen belief driven en action driven
sensemaking. Bij belief driven sensemaking betreft dit het vermogen van organisaties om een
omgeving te creëren die aan hun verwachtingen voldoet, met de nadruk op de kracht van een visie en
missíe als selffulfilling prophecy (Koene, 2001). In action driven sensemaking ligt de nadruk op
processen van het achteraf rationalíseren van de daadwerkelijke patronen van activiteiten in
organisaties.
Door in gesprek te gaan over ervaringen en over de wijze waarop mensen hun eigen (subjectieve)
realiteit ‘construeren’, ontstaat de mogelijkheid om nieuwe collectieve betekenissen te construeren van
de (gedeelde) werkelijkheid. Daarmee wordt ook helder, dat de betekenisgeving plaatsvindt, nadat de
handeling of actie heeft plaatsgevonden. Dus in retrospect, of zoals Weick schrijft ‘action is always just
a tiny bit ahead of cognition, meaning that we act our way into belated understanding’ (Weick c.s.
2005, 419).
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Positie van de middenmanager en betekenisgeven
Zoals eerder aangegeven heeft Balogun (2003) relevant onderzoek gedaan naar de wijze waarop
middenmanagers zelf verandering ervaren en ondergaan. Hij heeft een viertal rollen beschreven die
door middenmanagers worden vervuld ten tijde van verandering. Vanuit zijn constatering van vier
rollen is het volgens Balogun (2003) dan ook onterecht om te spreken van de middenmanager als
“change implementor” of “change recipient”, maar kun je beter spreken van “middle managers as
change intermediaries” (Balogun, 2003 p. 75).

Figuur 2.6: Middle managers as change intermediaries (Balogun, 2003)
Middenmanagers hebben een belangrijke bijdrage aan het in- en doorvoeren van veel veranderingen.
Balogun (2003) beargumenteert dat de effectiviteit van verandering bepaald wordt door de interpretatie
die middenmanagers geven aan wat er nodig is en wat zij persoonlijk kunnen doen in het veranderproces. De interpretatie van “undertaking personal change” is daarmee de belangrijkste taak voor
middenmanagers, van waaruit alle ander rollen geïnformeerd worden. Bij zijn onderzoek is door
Balogun (2003) geen eenduidige omschrijving van de (ook in andere onderzoeken veelgebruikte) term
‘rollen’ opgenomen. Aansluitend bij zijn onderzoek en het gebruik van de term ‘rollen’ door andere
onderzoekers (Mintzberg 1973, Stoker 2003) kan onder rollen verstaan ‘een samenhangend pakket
aan taken die door een of meer personen vervuld kan worden’. De personen die een rol vervullen,
hebben de taak en de mogelijkheid (bevoegdheid en competentie) om handelingen uit te voeren die bij
de rol behoren. Een voorbeeld is de rol als voorzitter van een overleg, die zowel door een middenmanager als een medewerker vervuld kan worden. Deze definitie wordt door Hoving en Van Bon
(2012) aangevuld met een volgend bruikbaar onderscheid tussen rollen en functies. Een functie wordt
door hen omschreven als een ‘pakket in termen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden’.
Een rol is volgens hen een verzameling taken die betrekking hebben op overeenkomstige en samenhangende activiteiten. Daarbij geven zij aan dat een functie uit één of meer rollen bestaan en dat een
rol aan verschillende functies kan worden gekoppeld, mede afhankelijk van de (competenties) van de
functionaris.
Uit de literatuur blijkt dat de effectiviteit van verandering beïnvloed wordt door de betekenisgeving op
het middenniveau van de organisatie. Het begrip betekenisgeving is omschreven (Weick 1995;
Balogun 2003; Brown, 2000; Thomas, Clark en Gioia, 1993) als het interpretatieproces dat individuen
doormaken om te begrijpen wat er om hen heen gebeurt terwijl ze proberen betekenis te geven aan
gebeurtenissen en ervaringen. De invloed die betekenisgeving heeft op de effectiviteit van verandering
(gesitueerd in de gezondheidssector) is al eerder onderzocht door Thomas, Clark en Gioia (1993). Het
belang van “sensemaking activities” wordt echter nauwelijks erkend waardoor het de middenmanagers
vaak aan tijd en steun ontbreekt. De ervaren weerstand door middenmanagers komt volgens Balogun
zeer waarschijnlijk dus eerder voort uit organisatorische beperkingen dan bewuste obstructie door de
middenmanagers.
Zo concludeert Balogun (2003) dat managers op het middenniveau van de organisatie deelnemen aan
verschillende activiteiten gericht op het vormgeven van betekenis, oftewel het interpreteren (van de
intentie) van de verandering. Op het moment dat een verandering voor het eerst wordt geïnitieerd,
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geeft de manager en/of medewerker hier een bepaalde betekenis aan. Dit kan gericht zijn op de
situatie van de organisatie na de verandering, maar ook op de rol die hij zelf speelt tijdens en na de
verandering (Brown, 2000).
De positie waarin de middenmanager zich bevindt, is voor de effectiviteit van veranderingen van groot
belang, omdat de middenmanager zich bezighoudt met de implementatie van die verandering. Met
name door de positionering tussen (medewerkers in) het primaire proces en het hoger management,
speelt de middenmanager een belangrijke rol in de doorvertaling van strategie naar implementatie en
het verbeteren van de performance van hun organisatie. Daartoe worden door middenmanagers
‘sensemaking capabilities’ en ‘discursive competences’ (Rouleau en Balogun, 2010) ingezet die met
name betrekking hebben op de constructie en reconstructie van betekenisverlening ‘through which
managers understand, interpret and create sense for themselves and others of their changing
organizational context and surroundings’ (Rouleau en Balogun 2010, 955). Rouleau en Balogun geven
tevens aan dat door op een bepaalde wijze met medewerkers, topmanagement en samenwerkingspartners woorden te geven aan de kern van de verandering waarin de organisatie zit, en daarover het
debat aan te gaan (‘performing the conversation’, ‘setting the scene’) de middenmanager kan bijdragen
aan de implementatie van de strategische verandering van zijn organisatie. Volgens Nielsen (2009)
interpreteert de manager de verandering en wordt er onderling over deze betekenis(sen) onderhandeld
met zowel hoger management als met medewerkers. Dit gebeurt door middel van zogenaamde
competitieve interpretaties. Medewerkers nemen dus niet zomaar aan wat de manager zegt. ‘Om de
hedendaagse werknemer in de moderne cynische wereld zijn eigenbelang te laten overstijgen in het
belang van de organisatie, is het noodzakelijk een verbinding te maken tussen het belang en
interesses van de individuele werknemer en die van de organisatie’ (Yukl, 2009).
Door het produceren van betekenis, kortom het doen aan interpretatieve management, creëert de
manager een context voor medewerkers om in te bewegen. Dit bevestigt dat middenmanagers in hoge
mate transformationeel moet leidinggeven en een cultuurvormende rol heeft in de dienstverlener. Het
proces van het interpreteren van het doel van de verandering door middenmanagers wordt vaak
overgeslagen. Ondanks dat middenmanagers zich op een cruciale plek tussen de medewerkers en het
topmanagement bevinden. De middenmanagers dienen ervoor te zorgen dat het doel van de verandering, zoals opgesteld door het topmanagement, wordt overgedragen aan de medewerkers en
wordt doorvertaald in acties. Dit geheel bepaalt de uitkomst van de implementatie. De functie van de
middenmanager is dan ook om te communiceren tussen het topmanagement en de operationele laag
(Balogun, 2003; Ikavalko en Aaltonen, 2001). Het communiceren en doorvertalen van verandering naar
de werkvloer doet de middenmanager op basis van de interpretatie die hij heeft gegeven aan de
verandering, opgesteld door het topmanagement. Indien niet alle middenmanagers dezelfde interpretatie geven aan de verandering dan beïnvloedt dit de effectiviteit van de verandering negatief.
Betekenisgeving en motivatie
De sociaalpsychologische theorie van Weick wordt door Scott (1992) gezien als een onderdeel van de
‘natural open systeem benadering’. In deze benadering worden organisaties gezien als een collectief
van actoren (waarbij elke actor zijn eigen belangen nastreeft) en waarbij de organisatie in feite een
vehikel is voor de actoren om hun belangen te dienen (het systeem). Waarbij de informele, culturele
kant van een organisatie als belangrijker wordt gezien dan de formele structuur (natural). En de
organisatie en individuen in wisselende coalities met elkaar verbindingen aangaan (open). Daarmee
plaatst Scott de theorie van Weick in de subjectiverende stroming binnen de organisatiesociologie.
Bij het beschrijven van de sociale (inter)actie gebruiken Van Beinum et al. het ABX-systeem. De
basisstructuur van een sociale relatie bestaat volgens dit systeem uit de personen A en B. Zij staan
vervolgens in relatie tot elkaar met betrekking tot een gebeurtenis of situatie X (Van Beinum c.s.,
1996). De manier waarop de personen zichzelf inschatten en percipiëren ten opzichte van de ander en
de situatie, wordt door de toevoeging ‘pox’ aangeduid. De pox is een intrapersoonlijk systeem met
gedachten, attitudes en overtuigingen over ABX. Van Beinum c.s. schrijven dat wij gelijktijdig leven in
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een externe en in een interne wereld. Het interpersoonlijke systeem (ABX) en het intrapersoonlijke
systeem (pox) zijn parallelle en wederzijds afhankelijke systemen. De beide systemen beïnvloeden hoe
een interactie, een gesprek verloopt. ABX is daarmee een observeerbaar systeem, maar de pox is dat
niet. Het is wel opvraagbaar, waarbij de eerder aangehaalde incongruentie tussen spreektheorie en
gebruikstheorie hierbij een complicerende factor is voor het goed beschrijven van de pox.
Ajzen hecht, net als Van Beinum c.s., grote waarde aan overtuigingen. Ajzen bekijkt hoe die
overtuigingen voorafgaand aan het gedrag een rol spelen. Ajzen vertrekt in zijn theorie vanuit het
individu en heeft zijn gedachtegoed over hoe gedrag tot stand komt en hoe het gedrag van mensen te
veranderen zou zijn, uitgewerkt en geëvolueerd. Eerst in de Theory of Reasoned Action, de theorie van
het beredeneerde gedrag (Ajzen en Fishbein, 1980). En later, omdat gedrag toch niet voor 100%
vrijwillig en onder controle bleek te zijn, in de Theory of Planned Behavior, de theorie van gepland
gedrag (Ajzen, 1988, 1991, 2002). Inmiddels zijn er door andere wetenschappers allerlei aanvullingen
gemaakt op Ajzen’s gedachtegoed (zie bijvoorbeeld Gollwilzer, 1993, Tosi, Mero en Rizzo, 2000). De
intentie om tot gedrag te komen wordt bepaald door drie overwegingen:
1. Iemands attitude ten opzichte van bepaald gedrag bij een onderwerp of in een situatie: hoe sta ik
ertegenover, geloof ik erin? Wat zijn de waarschijnlijke gevolgen van het gedrag? Attitude komt
voort uit gedragsovertuigingen.
2. De subjectieve norm ten opzichte van het onderwerp: hoe kijken anderen er tegenaan; is er
sociale druk om me op een bepaalde manier te gedragen? De subjectieve norm is gebaseerd op
normatieve overtuigingen.
3. De gepercipieerde gedragscontrole bestaat uit twee onderdelen: de ‘self efficacy’ (zie ik me dit
gedrag uitvoeren?) en de ‘controllability’ (heb ik vat op de uitvoering?). De gepercipieerde
gedragscontrole is gebaseerd op controleovertuigingen.
Deze drie factoren zullen overigens niet bij iedereen altijd even sterk zijn. Ze kunnen in waarde en
kracht variëren en verklaren ten dele de intentie tot gedrag. De intentie tot gedrag geeft een indicatie of
iemand ervoor klaar is om bepaald gedrag uit te voeren. Motivatie is daarbij ook belangrijk. Vervolgens
wordt het gedrag uitgevoerd. Ajzen gaat ook in op de vraag wat de redenen zijn dat intenties niet
worden omgezet in gedrag. Hij noemt vier redenen (Ajzen, 2005). De eerste is dat een persoon het
voorgenomen gedrag simpelweg is vergeten uit te voeren. De tweede reden is een verschil in de
ingeschatte (hypothetische) situatie en de feitelijke situatie. De betekenisgeving van de actor en de
‘feitelijke situatie’ komen daarbij niet overeen. De derde reden is dat iemand van mening verandert. Er
is bijvoorbeeld nieuwe informatie ter beschikking gekomen of een heroverweging resulteert toch in het
niet-doen. Als vierde reden, en voor dit onderzoek relevant, noemt Ajzen dat iemand een lage of
gemiddelde motivatie heeft om gedrag uit voeren of als iemand er ambivalent in staat. Waarbij er geen
drive is om eventuele aversie te overwinnen. Door Ajzen wordt daarmee een koppeling gemaakt
tussen motivatie en het handelen van (in dit geval) de middenmanagers. In paragraaf 2.4.2 wordt
verder bij de motivatie en drijfveren stilgestaan.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over betekenisconstructie in sociaal proces.
Het concept van betekenisgeving in de context van organisaties is vooral uitgewerkt door Weick (1979,
1995). In deze paragraaf (en daarmee ook in het vervolg van het onderzoek) is daarom aangesloten bij
zijn theorieën. Op basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat de
werkelijkheid beschouwd kan worden (aansluitend op Weick, 1979, 1995) als een constructieproces,
waarin mensen met elkaar een werkelijkheid produceren. Een sociaal proces, waarin mensen
betekenis creëren in de interactie met anderen. En dat zij daarover ‘verhalen’ hebben die zowel hun
wereld beschrijven, als hen in staat stellen om te handelen. Dat handelen heeft vervolgens weer effect
op de wijze waarop zij de wereld taxeren en een (nieuwe) werkelijkheid construeren. Betekenisgeving
komt dus tot stand vanuit individueel en collectieve reflectie, door het aangaan van een dialoog tussen
verschillende betrokkenen. Deze opvatting is van belang voor het begrijpen en beschrijven van het
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handelen van managers, waarbij interactie tussen mensen cruciaal is. In aansluiting bij Kaats en
Opheij (2008) kiest dit onderzoek een perspectief waarbij de werkelijkheid geen objectief gegeven is,
maar wel van buitenaf waarneembaar en bestudeerbaar is. Het is een constructie die in sociale
processen betekenis krijgt.
De subjectiviteit van de betekenisgeving is door onderzoekers (onder meer door Argyris, 1985)
gekoppeld aan de selectieve perceptie van de actoren. Argyris (1985) geeft aan dat door te reflecteren
de kloof tussen de spreektheorie (wat mensen uitspreken) en de gebruikstheorie (wat mensen doen)
kan worden verkleind. Een zekere discrepantie tussen de spreektheorie en de gebruikstheorie is echter
zeer gebruikelijk. Het kan tot verwarring leiden bij de betrokken actoren in de betekenisgeving. Weick
(1995) spreekt in dat kader van ambiguïteit. Waarbij hij er voor pleit dit niet zozeer op te lossen, maar
dit te accepteren als een gegeven.
Uit de literatuur blijkt ook dat de effectiviteit van verandering wordt beïnvloed door de betekenisgeving
op het middenniveau van de organisatie. Door het produceren van betekenis creëert de middenmanager een context voor medewerkers om in te bewegen. Zo concludeert Balogun (2003) dat
managers op het middenniveau van de organisatie deelnemen aan verschillende activiteiten gericht op
het vormgeven van betekenis, oftewel het interpreteren (van de intentie) van de verandering. Dit
bevestigt dat middenmanagers in een belangrijke rol heeft in de dienstverlener. Waarbij (aansluitend bij
Mintzberg, 1973 en Stoker, 2003) onder rollen ‘een samenhangend pakket aan taken die door een of
meer personen vervuld kan worden’ wordt verstaan.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- het handelen van middenmanagers is geen objectief gegeven, maar krijgt betekenis in een sociaal
proces. Het is echter wel waarneembaar en bestudeerbaar. In dit onderzoek worden daarom het
verzamelen van de verhalen van drie actoren (klanten, medewerkers en middenmanagers)
opgenomen in de onderzoeksopzet in hoofdstuk 4
- de middenmanagers hebben een belangrijke rol in de betekenisgeving in organisaties c.q. het
organiseren. Onder de rol wordt in dit onderzoek verstaan ‘een samenhangend pakket aan taken
die door een of meer personen vervuld kan worden’.
- het is gebruikelijk dat er discrepantie is tussen spreektheorie en gebruikstheorie. Daarom wordt in
dit onderzoek niet alleen gebruikgemaakt van verhalen, maar wordt ook het observeren van de
middenmanagers opgenomen in de onderzoeksopzet
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij betekenisconstructie in sociaal proces, wordt in de volgende
paragraaf ingegaan op motivatie en drijfveren (van middenmanagers).

2.4.2 Motivatie en drijfveren
In de vorige paragraaf is de betekenisgeving als sociaal proces (gebaseerd op Weick, 1979, 1995)
behandeld en is aan de orde gekomen dat door Ajzen (2005) het handelen van middenmanagers
gekoppeld is aan hun motivatie. Ook Stoker maakt in haar onderzoek een vierdeling, waarbij een
relatie wordt gelegd tussen de activiteiten (het wat) van de middenmanager en de motieven (het
waarom). Burger et al. schrijven hierover, als zij spreken over het gedrag van mensen in brede zin:
‘waargenomen gedrag is altijd de uitkomst van zowel intelligentie- als emotie- alsook motivatieprocessen’. Zij zien dit als veroorzaker van gedrag, waarbij de motivationele component wordt beschreven als ‘de wil om het op te lossen’ (Burger et al., 201, blz. 21). Daarom wordt ook dit onderwerp
theoretisch nader beschouwd. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de motivatie van medewerkers en managers, mede gekoppeld aan de behoeften die zij hebben. Vervolgens wordt een
verdieping op de menselijke motivatie behandeld, aan de hand van de motivatietheorie van McClelland
(1987). Ten slotte wordt de motivatie verbijzonderd naar argumenten, overtuigingen en drijfveren. En
wordt al de definitie van deze drie begrippen voor dit onderzoek gegeven.
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Motivatie van medewerkers en managers
In verschillende (institutionele) contexten kan die motivatie sterk verschillen. In dit onderzoek wordt het
handelen van de middenmanagers beschreven en wordt de betekenisgeving vanuit vier invalshoeken
beschouwd: van de middenmanager zelf (als reflective practitioner), en vanuit organisatie-, klant-, en
medewerkerperspectief. Daarbij wordt het handelen ook verbonden met het willen. Wat beweegt de
middenmanager tot het handelen? En wat beweegt de medewerker en de klant tot het aangaan van
een (tijdelijke) coproducerende relatie? De motivatie van middenmanagers, klanten en medewerkers
vormen een belangrijk aspect voor dit onderzoek. De motivatietheorie kent daarbij in Maslow een van
haar grondleggers. Samen met Murphy schetsen zij in 1954 al vijf niveaus waarop mensen hun
behoeften nastreven, teweten 1) Fysiologisch, 2) Veiligheid behoefte, 3) Behoefte ergens bij te horen,
4) Behoefte aan erkenning en achting, en 5) Behoefte aan zelf ontplooiing.
Herzberg (1968) maakt onderscheid tussen motivatiefactoren (prestatie, waardering, het werk zelf,
verantwoordelijkheid, promotie, groei) en hygiënefactoren (organisatiebeleid en administratie, supervisie, relatie met leidinggevenden, werkomstandigheden, salaris, relatie met collega’s, persoonlijke
omstandigheden, relatie met ondergeschikten, status, veiligheid).
Bij het beschrijven van de motivatie van medewerkers en managers komen onderzoekers tot uiteenlopende weergaves. Vanuit het perspectief van gemotiveerde werknemers zijn de inzichten van
Schaufeli en Dijkstra (2010) en Beer (2009) relevant. Schaufeli gebruikt de term ‘bevlogenheid’ om de
passie van de werknemers te duiden. De effecten van bevlogen werknemers worden door hem in drie
zaken zichtbaar: vitaliteit, toewijding en absorptie. De bevlogenheid van medewerkers is in hun werk
een relatie tussen taakeisen en energiebronnen (op de werkvloer en persoonlijk). In het denken vanuit
bevlogenheid liggen waardevolle aanknopingspunten voor het handelingskader van de middenmanager. Specifiek gericht op de medewerkers geven Schaufeli en Dijkstra een bloemlezing aan
interventies voor de middenmanager, gericht op het verbeteren van de prestatie via gemotiveerde
medewerkers. Zij geven als ‘energiebronnen op de werkvloer’ onder meer aan: vrijheid om te bepalen
hoe je je werk doet en verantwoordelijk werk. Ook benoemen zijn de relaties met de leidinggevende en
een goede werksfeer als energiebron.
Tot een vergelijkbare uitkomst komen Deci en Ryan (2000). In een onderzoek waarbij zicht richten op
(maar niet per se beperken tot) professionele medewerkers, onderscheiden Deci en Ryan (2000) drie
basisbehoeften. Zij benoemen: autonomy, relatedness en competence. Hoe meer een medewerker of
middenmanager het gevoel heeft in staat te zijn het werk goed te doen (competence), zich persoonlijk
verbonden voelt met het doel van het werk en de mensen om zich heen (relatedness), en in enige
mate zelf kan beslissen over hoe het werk in te richten, hoe meer autonoom of vanuit zichzelf hij
gemotiveerd is om het werk te doen. Zij stellen dat het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek te
simpel is. In hun Self-Determination Theory (SDT) geven Deci en Ryan (2000) aan dat individuen in
meerdere of mindere mate gemotiveerd vanuit zichzelf. Volgens hen gaat het om gradaties van
gecontroleerde tot autonome motivatie, waarbij de laatste leidt tot de hoogste inzet van individuen voor
de taak of het werk.
Evenals Schaufeli en Dijkstra (2010) legt Beer (2009) een relatie tussen de emotionele betrokkenheid
en motivatie van medewerkers en de geleverde prestatie door de organisatie. Hij onderscheidt drie
elementen voor duurzaam hoge prestaties die met elkaar in balans dienen te zijn: ‘performance
alignment’ (een winnende strategie met bijpassende organisatie inrichting), ‘psychological alignment’
(medewerkers en alle stakeholders zijn emotioneel verbonden aan de organisatie) en ‘learning and
change’ (de capaciteit om de realiteit onder ogen te zien en daarmee om te gaan). En hoewel Beer de
omschrijving van de stakeholders zoals bedoeld onder de ‘psychological alignmen’t niet nader
specificeert (maar ook niet limiteert), kunnen daar ook de klanten van de organisatie onder geschaard
kunnen worden.
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Een eveneens op behoefte gerichte studie, maar dan specifiek vanuit de rol van managers is uitgevoerd door Miner. In zijn Theory of managerial role motivation beschrijft Miner (1965) de motivatie
waarover managers dienen te beschikken om succesvol te functioneren in met name grote,
hiërarchische organisaties. Op basis van een analyse van de functievereisten van uiteenlopende
managementposities komt hij tot zes kenmerken, te weten (1) een positieve houding ten opzichte van
‘authority figures’ (2) een behoefte om met anderen te wedijveren om status, hulpbronnen en politieke
steun (3) een behoefte om het initiatief te nemen en zich assertief op te stellen (4) een behoefte om
macht over anderen te kunnen uitoefenen (5) een behoefte om een duidelijk zichtbare positie te
bekleden en ten slotte (6) de bereidheid om routinematige, administratieve taken te vervullen
(begrotingen maken, verslagleggen, zitting nemen in diverse commissies, e.d.).
Menselijke motivatie
De theorie zoals opgesteld door van McClelland (1987) wordt door meerdere onderzoekers gebruikt
voor het beschrijven van de motivatie van managers en bestuurders. McClelland (1987) heeft op basis
van uitgebreid onderzoek zijn theorie ontworpen van de menselijke motivatie. Hij hanteert motives
(drijfveren) als een van de drie determinanten van gedrag. In zijn theorie is gedrag een functie van
cognitions (kennis, normen en waarden), skills (vaardigheden en competenties) en drijfveren. In
formule: gedrag = f (drijfveren x cognities x competenties). In deze theorie worden drie basale
menselijke drijfveren onderscheiden:
- ‘the need for achievement’ (prestatiemotivatie)
- ‘the need for power’ (machtsmotivatie)
- ‘the need for affiliation’ (affiliatiemotivatie).
Managers met een prestatiemotivatie halen hun bevrediging uit het succesvol uitvoeren van een
moeilijke taak, het realiseren van een unieke prestatie of het bedenken van een betere manier om de
dingen te doen. Dit zijn de prestatiegerichte managers: gericht op het bereiken van heldere en
ambitieuze doelen. Zij ontvangen bij voorkeur rechtstreekse en directe feedback op hun handelen en
gaan confrontaties niet uit de weg. Een andere groep managers laat zich typeren als vriendschappelijke managers: zij willen in de basis aardig worden gevonden. Zij willen er graag bij horen en deel
uitmaken van een groep. Managers met een affiliatiemotivatie vinden het belangrijk om door anderen
geaccepteerd en aardig gevonden te worden. Zij hebben moeite met afwijzing, vijandigheid of kritiek.
Managers met een sterke machtsmotivatie vinden bevrediging in het beïnvloeden van anderen en het
oproepen van sterke emoties bij hen. Het zijn institutionele managers: gericht op macht, bezig om hun
invloed op anderen te vergroten. Zij hebben plezier in het voeren (en winnen) van een debat, het
verslaan van een tegenstander en het aansturen van de activiteiten van een groep. Zij willen invloed
uitoefenen en aanzien of status vergaren.
De machtsmotivatie wordt geassocieerd met effectief managementgedrag wanneer de macht op een
moreel verantwoorde wijze wordt ingezet (House, 1977; House en Aditya, 1997; House, et al., 1991).
In een onderzoek van McClelland en Boyatzis (1982) werd de doorgroei van niet-technische managers
naar hogere managementfuncties voorspeld door een sterke machtsmotivatie. Doorgroei in lagere
managementfuncties werd echter voorspeld door een sterke prestatiemotivatie. Met betrekking tot
leiderschapseffectiviteit kan volgens Yukl (1994, 258) in het algemeen worden gesteld dat het onderzoek de stelling onderschrijft, dat ‘the optimal pattern of needs for managerial effectiveness in large
organizations includes a strong socialized power orientation, a moderately high need for achievement,
and a relatively lower need for affiliation’. Ook in een onderzoek van Damen uit 2007 onder Nederlandse organisaties komt het beeld naar voren dat Nederlandse bestuurders voornamelijk gedreven
worden door macht en daarna door hun behoefte aan prestaties en presteren. De bestuurders worden
nauwelijks gedreven door de affiliatiebehoefte.
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De motivatietheorie van McClelland vindt haar oorsprong in de emotionele ontwikkeling van mensen.
Hij legt een relatie tussen de stimuli in de omgeving, de natuurlijke incentives die daaraan zijn
gerelateerd, de emoties die daarmee worden geassocieerd en de drijfveren voor gedrag die dat
vervolgens oproept. Met betrekking tot het sociaal-emotionele functioneren van mensen onderscheidt
hij drie verschillende incentives:
- ‘the variety incentive’, die de basis vormt voor de prestatiemotivatie
- ‘the impact incentive’, die de basis vormt voor de machtsmotivatie
- ‘the contact incentive’, die de basis vormt voor de affiliatiemotivatie.
McClelland hanteert een algemeen model van gemotiveerd gedrag. Hij noemt dit the Motivational
Sequence to Action. Dit model staat afgebeeld in figuur 2.7.

Figuur 2.7: The motivational sequence to action (Uit: McClelland, 1987)
In zijn onderzoek naar de totstandkoming van drijfveren en beweegredenen, komt McClelland tot de
conclusie dat deze op verschillende manieren worden gevormd en ontwikkeld. Daarbij stelt hij dat
drijfveren zich vroeg in ons leven ontwikkelen op basis van emotionele ervaringen, en beweegredenen
later worden ontwikkeld op basis van sociale instructies en constructies.
Argumenten, overtuigingen en drijfveren
Damen (2007) maakt in zijn onderzoek naar topmanagers het onderscheid dat drijfveren vooral
emotioneel van aard zijn en beweegredenen eerder rationeel van aard zijn. McClelland (1989) spreekt
in zijn theorie over ‘Implicit motives’ (door Damen vertaald als ‘drijfveren’) en ‘Self attributed motives’
(door Damen ‘beweegredenen’ genoemd). In aansluiting op Damen, maakt dit onderzoek een
onderscheid tussen beweegredenen en drijfveren.
Drijfveren vinden hun basis in incentives, prikkels, die te maken hebben met het doen of ervaren van
zaken. McClelland spreekt over ‘implicit motives are built on associations with innately triggered
affective experiences, called natural incentives’ (blz. 697). In deze omschrijving wordt helder dat de
drijfveren impliciet zijn, we zijn ons er lang niet altijd bewust van wat ons drijft. Een zekere irrationaliteit
en emotie, speelt hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is dit wel een belangrijke factor in wat
mensen doen, het geeft richting en stimulans aan ons gedrag.
Beweegredenen spelen meer aan de oppervlakte. We zijn ons er bewuster van, omdat ze gebaseerd
zijn op expliciete incentives. McClelland spreekt daarbij over ‘ideas acquired during socialization as to
what is valuable and important’ (blz. 697). Het gaat dus om de ideeën van onszelf over wat wij waardevol en belangrijk vinden. Deze ideeën krijgen vorm gedurende de loop van ons leven en zijn de
redenen om iets wel of niet te doen. Daarmee geven ook de beweegredenen richting aan ons gedrag
maar op een bewuster niveau. Waarmee niet gezegd is dat de beweegredenen altijd waar zijn. Het zijn
onze eigen beweegredenen, waarbij ook de vervorming kan optreden die in een sociaal constructief
proces kunnen plaatsvinden bij alle keuzes en overwegingen die worden gemaakt door mensen.
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Damen (2007) zegt hierover dat ook de beweegredenen ‘zijn immers gevoelig voor ‘hineininterpretierung’ en sociale wenselijkheidtendenties’.
Kaats en Opheij (2008) sluiten aan bij het onderzoek van Damen (2007) en maken in hun onderzoek
naar de beweegredenen van bestuurder in samenwerkingsverbanden een onderscheid tussen
contextgebonden en persoonsgebonden beweegredenen. Onder contextgebonden beweegredenen,
verstaan zijn de argumenten die mensen gebruiken. Deze argumenten zijn rationeel en onderbouwen
een bewust gehanteerde redenering. Vaak door ‘harde’ bewijsvoering. De overtuigingen van mensen
zijn persoonsgebonden en herleidbaar naar een individuele manager. Hij is zelf (door de geleerde
lessen en specifiek kijk op een vraagstuk) de bron van deze overtuiging. In tabel 2.12 worden de
definities van argumenten, overtuigingen en drijfveren samengevat.
Tabel 2.12: beweegredenen en drijfveren (vrij naar Kaats en Opheij, 2008, blz. 195)
Contextgebonden
beweegredenen

Persoonsgebonden
beweegredenen

Persoonsgebonden
drijfveren

Argumenten zijn herleidbaar
tot rationele onderbouwing en
‘harde bewijzen’, mede in
relatie tot de organisatie
waarin de middenmanager
werkt (incl. financiële
dienstverlening)

Overtuigingen zijn herleidbaar
tot de middenmanager zelf, hij
hanteert de uitgangspunten
bewust, heeft eigen overwegingen en doet de dingen
vanuit (deze) overtuigingen.

Drijfveren zijn herleidbaar tot
de middenmanager en
refereren naar de persoonsgebonden motieven of emoties.
Zij zijn veelvuldig onbewust en
pas herkenbaar na analyse

Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over motivatie en drijfveren. Op basis van
dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er onder onderzoekers geen overeenstemming is over de motivatie en drijfveren van middenmanagers. Onderzoekers zien dat het waargenomen gedrag en handelen van middenmanagers is gekoppeld aan hun motivatie. Maar bij het
beschrijven van die motivatie, komen onderzoekers tot uiteenlopende resultaten. Waarbij de mate van
autonomie (vergelijkbaar met de regelruime en beslisruimte uit paragraaf 2.2.5) door onderzoekers als
een belangrijke (maar niet enige) behoefte c.q. bron van motivatie wordt genoemd. Zowel voor
medewerkers als middenmanagers.
De door McClelland in 1987 ontwikkelde theorie over menselijke motivatie is door meerdere onderzoekers gebruikt voor het beschrijven van de motivatie van managers en bestuurders. Damen (2007)
maakt daarbij een onderscheid in drijfveren, die emotioneel van aard zijn en beweegredenen die
rationeel zijn. Door Kaats en Opheij (2008), zijn de beweegredenen nog weer onderverdeeld in
persoonsgebonden beweegredenen (door hen overtuigingen genoemd) en contextgebonden beweegredenen (door hen argumenten genoemd). Dit leidt tot een onderverdeling in de motivatie in drie
elementen: argumenten, overtuigingen en drijfveren. Door McClelland (1987) wordt in zijn theorie
geconcludeerd dat bij de drijfveren onderscheid te maken is in een prestatiemotivatie een machtsmotivatie en een affiliatiemotivatie. En dat verschillende managers in uiteenlopende combinaties deze
drijfveren bezitten.
In dit onderzoek wordt de driedeling in argumenten, overtuigingen en drijfveren (en de onderverdeling
van de drijfveren in prestatie, macht en affiliatie) gehanteerd om de motivatie van de middenmanagers
te beschrijven. Hiervoor is gekozen omdat dit de mogelijkheid geeft om breed te kijken naar de
motivatie van de middenmanagers, maar ook een eerste ordening hierin aanbrengt. Ook geeft het de
mogelijkheid om bij de reflectie op de uitkomsten van dit onderzoek, gebruik te maken van eerdere
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onderzoeken. Bijvoorbeeld met de uitkomsten van Yukl (1994), die stelt dat effectieve managers een
sterke ‘socializes power orientation’ hebben. En bijvoorbeeld met Damen (2007) die aangeeft dat
bestuurders nauwelijks worden gedreven door de affiliatie behoefte.
Daarbij wordt in dit onderzoek niet zozeer een verklaring of ontstaansgeschiedenis van de motivatie
van de middenmanagers gezocht. Wel zal de koppeling tussen de motivatie en de betekenisgeving
(van klanten, medewerkers en middenmanagers) in het handelen van de middenmanager worden
gelegd.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- het handelen van middenmanagers is gekoppeld aan hun motivatie. En daarom is de motivatie van
de middenmanagers relevant voor het geven van betekenis aan het (waargenomen) handelen van
de middenmanagers
- het theoretisch kader van McClelland (1987) wordt gevolgd, omdat dit aansluit bij de onderzoeksvraag van dit onderzoek en omdat daarmee de onderzoeksresultaten vergeleken kunnen worden
met andere onderzoeken naar managers en bestuurder
- bij het beschrijven van de motivatie van middenmanagers zal, in aansluiting op Kaats en Opheij
(2008) de motivatie worden onderverdeeld in argumenten (de contextgebonden motivatie),
overtuigingen (de persoonsgebonden bewuste motivatie) en drijfveren (de persoonsgebonden
onbewuste motivatie)
- voor het beschrijven van de drijfveren wordt n dit onderzoek de definitie van McClelland (1987)
overgenomen. Daarmee wordt binnen de drijfveren onderscheid gemaakt in de behoefte aan macht,
prestatie en affiliatie).
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij motivatie en drijfveren, wordt in de volgende paragraaf
ingegaan op handelingen en gedrag (van middenmanagers).

2.4.3 Handelingen en gedrag
In de onderzoeksdoelstelling en vraagstelling wordt gesproken over een handelingsrepertoire om te
beschrijven wat een middenmanager daadwerkelijk doet. In deze paragraaf wordt op basis van de
literatuur, een definitie van handelen en het handelingsrepertoire ontwikkeld, die wordt gebruikt in dit
onderzoek. Waarbij in deze paragraaf wordt ingegaan op handelingen en gedrag. Daarbij wordt eerst
ingegaan op de relavante begrippen en literatuur over handelen en handelingstheorie.
Zichtbaarheid van handelingen
Als manier van beschrijven van het gedrag van een middenmanager wordt in dit onderzoek de
handeling gebruikt. Hierin gaat het om het zichtbare gedrag van de middenmanager, maar ook om de
subjectiviteit van de degene die handelt. Handeling is een term die ook door andere onderzoekers
wordt gehanteerd. In zijn beschrijvingen over bevlogenheid en in zijn eerdere werk spreekt bijvoorbeeld
Shaufli over ‘handelingstheorie’. Ook Weggeman en Wanrooy (2007) spreken in hun studies en
verhandelingen over professionals over een handelingstheorie. De handelingstheorie is een wijze van
beschrijven van gedrag, gebaseerd op de wisselwerking tussen individu en context. Onder bepaalde
omstandigheden, kiezen individuen voor bepaald handelen, gebaseerd op bijvoorbeeld ratio, behoeften
of moraliteit. Binnen de handelingstheorie worden verschillende substromingen herkend waarvan de
belangrijkste zijn de rationale keuzentheorie (op basis van rationele overwegingen kiezen voor het
eigen optimum), het utilitarisme (nastreven van zoveel mogelijk nut voor zoveel mogelijk mensen) en
het consequentialisme (waarbij het ethisch juist handelen wordt gekenmerkt oor een goed resultaat
van ons handelen).
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Schaufeli (1981) onderscheidt in dat licht dan ook twee aspecten aan de handeling: de innerlijke
afbeelding van het doel en de daarbij behorende actie enerzijds en het uiterlijke gedrag dat bij een
individu zichtbaar wordt anderzijds. Volgens Schaufeli wordt de menselijke ontwikkeling door de
handelingstheorie opgevat als een toenemende verbetering van de handelingen die het individu steeds
beter in staat stelt in te grijpen in zijn omgeving om de eigen belangen en behoeften te vervullen. Daarbij onderkent Schaufeli nog een andere tweeledigheid. Enerzijds worden de omgeving en het systeem
waarbinnen de handelingen worden verricht, gevormd door die handeling zelf. Anderzijds vormt deze
omgeving ook een regulering en randvoorwaarde voor het (goed) uitvoeren van de handeling. Iemand
kan tot een handeling overgaan, vanwege de verwachting van het resultaat. In de operationalisatie van
de handeling kan echter een gebrek aan kwaliteit liggen, waardoor de verwachting niet uitkomt.
Het handelen wordt door Schaufeli (1981) op drie niveaus ingedeeld. Op het laagste niveau zijn dat de
geautomatiseerde handelingen met een laag bewustzijn en een hoog gereguleerd karakter (sensomotorisch). Het hoogste niveau (intellectuele regulatieniveau) bestaat uit anticiperende gedachten en
plannen en het vooruitdenken of in gedachten vooruitlopen op diezelfde handelingen. Een tussenniveau is het perceptief – begrijpend handelen, waarbij de regulatie door middel van flexibele handelingen plaatsvindt. Na een selectie en verwerking van informatie, wordt een handeling uitgevoerd. De
handelingen kunnen met elkaar worden verbonden.Door het ‘delegeren’ van het perceptief handelen
naar het sensomotorisch handelen, komt er ruimte vrij voor het (nieuwe) intellectuele handelen
Andere auteurs stellen dat handelingen in essentie gestuurd worden door ‘iets’ dat medewerkers zin of
betekenis geeft (bv. Weick, 1979). En dat het de verhalen zijn van mensen onderling en van managers
aan hun medewerkers die een belangrijk middel zijn om betekenissen opnieuw op te roepen en om
betekenis te geven aan nieuwe gebeurtenissen (Homan, 2005). De Caluwé en Vermaak (1999)
beschrijven dat de handelingen van mensen in organisaties ook hun legitimering vinden in hun eigen
stelsel van normen en waarden, maar tevens in meer geformaliseerde richtlijnen als de organisatiestructuur, procedures en de wet. Daarbij worden door organisaties onderscheid gemaakt in efficiënt
handelen (met inzet van zo min mogelijk energie en resources) en effectief handelen (waarbij doel en
effect van het handelen op elkaar aansluiten).
Professionals
In de handelingstheorie wordt efficiënt handelen vervolgens omschreven als realistisch (de gestelde
doelen zijn haalbaar), stabiel-flexibel (vasthouden aan het doel, maar flexibel in de handelingen) en
georganiseerd (samenhangend en passend bij het juiste niveau van handelen, aansluitend bij sensomotorisch, perceptief en intellectueel). Dit sluit aan bij het gedachtengoed van Weggeman aangaande
professionals. Hierbij hanteert hij een ruime definitie van de professional, namelijk: ‘kenniswerkers met
een professionele attitude’. Weggeman (2007) maakt vervolgens een onderscheid tussen karakteristieken van ‘I-profs’ en ‘R-profs’. Volgens Weggeman zijn er vijf kenmerkende karakteristieken van de
professional: het beschikken over gespecialiseerde kennis, het streven naar autonomie, de behoefte
aan identificatie met de beroepsgroep, de sterke beroepsethiek en het hanteren van professionele
standaarden (Weggeman, 2007). Deze karakteristieken komen ook in andere omschrijvingen van
professionals voor. Van Delden bijvoorbeeld, definieert professionals als dienstverleners met kennis
(Van Delden, 2011). In een, wat hij noemt ‘geforceerde dichotomie’, is het verschil dat de improviserende, innoverende professional (I-prof) radicaal nieuwe informatie maakt, flexibel en creatief is en
patronen doorbreekt. De routinematig werkende professional (R-prof) is met het ontwikkelen van
patronen bezig, is efficiënt en geconcentreerd en vooral gericht op het verbeteren, zo niet overtreffen
van bestaande normen en standaardpraktijken. Voorbeelden van R-profs zijn volgens Weggeman
chirurgen en uitvoerende musici en van I-profs architecten, advocaten en adviseurs. Van Delden voegt
een derde type professional toe: de frontlinieprofessional. Deze professional heeft een praktisch
georiënteerde werkstijl in een context van weerbarstige gelaagde problemen en is in staat een brede
interventie in te zetten – van hemzelf of van een professional uit een andere discipline (Van Delden,
2011).
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Leren en betekenisgeven aan handelen
Argyris (1991) beschouwt het handelen vanuit een leerperspectief. Volgens hem vergt leren het her-ien
van de eigen ‘handelingstheorie’. Dit is een persoonsgebonden mentaal model voor oorzaak-gevolgrelaties in de werkelijkheid. Zowel (top)managers als professionals hebben veel geïnvesteerd in het
ontwikkelen van succesroutines c.q. een professionele habitus om effectief te kunnen zijn in hun rol
(zie ook Bourdieu, 1977; Nelson en Winter, 1982). Een eerder geschetste aanleiding voor het thema is
de discrepantie tussen ‘espoused theory’, en ‘theory in use’ (Argyris). Ofwel de discrepantie tussen de
intenties die worden uitgesproken en het daadwerkelijke gedrag en handelen in de praktijk (gebruikstheorie). Het onderhavige onderzoek concentreert zich op de middenmanager als verandermanager.
De middenmanager is tijdens implementatie van veranderingen het best te karakteriseren als een
intermediair (Balogun, 2003). De middenmanager is degene die de vertaalslag maakt, die een strategie
implementeert omdat hij weet hoe hij dingen voor elkaar moet krijgen, die een groep op het juiste spoor
kan houden en die erin slaagt een visie tot realiteit te maken (Huy, 2001). In theorieën over ‘self-other
rater disagreement’ (SOR-D, zie Stoker en Van der Heijden, 2001) is het uitgangspunt dat accurate
zelf-perceptie noodzakelijk is voor effectief opereren (bijvoorbeeld Block en Colvin, 1994). Door een
interpersoonlijke benadering van zelf-perceptie te kiezen. In deze benadering worden drie redenen
onderkend waarom iemand zichzelf positief percipieert. Allereerst kan hij in het algemeen personen
positief waarnemen (het ‘perceiver effect’). Daarnaast kan hij positief door anderen worden
gewaardeerd, omdat hij kwaliteiten heeft (het ‘target effect’). Ten derde kan de persoon een te
positieve perceptie van zichzelf hebben; dat is dan de pure zelfverheffingsafwijking.
Naarmate managers hoger stijgen in de hiërarchie - en naarmate zij succesvoller zijn - blijkt het
bovendien moeilijker een oprechte terugkoppeling op hun functioneren en optreden te krijgen (Damen
2007). Er is verschil in de mate waarin leidinggevenden feedbacksessies houden. Dit hangt samen met
de verbetering die managers in de gewenste richting realiseren: managers die de resultaten van de
feedback bespreken met de feedbackgevers, verbeteren meer dan zij die dat niet doen (Walker en
Smither, 1999). Daar spelen mogelijk de attitudes van leidinggevenden een rol. Een cynische houding
ten aanzien van de organisatie en het feedbackproces heeft een negatief verband met persoonlijke
verandering (Atwater et al., 2000). Sommige leidinggevenden zijn geneigd zichzelf te beschermen
(Ashford, Blatt, en VandeWalle, 2003), door negatieve feedback te zien als minder accuraat en
bruikbaar dan positieve feedback. Bovendien reageren leidinggevenden op negatieve feedback met
meer negatieve emoties (Brett en Atwater; 2001).
Volgens Argyris begint strategisch of organisatieleren daarentegen met het onderkennen dat de consequenties van eigen gedrag – en daarmee van de eigen handelingstheorie – niet zijn zoals gewenst
of verwacht. Dit blijken (top)managers en andere kenniswerkers buitengewoon moeilijk te vinden. Ze
trekken het zich veel meer dan anderen persoonlijk aan. Hun succesroutines zijn onderdeel van hun
professionele identiteit. Het zijn daarom breekbare persoonlijkheden als het op leren aankomt, aldus
Argyris. Dit alles zorgt voor een sterke afweer voor double-loop-leren, ofwel het aanpassen van de
eigen handelingstheorie, bij managers en professionals
Een handelingstheorie stuurt volgens Argyris (1992, pag. 9) gedrag via enkele bepalende waarden of
intenties. Dit zijn de ‘preferred states that individuals try to satisfice when they are acting’. Deze
intenties induceren de handelingspatronen (action strategies) van de betrokkenen. In veel gevallen zijn
handelingstheorieën weinig uitgesproken of formeel en goeddeels zelfs onbewust. Zolang ze echter
verborgen blijven, kunnen ze niet op hun juistheid worden getoetst en aangepast als de situatie erom
vraagt, aldus Argyris en Schön. Geconfronteerd met inconsistenties tussen hun handelingstheorie en
de werkelijkheid weren individuen deze informatie af, verdraaien de betekenis ervan, of ze benutten
het om hun handelingstheorie te verbeteren en zodoende te leren (Festinger, 1957; Hedberg, 1981;
Weick, 1985; Argyris en Schön, 1996; Scharmer, 2009).
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Professioneel handelen
Reitsma (2014) spreekt niet over effectief of efficiënt handelen, maar gebruikt de term professioneel
handelen. Zij omschrijft dat (Vrij naar Kunneman, 1996) als handelen dat gebaseerd is op expliciete of
impliciete standaarden of opvattingen over goed en juist gedrag. Deze standaarden en opvattingen zijn
niet statisch, omdat ze onderhevig zijn aan debat en aan leerprocessen. Voor een middenmanager
geldt dat een groot deel van zijn handelen gericht is op anderen. Hen veranderen, in beweging krijgen
en ontwikkelen maakt een groot deel uit van hun dagelijkse werkzaamheden. Het handelen van de
middenmanager kan daarom bezien worden vanuit de sociale psychologie, omdat het betrekking heeft
op sociaal handelen. Scott en Marshall (2005) beschrijven daarbij het handelen als sociaal handelen,
wanneer dat betrokken wordt op anderen en in het verloop op anderen is georiënteerd. Handelen is
daarbij niet willekeurig, door het te onderzoeken ontstaat zicht op patronen. Waarbij vervolgens kan
worden onderzocht wat de bron is van die patronen. Wat zijn de drijfveren en beweegredenen
(McClelland, 1989) van de middenmanager voor zijn handelen.
Om inzicht te krijgen in de patronen en onderliggende bronnen hiervan, maakt Cohen (2000) een
onderscheid in (1) theory of action (‘action is best understood in terms of its subjective meaning to the
actor or actors involved) en (2) theory of practice (‘significant patterns in the way conduct is enacted,
performed or produced’). Vanuit de ‘theory in action’ bezien is sociaal handelen ‘al het handelen van
het individu dat volgens de daaraan gegeven zin (subjectiviteit) betrokken is op het gedrag van
anderen’ (Reitsma, 2014). Vanuit de ‘theory of pratice’ wordt de koppeling gelegd tussen individueel
gedrag en het sociale system waarin dat gedrag plaatsvindt. Hierbij wordt inzichtelijk dat de handelingsvrijheid of ruimte die een persoon heeft, wordt beïnvloed door de regels, historie en sociaal
bepaalde structuren (waaronder autoriteit). De individu zelf is daarbij ook een actieve actor en heeft de
mogelijkheid om zelf normen te beïnvloeden of de mogelijkheid om zich niet door het voorgeschreven
normatief gedrag te laten leiden (Scott en Marshall, 2005). Deze keuze van het individu voor beide
mogelijkheden bestaat uit het combineren en afwisselen tussen conformeren, ontwijken en beinvloeden, ontstaat een wisselwerking (de interactie tussen het individu en de structuur). Deze interactie of wisselwerking, wordt door Bourdieu (2007) verder aangevuld met het begrip veld. Daarmee
plaatst hij het handelen in de context waarbinnen zich dit afspeelt. Elk individu acteert in meerdere
velden (soms elkaar overlappend) waar specifieke regels gelden. En waar een strijd om middelen
plaatsvindt. In die strijd is invloed noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van geld, maar in dienstverlening en sociale interactie ook in de vorm van kennis, vaardigheden, relaties en taal. Om in dit
speelveld staande te blijven, ontwikkelen mensen (onbewuste) manieren van denken en handelen.
Vervolgens wordt door de optelsom en interactie van alle individuele denk- en handelingswijze weer
een sociale structuur wordt gevormd die van invloed is op de individuen in het veld.
Collectief en individueel handelen
Fligstein en McAdam (2012) voegen nog een extra niveau toe aan het werk van Bourdieu (2007).
Dit zogenaamde mesoniveau plaatsen zij tussen het individu en het sociale systeem. Daarmee beschrijven zij het niveau waarbij een collectieve actie van de individuen in het veld, tot een verandering
leidt. Zij geven daarmee het individu een grotere rol dan Bourdieu. Fligstein en MacAdam (2012)
onderscheiden daarbij drie niveaus:
1. Het strategisch handelingsveld op mesoniveau. Dit heeft betrekking op het collectief handelen voor
de gehele samenleving. Bijvoorbeeld de financiële sector.
2. Een kluwen van naast gelegen velden en velden op afstand op macroniveau: het geheel aan
velden die naast het het veld op mesoniveau gelegen zijn, maar waar kansen en bedreigingen uit
voortkomen die van invloed zijn op het handelingsveld op mesoniveau. Bijvoorbeeld Google en
Facebook.
3. De social skill op microniveau: Dit microniveau heeft betrekking op individuele kwaliteiten en
sociale vaardigheden. Wat mensen vervolgens met deze kwaliteiten en vaardigheden doen is sterk
afhankelijk van de plek in het veld.
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Het handelen van individuen en de interactie tussen is individuen is op deze drie niveaus onderling met
elkaar verbonden en zijn afzonderlijk en in samenhang te onderzoeken. Naast het sociaal handelen
maakt Habernas ook het doelrationeel handelen. Daar waar sociaal handelen zich richt op de interactie
en intersubjectiviteit, is doelrationeel handelen gericht op resultaat. Daarmee voegt hij een normatief
kader toe aan het handelen. Koningsveld en Mertens (1989) beschrijven drie grondvormen op basis
van Habernas:
1. Instrumenteel handelen: een rationele oplosmethode die gericht is op het realiseren van vooraf
bepaalde doelen, mede door het opvolgen van technische richtlijnen.
2. Strategisch handelen: door de interpretatie van andermans bedoelingen wordt een keuze gemaakt
voor een rationeel doel en/of middel. Daarmee gaat het strategisch handelen volgordelijk vooraf
aan het instrumenteel handelen.
3. Communicatief handelen: door overleg en communicatie komen tot een gemeenschappelijke
probleemdefinitie. Soms gebeurt dit niet extrovert, maar stilzwijgend. Dit wordt dan consensueel
handelen genoemd.
Waarbij 1 en 2 vallen onder het doelrationeel handelen en drie behoort tot het sociaal handelen.
Habermas neemt het communicatief handelen als het uitgangspunt. Voor Habermas bestaat het begin
van alle samenleven uit twee mensen die met elkaar spreken: taalhandelingen uitwisselen - een uiting
met een betekenis (Heysse, Rummens en Tinnevelt, 2007). Door de dynamiek en complexiteit is
wederzijds overleg niet langer toereikend. Daarom zijn er sturingsmechanismen ontstaan en ingezet
als geld en macht. Dit kan doorslaan in een situatie waarin op handelingen wordt gestuurd zonder
overleg. Daarbij gaan deelnemers alleen op een strategische en instrumentele manier met elkaar om.
Dat kan ontaarden in het overvleugelen van het communicatieve handelen door een systeem. En
daarmee raakt de collectieve betekenisgeving en zingeving van het handelen, aangetast. Dit wordt
geblokkeerd door het (doorslaan van) inzetten van macht.
Ook McClelland (1989) plaatst het handelen in de context met anderen, als hij spreekt over de
motivatie van managers en de betekenis daarvan voor de handelingen van managers. McClelland
maakt voor wat betreft de machtsmotivatie onderscheid tussen een ‘personalized power orientation’ en
een ‘socialized power orientation’ (zie tabel 2.12). Afhankelijk van hun ‘activity inhibition’ (later
‘responsibility disposition’ genoemd) zal zich een verschillende vorm van machtsmotivatie in managers
manifesteren. Zo zal iemand met een lage ‘activity inhibition’ en een sterke machtsmotivatie die
kenmerkend is voor de persoonlijke macht oriëntatie, door middel van het domineren van anderen en
het bevredigen van de eigen hedonistische verlangens, gemotiveerd zijn om zijn machtsbehoefte op
een egoïstische wijze te bevredigen. Bij iemand met een hoge ‘activity inhibition’ en een sterke
machtsmotivatie (kenmerkend voor de sociale macht oriëntatie) gaat het om het beïnvloeden van
anderen ten behoeve van een goede zaak en het helpen van mensen bij het ontwikkelen van hun
vaardigheden en zelfvertrouwen. Hij is er juist op gericht om op een sociaal aanvaardbare wijze zijn
behoefte aan macht te bevredigen.
Handelingsrepertoire
Om de (veelheid aan) handelingen te kunnen beschrijven, wordt in de onderzoeksvraag het handelingsrepertoire als verzamelnaam gebruikt. De term handelingsrepertoire wordt weinig gebruikt in de
wetenschappelijk literatuur. In een artikel over leidinggeven bij organisatieverandering, spreken Smid,
Van Hout en Burger (2005) over handelingsrepertoire. Zij definiëren dat als ‘het niveau is dat van
regels, dat ligt tussen aan de ene kant het gedragsniveau en aan de andere kant het niveau van
inzichten en principes’ (naar de indeling van Wierdsma uit 2004 in: principes-inzichten-regels-gedrag).
Deze definitie wordt voor dit onderzoek niet overgenomen. Enerzijds vanwege de taalzuiverheid,
waarbij handelingen eerder worden gezien als gedrag dan als regels. Anderzijds omdat in de regels al
een normatief karakter ligt opgesloten die niet aansluit bij het onderzoeksdoel om het handelingsrepertoire descriptief (in tegenstelling tot normatief) weer te geven. Ook Moen (2002) gebruikt in zijn
onderzoek het begrip handelingsrepertoire, maar zonder daar een definitie voor te geven. Gebaseerd
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op de genoemde onderzoeken (en vanwege het ontbreken van een eenduidige definitie uit eerder
onderzoek) wordt in dit onderzoek de volgende definitie aangehouden: ‘een handelingsrepertoire is het
geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties
inzetten’.
Moen (2002) maakt in zijn onderzoek een waardevol onderscheid in constructief, passief en een
agressief handelingsrepertoire. Middenmanagers met een constructief handelingsrepertoire benaderen
vraagstukken onbevooroordeeld en flexibel en kunnen in de meeste gevallen kansen en mogelijkheden
ontdekken. Hiernaast staat het passieve handelingsrepertoire dat gebaseerd is op zelfbescherming en
gericht op veiligheid en zekerheid. Hetzelfde geldt voor het agressieve handelingsrepertoire, alleen is
men daarbij niet gericht op zelfbescherming maar op zelfbegunstiging. Hoe onveiliger de omgeving,
des te sterker de neiging om veiligheid te zoeken. Alleen met een authentieke eigen identiteit, waarden
en overtuigingen kunnen bedreigende situaties effectief worden gehandeld. Moen et al. (2000) stellen
daarbij duidelijk: ‘Prestaties van managers en prestaties van organisaties zijn nauw met elkaar verbonden. Het succes van de organisatie als geheel hangt sterk af van het gedrag van de leider(s), van
de effectiviteit waarmee zij de mensen in de organisatie weten aan te zetten tot presteren en weten te
motiveren en inspireren’ (p. 12).
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over handelingen en gedrag. Op basis van
dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat handelingen door meerdere onderzoekers wordt gebruikt als wijze van beschrijven gedrag en wat iemand doet. De meeste auteurs en
onderzoekers spreken in dat kader over handelingstheorie. De handelingstheorie is daarbij een wijze
van beschrijven van gedrag, gebaseerd op de wisselwerking tussen individu en context. Het handelen
is daarbij niet willekeurig. Door de koppeling aan de motivatie (zoals besproken in paragraaf 2.4.2) zijn
er patronen te onderkennen in het handelen van de middenmanagers.
Daarbij is het voor middenmanagers niet eenvoudig om zelf zicht te krijgen op hun (patronen) in
handelen. De eerder benoemde kloof tussen spreektheorie en gebruikstheorie die is besproken in
paragraaf 2.4.1 is daarbij een belangrijk element. In veel gevallen zijn handelingstheorieën grotendeels
zelfs onbewust, concluderen Argyris en Schön (1996). Om ze te kunnen beschrijven is daarom
explicitering met behulp van reflectie van anderen, noodzakelijk. Ook om, aansluitend bij Argyris (1991)
de handelingstheorie te kunnen herzien. Daarmee is volgens onderzoekers (zie ook Reitsma, 2014)
het handelen niet statisch, maar zijn ze onderhevig aan debat en leerprocessen. Voor het inzichtelijk
maken en expliciteren van het handelen, is eigen reflectie van de middenmanagers en feedback van
anderen noodzakelijk. Naarmate managers hoger stijgen in de hiërarchie blijkt het bovendien moeilijker
een oprechte terugkoppeling op hun functioneren en optreden te krijgen (Damen 2007). Dit wordt in dit
onderzoek onderschreven, mede omdat dit aansluit bij de betekenisgeving als continu proces. Waarbij
het handelen steeds weer nieuwe betekenis krijgt en de betekenisgeving weer tot nieuw handelen van
leiden. Het handelen van individuen en de interactie tussen is individuen is met elkaar verbonden en
zijn afzonderlijk en in samenhang te onderzoeken.
Dit onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken wat een middenmanager doet, met name gericht op
(de interactie tussen) klanten en medewerkers. Om de focus van het onderzoek en het abstractieniveau van de beschrijvingen van wat een middenmanager doet, te verduidelijken wordt in dit onderzoek de term ‘handelingsrepertoire’ gebruikt. Een term die in de wetenschap relatief weinig is gebruikt.
Moen et al. (2000) maken in hun onderzoek gebruik van de term, zonder daar een eenduidige definitie
in op te nemen. Daarom is voor dit onderzoek een definitie opgesteld die is gebaseerd op de literatuurstudie. De definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd is: ‘een handelingsrepertoire is het geheel
aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties inzetten’.
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Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- het handelen van de middenmanager is niet statisch en moet bezien worden in de context waarin
het handelen plaatsvindt. De beschrijving van de context van het handelen is onderdeel van de
onderzoeksopzet (zie hoofdstuk 4)
- in het handelen van middenmanagers kunnen patronen worden ontdekt, die gekoppeld zijn aan hun
intenties en motivatie. Maar de patronen zijn vaak onbewust of onzichtbaar voor de middenmanagers zelf. Om zicht te krijgen op het eigen handelingsrepertoire kan een middenmanager zelf
reflecteren, maar is feedback van andere betekenisvolle actoren van toegevoegde waarde.
- in dit onderzoek wordt als definitie aangehouden: ‘een handelingsrepertoire is het geheel aan
handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties inzetten’.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij handelen en gedrag, wordt in de volgende paragraaf
ingegaan op de beschikbare literatuur en onderzoeken over de activiteiten van middenmanagers.

2.4.4 Activiteiten van een middenmanager
In deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten van de middenmanagers. Daarbij wordt eerst een
historisch overzicht gegeven van beschikbare onderzoeken naar de activiteiten van middenmanagers.
Historisch overzicht van onderzoeken
Hoewel in de meeste onderzoeken naar managers en middenmanagers voornamelijk aandacht wordt
besteed aan stijlen van leidinggeven en competenties van de managers is het onderwerp ‘wat doet een
manager’, zowel vanuit de theorie (Quinn 1997, Adizes 1981) als de praktijk eerder onderzocht.
Volgens Yukl (1994) is er nuttig en bruikbaar onderzoek gedaan ‘to identify how traits and skills are
reflected in behaviors that explain why a person is effective in a particular managerial position, or why
a person is promoted to a higher position (blz. 256-257)’. Veel van de onderzoeken over management
en leiderschap concentreert zich daarbij op het hoger management van organisaties, veel minder aandacht is er voor de middenmanager (Rainey en Watson, 1996). Onderbelicht blijven in de beschikbare
onderzoeken de handelingen en interventies van een middenmanager in relatie tot de dienstverlening
van de organisatie. Terwijl Floyd en Wooldridge (1997) in hun studie een positieve relatie tussen
activiteiten van het middenmanagement en de resultaten van de organisatie constateerden.
Een onderzoek wat veelvuldig wordt geciteerd en algemeen wordt beschouwd als het eerste onderzoek naar de activiteiten van managers is uitgevoerd door Mintzberg (1973). Hij keek daarbij niet
alleen naar wat managers in de dagelijkse praktijk doen, maar ook naar hoe lang een manager bezig
is met een bepaalde taak. Dit deed hij door de CEO’s in vijf private en semi-publieke organisaties te
onderzoeken. In 1990 kwam uit een latere studie van Mintzberg naar voren dat ‘voorlieden’ daarbij
583 activiteiten per shift uitvoerden, een gemiddelde van één activiteit per 48 seconden. Managers zijn
volgens Mintzberg mensen die over het algemeen heel veel dingen achter elkaar doen op een dag.
Ondanks het feit dat leiderschap door onderzoeker is bestempeld als een fenomeen dat je het beste
kan begrijpen als je het ziet (Hunt, 1999), is het handelen van middenmanagers in hun natuurlijke
omgeving verder nauwelijks onderzocht. Luthans (1988) deed een observatieonderzoek onder 44 ‘real
managers’, maar maakte daarbij geen onderscheid in hoger managers of middenmanagers. Uit dat
onderzoek komen vier hoofdactiviteiten van managers naar voren te weten (1) communicatie, waaronder informatieuitwisseling en paperwork (2) traditioneel management, zoals plannen en controleren
(3) human resource management, zoals motiveren, bemensing en conflictmanagement en ten slotte
(4) netwerken door interactie met anderen. Meerdere managerial-behaviour studies hebben aangetoond dat managers het grootste deel van hun tijd aan interpersoonlijke communicatie met anderen
besteden (Mintzberg, 1973; Luthans, Hodgetts en Rosenkrantz, 1988). In zijn onderzoek maakt
Luthans (1988) een onderscheid tussen effectieve managers en succesvolle managers. Een effectieve
manager levert hoge kwaliteit en houdt medewerkers betrokken bij het werk. De succesvolle manager
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kenmerken zich door een snelle verticale doorstroom. Uit het onderzoek van Luthans komt opvallend
weinig overlap naar voren tussen de activiteiten van effectieve managers (met name bestaand uit
communicatie en HRM) en succesvolle managers (met name bestaande uit netwerken). Luthans
(1988) eindigt dan ook met een oproep tot verder (observatie)onderzoek om het gedrag en handelen
van effectieve managers te onderzoeken.
Floyd en Wooldridge (1990) beargumenteren dat er twee manieren zijn waarop de invloed van
middenmanagers op strategieformulering van invloed kan zijn op de prestaties van een organisatie,
namelijk een hogere kwaliteit van strategische beslissingen en een efficiëntere implementatie. Floyd en
Wooldridge (1992, 1994) ontdekken in aanvulling hierop vier specifieke typen strategische activiteiten
van middenmanagers die van invloed zijn op de strategische oriëntatie van een organisatie.
Tabel 2.13: Forms of middle management strategic influence activities (Floyd en Wooldridge, 1992)
Forms of middle management strategic activities
Upward

Synthesizing information

Gathering information on the feasibility of new
programs
Communicate the activities of competitors, suppliers
etc
Asses changes in the external environment

Championing

Justify and define new programmes
Evaluate the merits of new proposals
Search for new opportunities
Propose programmes or project to higher level
managers

Downward

Facilitating adaptability

Relax regulations to get new projects started
‘buy time’ for experimental programmes
Locate and provide resources for trial projects
Provide a safe haven for experimental programmes
Encourage informal discussion and information
sharing

Implementing deliberate
strategy

Monitoring activities to support top management
objectives
Translate goals into action plans
Translate goals into individual objectives
Sell top management initiatives to subordinates

In later onderzoek stellen Floyd en Wooldridge (1997) vast dat de strategische invloed van middenmanagers vooral voortkomt uit het feit dat zij in staat zijn te bemiddelen tussen interne omgevingen en
tussen interne en externe omgevingen. Zij concluderen dat wanneer de verschillen van de strategische
koers van de subunit ten opzichte van de externe omgeving of ten opzichte van de algehele strategische koers toenemen ook de strategische invloed van de middenmanager toe neemt. De middenmanagers vormen de voelsprieten van de organisatie.
Zo onderzochten Van der Velde, Jansen en Vinkenburg (1999) leidinggevende activiteiten onder de
hoger- en middenmanagers door te focussen op het zelfbeeld ten opzichte van percepties van
anderen. Zij ondervroegen managers om te bepalen welke activiteiten middenmanagers en hogere
managers belangrijk vinden. Het bleek dat hogere managers traditionele beheer en netwerkactiviteiten
belangrijker vinden en meer tijd aan deze activiteiten besteden dan middenmanagers. Bovendien leken
beide groepen de ander te onderschatten en zichzelf te overschatten. Volgens een studie door
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Thornton (1980) zijn percepties ook relatief onbetrouwbare informatie voor het beoordelen van de
prestaties, omdat mensen zichzelf vaak hogere en meer positief inschatten dan anderen. Dit is
waarschijnlijk te wijten aan ‘mechanisms of ego preservation, impression management and social
desirability’ (Van der Velde et al., 1999). Van der Weide en Wilderom (2006) hebben hierop ingespeeld
door het gedrag van middenmanagers te bestuderen door middel van beeldmateriaal, maar er zijn
weinig observatieonderzoeken over middenmanagers beschikbaar.
Ook Bolte deed hiernaar onderzoek. Uit een onderzoek uit 2002 naar de tijdsbesteding per week onder
150 managers en kwamen de volgende resultaten:
Tabel 2.14: Tijdsbesteding van middenmanagers op weekbasis (Bolte, 2002)
Activiteit

Duur

Activiteit

Duur

Vergaderen

8 uur 10

Lunch en pauzes

1 uur 52

Rapporten schrijven en memo’s schrijven

6 uur 10

Klachten afhandelen

1 uur 52

Forenzen

5 uur 59

Vakliteratuur

1 uur 34

E mail lezen en beantwoorden

5 uur 39

Opleidingen

50 minuten

Interne brandjes blussen

4 uur 06

Privé zaken

37 minuten

Nadenken over het werk

3 uur 19

Sollicitatiegesprekken

34 minuten

Plannen

3 uur 16

Buitenlandse reizen

30 minuten

Presentaties

2 uur 50

Gesprekken met de media

24 minuten

Binnenlandse reizen

2 uur 28

Vervelen

7 minuten

Papieren post lezen en beantwoorden

2 uur 20

Overige werkzaamheden

2 uur 12

Relaties onderhouden

1 uur 55

Totaal

56 uur 12

Vergaderen maakt een groot deel uit van hun tijd, zo blijkt uit het onderzoek van Bolte. Andere onderzoekers bouwen voort op deze observatie in hun poging de middenmanagers te beschrijven (zoals
later Van der Weide en Wilderom in 2004).
In het onderzoek ‘Leiderschap in Nederland’ is door Stoker (2003) onderzocht welke drie activiteiten de
meeste tijd vragen van de managers. Dit is zowel aan de managers zelf gevraagd, als aan de medewerkers waaraan de managers leidinggeven. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen afdelingsmanagers en teammanagers. In aansluiting op dit onderzoek zou daarvoor respectievelijk de afdelingsmanager gezien worden als hoger manager en de teammanagers als middenmanager.
Tabel 2.15: Overzicht van activiteiten van managers (vrij naar Stoker, 2003)
(top 3 activiteiten)

Mening van managers

Mening van medewerkers

Afdelingsmanager

1. Coaching
2. Performance management
3. Klantgerichtheid

1. Coaching
2. Strategievorming
3. Performance management

Teammanager

1. Coaching
2. Teamontwikkeling
3. Klantgerichtheid

1. Coaching
2. Teamontwikkeling
3. Klantgerichtheid

Opvallend is dat voor het teammanagers de antwoorden van managers en medewerkers volledig
overeenstemmen. Verder valt op dat klantgerichtheid vaker wordt genoemd voor de lagere managementlagen in de organisatie en daarbij alleen bij de teammanagers door beide groepen respondenten
wordt gezien. Waarbij de vraag kan worden gesteld of klantgerichtheid als activiteit kan worden gezien
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of als attitude. Teamontwikkeling wordt zelfs alleen op het laagste niveau benoemd, terwijl performance management daar juist weer geheel ontbreekt. Generaliserend stelt Stoker (2003, blz. 89) dat
een teammanager (door Stoker lager management genoemd) bezig is met het begeleiden van de
ontwikkeling van individuen en de afdeling en gericht is op de klant. In haar oratie zegt zei in dit kader
‘Bij de Postbank bijvoorbeeld, waar de teamleiders vooral geacht werden coachend leiding te geven
aan de zelfsturende teams, gaven de managers aan dat ze ‘coach’ waren geworden. Bij doorvragen
bleek het overigens moeilijk om te achterhalen wat dat coachen concreet inhield. Bovendien was er
een zeer lage correlatie tussen het beeld van het team en dat van de eigen leidinggevende, terwijl de
teamleden het onderling wel in sterke mate eens waren.’
In een onderzoek op basis van video-observaties, stellen Van der Weide en Wilderom (2004) zich de
vraag welke gedragingen middenmanagers aan de dag moeten leggen om effectief te zijn. Van der
Weide en Wilderom hebben daartoe in hun onderzoek vooraf een aantal gedragingen gedefinieerd.
Deze gedragingen zijn geplaatst in een gedragsobservatieschema bestaande uit vier gedragsklassen.
Deze elkaar uitsluitende gedragsklassen zijn self-defending, sounding, steering en supporting. Ieder
van deze klassen bestaan weer uit specifieke gedragingen. Zij komen tot deze gedragingen op basis
van al bestaande gedragsobservatieschema’s (Bales, 1950; Borgatta, 1962; Allen, Comerford en
Ruhe, 1989; Nauta, 1996). Ook managerial-behaviourstudies (o.a. Quinn, 1988; Yukl, Wall en
Lepsinger, 1990) en de leiderschapsliteratuur hebben als basis gediend voor het gedragsobservatieschema. In latere publicaties (M&O, september 2006, pag. 35-55) hebben Van der Weide en Wilderom
dit schema teruggebracht tot drie gedragsklassen (waarbij Sounding is vervallen) en hebben zij ook het
aantal gedragingen teruggebracht tot 15 in totaal.
Tabel 2.16: gedragsklassen en gedragingen van managers in overlegsituaties (Van de Weide en
Wilderom, 2004)
Inter personal relations

Business relations

Exploiting

Self defending
(being uninterested, being nervous,
defending own position, disagreeing,
providing negative feedback, threatening,
insulting)

Steering
(Leading conversation,
informing, providing direction,
delegating, verifying, calling to
order, enforcing)

Exploring

Supporting
(being relaxed, showing understanding,
providing positive feedback, encouraging,
stimulating intellectually, showing interest in
others, being helpful)

Sounding
(Listening, asking information,
asking for ideas, discussing,
agreeing, admitting mistakes,
giving in)

Uit het onderzoek van Van der Weide en Wilderom (2004) blijkt dat ‘richting geven’, ‘voorzien van
positieve feedback’ en ‘verifiëren’ de meest gebruikte gedragingen zijn van middenmanagers. Waarbij
een beperking van het onderzoek is dat deze alleen gericht is op interne werkzaamheden, het externe
(klant) perspectief is hierbij niet meegenomen. Het onderzoek van Van der Weide en Wilderom wordt
daarom (in hoofdstuk 7) gebruikt bij de analyse van de deeluitkomsten van dit onderzoek, bestaande
uit de observaties van de teamoverleggen en MT-overleggen.
Aardema (2004) geeft in zijn boek ‘Verbindend Leiderschap’ eveneens een overzicht van de (in zijn
geval acht) activiteiten die een leidinggevende moet kunnen vervullen. Hij spreekt over ‘dagelijks
verschillende en soms tegenstrijdige activiteiten’: verkennen, vernieuwen, stimuleren, samenbrengen,
beheersen, regelen, koers bepalen, presteren. Deze activiteiten heeft hij in een kwadrant gezet, die
kan worden onderverdeeld in twee dimensies. Als eerste de dimensie intern versus extern gerichte
activiteiten. En als tweede de dimensie harde versus zachte activiteiten.
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Daarbij geeft hij aan dat een manager niet per se al deze activiteiten moet kunnen of hiervoor over de
competenties moet beschikken. Maar wel dat managers in staat moeten zijn om te spelen met de
paradoxen. Want veel van de elementen lijken op het eerste gezicht lastig verenigbaar, wat enigszins
wordt versterkt door de formulering (‘versus’). In de dagelijkse praktijk is het van belang om de juiste
balans te vinden en niet te denken in ‘of-of’ (in dilemma’s), maar in ‘en-en’ (de paradox). Aardema
heeft daarbij niet onderzocht of de door hem beschreven activiteiten door middenmanagers in de
praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
In een poging om de verschillende studies naar effectief leiderschapsgedrag te integreren, komt Yukl
(2012) met een ordening in taxonomie bestaande uit vier metacategoriën en 15 ‘specific behavior
components’, zoals weergegeven in tabel 2.17.
Tabel 2.17: Hierarchical Taxonomy of Leadership Behaviors (Yukl, 2012)
Meta-categories
Task-oriented

Relations-oriented

Change-oriented

External

Behavior components
Clarifying
Planning
Monitoring operations
Problem solving
Supporting
Developing
Recognizing
Empowering
Advocating change
Envisioning change
Encouraging innovation
Facilitating collective learning
Networking
External monitoring
Representing

De taxonomie is opgebouwd aan de hand van een factoranalyse-onderzoek van beschikbare onderzoeksuitkomsten naar effectief leiderschapsgedrag. En zoals Yukl zelf aangeeft, ligt daarbij de nadruk
op effectief leiderschapsgedrag, gekoppeld aan de performance van de onderneming. Het geeft een
beschrijving van het gedrag van leiders in brede zin, zonder daarbij een onderscheid te maken in hoger
managers of middenmanagers. En zoals Yukl zelf aangeeft is een beperking in zijn onderzoek dat
‘enhancing performance is not the only basis for evaluating effectiveness’ (Yukl, 2012). Hij eindigt zijn
overzicht met een oproep tot verder onderzoek naar (aanvullende) categorieën door middel van een
longitudinaal onderzoek en door gebruik te maken van (video)recordings en dagboeken.
Invloed uitoefenen op medewerkers
De laatste jaren hebben medewerkers een steeds belangrijkere rol gekregen binnen organisatie
(Alldredge en Nilan, 2000; Boxall en Purcell, 2008; Hoekstra en Sluijs, 2001; Keuning, 2000; Stoker en
de Korte, 2001). Het verschil tussen succesvolle en niet-succesvolle organisaties wordt tegenwoordig
in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit en de betrokkenheid (bij de organisatie) van de
medewerkers.
Daarbij kan nog wel onderscheid worden gemaakt (gebaseerd op literatuur over frontofficedienstverlening, bijvoorbeeld Lipsky, 1980 en vooral Hasenfeld, 1972) tussen diensten die erop gericht zijn
om problemen op te lossen en klanten beter te maken, people-improving services enerzijds. En
diensten die een meer ‘intractable’ kant hebben (conform Hargrove en Glidewell, 1997) en klanten niet
echt beter kunnen maken, de zogenaamde people-processing services anderzijds. In het ene geval
verwerken medewerkers vooral klanten zonder hen echt beter te maken; in het andere geval interveniëren ze en maken ze klanten als het ware beter. In het eerste geval richten medewerkers zich op
het veranderen van de status van een klant, via classificeren en doorverwijzen, wat korte,
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onpersoonlijke contacten impliceert. In people-changingsituaties bestaan er juist intensere, persoonlijke contacten om klanten te kunnen begrijpen, een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen en een
gedragsverandering tot stand te kunnen brengen. Om te zorgen dat medewerkers zich binden met de
organisatie is het van belang dat medewerkers goed gestuurd en begeleid worden in de uitoefening
van hun werkzaamheden. Aangezien leidinggevenden meestal direct in contact staan met de
medewerkers zijn zij de aangewezen personen om de medewerkers aan te sturen (Hutchinson, 2008).
In hun bijdrage aan de kennis over middenmanager doen Koortzen en Mauer in 2005 onderzoek naar
het interpersoonlijke stijlrepertoire van middenmanagers. Het doel van de onderzoekers is een voor de
middenmanager effectief gedragsrepertoire te beschrijven. Om het beste uit de werknemers te kunnen
halen zullen middenmanagers regelmatig feedback moeten geven, positief of negatief, aan de ondergeschikten. De effectieve middenmanager moet in staat zijn geluiden en ideeën die leven op de
werkvloer op te vangen en door te leiden. Tenslotte zal de middenmanager zijn doelen, zijn visie en
verhalen moeten delen met de ondergeschikten en hen bij het verwezenlijken van die visie moeten
ondersteunen (Van der Weide en Wilderom, 2004).
Eveneens gericht op acties van middenmanagers richting medewerkers, onderscheiden Koopman,
Van der Flier en Thierry (1992) twee categorieën van interventies waarmee managers de motivatie van
hun medewerkers kunnen verhogen:
1. Interventies die direct zijn gericht op het gewenste gedrag van medewerkers. Bij voorbeeld door
middel van het stellen van duidelijke doelen waaraan het gedrag van medewerkers moet
beantwoorden (codes of conduct).
2. Interventies die gericht zijn op de beïnvloeding van de psychologische betekenis van de situatie in
relatie tot het zelfbeeld van de medewerker. Bijvoorbeeld door middel van het geven van het
vertrouwen aan medewerkers dat zij meer kunnen dan zij zelf denken.
In zijn eerdere werk, onderscheidt Yukl (samen met Fable en Youn, 1993) in het onderzoek naar
beïnvloedingsgedrag van leidinggevenden negen beïnvloedingstactieken, gericht op medewerkers en
collega-managers: rationeel overtuigen, inspireren, consulteren, een gunstige sfeer creëren,
persoonlijk beroep doen, onderhandelen, coalitie sluiten, legitimeren en druk uitoefenen. Onderzoek
naar het gebruik van de verschillende soorten macht (om druk uit te oefenen) toont aan dat effectieve
leiders vaker gebruik maken van persoonlijke macht, dan van macht door positie (Yukl, 1989, pp 255256). En in termen van positie geeft Straathof (2012) aan dat er een tendens is dat er minder
managers komen. Belangrijk is daarbij de beweging waarin in de afgelopen jaren medewerkers
professionals zijn geworden. “Een machine is een machine, een fabriek een fabriek, maar een
professional is niet altijd een professional” (Weggeman, 2007, p.258). Steeds meer beroepsgroepen
zijn tegenwoordig geneigd zich een professional te noemen. Dit heeft enerzijds te maken met de
associatie van ‘status’ die de term professional met zich meebrengt. Anderzijds heeft dit te maken met
het feit dat steeds meer beroepsgroepen door de toenemende kennisintensieve arbeid het karakter
van een professional krijgen (Wanrooy, 2001).
Met de opkomst van ICT, de netwerkeconomie en Het Nieuwe Werken is het werk complexer
geworden. De verdergaande digitalisering en de sociale media doen de grenzen tussen organisaties
(en hun klanten) verdwijnen. Onderdeel van de digitalisering is dat werken steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk wordt. Mensen werken thuis, in de trein, op vakantie. Ten slotte zijn er steeds meer
zzp’ers, uitzendkrachten, interimmanagers en mensen die werken met een flexibel contract. De
arbeidsmarkt is in effect geflexibiliseerd. Dit alles draagt bij aan het losser worden van organisaties.
Ook zijn mensen in organisaties steeds hoger opgeleid. Gevolg is dat een uitvoerende vaak meer weet
over het werk dan zijn manager. Dat heeft de sturing van managers veranderd. Ze geven geen
instructie meer, maar sturen op doelen, targets en kosten. Dat leidt tot een andere vorm van aansturing. Minder ‘task oriented’ en meer ‘relation oriented’. Managers sturen steeds meer op output en
het inspireren van mensen en minder op inhoud. Bij task oriented ligt de focus op de taak, de
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medewerkers krijgen instructie en wordt gevraagd om procedures na te volgen. Bij relation oriented
staat de interactie en relatie tussen medewerkers onderling en tussen medewerker en middenmanager
centraal. Understanding the environment, finding innovative ways to adapt to the environment,
implementing changes in strategies, products and processes are skills that seem to be more important
during the late 1980’s (Ekvall en Arvonen, 1991; Yukl, 1997, 1999a; Yukl, Gordon en Taber, 2002).
Door deze verschuiving is de voorheen veelgebruikte instructieve managementstijl en bijbehorende
(management)activiteiten van middenmanagers niet meer adequaat. En biedt daarmee aanleiding voor
een actueel onderzoek naar het handelingsrepertoire van de middenmanagers.
Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de beschikbare literatuur over de activiteiten van middenmanagers.
Op basis van dit deel van de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er onder de onderzoekers
geen overeenstemming is over het handelingsrepertoire van de middenmanagers. Deels wordt dit
veroorzaakt omdat veel van de onderzoeker zicht richten op management en leiderschap en er minder
aandacht is er voor de middenmanager (Rainey en Watson, 1996). Of omdat er (zoals bij Luthans,
1988) geen onderscheid wordt gemaakt tussen de hoger manager en de middenmanagers. Vanuit
deze onderzoeken naar het totale management komt als ‘rode draad’ naar voren dat managers veel
dingen achter elkaar doen op een dag (Mintzberg, 1973) en dat daarbij managers het grootste deel van
hun tijd aan interpersoonlijke communicatie met anderen besteden (Mintzberg, 1973; Luthans,
Hodgetts en Rosenkrantz, 1988). Daarbij ligt de aandacht vooral intern, op de medewerkers.
Uit onderzoeken waarbij een onderscheid is gemaakt in hoger management en middenmanagent blijkt
dat hogere managers traditionele beheer en netwerkactiviteiten belangrijker vinden en meer tijd aan
deze activiteiten besteden dan middenmanagers. Stoker (203) legt daarbij voor middenmanagers het
accent op coachen, teamontwikkeling en klantgerichtheid. Maar zoals Stoker zelf al aangeeft ‘Bij
doorvragen bleek het overigens moeilijk om te achterhalen wat dat coachen concreet inhield’. Luthans
(1988) eindigt zijn onderzoek dan ook met een oproep tot meer onderzoek naar het gedrag en
handelen van effectieve managers.
Ondanks het feit dat leiderschap door onderzoeker is bestempeld als een fenomeen dat je het beste
kan begrijpen als je het ziet (Hunt, 1999), is het handelen van middenmanagers in hun natuurlijke
omgeving nauwelijks onderzocht. Van der Weide en Wilderom (2004) onderzochten het handelen van
de middenmanagers in overlegsituaties, omdat vergaderen een groot deel uit van hun tijd uitmaakt
(Bolte, 2002). Specifiek voor overlegsituaties blijkt dat ‘richting geven’, ‘voorzien van positieve feedback’ en ‘verifiëren’ de meest gebruikte gedragingen zijn van middenmanagers. Voor dit onderzoek zijn
de uitkomsten van Van der Weide en Wilderom te gebruiken om te kunnen reflecteren op de uitkomsten van de analyse van het waargenomen handelen van de middenmanagers. Voor het
beantwoorden van de totale onderzoeksvraag zijn de uitkomsten van Van der Weide en Wilderom
echter te beperkt. Mede omdat zij een vooraf gecodeerde set aan handelingen hebben gebruikt in hun
onderzoek, wat niet aansluit bij het beschrijvende en exploratieve karakter van dit onderzoek.
Tot slot geven meerdere onderzoekers aan dat de externe ontwikkelingen zoals de digitalisering ertoe
leiden dat ook de activiteiten van middenmanagers veranderen. En dat de verschuiving van taakgericht
naar mensgericht sturen aanleiding vormt voor een actueel onderzoek naar het handelingsrepertoire
van de middenmanagers.
Voor dit onderzoek wordt uit de literatuurstudie meegenomen dat:
- voor zover de onderzoeker bekend, er geen onderzoek is gedaan wat het handelingsrepertoire van
de middenmanager in de dienstverlening beschrijft
- dat bij de beschrijvingen van activiteiten van managers, op hoofdlijnen de nadruk ligt op
mensgericht sturen en intermenselijk handelen. Waarbij de nadruk ligt op medewerkers
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- het handelen van middenmanagers alleen goed beschreven kan worden als dit (ook) bestudeerd
wordt in de natuurlijke omgeving. En dat daarom naast het gebruik van vragenlijsten en interviews,
de middenmanager ook geobserveerd wordt in zijn werkomgeving.
Nadat in deze paragraaf is stilgestaan bij de activiteiten van middenmanagers, wordt in de volgende
afsluitende paragraaf ingegaan op de samenvatting van de literatuurstudie naar handelingsrepertoire.
En wordt de betekenis van dit deel van de literatuurstudie voor het onderzoek weergegeven.

2.4.5 Samenvatting en betekenis voor het onderzoek
Als vierde onderwerp van de literatuurstudie is in paragraaf 2.4 stilgestaan bij het handelingsrepertoire.
In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten en conclusies van deze literatuurstudie voor het
onderzoek samengevat. Vervolgens wordt de betekenis van deze uitkomsten voor het onderzoek
beschreven aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt voor het onderzoek.
Samenvatting
In de literatuurstudie is als eerste stilgestaan bij het concept van betekenisgeving. In de context van
organisaties is dat vooral uitgewerkt door Weick (1979, 1995) en daarom wordt in het vervolg van het
onderzoek ook bij zijn theorieën aangesloten. Aansluitend op Weick (1979, 1995) wordt de
werkelijkheid beschouwd als een constructieproces, waarin mensen met elkaar een werkelijkheid
produceren. Een sociaal proces, waarin mensen betekenis creëren in de interactie met anderen. Dat
handelen heeft vervolgens weer effect op de wijze waarop zij de wereld taxeren en een (nieuwe)
werkelijkheid construeren. Betekenisgeving komt dus tot stand vanuit individueel en collectieve
reflectie, door het aangaan van een dialoog tussen verschillende betrokkenen. Deze opvatting is van
belang voor het begrijpen en beschrijven van het handelen van managers, waarbij interactie tussen
mensen cruciaal is. In dit onderzoek wordt de werkelijkheid niet gezien als een objectief gegevens,
maar is deze wel van buitenaf waarneembaar en bestudeerbaar is. Het is een constructie die in sociale
processen betekenis krijgt.
De subjectiviteit van de betekenisgeving is door onderzoekers (onder meer door Argyris, 1985)
gekoppeld aan de selectieve perceptie van de actoren. Argyris (1985) geeft aan dat door te reflecteren
de kloof tussen de spreektheorie (wat mensen uitspreken) en de gebruikstheorie (wat mensen doen)
kan worden verkleind.
Uit de literatuur blijkt ook dat de effectiviteit van verandering wordt beïnvloed door de betekenisgeving
op het middenniveau van de organisatie. Door het produceren van betekenis creëert de middenmanager een context voor medewerkers om in te bewegen. Dit bevestigt dat middenmanagers een
belangrijke rol hebben in de dienstverlening en relevant is om onderzocht te worden.
Als tweede is in dit deel van de literatuurstudie ingegaan op de beschikbare literatuur over motivatie en
drijfveren. Onderzoekers zien dat het waargenomen gedrag en handelen van middenmanagers is
gekoppeld aan hun motivatie. Maar bij het beschrijven van die motivatie, komen onderzoekers tot
uiteenlopende resultaten. Geconcludeerd is dat er onder onderzoekers geen overeenstemming is over
de motivatie en drijfveren van middenmanagers. Waarbij de mate van autonomie (vergelijkbaar met de
regelruime en beslisruimte uit paragraaf 2.2.5) door onderzoekers als een belangrijke (maar niet enige)
behoefte c.q. bron van motivatie wordt genoemd.
In dit onderzoek wordt aangesloten bij de door McClelland in 1987 ontwikkelde theorie over menselijke
motivatie. Door onderzoekers (Damen, 2007; Kaats en Opheij, 2008) is hierbij een onderscheid
gemaakt in argumenten, overtuigingen en drijfveren. Een onderverdeling die ook in dit onderzoek wordt
gebruikt en die de mogelijkheid biedt om onderzoeksresultaten van andere onderzoekers te gebruiken
voor de reflectie op de uitkomsten van dit onderzoek. Voor het beschrijven van de drijfveren wordt de
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onderverdeling van McClelland (1987) overgenomen. Hij onderscheidt daarbij de prestatiemotivatie
een machtsmotivatie en een affiliatiemotivatie. Hiervoor is gekozen omdat dit de mogelijkheid geeft om
breed te kijken naar de motivatie van de middenmanagers, maar ook een eerste ordening hierin
aanbrengt. Daarbij wordt in dit onderzoek de koppeling tussen de motivatie en de betekenisgeving (van
klanten, medewerkers en middenmanagers) in het handelen van de middenmanager gelegd.
Bij de literatuurstudie over handelingen en gedrag is geconcludeerd dat meerdere onderzoekers de
term handelingen gebruiken om het gedrag en wat iemand doet te beschrijven. De meeste auteurs en
onderzoekers spreken dan over handelingstheorie: een wijze van beschrijven van gedrag, gebaseerd
op de wisselwerking tussen individu en context. Het handelen is daarbij niet willekeurig. Er zijn
patronen te onderkennen in het handelen van de middenmanagers. Daarbij is het voor middenmanagers niet eenvoudig om zelf zicht te krijgen op hun (patronen) in handelen. De eerder benoemde
kloof tussen spreektheorie en gebruikstheorie is daarbij een belangrijk element. In veel gevallen zijn
handelingstheorieën grotendeels zelfs onbewust, concluderen Argyris en Schön (1996). Om ze te
kunnen beschrijven is daarom explicitering met behulp van reflectie van anderen, noodzakelijk.
Daarmee is volgens onderzoekers (zie ook Reitsma, 2014) het handelen niet statisch, maar zijn ze
onderhevig aan debat en leerprocessen. Omdat dit aansluit bij de betekenisgeving als continu proces,
wordt deze conclusie in dit onderzoek onderschreven.
Om het abstractieniveau van de beschrijvingen van wat een middenmanager doet te verduidelijken,
wordt in dit onderzoek de term ‘handelingsrepertoire’ gebruikt. Een term die in de wetenschap relatief
weinig is gebruikt. Daarom is voor dit onderzoek een definitie opgesteld die is gebaseerd op de
literatuurstudie. De definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd is: ‘een handelingsrepertoire is het
geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties
inzetten’.
In het vervolg van de literatuurstudie is geconcludeerd dat onder de onderzoekers geen overeenstemming is over het handelingsrepertoire van de middenmanagers. Deels komt dit omdat veel van de
onderzoekers zich richten op het hoger management en minder aandacht is voor de middenmanager
(Rainey en Watson, 1996). Of omdat er (zoals bij Luthans, 1988) geen onderscheid wordt gemaakt
tussen de hoger managers en de middenmanagers. Vanuit deze onderzoeken naar het gehele
management komt naar voren dat managers veel dingen achter elkaar doen op een dag (Mintzberg,
1973) en dat daarbij managers het grootste deel van hun tijd aan interpersoonlijke communicatie met
anderen besteden (Mintzberg, 1973; Luthans, Hodgetts en Rosenkrantz, 1988). Daarbij ligt de
aandacht vooral intern, op de medewerkers.
Uit onderzoeken, waarbij een onderscheid is gemaakt in hoger management en middenmanagent,
blijkt dat voor middenmanagers het accent ligt op coachen, teamontwikkeling en klantgerichtheid.
Waarbij ook is geconcludeerd dat het moeilijk is om te beschrijven wat bijvoorbeeld coachen concreet
inhoudt. Luthans (1988) eindigt zijn onderzoek dan ook met een oproep tot meer onderzoek naar het
gedrag en handelen van effectieve managers. Een oproep waar dit onderzoek zich bij aansluit.
Het handelen van middenmanagers in hun natuurlijke omgeving is, als een van de weinigen, onderzocht door Van der Weide en Wilderom (2004). Specifiek voor overlegsituaties blijkt dat ‘richting
geven’, ‘voorzien van positieve feedback’ en ‘verifiëren’ de meest gebruikte gedragingen zijn van
middenmanagers. Voor dit onderzoek zijn de uitkomsten van Van der Weide en Wilderom te gebruiken
om te kunnen reflecteren op de uitkomsten van de analyse van het waargenomen handelen van de
middenmanagers. Omdat zij een vooraf gecodeerde set aan handelingen hebben gebruikt in hun
onderzoek, wat niet aansluit bij het beschrijvende en exploratieve karakter van dit onderzoek, zijn de
uitkomsten van Van der Weide en Wilderom echter te beperkt voor het beantwoorden van de totale
onderzoeksvraag.
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Tot slot geven meerdere onderzoekers aan dat de externe ontwikkelingen zoals de digitalisering ertoe
leiden dat ook de activiteiten van middenmanagers veranderen. En dat de verschuiving van taakgericht
naar mensgericht sturen aanleiding vormt voor een actueel onderzoek naar het handelingsrepertoire
van de middenmanagers. Ook deze conclusie wordt in dit onderzoek onderschreven.
Betekenis
Op basis van deze samenvatting van de literatuurstudie en de onderzoeksvraag van dit onderzoek,
worden de volgende punten meegenomen die van betekenis zijn voor het vervolg van het onderzoek:
- het handelen van middenmanagers is geen objectief gegeven, maar krijgt betekenis in een sociaal
proces. Het is echter wel waarneembaar en bestudeerbaar. In dit onderzoek wordt daarom het
verzamelen van de verhalen van drie actoren (klanten, medewerkers en middenmanagers)
opgenomen in de onderzoeksopzet in hoofdstuk 4
- de middenmanagers hebben een belangrijke rol in de betekenisgeving in organisaties c.q. het
organiseren. Onder de rol wordt in dit onderzoek verstaan ‘een samenhangend pakket aan taken
die door een of meer personen vervuld kan worden’
- het is gebruikelijk dat er een discrepantie is tussen spreektheorie en gebruikstheorie. Daarom wordt
in dit onderzoek niet alleen gebruikgemaakt van verhalen, maar wordt ook het observeren van de
middenmanagers opgenomen in de onderzoeksopzet
- het handelen van middenmanagers is gekoppeld aan hun motivatie. En daarom is de motivatie van
de middenmanagers relevant voor het geven van betekenis aan het (waargenomen) handelen van
de middenmanagers
- bij het beschrijven van de motivatie van middenmanagers wordt, in aansluiting op Kaats en Opheij
(2008), de motivatie n onderverdeeld in argumenten (de contextgebonden motivatie), overtuigingen
(de persoonsgebonden bewuste motivatie) en drijfveren (de persoonsgebonden onbewuste
motivatie)
- voor het beschrijven van de drijfveren wordt in dit onderzoek de definitie van McClelland (1987)
overgenomen. Daarmee wordt binnen de drijfveren onderscheid gemaakt in de behoefte aan macht,
prestatie en affiliatie
- het handelen van de middenmanager is niet statisch en moet bezien worden in de context waarin
het handelen plaatsvindt. De beschrijving van de context van het handelen is onderdeel van de
onderzoeksopzet, die wordt besproken in hoofdstuk 4. De bredere context (de financiële dienstverlening) wordt n hoofdstuk 5 beschreven
- in het handelen van middenmanagers kunnen patronen worden ontdekt, die gekoppeld zijn aan hun
intenties en motivatie. Maar de patronen zijn vaak onbewust of onzichtbaar voor de middenmanagers zelf. Om zicht te krijgen op het eigen handelingsrepertoire kan een middenmanager zelf
reflecteren, maar is feedback van andere betekenisvolle actoren van toegevoegde waarde
- in dit onderzoek wordt als definitie aangehouden: ‘een handelingsrepertoire is het geheel aan
handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties inzetten’.
- voor zover bij de onderzoeker bekend, is er geen onderzoek gedaan wat het handelingsrepertoire
van de middenmanager in de dienstverlening beschrijft
- het handelen van middenmanagers kan alleen goed beschreven worden als dit (ook) wordt
bestudeerd in de natuurlijke omgeving. Daarom wordt naast het gebruik van vragenlijsten en
interviews, de middenmanager ook geobserveerd in zijn werkomgeving.
Hiermee wordt de literatuurstudie naar het handelingsrepertoire afgesloten. In de volgende paragraaf
worden de gevolgen van de gehele literatuurstudie voor dit onderzoek beschreven.
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2.5 Gevolgen van de literatuurstudie voor het vervolg van het
onderzoek
In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten beschreven van de literatuurstudie die is uitgevoerd in dit onderzoek. Bij de literatuurstudie zijn vier onderwerpen behandeld die relevant zijn voor het beantwoorden
van de onderzoeksvraag. Deze vier onderwerpen zijn:
1. Dienstverlening, waarbij de definitie en belangrijkste kenmerken van dienstverlening zijn
behandeld.
2. De middenmanager, waarbij een definitie is beschreven met de belangrijkste kenmerken, maar
ook stil is gestaan bij de positie en ontwikkeling van de middenmanager.
3. Sturing geven aan verandering en ontwikkeling, waarbij is ingegaan op manieren om (gepland) te
veranderen en dit gekoppeld is aan de middenmanager als veranderaar.
4. Betekenisgeving, drijfveren en handelingen, waarbij is stilgestaan bij het handelingsperspectief.
In deze afsluitende paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten van het literatuuronderzoek samengevat. Voor een gedetailleerde beschrijving zijn de samenvattingen aan het einde van elke paragraaf
beschikbaar. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de uitkomsten beschreven. Na de samenvatting van de uitkomsten wordenen in deze paragraaf ook de gevolgen van de literatuurstudie voor
het onderzoek beschreven.
Samenvatting
In deze literatuurstudie is als eerste ingegaan op de definitie van dienstverlening en de belangrijkste
kenmerken van het verlenen van diensten. Daarbij is geconcludeerd dat er overeenstemming is over
het feit dat het leveren van een dienst in belangrijke mate is gekoppeld aan de mensen die de dienst
leveren en de mensen die de dienst afnemen (Tettero, 1994; Fitzsimmons, 2013). Het belangrijkste
kenmerk van dienstverlening is dat het economische activiteit betreft waarbij waarde wordt uitgeruild
tussen mensen. Hierover is geconcludeerd dat waardecreatie kan worden gezien als een interactie
tussen klant en medewerker. Daarbij is de beleving van de (hoeveelheid) waarde die wordt gecreëerd,
afhankelijk van de persoon (klant of medewerker) die de waarde ervaart (Pine, 1995; Liu en Chen,
2006). Hierbij spelen klanten en medewerkers een centrale rol, waarbij in de meeste beschrijvingen
van de aard van dienstverlening, de nadruk vooral wordt gelegd op de aanbodzijde. In dit onderzoek
wordt daarom een toevoeging gedaan aan de literatuur, door het klantperspectief als onderdeel van
het onderzoek op te nemen.
Verschillende onderzoekers benadrukken eveneens de variëteit en complexiteit in de dienstverlening
door het gebruiken van uiteenlopende begrippen als heterogeniteit, abstract en lastig observeerbaar.
Het levert volgens Jansen (2010) een situatie op waarbij managers minder controle hebben en waarbij
in sommige gevallen effectief management vrijwel onmogelijk is. Wat voor managers wel mogelijk is, is
onderwerp zvan dit onderzoek. Om daarbij een te sterke kleuring door individuele voorkeuren en interactie te voorkomen (en daarmee de mogelijkheden tot generalisatie van de onderzoeksuitkomsten te
beperken), richt dit onderzoek zich op de dienstverlening in grotere volumes, met een repetitief
karakter passend bij een strategie van Operational Excellence (Treacy en Wiersema,1996). Waarbij
een streven naar operational excellence wordt ingevuld door frontoffice-medewerkers (met klantcontact) die enige routine en ervaring in hun handelen hebben.
In dit deel van de literatuurstudie is ook ingegaan op het organiseren van dienstverlening. Het voldoen
aan de belangen van klanten (Elshout, 2006) en medewerkers (Heintzman en Marson, 2005) is daarbij
steeds moeilijker vanwege de diversiteit en de kritische aarde van beide groepen. Op het snijvlak van
deze belangen bevindt zich de middenmanager (Balogun, 2003; Mars, 2010). Gebleken is dat de
(midden)manager door de meeste onderzoekers wordt gezien als een bestanddeel voor de typering en
beschrijving van dienstverleners. Wanneer wordt gekeken naar de kwaliteit van (het organiseren van)
de dienstverlening, wordt dat bepaald door de mate waarin de verwachting van de klant is gerealiseerd
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of overtroffen. De door Parasuraman (1988) beschreven vijf gaps tussen verwachtingen van klant en
realisatie, zijn niet in alle type organisaties toepasbaar, maar maken wel duidelijk dat medewerkers en
managers een belangrijke rol spelen in het voldoen aan de klantverwachting. Daarbij is in de beschikbare typologieën (Gastelaars, 2005; Kwakman, 2007) het management voornamelijk weergegeven in
termen van competenties, functieomschrijvingen en leiderschapsstijlen. De nadruk ligt op wat middenmanagers zijn of moeten kunnen, niet op wat zij doen. Het handelingsperspectief is daarbij onderbelicht in de literatuur.
Gebleken is verder dat er een breed pallet aan definities voor middenmanagers beschikbaar is.
Onderzoekers komen tot verschillende definities, waarbij Huy (2001) het meest wordt geciteerd met
zijn beschrijving vanuit een structuurperspectief. Huy gaat echter uit van een organisatie met veel
managementlagen, wat ertoe leidt dat de middenmanager niet eenduidig is vast te stellen bij zeer grote
organisaties (met meer dan vijf echelons) en bij zeer kleine organisaties (met minder dan twee
echelons). Dit onderzoek sluit aan bij Elfferich (2008) die de middenmanager definieert als: Hij houdt
toezicht op de uitvoering. Het is dus de manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. De
middenmanager functioneert dus op het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het snijvlak
tussen strategie en uitvoering, waar zij leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer.
Daarmee is het meest zichtbaar dat een middenmanager een rol heeft in de uitvoerende werkzaamheden van een dienstverlener. En hoewel verschillende bronnen in de literatuur een tweedeling maken
tussen de manager en leider, wordt in dit onderzoek geen expliciet onderscheid gemaakt tussen
leiders en managers. Hierbij wordt de redenering van Mintzberg (1973) gevolgd, die stelt ‘managers
moeten leidinggeven en leiders moeten managen’. Omdat de onderzoeksvraag is gericht op wat
middenmanagers doen, hoe zij handelen, is een onderscheid in handelen als leider dan wel handelen
als manager voor dit onderzoek niet van belang. In de handelingen zullen aspecten van leiderschap en
management aanwezig zijn.
Aansluitend bij de typologie van Elshout (2006) beschrijft dit onderzoek het handelen van een ‘integraal
manager’. De middenmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten van een team of eenheid en zijn
toegevoegde waarde levert hij door het coördineren van het primaire proces en het invulling geven aan
de sociale functie van de organisatie. De beschrijving van Elshout (2006) wordt in dit onderzoek
gebruikt, omdat het een heldere typologie geeft van de middenmanager in de context van de dienstverlening, aansluitend bij de onderzoeksvraag. Het geeft aan dat de middenmanager een breed terrein
bestrijkt, wat aansluit bij de uitkomsten van het literatuuronderzoek naar de ontwikkelingen en
dilemma’s van middenmanagers. In een poging om te komen tot het doorbreken van de lastige positie
van de middenmanagers, komen onderzoekers met verschillende oplossingsrichtingen. Waarover wel
overeenstemming is onder de onderzoekers, is dat er behoefte is aan duidelijkheid over de rol,
prestaties en functie van de middenmanagers (Mintzberg, 1973; Luthans, 1987; Stoker, 2003;
Gastelaars, 2013) om daarmee de complexiteit voor middenmanagers te kunnen reduceren.
Voor het beschrijven van de middenmanager is in deze literatuurstudie ook stilgestaan bij de competenties van middenmanagers. Drie competenties worden veelvuldig genoemd, namelijk resultaatgerichtheid, besluiten nemen en ontwikkelen van mensen. In de meeste onderzoeken blijven deze
competenties hier echter niet toe beperkt (veelal aangevuld tot tien competenties of meer). Daarom
worden drie competenties niet als belangrijkste competenties aangemerkt, maar als het meest in de
beschrijvingen opgenomen. Geconcludeerd is ook dat de beschrijvingen nog te divers en te weinig
gericht zijn op het handelen en het gedrag van de middenmanager in hun concrete praktijk. Dit
onderzoek sluit zich dan ook aan bij de kritiek van onderzoekers (Bolden en Gosling, 2004) dat de
competentiebenadering van toegevoegde waarde is, maar de werkelijkheid te veel generaliseert.
En maar voor een deel invulling geeft aan het beschrijven van middenmanagers.
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In dit hoofdstuk is ook ingegaan op de beschikbare literatuur over leiderschap. Daarbij zijn door onderzoekers vier stromingen onderscheiden (te weten trait, style, contigency en new leadership), die elk
een bijdrage bieden aan (het kijken naar) het handelen van de middenmanager. Tegelijkertijd is
geconcludeerd dat geen enkele theorie volledig wordt ondersteund door empirisch onderzoek (Stoker,
2003). Zij hebben echter wel hun toegevoegde waarde voor dit onderzoek. In dit onderzoek wordt
voornamelijk worden aangesloten bij de new leadership-benadering (omdat daarin het gedrag van de
leider een belangrijke plek inneemt), zonder daarbij aan te sluiten bij de scheiding tussen transformationeel en transactioneel leiderschap. Gekoppeld aan de uitkomsten van Bass (1995), dat zowel
transactioneel als transformatief leiderschap nodig is, is dit voor het onderzoek een te strikte scheiding.
Dit onderzoek gaat ervan uit dat er eerder sprake is van een overlap tussen beide typen leiderschap,
waarbij een middenmanager afhankelijk van de context waarin de hij functioneert transactioneel en
transformatief leiderschap zal vertonen. Daarom is een nader onderscheid hiertussen, niet van belang
voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Op basis hiervan zullen de leiderschapstheorieën in
dit onderzoek worden gebruikt om de uitkomsten te interpreteren en betekenis te geven aan het
handelingsrepertoire van de middenmanager.
Op basis van de beschikbare literatuur over regelruimte en zelfsturende team is geconcludeerd dat
medewerkers een bepaalde hoeveelheid regelruimte (het geheel aan regelmogelijkheden) in verhouding tot de regelvereisten nodig hebben om gemotiveerd te raken en blijven in hun werk (Karasek,
1979; Schoemaker, 2003). En dat de middenmanager een belangrijke rol heeft bij het vormgeven van
de verhouding tussen regelruimte en regelvereisten voor zijn medewerkers. De perceptie van de
medewerker zelf, speelt daarbij een belangrijke rol. Deze benadering sluit aan bij de individuele
betekenisgeving, waarbij de essentie van de dienstverlening (de betekenisvolle interactie van klant en
medewerker) wordt gezien als vertrekpunt en niet als resultante van een organisatiewijze. Een vergaande vorm van regelruimte voor medewerkers, is het zelfsturende team. In dit onderzoek wordt
daaronder (aansluitend bij Leliveld en Vink, 2001) verstaan: ‘Een groep mensen die onder leiding van
een teammanager gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak en zelf het werk coördineert om te
komen tot een meetbaar resultaat en zelfstandig beslist over het intern functioneren’. Uit de literatuurstudie is gebleken dat de middenmanager bij een zelfsturend team niet in alle gevallen overbodig is,
maar dat hij wel een andere stijl van leidinggeven moeten aanhouden. Over de precieze stijl is geen
overeenstemming onder onderzoekers, maar er kan wel worden geconcludeerd dat dat de middenmanager meer coachend en faciliterend naar de medewerkers moet zijn.
Bij de onderzoeken naar de verwachtingen over middenmanagers, is als rode draad zichtbaar dat
verwachtingen zich richten op de rol en toegevoegde waarde van de middenmanagers naar enerzijds
het primaire proces (waarbij de klant, zoals eerder opgemerkt, minder aandacht krijgt). En anderzijds
naar de rol van de middenmanager in het doorvoeren (of implementeren) van veranderingen. Bij de
analyse van de beschikbare literatuur over veranderkunde is geconcludeerd dat meerdere veranderbenaderingen zijn beschreven, die door De Caluwé en Vermaak (2006) zijn geïntegreerd tot vijf
manieren van kijken naar verandering. Deze vijf manieren van kijken van verandering worden in dit
onderzoek gebruikt om het handelen betekenis te geven en te kunnen analyseren. Dit onderzoek
beschouwt het als een gegeven dat de middenmanagers bij een veranderproces aannames over
veranderen hebben. Het gaat er in dit onderzoek om hoe die aannames worden omgezet in daadwerkelijk handelen tijdens veranderingen. Voor dit onderzoek worden de aannames van middenmanagers over veranderen gebruikt om het handelen betekenis te geven en te kunnen analyseren.
Aansluitend bij de onderzoeksvraag is gekozen voor de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak
(1999), mede gezien de beschikbaarheid van een gevalideerde test om de verandervoorkeur vast te
stellen. Hierdoor kan ook gebruik worden gemaakt van een recent ontwikkeld verandergame wat de
mogelijkheid bood voor een verkennende interventie in het onderzoek.
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Het handelen van de middenmanager wordt in dit onderzoek bezien in de context van het (bewerkstelligen van) veranderingen. Daarbij wordt uitgegaan van continu veranderen, een situatie waarbij de
verandering bezig is. Bij het inzichtelijk maken van het handelingsrepertoire van de middenmanagers is
ook het perspectief betrokken van gepland veranderen. Dit perspectief is met name van belang, omdat
juist daar de rol van leiderschap expliciet aan de orde is (Stoker, 2006). Een belangrijk onderdeel van
gepland veranderen zijn de interventies die tijdens een verandering worden gedaan. Voor een interventie wordt in dit onderzoek de definitie gevolgd zoals beschreven door De Caluwé en Vermaak
(1999): één (of een serie) geplande veranderactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van de
organisatie te helpen vergroten (De Caluwé en Vermaak, 2006, vrij naar Cummings en Worley, 1993).
Verder is op basis van de beschikbare literatuur geconcludeerd dat bij veranderingen en bij het
beïnvloeden van mensen, een belangrijke rol is weggelegd voor de middenmanager. Er is overeenstemming onder de onderzoekers dat de managers en nog specifieker ’het gedrag van managers', van
grote invloed is op het effect van een verandering (Balogun, 2003). De middenmanagers hebben een
centrale plek in de organisatie en zijn de verbinders tussen topmanagement en de medewerkers c.q.
het primaire proces. Het ontbreekt aan empirisch bewijs voor de stelling dat de functie van middenmanager is verouderd en zal verdwijnen (Van de Weide en Wilderom, 2004). Middenmanagers spelen
een belangrijke rol bij het leiden van de verandering en zijn tegelijkertijd (net als medewerkers) vaak
onderwerp van de verandering zelf. In dat laatste geval kunnen zij in positieve zin de verandering
stimuleren of in negatieve zin de verandering tegenhouden. Beide invalshoeken (leider van verandering en subject van verandering) worden in dit onderzoek voor de middenmanagers belicht.
Omdat de doelstelling van het onderzoek is om een overzicht te geven van het totale handelen van de
middenmanager, is een onderverdeling of afbakening niet noodzakelijk voor de uitkomsten van dit
onderzoek.
Hoewel de rol en het belang van de middenmanager in veranderingen door onderzoekers worden
onderschreven, zijn de activiteiten van de middenmanager als ‘change intermediair’ nog niet inzichtelijk
gemaakt. Neuman c.s. (2012) doen dan ook de suggestie voor vervolgonderzoek (onder meer) een
verdieping op de activiteiten die de middenmanager tijdens veranderprocessen uitvoert en zij geven
aan dat observaties daarbij een belangrijke aanvulling op hun narratieve onderzoeksopzet zou
betekenen. Hierop wordt in dit onderzoek aangesloten en het observeren wordt opgenomen in de
onderzoeksopzet van dit onderzoek.
Als laatste onderdeel van de literatuurstudie is ingegaan op het handelingsrepertoire. Als eerste is
daarbij ingegaan op het concept van betekenisgeving, een concept dat in de context van organisaties
vooral is uitgewerkt door Weick (1979, 1995). Daarom wordt in het vervolg van het onderzoek ook bij
zijn theorieën. Aansluitend op Weick (1979, 1995) wordt de werkelijkheid beschouwd als een constructieproces, waarin mensen met elkaar een werkelijkheid produceren. Betekenisgeving komt tot
stand vanuit individueel en collectieve reflectie, door het aangaan van een dialoog tussen verschillende
betrokkenen. Deze opvatting is van belang voor het begrijpen en beschrijven van het handelen van
managers, waarbij interactie tussen mensen cruciaal is. In dit onderzoek wordt de werkelijkheid niet
gezien als een objectief gegeven, maar is deze wel van buitenaf waarneembaar en bestudeerbaar. Het
is een constructie die in sociale processen betekenis krijgt. De subjectiviteit van de betekenisgeving is
door onderzoekers (onder meer door Argyris, 1985) gekoppeld aan de selectieve perceptie van de
actoren. Argyris (1985) geeft aan dat door te reflecteren de kloof tussen de spreektheorie (wat mensen
uitspreken) en de gebruikstheorie (wat mensen doen) kan worden verkleind. Uit de literatuur blijkt ook
dat de effectiviteit van verandering wordt beïnvloed door de betekenisgeving op het middenniveau van
de organisatie. Door het produceren van betekenis creëert de middenmanager een context voor
medewerkers om in te bewegen. Dit bevestigt dat middenmanagers een belangrijke rol hebben in de
dienstverlening en relevant is om onderzocht te worden.
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Op basis van het literatuuronderzoek is ook geconcludeerd dat de motivatie van de middenmanagers
van belang is (Damen, 2007; Elshout, 2006; Stoker en Kolk, 2003). En dat voor een effectieve middenmanager het kúnnen alleen, niet genoeg is. Ook het wíllen is van belang. Daarmee zijn op basis van
de literatuur ook de drijfveren en beweegredenen van de middenmanagers betrokken in dit onderzoek.
Bij het beschrijven van die motivatie, komen onderzoekers tot uiteenlopende resultaten. Geconcludeerd is dat er onder onderzoekers geen overeenstemming is over de motivatie en drijfveren van
middenmanagers. Waarbij de mate van autonomie (vergelijkbaar met de regelruime en beslisruimte)
door onderzoekers als een belangrijke (maar niet enige) behoefte c.q. bron van motivatie wordt
genoemd.
In dit onderzoek wordt voor het beschrijven van de motivatie van middenmanagers aangesloten bij de
door McClelland in 1987 ontwikkelde theorie over menselijke motivatie. Door onderzoekers (Damen,
2007; Kaats en Opheij, 2008) is hierbij een onderscheid gemaakt in argumenten, overtuigingen en
drijfveren. Een onderverdeling die ook in dit onderzoek wordt gebruikt en die de mogelijkheid biedt om
onderzoeksresultaten van andere onderzoekers te gebruiken voor de reflectie op de uitkomsten van dit
onderzoek. Voor het beschrijven van de drijfveren wordt de onderverdeling van door McClelland (1987)
overgenomen. Hij onderscheidt daarbij de prestatiemotivatie, een machtsmotivatie en een affiliatiemotivatie. Hiervoor is gekozen, omdat dit de mogelijkheid geeft om breed te kijken naar de motivatie
van de middenmanagers, maar ook een eerste ordening hierin te aanbrengen. Daarbij wordt in dit
onderzoek de koppeling tussen de motivatie en de betekenisgeving (van klanten, medewerkers en
middenmanagers) in het handelen van de middenmanager gelegd.
Bij de literatuurstudie over handelingen en gedrag is geconcludeerd dat meerdere onderzoekers de
term handelingen gebruiken om het gedrag en wat iemand doet te beschrijven. Dit onderzoek wil een
bijdrage leveren aan het theoretisch veld van middenmanagers door daar het perspectief van het
handelen (als zichtbare component van het functioneren) aan toe te voegen. Met name gericht op
(de interactie tussen) klanten en medewerkers. Hierbij is via het begrip handelingsrepertoire een
abstractieniveau voor de beschrijving van het handelen gekozen dat zich positioneert tussen
competenties van een middenmanager enerzijds en time studies anderzijds. Dit onderzoek is gericht
op het inzichtelijk maken wat een middenmanager doet, hoe hij zijn competenties inzet en omzet in
handelen. De gehanteerde definitie voor dit onderzoek is daarbij ‘een handelingsrepertoire is het
geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties
inzetten’
In het vervolg van de literatuurstudie is geconcludeerd dat er onder de onderzoekers geen overeenstemming is over het handelingsrepertoire van de middenmanagers. Deels komt dit omdat veel van de
onderzoeker zich richten op het hoger management en minder aandacht is voor de middenmanager
(Rainey en Watson, 1996). Of omdat er (zoals bij Luthans, 1988) geen onderscheid wordt gemaakt
tussen de hoger managers en de middenmanagers. Vanuit deze onderzoeken naar het gehele
management komt naar voren dat managers het grootste deel van hun tijd aan interpersoonlijke
communicatie met anderen besteden (Mintzberg, 1973; Luthans, Hodgetts en Rosenkrantz, 1988).
Daarbij ligt de aandacht vooral intern, op de medewerkers. Uit onderzoeken, waarbij een onderscheid
is gemaakt in hoger management en middenmanagent, blijkt dat voor middenmanagers het accent ligt
op coachen, teamontwikkeling en klantgerichtheid. Maar ook is geconcludeerd dat het moeilijk is om te
achterhalen wat bijvoorbeeld het coachen dan concreet is. Luthans (1988) eindigt zijn onderzoek dan
ook met een oproep tot meer onderzoek naar het gedrag en handelen van effectieve managers. Een
oproep waar dit onderzoek zich bij aansluit.
Het handelen van middenmanagers in hun natuurlijke omgeving is, als een van de weinigen, onderzocht door Van der Weide en Wilderom (2004). Specifiek voor overlegsituaties blijkt dat ‘richting
geven’, ‘voorzien van positieve feedback’ en ‘verifiëren’ de meest gebruikte gedragingen zijn van
middenmanagers. Voor dit onderzoek zijn de uitkomsten van Van der Weide en Wilderom te gebruiken
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om te kunnen reflecteren op de uitkomsten van de analyse van het waargenomen handelen van de
middenmanagers. Omdat zij een vooraf gecodeerde set aan handelingen hebben gebruikt in hun
onderzoek, wat niet aansluit bij het beschrijvende en exploratieve karakter van dit onderzoek, zijn de
uitkomsten van Van der Weide en Wilderom echter te beperkt voor het beantwoorden van de totale
onderzoeksvraag.
Tot slot geven meerdere onderzoekers aan dat de externe ontwikkelingen zoals de digitalisering ertoe
leiden dat ook de activiteiten van middenmanagers veranderen. En dat de verschuiving van taakgericht
naar mensgericht sturen aanleiding vormt voor een actueel onderzoek naar het handelingsrepertoire
van de middenmanagers. Ook deze conclusie wordt in dit onderzoek onderschreven.
Betekenis
Op basis van deze samenvatting van de literatuurstudie en de onderzoeksvraag van dit onderzoek, zijn
in tabel 2.18 de punten opgenomen die van betekenis zijn voor het vervolg van het onderzoek.
Tabel 2.18: Betekenis van de literatuurstudie (per onderzocht onderwerp) voor het onderzoek
Onderwerp

Betekenis voor onderzoek

Dienstverlening

In de dienstverlening vervult de klant een cruciale rol. Daarmee is het
klantperspectief van belang voor het onderzoek naar het handelingsrepertoire van
de middenmanager
Diensten kunnen op verschillende wijzen worden getypeerd. In dit onderzoek wordt
de indeling van Kwakman (2007) gebruikt en wordt de type dienst die hij omschrijft
als ‘oplossingen’ onderzocht. Daarmee wordt de diversiteit aan diensten (en
daarmee de complexiteit van de context van de middenmanagers) gereduceerd wat
aansluit bij de onderzoeksvraag die gericht is op het handelen van de
middenmanager
De handelingen van de (midden)manager in de dienstverlening is voor
middenmanagers niet omschreven. Inzicht geven in het handelen van de
middenmanager is een toevoeging aan de beschikbare beschrijvingen van
dienstverleners
Bij het leveren van kwaliteit van dienstverlening (en de waardecreatie in de
dienstverlening), spelen zowel managers als medewerkers als klanten een rol. De
belangen van klanten en medewerkers zijn daarmee van betekenis voor de creatie
van waarde in de dienstverlening

Sturen van
verandering

De vijf manieren van kijken naar veranderen zoals beschreven door De Caluwé en
Vermaak (2006) worden gebruikt voor het betekenisgeven van het handelen in
veranderingen
Het onderzoek heeft betrekking op zowel geplande als ongeplande veranderingen
voor middenmanagers. Onder gepland veranderen wordt verstaan ‘een
voorgenomen, doelgerichte verandering met een duidelijke richting, waarbij het
plan/de route flexibel kan en zelfs moet zijn’
Als onderdeel van gepland veranderen wordt een interventie gedefinieerd als ‘één
(of een serie) geplande veranderactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van
de organisatie te helpen vergroten’
Middenmanagers vervullen een cruciale rol in het succesvol doorvoeren van
veranderingen. Het handelen van middenmanagers in veranderingen is daarom het
onderwerp van dit onderzoek
Veranderingen worden niet alleen door middenmanagers geleid, maar dat
middenmanagers (moeten daardoor) ook zelf in verandering komen. De
middenmanager is leider van verandering en subject van verandering. Beide
invalshoeken zijn onderwerp van dit onderzoek
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Middenmanagers

De middenmanager heeft een cruciale rol in het hanteren van de (spanningen
tussen de) belangen van klanten, medewerkers en die van de dienstverlener
De middenmanagers worden gedefinieerd als: een manager die direct leidinggeeft
aan uitvoerende werkzaamheden en verantwoording aflegt aan het hoger
management. Hij houdt toezicht op de uitvoering. Het is dus de manager die zich
één laag boven de uitvoerenden bevindt. De middenmanager functioneert dus op
het drukke knooppunt van bedrijfsprocessen, op het snijvlak tussen strategie en
uitvoering, waar zij leidinggeven aan een steeds complexere werkvloer
De middenmanager is integraal verantwoordelijk voor een gehele unit, waarbij zijn
toegevoegde waarde ligt op zowel het coördineren van het primaire proces als op de
sociale functie
De verwachtingen over de functie van middenmanagers zijn divers (ook in de tijd
gezien), maar het belang aan helderheid aan concreetheid en helderheid breed
wordt gedragen onder onderzoekers
De middenmanager hebben een belangrijke rol naar zowel het primair proces en als
in het implementeren en doorvoeren van veranderingen. Dit levert voor
middenmanager een spanningsveld op waar hij mee moet kunnen/leren omgaan
(het hoeft dus niet opgelost te worden)
Een competentie wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een latent vermogen (iets
wat iemand kan)
Er is geen overeenstemming over de competenties van middenmanagers, waarmee
vanuit de beschrijving van competenties een bijdrage aan het beschrijven van de
middenmanagers kan worden gegeven
De verschillende stromingen en theorieën over leiderschap orden gebruikt om
betekenis te geven aan het handelen van de middenmanagers
Vanuit de contingency-stroming wordt meegenomen dat het handelen van de
middenmanager beïnvloed wordt door de context waarin dit handelen plaatsvindt
Het onderzoek sluit voornamelijk aan bij de ‘new leadership’-stroming, omdat daarbij
het gedrag van de leider (in dit geval de middenmanager), de situatie en de
medewerkers een voorname plaats innemen. Daarbij wordt geen onderscheid
gemaakt in transactioneel of transformationeel leiderschap, omdat in dit onderzoek
ervan uit wordt gegaan dat een middenmanager beide moet beheersen. En om de
onderzoeksuitkomsten in dit beschrijvend onderzoek niet op voorhand te beperken.
De balans tussen regelmogelijkheden en regelvereisten is van belang voor de
motivatie van medewerkers. De middenmanager heeft een rol in het zorgen voor
een goede balans
Dat er situaties zijn waarbij de teams maximale regelruimte verkrijgen en er sprake
is van zelfsturing. Onder zelfsturende teams wordt daarbij in dit onderzoek verstaan
‘Een groep mensen die onder leiding van een teammanager gezamenlijk werkt aan
een afgeronde taak en zelf het werk coördineert om te komen tot een meetbaar
resultaat en zelfstandig beslist over het intern functioneren’
Een zelfsturend team van invloed is op de werkzaamheden van middenmanager
(minder directief en sturend), maar de middenmanager is niet per definitie overbodig. En de middenmanager heeft een belangrijke rol heeft bij de invoering van
zelfsturende teams.
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Handelingsrepertoire

Het handelen van middenmanagers is geen objectief gegeven, maar krijgt betekenis
in een sociaal proces. Het is echter wel waarneembaar en bestudeerbaar. In dit
onderzoek worden daarom het verzamelen van de verhalen van drie actoren
(klanten, medewerkers en middenmanagers) opgenomen in de onderzoeksopzet
Middenmanagers hebben een belangrijke rol in de betekenisgeving in organisaties
c.q. het organiseren. Onder de rol wordt in dit onderzoek verstaan ‘een
samenhangend pakket aan taken die door een of meer personen vervuld kan
worden’
Er is een discrepantie gebruikelijk tussen spreektheorie en gebruikstheorie. Daarom
wordt in dit onderzoek niet alleen gebruikgemaakt van verhalen, maar wordt ook het
observeren van de middenmanagers opgenomen in de onderzoeksopzet
Het handelen van middenmanagers is gekoppeld aan hun motivatie. En daarom is
de motivatie van de middenmanagers relevant voor het betekenisgeven aan het
handelen van de middenmanagers
Bij het beschrijven van de motivatie van middenmanagers word, in aansluiting op
Kaats en Opheij (2008) de motivatie onderverdeeld in argumenten (de
contextgebonden motivatie), overtuigingen (de persoonsgebonden bewuste
motivatie) en drijfveren (de persoonsgebonden onbewuste motivatie)
Voor het beschrijven van de drijfveren wordt in dit onderzoek de definitie van
McClelland (1987) overgenomen. Daarmee wordt binnen de drijfveren onderscheid
gemaakt in de behoefte aan macht, prestatie en affiliatie.
Het handelen van de middenmanager is niet statisch en moet bezien worden in de
context waarin het handelen plaatsvindt. De beschrijving van de context van het
handelen is onderdeel van de onderzoeksopzet die wordt besproken in hoofdstuk 4.
De bredere context (de financiële dienstverlening) wordt in hoofdstuk 5 beschreven
In het handelen van middenmanagers kunnen patronen worden ontdekt, die
gekoppeld zijn aan hun intenties en motivatie. Maar de patronen zijn vaak onbewust
of onzichtbaar voor de middenmanagers zelf. Om zicht te krijgen op het eigen
handelingsrepertoire kan een middenmanager zelf reflecteren, maar is feedback van
andere betekenisvolle actoren van toegevoegde waarde
In dit onderzoek wordt als definitie aangehouden: ‘een handelingsrepertoire is het
geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in
verschillende situaties inzetten’.
Het handelen van middenmanagers kan alleen goed beschreven worden als dit
(ook) bestudeerd wordt in de natuurlijke omgeving. En dat daarom naast het gebruik
van vragenlijsten en interviews, de middenmanager ook wordt geobserveerd in zijn
werkomgeving.
Voor zover de onderzoeker bekend, is er geen onderzoek is gedaan wat het
handelingsrepertoire van de middenmanager in de dienstverlening beschrijft.

Hiermee is de beschrijving van de literatuurstudie voor dit onderzoek afgerond. In dit hoofdstuk is een
overzicht gegeven van de beschikbare onderzoeken en wetenschappelijke kennis op de relevante
elementen van dit onderzoek. De middenmanager en het denken over betekenisvol handelen nemen
hierin een belangrijke plek in. Daarmee is ook helder geworden waar dit onderzoek beoogd om kennis
toe te voegen aan het wetenschappelijke veld. In het volgende hoofdstuk wordt een beschrijving
gegeven van de veldverkenningen die in dit onderzoek zijn uitgevoerd. Als vervolg en aanvulling op de
literatuurstudie zijn vier kwalitatieve onderzoek gedaan naar de positie en het handelen van de
middenmanager. De uitkomsten van die veldverkenningen worden hierna beschreven.
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3. Veldverkenningen over de middenmanager
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is tegelijkertijd een literatuurstudie en een veldverkenning uitgevoerd, zoals is weergegeven in figuur 1.1. Bij de start van het onderzoek is als onderzoeksvraag aangehouden: ‘wat is het effectieve handelingsrepertoire van de middenmanager om
waarde toe te voegen aan de interactie tussen medewerkers en klanten’. Op basis van de literatuurstudie en de veldverkenning (bestaande uit vier deelverkenningen) is de definitieve onderzoeksvraag
geformuleerd, die verder wordt besproken in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van de
vier veldverkenningen worden beschreven, die hebben geleid tot de definitieve vraagstelling en de
opzet van het onderzoek.
Ten tijde van de uitgevoerde veldverkenningen waren de eerste uitkomsten van de literatuurstudie op
hoofdlijnen beschikbaar en deze zijn richtinggevend geweest voor de uitgevoerde verkennende
onderzoeken. Het gaat dan om de volgende hoofdlijnen: in paragraaf 2.1 zijn de kenmerken van de
dienstverlening beschreven en is vastgesteld dat de dienstverlening in essentie bestaat uit een
waardecreatie in de interactie tussen klanten en medewerkers (Lovelock en Wright, 2007). Ook is, in
paragraaf 2.2 het belang van de middenmanager in de dienstverlening besproken. Daarbij is voor de
definiëring van de middenmanager aangesloten bij de definitie van Elffrich (2008): ‘Een middenmanager is een manager die direct leidinggeeft aan uitvoerende werkzaamheden en verantwoording
aflegt aan het hoger management’. De middenmanager is onderwerp van meerdere onderzoekers
geweest (onder meer Huy, 2001; Stoker c.s., 2000; Elshout, 2006), waarbij het belang en de complexe
‘in between positie’ wordt benadrukt zeker in een veranderende context (zie ook Balogun, 2003). De
moeilijke positie van middenmanagers, die te maken hebben met de belangen van hoger management
en medewerkers hebben, is volop erkend in de literatuur (Currie, 1999; Doorn en Lammers, 1967;
Floyd en Woolridge, 1997; Weide en Wilderom, 2004). Maar hoewel meerdere onderzoekers hiertoe
oproepen, blijft het handelingsrepertoire van de middenmanager in uitgevoerde onderzoeken onderbelicht. Onder het handelingsrepertoire wordt in dit onderzoek verstaan ‘het geheel aan handelingen,
interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties inzetten’. Daaronder vallen
dus handelingen in een stabiele context en handelingen in transformaties in een veranderende context
(de zogenaamde interventies volgens Cummings en Worley, 2005). Onderzoek van onder meer
Luthans (1988) richt zich op het handelen van managers, maar maakt daarbij geen onderscheid tussen
hoger managers en middenmanagers. En waardevol observatieonderzoek van Van der Weide en
Wilderom (2004) beperkt zich tot het handelen in overlegsituaties. Ten slotte constateren Burger,
Jansen en De Caluwé (2010) weliswaar dat bij het ‘nieuw leiderschap’ de context van die leider een
belangrijke beïnvloedende factor van het gedrag vormt, wordt tegelijkertijd in de meeste onderzoeken
een belangrijke actor in die context (de klant) niet betrokken.
Bovengenoemde hoofdlijnen uit de literatuur vormen de basis voor de uitgevoerde veldverkenningen.
Ook de praktijk van financiële dienstverleners ligt een aanleiding en basis voor de verkenningen. ‘Er is
de laatste jaren een enorme hoeveelheid literatuur verschenen over strategie voor organisaties in de
informatiesamenleving en de wijze waarop organisaties moeten veranderen om in de informatiesamenleving succesvol te zijn.’ Zo begonnen wij (Michiel Schoenmaker, Joost Jolink, Simon Noorman en
Martijn Jansen) als auteurs van ons boek ‘De gedreven organisatie’ in 2008. Een boek die zijn oorsprong had in de praktijk en in de literatuur. De verbazingen uit de praktijk van ons advieswerk, waar
wij organisaties zagen worstelen met termen als ‘de onvoorspelbaarheid van de klant’ en de zoektocht
naar gemotiveerde medewerkers en hoe zich die verhouden tot bijvoorbeeld de verschillende
generaties. Maar ook een grote hoeveelheid populaire literatuur die via best practices en via stappenplannen tot de ideale inrichting kwamen. Een zoektocht naar de heilige graal noemden wij dat destijds.
Terwijl er ook boeken verschenen die een kritiek op de wijze van organiseren formuleerden. In die tijd
waren dat onder meer Beroepszeer (Van den Brink, 2005) en de Intensieve menshouderij (Peters &
Pouw, 2005). Net als deze auteurs constateerden wij in ‘De gedreven organisatie’ een belangrijke
uitdaging voor organisaties vanuit een industrieel denken naar een informatie gestuurd denken.
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De industriële organisatie werd gekenmerkt door aanbod gestuurd produceren, voorspelbaarheid en
een klant op afstand. Terwijl in de informatie gestuurde juist het omgekeerde lijkt in te houden:
vraagsturing, de klant is minder vaak anoniem en zeer mondig en werkt zelfs vaak mee in het proces.
De markt en het werk is voor de organisatie minder voorspelbaarder geworden. Het leidde ons ertoe
om terug te gaan naar de essentie van de dienstverlening, de klant en de medewerker. Dan schetsen
wij een vraagstuk, maar doen ook een aanzet voor een oplossing, een denkrichting.
In feite is mijn onderzoek naar de middenmanagers begonnen met het boek ‘De gedreven organisatie’
en is het daarmee, in ruime zin, onderdeel van de (veld)verkenning. Het boek bevat voornamelijk ‘tacit
knowledge’ uit de praktijkliteratuur. En miste het een gedegenheid en diepgang, gebaseerd op echt
empirisch onderzoek. Op verschillende manieren is vervolgens getracht om die kennis beter onderbouwd en robuust te maken. In dit hoofdstuk zijn hierover vier veldverkenningen opgenomen. Deze
hebben een exploratief karakter. Het kenmerkt het zoeken naar de juiste invalshoek en basis voor het
uiteindelijke onderzoek en voor het formuleren van de definitieve onderzoeksvraag en opstellen van de
onderzoeksmethode. Tevens wordt zichtbaar dat in het onderzoek, gaandeweg de transitie is gemaakt
van een advieshouding (oplossen van vraagstukken), naar een onderzoekshouding (waarnemen van
verschijnselen) zoals omschreven door De Caluwé (2013). Daarom zijn de veldverkenningen in
chronologische volgorde opgenomen. In de eerste paragraaf (3.1) is een verkenning weergegeven, die
is gehouden onder 15 topmanagers van banken en verzekeraars. Deze verkenning is breed van opzet
en gericht op de kwaliteit van dienstverlening in brede zin. In een daaropvolgende verkenning
(paragraaf 3.2) is gekeken naar de middenmanager en de patronen die hem (deels) weghouden bij
klanten en medewerkers. Vervolgens is in paragraaf 3.3 een verdiepende studie uitgevoerd bij de
middenmanagers van een bank en hoe zij omgaan met het ‘conflict of interest’ tussen de verschillende
belanghebbenden waar zij mee te maken hebben. En als vierde en laatste veldverkenning is een
groepsinterview met 14 middenmanagers opgenomen, waarmee ook de middenmanagers zelf
betrokken zijn in de veldverkenning. Dit hoofdstuk wordt uiteindelijk afgesloten met de betekenis van
deze verkenningen voor het vervolg van het onderzoek.

3.1 Eerste veldverkenning: interviews met hoger management

1

De markt voor financiële dienstverleners is in de periode van dit onderzoek volop in beweging. Het
behouden van klanten en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening is binnen veel financiële
dienstverleners de meest belangrijke opgave, blijkt uit jaarplannen en gesprekken met betrokkenen.
Zorgverzekeraars veranderen van administratiekantoren naar zorgregisseurs, schade- en levensverzekeraars vechten om de klanten en banken doen er alles aan om het klantvertrouwen terug te
winnen na negatieve berichten over o.a. salarissen, bonussen en reddingsacties met belastinggeld.
Ingewikkelde opgaven die niet gemakkelijk te realiseren zijn.
Om inzicht te krijgen in de dynamiek tussen de klant, medewerker, middenmanager en de organisatie
zijn in 2013 een periode van vier maanden, 15 directeuren en managers geïnterviewd binnen de
financiële sector; zowel banken als verzekeraars. Onderstaande vier vragen stonden in elk gesprek
centraal.
1. Wanneer bent u tevreden over uw dienstverlening?
2. Waarom kiezen klanten voor uw organisatie?
3. Wat verwachten medewerkers van u als werkgever?
4. Hoe verbetert u uw dienstverlening?

1

In de paper ‘Financiële dienstverleners op zoek naar balans’ (Twynstra Gudde, 2014), is een complete weergave van de
uitkomsten van dit onderzoek beschreven.
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Methode
Uit het netwerk van opdrachtgevers van Twynstra Gudde zijn 20 contacten geselecteerd. Via e-mail
zijn zij benaderd voor hun medewerking. Uiteindelijk hebben vijf mensen niet deelgenomen vanwege
tijdsgebrek of omdat zij (bijna) van werkgever wisselden. De 15 deelnemers zijn afkomstig uit
verschillende organisaties (banken en verzekeraars), waaronder de vijf grootste verzekeraars en vier
grootste banken in Nederland. De deelnemers zijn allemaal 1,5 uur geïnterviewd. Dit was semigestructureerd gebaseerd op de voorgenoemde vier onderzoeksvragen. Voor de beantwoording van
de vierde vraag is in de eerste gesprekken gebruikgemaakt van een set aan mogelijke interventies.
Hierbij zijn de deelnemers gevraagd om te selecteren welke interventie al gedaan is, welke voorgenomen is en welke niet gedaan zou worden. Van de interviews zijn gespreksverslagen gemaakt, die
door de deelnemers zijn geautoriseerd. En uiteindelijk zijn de gegevens verwerkt in een paper, waar
met de deelnemers een afsluitend gesprek over is gevoerd.
Belangrijkste inzichten en uitkomsten
Uit dit onderzoek zijn een viertal uitkomsten en inzichten gekomen:
1. De klant is het belangrijkste: gevraagd naar wanneer de directieleden en managers vinden dat hun
organisatie goede dienstverlening levert, zeggen allen dat zij alleen tevreden zijn over hun dienstverlening als hun klanten tevreden zijn. Alle geïnterviewden koppelden hun eigen tevredenheid
aan meetinstrumenten zoals Net Promotor Score (ook wel NPS genoemd, een manier om de
klantenloyaliteit te meten) en Klanttevredenheidsonderzoeken. Er wordt nauwelijks gesproken
over eigen normen en kwaliteitsstandaarden die de organisaties aanhouden ten aanzien van de
kwaliteit van hun diensten. Pas in tweede instantie geven de geïnterviewden (geholpen) aan dat
een organisatie ook zelf opvattingen moet hebben over wat goede dienstverlening is. Het eigen
bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Medewerkers, het eigen organisatiebelang en ook toezichthouders en regelgeving kwamen dus pas
later in beeld. Deze uitspraken worden door nagenoeg alle deelnemers in absolute zin gedaan. In
die zin wordt bij dit vraagstuk niet een paradoxbenadering (waarbij opties tegelijkertijd en langdurig
naast elkaar bestaan en er sprake is van een schijnbare tegenstelling), maar een dilemmabenadering (waarin uit twee mogelijkheden wordt gekozen voor óf het een óf het ander) gehanteerd
(zie Muijen, 2003). Cameron en Quinn (1988) waarschuwen in hun werk er ook voor dat managers
te vaak voor een of/of-benadering kiezen (en daarmee een waardevolle optie terzijde leggen) en
niet opteren voor een en/en-benadering. Waarbij in de en/en benadering de opties en de spanning
die tussen de opties bestaat, gebruikt worden. Kahane (2010) benoemt zelfs als kracht van de
paradoxbenadering dat de twee opties elkaar nodig hebben omdat elke optie ‘het tegenwicht van
de andere optie nodig heeft’ om effectief te zijn en dat de afwezigheid van een optie ‘de gezondheid van het geheel verzorgt’. Het vraagt van middenmanagers dat zij het ongemak van ‘niet
kiezen’ kunnen verdragen (De Caluwé, 2015). Terwijl hoger managers juist verwachten dat
middenmanagers ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ‘niet vertragen’ (zie hierna punt 3).
2. Medewerkers kiezen voor geld en zekerheid: volgens de geïnterviewden zijn salaris en sociale
context voor medewerker de belangrijkste redenen om te werken in de sector, waarbij veel
medewerkers ‘niet weg kunnen’ en het aantrekken van nieuw talent lastig is. Juist in deze
turbulente tijden lijkt de ‘work life balance’ en flexibiliteit belangrijk(er) te geworden. Ontwikkelingsmogelijkheden worden door de meeste geïnterviewden vooral benoemd als een manier om
medewerkers te blijven binden en boeien. En dat is noodzakelijk want de meeste (nieuwe)
medewerkers kiezen toch voor geld en zekerheid. Opvallend is dat bijna alle maatschappijen
stevig investeren in de ontwikkeling van medewerkers en verandering van cultuur. Ook vanuit het
besef dat de toezichthouders zoals De Nederlandse Bank (hierna DNB) met bovengemiddelde
interesse meekijken naar de cultuur van de banken en verzekeraars. Voor de financiële instelling
is het continu sturen op kwaliteit van de medewerkers een aandachtspunt. De natuurlijke arbeidsmobiliteit is minder geworden, waarmee kansen om via natuurlijk verloop aan kwaliteitsverbetering
te doen, minder zijn geworden. Geïnterviewden zeggen hierover: sommige medewerkers kunnen
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3.

4.

het zich niet veroorloven om weg te gaan. Dat sluit aan bij het beeld dat het ontwikkelen van
huidige medewerkers nog steeds belangrijker is dan het verwerven van nieuwe mensen.
Middenmanagers hebben hoge werkdruk en zijn belemmerend bij veranderingen: de middenmanager heeft volgens alle geïnterviewden een cruciale rol als het gaat om medewerkers beter te
maken om klanten tevreden te houden. Daar zou het zwaartepunt van de werkzaamheden moeten
liggen qua tijd en aandacht. Tegelijkertijd zien de geïnterviewden dat de middenmanagers vaak
worden belast met veel interne werkzaamheden zoals het opleveren van rapportages, voldoen
aan compliance, projecten, interne overleggen en ad-hocvragen van hogere managementlagen.
Uit de interviews bleek dat dat doorgaans zeker 50 procent van de tijd gaat naar interne zaken die
merendeels door hogere managementlagen worden opgelegd. En dat die tijd, in de ogen van de
hoger managers, niet altijd wordt besteed aan het laten slagen van de veranderingen. De respon-denten zien de toegevoegde waarde van de middenmanagers met name op het operationeel
niveau. Dit sluit aan bij eerdere onderzoeken waarin het hoger management vindt dat de middenmanager te weinig aandacht heeft voor de horizontale verbanden binnen de organisatie en dat hij
een té operationele taakopvatting heeft (Elshout, 2006, De Rooij, 2009). Gevraagd naar succesvolle teammanagers, zeggen zij:
. “Besteedt 60 tot 70 procent van zijn tijd aan medewerkers en klanten.”
. “Teammanagers die goed zijn die nemen eigenaarschap, kunnen schakelen tussen strategie en
operatie, pakken (snel) door en nemen verantwoordelijkheid.”
. “Ik vind het belangrijk dat bij een teammanager de intentie goed is, hij een eerlijk verhaal heeft
en hoe hij zich in de discussie kan verbinden. Dat zit erg in attitude en gedrag. Het gaat erom
wat je doet als het tegenzit.”
De geïnterviewden konden in de gesprekken snel een voorbeeld benoemen van wat zij beschouwden als de beste middenmanager uit hun organisatie. Maar het vervolgens beargumenteren
waarom deze middenmanager het beste was, en wat deze middenmanager dan concreet doet,
vonden alle respondenten lastig. Waarmee het overdragen van ‘wat goed is’ en ‘wanneer je het
goed doet’ ook lastig werd. Veel geïnterviewden benoemden dat in de basis ‘je het in je moet
hebben’, aansluitend bij de trait leiderschapsvisie (zie paragraaf 2.2.4). Die lijn doortrekkend zou
de verwachting zijn dat werving en selectie een belangrijk instrument is voor het creëren van een
goede groep middenmanagers. Daarbij werd ook nog onderkend dat de geïnterviewden zelf, zich
meer moeten realiseren wat nodig is om het middenmanagement te laten floreren. Dat zij moeten
bijdragen aan bovengenoemde condities en hen niet moeten overladen met de waan van de dag.
Veranderen moet meer met menselijke maat: “Bureaucratieën zijn vooral bezig met het beter
organiseren van het verleden”, aldus een van de geïnterviewden. Veel van de verbeteractiviteiten
binnen de financiële sector zijn gericht op foutreductie, procesoptimalisatie, digitalisering en het
terugdringen van variëteit door middel van standaardisatie. Wanneer respondenten werden gevraagd naar welke maatregelen en interventies zij gebruiken of gebruikt hebben in de organisatie
voor het verbeteren van bedrijfsprestaties of de kwaliteit van dienstverlening kwamen bijna alle
denkbare varianten voorbij variërend van performance management, Lean Sigma, Balanced
Scorecards tot en met coaching, training en cultuurprogramma’s. Bij de interviews is gebruikgemaakt van een longlist met de 25 meest voorkomende interventies in de sector. Geen enkele
interventie bleef ‘ongekozen’. Veel organisaties zetten tot wel 80 procent van de maatregelen in.
Een groot risico hierbij is dat ‘overdaad schaadt’ en dat het overzicht voor de medewerkers
verdwijnt. Door veel geïnterviewden werd benoemd dat de organisaties grote hoeveelheden
interventies inzetten voor verandering en verbetering maar dat zij tegelijkertijd de handelingsvrijheid beperken, die voor medewerkers juist noodzakelijk is om écht klanten te kunnen helpen.

Betekenis voor het onderzoek
De uitkomsten van de interviews sluiten aan bij onderzoek van Stoker en De Korte (2004). Zij
concludeerden al dat het hoger management weinig deed aan de begeleiding van middenmanagers.
Ook Huy (2001) concludeerde al eerder dat hoger management de kans op een succesvolle
verandering in de organisatie vergroot, indien zij de bijdrage van de middenmanagers meer erkennen,
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respecteren en zich hier meer rekenschap van geven. Het meer betrekken van de middenmanager bij
besluiten door het senior management bevordert de kwaliteit en effectiviteit van de managementbesluiten (Floyd & Wooldridge,1996; Beer, 2000).
Ten slotte wordt het belang van de (rol van de) middenmanagers in de prestatie en veranderingen van
organisaties, in deze veldverkenning onderzoek nogmaals benadrukt. Maar helder wordt dat er geen
concreet en gedeeld beeld is over wat een middenmanager daadwerkelijk doet. De hoger managers in
dit kwalitatieve onderzoek, kunnen hier geen invulling aan geven. Terwijl er door hen wel herkend
wordt dat het noodzakelijk is om concreet handelen te kunnen benoemen, om vervolgens de
middenmanager te ondersteunen in hun ontwikkeling.

3.2 Tweede veldverkenning: Causaal Loop Diagram voor middenmanagers
Het belang van de middenmanagers wordt benadrukt in het eerste veldonderzoek bevestigd door
hoger managers en wordt ook breed herkend in de literatuur ((Balogun, 2003; Bitsch en Yakura, 2007;
Floyd en Woolridge, 1997; Kallenberg, 2007; Kanter et al., 1992 en Mantere, 2008). Tegelijk is voor de
hoger managers onduidelijk wanneer een middenmanager het goed doet. Veelal wordt wel in woorden
de focus gelegd op klanten en medewerkers. Maar uit gesprekken met hoger management werd ook
helder dat dit in de dagelijkse praktijk nog niet gebeurt. Een hoog percentage van de tijd en aandacht
gaat uit naar andere werkzaamheden. Dus alle betrokkenen zijn van mening dat er veel aandacht met
zijn voor klanten en medewerkers, en toch gebeurt dat niet in de praktijk. In deze tweede veldverkenning is dit verschijnsel verder onderzocht (uitgevoerd in 2013). Als de intentie is om klanten en
medewerkers centraal te stellen, waarom lukt dat de middenmanager dan niet. Het zoeken is naar de
onderliggende patronen die dit symptoom veroorzaakt. Ardon (2009) spreekt in dit kader over zicht
krijgen op wat hij ‘de automatische piloot’ noemt. Een interventie om de vigerende dynamiek en
patronen rond een vraagstuk in kaart te brengen is het inzetten van systeemdiagrammen (Senge,
1990; Ambrosini & Bowman, 2005). Weick spreekt in dit verband van cause maps (1977, 1995) en
Argyris & Schön (1996) van action maps. Een causaal diagram behelst een poging oorzaken, gevolgen
én feedbackrelaties rond interactiepatronen in kaart te brengen (De Caluwé & Vermaak, 2006).
Volgens Vermaak (2003) zijn causaal diagrammen ‘buitengewoon geschikt als analytisch hulpmiddel
om de intuïtieve processen te ondersteunen die het gat tussen diagnose en veranderstrategie moeten
overbruggen. Systeemdenken legt grote nadruk op het managen van de relaties tussen gebeurtenissen in plaats van het oplossen van losse problemen. Causale diagrammen verschaffen een visuele
weergave van dit soort relaties’. De kernvraag die bij het opstellen van het diagram voor de middenmanagers in de tweede veldverkenning centraal staat is wat maakt dat de middenmanager weinig tijd
besteed aan zijn medewerkers en klanten, terwijl hij dat wel wil? Wat gebeurt er tussen intentie en
actie (of gebrek daar aan)?
Daarmee is deze diagnostische interventie gericht op het betekenisgeven aan de patronen, het doorgronden van de dynamiek. De causale diagrammen zijn methodisch ook geschikt als basis voor het
daadwerkelijk interveniëren in de praktijk (als onderdeel van een veranderaanpak), maar daarvoor is in
deze expertmatige veldverkenning niet gekozen.
Methode
Vermaak (2003) komt tot drie aanpakken voor het opstellen van een causaal diagram. Het eerste is de
expertmatige aanpak, waarbij de nadruk ligt op het ‘inhoudelijk robuust maken en scherp krijgen’. Als
tweede onderscheidt Vermaak de committerende aanpak, waarbij de nadruk ligt op het meekrijgen van
mensen. Als derde ten slotte benoemt Vermaak nog de ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij het
leren wordt benadrukt. Vanuit de combinatie van doelstelling van de veldverkenning (het verkrijgen van
inzicht) en de haalbaarheid van het onderzoek (tijdsbesteding door de middenmanagers) is ervoor
gekozen om het diagram niet met de middenmanagers zelf op te stellen, maar met zes
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veranderkundige professionals die zicht hebben op organisaties en middenmanagers. Vervolgens zijn
de uitkomsten besproken met een groep middenmanagers en directieleden, die door deze aanpak een
geringe tijdsinvestering hoefden te doen. In een viertal bijeenkomsten met professionals zijn de
causale diagrammen tot stand gekomen. Daarbij zijn de volgende (methodische) vuistregels
gehanteerd (Vermaak, 2003):
1. Stel het issue (probleem/opgaaf) en de systeemgrenzen vast en hou ze in gedachten.
2. Kies tien (max. twintig) belangrijkste factoren uit de volle breedte van data en geef heldere labels.
3. Kom met verhaallijnen, laat feedbackcirkels sluiten en voeg missende schakels toe.
4. Laat elke pijl betekenen: meer van X = meer of minder van Y.
5. Loop al pratend door het diagram heen en zorg dat je niet vast komt te zitten.
6. Geef het diagram ronde vormen en maak het mooi leesbaar.
7. Deduceer meet- en stuurfactoren en ga na of ze plausibel zijn.
Dit vormde de stappen in de totstandkoming, waarbij sprake was van een iteratief proces. De (concept)
diagrammen zoals opgesteld door de veranderprofessionals, zijn in interviews en bijeenkomst met 15
middenmanagers en twee directieleden van een grote zorgverzekeraar besproken. De daaruit
voortkomende aanscherpingen en wijzingen zijn opgenomen en hebben geleid tot de hiernavolgende
diagrammen. De diagrammen bevatten daarmee voldoende inzicht (Vermaak spreekt over subtiliteit en
precisie), maar zijn ook nog eenvoudig genoeg om te kunnen communiceren. Bij elk diagram is een
toelichting gemaakt en deze ‘verhaaltjes’ zijn besproken met de 15 middenmanagers en directieleden.
Belangrijkste inzichten en uitkomsten
Op grond van de centrale vraag zijn drie diagrammen gemaakt. Ze zijn deze separaat weergegeven,
maar een samenhang tussen deze drie is wel aanwezig. De drie diagrammen zijn vervat onder de
titels: verantwoordingsdruk, werkdruk en richtingdruk. De diagrammen zullen allereerst afzonderlijk
worden toegelicht. Door verwijzingen in de diagrammen naar de andere diagrammen en door het
gebruik van dezelfde begrippen wordt de samenhang tussen figuren 3.1, 3.2 en 3.3 weergegeven.

Figuur 3.1: Patroon van verantwoordingsdruk
Door de toenemende druk om te presteren die leidinggevende van de middenmanager ervaart
(buitenring van figuur 3.1), oefent deze leidinggevende druk uit op de middenmanagers om zijn
presteren te veranderwoorden. Deze verantwoordingsdruk leidt tot meer verantwoordingsactiviteiten
(beheersmaatregelen en rapportages), wat maakt dat er een hogere werkdruk wordt ervaren, waardoor
weinig tijd ontstaat voor de middenmanager om zich te concentreren op het primaire proces (nl. hij is
heel druk met verantwoorden). Hierdoor ervaart de middenmanager minder succes in het primaire
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proces, waardoor de leidinggevende van de middenmanager hogere prestatiedruk ervaart (gaat het
wel goed in het primaire proces) en schroeft de verantwoordingsdruk opnieuw op. Een verhoogde
verantwoordingsdruk (binnenring van figuur 3.1) leidt tot meer verantwoordingsactiviteiten, dit leidt tot
wenselijk gedrag in de ogen van de middenmanager, van medewerkers, zij creëren daarmee een
papieren werkelijkheid waardoor de middenmanager alsnog het gevoel niet echte grip te hebben op
wat er gebeurd, waardoor de leidinggevende van de middenmanager meer prestatiedruk ervaart (hoe
krijgen we meer grip op wat er echt gebeurt?) waardoor hij weer meer verantwoordingsdruk zet op de
middenmanager.
Door de verhoogde druk op verantwoordingsactiviteiten (rechter buitenring van figuur 3.1, startend in
de binnenring) ontstaat er meer informatie over fouten, waardoor er een toename is van escalaties op
deze fouten. Dit leidt tot relatief meer aandacht voor verbeteren dan vernieuwen, waardoor er minder
gestuurd wordt op lange termijn resultaten, waardoor de leidinggevende van de middenmanager meer
prestatiedruk ervaart (hoe zorgen we dat we de goede dingen blijven doen). Verantwoordingsdruk
(rechtsonder in figuur 3.1) leidt tot een toename van het risicomijdend gedrag van medewerkers,
waardoor er juist minder escalaties ontstaan.

Figuur 3.2: Patroon van werkdruk
Een hoog ervaren werkdruk (binnenring van figuur 3.2) maakt dat er minder tijd ontstaat voor reflectie
in het eigen werk, waardoor er minder aandacht is voor het prioriteren van werkzaamheden (wat is
belangrijk en moet eerst gebeuren). Hierdoor instaat de neiging bij de middenmanager om alles te
willen doen, waardoor weer een hoge eigen werkdruk wordt ervaren. Een hoog ervaren werkdruk
(buitenring van figuur 3.2) creëert haast, waardoor er minder overzicht is over de eigen werkzaamheden en er meer aandacht gaat naar de korte termijn, waardoor het aantal escalaties toeneemt
waardoor de hoog ervaren werkdruk alleen maar meer zal toenemen.
Als medewerkers aan hun manager (onderkant van figuur 3.3) vragen waar het heen moet, leidt dat
ertoe dat de manager dichter op het team gaat zitten en meer zelf gaat bepalen. Dat leidt ertoe dat de
regelruimte van de medewerkers wordt verkleind en dat leidt tot een passieve houding van het team.
Door minder initiatieven blijven medewerkers hetzelfde doen en wordt de wereld van het team kleiner,
ze krijgen weinig prikkels van buitenaf om het anders aan te pakken). Daardoor is er minder kritisch
tegengeluid van anderen, wat ertoe leidt dat je als team of medewerker minder duidelijkheid hebt over
de kwaliteit van het werk. Vervolgens zal er weer meer behoefte zijn aan richting voor het team
(waartoe zijn we eigenlijk op aarde als team? Doen we het wel goed?). En maakt dat het team meer
met zichzelf dan met haar omgeving bezig is. De synergie tussen het team en andere teams neemt af,

131

je krijgt immers geen kritisch tegengeluid meer van anderen in de organisatie. Wat kan leiden dat er
meer wij-zij-denken ontstaat tussen het team en de teammanager. Wat een versterkend effect heeft op
de behoefte en vraag om richting. Bij een vraag om (meer) richting kan een middenmanager zich ook
klemgezet voelen (bovenkant van figuur 3.3), met name als het team roept om richting dat over
meerdere afdelingen heengaat. Dat kan ertoe leiden dat de middenmanager het probleem groter gaat
maken (defensief) zodat hij niet meer de enige eigenaar van het probleem is, maar het bij meerdere
afdelingen kan neerleggen of naar boven kan doorschuiven.
Daarmee komt het eigenaarschap van de roep om richting bij meerdere mensen te liggen. Vele
stemmen leiden ertoe dat er dubbele sturingssignalen ontstaan bij de medewerkers, waardoor er weer
meer roep om richting ontstaat. In de bespreking van dit diagram kwam ook nog een andere toelichting, namelijk dat de druk op de middenmanager ertoe leidt dat hij gaat doen wat handig is voor zijn
eigen positie, in plaats van wat goed is voor het vraagstuk van het team. Dat resulteert erin dat alle
middenmanagers voor hun eigen positie gaan ten aanzien van het vraagstuk, wat eveneens leidt tot
dubbele sturingssignalen bij de teams en medewerkers (bijv. waar de ene teammanager zegt wel voor
een nieuw project te gaan, roept de ander dat het project helemaal niet ingevoerd gaat worden).
Dubbele sturingssignalen leiden weer tot een roep om richting. Het is eveneens een versterkend effect,
maar de middenmanagers zelf stelden dat dit een uitzondering was, en dus geen vast onderdeel van
het patroon.

Figuur 3.3: Patroon van richtingdruk
De samenhang tussen de drie diagrammen in de figuren 3.1, 3.2 en 3.3 is voor een deel terug te
vinden in het gemeenschappelijk taalgebruik. Zo is ‘werkdruk’ naast een apart diagram ook een
onderdeel van de verantwoordingsdruk in diagram 3.1. Ook zijn er wederzijds verwijzingen opgenomen
(weergegeven door de stippellijn aan de buitenkant van het figuur, inclusief het figuur waarnaar
verwezen wordt). Via deze verwijzingen of koppelingen is het mogelijk om van de verhaallijn van het
ene patroon, over te stappen op de verhaallijn van het andere patroon. Daarmee worden de drie
separaat weergegeven patronen uiteindelijk één samenhangend geheel, als antwoord op de kernvraag
die ten grondslag ligt aan deze verkenning.
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Betekenis voor het onderzoek
De weergaven in de causale diagrammen bevestigen de weerbarstigheid van het vraagstuk over de
focus op klanten en medewerkers. De patronen maken inzichtelijk dat het niet een kwestie is van
‘kiezen voor klanten en medewerkers en simpelweg volhouden’, zoals een directielid uit het eerdere
onderzoek stelde. Daarvoor is het patroon wat ten grondslag ligt aan het handelen van de middenmanager te complex. Ook bevestigt deze verkenning dat het koppelen van het willen aan het kunnen,
zoals beschreven door Stoker c.s., waarde toevoegt, maar dat de systemische en contextuele
aspecten van de middenmanagementfunctie eveneens een factor van belang zijn.
Naast de complexiteit van de patronen, is in de nabespreking door de middenmanagers aangegeven
dat zij het meeste merken (of last hebben) van de werkdruk. Hierin komt voor hen de complexiteit tot
uiting, als meetfactor. De oorzaak hiervan ligt echter niet in de werkbelasting (de feitelijke hoeveelheid
werk), maar in de onduidelijkheid (onder meer over hun eigen werkzaamheden). In de beschreven
patronen wordt dit eveneens duidelijk. Regie voeren over onder meer hun eigen werkzaamheden (als
onderdeel van figuur 3.2) en duidelijkheid over de richting (figuur 3.3) vormen gezamenlijke de stuurfactoren uit de weergegeven diagrammen. Deze uitkomsten en de behoefte aan duidelijkheid over hun
eigen werkzaamheden, werden in de bespreking met de middenmanagers door hen bevestigd.
In deze veldverkenning is gekozen voor een expertmatige aanpak, met daarna een toetsing en
aanscherping onder de middenmanagers. Een beperking van dit onderzoek is dat de klanten en
medewerkers niet zijn meegenomen in deze verkenning. Ook door de betrokken middenmanagers
wordt dit gezien als ontbrekende perspectieven. In deze verkenning is het patroon deels van buiten
geobserveerd en geanalyseerd en is niet gekozen voor een interventiebenadering. De diagrammen
gaan met name in op de werkdruk (de hoeveelheid werk) en niet zozeer op de gemaakte inhoudelijke
keuzes en afwegingen. Ook ontbreekt een beschrijving van het daadwerkelijk handelen van de
manager zelf, hoe deze omgaat met de voorliggende patronen.

3.3 Derde veldverkenning: Case study naar omgang met ‘conflicts of
interest’2
Met de causale diagrammen is meer zicht verkregen op de redeneerpatronen van de middenmanagers, maar is het waarneembare handelen nog niet beschreven. Daarom is een case study
uitgevoerd bij een Nederlandse bank om zicht te krijgen hoe middenmanagers handelen in verschillende situaties. Daarbij is aangesloten bij de bevindingen vanuit eerdere studies (Floyd&
Wooldridge, 1997; Knallenberg, 2007) (Mars, 2010), dat middenmanagers een centrale rol innemen in
het krachtenveld van klanten, medewerkers en hoger management. Luthans (1985) kwam in zijn studie
tot de conclusie dat succesvolle managers veel interactie hebben met ‘outsiders’ en dat hun handelen
wordt gekenmerkt door het hanteren van belangenconflicten. De onderzoeksvraag voor deze veldverkenning (case study) was daarom: ‘Hoe gaan middenmanagers om met situaties waarbij er sprake is
van conflicterende belangen tussen het topmanagement, de werknemer en de klant?’
Thomas hanteert als definitie voor een conflict “the process which begins when one party perceives
that another is frustrated, or is about to frustrate, some concern of his” (pp. 265). De veldverkenning
die is uitgevoerd, heeft zich gericht op een belangenconflict. Dat is een invulling van de conflicten in
brede zin, zoals beschreven door Thomas, inhoudt. Voor deze is studie gebruikgemaakt van de
definitie van Aubert (1963) die een een belangenconflict (ook wel een ‘conflicit of interest’, afgekort
COI) definieert als “a state of tension where the basis of it is an incompatibility of interests or a situation
of scarcity” (pp. 27). Daarmee geeft Aubert ook ruimte voor een conflict tussen meer dan twee partijen
en kan de ‘incompatibility of interests’ worden gekoppeld aan de drie betrokken perspectieven van
hoger management, klanten en medewerkers.
2

Met dank aan Moniek Stengs en haar afstudeeronderzoek ‘How do middle managers deal with situations where interests of top
management, employees and customers are conflicting?’ (VU Amsterdam/Twynstra Gudde, 2013)
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Voor een beschrijving van de verschillende manieren waarop met belangconflicten kan worden
omgegaan heeft Thomas een model ontwikkeld, waarin hij vijf verschillende manieren beschrijft die hij
indeelt langs twee assen. Dit model is, zoals meerdere conflictmodellen, gebaseerd op de managerial
grid van Blake&Mouton (1964). Op de horizontale as staat de mate waarin iemand zijn eigen belangen
in meerdere of mindere mate nastreeft (‘de assertiveness’). Op de verticale as wordt de mate waarin
aan de belangen van anderen tegemoet wordt gekomen. Op basis van deze twee assen, komt Thomas
(1992, pp 266) tot een vijftal handelingswijzen:
1. Competing: Hierbij staan de eigen belangen centraal en gaan middenmanagers de strijd aan met
anderen. “standing up for your rights, defending a position when you believe is correct, or simply
trying to win” (Thomas- Kilmann, 1974, pp. 8).
2. Collaborating: Door alle belanghebbenden wordt gezocht naar een win-winoplossing. Met in
potentie een oplossing die in alle belangen voorziet, maar in sommige gevallen wel de nodige tijd
zal vergen (Quin, 2010).
3. Compromising: ook hierbij wordt een oplossing gezocht die rekeninghoudt met de belangen van
alle partijen, alleen komt deze tot stand doordat iedereen ‘een beetje toegeeft’ en niemand verliest.
Daarmee is er (Quinn, 2010) het risico dat niemand er écht tevreden mee is
4. Accomodating: daarbij wordt het belang van de ander gesteld, boven de eigen belangen. De
middenmanager kiest voor coöperatief handelen en komt de ander tegemoet, zonder oog te
hebben voor zijn eigen belangen.
5. Avoiding: hierbij laten alle partijen hun belangen en behoeften voor dit vraagstuk los. Alle partijen
hanteren dezelfde, passieve houding ten opzichte van het vraagstuk. De betrokkenen onttrekken
zich aan het conflict.
Een grote zorg voor het eigen belang kan in positieve zin gezien worden als assertiviteit, maar ook
negatief ervaren worden als egoïsme. Vergelijkbaar kan ook het belang voor een ander op twee
manieren worden gezien. Positief is dat te omschrijven als ‘altruïsme’ en negatief als afhankelijk
(Burger et al., 2010). Jansen (2003) voegt hieraan toe dat Avoiding, Compromising en Collaborating
onderdeel zijn van een coöperatieve lijn, waarbij wordt samengewerkt aan een win-winoplossing.
Daarnaast worden Competing, Compromising en Accomodating door Jansen (2003) beschreven als
een distributieve lijn, waarbij een partijen een verdeling overeenkomen en er sprake is van winnen en
verliezen. Compromising ligt als conflictreactie op het kruispunt van beide lijnen.
Methode
Het onderzoek naar het handelen van de middenmanager is in deze veldverkenning afgebakend tot
een conflict of interest van de middenmanager met topmanagement, klanten en medewerkers. Het
doel van de verkenning was om zicht te krijgen op het handelen van de middenmanagers tijdens deze
conflicten. Volgens Robson (2009) is een kwalitatieve aanpak van toegevoegde waarde om te onderzoeken ‘what is happening, to seek new insights, to ask questions and to assess phenomena in a new
light’ (pp. 133). Bij deze verkenning is daarom gebruikgemaakt van een kwalitatieve methode van dataselectie, door middel van een multi case studie. Robson (2002, in Saunders et al., 2009) definieert de
case study als: ‘a strategy for doing research which involves an empirical investigation of a particular
contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources of evidence’ (pp. 139). Het
doel is daarbij ‘to gain a rich understanding of the context of the research and the process being
enacted, and the data collection methods employed are likely to be used in combination’ (Saunders et
al., 2009). De dataverzameling is gedaan door middel van live interviews met tien middenmanagers
van een Nederlandse bank. Daarbij is met hen gesproken over verschillende ‘conflict of interest’
situaties uit het verleden en hebben zij ieder een ‘conflict of interest’ benoemd die zij kenmerkend
vonden voor hun werk. En daarbij is ook stilgestaan bij de context waarin dat heeft plaatsgevonden en
op welke wijze zij met het conflict zijn omgegaan. Dus wat zij in de casus gedaan hebben en hoe zij
hebben gehandeld.
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Belangrijkste inzichten en uitkomsten
In totaal zijn uit de interviews tien verschillende casus gedestilleerd. De casus zijn in de navolgende
tabel weergegeven.
Tabel 3.1: Casus uit het onderzoek naar ‘conflicts of interest’
Interview

Praktijkvoorbeeld

1
2

Rechtszaak vanwege een financieel geschil
Conflict over de inrichting van een bankgarantiefaciliteit

3

Discussie over het verlenen van een creditcard

4

Discussie over het invoeren van een klant binnen het private banking portfolio

5
6

Discussie over het tijdstip voor het invoeren van nieuwe klantenportfolio’s
Discussie over het verlenen van een hypotheek

7

Discussie over de inrichting van een intermediaire

8

Een kwestie over het uitgeven van buitenlandse valuta’s

9
10

Een discussie over de kwaliteit van dossiers
Discussie over het functioneren van een werknemer

Vervolgens is door het onderzoeksteam het handelen van de middenmanagers in de casus toegewezen aan de vijf manieren van conflicthantering van Thomas-Kilmann. In figuur 3.4 is deze toewijzing
opgenomen. Daarbij verwijzen de nummers in de figuur naar de interviews waaruit de praktijkcasus
afkomstig is. Uit de interviews over hun eigen casus werd duidelijk dat de middenmanagers graag de
belangen van alle betrokkenen wil honoreren, maar dat een zeker onmacht wordt gevoeld om dat ook
daadwerkelijk te doen. ‘Dat maatwerk dat ze verlangen ik niet altijd kan bieden. Dat vind ik best wel
frustrerend’, werd tijdens een interview aangegeven.
Uit deze veldverkenning zijn de volgende uitkomsten relevant:
- Een conflict wordt in de meeste gevallen door middel van een compromis opgelost (in figuur 3.4 is
dat zichtbaar door de verwijzing naar de praktijkvoorbeelden 1,2,5,7 en 10 uit tabel 3.1), omdat
middelmanagers zowel het topmanagement, de werknemer en de klant tevreden willen stellen.
Daarbij heeft de middenmanager het beeld dat geen van de partijen ‘gelijk heeft’ en zoekt hij naar
een concrete oplossing door iedereen wat concessies te laten doen. Dit sluit aan bij Jansen (2003)
die aangeeft dat een compromis adequaat is als partijen even machtig zijn en als de zaken complex
zijn en er sprake is van tijdsdruk.
- Het belang van de hogere manager wordt daarbij als de tijd het toelaat en er toch een belang moet
prevaleren (ultiem) als doorslaggevend genomen, omdat de middenmanagers geloven dat
uiteindelijk de topmanager hun (voornamelijk financiële) belang zullen doordrukken.
- Wanneer de middelmanager handelt naar de belangen van de klant wordt de meegeven strategie
het meest toegepast (in figuur 3.4 zijn dat de nummers 4,6 en 8 uit tabel 3.1). Dit gebeurde als de
middenmanager overtuigd werd door de klant, maar ook het vertrouwen had dat hij de hogere
manager hiervan kon overtuigen.
- Elke middenmanager startte de casus met het ‘in gesprek gaan’ met elke betrokkene apart.
- In één casus (nummer 9 uit tabel 3.1) is gekozen voor een ‘collaborating’ handelswijze en daarbij is
tevens ervoor gekozen om alle belanghebbenden gezamenlijk te spreken.
- Het doordrukken werd in één casus (nummer 3 uit tabel 3.1) als strategie aangehouden. Daarnaast
is in geen enkele casus het conflict ‘ontlopen’. Dit sluit aan bij Jansen (2003) die aangeeft dat ‘totaal
vermijden in bedrijfssituaties vanzelfsprekend vaak niet mogelijk is’. De middenmanagers in deze
veldverkenning, houden overwegend veel rekening met de belangen van anderen.
- Uit de interviews kwam ook naar voren dat de mate van autonomie die een middenmanager kreeg
in het afhandelen van het conflict, sterk afhing van de relatie met de hogere manager.
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Figuur 3.4: Toewijzing van de tien casus aan de wijze van conflicthantering
Betekenis voor het onderzoek
Deze derde veldverkenning geeft een aanzet om zicht te krijgen op het handelen van de middenmanager. De worsteling met de verschillende belangen van de stakeholders, wordt hiermee nogmaals
bevestigd. De beperking in deze veldverkenning is ingegeven door de scope: het richt zich op de
‘conflict of interest’ en niet op het handelen in brede zin. Daarbij is alleen vanuit het perspectief van de
middenmanager onderzocht. De klanten, medewerkers en hogere managers zijn niet geïnterviewd.
Waarbij rekening moet worden gehouden met een (onbewuste) vervorming van de weergave door de
middenmanager. Deze veldverkenning beschrijft de ‘espoused theory’ en laat de ‘theory in use’
(Argyris, 1992, 1996) buiten beschouwing. Er heeft immers geen feitelijke observatie van het gedrag
ten tijde van het conflict zelf plaatsgevonden, omdat dit in praktische zin niet realiseerbaar was (veel
conflicten zijn niet vooruit te voorzien of krijgen een vervorming indien daar een observator bij
aanwezig zou zijn).
Ook wordt duidelijk dat de context van het handelen van groot belang is. Ten tijde van deze verkenning
stond de financiële performance onder druk, wat tot uiting komt in de dominante plek die de financiële
belangen van de hogere managers in de afweging van de middenmanagers bij de conflicten. Om een
goed beeld van het handelingsrepertoire te krijgen, zal dus de context als beïnvloedende factor moeten
worden meegenomen. En zal ook de interactie met de hogere manager meegenomen moeten worden
in de onderzoeksopzet.

3.4 Vierde veldverkenning: groepsinterviews met middenmanagers
In navolging op de veldverkenning onder directeuren van financiële instellingen zoals weergegeven in
paragraaf 3.1 is in 2015 een vierde veldverkenning gedaan onder de middenmanagers zelf. 3 Uit de
eerste veldverkenning bleek dat directeuren het belang van een goede middenmanager niet onderschatten. Maar ook dat het lastig blijkt om te benoemen wat een middenmanager nu precies doet en
wanneer dat effectief of goed is. Daarom zijn in deze vierde veldverkenning de middenmanagers
geïnterviewd over deze onderwerpen. Daarbij stonden meerdere perspectieven centraal, wat tot uiting
komt in vier vragen:
- Waarom kiezen klanten voor mijn bedrijf?
- Wat verwachten medewerkers van ons bedrijf?
- Wanneer ben ik tevreden over de dienstverlening van ons bedrijf?
- Hoe kan ik als middenmanager van toegevoegde waarde zijn voor mijn bedrijf?

3

In de paper ‘Gedreven organiseren: de middenmanager aan zet’ (Twynstra Gudde, 2015), is een complete weergave van de
uitkomsten van dit onderzoek beschreven.
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Methode
Om de data over de vier vragen te verzamelen is een groepsinterview georganiseerd met 14 middenmanagers, vanuit tien verschillende banken en verzekeraars. De middenmanagers zijn via het netwerk
van Twynstra Gudde uitgenodigd en bevatten zowel klanten als mogelijke klanten. In totaal zijn 22
managers uitgenodigd, waarbij degenen die niet deelnamen aan het groepsinterview, aangaven dat dit
voortkwam uit werkdruk en of omdat de datum van het groepsinterview niet haalbaar was in hun
agenda. Allen gaven aan, wel de uitkomsten van het groepsinterview te willen ontvangen. Naast de
beantwoording van de vier vragen (die door de deelnemers individueel is gedaan) zijn de resultaten
ook in een groepsgesprek toegelicht en uitgediept. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt en
deze is aan de deelnemers ter verificatie voorgelegd.
Belangrijkste inzichten en uitkomsten
Uit deze veldverkenning zijn de volgende uitkomsten relevant:
1. De meeste managers zien dat klanten voor hen kiezen, als zij het klantbelang centraal stellen.
Daarbij zien zij een belangrijke rol voor de medewerkers. Die maken veelal het verschil.
2. Gezien het belang wat middenmanagers hechten aan hun medewerkers, is het opmerkelijk dat
‘vrijheid’ als een belangrijke verwachting van medewerkers wordt genoemd. Deze staat nog boven
‘arbeidsvoorwaarden/loon’. Middenmanagers geven aan dat de menselijke maat, samenwerken en
cultuur als belangrijke aspecten worden gezien. Ook de vaak genoemde ‘ontwikkelmogelijkheden’,
vallen in deze categorie.
3. Bij het benoemen van ‘wanneer ben ik tevreden’ is er sprake van eenduidigheid. De middenmanagers zijn tevreden, als klanten tevreden zijn. Eigen trots en tevredenheid van medewerkers
volgen, maar op gepaste afstand. Opvallend is dat er nauwelijks andere KPI’s worden genoemd
zoals omzet, winst en groei. Hier lijkt het klantperspectief zeer zwaar te wegen, en is de balans
ogenschijnlijk minder van belang.
4. De middenmanagers vonden het zelf ook lastig om aan te geven wat zij concreet (kunnen) doen
om waarde toe te voegen. In lijn met eerdergenoemde belang van medewerkers, is er veel aandacht voor de ontwikkeling van teams, samenwerken en de individuele medewerker. Maar wat dan
concreet daaraan wordt gedaan, is niet beschreven. Hetzelfde geldt voor het klantperspectief. Ook
hier ziet de middenmanager een rol voor zichzelf (‘ik kijk vanuit het klantperspectief naar elk
vraagstuk’), maar op welke wijze dat in de praktijk gebeurt, is onduidelijk.
Naast de antwoorden op de vier centrale vragen, kwam er ook een aantal thema’s aan de orde, die
voor de middenmanagers van belang waren voor (het functioneren van) een middenmanager.
Hieronder een toelichting op deze vier thema’s:
- Zelfsturende teams: het concept van zelfsturende teams werd veelvuldig besproken. De middenmanagers van de zelfsturende teams gaven aan dat zij veel meer als een regisseur werkten en veel
minder als besluitvormer of richtinggever. En hoewel elke middenmanager aangaf dat het dienen
van het klantbelang centraal stond, ging een groot deel van de gesprekken over hoe ze van hun
medewerkers een team hadden weten te maken en hoe ze een individuele medewerker hadden
weten te ontwikkelen. En gingen de gesprekken nauwelijks over de geleverde waarde aan de
klanten. De zelfsturende teams waren de aanleiding voor de middenmanagers om in gesprek te
gaan over hun rol en hun handelingsrepertoire. Waarbij met name veel vragen werden opgeworpen
(ben ik coach of regisseur? Moet ik mij nog met de inhoud bezighouden?) en er nog weinig
antwoorden werden gegeven.
- Werkdruk en waan van de dag: middenmanagers gaven aan de hele dag druk te zijn, maar toch het
gevoel te hebben dat ze niet met de juiste dingen bezig zijn. Zo maakt de waan van de dag het
ingewikkeld om stil te staan bij de eigen positie en rol als middenmanager. Zowel door de werknemer als het hoger management wordt veel aan hen getrokken; soms beloven zij meer dan ze
waar kunnen maken. Door de hoge urgentiesfeer in de organisatie lijkt de werkbelasting hoog te
liggen. Echter, niet iedere middenmanager ervaart dit zo. Het verschil tussen werkbelasting en
werkbeleving wordt groter zodra er regelruimte voor de middenmanager ontstaat; hoe meer ruimte,
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des te positiever is de werkbeleving. Onbesproken bleef daarbij hoe die ruimte dan verkregen kon
worden of hoe middenmanagers zelf de ruimte aan medewerkers (konden) geven.
- Ruimte geven en zelf handelen: het ontwikkelen van hun medewerkers is voor veel middenmanagers een belangrijk onderdeel van het werk, kwam naar voren uit de interviews. Veel middenmanagers zien daarin hun toegevoegde waarde: ervoor zorg dragen dat je medewerkers naar hun
beste vermogen presteren. Tegelijkertijd gaven de middenmanagers aan dat zij ook graag zelf
besluiten willen nemen en zaken zelf snel willen oplossen. Daardoor belanden veel middenmanagers in een afweging over handelingsruimte en beslisruimte: waar ga ik zelf over en wat laat ik
aan mijn medewerkers over? Dit levert spanningen op voor de middenmanagers. Daarbij gaven
middenmanagers aan, dat als zij helder hebben wat hun opgave is en hun handelingsruimte helder
hebben, zij vonden dat ze effectiever konden zijn. Waaruit de handelingsruimte voor hen zou
moeten bestaan, wordt door de middenmanagers in de interviews niet concreet verwoord.
- Handelen in de politieke arena: ‘Bestuurders willen successen, geen problemen’, aldus een van de
middenmanagers. Dit is voor veel middenmanagers een dominante factor in hun handelen. Maar
perspectief van een bedrijf als een politieke arena is niet iets waar veel middenmanagers uit deze
verkenning, een voorkeur voor hebben. Politiek en beïnvloeden werd door hen gezien als een
machtspel waar je eigenlijk niet aan mee wil doen. Tegelijk werd door de aanwezige middenmanagers ook erkend dat middenmanagers die zich makkelijk bewegen in de politieke arena,
effectiever zijn dan de middenmanagers die dat niet doen. Omdat ze de belangen van andere
partijen leren kennen en daar effectief op in spelen. In de veranderkleuren kan dit worden gezien als
een Gele benadering: goed snappen waar het belang van de andere partij ligt, zodat je hier als
manager op in kunt spelen.
Betekenis voor het onderzoek
Belangrijk aan deze verkenning is dat de middenmanager zelf aan het woord is gekomen.
Bovenstaande thema’s zijn verkregen door het perspectief van de middenmanager aan te houden.
Door reflectie en door hen in dialoog te laten treden met andere middenmanagers is meer zicht
gekregen op hoe zij zelf aankijken tegen de vraag over wat effectief handelen zou zijn. Waarbij de
middenmanagers in deze opzet (een groepsinterview) met name zeer uitgesproken waren over de
context waarin zij opereerden en wat daarin volgens hen anders of beter moet. Minder uitgesproken en
kritisch waren zij op hun eigen handelen. De gekozen methode van groepsinterviews heeft hierbij
zeker een rol gespeeld. Een deelnemer zei hierover ‘ik ga natuurlijk niet al mijn zwakke kanten hier
benoemen, het is een klein wereldje, je komt elkaar zo weer tegen’. Maar ook opvallend hierbij, en
belangrijk voor dit onderzoek, is dat de middenmanager zelf hun (mogelijke) handelen niet concreet
konden beschrijven. En dat zij geen beeld konden geven bij de effectiviteit van hun handelen of dat van
middenmanagers in algemene zin in hun omgeving (dus los van hun eigen handelen). Daar ligt voor
veel middenmanagers het echte vraagstuk: welk handelen is mogelijk om met de bovenstaande
thema’s om te gaan?
De opzet van deze verkenning was gebaseerd op groepsinterview en dialoog tussen de middenmanagers. Een daadwerkelijk koppeling of observatie naar de praktijk, was geen onderdeel van dit
onderzoek. Wel is door diversiteit van contexten (er waren middenmanagers uit meerdere financiële
dienstverleners aanwezig) een beter beeld gekregen over de totale groep middenmanagers bij banken
en verzekeraars, binnen de kaders van een kwalitatief onderzoek.

3.5 Samenvatting en betekenis van de vier veldverkenningen voor het
vervolg
Vanuit de onderzoeksdoelstelling om zicht te krijgen op een effectief handelingsrepertoire van middenmanagers zijn in een tijdsbestek van twee jaar, een viertal veldverkenningen uitgevoerd, zoals
beschreven in paragraaf 3.1 tot en met 3.4.
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Als eerste is een verkennend onderzoek gedaan onder de hoger managers. Uit deze gesprekken
kwam naar voren dat er een streven is om de klant centraal te zetten. Ook ziet het hoger management
daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de middenmanagers. Maar zij kunnen daarbij niet aangeven
wanneer een middenmanager het nu concreet écht goed doet en wanneer een middenmanager
effectief is. Wel zien zij dat de middenmanagers niet altijd met de juiste dingen (klanten en medewerkers) bezig zijn, terwijl dat wel de ambitie is (van zowel hoger management als middenmanagers).
In een tweede verkenning is, door middel van causale diagrammen, een verdieping aangebracht op de
achterliggende redeneerpatronen die dit verschil tussen de ambitie van en het daadwerkelijk handelen
zouden kunnen verklaren. Centraal stond daarbij de vraag ‘Wat maakt dat middenmanagers weinig tijd
besteden aan klanten en medewerkers, terwijl zij wel de intentie hebben dat te doen?’. Deze opgestelde redeneerpatronen geven weliswaar meer zicht op de dynamiek die een rol spelen bij de invulling
van de middenmanagementfunctie. Maar het meervoudig perspectief van klanten en medewerkers
ontbreekt in deze veldverkenning. Het is een duiding van het patroon door experts en de middenmanagers zelf. Er is echter geen achterliggende observatie gedaan van het waarneembaar handelen
in de praktijk. Vanuit de constatering dat het handelen in de praktijk een belangrijke databron is, heeft
een derde verkenning plaatsgevonden. Dit betrof een multi case study naar een specifieke context,
namelijk 10 casus waarbij de middenmanagers een ‘conflict of interest’ ervoeren, gericht op een
belangenafweging tussen klant, medewerker en hoger management. Daarbij werd ook duidelijk dat
naast de patronen zelf, de relatie met de hoger manager, een belangrijke determinant voor het
handelen van de middenmanager is. Daarom wordt de hoger manager betrokken bij het onderzoek en
zullen de deelnemende middenmanagers ook (bij een bank en bij een verzekeraar) in één managementteam functioneren. Als laatste veldverkenning zijn de middenmanagers zelf geïnterviewd
(individueel en in groepsverband). Ook zij konden niet het handelingsrepertoire beschrijven. Zij gaven
daarbij ook aan, dat dit wel als een gemis werd ervaren, omdat daarmee een onderling gesprek over
effectiviteit, lastig te voeren was.
De consequenties van de verkenningen voor (de aanpak) van het onderzoek zijn:
- Zowel de hoger managers als middenmanagers hebben geen concreet beeld van een effectief
handelingsrepertoire van de middenmanager. De dataverzameling in het onderzoek moet hiermee
rekeninghouden, en het onderzoek verzamelt zelf veldmateriaal om het handelingsrepertoire te
kunnen beschrijven.
- Aangezien allereerst het handelingsrepertoire nog beschreven gaat worden, is het beschrijven van
de effectiviteit hiervan, buiten dit onderzoek gelaten. Dit sluit aan bij de theorie van Oost en
Markenhof (2002), die aangeven dat er eerst een heldere definitie en beschrijving van het te
onderzoeken onderwerp beschikbaar moeten zijn, voordat er sprake kan zijn van een vergelijkende
of evaluerende onderzoeksvraag. Daarom wordt het handelen neutraal beschreven, zonder
(waarde)oordeel of het handelen in de gegeven context effectief is geweest. Ook de vraag of dit het
meest passende handelen is geweest in de gegeven context, valt buiten het bestek van dit
onderzoek en is (verwijzend naar hoofdstuk 10) een suggestie voor vervolgonderzoek waarbij het
beschreven handelingsrepertoire als basis kan dienen.
- Klanten en medewerkers zijn (in de verkennende onderzoeken, maar ook in andere) wetenschappelijke onderzoeken niet betrokken bij het beschrijven en betekenis geven aan het handelen
van de middenmanagers. Door het invullen van deze omissie kan een aanzet voor het bepalen van
de effectiviteit worden gegeven (vanuit een intersubjectieve betekenisgeving aan gewenst handelen
en daadwerkelijk handelen) en kan een basis voor vervolgonderzoek worden gelegd.
Met deze vier verkenningen en de getrokken consequenties voor het vervolg van het onderzoek, kan
een gedegen aanpak worden gemaakt om te komen tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
De opzet voor het uitgevoerde onderzoek wordt in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.
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4. Opzet van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de opzet en methodologie van het onderzoek beschreven. Een vaak aangehaalde beschrijving van methodologie van onderzoek is die van De Leeuw (1990) die zegt
‘Methodologie is gewoon netjes werken’. Een kernachtig omschrijving met een hoog waarheidsgehalte,
zowel in theorie als in de praktijk. Daaropvolgend geeft De Leeuw een verdere invulling van netjes
werken door te stellen dat ‘methodologisch kijken is kritisch kijken naar beweringen en naar de
gronden waarop ze berusten: zijn ze zo geformuleerd en zijn de gronden dusdanig dat erop kan
worden vertrouwd’ (1990, pag 11). Doel van dit hoofdstuk is om de opzet zodanig te beschrijven dat de
gemaakte keuzes in de opzet herleidbaar en transparant zijn en dat de consequenties voor de uitkomsten eenduidig zijn, in termen van validiteit en generaliseerbaarheid. In sommige gevallen wordt
daarbij aangesloten bij al langer lopende discussies over de ontologie (werkelijkheidsopvatting),
epistemologie (kennisopvatting) en fenemologie (waarnemingsopvatting). Voor de opzet en begrenzing
van dit onderzoek wordt daarbij beschreven welke keuzes en afwegingen gemaakt zijn en welk
perspectief is gekozen, zonder daarmee in absolute zin een finale stellingname in deze discussies na
te streven.
Dit hoofdstuk start met een beschrijving van de probleemstelling van het onderzoek. Hierbij is gebruikgemaakt van de inzichten uit de verkennende onderzoeken uit het vorige hoofdstuk. De probleemstelling geeft richting aan de onderzoeksarchitectuur die wordt omschreven in paragraaf 4.2. Hiervoor
is gebruikgemaakt van de onderzoeks-‘ui’ van Saunders c.s. (2009). De aanpak per casus (de wijze
waarop de data is verzameld) wordt beschreven in paragraaf 4.3 en de verkregen data en uitgevoerde
analyses worden inzichtelijk gemaakt in de daaropvolgende paragraaf (4.4). Ten slotte wordt in paragraaf 4.5 het kader beschreven voor de analyses van het onderzoek en wordt tevens de koppeling
gemaakt naar de volgende hoofdstukken van het onderzoek.

4.1 Probleemstelling van het onderzoek
Zoals eerder beschreven start een onderzoek altijd met een heldere probleemstelling, bestaande uit
doelstelling en vraagstelling (De Leeuw, 1990). Waarbij de doelstelling de relevantie aangeeft en de
vraagstelling de te onderzoeken vragen bevat.
Doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de kennis over middenmanagers,
door middel van een (nieuw) theoretisch kader wat beschrijft wat de middenmanager doet. Het nieuwe
theoretische kader (een classificatie van het handelen van de middenmanager) heeft als doel om
inzicht te geven in wat de middenmanager doet, door het handelen van de middenmanager te
beschrijven in de complexiteit van de (financiële) dienstverlening. Daarbovenop is een doel van dit
onderzoek om inzicht te verkrijgen in de betekenisgeving (gebruikmakend van het concept zoals
beschreven door Weick, 1979, 1995) van het handelen van de middenmanager, vanuit het perspectief
van klanten, medewerkers en de middenmanager zelf. Op deze wijze beoogt dit onderzoek een
bijdrage te leveren aan een beter functionerend middenmanagement in organisaties. Met name in de
financiële sector, waar dit onderzoek zich specifiek op richt. Het onderzoek heeft daarmee als doelstelling om een bijdrage te leveren aan inzicht en kennis over het handelen van de middenmanager en
over de effectiviteit het handelen van de middenmanagers in de praktijk.
Opgebouwd in subdoelstellingen:
- inzicht krijgen in de motivatie (overtuigingen, argumenten en drijfveren, zie tabel 2.2) van middenmanagers voor hun handelen
- inzicht krijgen in de discrepantie tussen de ‘espoused theory’ en de ‘theory in use’ (Argyris, 1991,
1996) van middenmanagers over hun handelen
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- inzicht krijgen in de betekenis die klanten, medewerkers en middenmanagers geven aan het
handelen van middenmanagers
- Ontwikkelen van een theorie en taxonomie voor het handelingsrepertoire van de middenmanager.
Als onderdeel van de probleemstelling, worden hierna de onderzoeksvraag en de verschillende subvragen beschreven. Tezamen met de eerder beschreven doelstelling, vormen zij de probleemstelling
van dit onderzoek (De Leeuw, 1990). De vraagstelling voor het onderzoek luidt: Wat is het handelingsrepertoire van middenmanagers om waarde toe te voegen aan de interactie tussen klanten en
medewerkers?
De Leeuw (1990, blz 69) maakt verschil tussen samengestelde vragen, waarbij kennisbehoefte bestaat
uit meerdere verbonden aspecten, en nadere uitwerkingsvragen (er is een hoofdvraag die in meerdere
kleinere deelvragen wordt uiteengelegd). Deze studie maakt gebruik van meerdere deelvragen om tot
beantwoording te komen van de hoofdvraag. De hoofdvraag, wordt beantwoord aan de hand van de
uitkomsten van de volgende deelvragen:
- Welke handelingen gericht op klant-medewerker interactie worden door de middenmanager
verricht?
- Hoe ervaren en waarderen klanten en medewerkers dit handelen?
- Wat zijn (de)blokkerende factoren voor waarde toevoegend handelen van de middenmanager?
Deze vragen zullen onderzocht worden in de context van de financiële dienstverlening. Daarbinnen
wordt het onderzoeksveld afgebakend tot primaire processen, aansluitend bij een keuze voor
operational excellence (Treacy en Wiersema, 1996). De middenmanager geeft daarbij leiding aan
medewerkers die op dagelijkse basis werkzaamheden verrichten (vergelijkbaar met de routinematig
werkende medewerkers volgens Weggeman, 2007) en die daarbij direct contact hebben met klant.

4.2 Onderzoeksarchitectuur
Bij het weergeven van de probleemstelling is al verwezen naar de De Leeuw (1990). In zijn ‘ballentent
van onderzoek’ worden vijf delen onderscheiden 1) Probleemstelling, 2) Theoretische begrippen,
3) Gegevensbronnen, 4) Meet en waarnemingsmethoden en ten slotte 5) Analyse en rapportage.
In de opzet van dit proefschrift zijn deze onderdelen dan ook herkenbaar. Voor het beschrijven van de
onderzoeksarchitectuur is gebruikgemaakt van een enigszins vergelijkbare opstelling van Saunders,
Lewis en Thornhill. In het vaststellen van de onderzoeksmethode gebruiken zij verschillende onderdelen, die tevens een zeker houvast geven door de volgordelijkheid waarmee ze worden beschreven.
Saunder ordent de onderdelen in de zogenaamde onderzoeks-‘ui’. Hiervan zijn in de loop der jaren
meerdere versies verschenen (2003 - 2011). In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de beschrijving uit de vijfde editie van de uitgave Research Methods for Business Students (2009). Hierin heeft
Saunders de aard van het onderzoek (verkennend, beschrijvend of verklarend) uit de onderzoeks-‘ui’
gelaten en vervangen door ‘onderzoekskeuze’. Waarbij hij het onderzoeksdoel wel een plek geeft in
zijn publicatie, alleen niet langer opneemt in de onderzoeks-‘ui’. In het boek wordt verder ook
gesproken over vier aanvullende onderzoeksparadigma’s die zij van toegevoegde waarde vinden,
met name voor de analyse van sociale theorie. Gebaseerd op Burell en Morgan (1982) benoemen
zij radical humanist, radical structuralist, functionalist en interpretive (pag 120). Door Saunders et al.
worden deze vier paradigma’s in eerdere versies van de onderzoeks-‘ui’ ook opgenomen in de
buitenste laag (de onderzoeksfilosofie), maar later ook weer door hem weggelaten, om de eenvoud
van het model te handhaven. In dit onderzoek wordt zijn versie uit 2009 gehanteerd, waarin drie
paradigma’s zijn opgenomen in de buitenste laag van het onderzoeks-‘ui’, de onderzoeksfilosofie. In
totaal worden door Saunders et al. (2009) zes niveaus in de onderzoeks-‘ui’ in onderscheiden.
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Dat zijn:
1. De onderzoeksfilosofie (realisme, positivisme, interpretivisme).
2. De benadering (deductief, inductief).
3. De onderzoeksstrategie (experiment, enquête, case study, ‘action research’, ‘grounded theory’,
etnografie, archiefonderzoek).
4. Keuzes over de methode (mono, gemengd en multimethode).
5. Tijdshorizon (doorsnede, longitudinaal).
6. Technieken en procedures (steekproeven, secundaire gegevens, waarneming, interviews,
vragenlijsten).
De essentie van de onderzoeks-‘ui’ is dat er verschillende niveaus of lagen (voor een ui wordt uiteraard
de term ’rokken’ gebruikt) worden onderscheiden die elkaar beïnvloeden. Van buiten naar binnen
werkende heeft een onderzoeksfilosofie (de wijze waarop een onderzoek de werkelijkheid beziet)
gevolgen voor de benadering en daarop weer gevolgen voor de onderzoeksstrategie enzovoort. Wat
uiteindelijk van invloed is op het binnenste deel van de ‘ui’, namelijk de concrete activiteiten van
gegevensverzameling en analyse. Daarmee wordt de onderzoeksarchitectuur van buiten naar binnen
ook steeds concreter. In figuur 4.1 is dit schematisch weergegeven.

Figuur 4.1: de onderzoeks-‘ui’ van Saunders (2009)
Debatten over methodologie en wetenschappelijk onderzoek worden frequent gestart met de vraag
‘waar je van bent’. Hiermee wordt gevraagd naar de methodologische opvattingen, naar het onderzoeksparadigma. Een paradigma is daarbij een geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten,
waarden en illustratieve voorbeelden dat het terrein en werkwijze van een wetenschappelijke groep
vastlegt (Koningsveld, 1984, pg. 159). De gestelde vraag zou kunnen impliceren dat een binaire keuze
noodzakelijk is: waar hoor je wel en niet bij. Waarbij het een het ander uitsluit. In dit onderzoek wordt
aangesloten bij Schuyt (pag. 17-18, 1986) die vindt dat in de praktijk van het onderzoek, deze
scheiding niet is vol te houden.
Ook Reitsma (2014) stelt dat onderzoeksmethoden niet dogmatisch zijn te koppelen aan specifieke
wetenschappelijke aannames. Basten en Van Tiggelen (2013) spreken over een pendelbeweging in
voorkeuren en geven aan dat de wetenschapsfilosofie als discipline zelf ook aan paradigma’s
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onderhevig is. Relevanter is een afweging per onderzoeksvraag en onderzoeksdoel, waarbij ook
haalbaarheid, context en pragmatiek een belangrijke rol spelen in het gehanteerde paradigma. Deze
variatie per onderzoeksvraag, impliceert ook dat per deelvraag een andere aanpak is gehanteerd.
In de volgende paragraaf worden de verschillende onderdelen van de onderzoeksarchitectuur
toegelicht, waarbij de begrippen van Saunders worden overgenomen en apart wordt aangegeven
indien andere bronnen zijn gebruikt. Daarbij worden de verschillende afwegingen beschreven die
gemaakt zijn bij de opzet van dit onderzoek. Begonnen wordt met de filosofische houding.

4.2.1 Filosofie: interpretivisme
Guba en Lincoln (1989) onderscheiden drie niveaus voor het beschrijven van de onderzoeksfilosofie:
de ontologie, de epistemologie en de methodologie. Ontologie (ook wel genoemd de werkelijkheidsopvatting) gaat over hoe de wereld in elkaar zit, welke plek de mens daarin heeft. Het gaat over de
aard van de werkelijkheid. Bij epistemologie (ook wel kennisopvatting genoemd) wordt ingegaan op
hoe we de werkelijkheid kennen: wat is kennis en wanneer is iets waar? Het gaat om de benadering
van de werkelijkheid. Methodologie ten slotte (ook wel kennisproductieopvatting genoemd) beschrijft:
met welke activiteiten of middelen kunnen we ergens achter komen? Guba en Lincoln spreken in dit
kader van methoden van onderzoek en welke spelregels gelden voor de uitvoering van het onderzoek.
Voor de filosofie is met name de ontologie en epistemologie relevant.
In tabel 4.1 worden de verschillende belangrijkste filosofieën door Saunders c.s. weergegeven. Daarbij
is tevens een tijdlijn te onderscheiden, die de opkomst, reactie en daarmee de verhouding van de
verschillende filosofieën kenschets. Daarmee ook aansluitend bij de eerdergenoemde pendelbeweging. Andere gebruikte onderzoeksfilosofieën zijn afgeleid van deze vier hoofdvormen, zijn er
deelvarianten van of vormen de voorlopers van deze vier hoofdvormen.
Het positivisme (in de 19e eeuw) is de wijsgerige stroming waarin alle problemen van de mens en de
samenleving in principe door de positieve wetenschap oplosbaar wordt geacht (Koningsveld, 1984, pg.
38). Het realisme (eerste helft 20e eeuw) is gebaseerd op het idee dat er een externe objectieve
werkelijkheid bestaat die onafhankelijk is van menselijke gedachten. Het realisme is erop gericht om
die een externe objectieve werkelijkheid - onafhankelijk van het menselijk bewustzijn en probeert deze
te begrijpen (Koningsveld, 1984). Het interpretivisme (tweede helft 20e eeuw) gaat ervan uit dat de
werkelijkheid niet te vatten is in wetten, maar gaat meer op zoek naar de subjectieve betekenissen. Dit
vormt de basis van waaruit in dit onderzoek wordt gekeken en geïnterpreteerd. Het interpretivisme stelt
dat het voor de onderzoeker noodzakelijk is om de verschillen te begrijpen tussen mensen in hun rol
als sociale actoren (Saunders c.s., 2011). Het interpretatieve wetenschapsideaal stelt dat waarnemen
zonder deelnemen nimmer mogelijk is en dat er steeds een spanningsrelatie zal bestaan in de
verhouding tussen deze twee ervaringen, die nooit volledig tot staan kan worden gebracht (Schuyt,
1986, pg. 19). Als laatste filosofie benoemt Saunders nog het pragmatisme (eind 20e eeuw), wat hij
beschrijft als een combinatie van het positivisme (de werkelijkheid is waarneembaar en met behulp van
een zeer gestructureerde methodologie te kennen) en de fenomenoloog (verschijnselen zijn sociale
constructies, te kennen door het genereren van betekenissen) (Saunders c.s., 2011). Het pragmatisme
stelt dat een uitspraak waar is als hij werkt (Koningsveld, 1984, pg. 14).
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Tabel 4.1: Vier onderzoeksfilosofieën (Saunders, 2009, blz 119)
Positivism

Realism

Interpretivism

Pragmatism

Ontology: the
researcher’s view
of the nature of
reality or being

External,
objective and
independent of
social actors

Is objective.
Exists
independently of
human thoughts
and beliefs or
knowledge of their
existence (realist),
but is interpreted
through social
conditioning
(critical realist)

Socially
constructed,
subjective, may
change, multiple

External,
multiple, view
chosen to best
enable
answering of
research
question

Epistemology:
the researcher’s
view regarding
what constitutes
acceptable
knowledge

Only observable
phenomena can
provide credible
data, facts. Focus
on causality and
law like
generalisations,
reducing
phenomena to
simplest elements

Observable
phenomena
provide credible
data, facts.
Insufficient data
means
inaccuracies in
sensations (direct
realism).
Alternatively,
phenomena
create sensations
which are open to
misinterpretation
(critical realism).
Focus on
explaining within a
context or
contexts

Subjective
meanings and
social
phenomena.
Focus upon the
details of
situation, a reality
behind these
details,
subjective
meanings
motivating
actions

Either or both
observable
phenomena and
subjective
meanings can
provide
acceptable
knowledge
dependent upon
the research
question. Focus
on practical
applied
research,
integrating
different
perspectives to
help interpret
the data

Axiology: the
researcher’s view
of the role of
values in
research

Research is
undertaken in a
value-free way,
the researcher is
independent of
the data and
maintains an
objective stanc

Research is value
laden; the
researcher is
biased by world
views, cultural
experiences and
upbringing. These
will impact on the
research

Research is
value bound, the
researcher is part
of what is being
researched,
cannot be
separated and so
will be subjective

Values play a
large role in
interpreting
results, the
researcher
adopting both
objective and
subjective points
of view

Data collection
techniques most
often used

Highly structured,
large samples,
measurement,
quantitative, but
can use
qualitative

Methods chosen
must fit the
subject matter,
quantitative or
qualitative

Small samples,
in-depth
investigations,
qualitative

Mixed or
multiple method
designs,
quantitative and
qualitative

144

Bij het bepalen van de wetenschapsopvatting van dit onderzoek is gebruikgemaakt van de beschrijving
van de vier onderzoeksfilosofieën in tabel 4.1. Kijkend naar de onderzoeksvraag en de doelstellingen is
de wetenschapsopvatting voor dit onderzoek meer op een interpretatieve opvatting gebaseerd dan op
de andere onderzoeksfilosofieën. Het interpretivisme richt zich op manier waarop we als mensen
proberen een zinvolle interpretatie te geven van de wereld. ‘De personen zijn acteurs die een rol
spelen op het toneel van het dagelijks leven. Zij spelen deze rol in overeenstemming met de betekenis
die we aan deze rol toekennen. Sociale rollen van anderen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met onze eigen meningen.’ (Saunders c.s., 2011, pg. 105). Centraal in dit onderzoek staat
de praktijk van de middenmanager, het daadwerkelijke handelen zoals dat betekenis krijgt vanuit
hemzelf, de klanten en de medewerkers. Evenals Schuyt benadrukken Saunders c.s. dat in de praktijk
een onderzoek zelden keurig binnen één bepaald filosofisch gebied valt. ‘Onderzoek in het bedrijfsleven en management bestaat vaak uit een mengeling van positivisme en interpretivisme, en
weerspiegelt wellicht een houding van het realisme’ (Saunders c.s., 2011, pg. 110). In dit onderzoek
wordt de subjectieve betekenis vanuit meerdere invalshoeken beschreven. Er wordt veel waarde
gehecht aan de betekenisgeving door alle betrokken actoren. De onderzoeker zelf is daarbij ook een
actor van betekenis. Onder andere Bateson (1972), Argyris (1992), Weick (1979, 1995) en Stacey
(2007) onderbouwen hoe pogingen de objectieve werkelijkheid waar te nemen deze werkelijkheid
veranderen. Door meervoudig te kijken wordt een collectieve betekenisgeving beschreven, een sociaal
gecon-strueerde werkelijkheid in een proces met de verschillende actoren. Daarmee wordt het
realisme (‘objective, independent of human thoughts’) dicht benaderd, omdat de betekenis niet door
één actor zal worden gegeven, maar door meerdere actoren. Echter desondanks zal de uitkomst niet
generaliseerbaar zijn.

4.2.2 Benadering: inductief
Bij de onderzoeksfilosofie gaat het over de manier waarop naar ontwikkeling van kennis wordt
gekeken. Op een volgend niveau in de onderzoeks ui wordt gekeken naar de onderzoeksbenadering
die uit deze zienswijze voortkomt. De onderzoeksbenadering betreft de vraag of bij het onderzoek
deductief of inductief te werk is gegaan (Saunders c.s., 2011). Bij de deductieve benadering wordt
eerst een theoretisch raamwerk ontwikkeld waaraan de gegevens kunnen worden getoetst. Bij
deductie ga je uit van hypothesen die je wilt toetsen. Bij inductie worden gegevens onderzocht en
wordt achteraf een theorie opgesteld. Bij deductie wordt van de algemene regel naar het bijzondere
geval gegaan. Bij inductie is dat andersom, dus van het bijzondere geval naar een algemene regel
(Schuyt, 1986). Inductie heeft de voorkeur als een onderzoeksonderwerp nieuw is, of als er weinig
informatie over beschikbaar is. Maar inductie geeft slechts beperkte zekerheid, terwijl deductie wel
absolute zekerheid geeft. Aanvullend wordt door Schuyt een derde categorie benoemt ‘abductie’ (ofwel
kwalitatieve inductie): een wijze van redeneren waarbij een bijzonder geval verklaard zou kunnen
worden door te veronderstellen dat het een bijzonder geval is van een algemene regel en daarom
wordt de veronderstelling overgenomen (Reitsma, 2014). De deductieve methode gebruikt bestaande
theorie om hypothesen te formuleren en te toetsen. Bij de inductieve methode worden gegevens
verzameld en ontwikkelt de onderzoeker een theorie of model. (Saunders c.s., 2011, pg. 110).
In dit onderzoek worden geen hypotheses getoetst (deductief), maar wordt een bijdrage geleverd aan
het onderzoekveld door het opstellen van een theorie. Inductief onderzoek is in aanleg minder
gebaseerd op theorie dan een deductieve benaderingswijze. Met nieuwe inzichten wordt de theorie
verrijkt, dus de onderzoeksmethode is als hoofdzakelijk inductief te beschouwen. Bij inductie gaat het
om het begrijpen van de betekenis die mensen aan gebeurtenissen toekennen (Saunders c.s., 2011,
pg. 115). Dit onderzoek legt de nadruk op het begrijpen van gebeurtenissen en de betekenis die de
actoren aan de gebeurtenissen toekennen. Generaliseerbaarheid is daarbij niet van het grootste
belang.
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Deductie en inductie kunnen worden gecombineerd (Pratt, 2009; Saunders c.s., 2011) en ook dit
onder-zoek bevat onderdelen van de deductieve benadering. Tussentijds zijn bijvoorbeeld uitkomsten
van de bijeenkomst met klanten en medewerkers gedeeld met de deelnemers aan de studie. Tevens is
afsluitend een interview met hen gehouden waarbij de uitkomsten van de codering van het handelingsrepertoire, met hen besproken is. En ook is in het onderzoek aangesloten bij bestaande literatuur en
theoretische inzichten (wat ook wordt aanbevolen door Yin, 2003).
Ondanks het verwijderen van het niveau van het onderzoeksdoel uit de grafische weergave van de
onderzoeks ui, hechten Saunders c.s. nog steeds waarde aan het beschrijven van het doel van het
onderzoek. Het onderzoeksdoel geeft aan welk soort vraag er beantwoord wordt (een verklaring tussen
variabelen, een nauwgezette beschrijving, of het verkrijgen van nieuwe inzichten). Saunder c.s.
benoemen daarbij drie bekende doelen 1) verkennend of exploratief onderzoek, 2) beschrijvend
onderzoek en ten slotte 3) verklarend onderzoek. Bij een verkennend onderzoek is het doel om ‘uit te
vinden wat er gebeurt en om een nieuw inzicht verkrijgen. En om vragen te stellen en verschijnselen in
een nieuw licht te beoordelen’ (Robson, 2002: 59). De veldonderzoeken die zijn beschreven in
hoofdstuk 3 hadden dit onderzoeksdoel, omdat deze erop gericht waren om het vraagstuk over het
handelen van de middenmanagers beter te begrijpen. Hierdoor is ook helder geworden dat verder
onderzoek ‘de moeite waard is’ (Saunders, 2009). Een verkennend onderzoek is nuttig als er nog
sprake is van een brede onderzoeksvraag waarbij het onderzoeksonderwerp steeds verder vernauwt.
Voor het beantwoorden van de definitieve onderzoeksvraag, is dit niet voldoende. Als tweede onderzoeksdoel wordt door Saunders c.s. (2009) het beschrijvend onderzoek benoemd. Daarbij is het doel
‘het geven van een nauwkeurige afbeelding van personen, gebeurtenissen of situaties’ (Robson,
2002). Daarvoor is een helder beeld nodig van het verschijnsel waarover gegevens verzamelt gaan
worden. In hoofdstuk 2 is in de literuurstudie helder geworden dat het handelen van de middenmanagers in de onderzoeken onderbelicht is gebleven. En dat in de literatuur geen ‘nauwkeurige
afbeelding’ van het handelingsrepertoire van de middenmanagers beschikbaar is. Daarom is dit
onderzoek erop gericht om deze beschrijving toe te voegen aan het kennisveld. Bij een verklarend
onderzoek ten slotte wordt een verband gelegd tussen variabelen, waarbij de analyse gericht is op het
verklaren van de verbanden tussen de variabelen in een gegeven situatie of probleem. Dit sluit niet
aan bij de onderzoeksvraag (het handelen hoeft niet verklaard te worden, maar wordt oordeelloos in
beeld gebracht) en is daarom niet als onderzoeksdoel voor dit onderzoek gehanteerd.

4.2.3 Strategie: combinatie van case study en actieonderzoek
In de beschrijving van de onderzoeks-‘ui’ worden door Saunder c.s. (2009) een zevental strategieën
benoemd voor het uitvoeren van onderzoek. Dit zijn:
- het experiment
- de enquête
- de case study
- ‘action research’
- de ‘grounded theory’
- de etnografie
- archiefonderzoek.
Er in zijn algemeenheid geen goede of slechte strategieën voor het uitvoeren van het onderzoek. En
hoewel de strategieën elkaar niet hoeven uit te sluiten (Saunders, c.s., 2009) is het wel van belang om
een afgewogen keuze te maken voor de meest dominante strategie. In dit onderzoek is daarom een
keuze gemaakt voor een hoofdstrategie en zijn bij de verschillende analyses en delen van het
onderzoek ook een (hierna genoemd) secundaire strategie gehanteerd.
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Bij de keuze voor een hoofdstrategie is allereerst de filosofische basis richtinggevend, vanuit de
opbouw van de onderzoeks-‘ui’. Zonder te simpel de strategie aan de filosofie te koppelen, zijn het
experiment en de enquête als strategie meer geschikt voor deductieve dan inductieve benaderingen.
En sluiten deze dus minder goed aan bij de gekozen inductieve en interpretatieve benadering van dit
onderzoek.
De keuze voor een onderzoeksstrategie hangt volgens Yin (2003) af van drie condities: (1) de soort
onderzoeksvraag, (2) de mate van controle die de onderzoeker kan uitoefenen op de gebeurtenissen
en gedragingen en (3) de mate van focus op het hier en nu versus historische gebeurtenissen. De
onderzoeksvraag is gericht op het handelingsrepertoire van de middenmanager, datgene wat hij
daadwerkelijk doet in zijn natuurlijke context. Daarmee is de controleerbaarheid van gebeurtenissen en
gedragen juist zo min mogelijk gewenst. De mate van focus op hier en nu versus historie is in zichzelf
geen doorslaggevende factor, maar door het handelen in een tijdsperspectief te plaatsen, kan deze
beter en gefundeerder worden beschreven. Hier wordt in paragraaf 4.2.5, als de tijdshorizon van het
onderzoek beschreven, verder op worden ingegaan. Uiteindelijk is de onderzoeksvraag voor dit
onderzoek een bepalende factor geweest voor de gekozen strategie. In de literatuurverkenning is al
duidelijk geworden dat er weinig bruikbare data beschikbaar is over het handelingsrepertoire van de
middenmanager, gekoppeld aan de klant en medewerker interactie. Vanuit die zienswijze is een
archiefonderzoek geen zinvolle benadering voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Vanuit de onderzoeksvraag zijn de ‘grounded theory’, de etnografie, het actieonderzoek en de case
study interessante strategieën. Volgens Goulding (2002) is een ‘grounded theory’-strategie vooral
bruikbaar voor onderzoek waarin wordt geprobeerd om gedrag te voorspellen en te verklaren, waarbij
de nadruk ligt op het ontwikkelen van een theorie. Het verzamelen van de gegevens gebeurt in deze
strategie, zonder dat de onderzoeker eerst een theoretisch kader heeft gevormd. De theorie wordt juist
ontwikkeld aan de hand van de verzamelde data. Deze strategie heeft tot gevolg dat het beschouwingsgebied van de waarnemingen, zeer groot wordt. Immers ‘alles is data’, zeker als ook de interactie
tussen mogelijke variabelen (en actoren zoals middenmanagers, klanten en medewerkers) wordt
meegenomen. Daarmee wordt het aantal variabelen voor het onderzoek te groot om een goede
beschrijving van het handelingsrepertoire te kunnen geven. Een verdere afbakening is nodig en komt
voort uit enerzijds de literatuurstudie uit hoofdstuk 2 en de verkennende onderzoeken uit hoofdstuk 3.
Door in de beschrijving van het handelen, het perspectief van de onderzochte personen zelf mee te
nemen, wordt een verdere invulling van het inductief interpretatieve karakter van dit onderzoek
gegeven. En wordt tevens het werkgebied verder afgebakend. Daarmee is ‘grounded theory’ als
hoofdstrategie minder geschikt voor dit onderzoek.
Het betrekken van het perspectief van de onderzochte personen, heeft elementen in zich van de etnografische benadering. Etnografie is een strategie die afkomstig is uit de antropologie en past binnen de
inductieve methode. Het doel hierbij het beschrijven en verklaren van de wereld, vanuit het perspectief
van de onderzochte personen, dus op een wijze zoals zij dat zouden doen. Hoewel deze strategie veel
nuttige elementen voor dit onderzoek bevat, sluit het niet aan bij de uitkomsten van de verkennende
onderzoeken uit hoofdstuk 3. Want daaruit bleek al dat de onderzochte personen (i.c. de middenmanagers) zelf moeite hadden om hun gedrag concreet te beschrijven en verklaren. Daarom is de
etnografische benadering minder geschikt als hoofdstrategie.
De betrokkenheid van de onderzochte personen is ook een belangrijk kenmerk van actieonderzoek.
Volgens Eden en Huxham (1996: 75) zijn de bevindingen van ‘‘action research’’ het resultaat van
‘betrokkenheid bij medewerkers van een organisatie over zaken die van werkelijk belang zijn voor hen’.
De onderzoeker is dus een deel van de organisatie waarbinnen het onderzoek en het veranderingsproces plaatsvinden (Coghlan en Brannick, 2005; Billiet, 1996; Swanborn, 1994). Daarmee sluit ‘‘action
research’’ voor een groot deel aan bij de onderzoeksvraag en de betrokkenheid van de middenmanagers en medewerkers (en zelfs de klanten). Echter op een cruciaal onderdeel sluit deze strategie
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minder aan bij het onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag. Actieonderzoek houdt zich bezig met het
bewust intervenieren om zo een verandering te bewerkstelligen. ‘Action research’ begint binnen een
specifieke context en met een duidelijk geformuleerd doel (Robson, 2002). ‘Action research’ verschilt
van andere vormen van toegepast onderzoek door de expliciete nadruk op actie, namelijk het bevorderen van veranderingen binnen het bedrijf (Saunders, 2009). En hoewel elementen van actieonderzoek van toepassing zullen zijn op dit onderzoek (het onderzoek in zichzelf is al een interventie naar de
middenmanagers), is het doel niet om een bewuste verandering tot stand te brengen. Om zicht te
krijgen op het handelingsrepertoire (‘espoused’ en ‘in use’) is het zo min mogelijk interveniëren
onderdeel van de aanpak. De externe verandering in de financiële dienstverlening op zichzelf, leverde
al voldoende dynamiek en actie op, om te kunnen waarnemen hoe middenmanagers handelen in een
verandering. Bateson (1972), Argyris (1992), Weick (1979,1995) en Stacey (2007) onderbouwen hoe
pogingen de objectieve werkelijkheid waar te nemen deze werkelijkheid veranderen. Elementen van
het actieonderzoek waarmee rekening moet worden gehouden in dit onderzoek zijn de interventies en
beïnvloeding die onbewust door de onderzoeker en het onderzoek gedaan worden. Om te kunnen
beschrijven wat middenmanagers zeggen én doen, is betrokkenheid van de middenmanagers en
interactie met de onderzoeker, echter noodzakelijk. Het gegeven dat het onderzoek in zichzelf al een
interventies bevat, wordt meegenomen in de uitwerking en generaliseerbaarheid van de uitkomsten.
Als laatste strategie onderscheidt Saunders in zijn onderzoeks-‘ui’ de case study. De case study is
vooral interessant als je een goed begrip wilt krijgen van de context van het onderzoek en de
processen die worden doorlopen (Morris en Wood, 1991) en wordt vaak gebruikt in verklarend en
verkennend onderzoek. Eisenhardt & Graebner (2007) concluderen dat de ‘case study research’ de
beste manier is om de brug te slaan tussen rijk kwalitatief onderzoek in de subjectivistische traditie en
mainstream deductief onderzoek volgens de objectivistische traditie. Yin geeft aan dat een case study
vooral zinvol is voor onderzoek waarbij de ‘hoe’- en ‘waarom’-vraag aan de orde is. Daarmee is een
case study geschikt om onderzoek te doen naar het handelingsrepertoire van de middenmanager. De
case study voldoet als strategie op de drie eerder door Yin (2003) geformuleerde criteria: het betreft
een ‘hoe’-vraag (hoe handelen middenmanagers), het handelen is de afhankelijke variabele en het
onderzoek vindt in het heden (in de actualiteit) plaats.
Multi case study als hoofdstrategie
Robson (2002: 178) definieert een case study als ‘een strategie voor het doen van onderzoek die gebruikmaakt van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele
context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt’ (zie ook Verschuren
en Doorewaard, 2005: 169-176). Yin (2003) legt eveneens de nadruk op de context en geeft daarbij
ook aan dat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een experiment) deze context niet strikt gecontroleerd kan
worden en de grenzen tussen het verschijnsel dat wordt bestudeerd en de context waarin het wordt
bestudeerd, niet altijd even duidelijk zijn (zie ook Swanborn, 1996). Volgens Verschuren & Doorewaard
(2005) zijn de kenmerken van case study-onderzoek:
- een relatief klein aantal onderzoekseenheden
- een arbeidsintensieve benadering
- meer diepte dan breedte
- toepassen van een selectieve/strategische steekproef (theoretical sampling)
- gebruik van kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden
- het doen van open waarneming op locatie.
Swanborn (1987) komt tot een vergelijkbare beschrijving van de kenmerken. Een case study is een
methode waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt (Saunders c.s.,
2011). Er wordt dus gebruikgemaakt van meerdere methoden om data te verzamelen, dat is een
belangrijk onderdeel van de case study. Swanborn geeft daarbij in zijn beschrijving aan dat de
belangrijkste bronnen die worden gebruikt over het algemeen zijn: documenten, interviews met
sleutelfiguren en het uitvoeren van participatieve observatie. Verder is de onderzoeker volgens
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Swanborn gericht op het gedetailleerd beschrijven van tal van variabelen (zowel de stabiliteit als de
verandering daarvan). Deze beschrijvingen en verklaringen worden vervolgens getoetst aan de
beschrijvingen en verklaringen van de onderzochte personen zelf.
Verschuren en Doorewaard spreken over ‘een relatief klein aantal onderzoekseenheden’. Het
ontwikkelen van een theorie hoeft volgens Glaser & Strauss (1967) niet noodzakelijk veel casus te
vergen. ‘De taak van de onderzoeker is niet het geven van een perfecte beschrijving van het onderzoeksgebied, maar het ontwikkelen van een theorie die een groot deel van het relevante gedrag kan
verklaren’ (Glaser & Strauss, p. 30). Eisenhardt (1989) komt tot de conclusie dat het optimum meestal
ergens tussen de vier en de tien casus ligt.
Yin (2003) onderscheidt vier case study-strategieën gebaseerd op twee discrete dimensies:
- enkelvoudige casus en meervoudige casus
- holistische casus en ingebedde casus.
Meervoudige casus kunnen worden gebruikt om te bepalen of de resultaten van de eerste casus ook
voorkomen in andere casus, en daardoor kunnen worden gegeneraliseerd. Daarom geeft Yin (2003)
de voorkeur aan een meervoudige boven een enkelvoudige case study. De case study die in dit
onderzoek is uitgevoerd bevat meerdere casus. Afhankelijk van het abstractieniveau kan gesproken
worden over twee casus (een managementteam bij een bank en een managementteam bij een
verzekeraar) of over veertien casus (de betreffende middenmanagers die gedurende een periode van
meer dan twee jaar bij het onderzoek betrokken zijn. In beide gevallen is dit onderzoek te typeren als
een meervoudige of multi case study (Yin, 2003). Dit geeft de mogelijkheid om de cases met elkaar te
kunnen vergelijken door middel van een cross-case-analyse.
De tweede dimensie van Yin, holistisch tegenover ingebed, verwijst naar de eenheid van analyse.
Wanneer een onderzoek gericht is een organisatie als geheel, dan wordt dit gezien als een holistische
case study. Als men echter een aantal logische subeenheden binnen een organisatie onderzoekt,
bijvoorbeeld in dit geval meerdere middenmanager, dan bevat de case study meer dan een analyseeenheid en wordt dit een ingebedde case study genoemd. En aangezien er sprake is van meerdere
subeenheden binnen een organisatie is hier sprake van een ingebedde of embedded case study.
Samenvattend wordt is onderzoek in termen van Yin een ‘embedded multiple casus design’, omdat er
meerdere invalshoeken in de casus zijn om te analyseren en te vergelijken
In een vergelijkbare indeling als door Saunders wordt gebruikt in het typeren van het onderzoeksdoel,
zijn er volgens Yin (2003) ook drie typen case study-onderzoeken te onderscheiden: exploratieve,
verklarende en beschrijvende casus studies. Exploratieve casus studies zijn daarbij gericht op het
verkennen van hypothesen, verklarende casus studies zoeken verbanden tussen gebeurtenissen en
effecten en beschrijvende casus studies worden gebruikt om gebeurtenissen in hun speciﬁeke context
te plaatsen. Deze case study beoogt dat laatste, het beschrijven van het handelingsrepertoire,
geplaatst in de veranderende context van de financiële dienstverlener en de klant-medewerkerinteractie.
De sterkten van een case study zijn volgens Verschuren & Doorewaard (2005) dat het mogelijk is om
een integraal beeld van het onderzoeksobject te verkrijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om gedragspatronen in hun context te begrijpen. Een case study heeft volgens hen ook minder structuur vooraf
nodig, wat het onderzoek en de onderzoeker flexibeler maakt om te kunnen handelen naar wat zich
aandient. Verder is het volgens hen ook een methode die door de onderzochte personen makkelijk
wordt geaccepteerd, omdat zij hun gedrag niet of nauwelijks hoeven aan te passen. Door Eisenhardt
(1989) wordt hier toegevoegd dat de case study onderzoek, mits goed uitgevoerd een gerede kans
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verschaft nieuwe theorie te genereren, die waarschijnlijk toetsbaar is met begrippen en hypothesen die
falsiﬁeerbaar zijn en die valide is binnen het onderzoeksdomein. Zij bieden dus een solide basis voor
deductief vervolgonderzoek.
De case study kent ook haar zwakten. Deze liggen volgens Mintzberg (1979) en Eisenhardt (1989) in
het risico dat de overweldigende hoeveelheid en rijkdom van de data ertoe leidt dat het overzicht op
het geheel verloren kan gaan. Verder bestaat er een risico van tunnel-theorievorming genereert. Wat
door meerdere onderzoekers wordt geschaard onder ‘beperkte generaliseerbaarheid’ (Mintzberg,
1979; Eisenhardt, 1989; Yin, 2003). Ten slotte kunnen volgens Yin (2003) problemen met casus
studies ontstaan rond de betrouwbaarheid, bijvoorbeeld omdat onderzoekers al dan niet bewust het
onderzoek en de resultaten beïnvloeden. Hoe in deze studie met de aangegeven zwakten en
problemen van case study research wordt omgegaan is beschreven in paragraaf 4.4.
Secundaire strategie per analyse
De vraag naar het handelingsrepertoire van middenmanagers heeft met vele factoren te maken, zoals
uit de literatuurstudie in hoofdstuk 3 is gebleken. Niet alle factoren zullen in dit onderzoek kunnen
worden meegenomen. Voor de empirische analyses zijn vier invalshoeken gekozen:
1. Het voorgenomen handelingsrepertoire van de middenmanager.
2. Het handelen in de praktijk, waargenomen door de onderzoeker.
3. Het handelen op kritieke momenten, door de middenmanager zelf beschreven.
4. De betekenisgeving van handelingen van de middenmanager door klanten en medewerkers.
De vier perspectieven zijn gebruikt om analyse uit te voeren als onderdeel van de totale case study.
Het zijn geen afzonderlijke deelonderzoeken die op zichzelf staand een uitwerking van de onderzoeks‘ui’ nodig hebben. Wel heeft de verschillende aard van de analyses en van de dataverzameling die
daarbij hoort, ertoe geleid dat elke analyse een aanvullende strategie heeft gehad. De wijze waarop de
gegevens voor de studies zijn verzameld, wordt in hoofdstuk 4.3 uitgewerkt, de toelichting op de
secundaire strategie wordt hierna beschreven.
Het voorgenomen handelingsrepertoire van de middenmanager is de eerste analyse en is voor wat
betreft de dataverzameling ook aan de start van het onderzoek gepositioneerd. Hierbij lag de nadruk
op het handelingsrepertoire zoals de middenmanager dat voorneemt om te gaan doen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het handelingsrepertoire wat hij zelf al als denkt te hebben en het
handelingsrepertoire zoals zoals hij dat gedurende het onderzoek graag zou wensen. Door de introductie van het onderzoek in zichzelf, en de vragen die in het kader van dat onderzoek worden gesteld,
is er sprake van extra aandacht en een verhoogd bewustzijn bij de deelnemende middenmanagers. In
feite is het onderzoek en het agenderen van het onderwerp, te beschouwen als een veranderkundige
interventie. Daarmee betreedt de onderzoeker ook het veld waarin de waarnemingen worden gedaan,
en zijn er veel elementen van actieonderzoek herkenbaar in de gebruikte strategie. Bij actieonderzoek
is de onderzoeker zich bewust van zijn handelen en het feit dat dit invloed heeft op de uitkomsten van
het onderzoek. Hij heeft direct contact de middenmanagers en andere personen, treed in de situatie en
‘heeft contact met’ de te bestuderen gebeurtenissen. De onderzoeker is dus een deel van de organisatie waarbinnen het onderzoek en het veranderingsproces plaatsvinden (Coghlan en Brannick, 2005;
Swanborn, 1994). De persoonlijke ervaringen en inzichten van de onderzoeker zijn een wezenlijk
onderdeel van het onderzoek en essentieel voor het begrijpen van het verschijnsel (Patton, 2002;
Coghlan, 2004). Actieonderzoek is echter niet de hoofdstrategie, omdat zoals eerder vermeld, dit
onderzoek niet heeft gewerkt met de intentie om te interveniëren naar een veranderuitkomst (bijvoorbeeld het verbeteren van het handelen van de middenmanager). Vanuit het onderzoek is de interventie
gericht op toegang tot data en dus op het laten deelnemen van de middenmanagers. De analyse van
het voorgenomen handelingsrepertoire wordt beschreven in hoofdstuk 6.
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De tweede analyse van het handelingsrepertoire van de middenmanager is gebaseerd op het
handelen in de dagelijkse praktijk. Al eerder werd leiderschap door vele onderzoekers bestempeld als
een fenomeen dat je het beste kan begrijpen als je het ziet (Hunt, 1999). Ingegeven door de ontevredenheid over de indirecte manier (door vragenlijsten) waarop leiderschap wordt onderzocht
(Campbell, 1977; Davis en Luthans, 1979; Luthans en Lockwood, 1984; Conger en Kanungo, 1987;
Borman, 1991; Hunt, 1999; Yukl, 2002), is in dit onderzoek de middenmanager ook geobserveerd.
Daarbij is aangesloten bij de Van der Weide en Wilderom (2006) die het gedrag van middenmanagers
hebben bestudeerd door observaties tijdens overleggen uit te voeren. Zij hebben daarbij gebruikgemaakt van camera’s om beeldmateriaal te kunnen analyseren. In dit onderzoek is gekozen voor
directe observatie gedurende een langere periode en in verschillende type situaties. De observaties
zijn gedaan tijdens overleggen van middenmanagers met hun medewerkers en van de middenmanagers met hun hoger manager. In deze overleggen is de onderzoeker aanwezig geweest als
toehoorder. Door middel van een opname apparaat (een zogenaamde Livescribe pen, die ervoor
zorgde dat de deelnemers aan een overleg nergens afgeleid werden door microfoons) zijn de
overleggen ook op tape vastgelegd. Bij deze analyse zijn kenmerken van de etnografie van
toepassing. Door de langdurige observatieperiodes is een zeker inbedding van de onderzoeker
opgetreden. Dit is voor de observaties wenselijk geweest, omdat daarmee de interactie tussen de
onderzoeker en de deelnemers zo min mogelijk als verstorend zijn ervaren. De keerzijde is dat (met
name in de overleggen van de middenmanagers met de hoger manager), de onderzoeker aan het
einde van het onderzoek enige malen is uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Deze
momenten zijn buiten de geanalyseerde dataset gelaten. De uitkomsten van deze analyse zijn
weergegeven in hoofdstuk 7.
Als aanvulling op de observaties door de onderzoeker is aan de deelnemers van het onderzoek ook
gevraagd om zelf ‘critical moments’ aan te leveren. In het taalgebruik van het onderzoek zijn dit
‘sleutelmomenten’ genoemd. Elke deelnemer heeft periodiek een moment aangeleverd, waarvan hij
vond dat het bepalend was voor de achterliggende periode. Het betrof hier een beschrijving van de
situatie waarin het handelen plaatsvond, de taak waarvoor de middenmanager stond, het handelen zelf
en het resultaat. Dit alles vanuit de middenmanager zelf beschreven. Het aanleveren van de sleutelmomenten is tussentijds alleen procesmatig besproken met de middenmanagers. De aanlevertermijn
voor de sleutelmomenten en de aangeleverde hoeveelheid is tussentijds met de deelnemers
besproken. Inhoudelijk is tussentijds niet gesproken. De feitelijke analyse is gedaan, nadat alle
sleutelmomenten beschikbaar waren en is met hen besproken en getoetst in het afrondend gesprek
die de afsluiting vormde van het totale onderzoek (inclusief de bijeenkomst met klanten en medewerkers). Bij het coderen van de sleutelmomenten is gebruikgemaakt van het coderingsprincipe van de
‘grounded theory’-benadering. De grote hoeveelheid data en een analyse zonder vooraf een scherp
omlijnd theoretisch kader, maken dat deze strategie aansluit bij deze analyse als onderdeel van de
multi case study. De codering die is opgesteld, is vervolgens besproken met alle deelnemende
middenmanagers, op het moment dat de onderzoeker álle sleutelmomenten gecodeerd had. De
uitkomsten van deze analyse zijn opgenomen in hoofdstuk 8.
Als laatste analyse van dit onderzoek is een moment gecreëerd waarin de betrokken middenmanagers
met medewerkers en klanten een aantal sleutelmoment heeft besproken. Daarbij was het streven om
tot een uitwisseling van betekenissen te komen, steeds vanuit het eigen perspectief van elke deelnemer. Hiervoor is een bijeenkomst georganiseerd op twee momenten gedurende de case study.
De middenmanagers hebben zelf bepaald welke sleutelmomenten (drie per deelnemende manager)
besproken zouden worden. En de klanten en medewerkers hebben hierop kunnen reflecteren, maar
ook de middenmanager zelf. De bijeenkomst in zichzelf heeft niet de intentie om het handelen van de
middenmanager te verbeteren, maar is in zichzelf wel een interventie, passend bij de strategie van
actieonderzoek. Zo is de betrokkenheid van de onderzochte personen een belangrijk kenmerk van
actieonderzoek. Volgens Eden en Huxham (1996: 75) zijn de bevindingen van ‘action research’ het
resultaat van ‘betrokkenheid bij medewerkers van een organisatie over zaken die van werkelijk belang
151

zijn voor hen’. Actieonderzoek legt expliciete de nadruk op actie, namelijk het bevorderen van veranderingen binnen het bedrijf (Saunders, 2009). En hoewel elementen van actieonderzoek van
toepassing zijn op dit onderzoek, is het doel niet om een bewuste verandering tot stand te brengen.
De interventie stond in dienst van de onderzoeksvraag en het verkrijgen van meerdere perspectieven
van betekenisgeving op het handelingsrepertoire. Het beoogde geen verandering in het organiseren of
handelen van de middenmanagers. Maar het leverde de deelnemers wel inzicht op in de verschillende
perspectieven, en zou betiteld kunnen worden als een vorm van ‘action learning’. Daarmee is het
actieonderzoek niet de hoofdstrategie, maar wel een passende secundaire strategie. De uitkomsten
van deze analyse zullen worden besproken in hoofdstuk 9.

4.2.4 Keuze voor kwalitatieve multimethode
Met het kiezen voor een methode, doelen Saunders c.s. op zowel de keuze voor het verzamelen van
de gegevens, als de analyse van deze gegevens. Zij maken daarbij het gangbare onderscheid tussen
kwantitatief (als methode gericht op numerieke gegevens en als analyse met bijvoorbeeld statistieken)
en kwalitatief (als methode gericht op niet numerieke gegevens en als analyse bijvoorbeeld het
categoriseren van gegevens). De keuze voor een methode kan eventueel enkelvoudig (door Saunders
c.s. een monomethode genoemd) of meervoudig (de zogenaamde multimethode) gemaakt worden. De
multimethode sluit aan bij één van de sterke punten van de case study doordat het gebruik maakt van
meerdere methoden om data te verzamelen en te analyseren. Daarbij is gekozen voor een kwalitatieve
multimethode, omdat dit het meest passend is bij de verkennende doelstelling, de interpretatieve
filosofie en de inductieve benadering van dit onderzoek. Het voordeel van de multimethode is dat
uiteenlopende methoden kunnen worden gebruikt voor verschillende analyses en onderdelen van het
hoofdstuk. Aansluitend bij de eerder geformuleerde secundaire strategieën, zullen de methoden per
analyse in paragraaf 4.3 verder worden ingevuld. Een ander voordeel van de multimethode is dat daardoor triangulatie mogelijk is. Met triangulatie, in dit geval methodische triangulatie, wordt het gebruik
van verschillende methoden voor het verzamelen van gegevens bedoeld, om er zeker van te zijn dat
de gegevens een correct beeld weergeven en er geen sprake is van onjuiste analyses. Hierdoor neemt
de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de case study toe.

4.2.5 Tijdshorizon: longitudinaal
Voor de tijdshorizon van het onderzoek zijn twee varianten mogelijk. Als eerste het doorsnede (ook wel
cross sectioneel onderzoek genoemd) onderzoek, waarbij in één momentopname de data verzameld
wordt. Als tweede wordt door Saunders het longitudinaal onderzoek als tijdshorizon benoemd. Dit type
onderzoek vindt over een langere periode plaats en zet als het ware de gebeurtenissen in tijdsperspectief, als ware het een logboek.
De tijdsperspectieven kunnen los van de onderzoeksstrategie en de keuze voor een methode gezien
worden. Maar een koppelding aan het onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag is wel relevant. Zoals
eerder beschreven is het handelen van de middenmanager en de betekenisgeving door de actoren
een interactief proces. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van de handelingen is gekozen
voor een longitudinaal onderzoek. Het sterke punt van longitudinaal onderzoek is dat het je in staat
stelt veranderingen en ontwikkelingen te bestuderen. Een momentopname middels een doorsnede
onderzoek kan beïnvloed worden door de context van het moment zelf, zeker in de dynamische
context van de financiële dienstverlening.
Om de gegevens onderling vergelijkbaar te krijgen zijn de casus in een gelijke tijdsperiode verzameld.
Elke casus bestond uit een team van vijf middenmanagers en één hoger manager, om daarmee de
kans op variatie in beïnvloedende factoren te mitigeren (bijv. verandering van dienstverband). De
casus zijn gespreid over twee type bedrijven binnen de financiële dienstverlening (een Bank en een
Verzekeraar).
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4.2.6 Technieken en procedures
Als laatste onderdeel van de onderzoeks-‘ui’ onderscheiden Saunders c.s. de technieken en procedures voor het verzamelen en analyseren van de gegevens. De dataverzameling en aanpak per casus
wordt in de volgende paragraaf beschreven en de wijze van analyseren van de data in de daaropvolgende paragraaf. In dit deel wordt ingegaan op de verschillende technieken die zijn gehanteerd.
Voor de onderzoeksdata zelf, maken Saunders c.s. onderscheid in primaire en secundaire data. De
secundaire data betreft al beschikbare gegevens, die niet specifiek voor dit onderzoek zijn verkregen.
In dit onderzoek is van secundaire gegevens gebruikgemaakt, voornamelijk als aanvulling op de
primaire gegevens uit de case study. Openbare bronnen zoals branchestudies en interne bronnen
zoals businessplannen, zijn gebruikt om de context van de case study te kunnen beschrijven.
Saunders c.s. (2011) noemen dit secundaire gegevens met meervoudige bronnen (zowel documenten
als beschikbare statistieken en enquêtes). In sommige gevallen zijn secundaire gegevens gebruikt om
de vergaarde primaire gegevens te kunnen interpreteren. Zo is het handelen van middenmanagers
geplaatst in de context van de Bank en de Verzekeraar en gekoppeld aan het (beoogde) effect. Voor
dat effect is onder meer een jaarplan of een managementrapportage met kritieke prestatie indicatoren,
een relevante gegevensbron.
Centraal in het casusonderzoek staan echter de primaire gegevens die zijn verkregen met behulp van
de 14 betrokken middenmanagers. Daarbij is gebruikgemaakt van meerdere gegevensbronnen om op
deze wijze een beeld te kunnen krijgen van het handelingsrepertoire. Saunders maakt daarbij een
onderscheid in de hoofdvormen waarnemen en interviewen. Beide vormen zijn in dit onderzoek
gebruikt en veelal per onderdeel ook gecombineerd, zoals in de volgende paragraaf aan de hand van
het onderzoeksverloop wordt beschreven. Door middel van waarnemingen zijn de daadwerkelijke
handelingen van de middenmanagers verzameld. Saunders omschrijft waarnemen als ‘het systematisch observeren, vastleggen, beschrijven, analyseren en interpreteren van het gedrag van mensen
(Saunders c.s., 2011). In dit onderzoek is daarbij gekozen voor een participerende waarneming,
waarbij de onderzoeker in de wereld van de middenmanagers is getreden, door aan te sluiten bij
verschillende overlegmomenten. Gill en Johnson (2002), maken daarbij nog het onderscheid tussen
een onderzoeker die deelneemt aan de activiteit, versus een onderzoeker die de activiteit waarneemt.
Ook maken zij onderscheid tussen een bekende of onbekende identiteit van de onderzoeker. Op deze
wijze ontstaan vier typologieën van de participerende waarnemer, zoals beschreven in figuur 4.2,

Figuur 4.2: Typologie van de rol ‘waarnemer als participant’ (Gill en Johnson, 2002)
Aansluitend bij de wetenschappelijke opvatting dat de onderzoeker zo min mogelijk het onderzoeksveld mag beïnvloeden, is in dit gehele onderzoek gekozen voor een waarnemer als participant. De
onderzoeker heeft bij de observaties (opgenomen in hoofdstuk 7, zie ook tabel 4.2) niet actief aan de
overleggen deelgenomen, maar is puur als observator aanwezig geweest. Door fysiek aanwezig te zijn
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bij een overleg (en bij een ingezette spelsimulatie over verandervoorkeuren), is het mogelijk om het
overleg zonder grote aanpassingen te laten verlopen (er zijn geen cameraopstellingen gebruikt
bijvoorbeeld), wat wederom tot zo min mogelijk beïnvloeding leidt. Daarbij is het bekendmaken van de
identiteit onvermijdelijk. Naast waarneming is er ook op meerdere momenten gebruikgemaakt van
kwalitatieve interviews. Voor het onderdeel van de voorgenomen handelingen (opgenomen in hoofdstuk 6, zie tabel 4.2) betrof dit een individueel interview, waarbij de geïnterviewden vooraf een aantal
vragen hadden beantwoord en een verandervoorkeurtest hadden ingevuld. De interviews hadden
daarmee een semigestuctureerde vorm, waarbij aan de hand van een aantal thema’s een verdieping
werd verkregen. De sleutelmomenten zijn door de middenmanagers zelf beschreven en aangeleverd,
in een vooraf aangegeven format (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Nadat de sleutelmomenten waren
gecodeerd is in een interview de codering getoetst en zijn de uitkomsten voor de middenmanager
persoonlijk (zijn handelingsrepertoire) doorgenomen. Dit interview vormde tevens de afronding van de
dataverzameling voor de deelnemers. In de collectieve betekenisgeving (opgenomen in hoofdstuk 9,
zie tabel 4.2) is gebruikgemaakt van een groepsinterview. In het eerste deel is dit gedaan in een groep
bestaande uit klanten, medewerkers en de middenmanagers, waarbij de rudimentaire opzet was
gegeven, maar de gesprekken zelf een niet gestandaardiseerde opzet hadden. Het tweede deel van
deze groepsinterviews vond plaats door de middenmanagers gezamenlijk te interviewen en hetzelfde
te doen met de groep medewerkers en de groep klanten. Hierbij werd aan alle groepen dezelfde vier
vragen gesteld en werd focus aangebracht in de vier thema’s.
Met de beschrijving van de gebruikte technieken in dit onderzoek, zijn de verschillende delen van de
onderzoeks ui ingevuld. In tabel 4.2 worden de onderdelen van het onderzoek in een schema
samengevat.
Tabel 4.2 Samenvatting van definitieve onderzoeksopzet aan de hand van de onderzoeks-‘ui’
Aspecten

Voorgenomen
handelingen (hfst 6)

Waargenomen
handelingen
(hfst 7)

Sleutelmomenten
(hfst 8)

Collectieve
betekenisgeving
(hfst 9)

Filosofie

Interpretative

Benadering

Inductief

Hoofdstrategie

Multi case study

Secundaire
strategie

Actieonderzoek

Etnografisch

Grounded theorie

Actieonderzoek

Methode

Multimethode kwalitatief onderzoek

Tijdshorizon

Longitudinaal

Technieken

Vragenlijst
Persoonlijk interview
Verandervoorkeurtest
Documentstudie

Spelsimulatie
Waarneming
Documentstudie

Vragenlijst
Persoonlijk
interview

Groepsinterview
Focusgroepinterview

Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve
analyse

Kwalitatieve
analyse

Kwalitatieve analyse

Het onderzoeksdesign is voorafgaand aan het verzamelen van de data opgesteld en is vervolgens tot
uitvoer gebracht in twee organisaties. Daarbij is eenzelfde aanpak en verloop aangehouden. In paragraaf 4.3 wordt de wijze van dataverzameling verder toegelicht.
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4.3 Dataverzameling en aanpak casus
In de totale onderzoeksaanpak, is het verzamelen van de data een belangrijk onderdeel. Uit de
literatuurstudie en de eerste verkennende onderzoeken is immers gebleken dat er geen bruikbare data
beschikbaar is, voor het beschrijven van het handelingsrepertoire van de middenmanager. Daarmee is
tevens de positionering van de dataverzameling geduid. Want de casus studies zijn uitgevoerd nadat
een literatuurverkenning en een praktijkverkenning zijn uitgevoerd (zie figuur 1.1). En is gebaseerd op
de methodologische aanpak, zoals in paragraaf 4.2 is beschreven.
Casuselectie en voorbereiding met deelnemers
Als voorbereiding op het selecteren van de casus, is een korte samenvatting gemaakt van de verkennende studies (literatuurstudie en veldstudie) en is de aanpak van de case study beschreven. Deze
samenvatting (opgenomen in bijlage I) is vervolgens gebruikt om met een Bank en een Verzekeraar in
gesprek te gaan over de deelname aan het onderzoek. Voor het uitvoeren van een case study is
medewerking van degenen die ‘onderzocht worden’, immers een belangrijke voorwaarde. In de praktijk
betekent dit dat mensen hieraan mee willen werken, maar ook mee kunnen werken, in de zin van
voldoende tijd hiervoor vrijmaken.
Voorafgaand aan de selectie van de deelnemende middenmanagers is allereerst een keuze gemaakt
voor een Bank en een Verzekeraar, waarbij als criterium geldt dat de Bank en Verzekeraar in
Nederland werkzaam zijn, maar niet onderdeel zijn van eenzelfde concern. De eerste contacten voor
het onderzoek zijn gelegd op directieniveau, om daar de medewerking aan het onderzoek te verkrijgen.
Daarbij zijn als eerste een Bank en een Verzekeraar benaderd die hadden meegewerkt aan het
verkennend onderzoek en waar dus al contacten lagen op directieniveau. In beide gevallen is in een
afspraak het onderzoek besproken en is de samenvatting van het onderzoek nagezonden. Beide
partijen zijn akkoord gegaan met het zoeken naar een aantal beschikbare teammanagers in hun
organisatie (de directieleden hadden hiervoor al een organisatieonderdeel voorgesteld). Om deze
reden zijn geen andere banken en verzekeraars benaderd en zijn er dus geen partijen geweest die
medewerking aan het onderzoek hebben afgeslagen.
Op voorstel van de directieleden is een vervolggesprek gehouden met de hogere manager. In een
een-op-eengesprek is wederom de opzet en aanpak van het onderzoek toegelicht. Ook deze hogere
managers gaven hun medewerking aan het onderzoek. Voor hen was belangrijk om de uitkomsten uit
het onderzoek te verkrijgen, maar ook zagen zij de meerwaarde van een aantal interventies die
onderdeel van het onderzoek zal vormen (zoals de bijeenkomst met klanten en medewerkers). Met
name het aspect van het actieonderzoek, was voor hen interessant. Vervolgens is aan de hand van
een aantal criteria, bekeken welke middenmanagers geschikt zouden zijn om mee te werken. De
criteria zijn gehanteerd om antiselectie van de deelnemende middenmanagers (bewust of onbewust
door de hoger managers en de middenmanager zelf) te voorkomen, waardoor de beschrijvingen van
het handelingsrepertoire niet volledig en gevalideerd onderzocht zou kunnen worden. Door voor alle
middenmanagers dezelfde criteria te hanteren is tevens een cross casus-analyse mogelijk tussen de
middenmanagers en tussen de Bank en de Verzekeraar. De gehanteerde criteria zijn:
- het team waaraan de middenmanager leidinggeeft, heeft contact met klanten
- het team verricht voor het merendeel routinewerkzaamheden met een repetitief karakter (conform
definitie Weggeman, 1997) om daarmee gelijkvormigheid en volume in de werkzaamheden van de
medewerkers te verkrijgen en de kleuring van een improvisatie door medewerkers op het
handelingsrepertoire van de middenmanagers te voorkomen
- klanten zijn daarbij natuurlijke personen
- de middenmanagers zijn vrijgesteld van uitvoerende werkzaamheden en geven direct leiding aan
het team medewerkers
- het team van medewerkers is minimaal acht mensen groot
- de middenmanagers vormen samen een team (of onderdeel van een groter team) met de hogere
manager
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- elke middenmanager en hoger manager heeft een overleg waarbij de onderzoeker kan aansluiten
- elke middenmanager en hoger manager heeft tijd beschikbaar om mee te werken aan het onderzoek en kan dat (naar verwachting) ook voor langere tijd doen (geen geplande verloven of
detachering elders)
- er zijn geen lopende adviesopdrachten van Twynstra Gudde in het team.
Voor de Bank is daarbij uiteindelijk gekozen voor een groep van vijf middenmanagers die tezamen met
de hogere manager één team vormen. Voor de Verzekeraar zijn dat vijf middenmanagers at random
geselecteerd uit een totaal van negen, die lid zijn van het team van de hogere manager. Bij de
Verzekeraar zijn vijf middenmanagers geselecteerd, omdat een deelname van alle negen middenmanagers een te hoge tijdsbelasting van het managementteam zou inhouden.
In beide gevallen is het onderzoek toegelicht in een managementteamvergadering en zijn de vragen
van de deelnemers beantwoord. Aan het einde van het overleg is een finaal akkoord gevraagd en van
alle deelnemers verkregen. Waarbij bij de Verzekeraar ook de vier niet deelnemende middenmanagers
akkoord waren met het aansluiten in het managementteamoverleg (note: en deze vier gaven ook aan
dat zij het jammer vonden dat ze niet deel konden nemen). Aan het einde van elk managementteamoverleg (hierna: MT) is toegezegd om nog een praktische uitwerking van het onderzoek (wie doet
wanneer wat) op te sturen en zijn praktische afspraken gemaakt voor de waarnemingsmomenten en
de vervolgstap in het onderzoek.
Kennismaking en voorgenomen handelingsrepertoire
Met elke deelnemende middenmanager is aan de start een individuele afspraak gemaakt. In dit
gesprek stond het wederzijds kennismaken op de agenda, maar ook werd de (vooraf ingevulde en
naar de onderzoeker opgestuurde) verandervoorkeurtest besproken. Deze gevalideerde test (De
Caluwé en Vermaak, 2016) is gebaseerd op de vijf verandervoorkeuren (gekoppeld aan vijf kleuren).
Het betreft een ipsative test waarbij de middenmanagers acht punten kunnen verdelen over vijf
alternatieven. De test bevat in totaal twaalf vragen. De uitkomst geeft de deelnemers inzicht in hun
eigen verandervoorkeur. Tevens is de eerste afspraak gebruikt voor een semi gestructureerd (diepte)
interview om het voorgenomen handelingsrepertoire te beschrijven. Voorafgaand aan het interview
hebben de deelnemers een aantal open vragen beantwoord en teruggestuurd. De vragen uit de
vragenlijst waren:
A. Dienstverlening naar klanten:
1. Wanneer ben je tevreden over de dienstverlening van jouw team 4?
2. Waarom kiezen klanten voor jullie?
B. De richting:
1. Welke doelen heb jij voor de komende 12 maanden?
2. Wat zie jij als de belangrijkste verandering/veranderopgave voor je team? Waar ga je aan
werken?
3. Hoe ga jij deze verandering realiseren? Wat heb je daarbij nodig?
C. Het team:
1. Wanneer doet jouw team het goed?
2. Wat verwachten jouw medewerkers van <naam Bank/Verzekeraar>?
3. Wat verwacht jij van jouw medewerkers?
D. De middenmanager:
1. Wanneer ben je een goede manager? Wat doet een goede manager?
2. Hoe wil je het team aansturen? Welke keuzes en besluiten maak je en hoe communiceer je
die?
3. Wat zijn de belangrijkste acties of interventies die je wilt doen voor de komende 12 maanden?
4. Geef in de matrix aan, welk gedrag je wilt behouden, stimuleren, verdwijnen of afscheid van
wilt nemen.
4

Onder het team wordt verstaan de groep mensen aan wie de middenmanager leidinggeeft
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Van elk interview is een verslag gemaakt als aanvulling en verdieping op de vragenlijst en de verandervoorkeurtest. Voor de context van het onderzoek zijn de verandervoorkeurtest en de vragenlijst ook in
een interview met de hogere manager besproken. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt als context voor
de beschijving van het handelingsrepertoire van de middenmanagers uit het onderzoek.
Waarnemen van handelingsrepertoire
Vanuit de kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak is eveneens een game beschikbaar, genaamd
het Kleuren INterventie Game (KING). In dit game werken de deelnemers vanuit drie verschillende
rollen aan het maken van een veranderplan. Hierbij is continue aandacht nodig voor tevreden klanten,
voortgang van de verandering en draagvlak bij de medewerkers. Die game is met de vijf middenmanagers en de hoger manager van respectievelijk de Bank en de Verzekeraar gespeeld. Dit game is
begeleid door een collega van Twynstra Gudde, zodat de onderzoeker wederom in de rol van
participerende waarnemer kon optreden (en tevens als benodigde tweede technisch spelleider kon
optreden). De game bood de deelnemers zicht op hun verandervoorkeur en leverde voor het onderzoek een eerste relevante set aan waarnemingen voor het handelen van de middenmanagers op.
Zowel in de vorm van de gekozen interventies in de game, als in het onderlinge samenwerken en
handelen. De waarnemingen van de spelbegeleider, zijn eveneens meegenomen in de dataverzameling van het onderzoek.
De grootste hoeveelheid waarnemingen is echter verkregen uit het aanwezig zijn bij het overleg van de
deelnemende middenmanagers. Per middenmanager is viermaal een overleg met zijn team bijgewoond. Gemiddeld duurde elk overleg daarbij twee uur. Het betreft reguliere overleggen, geen overleggen die voor dit onderzoek zijn geïnitieerd, om een zo getrouw mogelijk beeld te verkrijgen. Ook is
zesmaal een overleg van de hogere manager met zijn team van middenmanagers (het MT-overleg)
bijgewoond.
Tijdens elke overleg is gebruikgemaakt van opname apparatuur (audio). Om daarbij zo min mogelijk
verstoring te veroorzaken, is dit gedaan met behulp van een Livescribe pen. Deze pen bevat een
gevoelige microfoon. Tevens koppelt de pen de gemaakte veldaantekeningen, direct aan het tijdstip
van opnemen. Daarmee zijn geluid en aantekeningen eenvoudig te koppelen en terug te vinden. Bij de
kennismaking van elk nieuw gezelschap is het gebruik van deze pen expliciet toegelicht en akkoord
gevraagd op het gebruik hiervan. Het leverde tevens de bijnaam ‘de man met de pen’ op, wat tegelijk
een zeker lichtheid aan het onderzoek en wat de acceptatie van het onderzoek en de onderzoeker
heeft geholpen.
Bij waarnemingen en observaties, is het van belang om de observaties zo snel mogelijk vast te leggen.
Deels werd hierin voorzien doordat de waarnemingen werden opgenomen (audio-opnamen), maar ook
werden directe notities gemaakt tijdens de overleggen die werden geobserveerd. Daarbij werd onderscheid in verschillende soorten notities. Bij observatienotities (zo feitelijk mogelijk weergeven wat er
gebeurt, wat er wordt waargenomen, zonder interpretatie of inkleuring). Daar waar door de onderzoeker interpretatie en eerste reflecties werden gegeven, werden deze notities onderstreept. Ook
werden koppelingen aan de theorie opgeschreven, daarmee nogmaals benadrukkend dat dataverzameling en theorieverdieping een interactief proces betreft. Boeije (2005) spreekt hierbij over cirkels,
waarbij ‘een continue afwisseling plaatsvindt tussen analyse en de verzameling van en confrontatie
met gegevens’. Aan het einde van elke observaties werd het logboek van het onderzoeksproces
bijgewerkt, waarin voortgang van het aantal observatiemomenten en verloop van het proces werden
vastgelegd.
Na enkele observatiemomenten, werd helder dat de deelnemende middenmanagers behoefte hadden
aan een gezamenlijke reflectie op hun handelen in het betreffende overleg. Daarom is dit na verloop
van tijd actief aangeboden aan de deelnemers, om daarmee een gelijke aanpak per middenmanager te
verkrijgen. Niet elke middenmanager heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt. De feedback door de
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onderzoeker is daarbij gericht geweest op het terugkoppelen van enkele observaties, feitelijke gebeurtenissen en citaten en door het stellen van vragen. De interpretatie is bij de middenmanager zelf
gelaten. Ook dit onderdeel is vastgelegd in verslagen per deelnemer.
Verzamelen van sleutelmomenten
Het verzamelen van waarnemingen in de overlegmomenten geeft zicht op het daadwerkelijk handelen
van de middenmanager in een specifieke praktijksituatie, namelijk de overlegmomenten. Daarnaast
leverde de inhoudelijk gemaakte keuzes ook inzicht in het beoogde effect van het handelen, breder
dan de overlegsituatie.
Om een beeld te krijgen van het handelen buiten de overlegmomenten, is aan de middenmanagers
gevraagd om zelf hierop data aan te leveren. Deze aanpak is afgeleid van de ‘critical incident’methode. Deze methode is door Flanagan in 1954 geïntroduceerd in de sociale wetenschap en is in de
loop der jaren verder ontwikkeld. Chell (1998) geeft de volgende omschrijving van de ’critical incident’techniek:
The critical incident technique is a qualitative interview procedure which facilitates the investigation of
significant occurrences (events, incidents, processes, or issues) identified by the respondent, the way
they are managed, and the outcomes in terms of perceived effects. The objective is to gain understanding of the incident from the perspective of the individual, taking into account cognitive, affective,
and behavioral elements. (p. 56)
Een ‘critical incident’ is daarbij omschreven als een moment dat een significante bijdrage heeft (positief
of negatief) op het te onderzoeken fenomeen (Grove & Fisk, 1997) Daarbij kunnen de ‘critical incidents’
op vele manieren worden verzameld, maar wordt de voorkeur gegeven aan een beschrijving door de
deelnemers aan het onderzoek, zodat zij in hun eigen woorden en eigen beleving het verhaal van de
gebeurtenis kunnen weergeven. Dit levert voor het onderzoek de meeste informatie op. De verhalen
gaan daarbij over gebeurtenissen, en niet over abstracte of generieke verschijnselen. Net als in de
narratieve methode zijn niet de meningen daarbij van belang, maar de beschrijvingen van deelnemers
aan het onderzoek en hun (perceptie van) de werkelijkheid (Czarniawska, 2004).
Naar de deelnemende middenmanagers is ervoor gekozen om de term ‘kritieke incidenten’ te vervangen door ‘sleutelmomenten’. Bij een aantal voorbereidende gesprekken met middenmanagers,
die niet aan het onderzoek deelnamen, kwam naar voren dat zij de incidenten gelijkschakelden aan
conflictsituaties of escalaties. En ondanks de neutrale definitie in de methodiek zelf, werd de term
geassocieerd met negatieve gebeurtenissen. Daarmee zou de data zich te veel richten op dit type
situaties en handelen in die situaties. Terwijl in dit onderzoek juist het handelen in de volle breedte aan
situaties wordt beschreven. De term ‘sleutelmomenten’ werd door een testgroep als neutraler gezien
en gaf meer ruimte aan de deelnemers om zelf te bepalen welk moment zij zouden kiezen. De
instructie die naar de deelnemers is gegeven, bevatte een definitie van een sleutelmoment, namelijk
‘Het is een moment die voor jou de afgelopen periode kleurt. Dus waar je trots op bent of vaak aan
terugdenkt, waar je van wakker ligt, die je puzzelt of waar je lang mee bezig bent geweest. Het is een
sleutelmoment geweest voor jou als middenmanager’.
Om de deelnemers enig houvast te geven, maar toch ruimte te laten voor de verhalen, is een format
met vier onderdelen naar de middenmanagers opgestuurd om de sleutelmomenten te kunnen
beschrijven. Deze is gebaseerd op de STAR-methode, aangevuld met een aantal (open) hulpvragen.
In tabel 4.3 is het format weergegeven.
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Tabel 4.3: De onderdelen van het invulformat voor de sleutelmomenten
Casus
Situatie:

Wat is de aanleiding en setting van dit moment?
Wat is het probleem of de gevraagde keuze?
Waarom is het een sleutelmoment, wat maakt het betekenisvol?

Taak:

Wat was jouw rol en taak?
Welke keuzes had je?

Actie:

Wat deed je?
Wat besloot je?
Hoe communiceerde je?

Resultaat:

Wat was de uitkomst van de situatie?
Wat merken klanten en medewerkers van je Actie?

Het aanleveren van de sleutelmomenten en het nakomen van de afspraken hierover, werden
gedurende het onderzoek een interessant onderzoeksthema in zichzelf. In hoofdstuk 8 wordt hier
diepgaander bij stilgestaan. Hier wordt volstaan met de procesmatige beschrijving. Bij de start van het
onderzoek was afgesproken dat de deelnemers maandelijks twee sleutelmomenten zouden aanleveren. In de praktijk bleek dit voor veel deelnemers een lastig na te komen afspraak. In het
onderzoek is hier meerdere malen op teruggekomen door de deelnemers. Waarbij steeds de intentie
om aan te leveren werd bevestigd en er ook verontschuldigingen werden gemaakt voor het niet
aanleveren. Na verschillende interventies naar de deelnemers hebben zij allen sleutelmomenten
aangeleverd. Uiteindelijk bleek dat een heldere taakstelling in aantal sleutelmomenten en een
procedurele afspraak (maandelijks een mail ter herinnering) ervoor zorgden dat elke deelnemer
sleutelmomenten aanleverde en zijn de sleutelmomenten gespreid over de onderzoeksperiode
verzameld. Daarmee geven zijn de sleutelmomenten representatief voor de ‘critical incidents’ voor de
middenmanagers die deelnamen aan de case study. De deelnemers hebben de sleutelmomenten ook
kunnen gebruiken in de bijeenkomst met klanten en medewerkers.
Collectieve betekenisgeving met middenmanagers, klanten en medewerkers
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormde het betrekken van klanten en medewerkers. Het
klantperspectief op het handelen van de middenmanager van dienstverlenende organisaties ontbreekt
in de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken (zie paragraaf 2.1.4 en paragraaf 2.4.5). Daarom is
op twee momenten in het longitudinaal onderzoek een bijeenkomst gehouden waarbij klanten,
medewerkers en middenmanagers met elkaar in gesprek zijn gegaan over de betekenis van drie
sleutelmomenten en het handelen van de middenmanagers. Het eerste was halverwege het onderzoek
(na 10 maanden) en het tweede aan het einde van het onderzoek na 19 maanden.
Het ontwerp van de bijeenkomst is eerst uitgetest door een middenmanager, klant en medewerker van
een niet-deelnemende organisatie. Hier kwam een aantal lessen uit die zijn gebruikt bij het definitief
ontwerp van de bijeenkomst:
- een inleiding over het onderzoek en de opzet van de bijeenkomst is noodzakelijk voor de deelnemers om de context te begrijpen
- de klant voelde zich in de minderheid ten opzichte van de medewerker en manager. Daarom is een
bijeenkomst met twee klanten, een medewerker en een manager passender
- de klant had moeite om op voorhand de meerwaarde voor hemzelf te zien. Een goede toelichting
hierop is nodig
- naast het bespreken van de sleutelmomenten, was er ook behoefte om nog in ‘eigen groepen’ na te
bespreken
- de klanten gaven het advies om de bijeenkomst bij de Bank en Verzekeraar te houden, dus niet in
een hotel of bij Twynstra Gudde. Klanten worden daarmee echt in huis toegelaten en mogen ‘een
kijkje in de keuken nemen’.
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Voor de bijeenkomst was het uitnodigen van de klanten, het meest arbeidsintensief. Uiteindelijk is
ervoor gekozen om de klanten telefonisch of face-to-face uit te nodigen en daarna een bevestigingsbrief te sturen. De klanten kregen hiervoor een reisvergoeding (en op de dag zelf een presentje,
zonder dat dit als vergoeding vooraf voor deelname is gemeld). De opbouw van de bijeenkomst (die
een halve dag duurde) bestond uit vier delen:
1. Plenair introductie van het onderzoek, de doelstelling en programma van de dag.
2. In subgroepen bestaande uit één middenmanager, één medewerker en twee klanten bespreken
van de betekenis van drie sleutelmomenten van de middenmanager. Deze sleutelmomenten zijn
door hemzelf geselecteerd.
3. In subgroepen bespreken van vier vragen. Voor dit deel waren de subgroepen homogeen voor wat
betreft de perspectieven. Dus de middenmanagers waren één groep, de klanten vormden één
groep en de medewerkers vormden één groep. De hoger manager was op deze dag wel als
gastheer aanwezig, maar heeft niet deelgenomen aan de bijeenkomsten.
4. Een gezamenlijke plenaire afsluiting waarbij laatste vragen werden beantwoord, beelden werden
gedeeld en de hogere manager de deelnemers bedankte.
Onderdeel 2: Betekenisgeving van de sleutelmomenten
Voorafgaand aan de start van onderdeel 2, zijn in de introductiepresentatie de werkwijze en de belangrijkste spelregels voor dit deel van de bijeenkomst toegelicht:
- de gesprekken zijn gericht op het uitwisselen van beelden, van reacties, van indrukken en
ervaringen
- u hoeft dus niet gezamenlijk tot één beeld of een besluit te komen. Elke mening is van waarde voor
het verbeteren van de dienstverlening
- leg zoveel mogelijk vast, schrijf per casus op wat u belangrijk vindt.
Het bespreken van de sleutelmomenten in stap 2 gebeurde aan de hand van een instructie, die vooraf
met de middenmanagers is afgestemd en toegelicht. De deelnemers legden hun beelden en uitkomsten zelf vast in een A3-placemat die op de tafels lagen. Op deze placemat stond ook de instructie
nogmaals weergegeven. Het format van de placemat en een impressie van de startsituatie van de
bijeenkomst is opgenomen in figuur 4.3.

Figuur 4.3: Format van de placemat voor managers en foto van de startsituatie
De gesprekken zijn zonder externe begeleiding gevoerd, waarbij wel met enige regelmaat bij de
gesprekken is aangesloten door adviseurs (2) van Twynstra Gudde. De werkwijze per casus (duur 30
minuten) was daarbij als volgt:
- introductie sleutelmoment door de middenmanager
- kiezen van een fotokaart door alle deelnemers aan het gesprek
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- toelichten foto door medewerker. Klant(en) en medewerker luisteren, bevragen en noteren eigen
beelden
- toelichten foto door klant(en). Medewerker en manager luisteren, bevragen en noteren eigen
beelden
- toelichten foto door manager. Medewerker en klant(en) luisteren, bevragen en noteren eigen
beelden
- afronden casus door uitwisseling laatste beelden en afronden notities.
Onderdeel 3: Bespreken van vier hoofdvragen
In drie groepen is vervolgens antwoord gegeven op vier hoofdvragen met betrekking tot het onderzoek.
Voor elke groep is de vraag taalkundig aangepast maar de strekking was voor alle vier de groepen
gelijk. Deze vragen zijn, in de versie van de middenmanagers:
- Wanneer is onze organisatie tevreden over onze dienstverlening?
- Waarom kiezen klanten voor ons?
- Wat vind ik belangrijk in mijn werk?
- Hoe voeg ik waarde toe aan klanten en medewerkers, wat is mijn effectieve handelingsrepertoire?
Elke deelnemer heeft zijn antwoord per vraag op een post it geschreven. Vervolgens is in een groepsgesprek de opbrengst per vraag besproken, toegelicht en verdiept. De drie subgroepen zijn begeleid
door adviseurs van Twynstra Gudde, waarbij de onderzoeker de begeleiding van de groep middenmanagers heeft gedaan. Van elk gesprek zijn door de begeleiders reflectieverslagen gemaakt. De
feitelijke weergave van de A3-formats en de opbrengst per groep van de antwoorden van de vier
vragen, is teruggekoppeld naar de MTs van de Bank en de Verzekeraar. Nadat de bijeenkomst voor de
eerste keer is gehouden, hebben de deelnemers de mogelijkheid gekregen om hun destinatiedocument aan te passen en sommigen hebben deze opnieuw opgesteld.
Door de deelnemers is zowel vooraf als achteraf met veel enthousiasme gesproken over deze bijeenkomst. Het uitnodigen van de klanten bleek in de voorbereiding het meest tijdrovend en ook het
grootste afbreukrisico. Om die reden is de bijeenkomst uiteindelijk driemaal gehouden, tweemaal bij de
Bank, eenmaal bij de Verzekeraar. De laatste bijeenkomst bij de Verzekeraar is niet gedaan, omdat de
werkdruk voor het MT en externe omstandigheden ertoe leidden dat hier geen (priori)tijd voor was.
Opvallend was dat ook hierbij de intentie van de deelnemers steeds is geweest om de bijeenkomst
door te laten gaan, en dat het enkele weken duurde voordat men besloot om de bijeenkomst af te
zeggen. De deelnemers gaven aan dit lastig te vinden vanuit hun commitment naar het onderzoek en
naar de onderzoeker. Een thema wat ook al is benoemd bij het aanleveren van de sleutelmomenten en
waar in hoofdstuk 8 verder op wordt ingegaan.
Afronding onderzoek met deelnemers
Als laatste onderdeel van de dataverzameling van het onderzoek is een afsluitend gesprek gevoerd
met de deelnemende middenmanagers en de hogere managers. Dit gesprek is gebruikt om de fase
van dataverzameling af te ronden. En tevens eerste inzichten en uitkomsten te delen. Als voorbereiding op de gesprekken is een samenvatting gemaakt van de eerste inzichten tot op dat moment.
Op basis van alle beschikbare sleutelmomenten was op het moment van interviewen een codering
opgesteld. In alle afsluitende gesprekken is deze gehele codering besproken en getoetst. De
geïnterviewden kregen tevens een beschrijving van hun eigen handelingsrepertoire doordat de
codering is toegepast op de door henzelf ingestuurde sleutelmomenten. Een voorbeeld hiervan is
weergegeven in figuur 4.4.
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Figuur 4.4: Weergave persoonlijk handelingsrepertoire gebaseerd op metacodes
Als laatste onderdeel van dit afsluitende gesprek, is de middenmanagers de mogelijkheid geboden om
de onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden. Daarbij is door de deelnemers met name
aandacht geschonken aan de vraag wat hen helpt of belemmert in het waardetoevoegend handelen.

4.4 Beschikbare data en kwalitatieve data-analyse
Door het longitudinale karakter van dit onderzoek heeft de dataverzameling zoals beschreven in paragraaf 4.3 een langere doorlooptijd gehad. Het eerste gesprek zoals hiervoor beschreven in het onderzoekverloop, heeft plaatsgevonden op 23 mei 2013. Het laatste afrondende gesprek vond plaats op
28 juni 2016. Het merendeel van de dataverzameling te weten de sleutelmomenten en de observatiemomenten, is uitgevoerd in de kalenderjaren 2014 en 2015.
In die periode is een grote hoeveelheid data verzameld, die beschikbaar zijn voor de beantwoording
van de onderzoeksvraag. De data zijn op offline gegevensdragers opgeslagen en zijn afgeschermd
voor buitenstaanders. Op verzoek kan de data beschikbaar worden gesteld aan andere onderzoekers
voor heranalyse en hergebruik in nieuwe onderzoeken.
In paragraaf 4.2 is al aangegeven dat hiervoor vier analyses zijn uitgevoerd. Voorafgaand aan een
kwalitatieve analyse wordt door Creswell (2013) een eerste stap gedefinieerd die bij een grote
hoeveelheid data ook van belang is: het ordenen van het onderzoeksmateriaal en het klaarmaken voor
analyse. Hier begint al wat De Leeuw ‘netjes werken’ noemt. Want dit vormt immers de basis voor alle
vervolganalyses. Voor dit onderzoek is het volgende basismateriaal beschikbaar, weergegeven per
deelanalyse uit tabel 4.2:
1.

2.

Voorgenomen handelingen:
- de ingevulde vragenlijsten over het voorgenomen handelen (de zgn. destinatiedocumenten) van
14 middenmanagers en 2 hogere managers
- de ingevulde testen over de verandervoorkeur van 14 middenmanagers en 2 hogere managers
- de gespreksverslagen van de 14 middenmanagers en 2 hogere managers
Waargenomen handelingen
- de observatienoties (waargenomen en reflecties) van de onderzoeker en de Twynstra Gudde
adviseur tijdens de spelsimulatie
- de observatienotities tijdens de werkoverleggen, in totaal 87 bladzijden
- de audio-opnamen van de werkoverleggen, in totaal van 116 uur
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3.
4.

5.

Sleutelmomenten
de 196 sleutelmomenten die door de 14 middenmanagers zijn aangeleverd
Collectieve betekenisgeving
de aantekeningen op A3 van de bespreking door klanten, medewerkers en middenmanagers
van in totaal 33 sleutelmomenten
de uitkomsten van de drie groepsinterviews tijdens drie bijeenkomsten (met de antwoorden op
de vier kernvragen)
de observatiesnoties (waargenomen en reflecties) tijdens de nabespreking van de uitkomsten
van de groepsinterviews
Verslagen eindgesprekken met 10 middenmanagers en de 2 hogere managers.

Voor het uitvoeren van analyses in een kwalitatief onderzoek is een grote variatie in benaderingen
mogelijk, maar ondanks de accentverschillen die er tussen de benaderingen bestaan, volgen zij een
vergelijkbaar proces van stappen (Creswell, 2013). Door Miles, Huberman & Saldaña (2014) worden
vijf stappen in het uitvoeren van analyses bij een kwalitatief onderzoek beschreven (‘tactics for
generating meanings’) en deze zijn voor dit onderzoek ook gevolgd. De vijf stappen zijn:
1. Het indikken en clusteren van de data.
2. Het aanscherpen van de clusters en patronen.
3. Naar een abstracter niveau toewerken en de relaties tussen de clusters zien.
4. Het samenstellen van een coherent geheel (assembleren).
5. Het testen van de uitkomsten op robuustheid.
De uitwerking van de vijf stappen voor dit onderzoek, wordt hierna toegelicht.
1. Het indikken en clusteren van de data
Bij deze stap gaat het erom te bepalen waar logische samenhang, clusters of logische verbanden
zijn te zien. Hiervoor is geen gebruikgemaakt van beschikbare tools als ‘Atlas ti’, maar is door de
onder-zoeker zelf de data meerdere malen doorgelopen en zijn clusters gemaakt en indikkingen
gedaan. Daartoe wordt eerst een globaal overzicht van de onderzoeksdata verkregen, door het te
printen en nogmaals door te nemen. Door het uitspreiden van de verschillende geprinte delen kan
visueel al een eerste indikking worden verkregen. Zo vallen dubbelingen van citaten, notities en
observaties al direct op. Het gaat erom te bepalen ‘wat bij wat hoort’ (Miles c.s., 2014). Daartoe
noemt Miles een aantal tactieken die in deze fase ook zijn gebruikt: afgaan op intuïtie,
patroonherkenning (waarvan hiervoor een voorbeeld is gegeven), werken met metaforen en soms
eenvoudigweg tellen. In deze fase is in dit onderzoek nog aangesloten bij het taalgebruik van de
deelnemers aan het onderzoek.
2. Het aanscherpen van de clusters en patronen
De eerste clustering dient als basis voor een verdere aanscherping en het destilleren van patronen.
Daarbij worden diepgaandere analyses gemaakt van het onderzoeksmateriaal. Boeije (2005)
onderscheidt dit als een kernelement van de analyseprocedure in kwalitatief onderzoek, namelijk de
constante vergelijking. Zij omschrijft dit als ‘een iteratief proces van ideaaltypeontwikkeling op basis
van een constante vergelijking met empirische gegevens’ (Boeije, 2005). Een specifieke vorm hiervan
is de constante vergelijking als onderdeel van de ‘grounded theory approach’, zoals ontwikkeld door
Glaser en Strauss (1967). De rudimentaire stappen die daarbij zijn onderscheiden, zijn met name
toegepast in de analyse van de sleutelmomenten. De gevolgde fasen zijn achtereenvolgens (naar
Glaser, 1965) 1) het coderen van ieder aspect van de verzamelde gegevens in zo veel mogelijk
categorieën; 2) het integreren van categorieën en hun eigenschappen; 3) het afbakenen van de theorie
en ten slotte 4) het schrijven van de theorie.
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Er is in deze gehele stap van het onderzoek gericht gezocht naar materiaal die de eerste patronen kan
bekrachtigen dan wel weerleggen. Daarbij is meer afstand genomen van de taal van de deelnemers en
zijn eigen woorden toegevoegd aan de termen van de deelnemers om zo de overkoepelende patronen
te kunnen aanduiden.
3. Naar een abstracter niveau toewerken en de relaties tussen de clusters zien
Het verder loskomen van de belevingswereld van de deelnemers was ook nodig om naar een
abstracter niveau toe te werken. Daarbij wordt binnen de beperkingen van de case study, gezocht naar
een generalisatie van de gevonden clusters en patronen. En is verder gezocht naar het weglaten van
overbodige elementen van de patronen. Door Miles c.s. wordt het belang benadrukt dat casus die
buiten de uitkomsten (‘de patronen’) vallen, niet worden weggelaten. Dit zou juist ten koste gaan van
de kwaliteit van het onderzoek en het in paragraaf 4.2 geschetste risico op tunnelvisie verhogen en de
onderzoeksresultaten beïnvloeden. Ook wordt er gezocht naar de relaties tussen de clusters en
patronen. De robuustheid van het geheel wordt getest, wederom door de confrontatie van de nieuwe
theorie aan het beschikbare bronmateriaal. Er wordt gezocht naar nieuwe verbanden en betekenissen,
die de brondata overstijgt. De data wordt ook nadrukkelijk beschouwd in het licht van de
literatuurstudie.
4. Het samenstellen van een coherent geheel (assembleren).
Als laatste fase van het creëren van theoretische kennis, is het zorgen voor een samenhangend en
coherent geheel. Daarbij zijn nog nadrukkelijker de uitkomsten van de literatuurstudie gebruikt. En is
anderzijds op basis van de gevonden patronen, tevens de literatuurstudie verder verdiept. Zo is het
deel over de zelfsturende teams, verdiept naar aanleiding van een keuze voor meer zelfsturing binnen
de verzekeraar. Hierbij wordt tevens de keuze gemaakt voor de passende en betekenisvolle weergave
van de resultaten. Is dit op het niveau van de casus (onderverdeeld naar Bank, Verzekeraar of op het
niveau van de deelnemende middenmanagers) of is dit per thema (onderverdeeld naar de
deelanalyses naar het voorgenomen handelen, het waargenomen handelen, de sleutelmomenten en
de betekenisgeving). In dit onderzoek is ervoor gekozen om de resultaten per deelanalyse weer te
geven, zoals ook weergegeven in tabel 4.2. Deze weergave sluit tevens aan op de onderzoeksvraag,
een toets die eveneens in deze fase wordt gehouden: wordt hiermee een antwoord gegeven op de
onderzoeksvraag? Daarom is ervoor gekozen om de hoofdstukken 6 tot en met 9, naast een verdere
toelichting van het proces en de gebruikte data, het handelingsrepertoire van de middenmanager als
centrale uitkomst te presenteren.
5. Het testen van de uitkomsten op robuustheid.
Als laatste fase wordt door Miles c.s. (2014) aanbevolen om de bevindingen te testen, waarbij het gaat
om de betrouwbaarheid (nauwkeurigheid en precisie van de meetprocedure) en validiteit (meten wat
gemeten moet worden). De kwalitatieve onderzoeker probeert gaandeweg het onderzoeksproces of
achteraf mogelijke vormen van vertekening uit te sluiten (Maxwell, 2012). Er zijn meerdere procedures
en strategieen beschikbaar die de interpretatie en subjectiviteit die onlosmakelijk is verbonden aan het
doen van kwalitatief onderzoek zoveel mogelijk te beperken of transparant te maken. Dit zijn
procedures die zijn ontwikkeld om te kunnen monitoren en reflecteren op mogelijk mogelijke bronnen
van vertekening. In onderstaande tabel (tabel 4.4, gebaseerd op Plochg & Van Zwieten, 2007) zijn de
belangrijkste procedures beschreven die in dit onderzoek zijn toegepast.
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Tabel 4.4: Procedures voor waarborgen kwaliteit van onderzoek (gebaseerd op Plochg en Van
Zwieten, 2007)
Procedure

Omschrijving en toepassing in het onderzoek

Triangulatie

Bij de case study zijn verschillende methoden, bronnen en gezichtspunten om
gebruikt om specifieke bevindingen te verifiëren of te versterken.

Member’s check

De analyses zijn naar de deelnemers teruggekoppeld en ook is bij de hogere
manager en bij adviseurs die delen van het onderzoek hebben begeleid,
gevraagd of zij zich in de toegekende betekenissen en gemaakte
interpretaties kunnen herkennen.
Ook zijn de bevindingen getoetst bij een groep middenmanagers die niet
betrokken is geweest in het onderzoek

Zoeken naar
tegenvoorbeelden

Binnen de data is gezocht naar voorvallen en casus die de onderzoeksresultaten zouden kunnen weerspreken of weerleggen (falsificatie). Daar
waar deze zijn gevonden, zijn zij in de weergave van de uitkomsten van de
verschillende analyses, opgenomen

Thick description

Er is gerapporteerd in de vorm van een verhalende en gedetailleerde
beschrijving van de empirische gegevens, waardoor de lezer inzicht krijgt in
de relatie tussen de ruwe data en de interpretatie daarvan.

Audit trail

Gedurende het onderzoek is zijn de verschillende praktische stappen in het
onderzoeksproces bijgehouden en is ook bekend in welke fase er
onderzoeksmedewerkers zijn betrokken (i.c. de collega’s van Twynstra
Gudde die hebben geholpen bij de spelsimulatie en de bijeenkomst met
middenmanagers, klanten en medewerkers)

Reflexiviteit

Inzicht bieden in de ontwikkeling van de manier waarop de onderzoeker
gedurende het gehele onderzoek zijn rol als onderzoeker heeft ingevuld en
beleefd, en de wijze waarop dit mogelijk invloed heeft gehad op de
uiteindelijke resultaten

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen wordt ook gebruikgemaakt van de ‘sceptic
peer review’. Hiervoor is een rol weggelegd geweest voor mijn beide promotoren. Zij hebben op de
methode en de interpretatie van de data, hun rol vervuld als advocaat van de duivel. Een belangrijke
kwaliteitsprocedure die bij heeft gedragen aan de robuustheid van de uitkomsten van dit onderzoek.
Een procedure die bijdraagt aan de overdraagbaarheid (de externe validiteit) van het onderzoek is om
de context van het onderzoek te beschrijven in het onderzoeksverslag. Dit betreft enerzijds de rol van
de onderzoeker, zoals omschreven in paragraaf 4.2 met de waarnemer als participant (zie tabel 4.2).
Anderzijds betreft het ook de onderzoekscontext, de omgeving waarin het onderzoek is uitgevoerd. De
context wordt in hoofdstuk 5 beschreven, zodat ook deze transparant is voor andere onderzoekers.
Daarmee zijn voor dit onderzoek de vijf stappen beschreven voor het uitvoeren van de analyse van de
onderzoek data. In hoofdstuk 6 tot en met 9 worden de resultaten van de verschillende uitgevoerde
analyses per thema beschreven.

4.5 Kader voor analyse van de onderzoeksgegevens
In dit hoofdstuk is de opzet en methodologie van het onderzoek beschreven. Aan de hand van de
onderzoeks-‘ui’ van Saunders c.s. (2009) is dit kwalitatief onderzoek verder ingevuld. In de derde
paragraaf van dit hoofdstuk is de wijze van dataverzameling beschreven, uitgezet in de tijd, wat
aansluit bij de longitudinale insteek van het onderzoek. En in de vorige paragraaf is beschreven welke
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data in dit onderzoek is verzameld en op welke wijze de data geanalyseerd is. Na de literatuurstudie en
de verkennende studies, is de werkwijze van het onderzoek hiermee benoemd.
In de hiernavolgende vijf hoofdstukken zullen de resultaten van de verschillende analyses worden beschreven. Zoals in tabel 4.2 is weergegeven, is op basis van de onderzoeksvraag een viertal analyses
uitgevoerd. In figuur 4.5 zijn de analyses gekoppeld aan het denkkader wat eveneens gebruikt is in de
literatuurstudie van hoofdstuk 2.

Figuur 4.5: Overzicht van de elementen uit het theoretisch kader, gekoppeld aan de analyses uit het
onderzoek
Als eerste wordt in hoofdstuk 5 de context van de multi case study beschreven. Daarbij wordt allereerst
de sector van financiële dienstverlening toegelicht. En vervolgens worden ingegaan op de Bank en de
Verzekeraar. Daarna zullen de deelnemende middenmanagers en hogere manager worden
geïntroduceerd.
In hoofdstuk 6 wordt de analyse van het voorgenomen handelingsrepertoire beschreven. De ingevulde
vragenlijsten en de diepte-interviews die zijn gehouden met de middenmanagers en de hogere
managers, vormen daarbij de basis.
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de waarnemingen tijdens de verschillende team overleggen en de
MT-overleggen. Daarmee wordt het waargenomen handelingsrepertoire geanalyseerd. De audioopnamen van de overleggen en de gemaakte veldnotities zijn daarvoor de brondata.
In hoofdstuk 8 worden de 196 sleutelmomenten geanalyseerd. De acties die door de middenmanagers
zijn beschreven, zullen worden gecodeerd en ingedikt tot een set aan handelingen van de middenmanagers. Daarnaast zullen ook de andere onderdelen van de sleutelmomenten worden verwerkt en
gebruikt in deze analyse.
In hoofdstuk 9 ten slotte, vormen de opbrengsten uit de bijeenkomst met middenmanagers, klanten en
medewerkers de kern. Zowel de bespreking van de 33 sleutelmomenten, als de antwoorden op vier
kernvragen in het tweede deel van de bijeenkomst, zullen worden beschreven en gekoppeld aan het
beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Daarmee vormen de komende vijf hoofdstukken de kern van de resultaten en data-analyse van dit
onderzoek. In deze hoofdstukken wordt met regelmaat terugverwezen naar elementen uit de
literatuurstudie, zonder dat de betreffende modellen volledig worden toegelicht en uitgebreid worden
uiteengezet. Streven is om daarmee de leesbaarheid te vergroten en de gerichte lezer een keuze te
geven voor de meer theoretische delen en de meer data georiënteerde delen.
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5. Doelgroep: middenmanagers in de financiële
dienstverlening
In dit hoofdstuk wordt de context beschreven waarin het
onderzoek naar middenmanagers is uitgevoerd. Daarbij
wordt gestart met de omschrijving van de bedrijfstak van
financiële dienstverleners. Hoewel hierbinnen een diversiteit aan bedrijven opereert, zijn er in de onderzoeksperiode
weldegelijk gemeenschappelijke thema’s geweest die
relevant zijn voor het uitgevoerde onderzoek. Na deze
beschrijving (in paragraaf 5.1) worden achtereenvolgens
de deelnemers vanuit de Bank en de Verzekeraar geïntroduceerd. In paragraaf 5.2 wordt de Bank
beschreven en in paragraaf 5.3 vervolgens de Verzekeraar. Hierbij wordt in beide gevallen ook het
eerste onderdeel van het onderzoek toegelicht. Dit onderdeel bestond uit enerzijds het invullen van de
verandervoorkeurtest en anderzijds het spelen van een verandergame (genaamd KING) door de
deelnemende managers (zowel de hoger manager als de middenmanager). De uitkomsten van de test
en de inzichten vanuit het game worden per deelnemende organisatie beschreven. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met een weergave in paragraaf 5.4 van het daadwerkelijke verloop (in de tijd) van het
onderzoek. Hierbij worden met name de verschillen ten opzichte van het ontwerp uit hoofdstuk 4
beschreven en worden de belangrijkste waarnemingen voor het verloop van het onderzoek benoemd.
Dit geeft een nadere invulling van de context waarbinnen de dataverzameling heeft plaatsgevonden,
niet zozeer vanuit de macrocontext van het onderzoek, maar meer vanuit de tijdsdimensie die
verbonden is aan het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek.

5.1 Onderzoek in context financiële dienstverlening 2013-2015
Voor een goede analyse en interpretatie van de van de verzamelde onderzoek data is het van belang
om inzicht te hebben in welke context deze data verzameld is. In het geval van dit onderzoek is dat de
sector van de financiële dienstverleners geweest en in het bijzonder de banken en verzekeraars
binnen deze sector. Daarbij is het streven niet om in deze paragraaf een compleet en uitputtend beeld
van de branche te geven, maar richt deze beschrijving zich op de trends en ontwikkelingen die relevant
zijn voor het handelen van de middenmanagers. Een gevalideerd onderzoek voor de trends en ontwikkelingen in de branche is niet beschikbaar, maar op de websites van brancheorganisaties (Verbond
van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken) en toezichthouders (De Nederlandse Bank
en Autoriteit Financiële Markten) staan meerdere beschrijvingen en analyses die door hen zijn uitgevoerd en die als basis dienen voor hun (jaar)plannen. In de beschrijving van de trends en ontwikkelingen in deze paragraaf is gebruikgemaakt van deze openbare informatie en is deze gecombineerd
met eigen observaties en met de trends en ontwikkelingen die door de deelnemers van het onderzoek
in de gesprekken zijn genoemd. De opzet is om hierna de meest relevante trends en bewegingen in de
sector te beschrijven, om daarmee de context van het onderzoek en de relevante dynamiek voor het
handelen van de middenmanagers weer te geven. Daarbij richt dit overzicht zich op de periode 20132015, omdat in deze periode de observaties in het werkveld zijn uitgevoerd.
Een financiële dienstverlener is volgens de definitie in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (hierna:
Wft) ‘degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, daarover
adviseert of die bemiddelt of optreedt als (onder)gevolmachtigd agent’. In het dagelijks taalgebruik
worden met name banken, verzekeraars en pensioenfondsen als belangrijkste financiële dienstverleners gezien. De dataverzameling is gelijktijdig bij de Bank en de Verzekeraar uitgevoerd, om
daarmee de effecten vanuit de context, zoveel mogelijk te mitigeren. De events, ofwel de uitingsvorm
van deze thema’s in de vorm van interventies, die van invloed zijn op de Bank en de Verzekeraar zijn
verschillend geweest (zo is in 2013 de Bankierseed ingevoerd en is de eed bij de verzekeraars in 2015
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geïntroduceerd), maar de achterliggende thema’s zijn voor beide organisaties gelijk geweest. De drie
belangrijkste thema’s zijn (1) herstel van klantvertrouwen, (2) toename wet- en regelgeving en ten
slotte (3) de digitalisering. Deze drie thema’s zullen hierna verder worden toegelicht.
De thema’s die in de onderzoeksperiode spelen, worden sterk beïnvloed door de Bankencrisis van
2008 en de daaropvolgende financiële en economische crisis. De Europese Raad trekt in 2012 de
conclusie dat de bancaire crisis (2008) en de crisis rond de staatsschulden en de zwakke financiële
sector (2009) gecombineerd met een aanhoudende lage groei en macro‐economische onevenwichtigheden, het economische herstel vertraagd en creëerden risico’s voor de stabiliteit van de Economische
en Monetaire Unie (EMU).
Een rationele beschrijving van de situatie, maar de impact van de crisis is breder dan de ratio. De
sector ligt onder vuur van de publieke opinie. Boeken over de val ABN AMRO (De Prooi van Jeroen
Smit uit 2008) zijn bestsellers en winnen prijzen. Ook later werk van Joris Luyendijk (Dit kan niet waar
zijn uit 2015) trekt veel aandacht. Het is het duidelijk dat de sector moet veranderen. Dat wordt in de
onderzoeksperiode door Banken en Verzekeraars voornamelijk vertaald in het streven naar het ‘herstel
van klantvertrouwen’. In de strategie van veel dienstverleners beschreven onder de noemer ‘Klantbelang centraal’. Het is het belangrijkste thema in de periode 2013-2015 en ook overigens ook nog
steeds een hoofdthema in de periode daarna. Het klantbelang is niet hetzelfde als een tevreden klant.
Het klantbelang heeft betrekking op de langetermijnuitkomst van het door een financiële dienstverlener
aangeboden product en advies.
Tot aan de crisis in 2008, stond het belang van klanten niet hoog op de managementagenda van de
topmanagers van banken en verzekeraars. De door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Banken ingestelde Adviescommissie Toekomst Banken (“Commissie Maas”) was hierin zeer duidelijk:
‘In de praktijk …. hebben zij de facto een beperkter belang toegekend aan hun klanten en de samenleving als geheel. In die zin is de macht van aandeelhouders de afgelopen tien jaar in het stakeholdermodel (bestaande uit: de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders en de samenleving)
disproportioneel toegenomen.’ (Maas et al., 2009).
Om dit te veranderen wordt door de sector een veelheid aan initiatieven ontplooid. Zo is begin 2013 de
Bankierseed ingevoerd (in 2015 uitgebreid tot de beroepseed voor alle medewerkers van banken en
verzekeraars), zijn er door bijna alle banken en verzekeraars meer instrumenten ingezet om beeld te
krijgen bij de klantwensen (door klantpanels, customer journeys en enquêtes), bestaat er een Keurmerk Klantgericht Verzekeren, is er meer aandacht gekomen voor heldere klantinformatievoorziening,
is de provisie bij hypotheken afgeschaft (evenals de inzet van prestatiebonussen, gezien als een
verkeerde prikkel voor medewerkers en managers) en is de Net Promotor Score (NPS) in bijna elke
managementrapportage opgenomen als bepalende factor in de prestatie van teams en afdelingen.
Ook is sinds 1 januari 2014 een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners opgenomen in
artikel 4:24a van de Wft. De definitieve bepaling die in de Wft is opgenomen luidt als volgt:
1. Een financiële dienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de
consument of begunstigde in acht.
2. Een financiële dienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of begunstigde.
Daarbij wordt een extra dimensie toegevoegd op het moment dat een financiële dienstverlener. Voor
hen geldt er een extra zware zorgplicht. De achterliggende gedachte hiervan is dat een adviseur door
de consument wordt ingehuurd om zijn belangen te behartigen. Bovendien is de klant extra kwetsbaar,
omdat de informatiescheefheid in de relatie tussen de adviseur en de klant vaak groot is.
Peverelli en Feniks (2011) stellen echter het volgende: “Het klantbelang centraal stellen is ook niet
hetzelfde als het uitvoeren van de zorgplicht. De zorgplicht is keurig uitgewerkt in regeltjes en
formulieren. Het effect is dat zij zich in de praktijk beperkt tot product en advies, en vooral helpt bij het
indekken van toekomstige juridische risico’s. Verhoef (2012) gebruikt in zijn whitepaper over ‘Klant
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centraal in de bankensector’ de term ‘klant centraal stellen’ als hij spreekt over klantbelang centraal.
Hij concludeert hierover (Verhoef, 2012: pag 12) dat ‘De klant centraal stellen betekent voor banken
dat de gehele bank als centraal doel heeft superieure waarde richting klanten te realiseren en dat dit
op een gecoördineerde manier binnen de organisatie gebeurt. Hiervoor zal de organisatie sterk de
nadruk moeten leggen op de vergaring van kennis over klanten en de verspreiding van deze kennis
binnen de organisatie.’ In dezelfde whitepaper komt hij tot de aanbeveling dat het topmanagement en
lagere managementniveaus een leidende rol moet spelen bij de implementatie van het centraal stellen
van de klant. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Als uitvloeisel hiervan beveelt Verhoef aan ‘dat
het topmanagement en onderliggende management lagen van de bank vaker direct contact met
klanten moeten hebben en niet alleen via allerlei rapportages de prestaties richting klanten moeten
ervaren.’ Een aanbeveling die in lijn ligt met de in hoofdstuk 4 beschreven onderzoeksaanpak.
Om de voortgang van de sector te monitoren heeft de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) een
Klantbelang Dashboard ontwikkeld. Dit dashboard richt zich primair op banken en verzekeraars en
maakt sinds 2010 inzichtelijk in welke mate de sector het klantbelang centraal stelt. Op hun website
(januari 2017) staat: “In zijn algemeenheid concludeert de AFM dat de sector de afgelopen jaren goede
stappen heeft gezet om de klant beter te bedienen. Producten en diensten zijn verbeterd, het beleid is
omgegooid en processen zijn aangescherpt.”. In een bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars
(19-12-2013, Compliance en Risk: klantbelang centraal) zegt het hoofd Toezichtgroepen Financiële
ondernemingen bij de AFM, hierover ‘Voor ons als toezichthouder is het duidelijk dat het de instellingen
menens is om het belang van de klant als een van de leidende principes te hanteren. Dat blijkt volgens
hem onder meer uit de tone at the top, de visie van instellingen en de vertaling naar kernwaarden en
doelstellingen voor medewerkers op de werkvloer.’
Alle positieve geluiden uit de branche ten spijt, lijkt het sentiment onder klanten nog niet ten positieve
gekeerd. Zodra er weer nieuwe incidenten of schandalen in het nieuws komen zoals de LIBOR rente
bij de Rabobank, het salaris van een nieuw benoemde topmanager of een proefballon over het ‘verkopen van klantinformatie’, blijkt dat er nog weinig coulance en vertrouwen is vanuit de maatschappij.
De woekerpolisaffaire en de vastgoedfraude zijn dan nog niet vergeten. En het feit dat de ‘belastingbetaler heeft moeten opdraaien voor de verliezen van de graaiers’ ook niet. Banken en verzekeraars
moeten dus de veranderingen die zij doorvoeren beter en blijvend voor het voetlicht brengen. De onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken stelt hierover: "Instellingen moeten niet alleen zeggen
dat ze het belangrijk vinden om aan de samenleving uit te leggen op welke wijze er wordt gewerkt aan
verbetering van hun bedrijfsvoering, ze moeten die uitleg ook daadwerkelijk geven", aldus een rapport
uit december 2015. Het klantbelang centraal stellen is als thema actueel, maar de verandering wordt
ook voor de consumenten steeds zichtbaarder. ‘Verzekeraars, en ook banken, zijn ontstaan vanuit een
nutsfunctie, vanuit een behoefte van de klant. Het is dan op zijn minst jammer dat er nu zoveel aandacht nodig is voor die klant-centraal-gedachte, maar gelukkig verandert er wel het nodige.’ Dat zegt
Nibud-directeur Wilmink in Verzekerd, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars (dec. 2015).
Naast de (invloed van de) consumenten en de publieke opinie, is ook de invloed van de toezichthouders toegenomen na 2008. Mede ingegeven door de financiële crisis is er veel meer aandacht
gekomen voor risicomanagement, omdat bijvoorbeeld banken te veel risicovolle activiteiten hadden
ontplooid (Stork, 2011). Het past in een breder beeld van wetgeving (bijvoorbeeld Basel II en Solvency
II) en het invullen van een sterkere toezichthoudende functie die gericht is op het verminderen van het
risico van banken en verzekeraars. Zodat ingrepen van overheden (omdat instellingen ‘to big to fail’
zijn) zoals het opsplitsen van bedrijven, het nationaliseren (als laatste de SNS op 1 februari 2013) of
anderszins redden van banken en verzekeraars door kapitaalinjecties, niet meer nodig zijn. De site van
de Rijksoverheid schrijft over de Financiële sector: Een gezonde financiële sector is een voorwaarde
voor de economie om goed te kunnen functioneren. Het kabinet wil consumenten en bedrijven, die hun
geld toevertrouwen aan financiële instellingen, zo goed mogelijk beschermen. Door toezicht op de
werkwijze van individuele bedrijven en het hele financiële systeem.
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Op 1 januari 2007 is de Wft in werking getreden. Deze wet omvat onder meer regels op het gebied van
het financieel toezicht. Daarbij spelen De Nederlandse Bank (hierna: DNB) en de AFM een belangrijke
rol in het toezicht op de naleving van deze regels. DNB en de AFM houden toezicht op de financiële
markten en de partijen die daarop actief zijn. In Nederland kennen wij een functioneel toezichtmodel
met daarbinnen twee soorten toezicht het zogenaamde prudentieel toezicht en het gedragstoezicht.
Conform de Wft is DNB daarbij verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht dat zich richt op de
soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van de financiële sector. Voor het gedragstoezicht is de AFM verantwoordelijk. Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante
financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van
cliënten. In zijn inaugurale rede in 2015 geeft Joosen aan dat wet- en regelgeving voor de financiële
sector lijkt aan dezelfde conjuncturele bewegingen te zijn onderworpen als de macro-economische
bewegingen. In tijden van voorspoed is er sprake van een pleidooi voor het verminderen van de
regeldruk (deregulering). En bij economische tegenspoed is er de roep om meer en strengere regels.
Daarbovenop signaleert hij een verschuiving tijdens de crisis van ‘principles based’ naar ‘rules
basedregelgeving’. Hierbij speelt in zijn ogen het wantrouwen tussen de toezichthouder en de onder
toezichtstaande instelling (inclusief haar medewerkers) een fundamentele rol bij het begrenzen van de
ruimte van die instellingen door het hanteren van ‘rules-based’ wet- en regelgeving (Joosen, 2015).
De lat voor de financiele sector ligt ook hoog. Of, zoals de Rijksoverheid-site weergeeft: “Financiële
instellingen moeten een smetteloze reputatie hebben. Anders verliezen consumenten en ondernemers
het vertrouwen in de financiële sector. Daarom neemt de overheid maatregelen om misbruik in de
financiële sector tegen te gaan. Door het scherpere toezicht van zowel AFM als DNB, is het belang van
de compliance en risk functionaliteit bij banken en verzekeraars toegenomen. Het staat als onderwerp
vaker op de managementagenda, de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor compliance en risk zijn
gegroeid en ook in het primaire proces zijn meer controlewerkzaamheden opgenomen. Naast een
investering in tijd en geld die daarmee gepaard gaat (overigens gecombineerd met een groei in de
kosten van het toezicht door AFM en DNB zelf), heeft dit ook invloed op de bedrijfscultuur van banken
en verzekeraars. Door de nadruk op het voorkomen van fouten, is ook een cultuur ontstaan waarbij
innovatie niet als vanzelf plaatsvindt.”
Als derde dominante thema (naast klantbelang centraal en de invloed van de toezichthouders) is de
nog steeds toenemende digitalisering. Boot (2012) spreekt over ‘informatietechnologie als grote
veranderaar in de moderne maatschappij’. De technologie maakt het mogelijk dat financiële dienstverleners sneller dan ooit inspelen op veranderingen. Activiteiten kunnen snel overgenomen worden
(gekopieerd) van concurrenten, en daarmee kunnen risicovolle initiatieven zeer snel leiden tot
veranderende risicoprofielen. Dit maakt het toezichthouden in toenemende mate complex.
De digitalisering heeft ook op andere vlakken gevolgen voor de financiële instellingen. De werkgelegenheid in de sector Financiële dienstverlening is tussen 2005 en 2013 met 7 procent gekrompen
(UWV, 2014). Technologische ontwikkelingen zoals internet en digitalisering en de forse kosten-/
personeelsreductie zijn hierbij de belangrijkste drivers. Administratieve processen worden in toenemende mate geautomatiseerd, beslisregels worden in software vastgelegd. De snelle technologische ontwikkeling biedt ook kansen: voorbeelden zijn de opkomst van ‘big data’ en social media
(bijv. de analyse van tweets). Deze ontwikkelingen zorgen voor extra werkgelegenheid, denk aan
‘datalezers’ en ‘data-analyseerders’. Het analyseren van klantwensen en vooral ook klantgedrag staan
daarbij centraal. Producten worden op klantvriendelijke wijze via internet aangeboden (denk aan
internetbankieren, maar bijvoorbeeld ook auto- of zorgverzekeringen). Er zijn ook ontwikkelingen in
gevraagde competenties. Commercieel gedrag met focus voor het klantperspectief krijgt een veel
grotere rol. Sociale vaardigheden worden steeds belangrijker. In de processen leidt dit ertoe dat steeds
meer taken die eerder door mensen werden uitgevoerd, nu door automatisering zijn overgenomen. Het
is een streven naar efficiency die op het eerste oog wellicht op gespannen voet staat met het centraal
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stellen van het klantbelang. Een nadere beschouwing laat echter zien dat, mits goed gekozen, het
automatiseren van de ‘standaardprocessen’ leidt tot efficiency-winst die gebruikt kan worden als
investeringsruimte voor processen die een maatwerkbenadering richting klanten vraagt. Het juist
prioriteren en benoemen van standaard versus maatwerk, vraagt een nauw klantcontact en flexibiliteit.
Waarbij de link tussen klant centraal en digitalisering gemaakt is.
Ook levert de technologie in brede zin, mogelijkheden op voor nieuwe concurrenten van banken en
verzekeraars. De zogenaamde ‘fintechs’ zijn kleine start ups (qua organisatie omvang), die al snel een
volwassen positie in de markt kunnen innemen. Boot (2012) bevestigt het belang van innovaties, maar
heeft tevens een waarschuwing. Hij stelt dat financiële innovaties vaak proberen te profiteren van het
bestaan van een ongelijke verdeling van informatie tussen individuen of partijen. En dit wordt dan
gekoppeld aan producten zeer complex maken.
Met dit laatste beeld wordt de koppeling tussen de drie dominante thema’s weer zichtbaar. Immers zijn
complexe producten voor een klant lastig te doorgronden en voor een toezichthouder moeilijk te
toetsen. Boot (2013) stelt hierover dan ook ‘de complexiteit en onzekerheid over hoe de financiële
sector zich gaat ontwikkelen, zijn groot. Dit maakt het komen tot een nieuwe blauwdruk voor de
financiële sector buitengewoon ingewikkeld.’ De samenhang tussen de thema’s geeft de dynamiek en
complexiteit in de sector goed weer. Het hanteren van deze dynamiek wordt zichtbaar in de interactie
tussen klanten en medewerkers. Waarbij continue afwegingen moeten worden gemaakt tussen
klantbelang centraal stellen, transparantie en toetsbaarheid van de geleverde dienst en de wijze
waarop de dienst geleverd wordt (in direct contact of via de digitale snelweg). Een afweging waarbij
zowel de klant, de medewerker als de middenmanager betrokken zijn.

5.2 Middenmanagers bij de Bank
In deze paragraaf worden de deelnemers aan het onderzoek die werkzaam zijn bij de Bank geïntroduceerd. Als eerste wordt daarvoor de Bank zelf beschreven. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de
zeven elementen zoals die zijn onderscheiden door Porter en McLaughlin (2006). In hun onderzoek
naar de invloed van de context op de effectiviteit van leiderschap gebruiken zij de contextvariabelen
doelstelling, cultuur, personeelsopbouw, processen, vitaliteit, structuur en de volwassenheid van de
organisatie. Na deze beschrijving van de Bank worden de deelnemers voorgesteld. Van ieder wordt in
paragraaf 5.2.2 een kort profiel weergegeven. In 5.2.3 wordt ingegaan op de verandervoorkeur van de
deelnemers en wordt ook, aan de hand van een verandergame, een eerste inventarisatie van de
voorkeur voor veranderinterventies weergegeven.

5.2.1 Beschrijving van de Bank
De Bank heeft veelal zowel (groot)zakelijke (internationale) klanten (‘investment banking’), ‘private
banking’-klanten als particuliere retailklanten (consumenten, midden- en kleinbedrijf). De deelnemers
van het onderzoek zijn werkzaam in een onderdeel dat zich beweegt op het grensvlak van de zakelijke
markt en de retailmarkt.
Onder de titel ‘van centraal naar decentraal’ is de voornaamste doelstelling van dit onderdeel van De
Bank erop gericht om de klant weer centraal te stellen. Belangrijk is daarbij de innovatieve salessturing
zoals zij dat noemen, gericht op vergroten van de snelheid van levering, verbeteren van deskundigheid
van medewerkers, groei in efficiency en samenwerken met interne en externe partners. Binnen dit
onderdeel heerst een echte salescultuur. Prestaties zijn transparant en er heerst een competitieve
sfeer. Er zijn lijstjes met de best presterende medewerkers en er worden interne campagnes opgestart
waarbij mensen waardering kunnen ‘winnen’. De mantra is: naar 50 deals per persoon per jaar. Het
personeel bestaat voornamelijk uit hbo-geschoolden, merendeels tussen de 30 en 45 jaar en man.
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Kennis van de producten, wetgeving en de interne processen is noodzakelijk. En de gespreksvaardigheden nemen in belang toe, gezien de gewijzigde marktomstandigheden. Door de complexiteit van de
producten en de versnipperde ICT-ondersteuning zijn de processen zeer complex. Het kost een
nieuwe medewerker gemiddeld een half jaar om hierin ingewerkt te zijn. Het betreft hier zowel de
verkoopprocessen als, in nog hogere mate, de beheerprocessen. Het ziekteverzuim en de medewerkerstevredenheid is geen bron van zorg, in die zin is dit onderdeel vitaal te noemen. Wel ervaren
medewerkers de verhoogde werkdruk als een belemmering om kwaliteit te leveren. En ook de publieke
opinie wordt door hen als negatief ervaren, met name als zij in klantcontact treden. Door de veranderde marktsituatie, is dit onderdeel eerder gericht op herstel en enigszins consolidatie, dan op groei. Bij
een herinrichting van de organisatie is twee jaar voor de start van het onderzoek het management
benoemd. De hoofdstructuur waarin dit onderdeel werkt is geografisch ingericht. Er zijn vijf rayons,
waarbij binnen elk rayon een frontoffice (verkoop) en backoffice (beheer) werkt. De dienstverlening
zoals door het onderdeel van de Bank geleverd, bestaat al geruime tijd, maar het team van managers
is sinds twee jaar met elkaar werkzaam. In termen van volwassenheid naar Tuckman (1965) bevindt dit
team zich afwisselend tussen de norming- en stormingfase.

5.2.2 Even voorstellen: de deelnemers aan het onderzoek
Binnen het onderdeel van de Bank zijn de vijf middenmanagers en de hogere manager werkzaam die
aan het onderzoek hebben meegewerkt. Zijn vormen samen het management van dit onderdeel.
Eerder in het onderzoek is ervoor gekozen om bij de beschrijving van personen, steeds de mannelijke
persoonsvorm aan te houden. Ook bij het voorstellen van de deelnemers is hiervoor gekozen, om zo
de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen. De beschrijvingen van de deelnemers zijn
gebaseerd op de start van het onderzoek. Tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie zijn
hierin niet meegenomen.
BMM 1
Deze manager is al ruim 20 jaar werkzaam bij de Bank en haar rechtsvoorgangers. Hij is in het
verleden ook zelf medewerker van de Bank geweest en is vanuit het team als manager benoemd.
Sinds 4 jaar is hij manager van dit team. Daarbij is de overgang niet altijd eenvoudig voor hem geweest
’vroeger was je veel aardiger’ is hem meerdere malen door teamleden meegegeven. Hij heeft op
meerdere plekken in de bank gewerkt en ‘kent iedereen die van belang is in en rond het team
persoonlijk’. Hij geeft leiding aan 14 mensen.
BMM 2
Deze manager werkt sinds 2000 bij de Bank en is sinds 2009 manager van dit team. Daarvoor is hij vijf
jaar manager van een ander team geweest. Hij geeft leiding aan 15 medewerkers en doet daarnaast
landelijk de werving en selectie voor de afdeling. Hij is ‘niet van de details’ en voor hem is het ‘leuk om
zaken over te brengen aan medewerkers’. Hij worstelt met de werkdruk en met prioriteitstelling. Of
zoals hij zelf vertelde: ‘je moet ervoor jezelf paal en perk aan stellen, niet te veel laten leiden door
prikkels van buiten’.
BMM 3
Direct na zijn studie is deze manager begonnen bij de Bank, nu 17 jaar geleden. Na een aantal
functies te hebben vervuld in het commerciële domein, is hij nu sinds 7 jaar manager. In een reorganisatieperiode, is hij nadrukkelijk op zoek gegaan naar een functie op het hoofdkantoor, maar
kreeg tijdens die zoektocht de huidige functie aangeboden. ‘Die kwam eigenlijk te vroeg in mijn
keuzeproces’, maar uiteindelijk heeft hij toch hiervoor gekozen. Daarmee is hij sinds dit jaar manager
van dit team, van in totaal 16 mensen. Hij omschrijft zichzelf als ‘open en transparant naar mijn
mensen, maar zakelijk op de inhoud’.
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BMM 4
Begonnen als projectontwikkelaar, is deze manager sinds 2006 in dienst bij de Bank. Daarvoor is hij
werkzaam geweest bij een concurrerende Bank. Hij is sinds 2009 manager van zijn team en is daarnaast reserveofficier bij Defensie. Hij heeft ‘een enorme hekel aan politieke spelletjes’ zoals hij dat zelf
omschrijft. Zijn team bestaat uit 12 fte en daarnaast heeft hij te maken met drie vacatures die lastig
invulbaar zijn. Hij weet dat mensen hem (zullen) zien als een typische ‘drill sergant’, maar dat is
volgens hem onterecht. Hij beschouwt zichzelf als mensgericht, ‘men weet dat ik het goed bedoel’.
BMM 5
Als oudste uit het team, werkt deze manager al 28 jaar bij de Bank. Gestart als trainee, is hij ruim 15
jaar manager bij de bank, waarvan de laatste twee jaar op het huidige team. Zijn mindset omschrijft hij
als ‘maak je niet druk, we gaan het regelen’. Zijn team bestaat uit 14 mensen, die veel wisselingen in
leidinggevenden hebben gehad. Daardoor is het team enigszins stil blijven staan in de ontwikkeling. Hij
heeft daarbij deels als taak gekregen om rust te brengen in het team. ‘Voor mij gaat het om de
samenwerking in gedrag en houding’ is een belangrijke leidraad voor zijn werk.
BHM 1
De hoger manager geeft leiding aan de vijf middenmanagers. Hij ziet dit als een ‘gevarieerde groep
met mooie attitude: positief, zakelijk, lerend, zoekend, ze willen, niet verschuilen, iedereen kijkt naar
zichzelf, focus op hard en zacht. Er is vertrouwen, wederzijds’. Hij wil zelf meer sturen op de grote lijn,
maar vindt dat lastig omdat de kwaliteit nog niet overal op orde is. Deze manager is al sinds 2000
werkzaam bij de Bank en is zelf ook middenmanager bij de Bank geweest. Weliswaar op een iets
operationeler team, maar hij neemt die kennis wel mee. Er zit volgens hem nog de nodige lucht in de
processen, en hij wil dat mensen gaan denken vanuit ‘deze target is haalbaar als … in plaats van deze
target kan niet, omdat ….’. Maar dat zal de nodige spanning opleveren, verwacht hij.

5.2.3 Voorkeur voor wijze van veranderen
Aan de start van het onderzoek is aan elke deelnemende manager gevraagd om een vragenlijst en
een verandervoorkeurtest in te vullen. Beide documenten zijn vervolgens met de deelnemers individueel doorgesproken. De opbrengsten van de vragenlijst worden in hoofdstuk 6 behandeld. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de verandervoorkeurtest. Deze gevalideerde test is gebaseerd op de
veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak (2002, 2006). Het gedachtegoed, dat ook wel
De Kleurentheorie wordt genoemd, typeert verschillende voorkeuren voor de wijze van verandering
van mensen en organisaties.
In de verandervoorkeurtest is deelnemers gevraagd om in totaal 12 vragen c.q. casus te beantwoorden
door acht punten te verdelen over steeds vijf mogelijkheden. Daarbij kunnen ze acht punten geven aan
één alternatief, vier aan twee alternatieven, etc. Dat levert een totaal van 96 punten op, die vervolgens
zijn terug te herleiden naar de vijf verandervoorkeuren, zoals behandeld in hoofdstuk 2.3.1. Hoge
scores geven de verandervoorkeur aan; lage scores geven de veranderafkeur van die persoon aan.
In tabel 5.1 worden de uitkomsten voor de deelnemers van de Bank weergegeven. Ter illustratie is in
de kolom achter elke kleur tussen haakjes het gemiddelde van de peergroup weergegeven. De peergroup is gebaseerd op de kenmerken leeftijd, functie en branche van de invullende middenmanager en
is een methodisch gevalideerde uitkomst (De Caluwé en Vermaak, 2002, 2006). In de analyse van de
uitkomsten wordt de hoogste score per deelnemer als verandervoorkeur worden aangehouden.
En aangezien de verandervoorkeurtest een ipsative meting behelst, zal alleen een vergelijking van
de voorkeuren binnen de persoon zelf worden gemaakt (Clemans, 1956). Hoe verleidelijk ook, een
vergelijking tussen personen is niet mogelijk. Een hogere score van BMM1 dan van BMM2 op blauw
heeft daarmee geen betekenis. Beide hebben een voorkeur voor Blauw veranderen, BMM1 heeft dat
niet ‘meer dan’ BMM2.
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Tabel 5.1 Uitkomsten verandervoorkeur test voor de Bank
Naam

Geel (13)

Blauw (19)

Rood (18)

Groen (20)

BMM 1

12

35

8

15

Wit (26)
26

BMM 2

12

39

14

17

14

BMM 3

12

18

25

17

24

BMM 4

15

27

15

21

18

BMM 5

16

25

19

19

17

BHM 1

19

22

13

21

21

In het groepsprofiel van de deelnemers is direct zichtbaar dat er bij de meeste middenmanagers en de
hoger manager een voorkeur bestaat voor een blauwe, planmatige wijze van veranderen. Van de
deelnemers hebben er vijf hun hoogste score op blauw. Niet verrassend waren twee van deze middenmanagers dan ook degenen die de planningen, afspraken en deadlines in alle gevallen (als eersten)
haalden. De blauwe verandervoorkeur gaat uit van een planbare en rationele benadering van een
verandering. Een paradigma die bij de (huidige marktsituatie) van het team lijkt te passen, omdat ‘het
allemaal al zo onvoorspelbaar en ingewikkeld is, helpt het wel om daar een beetje structuur en
ordening in aan te brengen en niet als een kip zonder kop op alles te reageren’ zoals een middenmanager dat aangaf. De hoge score van BMM3 op rood is daarmee in lijn. Deze middenmanager
scoort weliswaar niet als hoogste op blauw, maar hij raakt wel gemotiveerd (wat hoort bij een rode
verandervoorkeur) door successen te halen en door dat met zijn mensen te vieren. Daarbij hoort een
heldere target waar vooraf goed over is nagedacht. Hij was binnen de groep ook veelal de initiator van
prijsvragen, competities en ranglijsten waarbij de winnaars in het zonnetje werden gezet. Binnen de
groep middenmanagers voegt hij daarmee ook een zekere mensgerichte factor toe. De score op de
gele verandervoorkeur (gericht op macht) is voor de vier van de vijf middenmanagers hun laagste
score. De hoger manager heeft geel weliswaar niet als hoogste score, maar heeft bij deze veranderkleur wel zijn hoogste (positieve) verschil met de peergroup en geeft ook aan dat hij ‘hier wel enig
affinitiet mee heeft, omdat dat op zijn plek nu eenmaal moet’, maar het heeft niet zijn voorkeur. Binnen
de groep deelnemers heeft niemand een persoonlijk hoogste score op groen (waarbij leren centraal
staat) en wit veranderen (vanuit energie). De deelnemers herkenden deze scores voor groen en wit
veranderen, omdat volgens een van hen ‘er op dit moment geen tijd is om te leren of expirementeren’.
Collectief spelen van Kleuren Interventie Game
Met de deelnemers (de middenmanagers en de hogere manager) is vervolgens het het Kleuren
Interventie Game (hierna KING) gespeeld. Dit game is gebaseerd op de kleurentheorie van Léon de
Caluwé en Hans Vermaak (Leren Veranderen, 2006). De spelsimulatie is gericht op een aantal essentiële elementen uit die theorie, namelijk het bepalen van een interventieplan, het bijstellen ervan en het
ervaren van de gevolgen van het interventieplan op het vorderen van het verandertraject, de mensen
die de verandering ondergaan en de weerstand.
De deelnemers behandelen in het spel een verandercasus. De casus is een veranderopdracht voor
een afdeling van het bedrijf KING b.v. Elk deelnemend team (van drie) bemant samen een afdeling van
KING b.v. en behandelt samen een veranderopdracht. Dit trio stuurt gezamenlijk drie teams van elk
tien medewerkers aan op de werkvloer. Deze medewerkers zijn niet fysiek in het spel aanwezig, maar
worden met spelmateriaal gesimuleerd. De deelnemers maken met zijn drieën de afwegingen en
stellen het interventieplan samen, dat een mix is van de door hen gekozen interventies. De deelnemers
kiezen, gegeven de kenmerken van hun afdeling en gegeven de veranderopgave die zij moeten
realiseren, een mix van interventies op individueel/groep/organisatieniveau. Ook kiezen zij ervoor om
eventueel weerstand tegen de verandering te verminderen, klanten te informeren of te betrekken of om
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in te grijpen in het personeelsbestand. Er wordt gewerkt in meerdere rondes, waarbij de deelnemers
steeds feedback krijgen op de door hen gekozen interventies. En zij vervolgens tussen de rondes door,
de tijd hebben om te reflecteren en evalueren.
Het spel is begeleid door twee adviseurs, waarbij één adviseur de rol van spelleider op zich nam en
actief intervenieerd en de tweede adviseur (in dit geval de onderzoeker zelf) als co-spelleider de
scores berekende en als observator aanwezig was. In dit onderzoek leverde het spel de deelnemers
een verdieping op van de afgenomen verandervoorkeurtest. En het gaf gelijk de mogelijkheid om
enerzijds de dynamiek tussen de deelnemers te kunnen observeren en anderzijds een eerste zicht te
krijgen op het handelingsrepertoire aan de hand van de door de deelnemers gekozen interventies.
Uitkomsten van KING
Als interventie in een veranderproces is KING een groene interventie, gericht op leren. In de gedeelde
observaties en reflecties tussen de spelleider en de onderzoeker, ontstond het beeld dat de deelnemers de interventie eerder als een spel benaderden (wat dus te winnen valt), dan als een leer- en
reflectie-element. Zeker aan de start werden veel vragen gesteld om het spel te kunnen ‘kraken’.
Daarbij werd de confrontatie met de spelleider niet geschuwd, maar eerder zelfs opgezocht.
De voorkeur voor strakke planning en heldere afspraken werd tijdens het spel ook zichtbaar. Een
voorbeeld hiervan was het volgende gesprek:
Spelleider: “Jullie hebben nog zeven minuten”
Speler: “Nee hoor, net zei je nog tot kwart voor!”
Spelleider: “O, sorry, ja, inderdaad tot kwart voor, dus nog twaalf minuten.”
Speler: “Dit is de tweede keer in vijf minuten dat je ons uit onze rol haalt, laat ons lekker werken!“.
De gekozen interventies waren in de eerste ronde van het spel vrij willekeurig. Er was weinig lijn in te
onderkennen of het moet zijn zoals een deelnemer vertelde ‘Dingen waar ik zelf goede ervaringen mee
heb’ en (eerlijk) ‘we konden in de tijd niet alles lezen, dus ik heb maar aan de bovenkant van de stapel
er een paar gekozen zodat we op tijd klaar waren.’. In de tweede ronde werd helder dat de deelnemers
hun eigen verandervoorkeur lieten prevaleren in de keuze van de interventies. Er werden de nodige
blauwe en gele interventies gekozen. En tussendoor werden de prestaties van het andere team
nauwlettend gevolgd en becommentarieerd. Belangrijkste vraag was ‘Wanneer doen we dit goed?’.
Bij het antwoord van de spelleider dat je dat als team zelf bepaalt, werd gereageerd met ‘Wel raar:
zonder gegeven eindtijd en geen einddoel, dan kun je het nooit goed doen.’. Een reactie die aansluit bij
de veelal blauwe verandervoorkeur van de middenmanagers.
Opvallend was verder (wederom in de gedeelde reflectie tussen de spelleider en de onderzoeker) dat
de deelnemers in de eerste twee rondes een grote haast leken te hebben en dat er nauwelijks tijd en
aandacht was voor de reflectie(mogelijkheid) tussen de rondes. ‘We willen weer aan de slag!’ gaf een
deelnemer aan. Tijdens en na de derde ronde, leek het besef er te zijn dat het even stilstaan bij wat er
gebeurt en moet gebeuren, de prestatie ten goede komt. De groep wordt stiller en er is minder bravour.
In de laatste ronde worden ook meer groene/lerende interventies gekozen. En in de nabespreking
wordt expliciet gedeeld dat de waan van de dag het leren en presteren in de weg zit. En opvallend is
dat na afloop, de spelleider uitgebreid bedankt en gecomplimenteerd wordt. Waarop deze aangeeft
‘Dat het fijn is dat er naast het winnen en verliezen, er ook ruimte is voor menselijkheid.’.
Bij het nabespreken van de uitkomsten van KING is ook door de middenmanagers van de Bank
geconstateerd dat het ‘goed is dat we meer tijd nemen om te kijken naar wat we doen’. Zij constateren
onder meer dat zij in hun haast hiervoor te weinig tijd nemen (in hoofdstuk 6 wordt het haasten ook als
ongewenst gedrag bestempeld) en dat er een verschil bestaat tussen ‘wat we denken dat we doen’ en
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‘hoe het overkomt’. Het vormt voor de middenmanagers een extra stimulans om deel te nemen en de
toegevoegde waarde te zien van de bijeenkomsten met klanten en medewerkers die in hoofdstuk 9
wordt beschreven.

5.3 Middenmanagers bij de Verzekeraar
In deze paragraaf worden de deelnemers aan het onderzoek die werkzaam zijn bij de Verzekeraar
geïntroduceerd. Als eerste wordt daarvoor de Verzekeraar zelf beschreven, gebruikmakend van de
zeven elementen zoals die zijn onderscheiden door Porter en McLaughlin (2006). Na deze beschrijving
van De Verzekeraar, worden de deelnemers voorgesteld. Van ieder wordt in paragraaf 5.3.2 een kort
profiel weergegeven. In 5.3.3 wordt ingegaan op de verandervoorkeur van de deelnemers en zal ook,
aan de hand van een verandergame, een eerste inventarisatie van de voorkeur voor
veranderinterventies worden weergegeven.

5.3.1 Beschrijving van de Verzekeraar
Bij verzekeraars wordt veelal onderscheid gemaakt in ‘direct writers’ en verzekeraars die werken met
tussenpersonen. Een ander onderscheid is te maken gebaseerd op de type verzekering die wordt
aangeboden (onder meer zorg, leven, schade, rechtsbijstand en begrafenis). De Verzekeraar biedt een
volledig spectrum aan verzekeringen aan klanten en maakt daarbij gebruik van tussenpersonen. Maar
uiteraard kunnen klanten ook rechtstreeks met de Verzekeraar contact opnemen. De middenmanagers
die deelnemen aan het onderzoek, zijn werkzaam in het klantcontactcentrum waar deze klanten
terecht komen voor vragen over schadeverzekeringen en levensverzekeringen.
Het motto van dit onderdeel van de Verzekeraar is door hen verwoord als ‘de kortste lijn naar de juiste
oplossing’. Dat betekent dat de oplossing zoveel mogelijk in het eerste contact moet worden geleverd,
dat daarvoor de klantkennis noodzakelijk is, er geen dingen dubbel gedaan worden en er duidelijke
afspraken over verantwoordelijkheden binnen de Verzekeraar worden gemaakt. De doelstelling wordt
samengevat in meer (klant- en product) kennis, hogere kwaliteit en een alles wat ze doen gaan meten.
Het is een organisatieonderdeel die nieuw is binnen de Verzekeraar. Daarmee is veel van de activiteiten gericht op bouwen en groei. Daarbij hoort ook de ondernemende, innovatieve en mensgerichte
cultuur. En die is er volop in dit bedrijfsonderdeel. De mensen die dit onderdeel gestart hebben,
vormen nu een deel van het management van dit onderdeel. Er is een groot saamhorigheidsgevoel,
wat zich soms vertaald in het ‘wij-zij’-denken ten opzichte van de rest van de Verzekeraar. Het
personeel is zeer jong veelal schoolverlaters of aan hun tweede baan begonnen. Er werken evenveel
mannen als vrouwen in dit onderdeel. Werving van medewerkers en van managers is een continue
uitdaging, er is zelden sprake van een complete bezetting. De processen van dit onderdeel zijn veelal
nieuw ontworpen, maar dat is niet altijd met voldoende kennis van zaken gedaan. Ook zijn de
systemen die gebruikt worden, overgenomen uit de Verzekeraar. Maar het primaire proces (gericht op
service van bestaande polissen) is grotendeels op orde. De besturingsprocessen (managementinformatie, rapportages) zijn nog nauwelijks ontwikkeld en daar gaat de nodige tijd in zitten. De
organisatie staat onder grote druk en is niet optimaal bezet, maar de groei en de behaalde successen
zorgen ervoor dat de medewerkers zeer gemotiveerd aan het werk zijn. Het is een vitaal onderdeel van
de Verzekeraar. De structuur is primair gebaseerd op een functionele indeling. Elke middenmanager
stuurt een team aan wat een deel van de operationeel workload voor haar rekening neemt. Daarbij
wordt op basis van werkaanbod de verdeling over de teams gedaan, waarbij rekening wordt gehouden
met het kennisniveau van de medewerkers. De structuur is nauwelijks dominant in dit organisatieonderdeel, het is met name een manier om de aandacht voor de mensen te verdelen. Dit organisatieonderdeel is qua volwassenheid te positioneren tussen storming en norming. Het is een onderdeel wat
in ontwikkeling is en waarbij de norming (hoe doen wij hier dingen), al werkenderwijs door de
medewerkers en managers wordt gevonden.
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5.3.2 Even voorstellen: de deelnemers aan het onderzoek
Net als bij de beschrijving van de deelnemers van de Bank, zijn de beschrijvingen van de deelnemers
van de Verzekeraar gebaseerd op de start van het onderzoek. Tussentijdse wijzigingen in de
persoonlijke situatie zijn hierin niet meegenomen.
VMM 1
Na zijn studie heeft deze manager eerst gewerkt als specialist en projectleider, in totaal voor een
periode van vijf jaar. Daarna is hij gestart als manager van een team van 15 medewerkers (NB: aan
het einde van de observatieperiode bestaat dit team uit 30 mensen). Daarbij is dit het eerste team
waaraan hij leidinggeeft. Hij streeft ernaar om ‘veranderingen gezamenlijk te bereiken’. De teams die
hij aanstuurt zijn verspreid over twee locaties dus het delen van informatie is een belangrijk item voor
deze manager. Hoe minder er “zweeft” hoe minder onduidelijkheid er is. Ik wil dat men op de hoogte is
van de doelen die wij hebben gesteld zodat we hierop kunnen sturen.
VMM 2
Deze manager is sinds medio 2013 lid van het managementteam. Hij stuurt een flexteam aan die
bestaat uit tussen de 10 en 25 mensen. ‘Dat zijn geen ‘tweederangsmedewerkers’, maar moeten wel
flexibeler zijn (in hun uren) dan de anderen. Hij heeft hiervoor bij verscheidene andere bedrijven
gewerkt, ook buiten de financiële dienstverlening. Naast eigen ondernemer te zijn geweest is hij nu
ruim 15 jaar manager. Hij ziet het managementteam als zeer collegiaal, maar ‘soms mag het wel iets
zakelijker en niet te veel alleen op gevoel.
VMM 3
Na zijn studie is deze manager eerst werkzaam geweest bij een andere verzekeraar, alvorens hij de
overstap maakte naar de huidige werkgever. Komend uit een ondernemersgezin is hij bij de start van
de afdeling (3 jaar terug) betrokken geweest als manager van zijn huidige team. Dat team is
18 mensen groot. Hij omschrijft zichzelf als ‘ik ben niet competitief ten opzichte van collega’s’, maar
hij is juist zeer gedreven om ‘met elkaar eruit te halen wat er in zit’. Daarbij houdt hij van hard werken,
maar hij ervaart dit niet als een grote werkdruk ‘zolang er vertrouwen is’.
VMM 4
De scheidslijn tussen projectmanagement en lijnmanagement is zeer dun voor deze manager. Na zijn
studie is hij gestart bij een bank en in 2005 is hij als manager in dienst gekomen bij de Verzekeraar.
Vanaf die tijd is hij projectmanager als lijnmanager bij de Verzekeraar geweest. Voor hem is het ‘is het
van essentieel belang dat we weten wat klanten van ons willen.’ Naast zijn functie als manager van
een team van 15 mensen, is hij ook projectleider van een implementatie van een belangrijke wetswijziging. Hij heeft een drukke agenda en geeft aan ‘voor ons is het belangrijk dat we ons werk op een
efficiënte manier doen.’
VMM 5
De huidige functie als manager van het team, is de eerste leidinggevende baan van deze manager. Hij
heeft in totaal vier jaar werkervaring, waarvan nu twee jaar als manager. Deze manager is vanuit het
team als leidinggevende benoemt, hij heeft eerst een aantal jaren zelf als medewerker en senior gefunctioneerd. Desondanks vindt hij inhoudelijke kennis geen must ‘In het geval dat jij geen inhoudelijke
kennis hebt dan is het juist belangrijk om vertrouwen te hebben op de kennis van de medewerker.’ In
de aansturing is hij verantwoordelijk voor twee teams, van elk 13 mensen groot. Voor hem is leidinggeven ‘Hard werken en laten zien dat je gemotiveerd bent om te leren en vooral in staat bent om
persoonlijk te ontwikkelen’.
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VMM 6
Op een inhousedag in 2008 heeft deze manager direct een klik met de Verzekeraar ‘omdat het zo’n
platte organisatie is’. Hij is gestart als trainee en heeft op meerdere plekken gewerkt. Hij heeft ook een
korte periode als projectmanager gewerkt, maar miste daar ‘het gaan voor de mensen en de cultuur,
en minder het (eind)product’. Sinds 2011 is hij manager van het huidige team bestaande uit 19
mensen. Hij omschrijft zichzelf als straight en duidelijk ‘mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, het
mag geen verrassing zijn voor de medewerkers’.
VMM 7
Na een duale studie waarin hij studeren combineerde met werken bij een bank, is deze manager 7 jaar
werkzaam bij de Verzekeraar. Sinds 2011 is hij manager van zijn huidige team met 17 medewerkers.
Hiervoor is hij ook projectleider geweest bij de Verzekeraar, maar hij ‘stuurt graag op beleving en
bouwt graag aan een 9+ organisatie met mijn mensen’. Binnen de totale afdeling ziet hij de werkdruk
als een belangrijke factor, zeker in combinatie met de hoge betrokkenheid die hij ziet ‘we hebben risico
om onszelf op te blazen, we missen gezond egoïsme om de eigen grenzen te bewaken’.
VMM 8
Met zijn 50 jaar, is deze manager veruit de oudste van dit MT. Hij heeft een lange ervaring in de verzekeringsbranche (ruim 25 jaar) waarvan bijna 10 jaar als manager bij meerdere verzekeraars. Sinds
2010 is hij in dienst bij de Verzekeraar en is sinds 2012 manager van het huidige team wat bestaat uit
14 mensen. Hij zit met zijn team op een bijkantoor en dat geeft een ‘dubbel gevoel, want op het hoofdkantoor gebeurt het’. Vanuit zijn verzekeringsachtergrond (acceptatie en commercie), is hij op zoek
naar inhoudelijke diepgang. Hij omschrijft zichzelf als ‘daadkrachting, maar niet directief’ en heeft een
hekel aan protocollen, maar ‘je leert er mee omgaan’.
VMM 9
Deze manager is vanaf de start van deze nieuwe afdeling betrokken geweest. Dat was in eerste
instantie als projectmanager, een functie die hij vervulde nadat hij in 2005 begonnen is bij de
Verzekeraar. Vanaf 2011 is hij manager van een team van 23 mensen. Deze manager wil ‘eruit halen
wat erin zit’, en ook ‘zorgen dat we plezier hebben met elkaar’. Ook voor hem is de werkdruk en de
balans tussen energie erin stoppen en er energie van krijgen, een belangrijk thema. Zijn huidige
leefwijze omschrijft hij als ‘work hard and play hard’.
VHM 1
Als hoger manager is hij verantwoordelijk geweest voor de start en groei van deze afdeling. Hij stuurt in
totaal 9 middenmanagers aan. Hij heeft een achtergrond in communicatie en is daarin ook werkzaam
geweest, voordat hij in 2006 de overstap maakte naar de Verzekeraar. Na een periode als trainee, is
hij in 2008 manager geworden bij een operations team en is hij sinds 2011 werkzaam bij de huidige
afdeling, die hij mee heeft opgebouwd. En het ontwikkelen van de afdeling is voor hem nog steeds de
belangrijkste prioriteit ‘Mijn team moet ook voor hun medewerkers een ontwikkelingscultuur creëren
waarbij we het beste bij iedereen eruit halen.’
VHM 2
Deze hoger manager is gedurende het laatste deel van het veldonderzoek, de voorzitter geweest van
het managementteamoverleg en heeft de aansturing van de middenmanagers overgenomen van de
VHM 1 na diens vertrek. Hij omschrijft zich als ‘Ik ben zelf een taakgericht iemand en ik weet dat
mensgericht moet zijn om een beter resultaat te krijgen‘. Hiervoor was hij de directe leidinggevende
van de VHM 1 en in die rol ook betrokken bij de middenmanagers. Hij heeft een ruime ervaring in de
financiële dienstverlening (onder meer bij een bank en ook als zzp’er) en heeft meer dan 15 jaar
ervaring als manager.
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5.3.3 Voorkeur voor de wijze van veranderen
Ook bij de Verzekeraar hebben de deelnemende managers een verandervoorkeurtest ingevuld. De
uitkomsten hiervan zijn in tabel 5.2 weergegeven.
Tabel 5.2: Uitkomsten van de verandervoorkeurtest van de Verzekeraar
Naam

Geel (13)

Blauw (19)

Rood (18)

Groen (20)

Wit (26)

VMM 1

5

VMM 2

8

9

18

38

26

11

14

32

VMM 3

31

31

25

18

8

14

VMM 4

8

13

11

33

31

VMM 5

9

16

18

27

26

VMM 6

8

18

14

29

27

VMM 7

16

23

16

21

20

VMM 8

12

26

17

20

21

VMM 9

0

10

18

36

32

VHM 1

12

22

18

14

30

De laatste hoger manager (VHM2) heeft geen verandervoorkeurtest ingevuld, maar heeft zelf aangegeven dat hij hoog scoort op blauw en groen voor de veranderkleuren. In het groepsprofiel valt op dat
er sprake is van een spreiding over de verschillende kleuren/voorkeuren. Opvallend is de voorkeur van
VMM 3 op de gele veranderkleur. Gecombineerd met de hoge score op blauw, levert dit een vergelijkbaar profiel op die door De Caluwé en Vermaak (2006) wordt beschreven als een ‘oorlogsmetafoor’
waarbij winnen en verliezen centraal staan. Of, zoals de manager het zelf stelde: ‘ik vind geel heel
eerlijk, want ik heb er geen zin in om te gaan wachten tot we met zijn allen een besluit nemen, als we
weten dat één iemand toch de knoop gaat doorhakken. Laat hem dat dan maar doen’. In de dynamiek
van de groep managers wordt VMM 3 zeer gewaardeerd door de andere managers. Men ziet hem als
iemand waarvan de anderen veel kunnen leren. Een score die bij de groene verander kleur past, waar
zes managers de hoogste persoonlijke score op behalen. Opvallend is verder dat er wisselingen in de
bezetting hebben plaatsgevonden gedurende het onderzoek, waarbij de nieuwe middenmanagers
(1, 4, 5 en 9) allen hun hoogste score hebben op groen veranderen. En allen die zijn vertrokken (de
middenmanagers 3, 6, 7, 8 en de hoger manager 1) geen voorkeur hebben voor groen veranderen.
Het lijkt te passen in een nieuwe fase van dit bedrijfsonderdeel waarbij leren en ruimte voor zelfsturing
belangrijker zijn geworden. Het feit dat geen enkele middenmanager de voorkeur heeft voor rood
veranderen is ook opvallend. Het eerder beschreven saamhorigheidsgevoel lijkt dus minder gekoppeld
aan motivatie en bestraffen/belonen (waarvoor een duidelijk normenkader aanwezig moet zijn), maar
eerder aan het samen bouwen en ontwikkelen van een nieuwe afdeling.
Uitkomsten van KING
Aan de start van het onderzoek is met vijf middenmanagers en de hogere manager het veranderspel
KING gespeeld. Wederom met een spelleider (dezelfde adviseur als bij de Bank) en een co-spelleider
voor de score berekening en de observatie. De zes deelnemers benaderden de dag als een gezellige
bijeenkomst. Er werd veel gelachen, veel gesproken en veel gevraagd. Open, waarderende vragen om
het te doorgronden. In de eerste ronde werd al direct tussen de twee teams gecommuniceerd, tips
gegeven en werd men onderling aangemoedigd. Ook hierbij werden veel vragen gesteld en het leren
(weliswaar over de speltechniek) stond centraal. De gekozen interventies in de eerste ronde lieten zien
dat zij op zoek zijn naar zekerheid als er een nieuwe complexe situatie optreedt. Er werden veel
blauwe interventies gekozen en (bij het team met VMM 3) ook veel geel, wat te koppelen is aan zijn
verandervoorkeur. De reflectiemomenten tussen de spelrondes werden volop gebruikt en daarbij
werden de geleerde lessen gedeeld over beide teams, van competitie was geen sprake. Opvallend is
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verder dat in elke ronde, door elke team een interventie naar de klant werd gedaan. Hierover was ook
geen discussie ‘zo werkt dat nu eenmaal in een klantgerichte organisatie’. De medewerkers daarentegen werden iets strenger behandeld in het spel. Mensen die in de weerstand zaten ‘moesten niet zo
moeilijk doen’. Die strengheid werd in de eindreflectie met name vertaald naar de houding ten opzichte
van de rest van de Verzekeraar. Daarbij werd door de managers verschil gemaakt tussen hun ‘eigen
mensen’ en de rest van de organisatie. Mensen kennen elkaar al langer en hebben veel meegemaakt,
dat is tijdens het spel te merken. Tussendoor blijft er inderdaad bij de managers onderling veel zorg
voor elkaar ‘hoe gaat het met je?’. De spelleider geeft aan dat het voor hem lastig te achterhalen is,
wie de hoger manager is. De afstand tussen de twee managementlagen is op persoonlijk vlak gering.
Ondanks alls de leerinspanningen tijdens, blijven zij tot de laatste ronde aan toe willekeurige
interventies kiezen. Er zit nauwelijks analyse en planning in de handelingen van de middenmanagers
tijdens KING. Het spel wordt uiteindelijk niet begrepen tijdens het spelen, maar wel in de reflectie
daarna. Vooral de koppeling van de (blauwe) opgave die binnen De Verzekeraar ligt, en de blauwe en
groene interventies die daarbij kunnen helpen, zijn een waardevol inzicht voor de managers. Daarin
ontstaat veel diepgang en herkenning, waarmee ook zij het belang van ‘onthaasten’ aangaven. Daarbij
wordt niet zozeer van elkaar geleerd, maar met elkaar geleerd: men onderzoekt samen het probleem,
maar er worden niet veel tips of feedback aan elkaar gegeven. In de nabespreking wordt ook duidelijk
dat het handelen van de middenmanagers sterk wordt beinvloed door wat zij zelf als waardevol en
motiverend beschouwen. Medewerkers worden door deze middenmanagers minder in hun afweging
meegenomen, maar de klant is voor deze groep middenmanagers een belangrijk perspectief. En ook
zij geven, net als de middenmanagers van de Bank, aan dat de klant meer meegenomen zou moeten
worden in de afwegingen die zij maken in hun handelen. Daarmee wordt voor hen het belang van de
bijeenkomst met medewerkers en klanten (zie hoofdstuk 9) nogmaals onderstreept.

5.4 Verloop van het onderzoek
In de voorgaande delen van dit hoofdstuk is de context van het uitgevoerde onderzoek uiteengezet,
door achtereenvolgens de hoofdthema’s van de sector, de twee organisaties waarbinnen de
middenmanagers werkzaam zijn en de middenmanagers zelf te introduceren. Ook is inzicht gegeven in
de verandervoorkeuren van de deelnemende managers. Het omgaan met veranderingen heeft ook op
een andere wijze invloed gehad op het uitgevoerde onderzoek. Want door de gekozen longitudinale
opzet in een sector die in beweging is, zijn er gebeurtenissen geweest tijdens de uitvoering van het
onderzoek, die ertoe hebben geleid dat het onderzoek niet volledig conform het ontwerp uit hoofdstuk
4 is uitgevoerd. In deze paragraaf zullen de drie belangrijkste veranderingen in het uitgevoerde
ontwerp worden beschreven. De aanleiding en oorzaak van deze drie wijzigingen liggen in de
veranderende context binnen de Bank en de Verzekeraar. Daarbij worden niet alle gebeurtenissen die
zich hebben afgespeeld beschreven. De belangrijkste gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op
de uitkomsten van het onderzoek en de analyse van de resultaten, zullen in de hoofdstukken 6 tot en
met 9 worden beschreven, gekoppeld aan de analyse van de verschillende datasets. In deze paragraaf
worden alleen die gebeurtenissen benoemd, die hebben geleid tot een afwijkend verloop van het
onderzoek (ten opzichte van het ontwerp in hoofdstuk 4).
1. Wisselingen in bezetting bij de Verzekeraar en de Bank
Bij de opzet van het onderzoek is rekening gehouden met mogelijke wisselingen in de posities van de
middenmanagers. Zeker in deze groep is er frequent sprake van doorgroei naar andere posities
(verticaal of horizontaal) dan wel een vervolg van een loopbaan buiten de huidige organisatie. In de
praktijk bleek het verloop onder de deelnemers met name bij de Verzekeraar te zijn. Gedurende het
onderzoek zijn vier middenmanagers wegegaan bij de Verzekeraar en is ook de hoger manager naar
een andere plek in de organisatie vertrokken. Het vertrek is binnen de Verzekeraar opgevangen door
de nieuwe middenmanagers te laten deelnemen aan het onderzoek. En de hoger manager is vervangen door een directielid die al eerder was geïnformeerd over het onderzoek. Daarmee hebben
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echter niet alle deelnemende managers van de Verzekeraar de duur van het gehele onderzoek
meegemaakt (zij zijn niet bij de spelsimulatie van KING geweest). Wel hebben zij aan de andere
onderdelen meegedaan die belangrijk waren voor de dataverzameling (het voorgenomen handelen,
de observaties en de aanlevering van de sleutelmomenten). Bij de Bank is er gedurende het onderzoek een stabiele situatie geweest, maar was er na de afronding van de dataverzameling zelf, sprake
van een (op handen zijnde) reorganisatie. Daarmee waren ten tijde van het laatste onderdeel (de
bespreking van de uitkomsten met de deelnemers), feitelijk nog twee middenmanagers op de oorspronkelijke positie werkzaam en waren twee middenmanagers en de hogere manager verplaatst naar
andere delen van de Bank. En had één middenmanager de Bank verlaten. De (op handen zijnde)
reorganisatie had effect op de laatste gesprekken, het leidde ertoe dat een (weliswaar niet in het
ontwerp opgenomen) mogelijke reflectiemoment op een later tijdstip, niet haalbaar bleek.
2. Gunstig marktklimaat voor de Bank leidt tot werkdruk
Voor de Bank speelde in dezelfde periode dat het economische klimaat voor hun kernproduct enorm
verbeterde in het eerste jaar van het onderzoek. Daar waar in de eerste periode de focus lag op
consolidatie en verslaan van de concurrentie, was in de loop van 2014 helder dat er scherper gekeken
moest gaan worden naar alle klantvragen die binnenkwamen. Het leidde er voor de middenmanagers
toe dat er niet alleen een verandering van focus was, maar dat ook de werkdruk voor hen en hun
medewerkers sterk toenam. Dit leidde ertoe dat het aanleveren van de data (met name de sleutelmomenten) en het plannen van de observatiemomenten vertraging opliep. Dit vroeg extra druk vanuit
de onderzoeker en de hoger manager en ook om herhaald rappelleren met betrekking tot de sleutelmomenten. Uiteindelijk is het aantal observatiemomenten en sleutelmomenten voldoende geweest
voor een waardevolle analyse. De doorlooptijd (oorspronkelijk gezet op ruim een jaar), is echter niet
gehaald. Ook is daarmee de rol van de onderzoeker enigszins veranderd, want door het vasthouden
aan de planning en het rappelleren op de sleutelmomenten, is de onderzoeker meer participant
geworden dan oorspronkelijk in de opzet was meegenomen.
3. Nieuwe governance en topstructuur voor de gehele Verzekeraar
De laatste belangrijke gebeurtenis die van invloed is geweest op het onderzoek is de wijziging in
governance en de topstructuur bij de verzekeraar. Door de nieuwe inrichting en personele invulling, is
er een onzekere periode geweest voor de middenmanagers ten tijde van het onderzoek. De nieuwe
koers is langere tijd (enkele maanden) onduidelijk geweest, waarbij de middenmanagers op onderdelen actief betrokken waren bij de opzet hiervan. Het heeft ook geleid tot een tijdelijke stop in het
werven en aannemen van nieuwe middenmanagers. Het effect op het onderzoek is geweest dat de
prioriteit van het onderzoek verlaagd is bij de Verzekeraar. Dat heeft ertoe geleid dat de tweede klantmedewerker bijeenkomst voor de Verzekeraar uiteindelijk niet is uitgevoerd. Doordat er drie van
dergelijke bijeenkomsten zijn gehouden (twee bij de Bank en één bij de Verzekeraar) is er voldoende
data beschikbaar voor een relevante kwalitatieve analyse, maar bij de generaliseerbaarheid zal een
zekere terughoudendheid in acht (moeten) worden genomen. Hier wordt in hoofdstuk 9 op
teruggekomen.
Vanwege deze drie wijzigingen is, zoals uit de beschrijvingen blijkt, tijdens het onderzoek niet het
gehele ontwerp zoals van tevoren bedacht, gevolgd. De impact hiervan is met name op het verloop zelf
geweest, de uitkomsten en de hoeveelheid data zijn, door een aantal mitigerende maatregelen en
doordat in het ontwerp al enige ruimte was opgenomen voor volatiliteit, voldoende voor een gedegen
analyse. Deze analyse van de data staan in de komende hoofdstukken (hoofdstuk 6 tot en met 9)
centraal. In hoofdstuk 6 wordt gestart met de voorgenomen handelingen van de betrokken middenmanagers. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 het waargenomen handelen beschreven. In hoofdstuk 8
worden de door de middenmanagers aangeleverde sleutelmomenten geanalyseerd en in hoofdstuk 9
wordt ten slotte de betekenisgeving door klanten, medewerkers en de middenmanagers zelf,
behandeld.
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6. Het voorgenomen handelingsrepertoire van de managers
Als eerste onderdeel van het beschrijven van het
handelingsrepertoire van middenmanagers, wordt in
dit hoofdstuk het voorgenomen handelen van de
middenmanagers geanalyseerd. In het beantwoorden
van de onderzoeksvraag, zijn verschillende databronnen gebruikt. Voor het beschrijven van het
voorgenomen handelingsrepertoire is gebruikgemaakt
van het diepte-interview dat met deelnemer aan de
start van zijn deelname is gehouden. Ook is de
vragenlijst (naar deelnemers ‘destinatiedocument’ genoemd) hiervoor gebruikt (zie paragraaf 4.3).
Voor beide databronnen geldt dat deze in hoge mate gebaseerd zijn op de spreektheorie, zoals
beschreven door Argyris (1991, 1996). In zijn theorie geeft Argyris tevens aan dat door reflectie en
feedback, de discrepantie of kloof tussen de spreektheorie en de gebruikstheorie kan worden verkleind. Dit is de insteek geweest van het diepte-interview waarin door de onderzoeker verdiepende
vragen zijn gesteld over voorbeelden en feedback is gegeven. Een tweede bron van ‘testability’ zoals
genoemd door Argyris, bestaat uit het uit proberen van de spreektheorie in de praktijk. Deze toepassing, is onderdeel van hoofdstuk 7, waarin de middenmanager geobserveerd is in de praktijk.
Het voorgenomen handelingsrepertoire zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven, biedt daartoe een
vertrekpunt en een referentiekader om de observaties uit te voeren.
De gebruikte vragen in het destinatiedocument zijn gebaseerd op de resultaten van de verkenningen
(opgenomen in hoofdstuk 3) en de literatuurstudie (opgenomen in hoofdstuk 2). Dit heeft geresulteerd
in een vragenlijst, bestaande uit elf open vragen en een invulschema. De onderdelen daarvan waren:
de dienstverlening naar de klant, de richting van het team, het team zelf en ten slotte de middenmanagers (zie paragraaf 4.3). De resultaten van de vragenlijsten en de interviews worden in dit
hoofdstuk weergegeven. De resultaten worden daarbij geaggregeerd over alle deelnemers heen
weergegeven. Door Kaats en Opheij (2008) wordt dit passend ‘dwars door casus heenkijken’ genoemd. Hierbij zijn de centrale thema’s en de rode draden over het totaal aan deelnemers benoemd.
Gestart wordt met de motivatie van de middenmanagers (paragraaf 6.1). Op basis van de ‘motivational
sequence’ van McClelland (1987) vormt dit immers de start van het handelen. Na de motivatie
(onderverdeeld in argumenten, overtuigingen en drijfveren) zal het voorgenomen handelen van de
middenmanagers aan de orde komen. Bij het beschrijven van het voorgenomen handelen worden de
handelingen beschreven die de middenmanagers in de toekomst willen doen. Daarbij kan ook sprake
zijn van handelen wat nu al door de middenmanager wordt gedaan, en waarvan zij zich voornemen om
dat te blijven doen. Het voorgenomen handelen is niet per se nieuw handelen. Centraal staat de dat de
middenmanagers de intentie hebben om in de toekomst op een bepaalde wijze te handelen. En hoewel
Ajzen (1988, 1991) in zijn onderzoek heeft aangetoond dat de sterkte van iemands voornemen een
indicatie geeft of iemand bepaald gedrag uitvoert, wordt in hoofdstukken 7, 8 en 9 verder onderzocht
hoe middenmanagers daadwerkelijk handelen.
In paragraaf 6.2 worden als onderdeel van het voorgenomen handelen allereerst de interventies in het
kader van het episodisch veranderen worden benoemd. Deze zijn gekoppeld aan een voorgenomen
veranderdoel en een specifieke veranderopgave, waarbij ‘meer van hetzelfde’ niet meer genoeg is.
Daarna (in paragraaf 6.3) zal het gedrag en het handelen in het kader van het incrementeel
veranderen worden beschreven. Hiervoor is door de deelnemers een gedragsmatrix ingevuld die het
gedrag (gewenst en ongewenst) inventariseert. Op basis van de voorgenomen interventies en het
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voorgenomen gedrag, wordt in paragraaf 6.4 het voorgenomen handelingsrepertoire beschreven. En in
paragraaf 6.5 wordt ten slotte dit deel van het onderzoek afgerond met de eerste conclusies, gericht op
het voorgenomen handelingsrepertoire van de middenmanager.
Bij het weergeven van het voorgenomen handelingsrepertoire (en de argumenten, overtuigingen en
drijfveren in paragraaf 6.1) is de volgende aanpak gekozen. De beschrijving en codering is uitgevoerd
door (mede op basis van de diepte-interviews) te zoeken naar betekenisvolle clusters. De diepte-interviews zijn gebruikt omdat de middenmanagers (in sommige gevallen meermaals letterlijk in dezelfde
woorden) aangaven iets een beweegreden of handeling te vinden (als aanvulling op het destinatiemoment). In het vervolg van dit hoofdstuk wordt dat transparant weergegeven. Tevens zijn de
uitkomsten uit de diepte-interviews gebruikt om te bepalen aan welke handelingen door de middenmanagers veel betekenis werd gegeven (omdat er bijvoorbeeld langere tijd over werd gesproken, er
meerdere voorbeelden werden genoemd of doordat de middenmanager zelf aangaf dit betekenisvol te
vinden). Daarmee zijn sommige, maar niet alle, beschrijvingen en coderingen aansluitend bij het taalgebruik van de middenmanagers in de diepte-interviews. Hoe vaak de code of handeling is genoemd,
heeft daarin meegewogen in de betekenisgeving. Er is voor gekozen om de aantallen niet weer te
geven in de beschrijving van de codering, omdat de argumenten, overtuigingen en drijfveren en het
voorgenomen handelingen ten opzichte van elkaar op gelijk niveau dienen te worden gezien. Elke
handeling is daarmee even betekenisvol, zonder vorm van hiërarchie of weging.

6.1 Motivatie van deelnemende middenmanagers
Dit deel van het onderzoek wordt gebruikt om inzichtelijk te maken wat middenmanagers motiveert om
te handelen zoals zij handelen. Wat het handelen van de middenmanagers drijft en beweegt. Door het
beschrijven van de motivatie wordt zicht verkregen op de factoren die daarbij van invloed zijn en die
achter het daadwerkelijk handelen van de middenmanagers liggen. Daarbij wordt in aansluiting op het
werk van McClelland (1987), Damen (2007) en Kaats en Opheij (2008) een driedeling aangehouden.
In de driedeling (zie ook tabel 2.12) wordt onderscheid gemaakt in:
1. Argumenten (de contextgebonden motivatie). Deze worden voor de deelnemers aan dit onderzoek
beschreven in paragraaf 6.1.1.
2. Overtuigingen (de persoonsgebonden bewuste motivatie). Deze worden voor de deelnemers aan
dit onderzoek beschreven in paragraaf 6.1.2.
3. Drijfveren (de persoonsgebonden onbewuste motivatie). Deze worden voor de deelnemers aan dit
onderzoek beschreven in paragraaf 6.1.3.
De argumenten, overtuigingen en drijfveren legitimeren tezamen de handelingen van de middenmanager en zetten hem in beweging om op een specifieke manier te handelen. Zij geven daarmee
richting aan het handelingsrepertoire van de middenmanager.

6.1.1 Argumenten
Als eerste wordt de contextgebonden motivatie behandeld, die in dit onderzoek worden aangeduid als
argumenten. Bij argumenten is sprake van een rationele, harde onderbouwing van de motivatie. Hierbij
is sprake van een zekere ‘verontpersoonlijking’ van hetgeen wat wordt genoemd als redenering. Voorbeelden daarvan zijn ‘klanten kiezen nu eenmaal voor …’, ‘binnen de Bank is gebruikelijk dat …’, of ‘uit
onderzoek is gebleken …’. Het zijn voorbeelden van argumenten die voor de middenmanagers nagenoeg vaststaand zijn. Anderen hoeven het er niet mee eens te zijn, ‘het is nu eenmaal zo’.
De argumenten die het handelen van de middenmanager leiden, zijn onderverdeeld in drie categorieën: (1) argumenten gericht op de dienstverlening aan klanten, (2) argumenten gericht op het
team van medewerkers en ten slotte (3) op argumenten over de middenmanager zelf.
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1) Dienstverlening en klantargumenten
Bij het benoemen van de tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening en de reden (het
argument) waarom klanten voor hun organisatie kiezen, werden door de middenmanagers de volgende
argumenten als meeste genoemd:
- een klant kiest nooit sec voor ons, maar kiest voor een medewerker
- elke klant wil eenvoudige en transparante producten
- de klant moet nu eenmaal aandacht van ons krijgen
- als medewerkers weten wat ze (moeten) doen
- klant wil altijd een goed product voor een passende prijs bieden
- als de klant echt verder is geholpen
- als zijn vraag is opgelost, niets meer en niets minder.
Het beeld wat hieruit ontstaat is dat de middenmanager in het handelen zich moet richten op enerzijds
de medewerker, die voor hem de belangrijkste schakel is naar de klant. En anderzijds op de hardere
kant van de dienstverlening, namelijk een goed product en een juiste prijs. Een middenmanager
schreef hierover ‘medewerkers krijgen van klanten bijna altijd terug dat zij in staat zijn geweest de klant
in een complex vraagstuk een heldere oplossing te hebben kunnen bieden. Ze hebben kunnen levellen
met de klant, en een goede product/prijs geboden. Maar de gunfactor geeft altijd de doorslag bij de
klant’.
2) Team en medewerkers argumenten
Naast het uitvragen de tevredenheid over het team en over de verwachtingen van medewerkers zelf, is
ook gevraagd naar de verwachtingen van de middenmanagers over de medewerkers. Wanneer doet
een medewerker het goed? Het levert een overzicht op van het beeld wat middenmanagers hebben
over medewerkers, de argumenten die richtinggevend zijn voor hun handelen. De meest genoemde
argumenten zijn:
- medewerkers willen met plezier naar het werk gaan
- ontwikkeling is het belangrijkste voor medewerkers
- medewerkers willen beter worden
- elke medewerker wil een veilige omgeving om te werken, ze willen vertrouwen krijgen
- mijn team wil waardering voor wat ze presteren.
- balans werk en privé is altijd belangrijk
- elke medewerker draagt bij aan het teamdoel
- een medewerker wil ruimte.
In de argumenten komt het beeld naar voren dat medewerkers in de ogen van de middenmanagers bij
de Bank en de Verzekeraar vooral gericht zijn op ontwikkeling en groei en dat daarbij vertrouwen,
aandacht en ruimte noodzakelijk zijn. ‘Elke medewerker wil zich thuis voelen bij de Bank en wil toch
steeds het beste uit zichzelf halen’ vertelde een middenmanager hierover.
3) De middenmanager zelf
Als laatste perspectief is de middenmanager zelf, onderdeel van de vragenlijst geweest die door de
middenmanagers is ingevuld. Gevraagd is naar wanneer een middenmanager een goede middenmanager is. En in het bijzonder wat een goede middenmanager dan dóet. De meeste genoemde
rationele motivatie voor (het zijn van een goede) middenmanager zijn:
- een goede middenmanager faciliteert en ondersteunt zijn team, hij is er voor zijn team
- een middenmanager is een verbindende factor in het team en tussen team en rest van de
organisatie
- stimuleert zijn medewerkers om zicht te ontwikkelen
- maakt duidelijke afspraken, is bereikbaar en toegankelijk
- middenmanagers geven per definitie richting aan doelstellingen

184

- een manager laat altijd voorbeeldgedrag zien
- elke middenmanager moet kunnen delegeren
- een middenmanager is oprecht en geeft/krijgt vertrouwen.
Veel van de gegeven input van de middenmanagers, richt zich op het team en de teamleden. De interactie met het team van medewerkers, lijkt het belangrijkste argument wat leidend is in het handelingsrepertoire. Klanten, collega’s teammanagers worden hierin niet genoemd. En ook bedrijfskundige
onderdelen als projectmanagement of kennis van het primaire proces, worden niet aangegeven. Het
bepalen van de richting en het verwachte resultaat, zijn de harde elementen die uit de argumenten
over de middenmanager naar voren komen.
In aansluiting op Kaats en Opheij (2008, blz. 196), is ook in dit onderzoek helder geworden dat argumenten het minst als motivatie worden benoemd door (in dit onderzoek) de middenmanagers. Een
beperkt deel van de motivatie is terug te voeren zijn op een onderbouwing met ‘harde bewijzen’. Daar
waar de argumenten benoemd worden, worden deze door de middenmanagers niet onderbouwd met
feiten, waardoor zij zeer dicht tegen de hierna te bespreken overtuigingen aanliggen, die gekleurd zijn
door hun eigen ervaringen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om het onderscheid tussen argumenten
en overtuigingen in stand te houden, omdat in de wijze waarop de middenmanagers hiermee omgaan,
verschil is aan te brengen. De argumenten werden in de interviews als vaststaand weergegeven. ‘Zo
werkt het nu eenmaal’, aldus een middenmanager van De Verzekeraar. De argumenten functioneren
daarbij als onveranderbaar uitgangspunt in het handelen, daar waar de middenmanagers bij de overtuigingen en drijfveren, enige flexibiliteit en afhankelijkheid met de context aanbrengen. De persoonsgebonden motivatie (bestaande uit overtuigingen en drijfveren) komt het meeste naar voren uit het
destinatiedocument en de interviews met de middenmanagers en wordt hierna beschreven.

6.1.2 Overtuigingen
Als tweede onderdeel wordt de persoonsgebonden bewuste motivatie van middenmanagers beschreven, die in dit onderzoek worden aangeduid als overtuigingen. De overtuigingen, zijn sterk
gekoppeld aan de middenmanager zelf. De ervaringen en persoonlijke lessen van de middenmanager
zijn de basis van deze motivatie. Het zijn persoonlijke overwegingen, die hebben geleid tot deze
overtuiging. Overtuigingen zijn veelal herkenbaar omdat ze worden beschreven vanuit de persoon zelf,
in de eerste persoon enkelvoud. Voorbeelden hiervan zijn ‘ik heb gemerkt dat …’, ‘ik vind belangrijk
dat’ en ‘voor mij werkt het zo, omdat ….’. De overtuigingen zijn tot stand gekomen via persoonlijke
analyse of evaluatie. Het zijn persoonlijke lessen en inzichten die bepalen hoe de middenmanager
naar de wereld kijkt en worden door de middenmanager feitelijk gebracht en worden bewust gebruikt.
Ook bij het beschrijven van de overtuigingen, is weer een onderverdeling gemaakt naar het onderwerp
waarover de middenmanager een overtuiging heeft. En waarmee deze richting geeft of een basis legt
voor het daadwerkelijk handelen. Dat zijn (1) dienstverlening en klantovertuigingen (2) team en medewerkerovertuigingen en ten slotte (3) overtuigingen over de middenmanager zelf.
1) Dienstverlening en klantovertuigingen
Bij het bespreken van de overtuigingen over de dienstverlening en de klanten is gekozen om de
middenmanagers te bevragen op wanneer zij tevreden zijn. Daarbij werd het meest duidelijk wat zij
persoonlijk als motivatie hadden op dit onderwerp en wat zij daarin belangrijk vonden. Het meest
genoemd is daarbij:
- een dienstbare houding naar de klanten
- ik vind het belangrijk dat we de klant op een menselijke manier behandelen, als individu
- heldere doelen in de dienstverlening stellen die realiseren
- er moet een band ontstaan tussen ons en de klant, dan kiezen klanten langdurig voor ons
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- ik wil dat iedere klant een ambassadeur is van ons bedrijf dat ze ons aanbevelen bij andere klanten
- wij moeten laagdrempelig zijn voor de klant en laagdrempelig
- ik vind dat we moeten kunnen levellen met de klant.
Bij het beschrijven van ‘goede dienstverlening’ komt de ‘klant centraal gedachte’ zeer duidelijk naar
voren. Alle andere antwoorden op deze vraag stonden nadrukkelijk in dienst van het beter kunnen
voldoen aan het klantbelang. Medewerkers ontwikkelen (zie hierna) wordt belangrijk gevonden, maar
in de overtuigingen komt die vanuit de interviews weliswaar vlakbij het klantbelang, maar weldegelijk
ondergeschikt. En goede prijzen, producten en een goed imago worden nauwelijks genoemd. ‘Klanten
kiezen voor ons omdat wij hun klantwens realiseren. Daarbij helpen items als prijs, product, imago en
het zijn van huisbank’, zo stelde 1 van de middenmanagers. Bij de klantovertuigingen komt een beeld
naar voren dat het inleven in de (individuele) klant, als belangrijkste wordt benoemd. Klantkennis is
daarbij een cruciale slaagfactor, evenals een goed contact en een goede relatie.
2) Team- en medewerkerovertuigingen
Bij de overtuigingen over het team en de medewerkers is wederom een combinatie gemaakt van de
antwoorden op de vragen over ‘wanneer doet een team het goed’, ‘wat verwachten je medewerkers
van de Bank/Verzekeraar ‘en ‘wat verwacht jij van je medewerkers’. Hiermee is een overall beeld van
de medewerkers opgesteld, bezien door de ogen van de middenmanager. De meeste genoemde
punten zijn:
- verantwoording nemen voor acties, proactief zijn
- openstaan voor feedback
- willen leren van fouten
- medewerkers moeten zich ontwikkelen op vakinhoud en persoonlijk
- hun stinkende best doen
- de gestelde doelen behalen
- als medewerkers een goede beoordeling van klanten krijgen
- ik verwacht van mijn medewerkers een positieve houding en gedrag.
De beelden over (goede) medewerkers en teams, concentreren zich voornamelijk aan de houding,
gedrag en interactie binnen het team, door de medewerkers. Een middenmanager illustreerde dit door
te stellen ‘ik verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en voor hun ontwikkeling.
En dat ze aan de bel treken als ze iets nodig hebben.’ Het behalen van prestaties of doelen, wordt in
mindere mate genoemd en soms ook als uitvloeisel van de houding en gedrag aspecten. Waarbij ook
opvalt dat in de overtuiging van middenmanagers, het klantoordeel een belangrijk onderdeel is in het
bepalen van het (goed) functioneren van een medewerker. Daarmee aangevend dat het kennen van
de klant, voor een middenmanager noodzakelijk is om een medewerker te kunnen waarderen en
beoordelen.
3) De middenmanager zelf
Ook over middenmanager zelf, zijn de overtuigingen verzameld. Aan de hand van de vraag wanneer
een middenmanager het goed doet, zijn veel antwoorden verzameld. Daar waar het aantal argumenten
nog beperkt was, zijn de overtuigingen volop benoemd. En hoewel er diversiteit in de antwoorden ligt,
is er ook een rode draad zichtbaar. Deze wordt weergegeven in onderstaande, meest genoemde,
overtuigingen:
- als ik aangeef wat mijn visie is en welke richting ik op wil
- in goede en slechte tijden vooruitlopen op de troepen met voorbeeldgedrag en door heldere doelen
te stellen
- ik wil sturen vanuit realistische en uitdagende doelstellingen
- kwetsbaar durven opstellen, feedback vragen
- ik wil open en direct zijn naar medewerkers
- nadruk leg op de ontwikkeling van medewerkers
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-

ik wil medewerkers ondersteunen en uitdagen
oprechte interesse tonen in de medewerkers
ik wil afspraken nakomen en heldere informatie geven
integer en flexibel zijn, situationeel leiden.

In de overtuigingen over de middenmanager komt, meer dan bij de argumenten, de koppeling tussen
prestaties (doelen, resultaten) en medewerkers naar voren. ‘Als manager uitstralen dat je mensen echt
in je geloven en in die doelen die je nastreeft. Dit op basis van oprechtheid, vertrouwen en respect’, gaf
een middenmanager daarbij aan. Naast de doelen en de medewerker, zijn er overtuigingen over wat
een middenmanager moet zijn (duidelijk, toegankelijk, integer, flexibel) en doen (richting geven,
uitdagen, ondersteunen). Opvallend hierbij is dat, daar waar de overtuigingen over de medewerkers
sterk gedomineerd worden door het klantperspectief, dit bij de overtuigingen over middenmanager zelf
geheel achterwege blijft.
Bij het beschrijven van de overtuigingen is, evenals bij de argumenten, een beeld geschetst over alle
deelnemers heen. Tussen de Bank en de Verzekeraar waren geen grote inhoudelijke verschillen, maar
wel opvallend was dat de Bank in hun antwoorden meer voorbeelden en details hebben aangegeven
dan de Verzekeraar. Ook in de interviews kwam dat duidelijk naar voren, met name in de overtuigingen
over de middenmanager zelf. Daar werd de langere ervaring in management zichtbaar in de diepgang
en mate van detaillering bij het beantwoorden, niet in de inhoud op zichzelf.

6.1.3 Drijfveren
Als derde en laatste onderdeel van de motivatie van middenmanagers wordt de persoonsgebonden
onbewuste motivatie beschreven. Deze zijn in dit onderzoek de drijfveren van de middenmanagers
genoemd. Deze motivatie is, evenals de hiervoor besproken overtuigingen, gekoppeld aan de middenmanager. Maar in tegenstelling tot de overtuigingen zijn de drijfveren veelal impliciet. Ze spelen meer
‘onder de oppervlakte’. Het gaat om onderliggende waarden, waarvan de middenmanager zichzelf in
sommige gevallen niet bewust is. Gekoppeld aan veelal onbewuste emoties en reflexen. De drijfveer is
sterk gekoppeld aan een verlangen, iets wat middenmanagers willen. Voorbeelden hiervan zijn ‘ik wil
meer …’ of ‘ik word enthousiast van …’, of ‘mijn passie is …’. Gezocht is daarbij naar patronen en
terugkerende verhalen of citaten.
Bij het beschrijven van de drijfveren wordt gebruikgemaakt van de driedeling zoals opgesteld door
McClelland (1987). Hij onderscheidt achtereenvolgens (1) machtsmotivatie, waarin de motivatie komt
vanuit beïnvloeden en gezag hebben (2) prestatiemotivatie, waarbij resultaatgerichtheid en inhoudelijke motieven de bron vormen en ten slotte (3) affiliatiemotivatie, waarbij acceptatie en harmonie in
contacten de belangrijkste kenmerken vormen.
Bij het beschrijven van de drijfveren is de eerder (bij argumenten en overtuigingen) gebruikte onderverdeling naar klanten, medewerker en de middenmanager zelf, losgelaten. De drijfveer van de
middenmanager komt tot uiting op alle drie deze onderwerpen, maar laat zich niet uiteenrafelen naar
deze onderwerpen. Dat zou tot een arbitraire opdeling leiden en ten koste gaan van de meerwaarde
voor dit onderzoek. Namelijk het doorgronden van de achterliggende oorzaken van het handelen van
de middenmanager. De drijfveren zijn, meer dan de overtuigingen, gekoppeld aan de persoon van de
middenmanager, niet aan een specifiek onderwerp.
In de uitspraken van de groep middenmanagers is de machtsmotivatie de minst dominante drijfveer.
Voorbeelden van typerende uitspraken die wel blijk geven van een machtsmotivatie zijn daarbij:
- de beste willen zijn, willen winnen
- wil vrijheid en ruimte om (nieuwe) dingen te doen
- vooropgaan, voorbeeldrol vervullen, vooruitlopen op de troepen.
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Deze uitkomst is ook in lijn met de lagere uitkomst op de gele verandervoorkeur zoals geconstateerd in
hoofdstuk 5. Binnen de machtmotivatie is het kunnen en willen beïnvloeden daarmee het meest zichtbaar. Het streven naar status en positie is nauwelijks aanwezig in de antwoorden van de middenmanagers. Deze drijfveer komt vooral tot uiting in woorden als sturen, hard zijn, keuzes maken en
richting geven. Ze worden wel genoemd door de middenmanagers, maar daarbij wordt zeer snel
gesproken over ‘samen met de groep’ en ‘draagvlak voor besluiten creëren’. Een ander voorbeeld
hiervan is ook de doelstelling die door een middenmanager werd geformuleerd als ‘Meer initiatief,
KPI’s vanuit de groep, niet vanuit de manager’, waarbij juist een aversie tegen de machtsmotivatie lijkt
door te klinken. De verantwoordelijkheid wordt juist meer in het team neergelegd, dan dat de manager
deze graag naar zich toetrekt. Een middenmanager gaf aan ‘Richting geef ik, maar keuzes maken we
samen.’. Dit laatste citaat lijkt meer te gaan over affiliatie dan over macht. Het maken van keuzes werd
door de middenmanager bijna verontschuldigend gebracht ‘Sorry, dat moet ik nu eenmaal doen.’.
De voorkeur van veel middenmanagers gaat uit naar acceptatie van genomen keuzes door het team.
Het citaat ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder.’ werd door meerdere middenmanagers aangehaald.
Dat is illustratief voor het ontbreken van een drijfveer die gekoppeld is aan het bereiken van status of
positie.
De drijfveer om aardig gevonden te worden is niet in de letterlijke definitie zeer dominant aanwezig,
maar de voorkeur voor harmonie, goede sfeer en acceptatie is wel een belangrijk element voor de
middenmanagers. Voorbeelden van citaten en antwoorden die hierover gaan, zijn:
- aandacht voor relatie en emotie, collega’s uit het team helpen.
- iedereen gemotiveerd en gecommitteerd.
- als het bredere perspectief wordt gedeeld.
- een betroken leidinggevende, interesse tonen in medewerkers.
- betrekken van het team.
Zowel Damen (2007) als Kaats en Opheij (2008) kwamen bij bestuurders tot de constatering dat de
drijfveer van affiliatie, het minst dominant was. De middenmanagers uit dit onderzoek geven aan dat
een zekere harmonie met het team belangrijk is (wat tot uiting komt in woorden als acceptatie, draagvlak en samen). Een voorbeeld hiervan is de uitspraak ‘Ik wil met team werken aan aandacht voor
relatie en emotie: soms zit oplossing meer in het contact zelf dan in die daadwerkelijke oplossing.’.
Maar het is voor hen ook duidelijk dat zij zich niet moeten laten leiden door de drijfveer om 'erbij te
willen horen'. Dat doen middenmanagers onder meer door te coachen, meer daarbij wel ‘te streven
naar meer verantwoordelijkheid in het team’. Ook bij de beweging naar een zelfsturend team, die door
sommigen genoemd wordt, is de rolverdeling helder. De middenmanager is er dan ‘om de medewerkers daarop voor te bereiden’ en door ‘hen te begeleiden en te coachen’. Het is voor hen duidelijk
dat ze buiten team medewerkers staan in dat opzicht. Opvallend is dat het teamgevoel en affiliatie met
andere middenmanagers eveneens weinig wordt genoemd. Hierdoor ontstaat een beeld van een
middenmanager, die wel op persoonlijk vlak zich verbindt met het team en de andere managers, maar
waarbij de affiliatie met een collectief geen voorname drijfveer is in het functioneren van deze
middenmanagers.
De belangrijkste motivatie die uit dit deel van het onderzoek naar voren komt, is de behoefte om iets te
willen presteren, om een resultaat neer te zetten. De prestatiemotivatie klinkt op veel manieren door in
de gesprekken en de antwoorden van de middenmanagers. Een aantal uitspraken en antwoorden die
dit goed weergeven zijn:
- Het beste voor de klant, gemotiveerd om de klant te helpen.
- Doelen realiseren, progressie.
- Maximaal haalbare resultaten, KPI’s realiseren.
- Trots zijn op wat we bereikt hebben.
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- Met passie en drive werken aan onze performance.
- Medewerkers hebben laten groeien en beter maken.
- Bijdrage leveren resultaat en groei van de afdeling.
In hun onderzoek uit 1982 constateerden McClelland en Boyatzis (1982) dat de doorgroei in middenmanagementposities kon worden voorspeld door het aanwezig zijn van prestatiemotivatie bij die
middenmanagers. Daarnaast werd in datzelfde onderzoek ook beschreven dat de machtsmotivatie juist
bij de doorgroei naar hogere posities een belangrijke voorspellende rol speelt. Een zeker element van
de machtmotivatie is ook bij deze groep middenmanagers wel aanwezig. Bij het bereiken van de
prestatie, is het voor veel middenmanagers van belang om ‘het hoogste te bereiken’. Daarbij is er wel
diversiteit in de antwoorden. Veel gericht op de klant, extern gericht. Anderen juist op beste uit de
mensen halen, beste team. Soms ook in relatie met (keten)partners.
In hun onderzoek maken Kaats en Opheij (2008) bij het beschrijven van bestuurder met een prestatiemotivatie onderscheid in ‘slimste van de klas’ en de ‘lerende bestuurder’. In dit onderzoek zijn de meer
passende beschrijvingen ‘de beste van de klas’ en ‘de verbetermanager’, gebruikt. ‘De beste van de
klas’ is daarbij gemotiveerd om heldere, vooraf beschreven doelen te behalen. En dat bij voorkeur
sneller, beter of efficiënter te doen dan concurrenten. De wil om de winnende prestatie te leveren is de
grootste bron van motivatie. Je moet ‘de drive hebben om het beste voor je klant te bereiken’. Waarbij
de prestatie niet zozeer door de middenmanager zelf hoeft te worden geleverd, maar ook de prestaties
van het team waaraan de middenmanager leidinggeeft, een grote motivatiebron vormt. Zolang er maar
‘het maximaal haalbare realiseren voor de klant’.
Anders dan bij de ‘beste van de klas’ is bij de verbetermanager de beweging en de groei van de
prestatie belangrijk. Hij wordt gemotiveerd door continue verbeteringen, doordat hij anderen en zichzelf
steeds verbetert en ziet ontwikkelen. Op de vraag wanneer hij tevreden was over de prestaties, stelde
een middenmanager dan ook direct ‘Nooit, want het kan altijd beter.’. Daarbij is zowel de eigen ontwikkeling als de ontwikkeling en verbetering van teamleden, voor hem een motivatie. Richting het team
is daarbij veel gericht op ‘faciliteren van groei, helpen zich bewust te worden en coachen naar …’.
Bij zowel de ‘beste van de klas’ als de ‘verbetermanager’ zijn de prestaties die motiverend werken,
gekoppeld aan klanten en medewerkers. Een organisatiedoel als ‘efficiency’ of procesoptimalisatie zijn
daarin nauwelijks genoemd. Veel middenmanagers zien dan ook dat hun (commerciële) prestaties
voornamelijk als een uitkomst van het (menselijke) contact tussen de klant en de medewerker. De
middenmanager is er verantwoordelijk voor dat ‘er een context is waar mensen kunnen presteren en
zich kunnen ontwikkelen’. Om goed te kunnen presteren hebben de medewerkers (volgens de middenmanagers uit het onderzoek) met name aandacht, waardering en support nodig. En dat geven de
middenmanagers graag, in ruil voor ‘passie, drive en goede prestaties’.
Op basis van de beschrijving en analyse van de drijfveren van de middenmanagers blijkt dat de
machtsmotivatie het minst terugkomt in de uitspraken van de middenmanagers. De antwoorden en
reacties van de middenmanagers lijken de affiliatiemotivatie en prestatiemotivatie enigszins te
combineren. Daarmee is de affiliatiemotivatie meer aanwezig dan uit eerder onderzoek van Yukl
(1994) naar voren kwam. Uiteindelijk is echter de prestatiemotivatie het meest richtinggevend voor het
voorgenomen handelen van de middenmanager. ‘Als we niet presteren, kunnen we het wel gezellig
hebben, maar hebben we binnenkort geen bedrijf meer.’, was daarin een typerende uitspraak. Het
leveren van een goede prestatie, is voor de middenmanager onmisbaar, bij voorkeur in goede
harmonie en acceptatie. Maar wel in die volgorde. Affiliatie is een middel om een doel te bereiken.
En dat doel is de goede prestatie.
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6.2 De voorgenomen interventies bij episodisch veranderen
Bij het beschrijven van het voorgenomen handelingsrepertoire is in dit hoofdstuk gestart met het
beschrijven van de motivatie van de middenmanagers. Deze argumenten, overtuigingen en drijfveren
vormen de bron, het startpunt van het handelen. Daarbij is het handelen van de middenmanagers in
hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3) geplaatst in een context van sterk veranderende omgeving (Weick, 2000).
Om ordening aan te brengen in het denken over veranderen is in hoofdstuk 2 (zie tabel 2.9) een onderscheid gemaakt in episodisch en continu veranderen (Weick en Quinn, 1999). Bij het beschrijven van
het handelen van de middenmanagers wordt bij deze tweedeling aangesloten. In deze paragraaf wordt
beschreven welke tweede orde veranderingen de middenmanagers nastreven. Daaraan gekoppeld
wordt een overzicht gegeven van de interventies die de middenmanager daarbij heeft aangegeven te
willen inzetten.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de episodische veranderingen die spelen voor de middenmanagers. Daarbij gaat het om periodieke interrupties in het evenwicht. Meer van hetzelfde is
onvoldoende, het is wat De Caluwé en Vermaak (2006) een verandering van tweede orde noemen.
Zij plaatsen deze veranderingen in een breder veld van ‘gepland veranderen’ en definiëren dat als ‘een
wens om te beïnvloeden in een gewenste richting’. Waarbij zij direct aantekenen dat er meerdere
definities van gepland veranderen worden gehanteerd. (De Caluwé en Vermaak (206, blz 105) komen
op basis van de verschillende definities van gepland veranderen die gehanteerd worden, tot zes
bestanddelen die zij (weliswaar in verschillende omschrijvingen) in alle definities terugvinden. Dit zijn:
1) bestemming, 2) historie, 3) actoren, 4) processen, 5) betekenisgeving en ten slotte 6) reflectie.
In dit onderzoek staat het handelingsrepertoire van de middenmanager centraal. Kijkend naar de zes
genoemde bestanddelen van gepland veranderen, zijn de historie c.q. context van het handelen van de
middenmanager en de actoren zelf (te weten de middenmanagers), beschreven in hoofdstuk 5. De
betekenisgeving vanuit drie groepen actoren (de middenmanager, de klanten en de medewerkers),
wordt beschreven in hoofdstuk 9. In deze paragraaf zullen daarom op de bestemming (ook wel doel of
veranderuitkomst genoemd) en op de processen worden ingegaan.
Het handelen van de middenmanager (de voornaamste actor) wordt door De Caluwé en Vermaak,
geschaard onder het bestanddeel Processen. Daarbij wordt in deze paragraaf niet elke fase of processtap beschreven, maar wordt specifiek ingegaan op het deel wordt door hen ook wel inhoudelijke
activiteit of interventies genoemd (De Caluwé en Vermaak, 2006). Gebaseerd op Cummings en Worley
(1993) wordt onder een interventie verstaan een (serie) geplande veranderingsactiviteiten die erop
gericht is om de effectiviteit van een organisatie te (helpen) vergroten. Kern hierin is dat het om
activiteiten gaat, iets wat een middenmanager ‘doet’. Dat kan een enkele activiteit of een langer
durende reeks zijn. Dit is tevens een reden om dit onderzoek longitudinaal op te zetten. De interventie
is gepland, de middenmanager heeft hier op voorhand over nagedacht en heeft dit in gang gezet of
georganiseerd. Ook is het gericht op het bereiken van een specifiek effect, het is gekoppeld aan een
bestemming.

6.2.1 Het veranderdoel van de middenmanagers bij episodische veranderingen
Vanuit deze insteek wordt eerst de voorgenomen bestemming van de middenmanagers beschreven.
De bron hiervan is wederom het destinatiedocument en de diepte-interviews uit de start van het
onderzoek. Bij het benoemen van de veranderuitkomst of het veranderdoel, worden door De Caluwé
en Vermaak (2006, blz 108) een vijftal kenmerken benoemd: 1) producten en diensten, 2) bedrijfsprocessen 3) inrichting en besturing 4) interactie en ten slotte 5) kenmerken van mensen. Dit betreft
weliswaar een generalistische indeling, maar is voor dit onderzoek en de onderzoeksfase (aan de start
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van een beschrijvend onderzoek) toereikend. Alternatieven vanuit Cummings en Worley (1993) geven
daarvoor al te veel sturing (naar de groen/rode veranderaars) of zijn eerder gekoppeld aan grote
organisatiebrede veranderingen (bijvoorbeeld Kanter, 1992).
In het destinatiedocument is aan de middenmanagers gevraagd, welk veranderdoel zij op dit moment
als belangrijkste veranderingopgave voor hun team zien. Het zijn opgaven die niet behaald kunnen
worden met ‘meer van hetzelfde’, maar die in de woorden ‘iets extra’s vragen boven op wat we al
(willen) doen’. De belangrijkste veranderdoelen zijn gericht op de interactie van de teamleden en de
kenmerken van de mensen in het team. De antwoorden zijn gebundeld, besproken met de deelnemers
en gecodeerd tot de volgende hoofdcategorieën:
- meer initiatief vanuit de groep, invoeren van zelfsturing en zelf organisatie
- acceptatie van randvoorwaarden en huidige (markt)situatie, ‘can do’-mentaliteit
- samenwerken met ketenpartners verbeterd
- bewustwording van bijdrage/toegevoegde waarde van medewerkers/team
- agendamanagement ingevoerd
- overgegaan op het nieuwe werken
- verantwoordelijkheid bij team/medewerkers gelegd
- verbeterdoelstelling gehaald in kwaliteit en effectiviteit.
Daarbij werden de producten en diensten van de Bank en de Verzekeraar nauwelijks besproken.
Eerder werd hierover aangegeven dat er ‘geaccepteerd moet worden dat dit de randvoorwaarden zijn,
die nu eenmaal zo zijn’. Ze worden door de deelnemende middenmanagers als een vaststaand
gegeven aangenomen, waar zij en hun teams mee om moeten leren te gaan. Daarmee wordt eerder
verwezen naar een mentaliteit die van medewerkers verwacht wordt, wat door sommigen een ‘can do´mentaliteit wordt genoemd. Niet klagen over onderwerpen waar toch geen invloed op kan worden
uitgeoefend, maar een bereidheid om flexibel hiermee om te gaan. Een middenmanager verwoordde
dit als ‘Geen gezeik over processen, maar er het beste van maken.’. Het is een voorbeeld van een
veranderdoel wat zich richt op de vitaliteit en vaardigheden van de teamleden. De Caluwé en Vermaak
geven in hun beschrijving van de vijf kenmerken van de veranderdoelen al aan dat de kenmerken een
zekere overlap kennen. In de antwoorden van de middenmanagers is deze herkenbaar, want de door
hen genoemde ‘mentaliteit’ heeft aspecten van cultuur (de gemeenschappelijke waarden en normen)
wat valt onder de kenmerken van besturing. Daarnaast het refereert ook aan vitaliteit (de mate waarin
mensen zin hebben in het werk), wat valt onder de kenmerken van interactie. En het heeft tenslotte
ook aspecten van vaardigheden (houding en wat mensen kunnen), wat valt onder de kenmerken van
de mensen zelf. In de interviews werd in de bespreking van dit onderwerp, de nadruk gelegd op de
ontwikkeling en het lerende vermogen van het team en de middenmanager zelf. Een middenmanager
zei hierover ‘Ik richt mij vooral op het gedrag wat hierbij past.’ en een andere manager stelde in een
gesprek ‘het gaat mij om bewustwording van het team: wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En hoe
doe ik dat zo slim mogelijk?’.
Met name vanuit de interviews werd duidelijk dat de veranderdoelen zich weinig richten op de inrichting
en besturing van de organisatie. Middenmanagers zoeken mogelijkheden om het werkend te maken
binnen de kaders die men meekrijgt, en niet zozeer het opstellen of ontwerpen van (nieuwe) kaders.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer het nieuwe werken, wat staat voor flexibele werktijden en
flexibele werkplekken. Middenmanagers zijn met name gericht op het realiseren van dit veranderdoel
en ‘het begeleiden van het team hierin’. Dus meer op de interactie in het team, dan op het ontwerpen
van de teaminrichting. Ook de beweging naar meer verantwoordelijkheid in het team, door een aantal
genoemd als ‘zelfsturende teams’ en ‘zelforganiserende teams’ is niet vanuit de teams en de
middenmanagers zelf opgestart en ontworpen, maar wordt door hen wel gezien als een belangrijk
veranderdoel. Daarbij wordt met name de interactie en het samenwerken als veranderopgave
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genoemd. ‘Ik wil medewerkers meer verantwoordelijkheid geven, om daarmee de resultaten op een
hoger niveau te krijgen. Maar we moeten daarbij blijven samenwerken. In het team en met onze
ketenpartners. Op de uitvoering zijn er immers veel afhankelijkheden.’
In de destinatiedocumenten werd het bedrijfsproces en de rol van de klant, nauwelijks expliciet
benoemd. Het plannen en organiseren en het invoeren van strenger agendamanagement zijn wel
beoogde veranderdoelen, maar worden door deelnemers niet als zeer belangrijk of ingewikkeld gezien.
‘Dat is gewoon een kwestie van doen, een project ervan maken en dan zorgen dat het gaat lopen.’
volgens een deelnemer. Ook de realisatie van geformuleerde KPI’s en het verbeteren van efficiëntie
wordt door de middenmanagers wel aangehaald, maar omdat dit niet als een grote disruptie en
probleem wordt gezien, heeft dit geen hoge prioriteit. De klant wordt daarentegen door middenmanagers wel als zeer belangrijk genoemd, maar daar is de explicitering van het veranderdoel een
probleem. De operationele doelen zijn vervat in KPI’s (klanttevredenheid en NPS), maar een veranderdoel op tactisch niveau wordt door hen niet genoemd. Belangrijk zijn ‘een excellent klantgesprek’ en
‘eerst echt contact maken voor je de inhoud inschiet’ als operationele targets. Het innovatief vermogen
van het team en de middenmanagers wordt daarbij niet genoemd. De middenmanager is primair
gericht op het behalen van KPI’s (waarbij de totstandkoming van die KPI’s ‘meer met het team moet’)
en niet gericht op het ontwikkelen of realiseren van een (middel)langetermijnvisie op de klant.

6.2.2 De interventies van de middenmanager in episodische veranderingen
Met de veranderopgave als uitgangspunt is vervolgens aan de middenmanagers gevraagd wat zij doen
om deze verandering te realiseren. Of anders gezegd (aansluitend bij de eerder gebruikte definitie)
welke interventies hebben zij gepland of zijn ze voornemens te gaan doen. Voor het ordenen van de
interventies zijn in de literatuur meerdere modellen in omloop (zie Camp, 1996; Cummings&Worley
1993; Sutehrland, 1978; Schmuck&Miles, 1971). Deze modellen gaan te ver voor het ordenen van de
uitkomsten van dit onderzoek. Voor de ordening van de interventies wordt aangesloten bij de eerder
gebruikte vijf verandervoorkeuren van De Caluwé en Vermaak (2006), waardoor ook de koppeling aan
de verandervoorkeurtesten uit hoofdstuk 5 kan worden gemaakt. Deze ordening wordt aangevuld met
een dimensie van het organsiatieniveau, zoals die gedefinieerd is door Cummings en Worley (1993).
Zij onderscheiden daarbij drie niveaus te weten individu, groep en organisatie.
De antwoorden van de middenmanagers zijn met hen besproken aan de hand van de kleurentheorie
en gecodeerd tot 14 interventies. Vervolgens zijn de codes op basis van kleur en organisatieniveau
geordend en weergeven in tabel 6.1.
Bij de ordening van de interventies is aangesloten bij de weergave van interventies door De Caluwé en
Vermaak (2006, pag 230). Daarnaast is rekening gehouden met de wijze waarop de middenmanagers
spraken over de interventie. Het geven van meer verantwoordelijkheid aan teams en teamleden, is
door sommigen verwoord als ‘inrichten van zelfsturende teams’. Dit kan in zichzelf gezien worden als
een witdrukinterventie op groepsniveau, maar werd door de meeste middenmanagers gezien als een
organisatiebrede interventie, die doelgericht is ingevoerd. En die projectmatig werd geïmplementeerd.
Daarmee is dit (in deze fase van de verandering) eerder een blauwdrukinterventie dan een witdruk of
groendruk. In een afsluitend interview met de hogere manager werd dit ook bevestigd ‘Het programma
is geslaagd, alle teams zijn nu zelfsturend.’.
Op vergelijkbare wijze is de rooddrukinterventies tot stand gekomen om dat middenmanager voor het
inzetten van de beoordelingscyclus de nadruk legden op het motiveren en belonen van medewerkers.
En bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers werd benadrukt dat ‘we investeren in nieuwe
mensen en we groeien’.
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Bij de groendrukinterventie ‘teamopleidingsdag’ werd door de middenmanagers benoemd dat de focus
lag op ‘het van elkaar leren’. Hierbij was veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en werd
gebruikgemaakt van kennisoverdracht over inhoudelijke onderwerpen of bijvoorbeeld gewerkt met
kernkwaliteiten van medewerkers en teams.
Tabel 6.1: Interventies van middenmanagers geordend naar veranderkleur en organisatieniveau.
Kleur
Geeldruk
Blauwdruk

Rooddruk

Individu
1. Voorbeeld geven als
manager, persoonlijk
commitment
2. Verantwoordelijkheid
over KPI’s aan medewerkers toewijzen
(Inrichten van de
structuur en managementrapportage)
3. Periodiek toetsen van
het functioneren
4. Aanstellen seniors
-

Groendruk

-

Witdruk

-

Groep
-

Organisatie
-

5.

8.

6.

7.

(Commercieel) plan
opstellen
Wekelijkse
meetings over
voortgang op dit
onderwerp (groep)
Verdelen van taken
en werkzaamheden

12. Inzetten beoordelingscyclus op deze
verandering
14. Team opleidingsdagen
-

Pad uitstippelen tussen
huidig en gewenst
9. Duidelijke doelen,
noodzaak aangeven
10. Best practices/
benchmarken
11. Inrichten van de (zelfsturende) teams
13. Werven en selecteren
nieuwe medewerkers
-

Uit tabel 6.1 wordt duidelijk dat het zwaartepunt van de voorgenomen interventies van de middenmanagers, planmatig (blauwdruk) zijn. Daarbij is veel gericht op de teams en de leden van de teams.
Het inrichten van het team door heldere KPI’s en doelen en het uitzetten van een duidelijk pad naar die
doelen, wordt door hen daarbij veelvuldig genoemd. Redenerend vanuit heldere (organisatiedoelen)
wordt het team ingericht, de taken en werkzaamheden verdeeld, verantwoordelijkheid belegd (zo laag
mogelijk in het team) en wordt vervolgens de voortgang getoetst. Zodat ’afwijkingen van de uitgezette
koers zo snel mogelijk gezien wordt en het teamlid in staat wordt gesteld om dit te corrigeren’.
De werving en selectie wordt gezien als interventie om de bezetting enerzijds kwantitatief op orde te
krijgen, maar ook om in de doorontwikkeling naar ‘zelfsturing en samenwerken met collega’s’ een stap
te zetten.
Uit tabel 6.1 wordt ook duidelijk dat de middenmanagers geen groot aandeel voor de witte interventies
zien. Er wordt wel gesproken over ‘eigen verantwoordelijkheid’, maar dit wordt dan bijvoorbeeld
gekoppeld aan ‘ze dit laten inzien’, een benadering die eerder blauw of geel in zich heeft dan wit. Een
middenmanager gaf daarbij ook aan dat het ontbreken van een plan of planmatig aanpak, juist als een
belemmering wordt gezien: ‘Ik vind het lastig om nu interventies te plannen, aangezien ik nog op een te
laag niveau zit en geen overzicht heb.’.
Het inzetten van macht wordt nauwelijks genoemd. Belangrijkste interventie hierbij is het voorbeeldgedrag van de middenmanager zelf. Daarbij wordt niet bedoeld dat de middenmanager zelf operationele
werkzaamheden verricht, maar juist het voorbeeld in het ‘delegeren en loslaten van zaken’. Ook in het
voorbeeldgeven van werk-privébalans (tijd nemen voor mijn eigen studie) en het managen van de
eigen tijd (mijn eigen agenda op orde hebben) wordt een belangrijke toegevoegde waarde gezien.
De voorkeur voor blauwe interventies sluit aan bij de individuele verandervoorkeuren van de middenmanagers uit de Bank en in mindere mate bij de verandervoorkeur van de Verzekeraar, hoewel ook
daar de voorkeur voor de blauwe, rationele benadering bij een aantal middenmanagers hoog scoorde.
Wellicht is de koppeling aan de opgave (het inrichten van een organisatie) op zichzelf een verklaring
voor de voorkeur voor de blauwe interventies bij deze groep.
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Door de middenmanagers werd in het destinatiedocument en de interviews een onderscheid gemaakt
in de interventies die gepland zijn en de wijze waarop de interventies vervolgens worden vormgegeven. In gangbaar taalgebruik, zoals ook door de middenmanagers gehanteerd in de interviews,
wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. Het ‘wat’ is dan de voorgenomen
interventie, het ‘hoe’ is dan de wijze waarop de interventie wordt vormgegeven en uitgevoerd. De
Caluwé en Vermaak spreken daarbij ook over ‘interventies binnen interventies’. Zij vertalen dit
vervolgens in typische uitspraken. Ook in dit onderzoek is een aantal van dit soort ‘interventies in een
interventie’ genoemd. Een voorbeeld van een typische uitspraak hierbij was ‘deze verandering moeten
we gezamenlijk zien te bereiken’ en ik ga de verandering niet realiseren, ik ga het team begeleiden in
deze verandering’. Het zijn enkele van de uitspraken die nagenoeg alle middenmanagers hebben
gedaan en die aangeven dat het samenspel van de middenmanager en het team als zeer belangrijk
wordt ervaren bij het realiseren van de veranderdoelen.
De interventies binnen de interventies, zijn niet naar organisatieniveau geordend, omdat ze in hoge
mate gekoppeld waren aan de personen van de middenmanagers zelf. Het is de wijze waarop de
middenmanager de interventie wil uitvoeren en geeft hun persoonlijk voorkeur weer. Zoals een
middenmanager het verwoordde ‘Dat planmatige en politieke wordt door de organisatie afgedwongen,
maar dat ik het op een menselijke manier doe, samen met mijn team, dat is mijn eigen keuze. Zo wil ik
het, en niet anders.’. De belangrijkste uitkomsten over ‘interventies binnen de interventies’ zijn:
- successen met elkaar vieren (rooddruk)
- tijd, ruimte en vertrouwen (rooddruk)
- in dialoog met medewerkers (groendruk)
- trainingen, feedbacksessies (groendruk)
- kijken bij andere teams (groendruk)
- coachen van medewerkers (groendruk)
- het team begeleiden in de verandering (groendruk).
De voorkeur voor deze groep interventies is sterk gericht op leren (groendruk) en deels op motivatie en
belonen (rooddruk). De koppeling met de persoonlijke drijfveren van de middenmanagers ligt hierin
voor de hand. Het samen met het team een prestatie neerzetten, daarin verbeteren en dat vieren, dat
zijn elementen die hierin weer terugkomen.
Opvallend is verder dat de interventies zich in zijn geheel richten op het team en de teamprestatie.
De context waarin het team en de middenmanager opereren (denk aan processen, ICT en productontwikkeling) worden nagenoeg buiten beschouwing gelaten als object om te interveniëren.

6.3 Het voorgenomen gedrag bij incrementeel, eerste orde veranderen
In de vorige paragraaf zijn de aspecten van episodische, tweede orde, veranderingen behandeld die
een bestanddeel vormen van het werk van de middenmanager. Daarbij is met name aandacht besteed
aan de interventies, het voorgenomen handelen van de middenmanager binnen die episodische veranderingen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het voorgenomen handelen van de middenmanager
bij incrementeel veranderen van de eerste orde. Daartoe worden eerst de doelen beschreven die voor
de middenmanagers behoren bij incrementeel veranderen. Daarna wordt in het tweede deel van deze
paragraaf de gedragsmatrix behandeld die door de middenmanagers is ingevuld. En worden de voorgenomen gewenste handelingen beschreven, die daaruit kunnen worden afgeleid.
De Caluwé en Vermaak (2006) geven aan dat de eerste orde veranderingen die in deze paragraaf
worden behandeld, minder diep zijn dan de tweede orde verandering (uit paragraaf 6.2). Eerste orde
veranderingen zijn meer gericht op het verbeteren of perfectioneren wat er al is. Het is een incrementele, geleidelijke verandering (De Caluwé en Vermaak spreken van stapsgewijs of optimaliserend,
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2006, pag 191). Boonstra (2000) legt de nadruk op verbeteren (ter vergelijking met het ‘veranderen’
van tweede orde en het ‘vernieuwen’ als derde orde verandering). En dat is een proces van aanpassen, reageren en toepassen. Het beginpunt en eindpunt van de verandering is nauwelijks definieerbaar, omdat het zo ingebed is in de normale werkwijze. Wel is er sprake van een doel, richting of
intentie. Het incrementeel veranderen is niet volledig stuurloos of kaderloos. Het draagt doorgaans bij
aan het realiseren van gestelde doelen of organisatie ambities, het is het voortzetten van een al
ingeslagen weg. Middenmanagers gaven hierbij aan dat ze zich voornemen om dit ‘vast te houden’ of
‘beter te doen’. Daarom is het op deze plaats goed om nogmaals te benadrukken dat het voorgenomen
handelen niet per se nieuw handelen hoeft te zijn, maar het handelen beschrijft waarvan middenmanagers de intentie hebben om dat in de toekomst te (blijven) doen.

6.3.1 Doelen behorend bij incrementele veranderingen
Die ingeslagen weg en het organisatiedoel, wordt door de middenmanagers ook beschreven in de
interviews. De koppeling aan de KPI’s (gericht op financiële doelen, procesdoelen, klantdoelen en
medewerkersdoelen) is daarbij het eerste en belangrijkste wat genoemd wordt. In de reguliere
rapportages en monitoring wordt het organisatiedoel gedefinieerd en gevolgd. In vergelijking met de
veranderdoelen in paragraaf 6.2 zijn deze doelstellingen ‘nooit klaar’, zoals een middenmanager dat
aangaf. ‘Het zijn de doelen waar we steeds op blijven sturen en die onderdeel zijn van ons dagelijks
werk’. De belangrijkste doelstellingen en KPI’s zijn daarbij:
- kwaliteit van dienstverlening (foutenpercentages, aantal klachten)
- efficiënt werken (afhandeltijd, waste reductie)
- klanttevredenheid
- medewerkerstevredenheid
- naar de klant een 9+ scoren
- klant moet een ‘goed’ scoren en ambassadeur zijn
- medewerkers aanwezig verbeterpotentieel laten benutten
- team op orde houden (bezetting).
Het behalen van klantdoelen en leveren van goed klantprestaties worden door de alle middenmanagers genoemd. Opvallend is dat compliance en voldoen aan wet- en regelgeving slechts door
één middenmanager wordt benoemd. Terwijl hier vanuit de sector wel veel aandacht voor is. En
hoewel de theorie spreekt over een ‘balanced scorecard’ is de praktijk voor de middenmanager minder
eenvoudig. Want het efficiënt werken en de medewerkerstevredenheid wordt ook als zeer belangrijk
bestempeld. En dat leidt tot spanningen tussen de belangrijkste KPI’s. Een van de middenmanagers
waarschuwt hier ook al voor. ‘Ik heb gemerkt dat we bij ons de klant uit het oog kunnen verliezen op
interne processen. Bijvoorbeeld roosteropvolging; wij eisen roosteropvolging in de vorm van een
percentage om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor de klant. Het gevolg is onwenselijk gedrag
waarbij het gezonde verstand niet meer gebruikt wordt.’
De middenmanagers zijn zich ervan bewust dat in het maken van afwegingen tussen de verschillende
doelen en KPI’s, een belangrijke rol voor hen is weggelegd. ‘Een goede manager geeft richting, creëert
draagvlak, schept duidelijkheid, maakt keuzes en is transparant.’ Volgens hen doet een middenmanager het met name goed als deze heldere keuzes maakt. En daarover transparant communiceert
naar het team en naar de stakeholders. Een middenmanager zei hierover ‘Ik doe het goed als ik
straight ben. Ik mag zeker hoge eisen stellen, maar mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, geen
verrassingen.’. Door de deelnemers werden meerdere elementen genoemd, die volgens hen horen bij
het zijn van een goede middenmanager. Dit zijn:
- visie en richting bepalen
- keuzes maken, duidelijk zijn, eerlijk/oprecht
- aandacht voor de mensen, zorgen dat team zijn werk kan doen
- loslaten en delegeren
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-

helpen en ondersteunen, mensen ontwikkelen
er zijn voor de mensen, ze steunen en beschermen/afschermen
verbindende factor naar team en stakeholders
staat open voor feedback, luisteren naar het team.

Het uitzetten van een heldere richting en daarover duidelijk communiceren is, zoals eerder gesteld,
een belangrijk element van een goede middenmanager. Veel van de andere elementen die zijn
genoemd, zijn gekoppeld aan het team en de teammanager. Immers ‘Een manager doet het goed als
zijn team goed functioneert en daarmee de klanten goed geholpen worden.’. Daarmee lijkt de
middenmanager zichzelf niet alleen in dienst te stellen van het team, maar is de mate waarin de
middenmanager het goed doet, in hoge mate afhankelijk gemaakt van de teamprestatie. In de
interviews werd dit beeld gecorrigeerd. De sturing van het team door richting aan te geven en keuzes
te maken, staat voor de meeste middenmanagers bovenaan. Daarbij wordt door een deelnemer
toegevoegd dat de sturing ‘gedifferentieerd moet zijn, noem het situationeel‘. En daar waar het team
het aankan, wordt steeds meer verantwoordelijkheid in het team gelegd. ‘Maar wel in die volgorde, ik
laat me niet leiden door het team, ik geef leiding en ik geef op een bepaald moment de leiding over.
Dan krijgen ze de ruimte die ze aankunnen en verdienen.’
Deze beeldvorming over wat een middenmanager een goede middenmanager maakt, vertaalt zich in
de manier waarop men het team wil aansturen. Vanuit heldere doelstellingen werken, samen met de
teamleden. ‘Ik bepaal het wat, zij bepalen het hoe.’ Het is een waarderende insteek naar het team,
waarbij door de middenmanager kaders worden bepaald, er wel degelijk wordt gestuurd, maar er veel
wordt geluisterd naar de inbreng vanuit het team. De belangrijkste elementen uit het aansturen van de
teams zijn volgens de deelnemers:
- reële doelstellingen, resultaat
- opkomen voor medewerkers
- transparant, helder communiceren, tijdig in gesprek gaan
- coachen (’door kritische vragen te stellen’), coachen, sparren, coachen
- kort op de bal sturen
- meer vanuit de groep, medewerkers halen zelf info, vanuit de wij insteek, teambelang,
verantwoordelijkheid in het team neerleggen, er zijn voor het team.
Opvallend is dat de heldere doelen door alle middenmanagers werden genoemd, maar dat er vervolgens minder eenstemmigheid doorklinkt in de wijze waarop naar het team leiding moet worden
gegeven. Enerzijds zijn er middenmanagers die spreken over coachen, sparren en meer bottom-up
werken. Dat kan door het team ‘verantwoordelijkheid te laten nemen, waar medewerkers verantwoordelijk voor zijn (dat is veel)’. Dit vraagt volgens die middenmanagers een ontwikkeling van henzelf naar
‘een betere coach en facilitator worden’. Anderzijds wordt ook gesproken over ‘kort op de bal gaan
sturen’ en ‘opkomen voor medewerkers’. Een middenmanager vertelde hierover ‘Uiteindelijk sta ik toch
aan de lat voor het resultaat van het team, ik word er door een hoger manager op aangesproken. Dus
ik blijf de beslissingen nemen, ook al zijn dat niet altijd de leukste.’. De dualiteit in opvattingen over
wanneer een middenmanager het goed doet, lijkt zich hierin samen te bundelen. Is het team er voor
mij, of ben ik er voor het team? Het lijkt een paradoxale situatie voor de middenmanager, waarbij de
neiging om voor een van beide te kiezen, al in paragraaf 2.3.2. is behandeld. Daarbij is door Smith
(1988, 2014) al benoemd dat het niet gaat om het oplossen van deze pardox, maar dat het gaat om
deze te hanteren. Het is door Stoker (1998) genoemd als een wijziging die hoort bij een verandering
naar meer zelfsturing van teams. ‘Leidinggevenden worden geacht zodanig leiding te geven dat
medewerkers zichzelf kunnen leiden’ (Stoker, 1998). En zij tevens tot de conclusie komt dat hier nog
weinig empirisch onderzoek voor beschikbaar is. De middenmanagers uit dit onderzoek geven hierop
deels een eerste antwoord, doordat zij hun voorgenomen gedrag hebben beschreven. En dat gedrag is
gesitueerd in twee organisaties die beide de beweging maken naar meer verantwoordelijkheid in de
teams en meer regelruimte bij de medewerkers in die teams.
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6.3.2 Het voorgenomen gedrag van middenmanagers
Het gedrag van de middenmanagers is door henzelf op meerdere momenten ook benoemd als een
belangrijk aspect van het functioneren van de teams en uiteraard van henzelf. ‘Uiteindelijk gaat het er
niet alleen om dat ik goed communiceer en het mooi kan vertellen. Het team ziet wat ik doe, daarin kan
en moet ik voorbeeldgedrag laten zien, elke dag weer opnieuw.’, zo vertelde een deelnemer. Om het
voorgenomen gedrag van de middenmanagers te beschrijven, is aan ieder van hen gevraagd om een
matrix in te vullen, bestaande uit vier vlakken. De vragen die bij de verschillende vlakken horen, zijn:
a) Welk gedrag wat je nu al laat zien, neem je je voor om te behouden in de toekomst?
b) Welk gedrag neem je je voor om (nog) meer te laten zien dan tot nu toe?
c) Van welk gedrag heb je je voorgenomen om afscheid te nemen, omdat het weliswaar gewenst was
in het verleden, maar niet meer in de toekomst?
d) Welk gedrag heb je je voorgenomen om te laten verdwijnen, omdat het niet gewenst is (zowel in
het verleden als de toekomst)?
De ingevulde matrix is in de interviews doorgenomen en is door de middenmanagers aangevuld en
aangescherpt. In bijlage II is een integrale weergave van de antwoorden opgenomen. Deze antwoorden zijn vervolgens samengevoegd en gecodeerd, mede aan de hand van de toelichting en de
accenten die gelegd zijn tijdens de interviews. In tabel 6.2 is het gecodeerde gedrag en handelen van
de deelnemende middenmanagers opgenomen in de invulmatrix.
Tabel 6.2 Gecodeerde voorgenomen gedrag van middenmanagers
A.

Te behouden bestaand gedrag

B.

Te stimuleren nieuw gedrag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faciliteren
Feedback geven
Initiatief nemen
Kiezen
Ruimte geven
Steunen
Vragen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Afhandelen zelf
Belonen
Faciliteren
Feedback geven
Informeren
Initiatief nemen
Ruimte even
Samenwerken
Vragen

C. Afscheid nemen en waarderen

D.

Verdwijnen

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Afsluiten
Afwachten
Haasten
Invullen

Afstand houden
Compenseren
Meebewegen
Soleren
Voortmaken

De codering uit tabel 6.2 van het voorgenomen gedrag wordt hierna beschreven aan de hand van de
vier vlakken van de matrix.
A. Te behouden gedrag
De meeste middenmanagers vonden dit gedeelte van de matrix niet eenvoudig in te vullen. Hier
speelde met name de bescheidenheid van de deelnemers een rol want ‘dit is toch normaal, dit doe je
toch gewoon’. Tegelijkertijd was dit voor veel middenmanagers uiteindelijk wel uitgebreid te beantwoorden, omdat hierbij ook gebruikgemaakt kon worden van al beschikbare 360 graden feedbackformulieren en assessments. Uiteindelijk leidde dit tot een lijst aan gedrag, die door middel van
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codering en indikken tot zeven handelingen. Gekozen is voor een formulering in werkwoorden, omdat
daarmee het actieve element van de handeling, het beste tot zijn recht komt. Bij elke handeling is een
korte beschrijving opgenomen, ter verduidelijking.
1.

Faciliteren
Onder deze handeling wordt verstaan het ervoor zorgen dat anderen (met name leden uit hun
team) in staat zijn om hun werk te doen. Dit doen ze met name door de juiste randvoorwaarden en
condities te scheppen voor het presteren van hun team. Soms door er simpelweg te zijn, door
beschikbaar te zijn. Maar ook door te helpen en door zich dienstbaar op te stellen ten opzichte van
de wensen en behoefte van hun team.

2.

Feedback geven en vragen
In de vele contactmomenten van de middenmanager met name de teamleden en maar ook de
stakeholders, wil men zich open, transparant en kwetsbaar opstellen. Door actief om feedback te
vragen en te geven, door positief kritisch te zijn en duidelijkheid te geven. Andere handelingen die
hieronder vallen zijn onder meer ‘scherpte’, ‘assertief’ en ‘spiegelen’.

3.

Initiatief tonen
Belangrijk voor de middenmanager is een positieve houding, het steeds zoeken naar mogelijkheden. Dit wordt gezien als een belangrijke aanjager voor verbeteren en groeien als persoon en
als team. Daarvoor wil men steeds met nieuwe ideeën komen, ‘niet afwachten’ en meedenken.
Ook voorstellen doen, proactief zijn en letterlijk ‘initiatief tonen’ vallen hieronder.

4.

Kiezen
De duidelijkheid die middenmanagers van zichzelf vragen en waar ook het team toe oproept, komt
tot uiting in het maken van keuzes. De opties worden bij voorkeur vanuit het team aangedragen,
maar ‘als de stemmen staken, dan ben ik degene die knopen doorhakt’. Met name voor de
middenmanagers die ‘willen winnen’ is dit een oefening in geduld. Terwijl een middenmanager die
recent gestart was juist gold dat hij ‘moest durven te kiezen’, met name als dit onpopulaire keuzes
vanuit het medewerkersperspectief kunnen zijn.

5.

Ruimte geven
Vanuit een basis van vertrouwen, willen middenmanagers ruimte blijven geven aan medewerkers
en hun initiatieven. Door Karasek (1979) werd dit benoemd als regelmogelijkheden, in gangbaar
taalgebruik vaak benoemd als ‘regelruimte’. Met het geven van ruimte willen middenmanagers ook
de balans vinden tussen ‘zelf kiezen’ en ‘verantwoordelijkheid zoveel mogelijk aan de medewerkers geven’. Ruimte geven zien zij nadrukkelijk anders dan simpelweg loslaten. Het vraagt
‘vooraf zaken benoemen en duidelijke grenzen stellen waarbinnen de ruimte er is’. Daar ligt tevens
de koppeling met het maken van keuzes, want de grenzen worden door de middenmanager
bepaald en gekozen.

6.

Steunen
Specifiek naar hun medewerkers toe, willen de middenmanagers handelen vanuit een motiverende en positieve houding. Zij willen de medewerkers steunen in hun werkzaamheden en ontwikkeling. Dat wordt door de middenmanagers gekoppeld aan het motiveren en positief kritisch
zijn. Door actief mee te denken en aan te moedigen. Waarbij de stimulerende handelingen niet
worden overdreven. ‘Je moet ook eerlijk zeggen als je denkt dat medewerkers het niet kunnen’.
Dat geeft immers ook helderheid en steun’. Steunen wordt daarmee niet ‘naar de mond praten,
maar open zijn over wanneer iets wel of niet kan’. Waarmee een duidelijke koppeling naar
Feedback geven is gelegd.
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7.

Vragen
Als cruciaal onderdeel van de open communicatie die middenmanagers nastreven, zien zij het
stellen van vragen. Dat kan gaan om inhoudelijke onderwerpen, zodat zij een beter oordeel
kunnen vormen, of een bijdrage kunnen leveren aan discussies. Door ‘eerlijk te zeggen als ik iets
niet weet’, geven zij ook de ruimte aan medewerkers om met initiatieven te komen. ‘Ik wil niet te
snel (meer) oordelen dus ik dwing mezelf ertoe om eerst open vragen te stellen.’, vertelde een
middenmanager hierover. Om te benadrukken dat dit niet altijd eenvoudig is, werd door een aantal
middenmanagers ook expliciet genoemd dat na de vraag ‘je stilte moet laten vallen’. Want de
neiging om snel een antwoord te willen krijgen of de vraag alsnog zelf in te vullen, wordt door de
meesten als een valkuil uit hun eigen praktijk gezien.

Bij het weergeven van de bovenstaande zeven voorgenomen gedragingen die middenmanagers willen
behouden, is gekozen voor een actieve weergave in de vorm van werkwoorden. Het voorgenomen
gedrag is op enig moment waarneembaar en manifest. Waarbij een koppeling is gemaakt van het
gedrag aan een situatie (de functie van middenmanager). Ook over de situatie hebben de middenmanagers zich uitgesproken in de interviews. Bij het toelichten van het gedrag, werd door de meeste
middenmanagers benoemd dat hun voorgenomen gedrag gericht is op voortgang. Door sommigen
genoemd als ‘ontwikkelen’ of ‘groeien’ en anderen gebruikten ‘verbeteren’. Dit gold niet alleen voor het
team van medewerkers, maar ook voor zichzelf. ´Ik wil mezelf elke dag verbeteren.’, werd door
meerdere middenmanagers daarbij benoemd. De drive om vooruit te gaan, de beweging naar voren,
was in alle gesprekken kenmerkend voor de situatie waarin het gedrag geplaatst werd. Middenmanagers worden er door gedreven, maar de keerzijde wordt ook benoemd: ‘We zitten echt in een
tredmolen. Even stilstaan en ergens iets langer over nadenken, is er niet bij.’. Door de meeste
middenmanagers werd daarom hun voorgenomen gedrag ook gezien als het gedrag wat zij graag bij
de hoger manager zouden willen zien. Met name het krijgen van ruimte (in tijdsdruk en inhoudelijk)
werd door hen benadrukt. Door een middenmanager werd daarbij genoemd dat het goed is dat hijzelf
van de hogere manager ervaart, wat zijn medewerkers weer van hem ervaren, want ‘Mensen kunnen
pas goed leidinggeven, als ze een keer zelf leiding hebben gehad’
Het gedrag (voorgenomen en in de praktijk op enige moment waarneembaar) gekoppeld aan een
situatie wordt door Burger c.s. (2010) samengevat als ‘in een concrete situatie doen (pag 22). Zij
maken daarbij een verschil met ‘in het algemeen zijn’. Dit is een optelsom van latent en niet direct
waarneembaar gedrag wat inzicht geeft in de persoon(lijkheid) van actoren. In de uitspraken van de
middenmanagers komt dit naar voren door het onderscheid te maken in wat zij zich voornemen om te
willen blijven doen en wat zij graag willen zijn. De belangrijkste uitspraken over wat de middenmanagers willen zijn, betreffen:
- enthousiast en gedreven zijn
- integer
- vrolijk
- kwetsbaar
- open, toegankelijk, transparant
- zelfverzekerd
- winnaar willen zijn.
Dit onderzoek is niet gericht op het beschrijven van de persoon(lijkheid) van de middenmanager, maar
bovenstaande uitspraken geven een aanvullende globale inkijk in de persoon die de middenmanager
in de praktijk graag wil zijn. Een beeld van een positieve houding, stevig en open naar anderen. Maar
dit beeld wordt door de deelnemers zelf direct gerelativeerd in de gesprekken. ‘Dit is zo lastig concreet
te maken, want ik merk dat het na 10 jaar roepen nog niet is gelukt.’ De vergelijking met de goede
voornemens aan het begin van elk kalenderjaar wordt gemaakt. ‘Op de goede voornemens krijg je
nooit zo veel weerstand. Iedereen zegt ja, maar wat doen mensen dan vervolgens. Daar let ik op.’
Door de middenmanagers wordt veel gestuurd op gedrag van medewerkers. En door het invullen van
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de vragenlijst werd door hen ervaren hoe lastig het is om concreet gedrag te benoemen, terwijl de
meerwaarde hiervan door de middenmanagers onomwonden werd gezien. Waarmee de toegevoegde
waarde van het beschrijven van het handelingsrepertoire nogmaals bevestigd werd.
B. Te stimuleren nieuw gedrag
In de beantwoording van deze vraag, komt voor veel managers hun ambitie naar voren. Men is zich
zeer bewust wat er meer kan en in sommige gevallen beter kan, voor wat betreft hun eigen gedrag.
Daarbij was het onder woorden brengen van wat er meer moet, niet gemakkelijk ‘dit is niet eenvoudig
in te vullen, met name de concreetheid’. De verkregen antwoorden hebben geleid tot een grote lijst aan
initiële beschrijvingen, die is gecodeerd naar negen handelingen. Bij elke handeling is een korte
beschrijving opgenomen, ter verduidelijking.
1.

Afhandelen zelf
De meeste middenmanagers nemen periodiek werk over van medewerkers uit hun team, dan wel
hebben hun eigen werkzaamheden door bijvoorbeeld contacten te onderhouden met stakeholders.
Echter het nieuwe, te stimuleren gedrag waar hierover wordt gesproken betreft met name het
voorbeeldgedrag van de middenmanagers naar hun medewerkers als leidinggevende en rolmodel.
Door ‘meer bewust te zijn van de gevolgen van mijn eigen gedrag’ en door ‘actief aan de eigen
ontwikkeling te werken’. ‘Ik wil graag helpen en dan moet ik wel oppassen dat ik mezelf niet voorbij
loop. Dat ziet het team ook, dus dat moet ik zelf beter doen. Ik moet het goede voorbeeld geven,
bijvoorbeeld in werk-privébalans, iIn discipline en omgaan met werkdruk. Ik ga er voor jezelf paal
en perk aan stellen.’.

2.

Belonen
De meeste middenmanagers zijn zich bewust van het huidige werkklimaat in de financiële sector
en de negatieve lading die door de maatschappij aan het werk wordt gekoppeld. Mede daarom
benadrukken zij dat zij naar hun medewerkers een waarderende en positieve attitude willen
hebben. Zij willen complimenten geven als er resultaten worden behaald, want ‘tegenwoordig gaat
het niet meer zo makkelijk, dus dat mag best gezegd worden’. Meer complimenten aan hun
medewerkers geven. Het belonen wordt met name vertaald naar aandacht en interesse. De
financiële beloning wordt niet als stimulans gezien, zeker niet als deze individueel in de vorm van
een bonus vorm krijgt. ‘Een bonus of prestatiebeloning helpt hier niet bij. Het is individueel, een
teambeloning ontbreekt en het is alleen een korte termijn prikkel.’

3.

Faciliteren
Naast het gedrag wat middenmanagers willen behouden, is faciliteren gedrag wat ze meer willen
laten zien. Daarbij werd in dit deel ook toegevoegd dat middenmanagers willen ‘leren faciliteren’
en ‘dienstbaarheid’. Daarmee werd gedoeld op het verleggen van de focus naar de condities en
de randvoorwaarden die nodig zijn, en niet zo zeer de aandacht op de uitvoering zelf. Bij het
creëren van de condities werd ook benoemd dat negatieve invloeden worden weggehouden bij de
medewerkers ‘Ik zorg ervoor dat het team goed kan functioneren. Dat ze geen last hebben van
gedoe van buitenaf of bovenaf.’.

4.

Feedback geven
Feedback geven (en vragen) is eveneens genoemd bij zowel het gedrag wat behouden en moet
worden gestimuleerd. Het geven en ontvangen van feedback, wordt nadrukkelijk gekoppeld aan
‘echt leren luisteren’. Naast de meerwaarde van de dialoog die bij feedback hoort, werd ook de
zichtbaarheid benoemd als een positief (gewenst) effect. Door middenmanagers wordt met name
naar hun medewerkers het voorbeeldgedrag en de ‘vertegenwoordiging van het team naar buiten’
benadrukt. En dus stelde een middenmanager ‘Ik mag meer zichtbaar zijn. Ik laat me nu te veel
naar de achtergrond dringen. Feedbackgeven en vragen, kan me daar mooi bij helpen.’.

5.

Informeren
Door de plek van de middenmanager in de organisatie, beschikt deze als vanzelf over veel informatie. Daarom wordt het belang van effectief communiceren, door middenmanagers benadrukt.
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Met name het delen van informatie, het informeren van anderen, is genoemd als te stimuleren gedrag. Want ‘als ik druk ben, vergeet ik anderen in te lichten. Ik vind dat lastig, want ik weet wel wat
ik weet, maar niet wat de ander niet weet.’ Het informeren van anderen, is daarmee te koppelen
aan het stellen van vragen, om zo de informatiebehoefte te kunnen inschatten (zie punt 9).
6.

Initiatief nemen
Juist in een periode van stress en hoge werkdruk, benoemen de middenmanagers de behoefte
aan initiatieven nemen. Het is een oproep aan zichzelf en tevens een uitnodiging aan hun team en
andere stakeholders. ‘Het belangrijkste is dat ik en mijn team moeten omgaan met de werkdruk,
dat we niet afwachten en stilvallen, maar juist initiatief nemen. Dat is de enige manier om te
verbeteren en de werkdruk te verminderen’. Daaronder wordt onder meer verstaan dat middenmanagers voorstellen doen, een ‘can do’-mentaliteit hebben en proactief zijn.

7.

Ruimte geven
Ook het geven van ruimte is een handeling die middenmanagers zowel willen behouden als meer
willen doen. Ruimte geven wordt onder meer gezien als delegeren, loslaten en verantwoordelijkheid geven voor doel en resultaat aan medewerkers. Hierbij werd benadrukt dat van de middenmanager wordt gevraagd om geduld te bewaren en niet te snel zelf te doen. Dat ongeduld werd
door een middenmanager verwoord door te zeggen ‘soms moet je mensen dwingen om de ruimte
te pakken’. Waarbij hij zich ter plekke realiseerde dat dit wellicht niet de passende route was en
daaraan toevoegde ‘door ze te laten inzien wat de kansen zijn’. Het is een voorbeeld van de
worsteling van middenmanagers met ruimte geven enerzijds en de drive en prestatiegerichtheid
anderzijds.

8.

Samenwerken
Het samen werken aan een opdracht, taak of doel is door nagenoeg alle middenmanagers
genoemd als gedrag wat moet worden gestimuleerd. Wederom zowel naar hun team van medewerkers als voor zichzelf. Belangrijk voor de middenmanagers is dat ze niet alleen werken. Ofwel
‘samenwerken is anderen opzoeken en breder kijken dan jezelf en je eigen team’. Daarbij wordt
wel hun team van medewerkers genoemd, maar blijft het team van middenmanagers onbenoemd.
Het coachen en begeleiden van groepen, is dan ook met name naar de medewerkers in de teams
gericht.

9.

Vragen
Een vierde en laatste handeling die zowel bij behouden als stimuleren is benoemd door de
middenmanagers. Het helpt bij het voorkomen van (te snel) oordelen en het invullen voor een
andere. Gedrag wat door middenmanagers als minder wenselijk (zie hierna) wordt omschreven.
Bij het vragen is ook het doorvragen en écht leren luisteren genoemd als onderdeel van dit
handelen. Specifiek is hier ook gewezen op het belang van hulp vragen. ‘Ik weet niet alles. Door
daar eerlijk en kwetsbaar over te zijn, geef ik de mensen de mogelijkheid om me voorstellen te
komen.’ Waarmee de koppeling aan initiatief nemen en ruimte geven wordt gemaakt.

C. Afscheid nemen van gedrag
Bij het niet (langer) gewenste gedrag is als eerste deel gevraagd naar gedrag wat vroeger wel gewenst
was, maar nu niet langer past. Dit geeft de tijddimensie weer, die aan het gedrag is gekoppeld. Want
het door de middenmanagers beschreven ongewenste gedrag heeft een normering in zich, die is verbonden met de tijd waarin het handelen plaatsvond. Kijkend naar tabel 2.6 is duidelijk dat het gedrag
wat hoort bij bijvoorbeeld een ‘regelend hoofdarbeider’, verschilt van het gedrag wat gewenst is voor
een middenmanager in de huidige tijd. De opdeling in gewenst en ongewenst gedrag is in dit onderzoek gebruikt om meervoudig naar gedrag te kijken, de normering (over goed en slecht dan wel
effectief of niet effectief) is niet meegenomen in de analyse van het onderzoek. Daarvoor is de
normering ook te veel afhankelijk van de context waarin het gedrag plaatsvindt.
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Het belang van de context werd, met name bij het ongewenste gedrag, door middenmanagers regelmatig aangehaald. Bij de beantwoording van de onderdelen C en D van de matrix werd door de
middenmanagers (meer dan bij de onderdelen A en B), de context geschetst waarbinnen het gedrag
plaatsvond. Dat gebeurde met name in de bespreking tijdens de interviews. Zo beschreef een van de
middenmanagers ‘Ik ben op een bepaald moment in het diepe gegooid. Daar heb ik veel van geleerd,
maar het had ook mis kunnen gaan. Met name het samenwerken en ruimte geven beheerste ik toen
nog niet. Als startende manager heb ik fouten gemaakt en dat heeft mijn imago wel geschaad. Nu werk
ik graag samen omdat ik zeker weet dat (ik) het kan.’. Daarbij werd duidelijk dat deze middenmanager
niet in staat was tot een gedragsbeheersing door de context te framen en vooraf het gewenste gedrag
te bepalen om een gesteld doel te bereiken. Ook in de verdere beschrijving van het gedrag in dit
onderzoek is de intentie om gedrag te beheersen, als wel hier inzicht over te verschaffen door een
beschrijving op te stellen.
Bij het invullen van de matrix werden aanzienlijk minder gedragingen beschreven op de delen C en D,
in vergelijking met A en B. De focus in de gesprekken lag meer op leren en aanleren, dan op afleren
van gedrag. Daarbij werd door de middenmanagers niet alleen het ongewenste gedrag beschreven,
maar dit in alle gevallen direct gekoppeld aan welke gedrag wel gewenst was. Daarom is bij het
beschrijven van het ongewenste gedrag, ook afsluitend steeds het gewenste positieve alternatief
benoemd. Dit gewenste gedrag is in de beschrijvingen onderstreept, om het onderscheid helder te
maken.
1.

Afstand houden
Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid als het aan de middenmanagers ligt. Dat roept bij
hen de vraag op over ‘hoe doe je dat dan, loslaten?’. Middenmanagers zien daarin het risico dat zij
te veel afstand houden en de teams, in sommige situaties, te veel ‘aan hun lot overlaten’. Ook
hierbij wordt de werkdruk en crisistijd opgevoerd als ‘tijdelijk verzachtende omstandigheden’ en als
legitimatie van dit handelen in de voorgaande periode. Door de middenmanagers werd daarbij
voorrang gegeven aan hun eigen werk, waarmee zij minder in verbinding stonden met het team.
‘Als er zo veel druk op staat, dan wil ik geen extra informatie of mensen aan mijn bureau, dan is
het gewoon te veel’. gaf een middenmanager aan. De middenmanagers nemen zich voor dat zij
niet te veel meer wegbewegen zonder rekening te houden met wat een medewerker aankan. Juist
in de beginfase van de verandering naar meer zelfsturing is dat in het verleden weleens misgegaan, volgens een aantal middenmanagers. ‘Er werd feitelijk ‘laissez-faire’ gedaan, want je kunt
niet verwachten van medewerkers dat ze iets van de ene op de andere dag kunnen.’
Middenmanagers geven aan dat ze, juist in de beweging naar verantwoordelijkheid lager in de
organisatie, de medewerkers moeten helpen en (als gewenst gedrag) zouden moeten steunen.

2.

Compenseren
‘Wij zijn er om teams te helpen en ontzorgen.’, gaf een middenmanager aan. ‘Maar we slaan er
soms in door. Voordat mensen erom vragen, pakken wij het al op.’ Het is een beeld wat door
meerdere middenmanagers werd geschetst en waarvan ze zich voornemen om dat niet meer te
doen. ‘Kwaliteit of gebrek aan kwaliteit moet zichtbaar worden.’ zo verwoorde een middenmanager
dat. In de afgelopen periode vonden de middenmanagers de intentie goed om te compenseren en
de gaten voor anderen dicht te lopen. Vanuit de inschatting dat mensen hulp nodig hebben en
waarderen. Maar ‘uiteindelijk wordt het team en de medewerkers daar niet beter van. Ze gaan op
je leunen, en het team wordt afhankelijk en daarmee nooit beter dan ik als eenling’. Het compenseren, met name als dat gebeurt zonder afstemming of overleg met degene die wordt gecompenseerd, wordt daarom door middenmanagers gezien als iets wat in afgelopen periode tijdelijk een
waarde heeft gehad, maar wat nu minder gewenst is ‘als we verder willen bouwen aan vertrouwen
en ons willen ontwikkelen naar een goede dienstverlener’.
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Het voornemen is om minder te compenseren en juist door ruimte te geven. Door dat te combineren met steunen en vragen stellen, geven de middenmanagers aan dat medewerkers zich
beter kunnen ontwikkelen dan door te snel de verantwoordelijkheid weer van hen terug te pakken.
3.

Meebewegen
Middenmanagers nemen zich voor om te stoppen met meebewegen, zonder zelf waarde toe te
voegen. ‘Zeg maar wat je wilt, dan doe ik het’, zo typeerde een middenmanager de modus
operandi vanuit de vorige eeuw. De ‘ik doe opdrachtjes’, zonder ‘moeilijk te doen’. De middenmanager was daarbij een doorgeefluik in zijn ogen en voegde weinig toe, het was mee inschikken
en ‘toegeven aan anderen’. De middenmanagers verviel in iemand die met alle winden meewaaide. Eufemistisch bestempeld als ‘meegaan met (slechte) beleidsbeslissingen’. Weliswaar met
begrip voor de toenmalige situatie (‘het was crisis, dus dan kun je niet over alles een gesprek
aangaan’), is dit het type gedrag waar de middenmanagers afscheid van willen nemen, omdat ze
dat te reactief vinden en als ‘slachtoffergedrag’ zien.
Hiervoor in de plaats komt positief kritisch denken in hun ogen, vertaald in het voornemen om
afscheid te nemen van meebewegen en daarvoor in de plaats meer Initiatief te nemen.

4.

Soleren
Het individualisme en veel alleen doen voor de middenmanagers eveneens niet (langer) gewenst
gedrag. De middenmanagers plaatsen het wederom in de tijd van crisis, waarin veel onzeker was,
ook hun eigen plek. Daarom was ‘goed voor jezelf zorgen en zichtbaar zijn’ in die tijd voor de
middenmanagers een acceptabele handelswijze. Nu het gevoel van crisis langzaam wegebt, is dat
echter niet meer wenselijk. ‘In feite geldt een is geen, we doen het met zijn allen. Als het voor de
middenmanagers te veel om henzelf draait, wordt dat negatief beleefd. De tijd van machogedrag
van eenlingen is voorbij’. Hierbij behoort volgens de middenmanagers ook het ontlopen van
verantwoordelijkheid binnen het team en naar collega’s. ‘Je bent er immers voor het team, niet
voor je eigen eer en glorie’. Tevens wordt hier het ‘uit verbinding gaan met medewerkers’ mee
bedoeld. Directief gedrag, sturing zonder contact. Het zijn vormen van gedrag die niet gewenst
zijn.
En het alternatief ligt voor de hand en is onder A en B al genoemd. Samenwerken door
gezamenlijk naar een gedragen doel toe te werken.

5.

Voortmaken
In de waan van de dag, ervaren veel middenmanagers de valkuil van ‘te snel willen beslissen en
doen, terwijl je nog niet alles weet en overziet’. Dit wordt door meerdere middenmanagers
genoemd en samengevat onder tunnelvisie en ‘wij zijn doeners’. De actiegerichtheid is voor veel
middenmanagers nog steeds een positieve instelling ‘Wij gaan hier natuurlijk niet zitten luieren.
Het is toch ook fijn om dingen af te maken en resultaten te zien.’. Maar in hun dadendrang zien
veel middenmanagers ook de valkuil van ‘actie om de actie’. ‘Wij gaan gelijk rennen, zonder eerst
na te denken, dus we doen alles en alles is urgent.’ Zij zien dat het opjagen, de focus op tempo
maken er toe leidt dat er geen prioriteiten worden gesteld en er geen expliciete keuzes worden
gemaakt. ‘We doen gewoon alles, en we doen het snel’. Middenmanagers nemen zich voor om
‘minder te gaan jagen’, maar zien ook dat dit in de afgelopen periode niet eenvoudig is geweest.
‘Wie belangrijk is, heeft het druk, dus je moet wel zorgen dat je het druk heb, anders ben je niet
belangrijk. En wie niet belangrijk is, staat als eerste op een vertreklijst.’, gaf een middenmanager
daarin eerlijk aan.
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De middenmanagers realiseren zich dat het (in de onderzoeksperiode) van belang is, om meer tijd
te nemen voor een goed onderbouwde keuze of besluit. Hun voornemen is erop gericht om minder
te rennen en meer tijd te nemen voor het onderbouwen van hun keuzes en besluiten. ‘Er is steeds
meer ruimte, tijd en noodzaak om de feiten op een rij te hebben en inhoudelijk een keuze goed te
beargumenteren en onderbouwen.’, zo vertelde een middenmanager.
D. Verdwijnen van gedrag
Als laatste onderdeel van de matrix over het gedrag van middenmanagers is gevraagd naar gedrag
wat moet verdwijnen. Het gaat hierbij om gedrag wat wellicht onbewust of onbedoeld nog plaatsvindt,
maar waarvan de middenmanagers aangeven dat het nu ongewenst is. En eigenlijk nooit gewenst is
geweest, in geen enkele tijdsperiode of context die men heeft meegemaakt. Ook hierbij geldt dat voor
het gedrag wat moet verdwijnen, door de middenmanagers in de gesprekken ook een alternatief of een
‘tegenovergesteld gedrag’ is aangegeven. Dit is aan het einde van elke beschrijving opgenomen.
1.

Afsluiten
Bij het afscheid nemen is al aangegeven dat middenmanagers ‘soleren’ als ongewenst beschouwen. Bij het benoemen van gedrag wat moet verdwijnen, gaan de middenmanagers hierin
nog verder. Zij spreken hierbij over situaties waarin middenmanagers ‘echt alles alleen doen’.
Want ‘als je steeds alleen werkt en je afsluit voor samenwerking met anderen ben je niet
aanspreekbaar, en ben je je aan het team onttrekken en ga je niet voor het groepsbelang’. Een
middenmanager die niet samenwerkt met medewerkers of andere collega’s, wordt door hen
gezien als een specialist of een stafmedewerker. Maar uiteindelijk ‘gaat het om samenwerken en
samen werken’. Middenmanagers herkennen (ook bij zichzelf) dat onder stress, de neiging ‘om het
dan maar zelf te doen’ een valkuil is. Maar op de lange termijn is dat voor hen niet gewenst. Zij
zien een groot risico in het isolement wat dan voor de middenmanager dreigt. ‘Je loopt gewoon de
kans dat je jouw mening oplegt op anderen, dat je anderen niet hoort en dat je op een eiland komt
te staan, dat kan niet de bedoeling zijn.’, gaf een middenmanager daarbij aan.
Daarom nemen de middenmanagers zich voor om actief te gaan Samenwerken en zich niet af te
sluiten voor andere mensen, meningen en informatie.

2.

Afwachten
Met alle dynamiek in de sector en de prestatiemotivatie van de middenmanagers, is het niet
verrassend dat zij afwachten en niets doen ongewenst vinden. Voorbeelden die zij daarbij noemen
zijn slachtoffergedrag, uitstellen, achteroverleunen, laksheid en te laat zijn. ‘Als iedereen gaat
zitten wachten, verandert er nooit wat.’, stelde een middenmanager hierover. Er ligt voor de
middenmanager een belangrijk verschil tussen afwachten en ruimte geven. ‘Even bewust iets niet
doen, is wat anders dan gaan zitten wachten en helemaal niets doen.’ In beide gevallen doet de
middenmanager ogenschijnlijk niets, maar bij het afwachten is het geen bewuste keuze vooraf.
De bewuste keuze die de middenmanager maakt en dat ze het zelf als zodanig plannen, definieert
voor hen het verschil in gewenst en ongewenst gedrag. Bepalend is of er initiatief is genomen (wat
zou vallen onder ‘ruimte geven’) of dat het ze overkomt (wat zijn definiëren als ‘afwachten’).
Klagen over processen en daarin blijven hangen en afwachten is bijvoorbeeld ongewenst. Door de
middenmanagers wordt in dit soort situaties gewezen op het feit dat het ongewenst is, omdat ze
het zich laten overkomen. ‘Er is altijd bewegingsruimte, in elke situatie. Het gaat erom de kansen
te zien en daar je energie op te richten. Het verwoordt de optimistische kijk van de middenmanagers die op zoek zijn naar een element, wat zij in elke situatie of besluit zoeken, waarover zij
regie voeren. Het is een vorm van sturing op het proces, zonder dat zij de werkzaamheden zelf
uitvoeren.
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Het voornemen van de middenmanager bestaat dus uit enerzijds het laten verdwijnen van het
‘afwachten en in plaats daarvan neemt men zich voor om meer Regie te voeren en Initiatief te
nemen.
3.

Invullen
Aannames doen en invullen voor anderen en met name het negatief hierover denken of interpreteren, is gedrag wat volgens de middenmanagers moet verdwijnen. Anders dan bij categorie C,
kunnen zij hier niet waarderend naar kijken: het is volgens hen nooit gewenst. ‘De aannames
moeten weg. Ik kan nu nog weleens op basis van invulling, conclusies trekken. En die blijken dan
achteraf helemaal op de verkeerde info te zijn getrokken.’ Het wordt door een middenmanager ook
gezien als gemakzucht en laksheid. En het leidt tot ‘impulsieve keuzes maken’. ‘Eigenlijk neem je
gewoon geen tijd om verder te kijken dan je neus lang is. Je baseert je op iets, zonder dat je het
onderzocht hebt’. De middenmanagers geven aan dat het ze ‘af en toe wel overkomt dat ik invul
voor een andere, maar ik wil dat eigenlijk niet.’ Ze nemen zich voor om te stoppen met te snelle
aannames.
Beter is volgens de middenmanagers om te vragen en te onderzoeken. Door een mening of keuze
te Onderbouwen, wat in dit kader wordt gezien als het gewenste gedrag.

4.

Haasten
De snelheid en onzorgvuldigheid van de besluitvorming is een laatste element van het ongewenste gedrag waarvan de middenmanagers zich voornemen om dat te laten verdwijnen. ‘Wij
willen zo graag doorpakken en daadkrachtig zijn, dat we daarin weleens te snel gaan en de plank
misslaan. Dan moeten we dat achteraf weer herstellen en dat is jammer, want die tijd hadden we
beter vooraf kunnen nemen. Even iets langer erbij stilstaan en niet overhaasten.’ Met name het
nemen van impulsieve beslissingen en het besluiten op eenzijdige informatie wordt door hen
daarbij als risico benoemd. Daarmee geven zij aan dat vooral de timing en de kwaliteit van het
handelen voor de middenmanagers het ongewenste element is. Het nemen van besluiten zelf,
wordt juist als zeer gewenst gedrag beschouwt, mits gebaseerd op de juiste onderbouwing en
‘uiteraard niet zonder de medewerkers’. Daar waar keuzes maken nog een zekere marge voor
gesprek aangeeft voor de middenmanagers, is besluiten een finale stap die in de tijd goed gepland
moet worden. ‘In sommige bedrijven is het besluit van een manager het begin van een goed
gesprek, maar bij mij gaat dat andersom. Ik doe voorwerk, geef ruimte, maar als het uiteindelijk op
mijn bord komt, dan hak ik de knoop door, neem een besluit en dan gaan we het ook zo doen. En
niet anders.’, zo gaf een middenmanager daarbij aan.
De middenmanagers nemen zich daarom voor om afscheid te nemen van het haasten en daarvoor in de plaats de Besluiten te blijven nemen en tijd te nemen om deze goed te Onderbouwen.

6.3.3 Reflectie op voorgenomen gedrag
Als onderdeel van het beschrijven van het voorgenomen handelingsrepertoire is in het voorgaande
deel, het gewenste en ongewenste gedrag van de middenmanagers beschreven. Daarbij is het
Behouden en Stimuleren te zien als de verzameling van gewenst gedrag. En Afscheid nemen en
Verdwijnen als de bundeling van ongewenst gedrag. Vanuit tabel 6.2 is direct zichtbaar dat er meer
gedrag wordt beschreven wat als gewenst wordt gezien (de bovenkant van de tabel) en er minder
beschrijvingen staan bij het ongewenste gedrag (de onderkant). De middenmanagers richten zich
graag op de positieve kanten van het gedrag en zijn bij de negatieve kant, direct gefocust op wat er
dan anders of beter kan. ‘Ik heb een hekel aan afwachten, stilzitten en slachtoffergedrag. Je kunt altijd
iets doen! Als je er maar oog voor hebt.’, is een typische uitspraak in dit kader. Daarmee wordt hun
gewenste en ongewenste gedrag mede zichtbaar in de wijze waarop zij de gedragsmatrix hebben
ingevuld. En is de prestatiemotivatie eveneens een drijfveer bij het benoemen van het gewenste en
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ongewenste gedrag. Want in de meeste interviews waren de middenmanagers met name gericht op
wat er meer en beter kon (het te Stimuleren gedrag) en minder op het Behouden (‘dat is toch gewoon’).
Een populistische uitspraak die daarbij regelmatig werd aangehaald was ‘If you have everything under
control, you are not going fast enough.’.
Bij het beschreven voorgenomen gedrag biedt het onderzoek van Moen en Ansems een interessant
inzicht. Zij maken onderscheid tussen een constructief, een passief en een agressief handelingsrepertoire en gedrag (Moen en Ansems, 2002). Middenmanagers met een constructief handelingsrepertoire
kunnen in de meeste situaties wel mogelijkheden en kansen ontdekken. Kijkend naar tabel 6.2 is
constructief handelen het dominante voorgenomen gedrag van de middenmanagers, zichtbaar in de
bovenste helft van tabel 6.2, maar ook wederom hoorbaar in de manier waarop over het ongewenste
gedrag is gesproken. Bij het ongewenste gedrag is met name sprake van een passief handelingsrepertoire. Er staan veel gedragingen die beschrijven dat iemand iets ‘niet doet’. Moen en Ansems
geven daarbij aan dat een passief handelingsrepertoire gericht is op zelfbescherming. In het geval van
de middenmanagers zou dat kunnen gaan over het werkdruk en stress. Opvallend is dat hier vanuit de
middenmanagers weinig begrip voor is. ‘Als je het niet aankunt, moet je maar een andere baan zoek,
dit hoort er gewoon bij.’ Dit ‘ingroup’-‘outgroup’-denken van de middenmanagers is congruent met hun
voorgenomen gedrag. Zij zijn immers ‘ingroup’ en voelen zich veilig in de context waarin zij functioneren. Hoe onveiliger de middenmanager zijn omgeving ervaart, hoe eerder de neiging om veiligheid
te zoeken in een passief of zelfs agressief handelingsrepertoire. Het passieve handelingsrepertoire
richt zich op het creëren van zekerheid en veiligheid voor de middenmanager zelf. Het agressieve
handelingsrepertoire dat zich richt op zelfbegunstiging, wordt daarbij door de middenmanagers
nergens benoemd. Wat niet onverwacht is, aangezien dit deel van het onderzoek zich richt op het
voorgenomen gedrag. In de spreektheorie van Argyris (1991, 1996) ligt immers besloten dat er sociaal
wenselijk wordt geantwoord. Dus als er al sprake zou is van een agressief handelingsrepertoire, dan
wordt dat in dit deel van het onderzoek niet zichtbaar.
Bij het benoemen van het gewenste en ongewenste gedrag zijn geen dubbelingen te constateren. Er is
geen gedrag benoemd dat door sommige gewenst en door andere ongewenst is. Wel is er een zekere
spanning tussen de gewenste gedragingen zichtbaar. De roep om duidelijkheid en helderheid van zowel de middenmanagers als de medewerkers, kan op gespannen voet komen te staan met het geven
van ruimte. ‘Uiteindelijk moet je als manager de situatie kunnen inschatten en situationeel leidinggeven, dat is de grote kunst.’, gaf een middenmanager daarbij aan. Door de meesten werd benoemd
dat het ‘vragen stellen’ daarbij de belangrijkste katalysator was in het gesprek. Met de nadruk die dit
gedrag kreeg, werd direct ook benoemd dat dit lastig is voor de middenmanagers ‘alleen ga je snel en
samen kom je verder …. Maar soms wil ik gewoon snel! En dan geef ik aan hoe ik het wil hebben, dan
heb ik geen tijd voor uitgebreide vraag-antwoordspelletjes of zoektochten’. Uit de interviews kwam ook
naar voren dat de middenmanagers moeite hebben om vooraf helder te maken in welke situatie er
snelheid nodig is en wanneer niet. Dit past in een bredere observatie dat de middenmanagers voor het
hele destinatiedocument aangaven dat het ‘pittige vragen zijn’ en dat het ‘moeilijk is om het concreet te
maken, dit doe je toch gewoon?’. Daarbij was geen onderscheid te maken tussen de Bank en de
Verzekeraar. En was ook het aantal jaren dat men al middenmanager was, geen beïnvloedende factor.
Dit beeld werd gedeeld door alle middenmanagers.

6.4 Samenstellen van het voorgenomen handelingsrepertoire aan de
hand van gedrag en interventies
Voor dit onderzoek is aangehouden dat het handelingsrepertoire bestaat uit het geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in verschillende situaties inzetten. Daarbij ligt
de nadruk op wat middenmanagers doen. Om het voorgenomen handelingsrepertoire te bepalen is in
paragraaf 6.2 een beschrijving gemaakt van de voorgenomen interventies van de middenmanagers in
episodische veranderingen. Daarna is in paragraaf 6.3 het voorgenomen gedrag van middenmanagers
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beschreven bij incrementele, eerste orde veranderingen. In deze paragaaf worden de uitkomsten van
paragraaf 6.2 en 6.3 tot één consistent geheel samengevoegd, waarbij het handelen op eenzelfde
wijze is gecodeerd en beschreven. En er wordt gekomen tot een unieke, niet overlappende codering
en beschrijving van het voorgenomen handelingsrepertoire. Daarbij wordt aangesloten bij de actieve
weergave die is gehanteerd bij het beschrijven van het gedrag (in paragraaf 6.2) in de vorm van
werkwoorden.
Voorgenomen handelingsrepertoire op basis van de gedragsmatrix
Bij het beschrijven van het voorgenomen gedrag van middenmanagers in incrementele veranderen is
een onderscheid gemaakt in gedrag waarvan middenmanagers zich voornemen om het te behouden,
te stimuleren, er waarderend afscheid van te nemen of het te laten verdwijnen (zie tabel 6.2). Nogmaals wordt hierbij aangegeven dat het voorgenomen gedrag niet nieuw gedrag hoeft te zijn, maar wel
gedrag is waarvan men zich voorneemt dat (meer) te gaan doen in de toekomst. En in sommige
gevallen middenmanagers zich voornemen om het te blijven doen. Het voorgenomen gedrag wat wordt
in tabel 6.2 benoemd onder behouden (A) en stimuleren (B) is in zijn geheel onderdeel van het
handelingsrepertoire, omdat het aangeeft wat de middenmanagers zich voornemen om te gaan doen.
Na ontdubbeling levert dat 11 handelingen op, die zijn weergegeven in de eerste kolom in tabel 6.4.
Bij de beschrijving van het voorgenomen gedrag is door de middenmanagers ook benoemd van welk
gedrag niet (langer) gewenst is. Dit is in tabel 6.2 beschreven als gedrag waarvan waarderend
afscheid moet worden genomen (C) en wat moet verdwijnen (D). Het is gedrag waarvan middenmanagers zich voornemen dit niet (meer) te gaan doen in de toekomst. Aan de hand van de gesprekken met de middenmanagers is dit ongewenste gedrag, vertaald naar een bijpassend gewenst
gedrag. Waar dit is gebeurd, zonder dat deze code al bij het gewenste gedrag was genoemd, is dat in
het handelingsrepertoire opgenomen. Dit heeft geleid tot drie extra codes die onderdeel uitmaken van
het voorgenomen handelingsrepertoire. Dit betreffen de codes Besluiten, Onderbouwen en Regie
voeren, die in tabel 6.4 in de tweede kolom zijn opgenomen.
Voorgenomen handelingsrepertoire op basis van de interventies in episodische veranderen
Naast het voorgenomen handelen op basis van gedrag, vormen ook handelingen vanuit de interventies
in episodische veranderingen, onderdeel van het voorgenomen handelingsrepertoire van middenmanagers. In de beschrijving van de basisprincipes van interveniëren, geven Boonstra c.s. (2006) al
aan dat er bij interventies onder meer sprake is van ‘doordacht en weloverwogen handelen met
bedoelingen’ (2006, pag 29). Ook De Caluwé en Vermaak (2006) geven aan dat er bij interventies altijd
sprake is van een zekere gelaagdheid. Waarbij uitkomst en proces (het doel en hoe wordt gehandeld)
door elkaar heenlopen. Dit onderscheid is in dit onderzoek zinvol, omdat de uitkomst van de interventie
minder relevant is. Het is juist het proces (datgene wat de middenmanager doet) wat relevant is voor
het beschrijven van het handelingsrepertoire. Anders gesteld is het handelen een bestanddeel of laag
van een interventie, maar is een interventie meer dan een handeling.
Om de handelingen die onderdeel zijn van een voorgenomen interventie op een vergelijkbare wijze te
beschrijven als de handelingen die zijn afgeleid uit de gedragsmatrix, is in de interviews met de
middenmanagers de codering vanuit het voorgenomen gedrag gebruikt. Op basis van deze beschikbare codering (de linkerkolom en de middelste kolom uit tabel 6.4) is met de middenmanagers gekeken
naar de handeling die onderdeel zijn van de voorgenomen interventies (die zijn beschreven in paragraaf 6.2). Voor deze werkwijze is gekozen omdat bij de interviews met de middenmanagers de
gedragsmatrix in het eerste interview is besproken en de codering van het handelingsrepertoire op
basis van de gedragsmatrix, beschikbaar was bij vervolginterviews. In dat vervolginterview is nogmaals
bij het destinatiedocument stilgestaan en op dat moment hadden de deelnemers tevens de verandervoorkeurtest ingevuld, waardoor zij de koppeling beter konden leggen tussen het voorgenomen gedrag
en de voorgenomen interventies.
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Door het gebruik van de beschikbare codering is tevens helder waar het handelen in de voorgenomen
interventie en het voorgenomen gedrag, elkaar overlapt en aanvult. De uitkomsten van deze analyse is
in tabel 6.3 weergegeven. Daarbij verwijzen de eerste 14 nummers naar de interventies in tabel 6.1 en
zijn de overige interventies (van a. tot g.) in paragraaf 6.2 beschreven als de ‘interventies binnen de
interventies’. De onderstaande tabel dient per rij van links naar rechts gelezen te worden. Met andere
woorden: een interventie bevat een handeling en geeft richting aan de handeling (het doel, zoals De
Caluwé en Vermaak dat benoemen), maar een handeling is niet een-op-een gelijk aan een interventie.
Tabel 6.3 Koppeling van gedragcodering aan de voorgenomen interventies
Interventies

Voorgenomen
handelingen

Toelichting op de handeling

1.

Voorbeeld geven

Afhandelen zelf

Voorbeeld in gedrag, keuzes en
werkwijze door de middenmanager zelf

2.

Verantwoordelijkheid
geven

Ruimte geven

Door verantwoordelijkheid aan medewerkers te geven, krijgen zij meer
regelruimte

3.

Toetsen

Onderbouwen

De middenmanager zorgt dat een besluit
voor hem helder en onderbouwd is

4.

Aanstellen seniors

Besluiten

Bij de aanstelling van de seniors, is de
middenmanagers de finale beslisser

5.

Opstellen plannen

Regie voeren (en
afhandelen zelf)

Door (zelf) plannen op te stellen en
daarin heldere richting te geven, voert de
middenmanager regie over zijn team

6.

Houden wekelijkse
meetings

Overleggen groep

Middenmanagers willen contact houden
met de groep en met de groepsleden
(over inhoud en teamdynamiek)

7.

Verdelen taken en
werkzaamheden

Besluiten, ruimte geven
en regie voeren

De middenmanager is de finale beslisser
over de taakverdeling, waarin hij tevens
regie voert over de richting en regelruimte

8.

Uitzetten pad tussen
ist en soll

Regie voeren

Vanuit een helder stappenplan, kunnen
de middenmanagers regie voeren over
richting, uitvoering en activiteiten van de
medewerkers

9.

Doelen stellen

Regie voeren

De doelen geven de richting van het team
aan en vormen een basis voor de
regievoering

10. Benchmarken, best
practices

Onderbouwen

Door geobjectiveerde informatie kunnen
middenmanagers hun keuzes en
besluiten onderbouwen

11. Inrichten
(zelfsturende) teams

Regie voeren en ruimte
geven

Bij het inrichten van teams maken
middenmanagers afwegingen tussen
regievoering en regelruimte voor
medewerkers

12. Inzetten
beoordelingscyclus

Belonen

In de beoordelingscyclus wordt de
beloning en waardering naar
medewerkers bepaald

13. Werven en
selecteren
medewerkers

Kiezen en besluiten

Afhankelijk van de fase in het wervingsproces en de functie, wordt door de
middenmanager gekozen (voorkeur) of
besloten (finaal besluit)
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14. Organiseren
opleidingsdagen

Faciliteren

Hiermee geven middenmanagers de
mogelijkheid en conditie aan medewerkers om te kunnen leren en groeien

a. Successen met
elkaar vieren

Belonen

Middenmanagers besteden aandacht aan
de positieve resultaten (van medewerkers)

b. Tijd, ruimte en
vertrouwen

Ruimte geven

Binnen door middenmanagers bepaalde
grenzen, krijgen medewerkers
regelruimte in de vorm van tijd,
verantwoordelijkheid en bevoegdheden

c. In dialoog met
medewerkers

Feedback geven en
vragen

Middenmanagers spreken hierbij over ‘in
gesprek gaan’, met name door geven en
vragen van feedback

d. Trainingen,
feedbacksessies

Faciliteren en feedback

Door de trainingen en feedbacksessies
willen middenmanagers het leren en
ontwikkelen faciliteren

e. Kijken bij andere
teams

Onderbouwen

Door te ‘gluren bij de buren’ willen
middenmanagers tot een valide en
onderbouwde uitspraak komen

f.

Coachen van
medewerkers

Coachen

Middenmanager laten het initiatief bij
medewerkers en helpen en begeleiden
hen bij het maken van keuzes

g.

Het team
begeleiden in de
verandering

Coachen

Het team van medewerkers wordt door
middenmanagers eveneens begeleid en
gecoacht in keuzes en afwegingen

Uit tabel 6.3 wordt duidelijk dat veel van de handelingen in de voorgenomen interventies te koppelen
zijn aan de codes voor het handelen die zijn opgesteld op basis van het voorgenomen gedrag. Dit is
mede terug te voeren op het feit dat de middenmanager hier zelf in de rol van veranderaar functioneert. Zowel de beschreven interventies als het voorgenomen gedrag zijn daarmee gekoppeld aan
dezelfde actor. Uit deze analyse komen ook twee nieuwe codes naar voren. Dit zijn het Overleggen
met de groep en Coachen. De twee codes zullen hierna verder worden toegelicht en zijn tevens
opgenomen in de rechterkolom van tabel 6.4.
1.

Coachen
Het coachen wordt door middenmanagers op twee niveaus beschreven, namelijk op individueel
niveau en op teamniveau. In beide gevallen gaat het om het begeleiden van anderen. ‘Ze moeten
het zelf doen, maar ik kan ze helpen door te klankborden en door ze ondersteunen’. Bij het
coachen van individuele medewerkers, klinkt duidelijk de eigen motivatie van de middenmanagers
door ‘ik vind het leuk om medewerkers te zien groeien, ik breng graag dingen aan ze over’. Bij het
coachen van de teams zijn de middenmanagers nog zoekende naar de wijze waarop zij dit het
beste kunnen doen. Met name de vraag wanneer coachen de beste handeling is en wanneer ze
‘moeten ingrijpen’ speelt voor hen. Maar uiteindelijk zijn alle middenmanagers het erover eens dat
het ‘het beste is als het team het zelf doet. Ik ben in dienst van het team in dat geval. Zij geven
aan wat ze nodig hebben. Vervolgens maken we heldere afspraken en ik help ze die na te komen’.

2.

Overleggen groep
Het overleggen met de groep medewerkers is voor middenmanagers geen doel op zich, maar wel
een belangrijk onderdeel van hun handelingsrepertoire. Zij willen zich niet met alle facetten van
het inhoudelijk werk bemoeien (‘Ik ben niet van de details’), maar willen wel contact houden met
de groep. Dat is deels vanuit sociale insteek, omdat ze bij het team betroken blijven. Maar ook
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inhoudelijk voor de kwaliteit van het werk: ‘Ik wil uiteindelijk wel op tijd zien als het niet goed gaat’.
Het is een typerende uitspraak van een middenmanager die aangeeft dat de beweging naar meer
zelfsturing is ingezet, maar dat de middenmanager niet de sturing (volledig) uit handen geeft.
De codes Coachen en Overleggen groep zijn incidenteel ook genoemd in de antwoorden over het
voorgenomen gedrag, maar worden door de middenmanagers nadrukkelijker benoemd in het kader
van episodisch veranderen. Beide codes worden daarbij gekoppeld aan het ‘invoeren van meer
zelfsturing in de teams’. Waarbij het Coachen zich richt op de transitie, en het Overleggen groep meer
wordt gezien als een manier om contact te houden met de medewerkers die zelfstandiger opereren.
Ze lijken in dat opzicht meer aan de tijd en context van de sector verbonden dan het voorgenomen
gedrag.
Overzicht van samengesteld voorgenomen handelingsrepertoire
Op basis van het voorgenomen gedrag en de voorgenomen interventies, kan het voorgenomen handelingsrepertoire van de middenmanager worden weergeven. In tabel 6.4 zijn de handelingen benoemd
die volgens de middenmanagers onderdeel van hun handelingsrepertoire zouden moeten uitmaken,
het beschrijft het voorgenomen handelingsrepertoire. Daarmee geeft tabel 6.4 een overzicht van het
voorgenomen handelingsrepertoire van de middenmanagers op basis van de gedragsmatrix uit
paragraaf 6.3 en de voorgenomen interventies uit paragraaf 6.2.
Tabel 6.4: Voorgenomen handelingsrepertoire op basis van voorgenomen gedrag en interventies
Handeling op basis van
gewenst gedrag

Handelen op basis van
ongewenst gedrag

Handeling op basis van
interventies

1. Afhandelen zelf
2. Belonen
3.

1. Besluiten

4.

2. Coachen

5. Faciliteren
6. Feedback geven
7. Informeren
8. Initiatief nemen
9. Kiezen
10.

3. Onderbouwen

11.
12.

4. Overleggen groep
5. Regie voeren

13. Ruimte geven
14. Samenwerken
15. Steunen
16. Vragen
Na de beschrijving van het voorgenomen handelingsrepertoire op basis van de voorgenomen interventies en het voorgenomen gedrag in tabel 6.4 wordt dit hoofdstuk afgesloten met een paragraaf met
de samenvatting van het voorgenomen handelingsrepertoire.

6.5 Het voorgenomen handelingsrepertoire samengevat
In dit deel van het onderzoek is een beschrijving gemaakt van het voorgenomen handelingsrepertoire
om zicht te krijgen op de spreektheorie (Argyris, 1991) van de middenmanagers. Voorafgaand aan de
beschrijving van het voorgenomen handelingsrepertoire is ingegaan op de motivatie van de middenmanagers, omdat dit (McClelland, 1987) wordt gezien als start van hun handelen. Vervolgens zijn de
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voorgenomen interventies in het kader van episodisch tweede orde veranderen en de voorgenomen
interventies en het gedrag in het kader van incrementeel eerste orde veranderen beschreven. Uiteindelijk is het voorgenomen handelingsrepertoire (opgenomen in tabel 6.4) samengesteld op basis van
(1) het voorgenomen gewenste gedrag en (2) de handelingen als onderdeel van de voorgenomen
interventies.
Bij de beschrijving van de motivatie van de middenmanagers werd helder dat veel van de gegeven
input van de middenmanagers, zich richt op het team en de teamleden. De interactie met het team van
medewerkers, lijkt het belangrijkste argument wat leidend is in het handelingsrepertoire. Klanten en
collega-middenmanagers worden hierin niet genoemd.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat argumenten maar een beperkt deel van de motivatie voor
middenmanagers vormen. Daar waar de argumenten benoemd worden, worden deze door de middenmanagers niet onderbouwd met feiten, waardoor zij zeer dicht tegen overtuigingen (die gekleurd zijn
door hun eigen ervaringen) aanliggen.
In de overtuigingen over de middenmanager komt, meer dan bij de argumenten, de koppeling tussen
prestaties (doelen, resultaten) en medewerkers naar voren. Naast de doelen en de medewerker, zijn er
overtuigingen over wat een middenmanager moet zijn (duidelijk, toegankelijk, integer, flexibel) en doen
(richting geven, uitdagen, ondersteunen). Opvallend hierbij is dat, daar waar de overtuigingen over
medewerkers sterk gedomineerd worden door het klantperspectief, dit bij de middenmanager geheel
achterwege blijft.
Op basis van de beschrijving en analyse van de drijfveren van de middenmanagers blijkt dat de
machtsmotivatie het minst terugkomt in de uitspraken van de middenmanagers. De antwoorden en
reacties van de middenmanagers lijken de affiliatiemotivatie en prestatiemotivatie enigszins te
combineren. Daarmee is de affiliatiemotivatie meer aanwezig dan uit eerder onderzoek van Yukl
(1994) naar voren kwam. Uiteindelijk is echter de prestatiemotivatie het meest richtinggevend voor het
voorgenomen handelen van de middenmanager. Het leveren van een goede prestatie, is voor de
middenmanager onmisbaar, bij voorkeur in goede harmonie en acceptatie. Maar wel in die volgorde.
Affiliatie is een middel om een doel te bereiken. En dat doel is de goede prestatie.
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is ingegaan op de voorgenomen interventies van de middenmanagers in het kader van geplande tweede orde veranderen. Zoals uit tabel 6.1 blijkt, zijn het
zwaartepunt van de voorgenomen interventies van de middenmanagers, voornamelijk ingestoken
vanuit blauwdruk denken. De voorkeur voor blauwe interventies sluit aan bij de individuele verandervoorkeuren van de middenmanagers uit de Bank en in mindere mate bij de verandervoorkeur van de
Verzekeraar, hoewel ook daar de voorkeur voor de blauwe, rationele benadering bij een aantal
middenmanagers hoog scoorde.
Daarnaast wordt in de literatuur ook gesproken over interventies binnen de interventies. Deze categorie is bij de onderzochte middenmanagers vooral gericht op leren (groendruk) en deels op motivatie
en belonen (rood)druk. De koppeling met de persoonlijke drijfveren wordt gemaakt doordat het samen
met het team een prestatie neerzetten, daarin verbeteren en dat vieren, de verbindende elementen
zijn. Opvallend is verder dat de interventies zich in zijn geheel richten op het team en de teamprestatie.
De context waarin het team en de middenmanager opereren (denk aan processen, ICT en productontwikkeling) wordt nagenoeg buiten beschouwing gelaten.
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In het derde deel van dit hoofdstuk is een beschrijving gemaakt van het voorgenomen handelen aan de
hand van een invulmatrix met gewenst en ongewenst gedrag. Waarbij opvallend is dat (numeriek en in
de mate waarin middenmanagers hier de nadruk oplegden in de interviews) het gewenste gedrag de
meest uitgebreide beschrijving heeft. Kijkend naar het onderscheid van Moen et al. (2000) ligt de
nadruk op constructief handelen en wordt het agressief handelen, niet benoemd.
In het laatste deel van dit hoofdstuk is ten slotte het voorgenomen handelingsrepertoire beschreven,
bestaande uit 16 voorgenomen handelingen. Dit handelingsrepertoire is opgesteld op basis van het
voorgenomen gedrag en de handelingen die onderdeel vormen van de voorgenomen interventies.
Een totaaloverzicht van de beschreven voorgenomen handelingen is opgenomen in tabel 6.5.
Tabel 6.5: Overzicht van het voorgenomen handelingsrepertoire
Handeling uit gedragsmatrix
1. Afhandelen zelf

9. Kiezen

2. Belonen

10. Onderbouwen

3. Besluiten

11. Overleggen groep

4. Coachen

12. Regie voeren

5. Faciliteren

13. Ruimte geven

6. Feedback geven

14. Samenwerken

7. Informeren

15. Steunen

8. Initiatief nemen

16. Vragen

In het vervolg van dit onderzoek wordt naar deze tabel verwezen als wordt gesproken over het ‘voorgenomen handelingsrepertoire’. Het onderscheid wat gemaakt is in gewenst en ongewenst handelen
uit tabel 6.1 is enerzijds een tussenproduct om te komen tot een voorgenomen handelingsrepertoire
doordat het meervoudig kijken faciliteert. Anderzijds biedt het een referentiekader voor de observaties
in hoofdstuk 7, om te kunnen vaststellen of het voornemen van middenmanagers om iets ‘niet te doen’
in de praktijk blijkt. Daarbij is uiteraard focus nodig, omdat er anders een oneindige reeks aan handelingen die middenmanagers niet doen, gaat ontstaan. Voor het beschrijven van het handelingsrepertoire is echter eenduidig gekozen, door te beschrijven wat een middenmanager allemaal wel doet.
En het voorgenomen handelingsrepertoire is daarmee beschreven en samengevat in tabel 6.5.
In het volgende onderdeel van het longitudinale onderzoek is, op basis van de beschrijvingen van het
voorgenomen handelingsrepertoire, beschreven wat het handelingsrepertoire van de middenmanagers
in de praktijk is. Daartoe wordt in hoofdstuk 7 het handelingsrepertoire van de middenmanagers tijdens
overleggen en vergaderingen beschreven.
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7. Het waargenomen handelingsrepertoire van de middenmanagers
In dit hoofdstuk staat het handelingsrepertoire van
de middenmanagers centraal zoals dat is waargenomen in overlegmomenten met medewerkers en
met hun hoger manager. Het gaat daarbij om het
feitelijk gedrag in de praktijk, de gebruikstheorie
(Argyris, 1991, 1996). In hoofdstuk 6 is al de
‘spreektheorie’ van de middenmanagers beschreven, aan de hand van interviews en vragenlijsten.
Dit is wat middenmanagers zich voornemen aan
handelingen en geeft de intenties en waarden van
de middenmanagers aan. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruikelijk is dat er een
zekere mate van incongruentie bestaat tussen de spreektheorie en de gebruikstheorie. Daarom is voor
het beantwoorden van de onderzoeksvraag gebruikgemaakt van de observatiemethode om het
daadwerkelijke handelen van de middenmanager te beschrijven. Daarbij vormt de spreektheorie uit
hoofdstuk 6 een vertrekpunt en referentiekader voor het expliciteren en uitproberen in de praktijk
(Argyris, 1991, 1996).
Bij de beschrijving van het handelingsrepertoire wordt aangesloten bij de verschillende vormen van
overleg die zijn geobserveerd. In paragraaf 7.1 wordt daartoe eerst een toelichting gegeven op de
vorm van observeren en de keuzes die gemaakt zijn voorafgaand aan het observeren tijdens het
onderzoek. Dat geeft de kadering en context van de uitgevoerde observaties weer. Daarna worden
allereerst in paragraaf 7.2 de handelingen die zijn geobserveerd tijdens overlegmomenten van middenmanagers met hun medewerkers beschreven (hierna ook wel ‘middenmanager en zijn team’ of
‘teamoverleg’ genoemd). Daarbij wordt ook stilgestaan n bij de verschillen tussen de Bank en de
Verzekeraar. En wordt aandacht besteed aan de verschillen in handelen van de middenmanager als
deze geen voorzitter is in dit overleg.
In paragraaf 7.3 wordt een vergelijkbare opbouw gebruikt bij het beschrijven van de handelingen
tijdens overleggen met de hoger managers en andere middenmanagers (hierna ook wel ‘managementteam’ of ‘MT’ genoemd). Ook hierbij wordt ingegaan op de verschillen tussen Bank en Verzekeraar en
is een onderdeel gewijd aan de situatie waarbij een middenmanager voorzitter is van het MT, in plaats
van de hoger manager.
Door Miles c.s. (2014) wordt het gebruikmaken van bestaande theorie als mogelijk onderdeel van een
kwalitatieve data-analyse benoemd. Daarmee wordt een zekere mate van deductieve benadering
toegevoegd aan de inductieve benadering van dit onderzoek. Om te komen tot een coherent geheel,
geven zij aan dat waardevol is de om de uitkomsten te verbinden en confronteren met relevante
beschikbare theorie om de conceptualisatie en codering kracht bij te zetten. In paragraaf 7.4 worden
daarom de waargenomen handelingen in overlegmomenten, geconfronteerd met de bestaande theorie
van Van der Weide en Wilderom (2004, 2006). Zij deden een video-observatieonderzoek naar effectief
gedrag van middenmanagers in overleggen en kwamen tot een overzicht, wat in paragraaf 7.4 wordt
gebruikt om de uitkomsten van dit onderzoek mee te vergelijken.
In paragraaf 7.5 wordt ten slotte dit deel van het onderzoek afgerond met een samenvatting van dit
deel van het onderzoek, gericht op het waargenomen handelingsrepertoire van de middenmanager.
Het waargenomen handelingsrepertoire is daarbij opgenomen in tabel 7.5.
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7.1 Gestructureerde vorm van observeren in overlegmomenten
Voor een goed begrip van de uitkomsten van de observaties en de beschrijvingen van het handelingsrepertoire wat hieruit volgt, is het van belang om een aantal gemaakte detailkeuzes nader te
behandelen.
Bij de beschrijving van de methodologische aspecten van observeren, wordt onderscheid gemaakt in
vrije observatie en meer gestructureerde observatie. Bij de gestructureerde observatie gebruikt de
observator een lijst van handelingen of te observeren aspecten, waarop specifiek gelet gaat worden.
De keuze voor de vorm van observeren is afhankelijk van de complexiteit van hetgeen geobserveerd
gaat worden en van de voorkennis die beschikbaar is.
Het handelen van de middenmanager is in zichzelf een zeer complexe situatie, omdat de variatie aan
beïnvloedende factoren zeer groot is. Deze complexiteit leidt ertoe dat de meeste studies zich
beperken tot vragenlijsten en interviews. McGrath en Johnson stellen hierbij dat ‘The tendency for
researchers to use the same methodologies, operationalizations, and samples restricts researchers’
ability to examine the complex relations that exist in the real world’ (McGrath en Johnson, 2003, p. 39).
De complexiteit van de realiteit wordt door hen gezien als een belangrijke restrictie in goede
observatiestudies. Omgekeerd is een reductie van de complexiteit een belangrijke voorwaarde voor het
uitvoeren van goede observatiestudies om het handelen van middenmanagers te kunnen beschrijven.
In aansluiting op het video-observatieonderzoek van Van der Weide en Wilderom (2004, 2006) is er
daarom in dit onderzoek voor gekozen om de observaties uit te voeren tijdens vergaderingen en
overleggen van de middenmanagers. Waarbij onderscheid is gemaakt tussen vergaderingen met hun
medewerkers en vergaderingen van de groep middenmanagers met hun hoger manager. Voor deze
wijze van structureren en afbakening is gekozen, omdat eerdere studies hebben laten zien dat
managers een groot deel van hun tijd besteden aan interpersoonlijke communicatie met anderen
(Luthans, Hodgetts en Rosenkrantz, 1988; Luthans en Lockwood, 1984; Mintzberg, 1973).
Voorafgaand aan het onderzoek was de beschikbare voorkennis voor het handelingsrepertoire gering,
zoals in hoofdstuk 2 is geconstateerd. Terwijl leiderschap al enige tijd geleden werd gezien als een
fenomeen dat je vooral kan begrijpen als je het ziet (Hunt, 1999), zijn studies naar het specifieke
gedrag ern handelen van leidinggevenden nog steeds schaars (Van der Weide en Wilderom, 2006).
Een kader voor het handelingsrepertoire was echter niet voorhanden, vanuit de voorafgaand aan dit
onderzoek beschikbare literatuur. Het door Van der Weide en Wilderom in hun studie gebruikte
observatieschema (zie tabel 2.16) biedt waardevolle perspectieven en wordt in paragraaf 6.4 gebruikt
voor een verdieping op de verkregen beschrijvingen uit de overlegmomenten. Het schema is echter te
beperkt om te dienen als algeheel observatieschema voor het handelingsrepertoire, omdat het zich
alleen richt op de overlegmomenten en niet de intentie heeft om een breder perspectief te bieden.
Elementen van dit schema zijn (vanuit de literatuurstudie en met een bijdrage aan de betekenisgeving
van de codering van het voorgenomen handelen) verwerkt in de beschrijving van het voorgenomen
handelingsrepertoire uit hoofdstuk 6.
Bij de start van het onderzoek is (vanwege het ontbreken van een theoretisch onderbouwd observatiekader) niet bewust geselecteerd op wat er geregistreerd zou gaan worden in de overleggen. Bij de
eerste overleggen waarbij is geobserveerd, was nog sprake van een open observatie, wat ook zichtbaar is in de uitgebreide veldnotities. Aan de start van de observaties was echter al wel een deel van
het literatuuronderzoek uitgevoerd en waren de diepte-interviews afgenomen waaruit het voorgenomen
handelingsrepertoire is afgeleid. Daarmee is geen sprake van een volledig open wijze van observeren,
want elke observator wordt in meer of mindere mate in zijn (selectieve) perceptie gestuurd door de
kennis die hij tot zijn beschikking heeft. En omdat de observator en de onderzoeker dezelfde persoon
zijn, is dit in dit onderzoek niet van elkaar los te zien. Vanuit de longitudinale opzet van dit onderzoek,
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is daarmee het voorgenomen handelingsrepertoire uit hoofdstuk 6 en de uitgevoerde literatuurstudie
(ook deze data was grotendeels beschikbaar voorafgaand aan de observaties) een structurerend
element in de observaties. Uit de literatuurstudie en het voorgenomen handelingsrepertoire van de
middenmanagers is tabel 7.1 ontstaan, waarin het voorgenomen handelingsrepertoire (gewenst en
ongewenst) is weergegeven.
Tabel 7.1: Gebruikte lijst van handelingen voor de observatie in vergaderingen
Gewenste handeling

Ongewenste handeling

1.

Afhandelen zelf

1. Afsluiten

2.

Belonen

2. Afstand houden

3.

Besluiten

3. Afwachten

4.

Coachen

4. Compenseren

5.

Faciliteren

5. Haasten

6.

Feedback geven

6. Invullen

7.

Informeren

7. Meebewegen

8.

Initiatief nemen

8. Soleren

9.

Kiezen

9. Voortmaken

10. Onderbouwen
11. Overleggen groep
12. Regie voeren
13. Ruimte geven
14. Samenwerken
15. Steunen
16. Vragen
Deze tabel beschrijft de structuur die is gebruikt om het handelen van de middenmanager te observeren, dit is waar in de observaties in eerste aanleg op is gelet. In die zin is er sprake van een meer
gestructureerde vorm van observeren. De observaties hebben zich echter niet alleen maar beperkt tot
de handelingen uit tabel 7.1. Er is ook geen observatieschema gebruikt waarbij de handelingen werden
geturfd, omdat het geen kwantitatief onderzoek, maar een beschrijvend onderzoek betreft. Door deze
open mindset zijn ook handelingen die niet voorkomen in het voorgenomen handelingsrepertoire van
de middenmanager, in de beschrijving in paragraaf 7.2 en 7.3 van dit hoofdstuk opgenomen.
Vastleggen van de observaties
Bij de observaties is gelet op de combinatie van narratieve data (gesproken door middenmanagers en
andere deelnemers) en non-verbale reacties (bijvoorbeeld knikken, oogcontact en gezichtsuitdrukking).
Hiertoe zijn audio-opnamen gemaakt en zijn de non-verbale reacties vastgelegd in de veldnotities. Bij
het vastleggen en terugluisteren van de observaties door de onderzoeker is in zekere zin altijd sprake
van een selectie, ofwel observer bias. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de observaties niet
expliciet vooraf te selecteren op basis van een theoretisch kader, maar uiteraard is de al beschikbare
kennis van de observator (vanuit de eerdere interviews met de deelnemers en vanuit de
literatuurstudie) wel een impliciet kader.
Om het aanwezige risico op observer bias te beperken (dit is bij een enkelvoudige observator niet te
voorkomen) wordt aanbevolen om de observaties zo snel mogelijk op te schrijven. Dit voorkomt de
selectieve retentie en registratie. Daarom is gebruikgemaakt van een pen die opnames kon maken en
waarbij tegelijkertijd veldnotities konden worden gemaakt (zie figuur 7.1 voor een illustratie).
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Figuur 7.1: Voorbeeld van veldnotities in een observatiemoment
De veldnotities zijn in de loop van het onderzoek minder uitgebreid geworden, omdat de focus en
gerichtheid van de observaties helder werden. Die gerichtheid kwam voort uit de literatuurverkenning
(die steeds verder verdiept is als iteratief proces tussen theoretische verdieping en het verzamelen van
data, zoals eerder weergegeven in figuur 1.1 uit hoofdstuk 1) en de eerdere observatiemomenten. De
geschreven notities werden daarmee steeds compacter, omdat er gerichter kon worden geregistreerd
en met meer focus kon worden geobserveerd. Daarmee werden de notities steeds meer een weergave
van de opvallende momenten en situatie en bleven de synchroon gemaakte audio-opnamen wel een
totaalbeeld opleveren.
Ook de plaats waar je observeert (selectieve blootstelling) is een factor die van invloed is op de
observer bias. Daarom is bij de aanwezigheid in de overleggen, de onderzoeker steeds op dezelfde
plek in de zaal gaan zitten (met zo min mogelijk zichtbaarheid, dus bij voorkeur aan de zijkant). Ook is
ervoor gekozen om de overleggen zo min mogelijk te beïnvloeden en daarom niet actief deel te nemen
of bij te dragen aan het overleg zelf. Wel is er na afloop bij de middenmanagers en soms bij de andere
deelnemers getoetst of dit een ‘normaal overleg’ was.
Verwerken van de data
De brondata van de waargenomen handelingen bestaat uit de audio-opnamen en de veldnotities. Als
eerste stap in het coderen van de observaties, zijn de integrale veldnotities en audio-opnamen
ingedikt, door te filteren op het handelen van de middenmanager. De momenten waarop bijvoorbeeld
het team van medewerkers met elkaar in subgroepen uiteenging, is hierbij in de ingedikte notities
weggelaten. De ingedikte observatie notities zijn opgenomen in bijlage III. Deze zijn gebruikt om de
handelingen te coderen tot een waargenomen handelingsrepertoire. De codes zijn samengesteld door
te kijken naar zich herhalende patronen in de observaties. Waarbij de nadruk lag op de patronen in wat
de middenmanagers doen en zeggen, hoe ze handelden tijdens het overleg. De audio-opnamen zijn
gebruikt om voorbeelden uit te werken en om te bepalen waar betekenisvolle momenten zich voordeden. Bij betekenisvol is gelet op de duur van de handeling en de frequentie van de handeling. Ook is
gelet op de intensiteit van de reacties van zowel de middenmanager als de andere deelnemers aan het
overleg. Daarbij is gelet op de verbale en non-verbale communicatie van de middenmanagers en de
andere deelnemers. In een overleg van een middenmanager bij de Bank is bijvoorbeeld door de
middenmanager een situatie aangehaald waarbij hij zijn ongenoegen liet blijken door dat hardop uit te
spreken ‘Ik vind dat dit gewoon écht niet kan.’ en zette hij daar kracht bij door ook luider te spreken en
voor de groep te gaan staan. Andere voorbeelden waarbij de intensiteit van het overleg toenam als
indicatie van betekenisvolle momenten zijn afwijkend taalgebruik of disrupties doordat meerdere deelnemers reageerden op een handeling van de middenmanager (door elkaar spreken, met stemverheffing). Ten slotte is er na afloop van elk overleg in een gesprek kort de veldnotities met de middenmanager gedeeld. Dit gebeurde zonder waardeoordeel, dat werd bij de middenmanager gelaten. Door
na een overleg aan de middenmanager te vragen ‘of dit een gangbaar overleg was’ is eveneens een
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beeld gekregen bij zijn beleving van het overleg. En konden daaruit ook de betekenisvolle momenten
worden afgeleid (in zijn toelichting op ‘wat er anders is dan anders’). Een vergelijkbare werkwijze is
toegepast in het overleg met de hoger manager, waarbij de nabespreking met deze hoger manager
plaatsvond.
Samenhang in handelingen
De handelingen van middenmanagers (en ook de andere deelnemers aan het overleg) zijn niet los van
elkaar te zien en te observeren. In de interactie heeft de handeling van elke actor (verbaal of nonverbaal) een handeling van een andere actor tot gevolg. In die zin zijn handelingen tijdens een overleg
een voortdurend proces van actie, reactie en interactie. Om hierin desondanks enige structuur aan te
brengen is gebruikgemaakt van de van de ABC-methode voor de observaties (Baarda et al., 2013, pag
184).
A. staat daarbij voor antecendent ofwel de aanleiding voor het gedrag en handelen
B. is het gedrag, het behavior
C. is de consequence of het effect. De gevolgen. Bij dat laatste zijn ook de andere actoren in de
ruimte betrokken doordat hun reactie is geobserveerd en als effect is beschreven.
In de beschrijving van het waargenomen handelingsrepertoire zijn meerdere ABC-schema’s opgenomen om de codering te illustreren en te verdiepen. Er is voor een aantal situaties op basis van de
veldnotities, de nabespreking en de audio-opname, een ABC-schema gebruikt waarmee het antecedent, het gedrag en de consequentie van het gedrag in beeld werd gebracht. Een voorbeeld hiervan is
afkomstig uit een overleg bij de Verzekeraar op 20-2-2014. In dit overleg van de middenmanager met
zijn medewerkers werd het stellen van vragen en de betekenis van vragenstellen in een overleg
waarneembaar. Weergegeven in een ABC-schema, zag dat er als volgt uit (illustratief):
A. uit medewerkerstevredenheidonderzoek komt naar voren dat het elkaar direct aanspreken laag
scoort in vergelijking met de rest van de Verzekeraar
B. de middenmanager noemt ter plekke een voorbeeld en vraagt: ‘Stel dat je een collega ziet die de
VI aan het lezen is en jij hebt het heel druk. Zou je hem dan durven aanspreken?’. En voegt toe
‘Wie vindt dit gemakkelijk?’
C. medewerker reageert dat ‘hij dat sneller zou doen bij een directe collega dan bij een onbekende
collega’. Andere medewerkers vallen de medewerker bij en vervolgens wordt besproken hoe het
gemakkelijker gemaakt kan worden.
Op deze manier kon inzicht worden verkregen in de functie en de betekenis van het gedrag (CelestinWestreich & Celestin, 2008). Daarbij is, aansluitend om het onderzoeksdoel, het handelen van de
middenmanager steeds als B in het ABC-schema opgenomen. En is het handelen beschreven in
actieve vorm, dus gekoppeld aan een werkwoord, om aan te sluiten bij datgene wat een manager doet.
Hiermee zijn de gemaakte detailkeuzes in de methode en de context van de observaties benoemd en
kan het waargenomen handelingsrepertoire van de middenmanager in overlegsituaties worden
beschreven. Gestart wordt in paragraaf 7.2 met de handelingen van de middenmanagers in overlegmomenten met zijn medewerkers.

7.2 Handelingsrepertoire in vergaderingen met medewerkers
In deze paragraaf worden de handelingen beschreven van de middenmanagers in overleggen met (zijn
groep van) medewerkers. Gestart wordt met de handelingen die door middenmanagers in hoofdstuk 6
als wenselijk zijn genoemd. Daarna wordt stilgestaan bij de ongewenste handelingen, waarvan
middenmanagers zich voornemen om dat niet te doen of niet meer te doen. Voor zowel het voorgenomen gewenste als ongewenste handelen wordt aangegeven of deze in de praktijk ook betekenisvol
zijn waargenomen. Daarna zullen de betekenisvolle handelingen worden beschreven die niet door
middenmanagers vooraf geëxpliciteerd zijn, maar wel in de overleggen zijn waargenomen. Dit zijn de
handelingen die in de gebruikstheorie vallen, maar geen onderdeel zijn van de spreektheorie van de
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middenmanagers. Daarna wordt aandacht besteed aan het verschil in handelingsrepertoire als de
middenmanager wel of geen voorzitter van het overleg is. Als laatste onderdeel van deze paragraaf
wordt stilgestaan bij relevante verschillen tussen de Bank en de Verzekeraar.

7.2.1 Gewenst handelen
In dit deel worden de handelingen beschreven die in de overlegmomenten betekenisvol zijn
waargenomen en die overeenkomen met de handelingen die de middenmanagers zich hebben
voorgenomen. En die zij als gewenst beschouwen.
Afhandelen zelf: tijdens het overleg ligt de nadruk van het zelf afhandelen in de rol als voorzitter van
het overleg. Door het toelichten van de agenda, het sturen op tijd (‘we komen er vandaag niet uit,
gezien de tijd, wat spreken we af?) en proces (‘zullen we elkaar wel even laten uitpraten’) en door de
structuur van het overleg te bewaken (‘dit gaat volgens mij niet meer over het onderwerp, we gaan te
veel de details in’). In veel gevallen maakte de middenmanager ook de notulen van het overleg (er
werd geen aparte notulist benoemd). Daarnaast is de middenmanager als voorzitter van het overleg
ook betekenisvol in het samenvatten van discussies en het formuleren van acties en afspraken. De
voorbereiding van het overleg wordt voornamelijk door de middenmanager gedaan, hij stelt de agenda
op en benadert eventuele gasten. Opvallend was verder dat de middenmanager ook een aanzienlijk
deel van de acties die werden geformuleerd, zelf ging oppakken. Die acties werden zelden samen met
een teamlid opgepakt, de middenmanager handelde dat in hoofdzaak zelf af.
Belonen: bij het belonen van het gedrag van medewerkers in het overleg, combineert de middenmanager nadrukkelijk zijn verbale en non-verbale communicatie. De beloning is met name expliciet en
verbaal in de vorm van waardering en complimenten als er door de groep medewerkers een zichtbare
prestatie is geleverd. Als de middenmanager dat hardop uitspreekt in de groep (‘complimenten’ of
‘hulde’ of ‘mooi gedaan’) wordt door de meeste medewerkers wat relativerend gereageerd (‘het stelt
niet zo veel voor hoor’). Maar er wordt ook veel gelachen en er ontstaat een opgewekte sfeer. Het
belonen wint daarbij aan betekenis als dat zich richt op één individuele medewerker. Vaak leidt dat tot
bijval van andere medewerkers, wat het positieve effect nog verstrekt. En ook de non-verbale beloning,
door knikken en door oogcontact te maken en aan te moedigen, is voor medewerkers betekenisvol. Op
momenten dat de middenmanager op deze wijze beloonde, was zichtbaar dat de betreffende medewerker actief aan het overleg (bleef) bijdragen en initiatief nam bij het betreffende agendapunt.
Besluiten: ‘het draait uiteindelijk om jullie’ gaf een middenmanager aan bij een agendapunt waarover
een besluit moest worden genomen. Daarmee gaf hij het team een uitnodiging om input te leveren. Na
het leveren van de input was het de middenmanager die het uiteindelijke besluit nam. Deze combinatie
is veelvuldig geobserveerd in de overleggen. De middenmanager die het finale besluit neemt (‘Daar is
ie toch voor?’ aldus een medewerker) maar dat nadrukkelijk in contact met de medewerkers doet. De
medewerkers geven input en een bijdrage aan het besluit. Uit non-verbale reacties (gezichtsuitdrukking
en in veel gevallen instemmend knikken) van medewerkers tijdens het bespreken en het formuleren
van het besluit, leidde de middenmanager af dat hij draagvlak had binnen de groep. Het besluit van de
middenmanager werd vaak gevolgd door een toets vraag (‘Klopt ie zo?’ of ‘Mee eens?’). Door het
tempo van de vraag en de overgang naar een volgend onderwerp en de timing na het genomen
besluit, was dit in vele gevallen een retorische vraag. In enkele gevallen werd nog een aanvulling
gedaan door medewerkers op het besluit van de middenmanager, maar er zijn geen observaties
geweest waarbij het besluit alsnog is aangepast.
Coachen: de middenmanager besteedt relatief weinig tijd aan het coachen van individuele medewerkers in het overleg zelf. De uitzondering daarop is de medewerkers die een agendapunt heeft
voorbereid. In die gevallen coacht de middenmanager ter plekke de medewerker ‘om het punt zo goed
mogelijk te bespreken’. De wijze van coachen is dan deels in zijn rol als voorzitter, gericht op het
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proces en bewaking van de gespreksdynamiek. Een ander deel van de coaching is door op inhoud de
medewerker te bevragen en daarbij een waarderende toon aan te houden ‘dat is mooi, even kijken of
ik het snap, klopt het dat …..’ en ‘zou het ook kunnen zijn dat …?’. Waarna de medewerker de vraag
kan ‘inkoppen’. Het coachen van medewerkers die hun punt voorbereiden, dus voorafgaand aan het
overleg, is bij de observaties niet aangetroffen. Naast coaching van individuen is een middenmanager
tijdens een overleg ook een coach voor het team in zijn geheel. Dit handelen vond met name plaats als
de onderwerpen gericht waren op teamdynamiek, bijvoorbeeld naar aanleiding van een medewerkers
tevredenheidonderzoek. Dus daar waar de middenmanager de regelruimte bij het team liet. Het
coachen bestond dan met name uit open vragen stellen zoals ‘wanneer vinden jullie dat het goed
gaat? en ‘wat willen jullie hierover afspreken’. In dat laatste geval begeleidde de middenmanagers de
medewerkers in het gezamenlijk komen tot een besluit.
Faciliteren: het faciliteren van de medewerkers zodat zij hun werk kunnen doen, is met name zichtbaar
als de middenmanager niet zelf aan het woord is of in de lead is bij een onderwerp. Zodra de middenmanager bijvoorbeeld een oproep doet ‘zo wil ik het hebben en als het je niet uitkomt dan geef je het
door, ik wil korte lijnen’ of inhoudelijk een punt toelicht, is het handelen niet gericht op het faciliteren
van anderen, maar is dat meer gericht op zichzelf. Zodra de agendapunten minder sturing vragen of
inhoudelijk worden (‘ik ben niet van de inhoud, dat weten jullie beter’), is de middenmanager de groep
aan het faciliteren om een goed gesprek te kunnen voeren. Door wederom de overleghygiëne te
bewaken (uit laten spreken, tijd bewaken) en zelfs door randzaken als techniek (beamer, laptop) en
catering (lunch, koffie) te verzorgen.
Feedback geven: in de tijd gezien is het geven van (vooral positieve) feedback een belangrijk onderdeel van het handelingsrepertoire van de middenmanagers in overleggen. Ook de reactie die dat
teweegbrengt bij medewerkers, bevestigt dat feedback geven betekenisvol is voor hen. Eerder is al
stilgestaan bij het belonen van medewerkers door het geven van positieve feedback. Het geven van
negatieve feedback is weinig in overleggen geobserveerd. Daarbij ging het bijvoorbeeld over feedback
naar de hele groep over de dynamiek in het proces ‘ik vind dat we elkaar te weinig laten uitspreken’ of
in de vorm van een oproep ‘het is belangrijk dat we concreet worden, dus wat levert dit nu op?’.
Negatieve feedback naar individuele medewerkers is nauwelijks geobserveerd en gebeurde in alle
gevallen impliciet, bijvoorbeeld ‘kun je tot de kern komen, want we lopen uit de tijd’. In dat geval werd
de rest van de groep direct wat lacherig en gaven ze aan ‘dat hem dat wel vaker gebeurt’. Waarna de
medewerker het punt lachend afrondt. De feedback heeft daarmee, in ieder geval in het overleg zelf,
effect gehad. Onduidelijk is of het dieperliggende patroon hiermee is geadresseerd.
Informeren: het informeren van medewerkers door de middenmanagers was in alle overleggen een
apart agendaonderdeel wat door de middenmanagers werd ingevuld. Veelal aan het begin van een
overleg, waarbij de nadruk lag op het informeren over beleidskeuzes, organisatiewijzigingen,
processen en ICT. En over de dynamiek buiten het zicht van het team, bijvoorbeeld ‘hoe loopt zo’n MT
nou eigenlijk?’. Onderwerpen die van belang zijn voor het team, maar niet door hen beïnvloed kunnen
worden. Ook tijdens het overleg zelf voegt de middenmanager deze perspectieven toe aan gesprekken
en discussies. Het team accepteert deze informatie van de middenmanager en stelt vragen ‘om het te
kunnen snappen en begrijpen’. Zodra de middenmanager echter tijdens een overleg vanuit de inhoud
informatie toevoegt, zijn medewerkers meer geneigd om die informatie ter discussie te stellen en de
middenmanager te bevragen ‘waarom hij denkt dat dat zo is’. Het leidt tot meer discussie, waarbij de
middenmanager als gelijkwaardige gesprekspartner wordt behandeld in een gezamenlijke poging om
‘de waarheid boven tafel te krijgen’. Het informeren als handeling heeft daarmee voor medewerkers
een andere betekenis als zij er zelf ook kennis van hebben, dan wanneer de middenmanager wordt
gezien als boodschapper van buiten/boven.
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Initiatief nemen: voor de middenmanager was het nemen van initiatieven in de meeste overleggen
gekoppeld aan zijn rol als voorzitter. Door de agenda op te stellen en te bepalen welke gasten worden
uitgenodigd, zijn veel van de initiatieven van de middenmanager manifest geworden in de punten die
worden behandeld in het overleg zelf. Waarbij sommige agendapunten ook voor de middenmanager
een gegeven zijn (‘dit is een moetje, sorry’) en een middenmanager ook (nadat de gast vertrokken
was) zich liet ontglippen ‘dat het wel erg vaak over risk en compliance gaat’. In sommige discussies
initieerde de middenmanager een actie of een besluit, maar veelal gebeurde dat door de voorgaande
discussie samen te vatten en daarop een vervolg voor te stellen. De meeste initiatieven op de inhoud
van de agendapunten kwamen van de medewerkers af, soms door de middenmanager daartoe
aangemoedigd ‘hoe regelen jullie dit nu zelf?’. De middenmanager coachte en faciliteerde die
initiatieven richting concrete afspraken en acties.
Kiezen: het maken van keuzes, waarbij meerdere opties zijn afgewogen en er uiteindelijk één is
geselecteerd, is niet betekenisvol gebleken in de overleggen met medewerkers. Onder deze handeling
wordt verstaan het afwegen van meerdere opties en op basis daarvan een voorkeur uitspreken. Een
volgende stap zou dan kunnen zijn dat wordt besloten (door middenmanager, hoger manager of het
team) om mee te gaan in de keuze van de middenmanager. Daarmee is kiezen een voorfase van een
eventueel besluit, maar is het er niet per definitie gelijk aan. In de overleggen met medewerkers is dit
onderscheid niet noemenswaardig aangetroffen. In de voorstellen van de middenmanager klonk in
sommige gevallen wel een voorkeur en keuze door (‘Zouden wij het niet op deze manier handig
kunnen oplossen, wat denken jullie?’). Maar een expliciete en transparante afweging tussen meerdere
opties is niet betekenisvol waargenomen. Het nemen van besluiten (de vervolgstap op een gemaakte
keuze) is wel waargenomen, zoals eerder al beschreven
Onderbouwen: de meeste middenmanagers geven aan ‘dat zij niet zo van de inhoud zijn’. Tegelijkertijd
zijn zij bij de meeste onderwerpen wel op zoek om het te willen begrijpen en eigen te maken. De
middenmanager bevraagt zijn medewerkers (of de gasten die een onderwerp als compliance toelichten) ‘omdat hij het inhoudelijk ook wil snappen’. Daarbij is de verdieping op de inhoud veelal een
handeling die voorafgaat aan de besluitvorming van de middenmanager. Als de onderwerpen niet tot
besluitvorming leiden, of als de besluiten niet door de middenmanager (moeten) worden genomen, is
de middenmanager minder met de inhoud en onderbouwing bezig en ‘wil hij meer op de achtergrond
zijn’. Hij vertrouwt daarbij meer op de medewerkers of experts uit zijn team ‘omdat jullie het zelf het
beste zien’.
Overleggen groep: de momenten van observeren zijn feitelijk gekoppeld aan deze handeling, waardoor
de handeling zelf niet waar is te nemen. De betekenis van de overlegmomenten met de medewerkers
werd zichtbaar, doordat de overleggen goed werden bezocht (parttime-medewerkers verzetten hun
parttime-dag regelmatig). Ook opvallend was dat geplande overleggen in sommige gevallen gedurende
de onderzoeksperiode zijn verzet of verschoven, maar bijna nooit werden afgezegd. In een overleg van
de Verzekeraar gaf een medewerker ook aan ‘leuk om elkaar weer te spreken in deze drukken tijden,
want daar komen we nauwelijks aan toe’.
Regie voeren: het handelen van de middenmanager tijdens de observaties, richtte zich in hoge mate
op het voeren van regie in het overleg zelf. Wederom gekoppeld aan de rol als voorzitter is de middenmanager degene die de tijd bewaakt, zorgt dat mensen kunnen uitspreken en geeft hij mensen het
woord. Op de inhoudelijke onderwerpen wordt door de middenmanager minder regie gevoerd, zoals
hiervoor ook al is aangegeven. Een andere wijze van regievoeren kreeg vorm door het voorbeeldgedrag van de middenmanager. Hij bepaalde (soms onbewust bleek uit de nabespreking) de toonzetting in het overleg. Door bij de mededelingen aan te geven ‘ik maak me ongerust, ik wil dat het beter
gaat’ of door een compliment aan de start ‘jullie hebben hard gewerkt deze week, mooi hoor’ of door
een uitnodiging ‘hoe gaan we van de komende tijd nog meer een succes maken’, voert de
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middenmanager regie over de groepsdynamiek en de onderstroom in het overleg. Want de medewerkers kijken vooral in het begin van het overleg naar de middenmanager en sluiten aan bij de toonzetting die de middenmanager kiest. Er zijn geen observatiemomenten geweest waarbij de insteek van
een middenmanager aan het begin van een overleg, door medewerkers ter discussie werd gesteld.
Ruimte geven: in de bespreking van het voorgenomen handelingsrepertoire gaven de middenmanagers aan dat het geven van ruimte voor hen een belangrijk onderdeel van het gewenste
handelingsrepertoire vormt. In de observaties werd ook zichtbaar dat middenmanagers hier veel
aandacht voor hebben. Veelvuldig werd het expliciet benoemt ‘het is aan jullie om hier iets mee te
doen, het is aan jullie’ of werden medewerkers uitgenodigd om initiatief te nemen ‘hoe zouden jullie dat
aanpakken?’. Ook gaven middenmanagers in veel gesprekken de ruimte aan medewerkers, zelden
werden middenmanagers dominant in een gesprekken over onderwerpen die in de invloedsfeer van de
teams lagen. Het geven van ruimte om te beslissen was minder zichtbaar. Veelal werden de besluiten
genomen door de middenmanagers of werd door medewerkers oogcontact gezocht op het moment dat
een finaal voorstel werd gedaan, en was het knikken van de middenmanager nodig om tot een
definitief besluit te komen. Uiteindelijk werd altijd duidelijk dat de middenmanager het eens was met
het besluit of ‘er niets op tegen had’. In de meeste gevallen bestond het geven van ruimte uit ‘ik doe nu
even een stap terug, jullie mogen het doen’. De kaders waarbinnen de medewerkers mochten
opereren waren impliciet of werden duidelijk doordat de middenmanager achteraf aangaf of ‘het goed
is gegaan en gedaan’. Medewerkers zochten daarom regelmatig oogcontact met de middenmanager
om te peilen of zij op de goede weg waren en of ze op een toekomstige instemming van de middenmanager konden rekenen. In de overleggen is geen observatie geweest waarbij de middenmanager
vooraf de kaders aangaf en daarna de medewerkers de complete ruimte gaf om binnen deze kaders
een afspraak te maken.
Samenwerken: in de bijgewoonde overleggen werd uiteraard veel samen gewerkt door de middenmanager en de medewerkers. Door veel interactie, discussie en kennisuitwisseling werd gezamenlijk
gewerkt aan de teamdoelstellingen en het realiseren van resultaten. De acties die tijdens het overleg
werden afgesproken, werden toegewezen aan de middenmanager of een medewerker. Soms waren
dat meerdere medewerkers, maar een combinatie van een medewerker en een middenmanager is
nagenoeg niet geobserveerd. Wel werden er afspraken gemaakt voor vervolgoverleg ‘om de zaken
buiten deze uitzending nog door te spreken’. In dit deel van het onderzoek is dus alleen het samenwerken in een overlegvorm geobserveerd als onderdeel van het handelingsrepertoire van de
middenmanager.
Steunen: bij het geven van ruimte is al beschreven dat de kaders niet expliciet vooraf werden gegeven,
maar dat de persoon van de middenmanager zelf de kaderstelling ter plekke personifieerde. Zijn
reactie (verbaal en non-verbaal) bepaalde of de teams binnen de kaders bleven, dan wel erbuiten
traden. In de overleggen werden de gesprekken en initiatieven van medewerker door de middenmanagers veel positief bevestigd en aangemoedigd. Door te knikken, instemmende te ‘hummen’ en
door kleine aanmoedigingen (‘mooi zo’, ‘prima’ of ‘goed idee’). Betekenisvol waren ook de momenten
waarop de middenmanagers een inhoudelijke aanvulling deden die in lijn lagen met een stellingname
of uitspraak van een medewerker. Niet zozeer de inhoudelijke bijdrage zelf, maar wel de door medewerkers gevoelde steun was daarbij betekenisvol. Een vergelijkbaar effect heeft de middenmanager
wanneer hij ‘zich toch even met de discussie bemoeit’. Door bijvoorbeeld een gastspreker bij te vallen
en een voorbeeld te noemen ‘wat mijn ervaring is bij dit onderwerp, want volgens mij klopt het niet wat
je zegt’, geeft hij aan dat hij de lijn van de gast steunt. De vragen van de medewerkers aan de gast
werden daarna minder kritisch van toon en richten zich niet langer op het onderwerp wat de
middenmanager had toegelicht.
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Vragen: door de middenmanagers worden in overleggen veel vragen gesteld aan de medewerkers.
Zodra de middenmanager zelf een mening of standpunt had (soms onuitgesproken), werden de vragen
overwegend gesloten. De middenmanager stuurt de inhoud via vragen die toetsend (‘klopt dit zo?’ en
‘goed voorstel, mee eens?), suggestief (‘zijn jullie hier dan wel tevreden over?’ of ‘dit werkt prima zo,
toch?’) en soms retorisch zijn (‘het kan toch niet zo zijn dat we hier mee doorgaan?’ of ‘jullie weten toch
wel hoe dit soort dingen gaan?’). Het stellen van deze vragen levert nauwelijks verbale reactie op van
medewerkers en meestal knikken of zwijgend wegkijken van de medewerkers. Meer dialoog en reactie
komt voort uit de open vragen van de middenmanagers. Deze vragen richten zich met name op de
interactie (‘hoe gaan we dit gesprek goed met elkaar voeren’ en ‘hoe is dit gesprek voor jullie gegaan?’), op de emotie (‘wanneer zijn we tevreden over onze samenwerking, wanneer zijn we daar blij
mee?’ of ‘wat kunnen we doen om het hier weer een beetje leuk te maken met elkaar’). En ook de
open vragen over de inhoud, waarbij ‘omdat ik het niet weet, mag domme vragen stellen’, juist lijkt te
helpen en leidt tot veel interactie met de medewerkers. In de nabespreking werden de momenten met
de open vragen door de middenmanagers als betekenisvol ervaren, terwijl de momenten met de
gesloten vragen, voor hen minder waren blijven hangen.

7.2.2 Ongewenst handelen
Naast de hiervoor beschreven handelingen die de middenmanagers zich hebben voorgenomen wél te
doen, hebben zij ook handelingen beschreven die ongewenst zijn en die zij zich als het ware ‘voornemen om níet (meer) te doen’. Voor deze handelingen wordt beschreven of (en eventueel hoe) deze
betekenisvol zijn waargenomen in de overleggen met medewerkers die zijn bijgewoond.
Afsluiten: Middenmanagers hebben zich voorgenomen dat het afsluiten van anderen en in het bijzonder van medewerkers, zou moeten verdwijnen. En in overleggen met medewerkers was dit voornemen goed zichtbaar. Er wordt door middenmanagers veel contact gezocht met medewerkers er is
volop sprake van interactie. In een aantal overleggen heeft de middenmanager weliswaar een groot
deel van de acties naar zich toegestrokken en gaat die in principe alleen uitvoeren, maar daarbij is juist
aangesloten bij de medewerkers door te vragen ‘of dit oké is’ en of ‘iedereen het goed vindt’. Daarmee
is dit afhandelen door de middenmanager een handeling die met instemming en toestemming van de
medewerkers gebeurt, als vervolg op samenwerken aan een agendapunt.
Afstand houden: Bij het overdragen van taken en verantwoordelijkheden naar medewerkers, hebben
middenmanagers zich voorgenomen om niet te veel op afstand te komen en niet te veel weg te
bewegen van de medewerkers. In de overleggen was duidelijk zichtbaar dat middenmanagers hier
actief mee bezig waren. Op agendapunten waar zij niet zelf aan het woord waren, was duidelijk zichtbaar dat zij aandachtig luisterden en de medewerkers die wel aan het woord waren, steunen door te
knikken, aan te moedigen door te gaan en door inhoudelijk aan te vullen. In een overleg werd door een
middenmanager van de Verzekeraar expliciet om feedback gevraagd ‘hoe vinden jullie dat ik het doe,
is dit goed zo?’, waarbij alleen al door de vraag te stellen, de afstand tussen hem en de medewerkers
verkleind werd. Want medewerkers waardeerden zijn openheid en het feit dat hij hiernaar vroeg. In een
ander overleg liet de middenmanager blijken dat hij alert en dichtbij was door aan medewerkers te
vragen ‘Ik ben stil, maar jullie zijn ook zo stil, we zijn er toch wel bij, of niet?’. Waarop de medewerkers
direct aangaven dat ze er zeker bij waren, maar dat dit ‘best lastig is’.
In een aantal overleggen werd wel zichtbaar dat middenmanagers in de voorbereiding op de overleggen nog wel de valkuil hadden om te veel aan de medewerkers over te laten en te veel op afstand
te zijn. Met name in overleggen waarbij zij geen voorzitter waren, bleek dat de overleggen geheel
zonder hun inbreng was voorbereid. En moesten de middenmanagers een aantal malen tijdens het
overleg bijsturen. In een overleg op 4-5-2014 gaf de middenmanager na toelichting van de agenda
(door een medewerker) aan hij hoopte ‘dat er als er tijd over is we nog iets met klanten en sales
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kunnen doen’. Aan het einde van het overleg bleek daarvoor geen tijd beschikbaar, tot ongenoegen
van de middenmanager die in de nabespreking aangaf dat hij ‘ook niet vooraf was betrokken bij het
opstellen van de agenda’. Hier had in zijn ogen de medewerker weliswaar een rol in, maar hij gaf aan
dat hijzelf hierbij dus ‘te veel op afstand had gestaan’. De volgende keer wilde hij meer betrokken zijn,
zodat hij de medewerker ook kon helpen en steunen.
Afwachten: De aversie tegen afwachten en het heldere voornemen van de middenmanagers dat dit
moet verdwijnen, was duidelijk zichtbaar in de overleggen. Middenmanagers waren over het geheel,
zeer actief in de overleggen met medewerkers. Dat werd zichtbaar in hun actieve rol als voorzitter
(door te sturen op tijd en vergaderdiscipline), door hun bijdrage aan inhoud (eigen agendapunten of
aanvulling op anderen) en door hun actieve non-verbale gedag (oogcontact en actief luisteren). Ook de
gewenste ‘can do-mentaliteit’ was zichtbaar en zij gaven daarin voorbeeldgedrag door medewerkers
op te roepen ‘samen te kijken wat er wél mogelijk is’.
Compenseren: In hun voornemen om vooral ‘niet af te wachten’, kwamen middenmanagers in een
aantal gevallen in de knel met hun voornemen om afscheid te nemen van het compenseren. Daarbij
speelde met name de goede intenties ‘ik probeer ze te helpen’ de middenmanagers parten. Opvallend
was dat de middenmanagers meer de neiging hadden om te compenseren, als zij zelf (voorafgaand
aan het overleg) hadden benoemd dat zij een grote werkdruk ervaarden en ‘best wel moe’ waren. De
momenten dat de middenmanager compenseerde, vielen veelal samen met momenten van haast.
Medewerkers reageerden over het algemeen mild op deze momenten. Bijvoorbeeld op 7-4-2014
waarbij een middenmanager van de Bank aangeeft dat ‘Ik had me voorgenomen om me er niet mee te
bemoeien, maar ….’. En hij een inhoudelijke bijdrage levert om het proces te versnellen en kort te
sluiten. Waarop de medewerkers lachend reageren met ‘dat wisten we al, we kennen je beter dan je
jezelf kent’ en het gesprek gezamenlijk verder gaat.
Het compenseren is in de overleggen (nog steeds, ondanks het voornemen om hiermee te stoppen)
betekenisvol handelen van de middenmanager, maar de lading is minder negatief dan de middenmanagers in hun voorgenomen gedrag hebben aangegeven. Er zijn geen momenten geobserveerd
waarbij de middenmanager compenseerde en dit tot een conflict met de medewerkers leidde. Meestal
lieten de medewerkers het moment passeren, zonder hier bezwaar tegen te maken. Wel gaven
medewerkers in sommige gevallen aan de middenmanager ‘nu te snel gaat, geef ons ook effe’. In die
observatiemomenten werd de situatie gezamenlijk door de middenmanager en medewerker in onderling overleg eenvoudig afgehandeld. Er was daarbij steeds sprake van wederzijdse afstemming over
de benodigde en beschikbare ruimte voor de medewerkers.
Haasten: ‘Heb je haast, ga dan zitten’ vertelde een middenmanager om nog maar eens te onderstrepen dat hij zich echt had voorgenomen het anders te gaan doen. In diezelfde zin ligt ook de
moeilijkheid voor de middenmanager besloten. Want ‘als er handel is, dan ga je rennen’. Het energieniveau en de (prestatie)motivatie van de middenmanager is hoog, maar uit het voorgenomen
handelingsrepertoire werd in hoofdstuk 6 al duidelijk dat middenmanagers zich ervan bewust zijn dat
haast in zichzelf ongewenst is. In de observatiemomenten met de medewerkers bleek de context en
content van het overleg betekenisvol voor het voorgenomen handelen van de middenmanager.
Er bleken twee helpende factoren voor het ‘onthaasten’ (zoals een middenmanager dat noemde).
Enerzijds het feit dat de middenmanager niet alle inhoud zelf beheerste en hij dus op zoek moest naar
meer inhoudelijke onderbouwing, door in gesprek te gaan met zijn medewerkers. Een tweede factor
die zorgde voor vertraging komt voort uit de toegenomen aandacht voor risicomanagement en
compliance. ‘Onbezonnen besluiten passen niet in de huidige markt.’, gaf een middenmanager van de
Verzekeraar aan. En een collega bij de Bank stelde ‘onze risk appetite is echt veel heel klein’. Deze
factor leidt ertoe dat een middenmanager, in zijn streven naar het vermijden van fouten, bij voorkeur
een extra controle doet dan overhaast besluiten neemt. ‘Ik moet het kunnen uitleggen, dus het moet
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wel kloppen.’ Middenmanagers hadden meer moeite en minder geduld als zijzelf al het inhoudelijk
antwoord hadden. Dan werden de toetsvragen korter en suggestiever ‘lijkt me wel duidelijk, toch?’. Bij
minder afhankelijkheid van zijn medewerkers, werd de haast voor middenmanagers (ondanks zijn
voornemen om dat niet te doen), lastiger te beteugelen. Maar in de observaties waren deze momenten
minder betekenisvol dan de momenten waarop de middenmanager met de medewerkers aan een
onderbouwd besluit werkten.
Invullen: De eerdergenoemde suggestieve vragen ‘ik neem aan dat dit voor iedereen duidelijk is?’ zijn
een belangrijke indicator dat middenmanagers nog regelmatig invullen door anderen. Het is een vorm
van aannames doen, die in ieder geval voor medewerkers expliciet en manifest is. Zij kunnen erop
reageren, maar doen dat zelden in de observatiemomenten. De valkuil voor de middenmanagers dat
zij (ondanks hun voornemen) ongewenst voor anderen invullen, is in de observatiemomenten vaak
waargenomen en werd in veel gevallen door de middenmanager pas in de nabespreking herkent. In de
reacties tijdens de nabespreking (‘hier baal ik echt van’), wordt duidelijk dat het voornemen van de
middenmanager oprecht is, maar dat het moeilijk is dit in de praktijk toe te passen. Daarbij helpt het de
middenmanager ‘als ik het er met collega’s over kan hebben over wanneer ik het doe, of hoe zij er mee
omgaan. Maar die tijd hebben we vaak niet. Of nemen we niet’. In een overleg van een middenmanager bij de Bank op 7-4-2014 doet zich een moment voor, die een gesprek over invullen voor een
ander (door een medewerker afgekort tot ‘nivea: niet invullen voor een ander’). Een middenmanager
ziet dat medewerkers lachen om een voorstel van een andere medewerker. Hij zegt ‘let even op, want
dit is geen grapje’. En geeft aan ‘ik heb moeite met deze discussie’. Daarna volgt (naast de inhoudelijke discussie) ook een gesprek over het gevaar van aannames doen. De middenmanager geeft in de
nabespreking aan dat het hem heeft geholpen om dit te bespreken. En geeft ook aan dat ‘het soms
makkelijk is om het bij anderen te zien en signaleren, dan dat het is om het bij jezelf aan te passen’.
Meebewegen: In overleggen met de medewerkers is het meebewegen nauwelijks waargenomen. De
middenmanagers hebben zich voorgenomen om niet (langer) ‘met alle winden mee te waaien’ en dat is
zichtbaar in de overleggen met medewerkers die zijn bijgewoond. In plaats daarvan bestaat hun
betekenisvol handelen juist uit het nemen van initiatieven en het aanmoedigen van ‘positief kritisch
denken’. Waarbij zij in de overleggen voorbeeldgedrag laten zien in de benadering van de gasten die
(in sommige gevallen) vervelende informatie komen toelichten (over beleidsregels, wetswijzigingen
etc.). De middenmanagers zijn daarbij zeker niet kritiekloos ‘ik ben benieuwd hoe klanten hierop
zouden reageren’, Maar gaan vervolgens vooral op zoek naar ‘wat er wel kan’. De middenmanagers
lijken er dus in te slagen om hun voornemen om niet zomaar mee te bewegen, ook in de praktijk ten
uitvoer te brengen.
Soleren: Bij het waargenomen handelen van de middenmanagers is soleren slechts een paar keer
paar keer geobserveerd. Dit betrof met name het spreken over eigen handelen (handelen van de
middenmanagers buiten het zicht van de medewerkers). Zo gaf een middenmanager van de Bank op
7-4-2014 een keer aan ‘dat hij het zo had aangepakt en ik ben er trots op dat dit zo goed heeft
uitgepakt’. Daarmee gaf hij zichzelf een compliment. Medewerkers corrigeren dat ter plekke door het te
benoemen en daar grappen over te maken. Waarna ook de middenmanager zijn eigen handelen
doorheeft en mee kan lachen met de medewerkers en zegt ‘inderdaad, wij van WC eend ….’ In een
aantal andere gevallen leek sprake van overcompensatie op de inhoud, waarbij de middenmanager zo
snel was in het geven van een antwoord dat hij daarmee zijn medewerkers te snel (en te slim) af is.
Met name in aanwezigheid van een gast, bleek een aantal middenmanagers, ondanks hun goede
voornemen naar gast of inhoud te laten zien ‘dat ik het zelf ook wel weet’. Enerzijds zeggen middenmanagers dat ze niet van inhoud zijn, anderzijds excuseren zij zich soms daar vooraf voor ‘Het spijt
me, maar hier weet ik weinig vanaf.’. Maar als ze het wel weten, lastig om zich in te houden. Waarop
medewerkers ze soms complimenten gaven (‘slimme vraag’), maar ze soms ook ter plekke terugfluiten
‘niet zo snel geef ons ook effe de kans, we snappen wel dat jij dit weet, dat hoef je niet te bewijzen
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hoor’. In de nabespreking gaf een middenmanager hierover aan dat hij zich ervan bewust is, maar dat
hij ‘soms ben ik nog even de spits die lekker zelf wil scoren’. Dit zijn echter de uitzonderingen in de
overlegmomenten. Het ongewenste soleren van de middenmanager is in de praktijk nauwelijks
geobserveerd en in situaties waarin dat wel gebeurde, was dat voor middenmanagers en medewerkers
niet betekenisvol als handelen, maar meer een uitzondering.
Voortmaken: De middenmanager was in de meeste overleggen met de medewerkers, degene die de
tijd voor het overleg en per agendapunt bewaakt. Daarbij hebben de middenmanagers het voornemen
uitgesproken om niet te gaan jagen of ‘gelijk in de actie te schieten’. In de observatiemomenten zijn
middenmanagers besluitvaardig gebleken (de meeste agendapunten werden afgesloten met een
samenvatting, gevolgd door een actie of een besluit), zonder dat er door medewerkers is aangegeven
dat het te snel ging of dat medewerkers hun bijdrage niet konden leveren. Middenmanagers hebben
medewerkers tijdens de overleggen regelmatig uitgenodigd ‘om te zeggen wat er speelt’. Ook het
maken van een ‘moodrondje’ waarbij medewerkers de mogelijkheid kregen om uit te spreken ‘hoe ze
erbij zitten’, werd door middenmanagers begeleid, zonder dat er (tijds)druk op medewerkers werd
uitgeoefend. Het voornemen om tijd te nemen en die te gebruiken voor de medewerkers en voor
onderbouwde besluitvorming, is in de overleggen met medewerkers regelmatig betekenisvol
waargenomen.

7.2.3 Waargenomen handelingen buiten de spreektheorie van middenmanagers
In de voorgaande beschrijvingen is stilgestaan bij de handelingen die door de middenmanagers zelf
zijn besproken in het weergeven van het voorgenomen handelen. In het observeren tijdens de overleggen met medewerkers zijn echter ook andere betekenisvolle patronen van handelen waargenomen.
Dit zijn handelingen waarvan de middenmanager zich (vooraf en tijdens) de overleggen niet bewust
zijn. Ardon (2011) spreek daarbij over de ‘automatische piloot’ als hij het heeft over gedrag, waar
managers niet vooraf over nadenken, maar dat gewoon doen. Naar aanleiding van de observaties zijn
er zes aanvullende handelingen onderscheiden. Dit zijn achtereenvolgens de handelingen: challengen,
containen, negeren, overnemen, signaleren en waarnemen. De handelingen zullen hierna achtereenvolgens worden toegelicht en per handeling is als illustratie een kort ABC-schema toegevoegd.
1. Challengen
In het beschrijven van het gewenste handelen is al aangegeven dat de middenmanager veelvuldig
positieve feedback geeft, steunt en beloont. Maar daarnaast is ook het ter discussie stellen van
standpunten en meningen van anderen, een betekenisvolle handeling van de middenmanager. Een
voorbeeld van dit handelen deed zich voor in het overleg op 4-5-2014 bij de Bank. Het vormt een
goede illustratie van deze handeling.
A. Gast introduceert een aantal nieuwe beleidsregels voor de Bank. En roept op ‘jullie mogen ook
vragen stellen hoor, of doen jullie dat nooit?’
B. Middenmanager kijkt kort rond en stelt een inhoudelijke vraag. ‘Wat als dit zich voordoet, kunnen
we dan wel uit de voeten met deze maatregel, want volgens mij missen we dan iets. Of zie ik het
verkeerd?
C. Gast geeft antwoord en bevestigd daarmee het punt van de middenmanager. Deze kijkt (tevreden)
rond. Medewerkers reageren met ‘slimme vraag’ en gaan daarna zelf ook over tot het stellen van
vragen.
De middenmanager kan ook kritisch zijn, met name op inhoudelijke punten. Daarbij worden zowel
medewerkers als gasten positief kritisch benaderd en uitgedaagd, meestal in een vragende vorm ‘Is
dat nu echt wel zo?’ en ‘Weten we dat eigenlijk wel zeker?’.
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2. Containen
De middenmanager is in overleggen niet alleen een steun voor zijn gasten en medewerkers, in
sommige gevallen is zijn handelen gericht op het beschermen of afschermen van het team, voor
invloeden van buiten of voor factoren die hun werk kunnen beïnvloeden. In de overleggen is
bijvoorbeeld gesproken over ‘teams die stukken niet goed aanleveren’ of ‘klanten zomaar doorverbinden’. De middenmanager is dan in de meeste gevallen degene die met het andere team of de
andere middenmanager hierover contact opneemt. Maar ook tijdens het overleg zelf is het bieden van
bescherming, het containen, een betekenisvolle handeling. In het overleg van 7-7-2014 bij de Bank,
deed zich de volgende situatie voor:
A. Na inhoudelijke introductie van een onderwerp worden er veel kritische vragen door de
medewerkers gesteld (‘Ja, maar als dit nou niet werkt?’ en ‘Wat als nu blijkt dat …?’ en ‘Het kan
toch niet zo zijn dat?’). De gast wordt wat overvallen door de toon en hoeveelheid vragen en kan
niet meer alle vragen beatwoorden.
B. De middenmanager beantwoord zelf een paar vragen (waarbij de gast instemmend knikt) en licht
vervolgens nogmaals de context van het overleg toe en de plek van de gast hierin. Hij roept op om
‘te kijken wat er wél mogelijk is’.
C. De gast heeft even tijd gehad om op adem te komen, kan nog een paar vragen beantwoorden en
een medewerker zegt ‘wij zijn ook lastig’. Waarna gast, middenmanager en medewerkers moeten
lachen en het overleg voortgaat.
Het containen en afschermen wordt door de middenmanager ingevuld door letterlijk zaken bij medewerkers weg te houden (‘dat pak ik wel op, hoeven jullie niet te doen’), door structuur te bieden (‘hier
kunnen we toch zelf niet aan doen, dus laten we hier niet onze energie in steken’) en door zijn
standpunt te benoemen waardoor er helderheid ontstaat (‘als we dit niet halen, kan ik net zo goed
ambtenaar worden’).
3. Negeren
Tijdens de overleggen werd zichtbaar dat middenmanagers er soms bewust voor kiezen om op een
onderwerp niet in te gaan of om geen (vervolg)actie te ondernemen. Het meest betekenisvol werd dit
handelen als de middenmanager expliciet werd over het negeren van een signaal of actie en met name
als daarbij de motivatie voor het negeren ook werd toegelicht. Een voorbeeld ter illustratie is het
moment tijdens een overleg op 3-6-2014 bij de Bank.
A. Middenmanager geeft aan dat een actie ‘moet slagen’ en nodigt medewerkers uit om aan te geven
‘wat er nodig is’. Medewerkers komen met veel punten op het gebied van ICT, productaanpassingen en procesverbetering bij de backoffice.
B. Middenmanager reageert afhoudend en zegt ’Wat gaan jullie dan zelf doen? Want hier kan en ga
ik niet mee doen, het heeft geen zin om steeds naar anderen te kijken of ons te richten op dingen
die we toch niet kunnen veranderen’.
C. Medewerkers praten door elkaar heen. Sommigen herkennen wat de medewerker zegt en roepen
op om ‘hiermee op te houden’, maar daar waren niet alle medewerkers het over eens. Het gesprek
vervolgt met ‘Wat kunnen we zelf oppakken en doen?’.
Met het expliciet maken van de keuze en de motivatie, gaf de middenmanager ook duidelijk aan dat hij
het moment wel geregistreerd had (en dus niet was afgehaakt of afgeleid) en dat hij er bewust voor
koos om het te negeren (en niet uit onmacht of onwetendheid maar ervoor koos om niet te doen).
Daarmee laat hij ook zijn prioritering zien en wordt het negeren een betekenisvolle handeling van de
middenmanager.
4. Overnemen
Zoals eerder beschreven is het geven van ruimte voor de middenmanagers een belangrijk onderdeel
van het handelingsrepertoire. Daarbij wordt van de middenmanager gevraagd om in te schatten
wanneer de medewerker(s) aan het einde van hun kennis en kunde komen bij het gebruik maken van
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de ruimte. Dat is een moment waarop de middenmanager de actie of verantwoordelijkheid overneemt.
Ter illustratie een moment uit het overleg van een middenmanager van de Verzekeraar op 26-2-2014:
A. Medewerker doet inhoudelijk voorstel voor afhandelen van een issue.
B. Middenmanager vraagt de groep medewerkers waar hun voorkeur naar uitgaat en maakt daarvoor
een ‘rondje langs alle medewerkers’. Halverwege de ronde is het beeld voor de middenmanager
duidelijk en stopt hij het rondje voortijdig ‘Wij zijn er wel uit, toch?’. Hij vat samen en formuleert de
actie.
C. Medewerkers reageren opgelucht op de samenvatting ‘Dan schiet het ten minste op en krijgen we
geen gemiemel over details.’.
Belangrijk bij het overnemen van een actie of verantwoordelijkheid is dat de middenmanager dit in
overleg met de betreffende medewerker doet. Daarin ligt het verschil met het invullen en compenseren
(beide als ongewenst handelen benoemt door middenmanagers).
5. Signaleren
In de observaties zijn twee verschillende soorten signaleringen betekenisvol gebleken. Een eerste
vorm is die waarbij de middenmanager een signaal heeft voorbereid en dit als agendapunt of bij de
mededelingen wordt benoemd ‘voordat we starten moet ik wel eerst even iets kwijt, want er is een
incident geweest en ik vraag me af waar die mensen de afgelopen tijd zijn geweest dat dit proces zo
misgaat’. Dit betreft dan vaak constateringen van de middenmanager op basis van informatie die een
middenmanager eerder heeft dan de teamleden. Dat kan zijn op basis van voor hem beschikbare
managementinformatie (bijvoorbeeld de maandrapportage of een medewerkersonderzoek), maar kan
ook komen uit eigen waarnemingen (zie hierna) in gesprekken met stakeholders. De negatieve
signalen ‘dit moet echt anders jongens’ werden daarbij vaker waargenomen dan de positieve signalen
‘we hebben hard gewerkt de afgelopen periode en dat zie je terug in de cijfers’.
Een tweede vorm van signaleren of een signaal afgeven is ontstaat als het ware in het overleg zelf.
Gebaseerd op een inhoudelijke bespreking of groepsdynamiek, geeft de middenmanager een duidelijk
signaal af van ‘wat ik belangrijk vind’. Een illustratie hiervan, vind plaats op 7-4-2014, in een overleg
van de bank:
A. Medewerker doet een inhoudelijk voorstel over de wijze waarop volgens hem met nieuwe
beleidsregels moet worden omgegaan. Medewerkers gaan hierover in discussie en maken
grappen
B. Middenmanager neemt het woord en tijdens de discussie ‘Ik heb moeite met deze discussie.’. ‘Ik
zie dat we ons niet aan de regels lijken te houden.’. ‘Ik snap dat het moeilijk is, maar we moeten
het wel zo doen.’.
C. Medewerkers reageren op zijn signaal door hem inhoudelijk bij te vallen.
Doordat het signaal voor alle deelnemers herleidbaar is naar een gezamenlijk moment, waren dit type
signalen voor de medewerkers beter te plaatsen en was de acceptatie over het algemeen groter. Bij
het eerste (voorbereide) signaal, waren de gesprekken die daaropvolgende vaak korter en meer
gericht op ‘het begrijpen’, dan op het formuleren van vervolgacties of besluiten. Ook bij een positief
signaal waarbij de middenmanager de groep complimenteert met de prestaties. Daarop wordt door
medewerkers dan nauwelijks gereageerd (mensen zijn stil, er is wel oogcontact en er wordt geknikt).
6. Waarnemen
Nadat zijn medewerkers in kleine groepjes met een onderwerp aan de slag gaan, loopt de middenmanager rond en is stil. Hij kijkt, luistert en stelt af en toe een kleine vraag ‘Hoe bedoel je dat precies?’
om de medewerkers zo min mogelijk te storen. Hij is zoals hij dat vertelde ‘bewust op de achtergrond
om te kunnen zien wat er gebeurt’. Middenmanagers besteden een deel van hun tijd en aanwezigheid
in overleggen in de vorm van waarnemen en van observeren van de interactie in het overleg. Dat
betreft dan enerzijds de inhoud en anderzijds de manier waarop medewerkers handelen en interacteren. Meestal dienen die observaties en waarnemingen als basis voor het vormen van een eigen
227

mening en leiden tot besluiten. Maar soms is het er ook op gericht om te kunnen bepalen wanneer hij
de moet meedoen aan een gesprek, omdat die in zijn ogen niet effectief verloopt. Of om aan het einde
van een gesprek zijn gefundeerde feedback te kunnen geven. Bijvoorbeeld op 7-4-2014 als bij de Bank
het volgende gebeurt:
A. Middenmanager laat medewerkers met elkaar in gesprek gaan ‘over hoe ze dingen slimmer
kunnen doen’. Moedigt ze aan om de beste te willen zijn want ‘een beetje competitie kan geen
kwaad. De gemoederen lopen daarbij steeds verder op bij de medewerkers.
B. De middenmanager is stil, observeert en maakt aantekeningen. Daarna stuurt de middenmanager
het gesprek weer terug naar de feiten. Neemt het woord en doet een inhoudelijk voorstel.
C. Medewerkers ronden het gesprek af door het voorstel van de middenmanager te bespreken. Deze
sluit het hele agendapunt af door te zeggen ‘Dat het team een mooi en open gesprek heeft
gehad.’. De medewerkers mompelen nog wat na.
De beschrijving illustreert de toegevoegde waarde van de waarnemingen en observaties van de
middenmanager in het overleg bij de Bank. Eenzelfde voorbeeld doet zich voor op 3-6-2014 als bij de
Verzekeraar een middenmanager luistert en langere tijd niets zegt. Maar uiteindelijk zijn waarneming
deelt en feedback geeft door het team te complimenteren ‘goed gedaan jongens, mooi dat we dit
gesprek zo met respect kunnen voeren en dat iedereen goed luistert.’
Tijdens het waarnemen en luisteren heeft de middenmanager geregeld wel non-verbale interactie met
de medewerkers door ze aan te kijken en uit te nodigen om mee doen (bijvoorbeeld door een hoofdbeweging en te knikken). Door wat met observaties te doen (uitspreken of actie te ondernemen), wordt
voor medewerkers duidelijk dat de middenmanager nog aandachtig is en ervoor kiest ‘om te kijken en
te luisteren, in plaats van te praten’.
In totaal zijn hiermee zes handelingen beschreven die aanvullend zijn op het voorgenomen (gewenste
en ongewenste) handelingsrepertoire van de middenmanager. Deze zijn opgenomen in tabel 7.2. De
handelingen zijn afgeleid uit de betekenisvolle momenten in overleggen. In het vervolg van het onderzoek wordt beschreven in hoeverre deze handelingen ook buiten overlegsituaties betekenisvol zijn,
conform de aanpak die is beschreven in hoofdstuk 4. Daartoe wordt in hoofdstuk 8 de confrontatie met
de uitkomsten van de sleutelmomenten van de middenmanagers zelf, gemaakt. En is dit ook
behandeld in de finale bespreking van het handelingsrepertoire met de middenmanagers en de hoger
manager, die in hoofdstuk 9 wordt beschreven.

7.2.4 Handelingen wanneer middenmanager geen voorzitter is
In dit deel van het onderzoek zijn de middenmanagers geobserveerd tijdens hun overlegmomenten
met medewerkers. Op deze wijze is een beschrijving verkregen van het in de werksituatie waargenomen handelingsrepertoire van middenmanagers in overleggen met medewerkers. Gedurende het
onderzoeksproces is ook een aantal overleggen bezocht waarbij de middenmanager bewust ervoor
heeft gekozen om de rol van voorzitter te beleggen bij een medewerker. De middenmanager is daarbij
de deelnemer in een overleg van zijn team van medewerkers, zonder de verantwoordelijkheid van de
formele sturing van het overleg. In deze paragraaf worden enkele betekenisvolle verschillen van het
handelen van de middenmanager beschreven tussen de situatie waarin deze wel of geen voorzitter is
van het overleg met de medewerkers. Daarbij worden achtereenvolgens de verschillen beschreven in
voorgenomen gewenst handelen, het ongewenst handelen (waarvan middenmanagers zich voornemen om mee te stoppen) en de nieuw verkregen codes uit paragraaf 7.2.3.
Gewenst handelen
Doordat de middenmanager niet als voorzitter optreedt, hoeft hij minder tijd en aandacht te besteden
aan het sturen in de vergadering zelf. De middenmanager maakte dit ook fysiek zichtbaar door niet
voorin de vergaderzaal plaats te nemen, maar door tussen de medewerkers te gaan zitten.
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De middenmanager was minder zichtbaar aanwezig en geeft meer ruimte aan het team (en de
voorzitter) dan wanneer hij zelf voorzitter is. Die ruimte is met name in procedurele vorm, door de
medewerker het vergaderproces te laten sturen. De inhoudelijk besluiten en keuzes zijn in de
observatiemomenten altijd met instemming van de middenmanager genomen. Alleen is het verschil
met een overleg waarin de middenmanager voorzitter is, dat de middenmanager niet zelf het besluit of
de keuze formuleert, maar dat de medewerker dit doet en hij zijn (meestal non-verbale) toestemming
geeft aan de formulering.
In de observaties werd zichtbaar dat de middenmanager minder aan het woord is dan in andere overleggen. De mededelingen aan het begin van een overleg werden nog wel door hem gedaan, maar het
toelichten op de agenda wordt door de medewerker gedaan.
Voor het gewenste handelen is een geobserveerd verschil dat de middenmanager minder initiatief
neemt, en meer steunend en faciliterend is dan wanneer hij zelf voorzitter is. Daarbij richt hij zich
voornamelijk op de voorzitter door hem vragen te stellen (‘mag ik een vraag stellen, want ik wil het
snappen?’). De middenmanager is minder met de groep medewerkers in het geheel in gesprek en richt
zich meer op de medewerker die voorzitter is.
De middenmanager is in overleggen waarbij hij geen voorzitter is en wel aan het woord is, overwegend
positief naar het team en beloont hen in hun samenwerking. In de vorm van complimenten (‘dat doen
jullie goed’) en feedback (‘let op, het mag geen praat en klaag uur worden’), draagt hij bij aan het
overleg. Dat doet de middenmanager frequenter dan wanneer hij zelf als voorzitter fungeert.
Ongewenst handelen
Doordat de middenmanager minder zelf aan het woord is, heeft hij meer mogelijkheden om te luisteren
en te vragen. Dat levert onder andere op dat de middenmanager minder invult voor anderen en geen
aannames doet. In sommige gevallen zijn de vragen suggestief (‘Vinden wij dit dan wel professioneel?’), maar daarmee is de aanname in ieder geval expliciet gemaakt. In de nabesprekingen van de
overleggen waarbij de middenmanager geen voorzitter was, werd duidelijk dat het voornemen om te
stoppen met soleren, voortmaken en haasten, baat had bij het afstaan van de voorzitterrol. ‘Doordat ik
niet aan het stuur sta, kan ik minder het tempo bepalen en is het minder mijn show.’ In de overleggen
is dit ongewenste handelen niet betekenisvol waargenomen.
De middenmanager is, ook als hij geen voorzitter is, aandachtig en betrokken in de overleggen. Er zijn
geen waarnemingen van betekenis geweest waarin de middenmanager was afgehaakt of waarin hij
zich afsloot voor het overleg of zijn medewerkers. Dat blijkt onder meer uit het tussendoor doen van
suggesties naar het hele team (‘ga je ervan uit dat iedereen dit weet, of moeten we kennisuitwisseling
organiseren?) en door non-verbaal zijn instemming of afkeuring te laten zien. Daarmee stuurt de
middenmanager nog steeds mee met de voorzitter. Vooral de voorzitter lijkt hier last van te hebben,
want kijkt niet blij als de middenmanager hem compenseert, maar spreekt dit op geen enkel moment
uit. Dus in tegenstelling tot het ongewenste te veel afstand houden is er in die situaties eerder sprake
van te weinig ruimte bieden aan medewerkers en aan de voorzitter.
Aanvullende handelingen buiten de spreektheorie
Opvallende verschil tussen de vergaderingen waarbij de middenmanager geen voorzitter ten opzichte
van wanneer hij dat wel is, is dat de aanvullende handelingen allemaal aan betekenis winnen in de
geobserveerde momenten. Dit wordt ook door de middenmanager bevestigd. Want ‘omdat ik minder
op de tijd en op het proces hoef te letten, heb ik meer tijd om eens rond te kijken en te luisteren’.
Vanuit dit waarnemen volgen dan het signaleren van afwijkingen (‘Dat klopt volgens mij niet, waarom
zeg je dat?’) en het challengen van wat hij ziet of hoort (‘nee dat is niet mijn punt, het gaat erom dat
het niet op vrijdag met hangen en wurgen gebeurt’).
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Ook een belangrijk verschil is dat hij in staat blijkt om, op het juiste moment en in overleg met de
voorzitter, te kunnen bepalen wanneer het tijd is om het over te nemen. Belangrijk bij het overnemen
is dat de middenmanager houdt contact met de medewerker die voorzitter is. In de observaties is het
overnemen altijd gebeurt op initiatief van de middenmanager, maar wel in overleg (via oogcontact of
door dit expliciet uit te spreken) met de voorzitter. Dat dit niet altijd op deze gewenste wijze ging is al
benoemt in het compenseren, waarbij de middenmanager ‘zich niet kon inhouden en toch ging helpen’.
Doordat de middenmanager minder zichtbaar is en minder zelf aan het woord is, ontstaat de ruimte om
zaken bewust te negeren. In een overleg op 4-2-2015 loopt een agendapunt bijvoorbeeld langer door
dan gepland. De middenmanager kijkt op zijn horloge, maar negeert het. Daardoor komen andere
punten in de knel, maar de voorzitter haalt later de tijd in en het overleg sluit op tijd af.
Maar door zijn aanwezigheid is hij wel in staat om de veiligheid en bescherming te bieden voor zowel
de voorzitter en de medewerkers om te kunnen leren en experimenteren. Want ‘als je vragen hebt,
kom dan naar me toe. Ik kan niet zeggen dat ik overal antwoord op heb. Als jullie het daar mee eens
zijn’ Deze vorm van containment werd door een middenmanager ook expliciet gemaakt in een overleg
op 3-11-2014, waarin hij door de oproep ‘we kunnen van elkaar leren’ ook de medewerkers de ruimte
gaf om zaken uit te proberen en toe te staan dat er fouten worden gemaakt. En uiteindelijk is de
middenmanager ook degenen die containment biedt aan de voorzitter omdat in elk geobserveerd
overleg waarbij de middenmanager geen voorzitter was, diezelfde voorzitter wel aan de start
aankondigde ‘dat hij dit keer niet de voorzitter is’ en aan het einde ‘iedereen bedankt voor zijn
aanwezigheid’.
De betekenisvolle verschillen tussen een overleg waarbij de middenmanager wel of geen voorzitter is,
zijn in deze paragraaf normenvrij weergegeven. Op geen enkele wijze is de opzet geweest om een
voorkeur boven een van beide overlegvormen aan te geven. Ook de beschreven verschillen zelf,
geven hiertoe geen aanleiding. Wel geven de verschillen inzicht aan de middenmanagers over de
consequenties voor hun eigen handelen. En daarmee geeft het hen ook de mogelijkheid om te kiezen
welke overleg het beste aansluit bij hun gewenste en ongewenste handelen.

7.2.5 Verschillen tussen Bank en Verzekeraar
De beschrijving van de handelingen van de middenmanager is tot stand gekomen op basis observaties
die in aantal nagenoeg gelijk verdeeld zijn over de Bank en de Verzekeraar. Vanuit dit perspectief is
een analyse gemaakt van de meest betekenisvolle handelingen, als rode draad uit alle observaties.
Tijdens de observaties en de verwerking daarvan werden ook de verschillen tussen beide organisaties
zichtbaar. In deze paragraaf worden deze verschillen beschreven. Allereerst wordt daarbij de verschillen in de inrichting van de overleggen toegelicht. Daarna wordt ingegaan verschillen in handelingen de Bank en de Verzekeraar. Dit betreft drie handelingen namelijk: 1) besluiten, 2) informeren en
ten slotte 3) vragen.
Verschil in inrichting van het overleg
De context van de observaties van de middenmanagers zijn tijdens het onderzoek zichtbaar anders
geweest voor de Bank en de Verzekeraar. Bij de Bank werd door alle deelnemers elkaar de hand
geschud bij de begroeting voorafgaand aan het overleg en droegen alle mannen een pak en stropdas.
De overleggen vonden bij de Bank plaats in vergaderzalen, waarbij de deelnemers hun ‘gewoonteplek’
hadden en de middenmanager voorin de zaal (aan het hoofd van de vergadertafel) zat. Bij de Verzekeraar was de start minder formeel en werd door geen enkele deelnemer (en middenmanager) een
stropdas gedragen. Overleggen van de Verzekeraar waren soms op de werkvloer zelf, maar meestal in
een vergaderzaal aan een tafel.
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Ook in de onderwerpen zijn verschillen zichtbaar geworden. Bij de Bank zijn, vaker dan bij de Verzekeraar, gasten aanwezig geweest. Waarbij de middenmanager in alle gevallen als gastheer voor de
gasten optrad. Bij de Bank waren de dominerende onderwerpen gericht op productvoorwaarden, ICT
en processen, risk en compliance. Bij de Verzekeraar waren de meest voorkomende onderwerpen de
organisatie inrichting, processen en samenwerking in het team. Zowel bij de Bank als de Verzekeraar
is weinig gesproken over de klant, klantonderzoek of klanttevredenheid.
Verschil bij de handelingen
Hierna wordt ingegaan op de verschillen in handeling tussen de Bank en de Verzekeraar. Er worden
drie handelingen beschreven die bij de Bank en de Verzekeraar verschillend zijn waargenomen.
1. besluiten
In de overlegmomenten bij de Verzekeraar is (vaker dan bij de Bank) geobserveerd dat er onduidelijkheid was over wie het besluit neemt. Besluiten bij de Bank werden in de bijgewoonde overleggen
helder en eenduidig genomen. De formulering werd gedaan door de middenmanager en hij is ook
degenen die het besluit neemt. Medewerkers zijn daarin ook duidelijk ‘Jij mag het zeggen, jij gaat er
immers over.’. Zowel bij de Bank als bij de Verzekeraar wordt het mandaat van de middenmanager niet
ter discussie gesteld door de medewerkers. Er is geen overleg geweest waarin is waargenomen dat de
medewerkers (van Bank of Verzekeraar) de beslisruimte van de middenmanager ter discussie stelde,
als hij het agendapunt naar zich toe had getrokken. En bij de Bank geeft de middenmanager minder
vaak zijn beslisruimte aan de medewerkers dan de middenmanager bij de Verzekeraar.
Bij de Verzekeraar is (meer dan bij de Bank) waargenomen dat een deel van het overleg ging over wie
het besluit mag nemen en hoe we tot een besluit komen. Van die onduidelijkheid was alleen sprake als
de middenmanager zich niet op voorhand hierover uitsprak. Als hij in het midden liet wie het besluit zou
gaan nemen (voorafgaand aan een agendapunt) of neemt (tijdens de behandeling van een agendapunt). De middenmanager van de Verzekeraar nam deel aan dat gesprek hierover en was bezig met
zijn medewerkers ‘samen te kijken hoe we hierover besluiten’. Daarbij speelde de inhoud van het
agenda-punt ook een rol. Bij de Verzekeraar was de samenwerking in het team vaker een onderwerp
en bij de Bank vaker een beleidskeuze of inhoudelijk onderwerp. Bij de behandeling van de beleidskeuzes en inhoudelijke punten bij de Verzekeraar, was de middenmanager duidelijk in wie er besluiten
zou nemen. En dat was hij overwegend zelf.
2. informeren
Bij de Bank waren de middenmanagers met name aan het begin van het overleg, veel aan het woord.
Deels werd daarbij de agenda toegelicht en het overleg opgestart. Maar de middenmanager van de
Bank was ook degenen die aan het begin van elk overleg de medewerkers informeerde over onderwerpen buiten het team. Deze informatie was door de middenmanager van de Bank bepaald en liet
weinig ruimte voor vragen. De middenmanager ‘vertelt hoe het er voor staat’. De prestaties van het
team, de KPI’s, waren daar een vast onderdeel van. Het toelichten van de rapportage, tot op het
individu uitgesplitst, werd door de middenmanager van de Bank op zich genomen.
Bij de Verzekeraar neemt het informeren van de medewerkers minder tijd in beslag. De mededelingen
aan het begin richten zich op de organisatiewijzigingen en de mededelingen uit het MT. De rapportage
is nauwelijks onderwerp van gesprek bij de Verzekeraar en als dat wel gebeurt is dat op basis van een
incident of een vraag van een medewerker. Het operationele sturen ‘gebeurt ter plekke op de werkvloer’, gaf een middenmanager van de Verzekeraar daarbij aan.
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Het verschil in informeren bij de Bank en de Verzekeraar wordt zichtbaar in de wijze waarop de
informatiedeling tot stand komt. Bij de Bank is de middenmanager grotendeels degene die de meeste
informatie heeft en die deelt met de medewerkers. Bij de Verzekeraar is de beschikbare informatie
meer verdeeld over de middenmanager en de teamleden, en komt de deling van de informatie
interactiever (vraag en antwoord) tot stand.
3. vragen
Het stellen van vragen is voor zowel de middenmanagers van de Bank als van de Verzekeraar zeer
belangrijk in het voorgenomen handelen. In de observatiemomenten kwamen daarbij verschillen naar
voren in de wijze waarop de vragen worden gesteld.
Bij de Bank zijn de middenmanagers zeer direct in het stellen van de vragen. Veel van de vragen gaan
over de inhoud of over de bedrijfsvoering van de Bank en de vragen helpen de middenmanager en de
medewerkers om ‘te snappen hoe het zit’. Daarbij schuwen ze de confrontatie niet door de vraag te
koppelen aan een eigen stellingname of mening. De middenmanager neemt daarbij duidelijk een
positie in en gebruikt de vraag om een reactie te krijgen. Het betreft dan veelal een mening, gevolgd
door een gesloten vraag ‘ik denk dat het zo zit, zijn jullie het daar mee eens?’. Daarnaast zijn de
vragen ook tijdens het teamoverleg, gericht op de individuele medewerker, bijvoorbeeld als het gaat
over zijn prestaties in de afgelopen periode en ‘wat denk je de komende periode aan omzet te
draaien?’
Bij de Verzekeraar stellen de middenmanagers veel vragen aan de groep in zijn geheel en wordt vaak
gesproken in het meervoud: ‘hoe denken jullie dat het beter kan?’. De middenmanager lijkt daarbij zelf
geen mening te hebben of het gesprek te sturen. De vragen zijn zeer open en tot op zeker hoogte ook
abstract ‘waarom denken jullie dat dit gebeurt?’. De medewerkers zijn daardoor regelmatig in verwarring (zichtbaar aan de gezichtsuitdrukking en soms hardop benoemt) en de antwoorden lopen dan
sterk uiteen. Het levert veel informatie op, maar geeft weinig richting voor besluiten of acties. Daarbij
zijn de vragen van de middenmanagers van de Verzekeraar regelmatig gericht op interactie en gevoel
‘hoe zitten we erbij’, wat door de medewerkers wordt gewaardeerd en veel zicht geeft op de onderstroom in het team, zowel voor de middenmanager als de medewerkers.
Het verschil tussen de Bank en de Verzekeraar is daarmee niet de handeling zelf (het stellen van de
vragen), maar wel de aard en wijze van het vragen stellen. Bij de Bank worden meer gesloten vragen
gericht op de inhoud gesteld dan bij de Verzekeraar.
De drie handelingen die hiervoor zijn beschreven (besluiten, informeren en vragen) zijn betekenisvol
voor zowel de middenmanagers van de Bank als de Verzekeraar. Betekenisgeving is een sociaal
proces (Weick, 1995) waarbij de actoren (in dit geval de middenmanager en de medewerkers) ieder
een rol spelen, maar waarbij ook de omgeving en context van invloed is op de collectieve betekenisgeving zelf. Waar in deze paragraaf is gesproken over de verschillen tussen de Bank en Verzekeraar,
is beschreven welke verschillen in verschijningsvorm van het handelen zijn geobserveerd, in interactie
met de context. Met de beschreven verschillen wordt geen afbreuk gedaan aan het handelingsrepertoire zoals dat is waargenomen, maar wordt een verdieping gegeven op het waargenomen
handelingsrepertoire zoals dat (conceptueel) in het voorgaande deel van de paragraaf is beschreven.
Daarmee is beschreven dat de context ook van betekenis is voor het handelen van de middenmanager, zonder dat dit aanleiding geeft om de beschrijving van het handelingsrepertoire te wijzigen.
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7.2.6 Resumerend: het waargenomen handelingsrepertoire in overleggen met
medewerkers
In paragraaf 7.2 zijn de waargenomen handelingen beschreven van middenmanagers in overleggen
met medewerkers (teamoverleggen). Daarbij is de beschrijving vergeleken met de voorgenomen
handelingen van middenmanagers, zoals door hen beschreven in hoofdstuk 6. Uit de beschrijvingen
komt naar voren dat alleen Kiezen niet betekenisvol is waargenomen in de overleggen. De andere
handelingen zijn dat wel. Ook zijn de waargenomen handelingen vergeleken met de handelingen die
door de middenmanagers als ongewenst zijn bestempeld en waarmee de middenmanagers willen
stoppen of die ze niet meer willen doen. Daarbij is in de overleggen van de middenmanagers met hun
medewerkers, alleen het compenseren betekenisvol waargenomen. De andere ongewenste handelingen zijn niet betekenisvol uit de waarnemingen gebleken. Naast het vooraf beschreven gewenste
en ongewenste handelen van de middenmanagers, zijn nog zes betekenisvolle handelingen in de
overleggen waargenomen. Dit zijn het challengen, containen, negeren, overnemen, signaleren en
waarnemen. Over deze handelingen is niet met de middenmanagers bepaald of deze gewenst of
ongewenst zijn, daarom zijn deze als aparte groep beschreven. In tabel 7.2 staan de uitkomsten van
het waargenomen handelen van de middenmanagers in overleggen met hun medewerkers, nogmaals
samengevat beschreven.
Tabel 7.2 Overzicht van handelingen van middenmanagers in hun overleg met medewerkers
1. Gewenst handelen
Voorgenomen

2. Ongewenst handelen
Waargenomen

1. Afhandelen zelf

1. Afhandelen zelf

Voorgenomen
(stoppen)
1. Afsluiten

Waargenomen

2. Belonen
3. Besluiten

2. Belonen
3. Besluiten

2. Afstand houden
3. Afwachten

2. 3. -

4. Coachen
5. Faciliteren

4. Coachen
5. Faciliteren

4. Compenseren
5. Haasten

4. Compenseren
5. -

6. Feedback geven
7. Informeren

6. Feedback geven
7. Informeren

6. Invullen
7. Meebewegen

6. 7. -

8. Initiatief nemen
9. Kiezen

8. Initiatief nemen
9. -

8. Soleren
9. Voortmaken

8. 9. -

1. -

10. Onderbouwen
11. Overleggen groep

10. Onderbouwen
11. Overleggen groep

12. Regie voeren
13. Ruimte geven

12. Regie voeren
13. Ruimte geven

3. Nieuwe waargenomen handelingen
1. Challengen

14. Samenwerken
15, Steunen

14. Samenwerken
15, Steunen

2. Containen
3. Negeren

16. Vragen

16. Vragen

4. Overnemen
5. Signaleren
6. Waarnemen

7.3 Handelingsrepertoire in vergaderingen met andere middenmanagers
In deze paragraaf worden de handelingen beschreven van de middenmanagers in overleggen met hun
hogere manager, waarbij de middenmanager deelnemers zijn in het overleg. Gestart wordt met de
handelingen die door middenmanagers in hoofdstuk 6 als wenselijk zijn genoemd. Daarna wordt
stilgestaan bij de ongewenste handelingen, waarvan middenmanagers zich voornemen om dat niet
te doen of niet meer te doen. Voor zowel het voorgenomen gewenste als ongewenste handelen
wordt aangegeven of deze in de praktijk ook betekenisvol zijn waargenomen. Daarna zullen de
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betekenisvolle handelingen worden beschreven die niet door middenmanagers vooraf geëxpliciteerd
zijn, maar die wel zijn waargenomen. Daarna wordt aandacht besteed aan het verschil in
handelingsrepertoire van de middenmanagers als de hoger manager niet de voorzitter van het overleg
is, maar dat wordt overgenomen door een middenmanager. Als laatste onderdeel van deze paragraaf
wordt stilgestaan bij relevante verschillen tussen de Bank en de Verzekeraar.

7.3.1 Gewenst handelen
In dit deel worden de handelingen beschreven die in de overlegmomenten betekenisvol zijn waargenomen en die overeenkomen met de handelingen die de middenmanagers zich hebben voorgenomen.
En die zij als gewenst beschouwen.
Afhandelen zelf: Tijdens het overleg met andere middenmanagers komt nagenoeg geen enkele actie
bij de hoger manager terecht. De middenmanagers nemen het merendeel van de acties individueel
voor hun rekening. Er worden vrijwel nooit gezamenlijke acties gedefinieerd. Wel geven de middenmanagers regelmatig aan ‘dat ik mijn team hierbij ga betrekken’. Het initiatief om andere te betrekken
ligt daarbij bij de middenmanager en ook de verantwoordelijkheid voor het zelf afhandelen van de actie
blijft bij hem belegd.
Belonen: de middenmanagers zijn in de overleggen expliciet in het geven van complimenten aan
elkaar. De complimenten gaan daarbij veelal over de prestaties van hun team ‘we hebben een jaar
lang hard gewerkt voor deze target, dus dit is echt bijzonder’. Regelmatig is de hoger manager daarbij
degene die het eerste compliment geeft en vallen andere middenmanagers bij. Ook tijdens overleggen
‘belonen’ middenmanagers elkaar door positieve feedback (‘blij dat je dat eerlijk zegt’) en complimenten (‘goede tip, dankje!’).
Besluiten: in de overleggen waarbij de hoger manager aanwezig was, werden de strategische en
tactische besluiten, door de hoger manager genomen. Daarbij geven de middenmanagers input en
dringen zij veelvuldig aan op ‘we moeten hier wel een helder besluit over nemen’. Bij afwezigheid van
de hoger manager blijft het streven naar besluiten nemen overeind, alleen is dan onduidelijk wie de
besluiten mag nemen en hoe ver hun mandaat gaat. ‘Omdat de hogere manager er niet bij is en dit er
dan bijhoort. Laten we dus kiezen voor het minst slechte en dat later bij de hogere manager toetsen.’
Bij de operationele keuzes en keuzes die dicht op de medewerkers zitten, nemen de middenmanagers
gezamenlijk een besluit (met instemming van de hoger manager).
Coachen: het coachen van collega’s gebeurt alleen als de middenmanager hier zelf actief op vraagt
(‘ik ben wel benieuwd hoe jullie dat doen’), bij en collectief geconstateerd probleem of als de hoger
manager hen daartoe uitgenodigd (‘help hem eens jongens’). Verder coachen de middenmanagers
elkaar nauwelijks in de geobserveerde overleggen. Het coachen van de middenmanagers wordt in die
situaties door de hoger manager gedaan en is voor de middenmanagers geen betekenisvol handelen
in de overlegmomenten met elkaar.
Faciliteren: deze handeling vanuit de middenmanagers is in de overleggen met andere middenmanagers niet betekenisvol waargenomen. Wel handelt de hoger manager op deze wijze, om zo de
middenmanagers in de gelegenheid te stellen hun werk te doen.
Feedback geven: de middenmanagers geven elkaar in het overleg feedback op de geleverde
prestaties van hun team, maar zelden op de bijdrage die de middenmanagers daarin hebben gehad.
Een middenmanager verwoordde dat met enige humor door te zeggen ‘mooi resultaat, ik weet niet zo
goed wat jouw bijdrage daarin was, maar je mensen hebben iets moois opgeleverd’. Die humor en ook
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de goede sfeer, was kenmerkend voor de bijgewoonde overleggen. In de overleggen zelf geven de
middenmanagers elkaar positieve feedback (zie ook bij Belonen) en waren er weinig voorbeelden van
negatieve feedback of manifeste conflicten.
Informeren: aan het begin van het overleg is het de hoger manager die de middenmanagers bijpraat en
informeert over strategische onderwerpen. Tijdens de overleggen informeren de middenmanager
elkaar met name over de laatste stand van zaken in hun eigen teams. Zeker als er goed nieuws te
melden is door een middenmanager dan ‘zit hij te popelen’. En krijgt hij van zijn collega’s ook de ruimte
om ‘even het podium te pakken’. Op andere momenten in het overleg informeren de middenmanagers
elkaar gedurende een agendapunt, waar zij bij betrokken zijn of waar zij eigenaar van zijn. Dit gebeurt
dan merendeels als onderdeel van een bespreking of discussie.
Initiatief nemen: de agenda van de meeste bijgewoonde overleggen, is door de hoger manager voorbereid. Tijdens de overleggen nemen de middenmanagers initiatief door op de agendapunten voorstellen te doen en die als initiatief neer te leggen bij de aanwezigen. Ook worden in het overleg zelf
initiateven genomen om het gesprek beter te laten verlopen. Dit wordt niet per se bij de voorzitter
gelaten. In een bijeenkomst van de Verzekeraar intervenieerde een middenmanager bijvoorbeeld door
te zeggen ‘Jongens dit duurt te lang, laten we doorgaan naar een volgend punt.’. Andere middenmanagers vallen vervolgens bij en de hoger manager besluit om inderdaad door te gaan.
Kiezen: in de overleggen wordt door middenmanagers vaak een voorkeur uitgesproken voor een
alternatief of optie (‘wat mij betreft kunnen we er weer een fotowedstrijd van maken’ of ‘ik zou ervoor
kiezen om met dagstarts te werken’). Anders dan in het overleg met hun medewerkers, zijn de middenmanager duidelijker in hun standpunt of mening. En anders dan bij de overleggen met medewerkers,
nemen zij niet uiteindelijk het besluit, maar doet de hoger manager dat. De middenmanagers gaven in
de nabespreking onder meer aan dat zij zich daardoor ‘vrijer voelden om een keuze te maken en hun
mening te geven tijdens een overleg’.
Onderbouwen: in de meeste overleggen die zijn bijgewoond, zijn de onderwerpen die werden besproken, minder inhoudelijk van aard. Voorbeelden van onderwerpen zijn geweest het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de Net Promotor Score, ziekteverzuimbeleid en fraudebeleid. Op deze
onderwerpen hebben de middenmanagers veel dossierkennis en willen zij het begrijpen ‘ik snap het
niet … Kan het kloppen dat…?’. Daarbij moet de voorzitter van het overleg regelmatig de middenmanagers tot de orde roepen, omdat zij te veel de details ingaan bij het onderbouwen van keuzes en
besluiten ‘laten we het compact houden’. Het geeft aan dat de middenmanagers in de overleggen
bezig zijn met het onderbouwen van de keuzes die zijn gemaakt.
Overleggen groep: net als bij de overleggen met de medewerkers, is het overleggen met de andere
middenmanagers betekenisvol voor de hoger manager en de middenmanager. In de overleggen met
de middenmanagers onderling wordt dit op twee manieren zichtbaar. Als eerste in het overleg zelf,
doordat er nauwelijks afmeldingen zijn (‘ik heb echt mijn best gedaan erbij te zijn in deze drukke tijd,
want ik vind het belangrijk om elkaar te blijven spreken’) en overleggen in de observatieperiode zelden
zijn verzet. Als tweede wordt de betekenis van overleggen met de groep zichtbaar, omdat middenmanagers in het MT-overleg regelmatig teruggrijpen op het overleg met hun medewerkers. Zij
refereren en citeren hier letterlijk uit als het om inhoudelijke punten gaat (‘Gisteren zeiden mijn mensen
in het overleg nog dat het wel ontzettend druk is aan de telefoon. Dat zie je ook terug in de cijfers.’).
Regie voeren: tijdens het overleg met de hoger managers ligt de regie over het overleg in hoofdzaak bij
de hogere manager of de voorzitter van het overleg (als de hoger manager dit niet invult). De
middenmanagers doen kleine bijstuuracties in het overleg (‘gaan we nu niet te veel de details in?’),
maar laten de definitieve sturing op de agendapunten aan de voorzitter over. Voor de deelnemende
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middenmanagers is het voeren van regie in het overleg zelf, daarom geen betekenisvol onderdeel van
het handelingsrepertoire in overleggen waarbij zij als deelnemer aanwezig zijn.
Ruimte geven: ook voor het geven van ruimte geldt dat dit met name door de voorzitter van het overleg
gebeurt. De middenmanagers zijn over het geheel juist degenen die de ruimte krijgen (in plaats van
geven). In de overleggen zelf zijn de middenmanagers betrokken bij de discussies en worden zij door
de voorzitter tot de orde geroepen als ze te veel ruimte innemen of elkaar niet laten uitspreken. En dat
wordt door hen ook geaccepteerd ‘vanwege de tijd’. De middenmanagers geven elkaar niet veel ruimte
(‘je moet hier wel een beetje voor jezelf zorgen en opkomen, dat doen anderen niet voor je’). Maar ze
respecteren wel de ruimte van elkaar en zijn in hun gesprekken wel zorgvuldig naar elkaar (‘vind je het
goed als?’ en ‘mag ik hierop iets aanvullen?).
Samenwerken: tijdens de overleggen die zijn bijgewoond, was er veel interactie tussen de middenmanagers en de hoger manager. Samen werd in de overleggen gewerkt aan de strategische doelen
van de Bank en de Verzekeraar. Zoals bij Afhandelen al benoemt, is het samenwerken tussen de
middenmanagers buiten de overleggen niet waargenomen. De meeste acties die in het overleg werden
benoemd zijn toegewezen aan een middenmanager individueel, met zijn team of met de hoger
manager. Er zijn geen betekenisvolle acties vanuit dit deel van het onderzoek waargenomen, die door
meerdere middenmanagers gezamenlijk werden opgepakt en waarvoor buiten het overleg is samengewerkt.
Steunen: middenmanagers steunen elkaar in het overleg door elkaar bij te vallen op inhoud en door te
knikken als een collega iets vertelt. Als middenmanagers elkaar aanvullen, doen zij dat met korte
inleidingen ‘als ik mag aanvullen’ en ‘vind je het goed dat’ of ‘is het een idee als’. Het steunen gebeurt
vooral naar elkaar en minder naar de hoger manager. In een overleg op 26-4-2014 roept de hoger
manager van de Bank een middenmanager ter verantwoording. ‘Ik vraag een verklaring.’ De middenmanager zegt ‘Het is simpel.’. Een andere middenmanager wil hem bijvallen, maar de hoger manager
pakt het gesprek terug ‘Even duidelijk jongens, ik wil het van hem horen, niet van iemand anders.’.
Uiteindelijk is er geen afdoende verklaring te geven en wordt er een vervolgactie geformuleerd. Waarbij
een middenmanager nog wel zegt dat hij ‘bij de manier waarop wij dit hebben besproken geen fijn
gevoel heeft.’. De eerste middenmanager zoekt oogcontact en de middenmanagers knikken tenslotte
nog even naar elkaar.
Vragen: de middenmanagers stellen elkaar vragen over beleidskeuzes en strategie, maar veel gericht
op hoger manager. Het stellen van vragen is minder frequent en minder open dan in de overleggen
met medewerkers, maar is ook hier betekenisvol voor de middenmanagers. Omdat de middenmanagers meer van de inhoud afweten, neemt het aantal open vragen af. ‘Als je het weet moet je het
zeggen, als je het niet weet moet je het vragen’, zo gaf een middenmanager van de Bank aan. Dat kan
verklaren waarom er meer gesloten vragen en toetsende vragen worden gesteld (zie ook hierna bij het
willen stoppen met Invullen). De vragen worden in sommige gevallen gebruikt voor het geven van
feedback. De vragen worden daarbij direct aan een andere middenmanager gesteld en zijn kritisch van
aard (‘wat ik heb gezien is……, klopt dat wel met jouw verhaal?’ en ‘dat is toch niet professioneel’?).
Ook hierbij gebruiken de middenmanagers vaak een korte inleiding of aankondiging van de kritische
vraag om deze in te bedden (‘ik weet niet of dit het moment is, maar ik heb wel een vraag’).

7.3.2 Ongewenst handelen
Naast de hiervoor beschreven handelingen die de middenmanagers zich hebben voorgenomen wél te
doen, hebben zij ook handelingen beschreven die ongewenst zijn en die zij zich als het ware ‘voornemen om níet (meer) te doen’. Voor deze handelingen wordt beschreven of (en eventueel hoe) deze
betekenisvol zijn waargenomen in de overleggen die zijn bijgewoond met andere middenmanagers.
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Afsluiten: bij het beschrijven van hun voornemen om het afsluiten te laten verdwijnen, hadden de
middenmanagers met name het afsluiten richting medewerkers in gedachten. Daarbij werd afsluiten
gezien als het tegenovergestelde van samenwerken met hun medewerkers. In de overleggen met
andere middenmanagers is het afsluiten niet betekenisvol waargenomen. Uiteraard zijn er momenten
zichtbaar geweest waarin een middenmanager bijvoorbeeld met zijn mail bezig was en daarmee
minder met het overleg zelf, maar deze momenten waren over het algemeen zeer kort en werden door
de andere middenmanagers of de hoger manager al snel in het overleg zelf aangekaart ‘blijven we er
wel even bij, <middenmanager>?’
Afstand houden: ook dit ongewenste handelen en het voornemen om hiermee te stoppen, wordt door
de middenmanagers vooral gekoppeld aan hun afstand tot de medewerkers. Naar andere collega’s toe
werd dit benoemd als ‘je terugtrekken op je eigen eilandje’ of ‘onbenaderbaar zijn voor je collega’s’. In
het overleg met de middenmanagers is dit handelen niet waargenomen. De middenmanagers spreken
weliswaar in eerste instantie vooral over hun eigen team, maar staan open voor feedback van andere
middenmanagers en nodigen de middenmanagers ook uit om ‘eens bij ons langs te komen’.
Afwachten: in de overleggen van de middenmanagers onder elkaar, werd de drive en motivatie van de
middenmanagers zichtbaar. Bij de bespreking van de onderwerpen was in de meeste gevallen geen
sprake van een afwachtende houding. De frustratie lijkt juist toe te nemen, als blijkt dat ‘we er niets aan
kunnen doen’. De middenmanagers leggen zich daar niet eenvoudig bij neer. Bijvoorbeeld in een overleg van de Bank op 12-12-2014 waarbij de hoger manager aangeeft dat als we ‘tijd tekortkomen of niet
alle info hebben, we het in de loop van de week wel kunnen afronden’. Hij roept daarmee op om even
af te wachten en uit te stellen. De middenmanagers reageren direct en zeggen ‘dat ze vinden dat
iedereen aan bod moet komen en dat dit binnen de tijd moet kunnen’. Vervolgens schroeven ze het
spreektempo op en behandelen ze alle punten.
Compenseren: ‘het dichtlopen van de gaten van anderen’, zoals een middenmanager dat formuleerde,
is niet betekenisvol waargenomen in de overleggen met de middenmanagers onderling. De middenmanagers steunden elkaar wel (zie hiervoor), maar ongevraagd acties oppakken, zonder dat in afstemming te doen met een andere middenmanager, is in de bijgewoonde overleggen niet waargenomen.
Haasten: in de overleggen is het Afwachten van de middenmanagers nauwelijks waargenomen, maar
het tegenovergesteld, het haasten is nog wel geobserveerd. De dadendrang van de middenmanagers
is onverminderd hoog en werkdruk is daarbij geen excuus ‘om in dit overleg een actie niet af te
hebben’. Als een middenmanager dat aangeeft en daaraan toevoegt dat hij ‘veel op zijn bord heeft
liggen’, wordt voorgesteld om de actie dan over twee weken af te hebben. De middenmanager gaat
akkoord ‘onder voorbehoud dat het lukt met de bila’s´, maar dat voorbehoud wordt niet gehoord. Er is
geen discussie over de inhoud of de kwaliteit van de actie, het tempo (‘dat vroeg ik drie weken geleden
ook al aan je’) heeft hier de meeste betekenis.
Invullen: het voornemen om te stoppen met invullen van een mening of informatie heeft de volle
aandacht van de middenmanagers. En hoewel het invullen ook tijdens de overleggen met middenmanagers onderling nog steeds gebeurt, is het ook regelmatig onderwerp van gesprek. Dat gesprek
wordt inhoudelijk opgestart naar aanleiding van een toetsvraag van een middenmanager (‘het was toch
zo dat….?’ Waarop een collega reageert ‘nou volgens mij niet eigenlijk’) waarop de inhoudelijke
bespreking van de aanname en invulling plaatsvindt. Het invullen zelf, de handeling, is ook expliciet
onderwerp van gesprek. Bijvoorbeeld in een overleg bij de Verzekeraar op 16-6-2015. Daarin spreekt
een middenmanager een andere middenmanager aan ‘je aanname klopt niet hoor, waarom vraagt je
het niet eerst even?’. De andere middenmanager legt uit ‘dat hij daarvoor te druk is’. Waarop het
gesprek voortgaat en wordt besproken dat aannames kunnen leiden tot fouten, die juist weer de werkdruk verhogen. Het geeft weer dat de middenmanagers zich voornemen om te stoppen met invullen en
daar ook actief mee bezig zijn, maar dat het handelen nog steeds voorkomt.
237

Meebewegen: bij het waargenomen handelen van middenmanagers in overleggen met andere middenmanagers is het meebewegen niet betekenisvol. De middenmanagers zijn voldoende kritisch op bivoorbeeld de informatie of voorstellen die de hoger manager in de overleggen ter sprake brengt. Het
leidt er zelfs toe dat een hoger manager de oproep doet ‘om het overleg vooral positief en constructief
te maken.’ Een ander voorbeeld van het ‘niet meebewegen’ doet zich voor in een overleg van de Bank
op 10-4-2015. De hoger manager licht een beleidsdocument toe en geeft aan dat ‘er geen ruimte is om
af te wijken’. De middenmanagers reageren daarop door ‘dat is lekker’ te zeggen. Een middenmanager
schudt zijn hoofd en zegt verder niets. De hoger manager laat dat signaal lopen, maar gaat wel het
gesprek aan over de kritiek die de middenmanagers hebben en toetst aan het einde of iedereen
‘het ermee eens’ is. Het is een voorbeeld waarin duidelijk wordt dat de middenmanagers niet
klakkeloos alles aannemen, maar kritisch zijn en het initiatief nemen om het gesprek hierover aan
te gaan, ook al krijgen ze daarbij niet gelijk.
Soleren: in de overleggen met andere middenmanagers is het soleren nauwelijks waargenomen. De
aversie tegen het soleren bestaat voor veel middenmanagers uit het machogedrag en zichzelf ‘op de
voorgrond plaatsen’. Het soleren behoorde niet tot het waargenomen handelen van de middenmanager in de overleggen met de andere middenmanagers. Wel zijn middenmanagers geneigd
(‘ik ben trots op mijn mensen’) om de prestaties van hun team te benadrukken en te profileren. Er
waren daarbij signalen dat de middenmanager het risico had om zichzelf te veel naar de achtergrond
te verplaatsen en dat hij zich te veel zou laten leiden door het team. Met name de hoger manager gaf
daarvoor signalen af door de oproep ‘Kort op de bal, je mag er strakker inzitten naar je mensen.’.
Daarmee wilde de hoger manager duidelijk maken dat de middenmanager (vanuit zijn aversie tegen
te veel profileren) niet moet doorslaan naar ‘onzichtbaar zijn’.
Voortmaken: het tempo (spreektempo en hoeveelheid agendapunten) in de overleggen met middenmanagers onderling, ligt hoog. In de overleggen zijn nauwelijks stiltes waargenomen, elke seconde is
gevuld. ‘Er is ook zoveel te doen’, verzuchtte een middenmanager. Tegelijkertijd slagen de middenmanagers, in de overleggen waarbij is geobserveerd, erin om de kwaliteit van de besluitvorming te
waarborgen. Tijdens de overleggen is voor de aanwezige middenmanagers, voldoende tijd en ruimte
geweest om een inbreng te hebben in de discussie. Soms ging dat door het hoge spreektempo niet
even ordentelijk. Zoals op 7-4-2015 bij de Verzekeraar, waarbij door de voorzitter de discussie werd
afgesloten met ‘laten we het centraal houden en een actie formuleren’. En de middenmanagers
instemden met de uiteindelijke actie. Tegenover het voortmaken, wat door de middenmanagers als
ongewenst wordt benoemd, staat het ‘onderbouwen van een besluit’. Deze handeling is in de overleggen van middenmanagers waargenomen en van betekenis, het voortmaken is dat niet. De middenmanagers nemen de tijd en ruimte om een besluit te doorgronden en de argumenten te verzamelen.
De medewerkers zijn daarbij een belangrijke factor want zoals een middenmanager zei ‘Ik moet het
wel aan ze kunnen uitleggen en als ik het niet snap, hoe kan ik dan verwachten dat zij het snappen.
En gaan doen!’ .Waarmee hij benadrukte dat hij liever ‘iets later een goed besluit, dan snel een slecht
besluit’ had.

7.3.3 Waargenomen handelingen buiten de spreektheorie van middenmanagers
In de voorgaande beschrijvingen is stilgestaan bij de handelingen die door de middenmanagers zelf
zijn besproken in het weergeven van het voorgenomen handelen. In het observeren tijdens de overleggen met andere middenmanager zijn echter ook andere betekenisvolle patronen van handelen
waargenomen. Naar aanleiding van de observaties zijn er vier aanvullende handelingen onderscheiden. Dit zijn achtereenvolgens de handelingen: challengen, rapporteren, signaleren en waarnemen. De handelingen zullen hierna achtereenvolgens worden toegelicht en per handeling is als
illustratie een ABC-schema toegevoegd.
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1. Challengen
Door de middenmanagers is in het voorgenomen handelen al aangegeven dat zij het ongewenst
vinden om mee te bewegen, om kritiekloos (meningen van) anderen te volgen. Zij hebben zich
voorgenomen om dat niet meer toe doen. In de overleggen met middenmanagers onderling is het
handelen waargenomen wat het tegenovergestelde van meebewegen zou kunnen worden genoemd,
namelijk het challengen. Daarbij wordt door de middenmanagers een onderwerp ter discussie gesteld
of wordt een collega/gast kritisch bevraagd. Een voorbeeld hiervan vond plaats in een overleg bij de
Bank op 12-12-2014:
A. Middenmanager1 doet een voorstel voor de waardering en beloning van een medewerker uit zijn
team.
B. De andere middenmanagers (en hoger manager) challengen het voorstel. In eerste instantie door
vragen te stellen (’Hoe ben je hiertoe gekomen?’ en ‘Wat zie je hem dan doen?’). Na beantwoording van de vragen door de middenmanager1, geven de andere middenmanagers hun
mening.
C. Middenmanager1 vat de discussie samen, waarbij zijn oorspronkelijke voorstel op een paar
punten is aangepast en zegt ‘Dan ga ik het zo doen, oké?’. Andere middenmanagers knikken.
Doordat het challengen veelal in een vragende vorm gebeurt (‘Klopt dat wel?’ en ‘Ss dat eigenlijk wel
zo?’) of doordat het challengen wordt aangekondigd (‘Mag hier ook even op reageren? Want….’) wordt
de kritische kant van het challengen door de middenmanager afgezwakt. Ondanks dat afzwakken, leidt
challengen een aantal malen tot meer negatieve emoties in een overleg. In een overleg van de
Verzekeraar op 9-6-2015, waar een middenmanager vraagt met stemverheffing aan een andere
middenmanager ‘Steekt dat zo nauw?’ en de andere middenmanager reageert snel en fel ‘Ja
natuurlijk!’. De andere aanwezigen zijn in eerste instantie stil, maar kijken elkaar aan met gefronste
blikken van afkeuring en reageren vervolgens met ‘Nou nou, beetje rustig mag wel.’ naar beide
middenmanagers. Het challengen werd in de overleggen vaak gevolgd door een afzwakkende
toetsvraag (‘Daar kies jij voor, toch? en ‘Maar dan moeten we het alsnog doorsturen, of niet?). Het is
een voorbeeld van de balans die de middenmanagers bij het challengen zoeken. Tussen enerzijds
kritisch en anderzijds een goede sfeer.
2. Rapporteren
Aan het begin van de meeste overleggen werd als agendapunt de prestaties van de verschillende
teams behandeld. De middenmanagers geven daarbij een toelichting op de prestaties van hun eigen
team en rapporteren daarmee de stand van zaken naar hun collega’s. De andere middenmanagers
kunnen daarbij vragen stellen en eventueel feedback geven of suggesties doen. Een voorbeeld wat dit
goed weergeeft vindt plaats op 31-3-2015 bij de Verzekeraar:
A. Voorzitter nodigt om de beurt de middenmanagers uit om hun resultaten toe te lichten.
Middenmanager1 geeft aan dat zijn rapportage ‘niet helemaal klopt’. Daarna licht
middenmanager2 zijn rapportage toe.
B. Andere middenmanagers zijn stil en luisteren. Daarna worden er veel vragen gesteld aan
middenmanager2. Met name ‘Ik snap het niet …’ en ‘Kan het kloppen dat…’.
C. Middenmanager2 licht resultaten toe, en verklaart ‘waarom het toch klopt’. Er worden geen
afspraken gemaakt of tips gegeven.
In een aantal overleggen werd door een middenmanager spontaan een rapportage en toelichting
gegeven op de prestaties van zijn team. In alle gevallen ging het daarbij om een positieve afwijking van
de norm en ‘kan ik mijn team echt een compliment geven voor wat ze hebben gepresteerd’. Andere
middenmanagers complimenteren hem daarmee.
Daarnaast zijn er ook momenten geobserveerd, waarbij een middenmanager of de hoger manager in
het overleg een ‘terugkoppeling over de stand van zaken’ vraagt aan een andere middenmanager,
ingegeven door een vermoeden van minder presteren. Een hoger manager van de Bank benoemde dit
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als ‘ter verantwoording roepen’ en de middenmanager gaf hieraan ter plekke gehoor, maar gaf ook aan
‘dat hij zich hier niet op had voorbereid’ en ‘dat het kan zijn dat daarom niet alles klopt’. De middenmanager is kort in zijn toelichting en beantwoord daarbij alleen de vragen die de hoger manager stelt.
Hij verdedigt daarbij zijn rapportage en de prestaties van zijn team. En is opgelucht (zucht en kijkt
lachend) als de hoger manager ‘het oké vindt’. Zowel het gepland rapporteren (aan de hand van een
agendapunt) als het ingepland rapporteren (bij positieve en negatieve afwijkingen) zijn in de overleggen waargenomen als betekenisvol handelen van de middenmanagers.
3. Signaleren
In de bijgewoonde overleggen wordt door middenmanagers individueel of collectief vastgesteld dat er
afwijkingen zijn van gewenste situaties. Middenmanagers signaleren deze afwijkingen in overleggen en
bespreken dit met elkaar en met de hoger manager. Veel van de signalen zijn gericht op onderwerpen
waarbij de middenmanagers geen directe invloed hebben. Voorbeelden hiervan zijn ICT en beleidskeuzes van het hoger management. Een voorbeeld hiervan, komt uit het overleg bij de Bank op
14-3-2014:
A. Hoger manager vat een beleidsregel van de Bank samen in de consequenties voor de
middenmanager.
B. De middenmanagers lachen en mompelen wat. De hoger manager vraagt na ‘Wat is er nu?’.
Waarop een middenmanager aangeeft ‘Zo werkt het toch niet in de praktijk? Ik doe echt mijn best
hoor, maar dit gaat me zo niet lukken.’.
C. De hoger manager herhaalt zijn samenvatting en roept op ‘Als wij er al onduidelijk over zijn of niet
op één lijn zitten, hoe kunnen we dan onze mensen hieraan houden?’. Met die toelichting gaan de
middenmanager akkoord, maar de kanttekeningen over de haalbaarheid blijven gemaakt worden.
In dit voorbeeld leidde het signaal niet tot een actie, in andere waarnemingen gebeurde dat wel. Maar
middenmanagers verwachten niet dat elk signaal, leidt tot een actie. Het gaat erom ‘dat ik het effe kwijt
kan en dat er geluisterd wordt’. Een middenmanager van de Bank gaf bijvoorbeeld aan ‘dat er wel erg
veel tijd in risk gaat zitten’. Dat werd door iedereen bevestigd, maar ook als een feit aangenomen. Er
was geen vervolgactie mogelijk, maar het bespreken van het signaal was voor de betreffende middenmanager ‘voor nu voldoende, ik wilde alleen een signaal afgeven’. Het signaleren door middenmanagers is betekenisvol, ongeacht of er een actie of aanpassing volgt uit het afgegeven signaal.
4. Waarnemen
Middenmanagers gebruiken de overleggen met andere middenmanagers ook om hun eigen waarnemingen te doen. Door ‘zelf te kijken en luisteren’ registreren ze feiten en meningen van anderen, die
zij vervolgens gebruiken in het geven van feedback of het maken van keuzes. Het waarnemen wordt
als handeling in eerste instantie zichtbaar, doordat de middenmanager ‘niet praat maar luistert’. Voor
andere aanwezigen is het daarbij niet altijd duidelijk wat de middenmanager aan het doen is. In een
overleggen nodigde de voorzitter de middenmanager uit om ‘ook mee te doen’. Waarop de middenmanager aangeeft ‘Doe ik ook, ik luister.’. Een voorbeeld hiervan is het overleg op 13-5-2014 bij de
Verzekeraar:
A. Middenmanager1 is langere tijd stil. Hij kijkt rond en maakt af en toe een aantekening.
B. Middenmanager1 komt daarna met reflectie over het overleg (´Wij zijn wel heel erg vanuit onze
eigen beleving aan het praten en met name aan het zenden.’) en geeft feedback aan een andere
middenmanager2 (‘Het zou helpen als je eens een vraag zou stellen.’).
C. Die is verrast, maar wel ‘blij dat je het eerlijk zegt’. Middenmanager2 geeft aan dat ‘het goed
gezien is’ en dat hier volgens hem een tip voor iedereen inzit.
De betekenis van het waarnemen wordt daarmee voor andere deelnemers aan een overleg zichtbaar,
als de middenmanager zijn waarnemingen ter plekke deelt of gebruikt om in het overleg te handelen.
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In totaal zijn er hiermee vier handelingen beschreven die aanvullend zijn op het voorgenomen
(gewenste en ongewenste) handelingsrepertoire van de middenmanager. Deze zijn afgeleid uit de
betekenisvolle momenten in overleggen van middenmanagers gezamenlijk.

7.3.4 Handelingen van de middenmanager in overleggen zonder de hoger manager
als voorzitter
In dit deel van het onderzoek zijn de middenmanagers geobserveerd tijdens hun overlegmomenten
met elkaar. Gedurende het onderzoeksproces is ook een aantal overleggen bezocht waarbij de hoger
manager geheel niet aanwezig was of waarbij hij er voor koos om niet als voorzitter van het overleg op
te treden. Een middenmanager is in dat geval als voorzitter aangewezen voor de formele sturing van
het overleg. In deze paragraaf worden enkele betekenisvolle verschillen van het handelen van de
middenmanagers beschreven tussen de situatie waarin de hoger manager wel of geen voorzitter is van
het overleg. Daarbij worden achtereenvolgens de verschillen beschreven in voorgenomen gewenst
handelen, het ongewenst handelen (waarvan middenmanagers zich voornemen om mee te stoppen)
en de nieuw verkregen codes uit paragraaf 7.3.3.
Gewenst handelen
Omdat de hoger manager niet als voorzitter optreedt (vanwege afwezigheid of roulerend voorzitterschap) wordt deze rol door een van de middenmanagers op zich genomen. Meestal is dit voorafgaand
aan het overleg al bepaald, de keren dat dit ter plekke moest gebeuren, nam dit enige tijd in beslag en
was onduidelijk hoe de middenmanagers dat gingen bepalen, maar leidde dit niet tot onenigheid of
meningsverschillen.
In meerdere observaties werd zichtbaar dat het nemen van besluiten, meer tijd in beslag nam in
situaties waarin de hoger manager niet de voorzitter was. De wijze van besluitvorming was onduidelijk.
Een deel van het gesprek ging daarbij over ‘waar hoort iets thuis’ en ‘wie mag hierover gaan’. In een
overleg bij de Verzekeraar op 17-6-2014 deed zich een situatie voor die eveneens illustratief is: Aan
het einde van een inhoudelijke discussie tussen de middenmanagers wordt geconcludeerd dat dit
‘lastig is omdat de hogere manager er niet bij is en dit er dan bijhoort’. ‘Laten we dus kiezen voor het
minst slechte en dat later bij de hogere manager toetsen.’. Dat gaat de voorzitter doen en daarmee
wordt dit punt afgesloten. Het besluit is dus niet ter plekke genomen, maar wordt verplaatst.
Middenmanagers zijn in de overleggen zonder de hoger manager meer gelijkwaardig aan elkaar, want
‘uiteindelijk moeten we met elkaar de klus klaren, we moeten samenwerken’. De middenmanager die
de voorzitter is van een overleg wordt geaccepteerd door de anderen in het formeel sturen van het
overleg (agenda bewaken, tijd in de gaten houden, zorgen dat iedereen aan het woord kan komen),
maar bij inhoudelijke discussies is hij ‘net als wij’ en is zijn mandaat of mogelijkheid om regie te
voeren, zeer beperkt. In termen van Van Amelsvoort et al. (2003) is hier eerder sprake van een groep
(waarbij de middenmanagers met elkaar het werk verdelen en prestaties worden verbeterd), dan een
team (waarbij de middenmanagers meebeslissen over de doelen van de organisatie). In een overleg
van de Bank op 24-5-2014 deed zich een situatie voor die een voorbeeld is voor de plek van de
middenmanager als voorzitter. In dat overleg stelt een middenmanager de agenda ter discussie. Er
ontstaat een discussie tussen de middenmanagers (inclusief de voorzitter) over hoe de agenda moet
worden vastgesteld en hoe te kiezen. Uiteindelijk geeft de voorzitter aan ‘dat hij dit immers zo met de
hoger manager heeft afgestemd’. Dit is een doorslaggevend argument in de discussie want de andere
middenmanager zegt hierop ‘ok, dan wint hij dit keer de discussie’.
In de overleggen zonder de hoger manager wordt door middenmanagers veel tijd besteed aan het
onderbouwen van keuzes en besluiten over de werkverdeling. Daarbij roept de voorzitter in sommige
overleggen op ‘dat we te veel de inhoud in gaan’ en er wordt getracht om ‘tot een afronding te komen’.
In een overleg constateert een middenmanager hierop ‘wat maakt het nu zo lastig?’, waarop de
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middenmanagers individueel reageren en aangeven waarom dat voor hen zo is. Er wordt in dat overleg
goed geluisterd, maar tot een gezamenlijk beeld of analyse komt men niet. Het blijft bij de constatering
‘dat het lastig is’.
Ongewenst handelen
Bij het beschrijven van het gewenste handelen is hiervoor al aangegeven dat de middenmanagers in
overleggen waarbij de hoger manager niet de voorzitter is, meer tijd besteden aan het onderbouwen
van keuzes en dat er minder regie op de discussies wordt gevoerd. Het leidt in de overleggen zonder
de hogere manager tot een hoog gesprekstempo en meerdere momenten waarop de middenmanagers
door elkaar heen praten en het luisteren naar elkaar minder wordt geobserveerd. De zorgvuldigheid in
het overleg blijft daarbij wel aanwezig, doordat aan het einde van de discussies bij elkaar getoetst
wordt ‘of het zo klopt’. En men (zoals gewenst) dus niet gaat haasten. Een voorbeeld waarbij dit
minder duidelijk gebeurt, is als de voorzitter zelf een agendapunt inbrengt. In een overleg bij de
Verzekeraar loopt de voorzitter zelf uit de tijd en grijpt niemand in. Wel krijgt hij aan het einde hierover
feedback en geeft hij daarop aan ‘dat hij de volgende keer beter op de tijd zal sturen’. In een andere
situatie geeft een middenmanager tijdens de behandeling van een punt door de voorzitter aan dat hij
‘uit de tijd loopt’. De voorzitter knikt en gaat vervolgens sneller praten. Aan het eind van een ander
overleg geven twee middenmanagers ook aan ‘wat een gejaag zeg’. Daarbij doelen ze op de hoeveelheid punten, het spreektempo en het feit ‘dat iedereen steeds het woord probeert te nemen’. Het is een
illustratie dat de middenmanagers het lastig vinden om in de overleggen zonder de hoger manager als
voorzitter niet te gaan haasten.
Aanvullende handelingen buiten de spreektheorie
Zonder de aanwezigheid van de hoger manager is het rapporteren door de middenmanagers gericht
op het delen van informatie en minder op het verantwoorden hiervan. De middenmanagers delen de
prestaties en er worden door andere middenmanagers verduidelijkende vragen gesteld. Ook bij het
bespreken van de rapportages geven de voorzitters aan ‘dat we te diep gaan’ en dat wordt door de
middenmanagers geaccepteerd en gewaardeerd ‘daar heb je gelijk in, ik zoek hem later wel even
hierover op’.
Het challengen van besluiten is minder zichtbaar in de overleggen zonder de hoger manager als
voorzitter, omdat er minder besluiten worden genomen of aangekondigd. Wel zijn middenmanager in
de onderlinge gesprekken elkaar aan het challengen over informatie van buiten (‘Weet je dat zeker?
Want ik heb gehoord …’). Het delen van informatie is daarbij aanleiding tot gesprek, waarin het
challengen plaatsvindt in de vorm van vragen. Deze zijn dan geregeld gesloten en suggestief en sturen
het gesprek. De gelijkwaardigheid is daarbij van belang voor de middenmanagers. Een voorbeeld
waarin zichtbaar werd dat dit belangrijk is, vond plaats in een overleg van de Verzekeraar op
31-3-2015. Daarbij stelt een middenmanager een aantal vragen achterelkaar. Het zijn sturende vragen
als ‘Wat ik heb gezien is……, klopt dat met jouw verhaal?’ Hij roept mensen ter verantwoording
(‘Volgens mij klopt dit niet hoor, wat ga je daaraan doen?). De andere middenmanagers reageren
geïrriteerd (‘Het klopt wel, dat kun jij toch niet weten?). Het gesprek wordt afgebroken door de voorzitter die aangeeft ‘dat we verder moeten’. Het voorbeeld illustreert de behoefte aan gelijkwaardigheid
tussen de middenmanagers bij het elkaar informeren en challengen. Gekoppeld aan de fasen van
teamontwikkeling (Van Amelsvoort c.s., 2003) zijn de middenmanagers een groep en nog geen team,
omdat bij teams de leden elkaar beoordelen en coachen op regeltaken. Zover zijn de middenmanagers
bij de Bank en de Verzekeraar (nog) niet.
Net als in paragraaf 7.2.3 zijn de betekenisvolle verschillen in het handelen van de middenmanagers
tussen een overleg waarbij de hoger wel of geen voorzitter is, zijn in deze paragraaf normenvrij
weergegeven. De beschrijvingen geven geen voorkeur voor een overlegvorm, maar bieden de
middenmanagers inzicht in de gevolgen voor hun eigen handelen bij de keuze voor een overlegvorm
en inrichting van een overleg.
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7.3.5 Verschil tussen Bank en Verzekeraar
De beschrijving van de handelingen van de middenmanager is tot stand gekomen op basis van
observaties die in aantal nagenoeg gelijk verdeeld zijn over de Bank en de Verzekeraar. Vanuit dit
perspectief is een analyse gemaakt van de meest betekenisvolle handelingen, als rode draad uit alle
observaties. Tijdens de observaties en de verwerking daarvan werden ook de verschillen tussen beide
organisaties zichtbaar. In deze paragraaf zullen deze verschillen worden beschreven. Allereerst wordt
daarbij de verschillen in de inrichting van de overleggen toegelicht. Daarna wordt ingegaan verschillen
in handelingen de Bank en de Verzekeraar. Dit betreft drie handelingen namelijk: 1) besluiten, 2)
feedback geven en ten slotte 3) rapporteren.
Verschil in inrichting van de MT-overleggen
Bij de Bank bestaat het hele MT-overleg uit de vijf aan het onderzoek deelnemende middenmanagers
en de hoger manager. Er is geen notulist, dat wordt door een van de middenmanagers bij tourbeurt
opgepakt. In het MT-overleg komen regelmatig gasten langs, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsmanager,
en stafmedewerkers van risk, compliance en fraudebestrijding. Dat zijn ook regelmatig terugkerende
onderwerpen op de MT-agenda, net zoals de managementrapportages en het productbeleid van de
Bank. Als de hoger manager aanwezig is, is deze altijd de voorzitter. Aan de overleggen nemen alleen
de middenmanagers deel die fysiek aanwezig kunnen zijn. Er wordt geen gebruikgemaakt van call of
videoconference.
Bij de Verzekeraar bestaat het MT gemiddeld uit 10 mensen, waarvan een deel (vijf) middenmanagers
aan het onderzoek deelnemen. In het onderzoek is alleen het handelen van deze vijf middenmanagers
in de waarnemingen meegenomen. Daarnaast is er altijd een secretaresse aanwezig die zorgt voor
verslaglegging en die de actielijst beheert. De onderwerpen die met regelmaat terugkeren op de
agenda van het MT zijn organisatieinrichting van de Verzekeraar en de eigen afdeling, samenwerken
in de teams en operationele sturing. Bij het overleg wordt gebruikgemaakt van de inbelmogelijkheid als
mensen niet op locatie kunnen zijn. De middenmanagers zijn aan het einde van het onderzoek
afwisselend voorzitter geworden, ook in aanwezigheid van de hoger manager. Bij het MT is ook een
‘open stoel’ voor een medewerker. Deze neemt dan deel aan het overleg en kan (op uitnodiging van de
voorzitter) ook een bijdrage leveren.
Verschil bij de handelingen
Hierna wordt ingegaan op de verschillen in handeling tussen de Bank en de Verzekeraar. Er worden
drie handelingen beschreven die bij de Bank en de Verzekeraar verschillend zijn waargenomen.
1. Besluiten
Het nemen van besluiten is in de bijgewoonde overleggen bij de Bank en de Verzekeraar verschillende
waargenomen. Bij de bijgewoonde overleggen bij de Bank was voorafgaand aan een agendapunt
duidelijk voor alle aanwezigen wie het finale besluit zou nemen. De besluiten werden daarbij merendeels door de hoger manager genomen, of hij gaf de middenmanagers de ruimte om de besluiten
gezamenlijk te nemen. Bij het nemen van de besluiten werd altijd een toetsmoment ingebouwd door
bijvoorbeeld te vragen ‘Of iedereen het eens is?’ of ‘Dan gaan we het zo doen, oké?’. Er zijn in de
bijgewoonde overleggen van de Bank geen besluiten waar de hoger manager niet (non-verbaal door te
knikken) zijn instemming heeft gegeven.
Bij de Verzekeraar is er een aantal malen tijdens de bijgewoonde overleggen, door de middenmanagers en de hoger manager besproken ‘Wie hier over beslist?’ en ‘Waar letten we dan op?’.
Daardoor duurde het nemen van een besluit soms langer. Het ging daarbij niet over het ter discussie
stellen van een al benoemd mandaat, maar er werd tijdens het overleg geconstateerd ‘dat we dit voor
het eerst tegenkomen’. De afdeling van de Verzekeraar waar de middenmanagers werken, is enkele
jaren oud en men is de governance daarbij nog aan het bepalen. Middenmanagers zijn daarom niet
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negatief over het feit dat ze hier discussies over hebben. Want ‘we zijn aan het leren, het gaat elke
keer beter’. In dat leren is het de hoger manager die uiteindelijk de besluiten neemt of goedkeurt. Net
als bij de Bank, zijn er geen waarnemingen gedaan dat er besluiten zijn genomen, zonder goedkeuring
van de hoger manager. Wel is een aantal malen een eerder genomen besluit in een volgend overleg
herzien. Ook dat werd door middenmanagers geaccepteerd in het kader van leren en ‘voortschrijdende
inzichten’.
2. Feedback geven
Bij de Bank is in de bijgewoonde overleggen de taal die wordt gebruikt in het geven van de feedback
direct als het gaat om de inhoud (‘daar staat een fout in’ en ‘dat klopt niet’). De geobserveerd feedback
op de persoon, wordt dat minder direct gegeven en meer in de vragende vorm gesteld (‘Mooi dat het
zo voor jou werkt, maar zou je het niet anders moeten doen, namelijk …’). Ook worden er meer
speldenprikjes uitgedeeld door elkaar te plagen (‘Wat doen jouw medewerkers eigenlijk?’) en door
grappen te maken. In de overleggen wordt veel gelachen, waarbij het voor de observator onduidelijk is
of de humor de goede sfeer weergeeft of wordt gebruikt om boodschappen af te zwakken. In de
nabespreking wordt duidelijk dat voor de aanwezigen in het overleg, dit ook niet altijd helder is. ‘In elk
geintje zit een seintje’ zegt een middenmanager hierover en een ander zegt juist ‘dat het belangrijk is
dat je ook een beetje lol met elkaar hebt’. Het geven van feedback wordt ook gebruikt om elkaar
scherp te houden, zo geven de middenmanagers aan. ‘Een beetje competitie kan geen kwaad, want
wie wil er nou onderaan staan’.
Bij de Verzekeraar is de feedback minder direct in de geobserveerde momenten en is de feedback
overwegend in de vragende vorm (‘begrijp ik het goed dat?’ en ‘zou het kunnen zijn dat?). De feedback
wordt constructief geformuleerd en wordt door anderen ontvangen, zonder daarover in discussie te
gaan. Het is zorgvuldig en lijkt soms voorzichtig. Er zijn geen conflicten of stemverheffingen van
betekenis in de overleggen van de Verzekeraar waargenomen. De feedback die werd gegeven, werd
door de ontvangers beantwoord met ‘blij dat je dat eerlijk zegt’ of ‘sorry’. De humor bij de Verzekeraar
is minder cynisch en plagend. Illustratief hiervoor is dat in de meeste waarnemingen, de grappen door
de gehele groep werden gewaardeerd en iedereen lachte. De humor ging niet ten koste van iemand.
Zowel bij de Bank als bij de Verzekeraar is het geven van feedback in overleggen betekenisvol.
Waaraan direct kan worden toegevoegd dat het vragen van feedback aan anderen, nauwelijks is
geobserveerd.
3. Rapporteren
Aansluitend bij de directe feedback op de inhoud bij de Bank, is ook het bespreken van de rapportages
bij de Bank direct van aard. In de bijgewoonde overleggen maakt de hoger manager een ‘rondje langs
de velden’. Daarbij was de hoger manager degene die de meeste vervolgvragen stelde en in een overleg op 26-4-2014 is hij hier ook expliciet over ‘ik vraag een verklaring’. De hoger manager is daarbij
vasthoudend en benoemt bijvoorbeeld op 14-3-2014 dat hij blijft doorvragen ‘omdat hij schijnbaar geen
antwoord krijgt’. Hij geeft daarbij aan dat ‘als het fout gaat, wil ik het wel weten’. In een ander overleg
reageren middenmanagers in eerste instantie met inhoudelijke informatie op de vragen van de hoger
manager. Na de inhoudelijke afronding middenmanager geeft zelf aan ‘dat hij in de weerstand zit’.
Hogere manager geeft aan dat hij dat op prijs stelt ‘maar dat het wel anders moet’. Het is een
voorbeeld voor de wijze waarop bij de Bank de rapportages in het overleg worden besproken
Bij de Verzekeraar worden de rapportages eveneens per middenmanager behandeld, maar in een
aantal overleggen wordt deze behandeling voorafgegaan door een ‘moodrondje’. Middenmanagers
vertellen elkaar eerst ‘hoe ze erbij zitten’. Bij het bespreken van de rapportages is het ook bij de
Verzekeraar in de meeste gevallen de hogere manager die de vragen stelt. Als andere middenmanagers vragen stellen, zijn dat inhoudelijke vragen ‘om het te snappen en er van te leren’ zoals een
middenmanager dat verwoordde. De geobserveerde gesprekken gingen daarbij voornamelijk over de
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inhoud van de rapportages en de middenmanagers gingen vervolgens in gesprek over de informatie
die eruit afgeleid kon worden en die gebruikt kon worden om een keuze te onderbouwen (‘Hoe doen
jullie dat?’). Minder dan bij de Bank was er sprake van verantwoording of competitie, want ‘je doet je
team tekort als je niet met elkaar hierover in gesprek gaat’.
Naast de verschillen in het rapporteren bij de Bank en de Verzekeraar is ook een betekenisvolle
overeenkomst waargenomen. Want bij beide organisaties gingen de rapportages en de overleggen
voornamelijk over de interne KPI’s (voornamelijk gericht op processen, medewerkers). In de
bijgewoonde overleggen is weinig expliciet gesproken over klanten en klantcasus. Wel is er bij de
Verzekeraar maandelijks een terugluistermoment gepland voor een klantgesprek, maar in de
onderzoeksperiode is het daadwerkelijk terugluisteren maar eenmaal bijgewoond.
Waar in deze paragraaf is gesproken over de verschillen tussen de Bank en Verzekeraar, is beschreven welke verschillen in verschijningsvorm van het handelen zijn geobserveerd, in interactie met
de context. Daarmee is beschreven dat de context ook van betekenis is voor het handelen van de
middenmanager, zonder dat dit aanleiding geeft om de beschrijving van het handelingsrepertoire van
middenmanagers in onderlinge overleggen, te wijzigen.

7.3.6 Resumerend: het waargenomen handelingsrepertoire in overleggen met
andere middenmanagers
In paragraaf 7.3 zijn de waargenomen handelingen beschreven van middenmanagers in overleggen
met andere middenmanagers (de MT-overleggen). Daarbij is de beschrijving vergeleken met de
voorgenomen handelingen van middenmanagers, zoals door hen beschreven in hoofdstuk 6. Uit de
beschrijvingen komt naar voren dat coachen, faciliteren, regie voeren en ruimte geven niet betekenisvol is waargenomen in de overleggen. De andere handelingen zijn dat wel. Ook zijn de waargenomen
handelingen vergeleken met de handelingen die door de middenmanagers als ongewenst zijn bestempeld en waarmee de middenmanagers willen stoppen of die ze niet meer willen doen. Daarbij is in
de overleggen van de middenmanagers met andere middenmanagers, alleen het haasten betekenisvol
waargenomen. De andere ongewenste handelingen zijn niet betekenisvol uit de waarnemingen
gebleken. Naast het vooraf beschreven gewenste en ongewenste handelen van de middenmanagers,
zijn nog vier betekenisvolle handelingen in de overleggen waargenomen. Dit zijn het challengen,
rapporteren, signaleren en waarnemen. Over deze handelingen is niet met de middenmanagers
bepaald of deze gewenst of ongewenst zijn, daarom zijn deze als aparte groep beschreven. In tabel
7.3 staan de uitkomsten van het waargenomen handelen van de middenmanagers in overleggen met
hun medewerkers, nogmaals samengevat beschreven.
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Tabel 7.3: Overzicht van handelingen van middenmanagers in overleggen met andere
middenmanagers
1. Gewenst handelen

2. Ongewenst handelen

Voorgenomen

Waargenomen

Voorgenomen
(stoppen)

Waargenomen

1.
2.

Afhandelen zelf
Belonen

1.
2.

Afhandelen zelf
Belonen

1. Afsluiten
2. Afstand houden

1.
2.

-

3.
4.

Besluiten
Coachen

3.
4.

Besluiten
-

3. Afwachten
4. Compenseren

3.
4.

-

5.
6.

Faciliteren
Feedback geven

5.
6.

Feedback geven

5. Haasten
6. Invullen

5.
6.

Haasten
-

7.
8.

Informeren
Initiatief nemen

7.
8.

Informeren
Initiatief nemen

7. Meebewegen
8. Soleren

7.
8.

-

9. Voortmaken

9.

-

9. Kiezen
10. Onderbouwen

9. Kiezen
10. Onderbouwen

11. Overleggen groep
12. Regie voeren

11. Overleggen groep
12. -

3. Nieuwe waargenomen handelingen

13. Ruimte geven
14. Samenwerken

13. 14. Samenwerken

1. Challengen
2. Rapporteren

15. Steunen
16. Vragen

15. Steunen
16. Vragen

3. Signaleren
4. Waarnemen

Hiermee wordt het beschrijven van het waargenomen gedrag van middenmanagers in overlegsituaties
afgerond. In de volgende paragraaf worden de beschrijvingen met behulp van theorie verder
geïnterpreteerd en onderbouwd.

7.3.7 Verbinden van onderzoeksuitkomsten met bestaande theorie
In paragraaf 7.2 en 7.3 zijn de resultaten van de empirische fase van dit onderzoek weergegeven.
In hun stapsgewijze aanpak voor de analyse bij kwalitatief onderzoek, benoemen Miles c.s. (2014) als
een na laatste stap, het ervoor zorgen dat er een samenhangend geheel komt (het zogenaamd
conceptueel assembleren). Bestaande theorieën kunnen daarbij volgens hen in deze stap worden
gebruikt om de uitkomsten van een onderzoek verder kracht bij te zetten. Voor de uitkomsten van het
onderzoek naar het waargenomen handelen van middenmanagers, wordt dat gedaan door de
beschreven handelingen te confronteren met theorie van Van der Weide en Wilderom (2004, 2006).
In hoofdstuk 2 is al benoemd dat het onderzoeken van leiderschap en leiders, maar in beperkte mate
wordt uitgevoerd door middel van observaties. Luthans (1988) en Mintzberg (1973) hebben hiervan
gebruikgemaakt, maar hebben daarbij geen specificering van de middenmanager aangebracht.
Daarom is voor het verbinden van de uitkomsten met bestaande theorie, gebruikgemaakt van het
onderzoek van Van der Weide en Wilderom, omdat zij hun observatieonderzoek op middenmanagers
hebben gericht. De onderzoekers Van der Weide en Wilderom (2004, 2006) hebben onderzocht welke
gedragingen middenmanagers aan de dag moeten leggen om effectief te zijn. Zij hebben hiervoor het
gedrag van middenmanagers bestudeerd door middel van beeldmateriaal wat is verzameld tijdens
overleggen met hun medewerkers (door hen de ‘direct reports’ genoemd).
Van der Weide en Wilderom (2004) hebben aan de start van het onderzoek gedragingen gedefinieerd,
die zijn geplaatst in een gedragsobservatieschema bestaande uit vier gedragsklassen. Deze elkaar uitsluitende gedragsklassen zijn self-defending, sounding, steering en supporting. Ieder van deze klassen
bestaan weer uit specifieke gedragingen (zie ook tabel 2.16). In latere publicaties (M&O, september
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2006, pagina 35-55) hebben Van der Weide en Wilderom dit schema teruggebracht tot drie
gedragsklassen (waarbij sounding is vervallen omdat deze slechts 5% van de totale observaties
uitmaakte) en hebben zij ook het aantal gedragingen teruggebracht tot 15 in totaal.
In tabel weergegeven 7.4 worden in de eerste kolom de gedragsklassen van Van der Weide en
Wilderom weergegeven, in de tweede kolom volgen de gedragingen en in de derde kolom staat de
definitie die Van der Weide en Wilderom voor hun onderzoek hebben gebruikt. In de laatste kolom
wordt een codering vanuit eigen onderzoek toegevoegd, voor zover deze is waargenomen in de
overleggen met medewerkers en een vergelijkbare definitie hanteert als in het onderzoek van Van der
Weide en Wilderom. Op deze wijze wordt in het analyseproces zichtbaar of de opgestelde codes, de
bestaande theorie kunnen beschrijven. En geeft dat dat extra kracht aan de uitkomsten van het
onderzoek (Miles c.s., 2014). De resultaten worden hierna toegelicht.
Tabel 7.4: Confrontatie gedragsklassen Van der Weide en Wilderom (2006) aan onderzoeksuitkomsten

Self
Defending

Steering

Gedrag

Definitie

Ongeïnteresseerd
zijn
Eigen positie
beschermen
Negatieve
feedback geven

Geen belangstelling tonen, ergens snel en
onkritisch vanaf willen zijn
Eigen belang of standpunt verdedigen
Het gedrag van de medewerker(s) negatief
beoordelen, kritiek geven

Feedback geven

Tegenspreken

De medewerker(s) ongelijk geven; zich
verzetten tegen medewerker(s)

Challengen

Verifiëren

De stand van zaken bij de medewerker
checken; om verduidelijking vragen

Onderbouwen

Opleggen

De medewerker(s) gebieden iets (niet) te
doen en/of voor een voldongen feit stellen;
tot de orde roepen

Regie voeren, feedback
geven en besluiten

Gesprek sturen

Het gesprek vormgeven

Regie voeren

Richting geven

Koers bepalen voor de medewerker(s);
eigen mening geven
De medewerker(s) stimuleren om mee te
denken

Regie voeren

Instemmen

Het eens zijn, akkoord gaan; volgzaam
gedrag tonen

Besluiten

Vriendelijk zijn
Positief belonen

Sympathie tonen
Het gedrag van medewerkers beoordelen
en belonen
Laten blijken de medewerkers te volgen en
te begrijpen

Belonen
Belonen

Aanmoedigen

Het gedrag van de medewerkers positief
stimuleren

Belonen en steunen

Persoonlijke
interesse tonen

Belangstelling laten blijken voor
medewerkers, empathie tonen

Vragen en steunen

Naar ideeën
vragen

Luisteren
Supporting

Waargenomen
handelen uit
voorliggend onderzoek
Negeren
Challengen

Vragen

Waarnemen en steunen

Als de resultaten van de waarnemingen uit dit onderzoek en de uitkomsten van Van der Weide en
Wilderom worden vergeleken, valt op dat bij selfdefending twee codes uit het waargenomen handelingsrepertoire worden gebruikt die niet in het voorgenomen handelingsrepertoire van de
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middenmanagers is benoemd, maar die wel in de waarnemingen terugkomen. Het betreft het
challengen en het negeren. Een discrepantie tussen de spreektheorie en de praktijktheorie is al eerder
aangetoond, dus het verschil tussen voorgenomen handelen en waargenomen handelen is op zichzelf
niet onverwacht. Uit deze analyse komt aanvullend naar voren dat de discrepantie zich voordoet op
wat Van der Weide en Wilderom selfdefending noemen en wat door Moen et al. (2000) een passief
handelingsrepertoire wordt genoemd, gericht op zelfbescherming.
Bij steering en supporting zijn de codes in dit onderzoek en de bestaande theorie weliswaar anders
verwoord, maar vertoont de definitie en beschrijving sterke gelijkenis. Waarbij soms een combinatie
van de codes uit het voorliggend onderzoek nodig is om de beschrijvingen van Van der Weide en
Wilderom te kunnen afdekken.
Andersom beschouwt, zijn uit het waargenomen handelingsrepertoire van dit onderzoek, meer
coderingen afgeleid dan uit de beschikbare theorie van Van der Weide en Wilderom. Het levert
daarmee een verruiming op van de beschikbare theorie, een van de doelstellingen van dit onderzoek.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het beschikbare onderzoek door Van der Weide en Wilderom
(2004, 2006) is gedaan middels een comparative observatie, waarbij de codering vooraf is bepaald en
er gericht is geobserveerd. Zij hebben niet beoogd een descriptief onderzoek te doen, maar hebben
onderzocht welk gedrag door effectieve middenmanagers wordt uitgevoerd. Daarmee is hun onderzoek in opzet beperkter in de beschrijvingen dan dit onderzoek beoogt.
Het door hen bestudeerde gedrag blijkt daarbij grotendeels te bestaan uit luisteren, richting geven én
verifiëren (Van der Weide en Wilderom, 2006). Deze codes zijn te vergelijken met de codes uit het
waargenomen handelingsrepertoire te weten waarnemen/steunen, regie voeren en onderbouwen.
De resultaten van dit onderzoek kunnen, geconfronteerd met de theorie van Van der Weide en
Wilderom als volgt worden samengevat. De confrontatie tussen de waarnemingen in dit onderzoek en
de beschikbare theorie van Van der Weide en Wilderom, levert geen lacunes op in de codering van dit
onderzoek. En valideert daarmee de uitkomsten van het geobserveerde handelen van de middenmanagers. De beschrijvingen en definities van Van der Weide en Wilderom zijn te herkennen en
kunnen worden gevuld met de codes die zijn afgeleid uit de waarnemingen in dit onderzoek. De
confrontatie levert voor dit onderzoek geen extra codes op voor het handelen in overleggen met
medewerkers, maar geeft een verdieping op de beschrijving van de codes en de definities van de
codering uit dit onderzoek. Bijvoorbeeld het toevoegen van Vriendelijk zijn en Aanmoedigen als een
vorm van Belonen die verder gaat dan geld en aandacht.
Uit de verbinding en confrontatie die is weergegeven in tabel 7.4 wordt ook zichtbaar dat bij het
opstellen van de codering door Van der Weide en Wilderom, met regelmaat gebruik is gemaakt van
prejoratieven. Voorbeelden hiervan zijn ‘ergens vanaf willen zijn’ en ‘opleggen’. In dit onderzoek is
ervoor gekozen om bij de codering een positive of negatieve connotatie te vermijden. Daarom wordt
niet gesproken over ‘negatieve feedback’, maar over feedback die zowel positief als negatief kan zijn.
Vergelijkbaar wordt niet gesproken over ‘positief belonen’, maar wordt het neutrale ‘belonen’
aangehouden. Daarmee wordt beoogd om elk handelen waardevrij te beschrijven. En geen suggestie
in zich te hebben van een oordeel over het handelen of de effectiviteit ervan weer te geven. Omdat het
handelen uit het handelingsrepertoire positief of negatief ingezet kan worden, afhankelijk van de
intentie van de middenmanager.
Na het relateren van de resultaten uit dit onderzoek aan de theorie wordt dit hoofdstuk afgesloten met
een paragraaf met de samenvatting van het waargenomen handelingsrepertoire.
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7.4 Het waargenomen handelingsrepertoire samengevat
In dit hoofdstuk is het waargenomen handelingsrepertoire van de middenmanagers beschreven. Dit
hoofdstuk over waarneembaar en dus observeerbaar handelen. Daarvoor zijn de middenmanagers
geobserveerd in hun overleggen met hun medewerkers en in hun overleggen met elkaar, als managementteam. Vanuit de longitudinale opzet van dit onderzoek, is het voorgenomen handelingsrepertoire
uit hoofdstuk 6 en de uitgevoerde literatuurstudie (ook deze data was grotendeels beschikbaar voorafgaand aan de observaties) een structurerend element in de observaties. De observaties hebben zich
echter niet alleen maar beperkt tot de voorgenomen handelingen van de middenmanagers. Ook de
handelingen die niet voorkomen in het voorgenomen handelingsrepertoire van de middenmanager, zijn
in de beschrijving van dit hoofdstuk opgenomen. Bij het beschrijven van het waargenomen handelingsrepertoire zijn de veldnotities en audio-opnamen als brondata gebruikt en gecodeerd in betekenisvolle
handelingen.
Bij het beschrijven van de handelingen, is onderscheid gemaakt in twee soorten overleggen, namelijk
de overleggen van de middenmanagers met hun medewerkers (ook wel Teamoverleg genoemd) en de
overleggen van de middenmanagers onderling (ook wel MT genoemd) in aanwezigheid van de hoger
manager.
De beschrijving van het waargenomen handelen van de middenmanagers in Teamoverleggen is opgenomen in de eerste kolom van tabel 7.5. In vergelijking met de voorgenomen gewenste handelingen, is
alleen Kiezen niet betekenisvol waargenomen in de overleggen. De andere 15 voorgenomen handelingen maken ook onderdeel uit van het waargenomen handelen. In vergelijking met de handelingen
die door de middenmanagers als ongewenst zijn bestempeld in hoofdstuk 6 (waarmee de middenmanagers willen stoppen of die ze niet meer willen doen) is in de overleggen van de middenmanagers
met hun medewerkers, alleen het compenseren betekenisvol waargenomen. De andere ongewenste
handelingen zijn niet betekenisvol uit de waarnemingen gebleken. Naast het vooraf beschreven
gewenste en ongewenste handelen van de middenmanagers, zijn nog zes betekenisvolle handelingen
in de overleggen waargenomen. Dit zijn het challengen, containen, negeren, overnemen, signaleren en
waarnemen. Over deze handelingen is niet met de middenmanagers bepaald of deze gewenst of
ongewenst zijn, maar zij vormen wel een onderdeel van het waargenomen handelingsrepertoire.
Bij het beschrijven van het waargenomen handelen van middenmanagers in teamoverleggen, is ook
een analyse gemaakt van de verschillen tussen overleggen waarbij de middenmanager niet zelf de
voorzitter was van het overleg, maar dit door een medewerker werd ingevuld. Daaruit komen
accentverschillen in het handelen van de middenmanagers naar voren (bijvoorbeeld meer ruimte
geven aan medewerkers en meer steunen en faciliteren) die een verdieping van de beschreven
handelingen aangeeft, maar niet leidt tot wijzigingen in de beschrijvingen zelf. Middenmanagers laten
zien dat ze meer van een bepaalde handeling inzetten, maar hun repertoire in totaal wijzigt niet.
Bij de vergelijking tussen de Bank en de Verzekeraar werden drie verschillen tussen het handelen van
de middenmanagers in beide organisaties zichtbaar handelingen namelijk: 1) besluiten, 2) informeren
en ten slotte 3) vragen. Daarbij is beschreven welke verschillen in verschijningsvorm van het handelen
zijn geobserveerd, in interactie met de context. Daarmee is beschreven dat de context ook van
betekenis is voor het handelen van de middenmanager, zonder dat dit aanleiding geeft om de
beschrijving van het handelingsrepertoire van middenmanagers in onderlinge overleggen, te wijzigen.
In de beschrijving van het waargenomen handelen van middenmanagers in overleggen met andere
middenmanagers (de MT-overleggen) in paragraaf 7.3 kwam naar voren dat in vergelijking met het
voorgenomen handelen er vier handelingen niet betekenisvol zijn waargenomen. Dit zijn: coachen,
faciliteren, regie voeren en ruimte geven. De andere handelingen zijn wel betekenisvol is waargenomen in de overleggen. Ook zijn de waargenomen handelingen vergeleken met de handelingen die
door de middenmanagers als ongewenst zijn bestempeld en waarmee de middenmanagers willen
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stoppen of die ze niet meer willen doen. Daarbij is in de overleggen van de middenmanagers met
andere middenmanagers, alleen het Haasten betekenisvol waargenomen. De andere ongewenste
handelingen zijn niet betekenisvol uit de waarnemingen gebleken. Naast het vooraf beschreven
gewenste en ongewenste handelen van de middenmanagers, zijn nog vier betekenisvolle handelingen
in de overleggen waargenomen. Dit zijn het challengen, rapporteren, signaleren en waarnemen. Deze
handelingen zijn opgenomen in het overzicht van de handelingen van middenmanagers in MToverleggen en zijn weergegeven in de tweede kolom van tabel 7.5.
Gedurende het onderzoeksproces is ook een aantal overleggen bezocht waarbij de hoger manager
geheel niet aanwezig was of waarbij hij ervoor koos om niet als voorzitter van het overleg op te treden.
Een middenmanager is in dat geval als voorzitter aangewezen voor de formele sturing van het overleg.
Ook uit deze analyse komen accentverschillen en verdieping in de beschrijving van het handelen van
de middenmanagers naar voren (bijvoorbeeld meer samenwerken en minder regie voeren), zonder dat
dit leidt tot wijzigingen in de beschrijvingen zelf.
Bij de beschrijving van het handelingsrepertoire van middenmanagers in MT-overleggen is een analyse
gemaakt van de verschillen in de handelingen van middenmanagers bij de Bank en bij de Verzekeraar.
Hieruit blijkt dat de verschillen drie handelingen betreffen, namelijk: 1) besluiten, 2) feedback geven en
ten slotte 3) rapporteren. De analyse geeft een verdere invulling van de drie handelingen, zonder dat er
aanvullende codes moeten worden benoemd.
Naast de verschillen in het rapporteren bij de Bank en de Verzekeraar is ook een betekenisvolle overeenkomst waargenomen. Want bij beide organisaties gingen de rapportages en de overleggen voornamelijk over de interne KPI’s (voornamelijk gericht op processen, medewerkers). In de bijgewoonde
overleggen is weinig expliciet gesproken over klanten en klantcasus.
Na het weergeven van de resultaten van de empirische fase van dit onderzoek weergegeven, zijn in
paragraaf 7.4 de resultaten van dit onderzoek geconfronteerd met de theorie van Van der Weide en
Wilderom (2004, 2006). Deze confrontatie levert geen lacunes op in de codering van dit onderzoek.
De beschrijvingen en definities van Van der Weide en Wilderom zijn te herkennen en kunnen worden
gevuld met de codes die zijn afgeleid uit de waarnemingen in dit onderzoek. De confrontatie levert
geen extra codes op voor het handelen in overleggen met medewerkers, maar verdiept wel de
beschrijving van de codes en de definities van de codering.
Een totaaloverzicht van de waargenomen handelingen is opgenomen in tabel 7.5. Daarbij is een
onderscheid gemaakt in het handelen van middenmanagers in teamoverleggen (kolom 1) en het
handelen van middenmanagers in MT-overleggen. Als een cel leeg is gelaten, is het betreffende
handelen niet betekenisvol in dat betreffende overleg waargenomen. Daarmee geeft tabel 7.5 een
totaaloverzicht van het waargenomen handelingsrepertoire in overlegmomenten van middenmanagers.
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Tabel 7.5 Overzicht van waargenomen handelingen van middenmanagers in MT-overleg en
Team- overleg
Waargenomen handelen
Overleg met team
Overleg MT
1. Afhandelen zelf
1. Afhandelen zelf
2. Belonen
2. Belonen
3. Besluiten
3. Besluiten
4. Challengen
4. Challengen
5. Coachen
5. 6. Compenseren
6. 7. Containen
7. 8. Faciliteren
8. 9. Feedback geven
9. Feedback geven
10. 10. Haasten
11. Informeren
11. Informeren
12. Initiatief nemen
12. Initiatief nemen
13. 13. Kiezen
14. Negeren
14. Negeren
15. Onderbouwen
15. Onderbouwen
16. Overnemen
16. 17. Overleggen groep
17. Overleggen groep
18. 18. Rapporteren
19. Regie voeren
19. 20. Ruimte geven
20. 21. Samenwerken
21. Samenwerken
22. Signaleren
22. Signaleren
23. Steunen
23. Steunen
24. Vragen
24. Vragen
25. Waarnemen
25. Waarnemen
In het vervolg van het onderzoek wordt het handelingsrepertoire van de middenmanager verder beschreven aan de hand van zogenoemde sleutelmomenten die door de middenmanagers zijn aangeleverd. In hoofdstuk 8 worden de 196 sleutelmomenten geanalyseerd. De acties die door de
middenmanagers zijn beschreven, zullen worden gecodeerd en ingedikt tot een set aan handelingen
van de middenmanagers. Maar ook de andere onderdelen van de sleutelmomenten worden verwerkt
en gebruikt in deze analyse.
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8. De sleutelmomenten van de middenmanagers
In dit hoofdstuk staat het handelen centraal wat wordt
beschreven naar aanleiding van situaties en casusbeschrijvingen die door de middenmanagers zelf zijn
aangeleverd gedurende het onderzoek. Nadat in hoofdstuk
7 het waargenomen handelingsrepertoire van de middenmanager in een specifieke context (overleggen) is
beschreven, wordt in dit hoofdstuk het handelen van de
middenmanager in uiteenlopende praktijksituaties
beschreven. In dit hoofd-stuk wordt daarbij niet gebruikgemaakt van observaties door de onderzoeker,
maar van casus- beschrijvingen van de middenmanagers zelf. De casusbeschrijvingen van de
middenmanagers betreffen in zuivere zin de spreektheorie van de middenmanager. Maar door de
concrete en rijke beschrijving van het handelen aan de hand van de STAR-methodiek en de
bespreking van een relevante subset van de casus met klanten en medewerkers (zie hoofdstuk 9),
benadert deze beschrijving het werkelijk handelen in hoge mate.
Gedurende het onderzoek is aan de middenmanagers gevraagd om op periodieke basis, gespreid over
de gehele onderzoeksperiode, casus aan te leveren. Dit zijn in het onderzoek ‘sleutelmomenten’
genoemd, die zich voordeden in de werkomgeving van de middenmanager. In dit hoofdstuk worden de
196 aangeleverde sleutelmomenten geanalyseerd en wordt het handelen van de middenmanager
beschreven. De handelingen van de middenmanagers die in de aangeleverde sleutelmomenten zijn
beschreven, zullen worden gecodeerd en ingedikt tot een set aan handelingen van de middenmanagers.
In de eerste paragraaf worden de beschreven handelingen in het kort geïntroduceerd (samengevat in
figuur 8.1). Waarbij daarvoor ook voor de volledigheid en leesbaarheid van dit deel van het onderzoek,
de gehanteerde werkwijze (de ‘critical incident’-methode) kort wordt toegelicht. Voor een complete
beschrijving van de gebruikte methode wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waarin dit al is beschreven.
In de navolgende vier paragrafen wordenen de verschillende onderdelen van het handelen van de
middenmanager beschreven aan de hand van de vier metacodes die zijn opgesteld uit de sleutelmomenten. Achtereenvolgens zijn dit de actie oriëntatie in paragraaf 8.2, de inhoudelijke oriëntatie in
paragraaf 8.3, de interactie oriëntatie in paragraaf 8.4 en ten slotte in paragraaf 8.5 de macht
oriëntatie. In paragraaf 8.6 zullen enkele aanvullende analyses op basis van de sleutelmomenten
worden beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de context die uit de sleutelomenten is af te leiden
(aan de hand van de situaties, de taakomschrijving en de resultaten). Ook wordt het verschil tussen de
Bank en de Verzekeraar in deze paragraaf beschreven. En als derde deel van paragraaf 8.6 wordt
ingegaan op enkele observaties en reflecties naar aanleiding van het (onderzoeks)proces van het
verkrijgen van de sleutelmomenten.
Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 8.7 ten slotte afgesloten met een samenvatting van het handelingsrepertoire van de middenmanager (opgenomen in tabel 8.2), zoals afgeleid uit de verkregen
sleutelmomenten.

8.1 Handelingen in sleutelmomenten van middenmanagers in het kort
De kern van hoofdstuk 8 bestaat uit de handelingen die zijn afgeleid uit de sleutelmomenten zoals die
door de middenmanagers zijn aangeleverd. Deze paragraaf geeft de handelingen op hoofdlijnen weer
en is bedoeld om de samenhang tussen de handelingen (vertaald in metacodes en hoofdcodes) te
beschrijven. Daartoe wordt gestart met een introductie op de werkwijze en de wijze van coderen.
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Daarna wordt het handelen op hoofdlijn beschreven. De verdieping op de verschillende handelingen
wordt in paragraaf 8.2 tot en met 8.5 gedaan.
Sleutelmomenten aangeleverd door middenmanagers zelf
In het vorige hoofdstuk zijn waarnemingen verzameld om zicht te krijgen op het daadwerkelijk
handelen van de middenmanager in een specifieke praktijksituatie, namelijk de overlegmomenten.
Om een beeld te krijgen van het handelen buiten de overlegmomenten, is aan de middenmanagers gevraagd om zelf hierop data aan te leveren. Deze aanpak is afgeleid van de ‘critical incident’-methode,
een methode die door Flanagan in 1954 is geïntroduceerd in de sociale wetenschap.
Een ‘critical incident’ is daarbij omschreven als een moment dat een significante bijdrage heeft (positief
of negatief) op het te onderzoeken fenomeen (Grove & Fisk, 1997). ‘Critical incidents’ kunnen op vele
manieren worden verzameld. In dit onderzoek is gekozen voor een beschrijving door de deelnemers
aan het onderzoek zelf, omdat dit meer zicht geeft op hun eigen woorden en eigen beleving van het
moment. Dit levert voor het onderzoek de meeste informatie op. Naar de deelnemende middenmanagers is ervoor gekozen om de term ‘kritieke incidenten’ te vervangen door ‘sleutelmomenten’.
Deze bewoording geeft neutraler weer, dat de momenten zowel positief als negatief mogen zijn, dan
de term ‘kritieke momenten’. De naar de deelnemers gebruikte definitie voor het sleutelmoment is
geweest: ‘Het is een moment die voor jou de afgelopen periode kleurt. Dus waar je trots op bent of
vaak aan terugdenkt of die je puzzelt of waar je lang mee bezig bent geweest. Het is een sleutelmoment geweest voor jou als middenmanager’. Het aanleveren van de sleutelmomenten is gedaan in
een vast format, bestaande uit de Situatie (setting van het moment), de Taak (beschrijving van de rol
en taak van de middenmanager), de Actie (wat deed de middenmanager) en het Resultaat (de uitkomst van de situatie). Uiteindelijk hebben de middenmanagers op deze wijze 196 sleutelmomenten
aangeleverd.
Codering in meerdere stappen
Het coderen van de 196 sleutelmomenten is in verschillende stappen gedaan. Daarbij is gebruikgemaakt van de werkwijze die wordt gebruikt bij ‘grounded theory’-methode. Aan de hand van de drie
stappen die Charmaz (2006) beschrijft, zijn de sleutelmomenten geanalyseerd door te coderen. Als
eerste stap is er bij het initieel coderen zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de woorden die door de
middenmanagers zelf in de sleutelmomenten worden genoemd, om zo ‘dicht op de data’ te blijven.
Vervolgens is ‘gefocust gecodeerd’ door de initiële codes te abstraheren en door deze te herformueren in actieve handelingen (vertaald in werkwoorden). Hierdoor is een set aan gefocuste codes
ontstaan, wat aansluit hij een tweede fase in het coderen als onderdeel van de ‘grounded theory’.
Als derde en laatste stap in het coderen is conceptueel gecodeerd, wat heeft geleid tot de hoofdcodes
en daarboven de metacodes. Deze codes zijn de kern van hoofdstuk 8 en vormen de beschrijving van
het handelen zoals dat in dit hoofdstuk is opgenomen. De volledige lijst met brondata naar aanleiding
van de sleutelmomenten is opgenomen in bijlage IV.
Handelingsrepertoire bestaat uit vier metacodes en 30 hoofdcodes
In de 196 sleutelmomenten zijn door de middenmanagers 635 niet unieke handelingen beschreven.
Deze handelingen zijn via meerdere stappen gecodeerd en hebben geleid tot vier metacodes die zijn
onderscheiden. De vier metacodes zijn opgebouwd uit in totaal 30 hoofdcodes. Het handelingsrepertoire heeft daarmee een gelaagde codering, waarbij de 30 hoofdcodes in samenhang met de
metacodes moeten worden bezien. De 30 hoofdcodes vertonen onderling enige overlap, maar de
combinatie van een hoofdcode en de bijbehorende metacode bepaalt de uniciteit en geeft de
uiteindelijke beschrijving van die handeling weer. Daarbij vormt de metacode de intentie en is de
hoofdcode het waarneembare handelen van de middenmanager. Als voorbeeld (zie figuur 8.1) kan
gekeken worden naar de hoofdcode Informeren, waarbij de nadruk in dat handelen ligt op het
overdragen van inhoudelijke informatie (de metacode inhoudelijke oriëntatie).
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Bij het coderen van de sleutelmomenten is gezocht naar het element wat betekenisvol is en die de
essentie van het handelen van de middenmanager weergeeft. Bij het coderen van de handelingen tot
metacodes is naast het beschikbare bronmateriaal ook gebruikgemaakt van McClelland (1987) die
spreekt over prestatiemotivatie, affiliatiemotivatie en machtmotivatie. Waarbij door Jansen (2003) een
onderscheid wordt gemaakt in het denken en het doen als onderdeel van de prestatiemotivatie. De
handelingen uit de sleutelmomenten en de beschikbare theorie zijn vervolgens gebruikt om een
nieuwe, unieke metacodering te bepalen (op basis van de ‘grounded theory’ benadering van dit deel
van het onderzoek). Waarbij enige gelijkenis in woordkeuze zoveel mogelijk vermeden is om
verwarring uit te sluiten. Maar kon deze in de definitieve codering niet geheel voorkomen kon worden.
Bij de metacodes is gekozen voor de toevoeging van het woord oriëntatie in plaats van motivatie.
Daarmee wordt benadrukt dat het gaat om een ‘gerichtheid in het handelen’ als intentie en oogmerk,
minder als beweegreden. Het geeft weer waar in het handelen van de middenmanager de nadruk op
ligt. Op basis van de aangeleverde sleutelmomenten is vervolgens een metacodering opgesteld die
bestaat uit vier metacodes beschreven te weten 1) actie oriëntatie, 2) inhoudelijke oriëntatie, 3)
interactie oriëntatie en ten slotte de 4) macht oriëntatie.
In de hoofdcodering is gekozen voor een weergave met werkwoorden, om daarmee de actieve vorm
van het handelen van de middenmanager te benadrukken. In de longitudinale opzet van dit onderzoek
is de codering van de door de middenmanagers aangeleverde sleutelmomenten, uitgevoerd nadat de
(codering van de) observaties heeft plaatsgevonden. Daarom is in de codering van de sleutelmomenten aangesloten bij de al bestaande codes die in hoofdstuk 7 in tabel 7.5 zijn beschreven en is
deze beschrijving aan de hand van de sleutelmomenten verder uitgewerkt en aangevuld. Daarbij is
zoveel mogelijk getracht om codes te hanteren die niet onderdeel zijn van het wetenschappelijk
discours en lading en betekenis hebben gekregen uit eerder onderzoek. Dit om verwarring met andere
definities zoveel als mogelijk te vermijden. Waarbij tevens gezocht is naar beschrijvingen van de
hoofdcodes die betekenisvol en kenmerkend zijn voor het beschrijven van het handelen van de
middenmanager. In alle gevallen is in het vervolg van het onderzoek, de codering de beschrijving die in
dit onderzoek wordt gehanteerd leidend boven beschrijvingen uit ander wetenschappelijk onderzoek.
In tabel 8.1 staan de vier metacodes weergegeven inclusief een korte beschrijving van de inhoud van
de codes.
Tabel 8.1: Overzicht van de metacodes toelichting per code
Nummer
A

Metacodes
Actie oriëntatie

Beschrijving
Gericht op zelf een activiteit uitvoeren om een resultaat of
prestatie te realiseren

B

Inhoudelijke oriëntatie

C

Interactie oriëntatie

Gericht op het primaire voortbrengingsproces, de inhoud
van het proces, de dienst zelf. Content van het werk staat
centraal
Gericht op het samen werken met anderen. Op uitwisseling en in contact zijn met anderen

D

Macht oriëntatie

Gericht op het beïnvloeden van anderen. Vanuit machtsbronnen persoonsmacht en positiemacht

Een toelichting op tabel 8.1 en een samenvatting van de metacodes en de onderliggende hoofdcodes
wordt hierna gegeven. Daarbij zijn de 30 hoofdcodes cursief benoemd in onderstaande tekst.
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Bij de actie oriëntatie staat centraal dat de middenmanager een activiteit uitvoert om een resultaat of
prestatie te realiseren. De actie kan op meerdere manieren worden gestart. Als een middenmanager
zelf een idee heeft of een actie wil opstarten, zal deze initiatief nemen om de activiteit op te starten.
De activiteit kan ook al door een andere middenmanager of medewerker gestart zijn, waarbij de
middenmanager de actie van zijn collega overneemt. In dat geval is de middenmanager vanaf dat
moment degene die voor de actie of activiteit verantwoordelijk is en ook degene die de actie uitvoert.
Ook voert de middenmanager acties uit, waarbij de aanleiding onduidelijk dan wel onbelangrijk is,
omdat het gaat om hetgeen de middenmanager uiteindelijk zelf doet. Dat is bepalend voor deze
hoofdcode. Hij is de actie zelf aan het afhandelen omdat hij of anderen vinden dat hij dat hoort te doen.
Bijvoorbeeld omdat hij hiervoor de meeste deskundigheid heeft, omdat het bij zijn functie hoort of
simpelweg omdat hij hier plezier aan beleeft. Een bijzonder vorm van zelf afhandelen is het
rapporteren, waarbij de middenmanager informatie verstrekt over de prestaties van hemzelf, zijn team
een project of zijn afdeling. Het rapporteren gaat daarbij om het verschaffen van inzicht in de
prestaties, maar wordt veelal gecombineerd met het verantwoorden van die prestaties en de
(negatieve) afwijking van de verwachting of normering.
De inhoudelijke oriëntatie is onderverdeeld in acht hoofdcodes. Bij de inhoudelijke oriëntatie is de
middenmanager gericht op het primaire proces van de dienstverlener. Daarbij staat het voortbrengingsproces en de inhoud van de dienstverlening centraal. Inclusief de uiteindelijke dienst die aan de klant
wordt geleverd, dus de output van het dienstverleningsproces. Onderdeel van de inhoudelijke
oriëntatie is voor de middenmanager dat hij zich verdiept in de inhoud. Dat doet hij deels door zelf
feiten en inhoud te registreren, hij is aan het waarnemen wat zich afspeelt in het proces of hoe de
dienstverlening naar de klant vorm heeft gekregen. Op basis van deze waarnemingen en ander
beschikbaar feitelijke data, vormen de middenmanagers zich een beeld de situatie. Ze zijn de situatie
aan het inschatten. Daarbij signaleren middenmanagers afwijkingen van hetgeen afgesproken is of van
hun eigen verwachtingen en normen. Die signalen worden (deels) gecommuniceerd naar anderen
(middenmanagers geven een signaal af), maar het kan ook voor eigen gebruik zijn. Omdat zij een
eigen mening vormen over het inhoudelijke vraagstuk, waarbij zij een oordeel hebben over een
situatie. Daarmee onderbouwen de middenmanagers een standpunt of mening over het inhoudelijke
onderwerp. Ook gebruiken zij de kennis en informatie die zij hebben, om een inhoudelijke mening van
een collega, ter discussie te stellen en zo inhoudelijk te challengen. In de gevallen waarbij de middenmanagers onvoldoende informatie hebben (of denken te hebben), zullen zij deze opvragen bij andere
collega’s of experts. En in sommige gevallen zullen de middenmanagers (vanuit hun achtergrond en
ervaring, of omdat zij de als eerste beschikking hebben over feiten en informatie) juist degenen zijn die
andere informeren over een inhoudelijk onderdeel van het dienstverleningsproces.
De derde metacode is de interactie oriëntatie, waarbij de middenmanager samen met anderen acties
uitvoert. Dat kunnen medewerkers zijn, maar ook andere middenmanagers, ketenpartners (collega’s uit
aanleverende of afnemende teams) en ook de hogere manager. Bij het adviseren is de middenmanager degene die een collega een tip of suggestie aan de hand doet, waarbij de collega degene is
die uiteindelijk het besluit neemt. Hieronder worden ook de ongevraagde adviezen verstaan, die op
initiatief van de middenmanager wordt gegeven, dus zonder voorafgaande vraag of uitnodiging van de
collega, met de intentie om te helpen. Een middenmanager is ook een collega aan het helpen door
deze te coachen. Ook hierbij ligt de keuze om wel of niet iets te doen met de bijdrage van de middenmanager, maar zijn de wederzijdse verwachting en rollen helder. En vindt het coachen altijd plaats in
een contact tussen een middenmanager en degene die wordt gecoacht. Bij het coachen geeft de
middenmanager verbaal input aan de collega, terwijl bij het faciliteren de middenmanager actief zorg
draagt voor de condities waarbinnen een collega zijn werk kan doen. De middenmanager is daarbij
voorwaardenscheppend en stelt collega’s in staat om de dingen te doen waarvoor zij verantwoordelijk
zijn. In de uitvoering zelf kan de middenmanager de collega steunen door bijvoorbeeld aan te
moedigen of te stimuleren. Waarbij de collega het werk doet en verantwoordelijk is, maar de middenmanager (soms door simpelweg aanwezig te zijn) een steun in de rug geeft. Het helpen van een
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collega gebeurt in sommige gevallen ook door het geven van feedback, bijvoorbeeld op het gedrag of
de prestatie van een collega. Zowel positieve als negatieve feedback valt onder deze hoofdcode, dus
ook het geven van complimenten valt onder het geven van feedback.
Als de middenmanager vermoedt dat een collega (meestal medewerker) last kan krijgen van aspecten
die buiten diens beïnvloedingssfeer liggen, kan de middenmanager actief zorgen dat de medewerker
hiervoor afgeschermd blijft. Hiervoor wordt de hoofdcode containen gebruikt. Dit vraagt een actieve
invulling van de middenmanager, die niet altijd zichtbaar is voor de collega, gericht op het voorkomen
van verstoringen. In dit kader is ook het stellen van vragen een betekenisvolle handeling van de
middenmanager. Daarmee (onder)zoekt de middenmanager nieuwe situaties of omstandigheden.
Onder deze hoofdcode worden de vragen verstaan die betrekking hebben op de perceptie van
anderen (de beelden van andere mensen, inclusief de emoties en vervorming die daarbij horen). De
inhoudelijke vragen, vallen onder de hoofdcode opvragen, als onderdeel van de inhoudelijke oriëntatie.
De interactie oriëntatie komt ook tot uiting in het voeren van gesprekken met anderen. Dit kunnen
zowel face to facegesprekken zijn, of een (video)call of een conference call. Het handelen bestaat
hierbij uit het voeren van overleg met een groep of een bilateraal gesprek met een collega. Zowel het
plannen en voorbereiden, als het daadwerkelijk voeren van het gesprek, vormen onderdeel van deze
hoofdcodes.
Als laatste hoofdcode binnen de interactie oriëntatie wordt nog het gezamenlijk werken aan een taak of
activiteit verstaan. Hierbij is de middenmanager en (minimaal één) aan het samenwerken of om een
resultaat te realiseren. De middenmanager doet hierbij ook actief mee aan de werkzaamheden en
heeft de gedeelde verantwoordelijkheid over deze activiteit op zich genomen.
Als vierde en tevens laatste metacode is de macht oriëntatie benoemd. Zoals eerder aangegeven is
bij de keuze van de benaming van de metacodes, gezocht naar een neutrale formulering van de
codering. Dat geldt ook voor de macht oriëntatie, hoewel deze in de Nederlandse samenleving
momenteel vaak negatief wordt geïnterpreteerd (misbruik, eigen belang, etc.) (zie Mulder, 2004). De
positie in de organisatie vormt daarbij de belangrijkste machtsbron van de middenmanager, maar een
zekere persoonsmacht (gebaseerd op zijn kennis en deskundigheid) vormt hier ook onderdeel van. In
dit onderzoek wordt met de macht oriëntatie de mogelijkheid van de middenmanagers beschreven om
invloed uit te oefenen. Om iets of iemand in een, door de middenmanager aangegeven, richting te bewegen. Daarbij heeft de middenmanager dus de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Hij beïnvloedt
mensen en met name medewerkers, doordat hij de mogelijkheid heeft om bepaald gedrag of prestaties
te belonen. Dit doet de middenmanager niet alleen in de vorm van geld, maar ook door het geven van
aandacht en complimenten. Hiertegenover staat de mogelijkheid om te bestraffen, om anderen aan te
geven dat iets niet gaat zoals de middenmanager dat wenst. Vanuit de positie die de middenmanager
in de organisatie heeft en het mandaat wat daarbij hoort, kan de middenmanager besluiten nemen die
een finaal oordeel vormen en daarmee vaststaan voor hem, zijn collega’s en het team. Bij situaties
waarin een definitief besluit nog niet aan de orde is en waarbij ruimte aanwezig is voor eventuele
aanpassingen van de richting die de middenmanager wil ingaan, zal de middenmanager wel kiezen
wat zijn voorkeur heeft. Hij selecteert een optie of doet een voorstel, maar het is daarmee nog geen
vaststaand besluit.
Doordat de middenmanager de mogelijkheid om te beïnvloeden heeft, kan hij deze macht ook (deels)
afstaan. Bij regie voeren is de middenmanager het resultaat van een lopende activiteit aan het sturen,
zonder de activiteit daadwerkelijk zelf uit te voeren. Hij beïnvloedt de uitkomsten indirect, door te sturen
op het procesverloop, de inhoud of de mensen die met de activiteit bezig zijn. Ze werken weliswaar
onder zijn leiding, maar hij bemoeit zich niet met alle details van de activiteit, daarbij krijgen anderen de
ruimte om keuzes te maken en besluiten te nemen. Door anderen ruimte te geven geeft de middenmanager aan andere de mogelijkheden om niet alleen keuzes in de uitvoering te maken, maar ook
besluiten te nemen over het (beoogde) resultaat van een activiteit. De middenmanager bepaalt daarbij
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vooraf de ruimte waarbinnen de anderen deze besluiten mogen nemen door kaders te stellen. Zolang
de anderen binnen deze kaders opereren, zal de middenmanager dit toestaan en zal hij zelf bewust
een stap terug doen en af te zien van zijn mogelijkheid om te beïnvloeden. Daarin kan hij ook zover
gaan dat hij er bewust voor kiest om zijn invloed geheel niet in te zetten en een signaal of actie te
negeren. Ook dat is in zichzelf een handeling, omdat het bewust negeren weer van invloed is op
degenen die de middenmanager iets ziet negeren. Het is zichtbaar voor zijn omgeving. Dat geldt ook
voor de situaties waarin de middenmanager handelt door te escaleren. Het is een handeling waarbij de
middenmanager de casus voorlegt of in handen legt van iemand die meer macht heeft dan hijzelf. Ook
deze keuze is voor de omgeving van de middenmanager zichtbaar en heeft daarmee betekenis voor
de mensen met wie hij werkt.
Daarmee zijn de vier metacodes en de daaronder vallende hoofdcodes in het kort geïntroduceerd. In
figuur 8.1 is het totaaloverzicht van de vier metacodes en de bijbehorende 30 hoofdcodes in een
samenhang weergegeven. Er is sprake van enige overlap in de 30 hoofdcodes, maar zij worden van
elkaar gescheiden door de koppeling aan de metacode. Zo is het Opvragen gekoppeld aan de
inhoudelijke oriëntatie om aan te geven dat de nadruk ligt op de content van de vraag. En is Vragen
geplaatst bij de interactie oriëntatie om aan te geven dat de nadruk ligt op het samen met anderen
werken en het interpersoonlijk contact.

Figuur 8.1: Samenhang tussen de vier metacodes en de 30 hoofdcodes
In de navolgende vier paragrafen zullen de metacodes en de bijbehorende hoofdcodes verder worden
beschreven en toegelicht. Daarbij zullen voorbeelden van de sleutelmomenten worden gebruikt ter
illustratie. Hierbij zijn de verwijzingen die de anonimiteit van de middenmanagers of de Bank en de
Verzekeraar, aangepast. Een totaaloverzicht van de 635 handelingen die zijn afgeleid uit de sleutelmomenten, is opgenomen in bijlage IV.
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8.2 Actie oriëntatie
Als eerste metacode wordt de actie oriëntatie verder beschreven. Bij deze code is de middenmanager bij zijn
handelen gericht op actie, in het bijzonder op zijn eigen actie.
Bij de handelingen binnen de actie oriëntatie is de middenmanager gericht op het zelf realiseren van een resultaat, het
leveren van een prestatie of het afronden van een activiteit. Hij is hiervoor verantwoordelijk en erop
aanspreekbaar door anderen (de medewerkers, de hogere manager of de klanten). Het is een
oriëntatie op beweging, voortgang en actief zijn. In de metafoor van een film is de middenmanager in
deze oriëntatie zichtbaar, actief en op de voorgrond (in de metafoor van film en toneel start een
handeling ook met de uitroep ‘actie!’). De hoofdcodes die onder deze metacode vallen, geven de
verschillende kenmerken en aspecten van de actie oriëntatie weer. Onder de actie oriëntatie vallen vier
hoofdcodes te weten 1) het afhandelen door hemzelf 2) initiatief nemen 3) overnemen en ten slotte 4)
rapporteren. Deze hoofdcodes worden hierna verder beschreven, waarbij de kenmerken van de
verschillende hoofdcodes zullen worden toegelicht. Gestart wordt daarbij steeds met een voorbeeld
van een samengevat sleutelmoment, waarbij de leterlijke teksten van de middenmanagers zijn
gebruikt, maar sommige tussenzinnen zijn weggelaten.
1. Afhandelen zelf
1-7-2015, middenmanager Verzekeraar
Binnen het team is er een klacht binnengekomen. De vraag was om hier een oplossing voor te vinden.
Allereerst contact opgenomen met de leidinggevende van de andere afdeling. Door diverse
telefoontjes en chatjes naar verschillende afdelingen was het antwoord duidelijk, alleen het probleem
nog niet opgelost. De volgende dag heeft de leidinggevende van de andere afdeling akkoord gegeven
voor mijn oplossing. Hierdoor is het wel duidelijk geworden dat we hier een apart proces voor moeten
inrichten en door deze situatie is hier wel begrip voor gekomen.
Bovenstaande beschrijving is afkomstig uit een sleutelmoment van de middenmanagers en geeft een
goede illustratie van het zelf afhandelen als hoofdcode. De middenmanager heeft een vraag binnengekregen en gaat er zelf mee aan de slag. Hij neemt contact op met anderen, zoekt zaken uit, komt
met voorstellen zorgt dat de vraag is opgelost. Hij heeft het zelf afgehandeld.
In de naam van deze hoofdcode is de term afhandelen opgenomen, wat aangeeft dat het dicht aanligt
tegen de term ‘handelingsrepertoire’ zoals dat verder in het onderzoek is gehanteerd. Om het verschil
met de breder gebruikte term handelingsrepertoire te beschrijven, is daarom gekozen voor de
benaming ‘afhandelen zelf’. Door het gebruik van deze naam wordt een aantal kenmerken van de
hoofdcode geduid, die het onderscheidend maken van de andere hoofdcodes en van het begrip
handelingsrepertoire.
Het eerste kenmerk van deze code is dat de handeling ‘af’ is, voor de middenmanager. Aan het einde
van de handeling is er een concreet resultaat bereikt, zoals een klant die gebeld is. De handeling kan
gericht zijn op het oplossen van een probleem of het beantwoorden van een vraag. Voorbeelden
hiervan zijn een presentatie die gereed is, een bijeenkomst die is gehouden of een overlegstructuur die
is aangepast. Het zijn voorbeelden van vragen of problemen, die door de middenmanager zelf zijn
afgehandeld. Dat is een tweede kenmerk van deze hoofdcode: hetgeen wat de middenmanager zelf
heeft gedaan is bepalend geweest voor het behalen van het resultaat. Dat is in de meeste gevallen niet
compleet in isolement gebeurt (een presentatie is soms afgestemd met een collega), maar het
handelen van de middenmanagers was van het grootste belang. De middenmanager heeft dit ook
kunnen doen, omdat hij voor deze handeling verantwoordelijk en bevoegd was, wat een derde
kenmerk is van deze hoofdcode. De middenmanager is bevoegd tot het bepalen van de invulling van
de wijze van afhandelen en is daarvoor ook verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid is in deze
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hoofdcode van start tot einde van het afhandelen (als proces) en de uitkomst van het handelen (het
resultaat). Vanuit die verantwoordelijkheid en bevoegdheid kan de middenmanager zelf de activiteit
oppakken (zoals in het voorbeeld aan de start van deze paragraaf) of hij krijgt deze activiteit
toegewezen vanuit de hoger manager.
Samenvattend zijn de kenmerken van het afhandelen zelf dat 1) er een concreet resultaat is bereikt 2)
dat het handelen van de middenmanager hierin bepalend is en ten slotte 3) dat de middenmanager
verantwoordelijk en bevoegd is voor de wijze van afhandelen en het behaalde resultaat.
2. Initiatief nemen
2 december 2015, middenmanager bij de Bank
Mijn inschatting is dat er vacatures gaan ontstaan. Je moet als manager ervoor zorgen dat je een
mogelijk aantal benodigde nieuwe medewerkers op de reservebank hebt. In je voorbeeldrol en binnen
je interne en externe netwerk ben je zelf verantwoordelijk voor nieuw talent. Afgelopen kwartaal heb ik
mijn shortlist met interne en externe kandidaten geactualiseerd. Een aantal kandidaten heb ik alvast
informeel face-to -ace gesproken. Gekozen om zelf hierop initiatief te nemen. Mochten er op korte of
middellangetermijnvacatures ontstaan dan heb ik een aantal kandidaten al op de reservebank.
De tweede hoofdcode binnen de actie oriëntatie, het initiatief nemen, wordt goed geïllustreerd met het
sleutelmoment vanuit de Bank. De middenmanager in kwestie, ziet als het ware een vraagstuk of
casus aankomen en anticipeert hierop. Door zelf een handeling te starten, zonder concrete vraag of
opdracht van anderen. Hij doet dit op eigen initiatief.
Bij het initiatief nemen, is de middenmanager zelf degene die de activiteit start. Dat is het belangrijkste
kenmerk van deze hoofdcode. Uiteraard wordt de middenmanager hierbij beïnvloed door signalen
vanuit zijn omgeving en ook door waarnemingen die hij doet. Maar bepalend voor deze hoofdcode is
dat de middenmanager zelf de activiteit start. Een tweede kenmerk hierbij is dat het initiatief zichtbaar
is voor anderen, het wordt manifest en speelt zich niet alleen in het hoofd van de middenmanager af.
Hij start uit eigen beweging een activiteit die zichtbaar wordt in bijvoorbeeld een schriftelijk of
mondeling voorstel dan wel het plannen van een overleg. Het initiatief is daarmee voor anderen
waarneembaar, omdat het door de middenmanager is gecommuniceerd. Centraal in deze hoofdcode
staat het initiatief, de start van een activiteit. Een derde kenmerk van deze hoofdcode is dat de activiteit
zelf (nog niet) af hoeft te zijn, er is nog geen concreet eindresultaat behaald. Doordat het initiatief
gecommuniceerd is, kunnen anderen meedoen met de activiteit in het vervolg en mede invloed
uitoefenen op het uiteindelijke resultaat. In het voorbeeld hierboven is er bijvoorbeeld nog niemand
aangenomen om vacatures op te vullen. Bij de definitieve invulling van de vacatures zullen anderen
(bijvoorbeeld de hogere manager) ook een rol spelen. Het initiatief is echter al wel genomen, de
activiteit voor het werven van nieuwe medewerkers is door de middenmanager gestart. Daarmee is het
onderscheidend van het zelf afhandelen (de hoofdcode hiervoor), waarbij verantwoordelijkheid voor het
eindresultaat een van de kenmerken is. Bij initiatief nemen is het eindresultaat niet kenmerkend voor
deze hoofdcode.
Deze handelingscode is gericht op de start van een activiteit, zonder dat er een concreet eindresultaat
bekend hoeft te zijn. Dit kan zijn uit onvrede over de huidige situatie of vanuit kansen die de
middenmanagers zien in een verwachte nieuwe situatie. Of zoals een middenmanager schreef ‘Ik
besloot gewoon de knuppel in het hoenderhok te gooien.’. De uitkomst van het genomen initiatief is
daarmee nog onzeker, hoewel de middenmanagers wel beelden hebben bij de beoogde uitkomst. Uit
de sleutelmomenten komt naar voren dat de middenmanagers geneigd zijn om initiatief nemen, als zij
vinden dat er een vergaande verandering ten opzichte van het bestaande nodig is. Het nemen van
initiatief is in die gevallen dan niet gericht op ‘meer van hetzelfde’, maar op een disruptie. In termen
van De Caluwé en Vermaak (2006) is er dan sprake van een geplande tweede orde verandering. Het
initiatief nemen, beperkte zich in de sleutelmomenten echter niet tot tweede orde veranderingen. Ook
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situatie waarin middenmanagers bijvoorbeeld vinden dat ‘we ons beter aan onze afspraken moeten
houden’, leiden tot het nemen van initiatieven. Deze hoofdcode is daarmee niet daartoe beperkt, maar
omvat alle initiatieven die door middenmanagers worden genomen, gericht op eerste en tweede orde
veranderingen.
Samenvattend zijn de kenmerken van het initiatief nemen dat 1) de middenmanager zelf een actie
initieert 2) het initiatief manifest is voor anderen en ten slotte 3) dat het initiatief is genomen zonder dat
het eindresultaat bekend of behaald hoeft te zijn.
3. Overnemen
7 juli 2014, middenmanager van de Bank
Per sms wordt een medewerker bedreigd in verband met het, in zijn ogen, trage proces van afhandeling. Medewerker heeft contact met mij opgenomen, omdat hij “vastloopt” en geen contact meer wil
hebben met de klant. Als manager ga ik de medewerker in bescherming nemen en zorgen dat de
afronding van de aanvraag binnen korte lijnen geschied. Klant gebeld, zijn verhaal laten doen en
vervolgens aangegeven dat ik alleen met klant verder wil als hij toezegt per direct te stoppen met
dergelijke uitingen/bedreigingen. Klant bood vrij snel excuses aan, medewerkers was opgelucht dat hij
geen contact met klant meer hoefde te hebben en de casus is binnen de kaders en tijdbestek opgelost.
Bij deze derde hoofdcode is de middenmanager niet vanaf de start bij een activiteit betrokken. Zoals in
bovenstaande voorbeeld naar voren komt, is iemand (in dit geval een medewerker uit zijn team) al
gestart. Omdat in dit voorbeeld de medewerker niet meer verder komt, neemt de middenmanager de
casus over.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de activiteit al gestart is en wordt uitgevoerd door een
collega van de middenmanager. In veel gevallen is de medewerker met de activiteit gestart, zoals in
het hiervoor beschreven voorbeeld. Maar er zijn ook sleutelmomenten waarbij de middenmanager iets
overneemt van een hoger manager (bijvoorbeeld tijdens diens vakantieperiode) of van een collegamiddenmanager. In de situaties die de middenmanagers beschrijven in de sleutelmomenten, wordt het
moment van overnemen voornamelijk bepaald door degene die met de activiteit bezig is. De middenmanager is nabij (in een overleg of fysiek), maar initieert minder vaak het moment van overnemen.
De reden om een activiteit over te nemen zijn divers in de sleutelmomenten, maar hebben gemeen met
elkaar dat de middenmanager en degene die de activiteit overdraagt, gezamenlijk van mening zijn dat
de middenmanager dit beter kan dan het nu gebeurt. Dat gezamenlijke overleg en het in wederzijds
overleg overnemen door de middenmanager, is een tweede kenmerk van deze hoofdcode. De
bepaling dat de middenmanager de activiteit beter kan uitvoeren is gebaseerd op een gezamenlijke
inschatting van diens kennis en kunde, beschikbaarheid en tijd of de positie van de middenmanager
(positiemacht van als leidinggevende). En meestal is de bepaling gebaseerd op een combinatie
hiervan. Bij het overnemen, is de middenmanager vanaf het moment van overnemen verantwoordelijke
voor de uitvoering van de activiteit. Dit het derde en laatste kenmerk van het overnemen. Uit de sleutelmomenten komt naar voren dat de middenmanager wel contact onderhoud met degene die de activiteit
heeft overgedragen, maar dat is gericht op het informeren van diegene. Uit de sleutelmomenten blijkt
dat na het overnemen, de middenmanager degene is die bepaalt op welke wijze de activiteit wordt
uitgevoerd. Er is dus geen sprake van gedeelde verantwoordelijkheid of gezamenlijk aan een activiteit
werken (als onderscheid van de hoofdcode Samenwerken, onderdeel van de interactie oriëntatie).
Het overnemen is daarmee ook het overdragen van verantwoordelijkheid naar de middenmanager.
Samenvattend zijn de kenmerken van het overnemen dat 1) een collega de activiteit gestart is 2) in
gezamenlijk overleg de middenmanager de activiteit verder uitvoert en ten slotte 3) dat de
middenmanager dit zelfstandig uitvoert.
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4. Rapporteren
16 mei 2014, middenmanager Verzekeraar
Wekelijks verklaar ik in het MT de KPI’s van mijn team. Om dit goed te doen heb ik input van mijn team
nodig Doordat eigenaarschap van persoonlijke KPI’s ontbreekt heeft het team geen idee wat het doel
is en ontvang ik geen juiste input. Ik heb een template gemaakt voor het team per medewerker. Op
deze template staat de stand van de KPI’s en de norm. Samen met de medewerkers heb ik gekeken
welke acties men kan uitzetten om op de norm te komen. Wekelijks ontvang ik een terugkoppeling op
de acties van medewerkers en eventuele bijstellingen van acties, die ik kan toelichten in het MT.
In dit voorbeeld uit de sleutelmomenten, wordt in de eerste regel al de essentie van de hoofdcode
beschreven. De middenmanagers rapporteert aan anderen, in dit geval zijn collega-middenmanagers
in het MT, de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) van zijn team. En hij verklaart ze ook, hij legt uit
‘waarom het is zoals het is’.
Als eerste kenmerk is er bij rapporteren sprake van informatie die de middenmanager tot zijn
beschikking heeft en die hij communiceert naar anderen. Het communiceren hierover is in de
sleutelmomenten overwegend een gepland onderdeel van een overlegsituatie. Maar rapporteren
gebeurt ook ongepland, als een collega of medewerker een vraag heeft over de prestaties waarop de
middenmanager zicht heeft. Bij het rapporteren is de middenmanager zelf actief aan het zenden en
communiceren. De ontvangers zijn (in de beschreven sleutelmomenten) zowel de medewerkers als de
collega-middenmanagers als de hoger manager. Kenmerkend voor het rapporteren is dat er overdracht
van specifieke informatie plaatsvindt. Het betreft informatie over het presteren, gekoppeld aan de
verwachtingen (normering) voor die prestaties. In de sleutelmomenten heeft de informatie voornamelijk
betrekking op de prestaties van het team van medewerkers waaraan de middenmanager leidinggeeft.
Het derde en laatste kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager een toelichting geeft over
de afwijking van de norm die voor de prestatie geldt. In theorie zou dit ook een positieve afwijking
kunnen zijn, maar in de sleutelmomenten is dat voorbeeld niet beschreven door de middenmanagers.
De beschreven afwijkingen zijn negatief en daaraan gekoppeld gebruiken de middenmanagers
woorden als verklaren (zie het voorbeeld aan het begin van deze paragraaf), verantwoorden en
verdedigen.
Samenvattend zijn de kenmerken van het rapporteren dat 1) de middenmanager informatie communiceert naar anderen 2) die informatie de prestaties van hem of zijn team betreffen en ten slotte 3) dat
uitleg wordt gegeven als er afwijkingen zijn van de norm.
Met het rapporteren is de vierde en laatste hoofdcode van actie oriëntatie beschreven. De vier hoofdcodes geven invulling aan de metacode en hebben gemeenschappelijk dat het uitvoeren van een
activiteit door de middenmanager zelf, centraal staat. In de volgende paragraaf wordt de inhoudelijke
oriëntatie als tweede metacode beschreven.

8.3 Inhoudelijke oriëntatie
Bij de tweede metacode die is afgeleid uit de aangeleverde
sleutelmomenten, is de middenmanagers gericht op het
primaire voortbrengingsproces van de Bank of Verzekeraar.
De middenmanager heeft bij deze metacode een inhoudelijke
oriëntatie, de inhoud van het uitgevoerde werk in zijn team
neemt een centrale rol in. Dit inhoudelijke werk wordt
uitgevoerd door de medewerkers en heeft als eindresultaat de
dienst die aan de klant wordt geleverd. De middenmanager is
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niet zelf degene die de dienst levert en is in deze metacode ook niet zozeer gericht op zijn eigen actie
(zoals in de voorgaande metacode), maar is in zijn handelen gericht op de processtappen die onderdeel uitmaken van het dienstverleningsproces en is in zijn handelen gericht op het doorgronden van de
inhoud. Deze metacode is daarmee vooral gericht op de kennis van de middenmanager zelf van het
primaire proces en de geleverde dienst. Een middenmanager benadrukte zijn belangstelling hiervoor
omdat ‘ik geen leidinggeef aan een koekjesfabriek maar aan een Bank, ik wil wel weten wat er gebeurt
en het ook zelf kunnen uitleggen aan klanten als die er om vragen’.
De hoofdcodes die onder deze metacode vallen, geven de verschillende kenmerken en aspecten van
de inhoudelijke oriëntatie weer. Onder de inhoudelijke oriëntatie vallen acht hoofdcodes te weten 1)
challengen 2) informeren 3) inschatten 4) mening vormen 5) onderbouwen 6) opvragen 7) signaleren
en ten slotte 8) waarnemen. Deze hoofdcodes worden hierna verder beschreven, waarbij de
kenmerken van de verschillende hoofdcodes worden toegelicht.
1. Challengen
31 maart 2014, middenmanager bij de Bank
Medewerkers hebben de mogelijkheid een korting te geven op de kosten. Ik heb gesteld dat ik
geïnformeerd wil worden voordat de korting wordt toegezegd. Het mandaat hebben de medewerkers
zelf. Ik ga de discussie aan, individueel maar ook in het teamoverleg. Echter de uiteindelijke keuze is
en blijft aan de medewerker. Ik ben in deze de advocaat van de duivel of de sparringspartner. Veelal
sluit ik af met de vraag ‘En wat ga je nu doen?’ Winst is de bezinning (bewustwording). Korting wordt in
mijn team zeer beperkt ingezet. En als deze wordt ingezet dan is het meestal omdat wij iets fout
hebben gedaan in het proces
Bij de eerste hoofdcode is de middenmanager in een positie waarbij hij reageert op een bestaande
situatie. In voorgaande voorbeeld wordt dat helder geïllustreerd. Medewerkers kunnen een voorstel
doen voor het geven van korting, zij nemen stelling in een situatie. De middenmanager is degenen die
de voorstellen kritische bevraagd en de medewerker uitdaagt hierover. Waarbij de medewerker
uiteindelijk de keuze maakt.
Een eerste kenmerk van het challengen is de middenmanager wordt geconfronteerd met een keuze of
voorstel van iemand anders. In dat voorstel wordt door die collega een positie ingenomen, waarop de
middenmanager reageert. Het challengen is daarmee een reactieve handeling op een initiatief van
iemand anders. Die ander kan de middenmanager om een challenge gevraagd hebben, zoals in
bovenstaande voorbeeld, of het kan ongevraagd gebeuren, omdat de middenmanager zelf de behoefte
voelt om een reactie te geven. De reactie is kritisch naar de inhoud van het voorstel. Dat is het tweede
kenmerk van deze hoofdcode. De middenmanager stelt de inhoud van het voorstel ter discussie, hij
daagt degene die het voorstel doen uit om het voorstel toe te lichten. Het challengen kan door het
stellen van vragen worden gedaan door de middenmanager, waarbij hij vragen stelt die afhankelijk van
zijn eigen stellingname meer of minder mate suggestief formuleert. Naast de vragende wijze van
challengen, zal de middenmanager op enig moment ook zelf een standpunt of stellingname kenbaar
maken. Dat is het derde kenmerk van het challengen, namelijk dat de middenmanager geen neutrale
positie inneemt, maar communiceert hoe hij over het voorstel denkt. Uit de sleutelmomenten komt naar
voren dat het challengen bij voorkeur op een ‘positief kritische’ manier wordt gedaan. Het challengen is
daarbij constructief en erop gericht om een besluit ‘beter te maken’. Bijvoorbeeld om te bespreken of
alle relevante informatie is meegenomen. Het challengen heeft als oogmerk om standpunten en
stellingnames uit te wisselen. Een eventueel besluit of een vervolgactie, valt niet onder deze handeling.
Een eindpunt van deze handeling kan zijn dat de middenmanager en zijn collega ‘agree to disagree’.
Of dat de collega (in bovenstaand voorbeeld de medewerker) nog steeds zelf een keuze mag maken.
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Samenvattend zijn de kenmerken van het challengen dat 1) de middenmanager reageert op de
stellingname van iemand anders 2) hij daarop kritisch is c.q. dit ter discussie stelt en ten slotte
3) geeft de middenmanager daarbij ook zijn eigen standpunt weer.
2. Informeren
23 februari 2015, middenmanager bij de Verzekeraar
Binnen het team wordt weinig met elkaar gesproken over de dingen die we moeilijk vinden of waar we
tegenaan lopen. Er is nog veel onduidelijk, het feit dat medewerkers niet precies weten wat eraan de
hand is zorgt voor spanning. Mijn taak/rol was het informeren van de medewerkers over de situatie.
Tijdens een teamoverleg hebben we met elkaar gesproken over de situatie. Ik heb vanuit mijn kant
zoveel mogelijk proberen te vertellen om de onduidelijkheden weg te nemen. Na de uitleg konden
andere collega’s aanvullingen doen. Medewerkers waren enorm enthousiast over de sessie. Ze
vonden het fijn om in een kleine setting het gesprek met elkaar te voeren en daarnaast gaf het hen
inzicht in hoe andere collega’s omgaan met de situatie.
In het voorbeeld van het sleutelmoment van deze middenmanager is er een behoefte aan extra
informatie vanuit het team. In een overleg wordt de middenmanager gevraagd naar een toelichting op
een situatie die voor de medewerkers niet geheel te overzien in is. Deze middenmanager heeft de
beschikking over aanvullende informatie die hij krijgt, omdat hij (in dit geval) in het Management Team
zitting heeft.
Daarmee is ook een belangrijk kenmerk van het informeren benoemd. De middenmanager beschikt in
dit geval over inhoudelijke informatie. Informatie die hij heeft en die anderen (nog) niet hebben. Bijvoorbeeld omdat hij eerder toegang heeft gekregen (als deze top-down verspreid wordt) of omdat hij in
andere situaties de informatie heeft die anderen niet hebben (bijvoorbeeld een MT-overleg of als
deelnemer aan een keten overleg). De relevantie van de informatie is een inschatting die de middenmanager (als zender) en de ontvangers, gezamenlijk bepalen. Informeren is als handeling niet
willekeurig de ander van informatie voorzien, maar gebeurt in wederzijdse afstemming. Een tweede
kenmerk van informeren is dat de middenmanager degene is die de informatie overdraagt. Hij is de
‘verteller’ in deze handeling, anderen zij de ontvangers of ‘toehoorders’. De informatie die wordt overgedragen, wordt door de middenmanager zo feitelijk mogelijk weergegeven. Dit is het derde kenmerk
van deze hoofdcode. Het informeren zelf is gericht op een neutrale overdracht, om zo anderen de
ruimte te geven om de feiten te kunnen interpreteren. Uit de sleutelmomenten komt naar voren dat de
middenmanagers bij deze handeling de intentie hebben om ‘medewerkers in kennis te stellen’.
In een zijstap van dit deel van het onderzoek kan worden aangevuld dat deze intentie in andere delen
van het onderzoek door de middenmanagers is gerelativeerd. Omdat ook zij zich realiseren dat elke
informatie die wordt overgedragen gekoppeld is aan de afzender. En dat volledig neutrale informatieoverdracht niet mogelijk is. De neutrale benadering van het informeren, is door de middenmanagers in
de gesprekken, gekoppeld aan het ongewenste handelen (in dit geval het Invullen) waarvan middenmanagers afscheid willen nemen. Het benadrukken dat bij het informeren zoveel mogelijk de invulling
achterwege moet blijven, is in dat licht te bezien als een tegenreactie op het ongewenste invullen voor
anderen.
Samenvattend zijn de kenmerken van het informeren dat 1) de middenmanager beschikt over
inhoudelijke informatie 2) deze informatie wordt overgedragen aan anderen en ten slotte 3) dit betreft
inhoudelijke informatie die (in intentie) feitelijk wordt gepresenteerd.
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3. Inschatten
2 juni 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
Het lukt ons niet om een bepaalde KPI te halen om zoveel mogelijk klantverzoeken zelf af te handelen
We hebben alleen het percentage tot onze beschikking maar niet de verdieping van dat percentage
waardoor we discussie niet inhoudelijk konden maken. Ik heb besloten een analyse te laten maken op
de inhoud. Wat zijn de praktijkvoorbeelden van de afgelopen twee weken op deze KPI waarbij we het
niet zelf afhandelden? Daarnaast ben ik een ‘rondje langs de velden’ gaan maken. Door bij elke
manager na te vragen welke informatie zij hadden, ben ik in staat om het totaal plaatje te overzien.
Deze resultaten heb ik gedeeld met mijn team. Zij ’schrokken’ een beetje van het resultaat en deze
reflectie opende de ogen en de ambitie om het beter te doen.
Bij deze derde hoofdcode, het inschatten, is de middenmanager een situatie inhoudelijk aan het
verdiepen. Hij verzamelt informatie om zich zo een beeld te vormen van de situatie. Het sleutelmoment
wat hiervoor is opgenomen, is hiervan een voorbeeld. De middenmanager verzamelt informatie om op
deze wijze een, zoals hij dat noemt, ‘totaalplaatje’ te verkrijgen. Hij streeft ernaar om zelf een beeld te
krijgen van de situatie en een inschatting te kunnen maken van ‘wat er aan de hand is’.
Een eerste kenmerk van het inschatten is dat de middenmanager zelf informatie verzamelt. Deze
informatie heeft betrekking op de inhoud van het voortbrengingsproces en is afkomstig uit bestaande
bronnen (documenten of collega’s). Hij genereert geen nieuwe informatie (anders dan bij Waarnemen,
zie hierna). Voor de middenmanagers is het daarbij van belang dat hij zelf die informatie verkrijgt, hij
wil uiteindelijk zelf tot een inschatting kunnen komen. Het verzamelen van informatie door de middenmanager is gericht op een situatie waarover de middenmanager een inschatting wil maken. Dit is een
tweede kenmerk van deze hoofdcode, het richt zich op een specifieke situatie (het probleem of vraagstuk wat zich voordoet) waarover de middenmanager zelf constateert dat hij te weinig informatie heeft
om een inschatting te maken. En waarvoor zijn inschatting wel van belang is. Het derde en laatste
kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager het totaalbeeld zelf construeert, het is een
individueel proces. Daarmee is dit derde kenmerk en een deel van deze handelingscode, niet zichtbaar
voor anderen. De middenmanager kan ervoor kiezen om zijn inschatting of totaalbeeld te delen met
anderen, maar doet dat niet altijd. Bij het inschatten streeft de middenmanager naar een beschrijving
van de het totaalbeeld wat kan dienen als basis voor een oordeel of vervolgactie, maar het totaalbeeld
zelf is (afgeleid van de sleutelmomenten) zonder oordeel. De invloed van anderen voor het uiteindelijk
vormen van het totaalbeeld, is beperkt. In het voorbeeld van hiervoor, gaat de middenmanager wel op
zoek naar informatie bij anderen, maar vormt hij zelfstandig een totaalbeeld nadat hij zelf ook al
informatie heeft verzameld.
Samenvattend zijn de kenmerken van het inschatten dat 1) de middenmanager zelf inhoudelijke
informatie verzamelt 2) dit is afgebakend tot een specifieke situatie en ten slotte 3) dat de
middenmanager zelf de feiten combineert tot een totaalbeeld.
4. Mening vormen
29 juni 2014, middenmanager van de Verzekeraar
Voor het opvullen van een senior vacature moest een keuze worden gemaakt tussen drie goede
kandidaten. Ik deed samen met een collega de twee laatste sollicitatiegesprekken. Ik had de keuze om
te kiezen tussen bijzondere kandidaten. Ik heb gekeken naar de kennis en kwaliteiten van de medewerkers en de rol welke wij vervuld wilden hebben. Gerichte vragen gesteld tijdens de gesprekken en
aandacht besteed aan het kennisniveau welke de kandidaten uitstraalde. Op basis van dit totaalplaatje
heb ik mijn mening gevormd en deze gedeeld met de overige MT-leden. Uiteindelijk zijn we tot een
beslissing gekomen. Wat ik erg belangrijk vind in deze situatie is dat de afvallers onze keuze begrepen
en een duidelijke opdracht of uitleg hebben gekregen.
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In het voorbeeld van het sleutelmoment van deze middenmanager noemt hij letterlijk de hoofdcode die
is opgenomen onder de metacode inhoudelijke oriëntatie. Hij is een mening aan het vormen, in dit
geval over de medewerker die hij eventueel aanneemt. Het kennisniveau van de medewerker krijgt
daarbij extra de aandacht. Van de middenmanager wordt in deze situatie verwacht dat hij een mening
heeft, hij maakt uiteindelijk de keuze.
Bij het inschatten en informeren streeft de middenmanager naar objectiviteit en neutraliteit, maar bij het
vormen van een mening is de middenmanager er juist op gericht om stelling te nemen, om kleur te
bekennen. Een eerste kenmerk bij het vormen van een mening is dat een afweging wordt gemaakt
door de middenmanager. Hij is zijn mening aan het vormen gebaseerd op de voor hem beschikbare
informatie. Daaruit volgen een of meerdere mogelijkheden en kan door de middenmanager een afweging worden gemaakt tussen opties. En in andere gevallen is het aantal opties beperkt (in extremis
tot slechts één optie) en vormt de middenmanager een mening over een eventuele instemming met
deze optie(s). Het vormen van de mening als proces of het eindresultaat, wordt door de middenmanager gecommuniceerd naar anderen. Dit is een tweede kenmerk van deze hoofdcode. De mening
die gevormd is, wordt voor andere zichtbaar en vormt een basis voor andere handelingen zoals bijvoorbeeld kiezen, besluiten, belonen. Afhankelijk van de gevoeligheid van de mening, communiceert
de middenmanager in de sleutelmomenten niet alleen de uitkomst van het vormingsproces, maar is hij
ook transparant over het proces zelf. Hij geeft uitleg over hoe hij tot zijn mening is gekomen, zodat hij
voor anderen navolgbaar is. Daarmee beoogt de middenmanager het draagvlak voor zijn mening te
vergroten. In het voorbeeld aan het begin van deze paragraaf wordt dat duidelijk benoemd, de
afgewezen sollicitanten moeten de afwijzing ook begrijpen. Het derde kenmerk van deze hoofdcode
lijkt opgesloten in de benaming maar is als kenmerk evengoed van belang: het vormen van een
mening leidt ook daadwerkelijk tot een mening. Er is sprake van een standpunt of stellingname, er is
een duidelijk eindpunt zichtbaar bij deze handeling. De mening is gevormd, het proces is afgerond voor
de middenmanager. Dit kan leiden tot het challengen van deze mening door anderen, wat een teken is
dat het vormen van de mening als zelfstandige handeling tot een concreet resultaat heeft geleid
(zonder daarbij de kwaliteit van de mening in ogenschouw te nemen).
Samenvattend zijn de kenmerken van het mening vormen 1) de middenmanager maakt een afweging
tussen een of meer opties 2) de mening (soms inclusief een toelichting op de totstandkoming hiervan)
wordt naar anderen gecommuniceerd en ten slotte 3) er is sprake van een stellingname.
5. Onderbouwen
12 juni 2015, middenmanager van de Bank
Een aanvraag voor een klant is in eerste instantie afgewezen door de risk-afdeling. Maar het is niet
zwart-wit. Er zijn ook argumenten om het wel te doen. Daarom zelf de inhoudelijke verdieping
gemaakt. Mijn communicatie was open/transparant, dilemma’s en mijn standpunt bespreken en
argumenten voor mijn standpunt goed toelichten. Ik heb het gehele verhaal onderbouwd en nogmaals
aangekaart bij het verantwoordelijke directielid. Wat een positief resultaat opleverde. Dat wij uiteindelijk
een maatwerkoplossing konden bieden aan relatie.
Bij de vijfde hoofdcode is het handelen van de middenmanager gericht op het toelichten en beargumenteren van een standpunt. In het voorbeeld van de middenmanager hiervoor, is hij bezig met
een inhoudelijke verdieping. En de verdieping dient ervoor om het standpunt in deze casus te
onderbouwen. Een inhoudelijke rechtvaardiging van het standpunt wat hij geeft met betrekking tot de
afwijzing of toekenning van een klantvraag.
Een eerste kenmerk van het onderbouwen is zichtbaar in het gegeven voorbeeld, namelijk dat er
sprake moet zijn van een stellingname of standpunt van de middenmanager. Hij heeft iets nodig wat
wordt onderbouwd, hij heeft een (voorlopige) mening gevormd. Daarbij is de (voorlopige) stellingname
het startpunt van een onderbouwing. En leidt een juiste onderbouwing tot een nog steviger
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stellingname in situaties waarbij de middenmanager aan de start nog geen duidelijk beeld of mening
heeft. In bovenstaande casus was de middenmanager al vanaf het begin van mening dat de riskafdeling een foutieve keuze had gemaakt. De onderbouwing was daarbij nodig om zijn beeld verder
stevigheid te geven en zijn standpunt te verklaren. Daarbij houden middenmanagers in de sleutelmomenten rekening met het risico dat de onderbouwing vooringenomen is en daarmee aan stevigheid
verliest. Daarom is een tweede kenmerk van deze hoofdcode, dat de onderbouwing tot stand komt in
een logische en navolgbare redenering. In het voorbeeld hiervoor beschrijft de middenmanager dit als
open, transparant en argumenten goed kunnen toelichten. Als derde kenmerk van deze hoofdcode,
wordt in de sleutelmomenten zichtbaar dat de middenmanager in de onderbouwing een verklaring
geven van de stellingname. Met andere woorden de onderbouwing geeft helder aan waarom de
middenmanager de stellingname heeft. ‘De onderbouwing leidt tot maar één logische conclusie’, zoals
een middenmanager dat verwoordde. Daarmee is de onderbouwing een redenering, gebaseerd op
feiten en interpretaties van de middenmanager, die leidt tot een stellingname in een situatie.
Samenvattend zijn de kenmerken van het onderbouwen 1) het is gekoppeld aan een duidelijk
stellingname 2) er wordt een inhoudelijke verdieping een redenering opgezet die ten slotte
3) de stellingname van de middenmanager verklaart.
6. Opvragen
1 augustus 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
In een teamoverleg bespreken we het nut van een KPI en waarom we die niet halen. Als manager is
het mijn taak met het team het gesprek aan te gaan waarom het niet lukt. Ik ben met hen het gesprek
aangegaan waar het probleem ligt, want ik heb daar nog geen zicht op. Ik was voorzitter van het
overleg en ik heb aangegeven om op dit onderwerp door te gaan en de agenda te laten voor wat het
was. Ik heb de medewerkers gevraagd naar de achtergrond van het probleem. Deze vragen heb ik
zonder oordeel gesteld, ik wilde het gewoon weten. Ze hebben duidelijk kunnen maken wat er aan de
hand is en mij meer beeld gegeven bij wat er speelt, zonder dat ze zich hoeven te verdedigen. Ik kan
nu goed uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.
De zesde hoofdcode is het opvragen van informatie door de middenmanager. In het voorbeeld van de
situatie van de middenmanager, dient zich in een teamoverleg een situatie aan, waarvan hij zich
realiseert dat hij er onvoldoende informatie over heeft. En dat de teamleden die informatie wel (zouden
kunnen) hebben. Daarom vraagt hij de inhoudelijke informatie op, die hij nodig heeft om keuzes te
kunnen maken en uitleggen.
Bij het opvragen vindt er informatie-uitwisseling plaats tussen de middenmanager en anderen. In dit
geval is de middenmanager de vragende partij. Een eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de
middenmanager zich realiseert dat hij informatie mist. Hij bepaalt in een sleutelmoment voor zichzelf
welke informatie hij heeft en of hij dat voldoende vindt. De eisen die hij aan de beschikbare informatie
stelt, wisselen per sleutelmoment, afhankelijk van de taak die hij heeft en het resultaat van het sleutelmoment. In het voorbeeld van een brainstorm over een signaal is het opvragen deels ingegeven door
interesse en nieuwsgierigheid. Bij een sleutelmoment waarin uiteindelijk een besluit moet worden
genomen, vraagt een middenmanager meer informatie op en ‘vraag ik door’. Dan is de inhoudelijke
kennis ook een vorm van stevigheid en zekerheid voor een te nemen besluit.
Als de middenmanager zich bewust is van een informatietekort, neemt hij in de sleutelmomenten
contact op met iemand van wij hij verwacht of weet dat deze de informatie heeft. Dat is het tweede
kenmerk van de hoofdcode opvragen: er is contact met iemand anders. De expertise van deze
persoon is voor de middenmanager aanleiding om hem te vragen naar die informatie. Daarmee is dat
tevens het derde kenmerk van deze hoofdcode. De middenmanager stelt de ander persoon gerichte
vragen over een inhoudelijk onderwerp. Het opvragen leidt, anders dan in het voorbeeld van het
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teamoverleg, niet altijd tot de gewenste informatie. Het handelen bij deze hoofdcode is gericht op het
opvragen van de middenmanager van extra informatie, niet per se het vinden ervan. De handeling
heeft niet noodzakelijkerwijs als uitkomst dat de middenmanager ook daadwerkelijk de informatie krijgt.
Samenvattend zijn de kenmerken van het opvragen 1) bewustzijn dat middenmanager te weinig
informatie heeft 2) benaderen van iemand die die informatie wel heeft en ten slotte 3) het stellen van
inhoudelijke vragen.
7. Signaleren
3 juni 2015, middenmanager van de Bank
Als team doen we het nu erg goed. Resultaat is dat wij boven target staan v.w.b. aanvragen. Sterker
het gaat eigenlijk boven verwachting structureel goed. Goed nieuws. Keerzijde is dat we zo stevig
drukken op targets dat andere zaken onderbelicht raken of onvoldoende aandacht krijgen. Het is heel
lastig om hier tegengewicht aan te geven. Als manager maak ik hier een punt van. Ik heb aangegeven
dat de prestaties uitstekend zijn, maar dat we er ook de rekening voor betalen (en straks blessures bij
medewerkers oplopen). Dit bespreekbaar gemaakt in bila’s met de collega-manager. Ik probeer het
- met de collega’s - onder de aandacht van onze manager te brengen maar we hebben nog geen echt
punt kunnen maken. Ik probeer impact te creëren, maar de weg is lastig en nog gaande.
Het sleutelmoment van de middenmanager van de Bank geeft een illustratie dat het signaleren (de
zevende hoofdcode) verbonden is met de beleving van de middenmanager zelf. Deze middenmanager
geeft in dit geval een signaal af, omdat hij zich daar druk om maakt. Hij vindt het belangrijk dat de
werkdruk wordt besproken en in het sleutelmoment is helder dat niet iedereen (direct) zijn zorg deelt.
Deze hoofdcode gaat over het afgeven van een signaal, over iets wat de middenmanager opvalt en
wat hij kenbaar wil maken aan anderen. Wat er met het signaal gebeurt en of het überhaupt wordt
gehoord, is geen onderdeel van deze hoofdcode.
Een eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager iets opmerkt wat afwijkt van wat hij
als normaal beschouwt. Dit kan te maken hebben met zijn eigen normstelling of waarde (zoals in
bovenstaand voorbeeld), maar kan ook een afwijking zijn van een gedeelde norm die bijvoorbeeld in
een balanced scorecard is opgenomen. De constatering van een afwijking, iets wat de middenmanager
opvalt, wordt door hemzelf gedaan. Middenmanagers gebruiken hiervoor ook de term ‘oproepen’ om
aan te geven dat ze een signaal afgeven dat verder gaat dan alleen een feitelijke een constatering. In
het voorbeeld van de middenmanager van de Bank over de werkdruk hierboven, geeft hij een signaal
af over wat er volgens hem niet goed gaat en laat hij daarin ook zien dat hij dit graag anders wil.
Zonder daarvoor direct een oplossing aan te dragen.
Als tweede kenmerk van signaleren, maakt de middenmanager een inschatting van het belang van de
afwijking. Beschouwt hij dit bijvoorbeeld als een incident of denkt hij dat hier sprake is van een vaker
optredende afwijking. Het belang is ook gekoppeld aan de impact die de middenmanager denkt dat de
afwijking van de norm zal hebben. In het geval van de middenmanager van de Bank uit het voorbeeld,
vreest hij voor wat hij noemt ‘blessures bij medewerkers’. De inschatting van het belang wordt door de
middenmanager in de sleutelmomenten ook gekoppeld aan wie het belangrijk (zouden moeten) vinden.
Daarbij worden voornamelijk de medewerkers en de hogere manager als directe belanghebbenden beschreven. De belanghebbenden zijn onderdeel van het derde kenmerk van deze hoofdcode, namelijk
dat het signaal afgegeven wordt aan anderen. In de sleutelmomenten zijn dat voornamelijk de hogere
manager en de medewerkers. Zij zijn de ontvangers van de signalen en zijn voor de middenmanagers
in de sleutelmomenten degenen die bewust moeten worden gemaakt van de geconstateerde afwijking
van de norm.
Samenvattend zijn de kenmerken van het signaleren 1) afwijking constateren van ‘normale situatie’ 2)
de middenmanager schat het belang hiervan in en ten slotte 3) hij communiceert actief naar derden.
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8. Waarnemen
27 oktober 2015, middenmanager bij de Verzekeraar
Een collega heeft mij gevraagd om een gesprek terug te luisteren waarin een klant een klacht heeft.
Als manager kreeg ik het verzoek hiernaar te luisteren. Ik heb het gesprek ook aangeboden bij het MT
om te beluisteren t.b.v. het verbeteren van de processen. Ik heb het MT verteld dat dit gesprek is
aangeleverd, maar ik ben niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. Ik wilde dat iedereen er zijn eigen
mening over kon vormen. De uitkomst was dat we allemaal geschokt waren. Na het overleg heb ik een
paar concrete vragen gesteld waarbij o.a. is aangegeven waarom de medewerker had gedaan, zoals
hij gedaan had. Uiteindelijk heb ik constructieve feedback gegeven op basis van waargenomen
gesprek en vooral scherp en kritisch geweest op de verbeterpunten.
De laatste hoofdcode die valt onder de inhoudelijke oriëntatie van de middenmanager is waarnemen.
Deze hoofdcode beschrijft de verzameling van informatie door de middenmanager zelf, doordat hij het
in eigen persoon direct registreert. In het voorbeeld van de middenmanager van de Verzekeraar luistert
hij zelf naar het gesprek in plaats van een samenvatting te krijgen van een collega. Doordat hij zelf
luistert, kan hij de informatie zo zuiver mogelijk tot zich nemen, niet gefilterd door anderen.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de waarneming door de middenmanager zo dicht
mogelijk op de informatiebron wordt gedaan. Als middenmanagers zelf het belangrijk vinden om een
eigen beeld te kunnen vormen, gaan zij op zoek naar de plek of persoon waar deze informatie in de
meest zuivere vorm is te vinden. In het geval van het klantgesprek vanuit het voorbeeld van de
Verzekeraar, is de bron het opgenomen klantgesprek. In andere sleutelmomenten spreken middenmanagers over meeluisteren, meeloopdagen of observeren in een overleg. Het tweede kenmerk van
waarnemen, is dat de middenmanager de informatie verzamelt vanuit zijn eigen zintuigen. Met name
het luisteren en kijken wordt door hen genoemd. In brede zin kan ook het ‘ter plekke voelen of het goed
zit’ onder deze code worden geschaard. De grens in het waarnemen ligt bij het interpreteren van de
waarnemingen, het koppelen aan oordelen en doorvertalen van de eigen waarnemingen. In het
voorbeeld is de opmerking ‘dat we geschokt waren’ niet onderdeel van het waarnemen, maar is er een
mening gevormd. Een derde kenmerk van waarnemen, die eveneens een begrenzing van deze code
aangeeft, is dat de waarnemingen door de middenmanager zelf worden gedaan. Hij kan daarbij wel
afstemmen met anderen (bijvoorbeeld ‘Heb jij dat ook gehoord?’), maar zijn eigen registratie van de
gebeurtenissen, is wat onder deze hoofdcode wordt verstaan.
Samenvattend zijn de kenmerken van het waarnemen 1) er wordt directe informatie verkregen
rechtsreeks van de informatiebron 2) de middenmanager maakt gebruik van eigen zintuigen en ten
slotte 3) het verkrijgen van informatie gebeurt door de middenmanager zelf.
Met het waarnemen is de achtste en laatste hoofdcode van de inhoudelijke oriëntatie beschreven. De
acht hoofdcodes geven invulling aan de metacode en hebben gemeenschappelijk dat de inhoud van
de dienstverlening en het voortbrengingsproces, centraal staan. In de volgende paragraaf wordt de
interactie oriëntatie als derde metacode beschreven.
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8.4 Interactie oriëntatie
Bij de derde metacode voert de middenmanager samen met minimaal één iemand anders, de activiteit uit. Daarbij beïnvloedt de
middenmanager de ander en wordt de middenmanager op zijn beurt
ook weer door die ander beïnvloedt. De code heeft de benaming
interactie oriëntatie gekregen om aan te geven dat de middenmanager zich in dit handelen richt op de wisselwerking met anderen,
op de interactie. Hij acteert in interactie met medewerkers, de hoger
manager, MT-leden of anderen binnen de organisatie. Het betreft
een potentieel groot aantal anderen met wie hij interactie heeft.
Daarmee bevat deze metacode ook de meeste hoofdcodes, om de
variatie te beschrijven.
Aansluitend bij de doelstelling van dit onderzoek is bij het beschrijven van de hoofdcodes in deze
paragraaf alleen het handelen van de middenmanager in de interactie beschreven. Voor zover er zicht
is op het handelen van een andere betrokkenen, is dat in sommige opgenomen ter illustratie van het
handelen van de middenmanager. En kan de kanttekening worden geplaatst dat de beschrijving van
dat handelen is afgeleid uit de sleutelmomenten van de middenmanager, waarbij een zekere bias in de
beschrijving heel wel mogelijk is.
Bij de interactie tussen mensen speelt de wederzijdse verwachting een belangrijke rol. Zolang dit
gedeelde verwachtingen zijn en iedereen daarnaar handelt, verlopen de interacties in harmonie. Er
wordt als het ware wederzijds een akkoord gevormd over een gemeenschappelijke doelstelling. En er
wordt binnen de interactie een commitment verwacht in het navolgen van afspraken. Daarbij zal niet
iedereen hetzelfde handelen, maar is er sprake van een zekere uitruil. Voor elk handelen wordt door
de ander een tegenprestatie verwacht. Wanneer de verwachtingen niet met elkaar overeenkomen, of
een betrokkene zich niet aan zijn deel van de (tegen)prestatie houdt, kan dit leiden tot frictie en
conflicten in de interactie. Vanuit die optiek is het conflict een negatieve kleuring die aan elk van deze
handelingen verbonden kan worden. Een advies kan slecht vallen, feedback kan verkeerd overkomen
en ook een vraag kan bij iemand in het verkeerde keelgat schieten. Dat laat onverlet dat deze
handelingen wel onderdeel vormen van het handelingsrepertoire van de middenmanager. Het geeft
slechts aan dat deze handelingen, afhankelijk van de context, meer of minder effectief zijn. Over de
effectiviteit worden in dit onderzoek echter geen uitspraken gedaan. Zoals eerder vermeld hebben de
hoofdcodes daarom normenvrij benaming gekregen.
De hoofdcodes die onder deze metacode vallen, geven de verschillende kenmerken en aspecten van
de interactie oriëntatie weer. Onder de interactie oriëntatie vallen tien hoofdcodes te weten
1) adviseren 2) coachen 3) containen 4) faciliteren 5) feedback geven 6 ) gesprek-bilateraal 7)
overleggen groep 8) samenwerken 9) steunen en ten slotte 10) vragen. Deze hoofdcodes worden
hierna verder beschreven, waarbij de kenmerken van de verschillende hoofdcodes worden toegelicht.
1. Adviseren
8 mei 2014, middenmanager van de Verzekeraar
Een teamlid vertoont al enkele maanden afwijkend gedrag. In gesprekken houdt hij de boot af, maar
gisteren ontving ik een chatbericht dat hij graag dezelfde dag met mij wilde praten. Het was mijn taak
om vooral goed te luisteren naar wat hij vertelde en door te vragen. Hem vooral het woord te laten
voeren. Ik heb mij gericht op zijn eigen inzicht en wensen. Ik heb hem geadviseerd om naar de
bedrijfsarts te gaan en diens inschatting op te volgen en hem aangeraden om over zijn drempel heen
te gaan en vooral alles eerlijk op tafel te leggen bij de arts. En ik heb de medewerker een aantal tips
meegegeven om concreet te maken hij anders kan doen. Na het gesprek met de bedrijfsarts is
vastgesteld dat het teamlid vier weken op 100% arbeidsongeschikt komt te staan.
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De eerste hoofdcode is adviseren en wordt door de middenmanagers ook omschreven met synoniemen als voorstellen doen, tips geven, aanraden, suggesties doen en ideeën aanreiken. In de
sleutelmomenten beschrijven de middenmanagers situaties waarbij zij aan een ander iets aanreiken in
het besef dat de middenmanager uiteindelijk niet degene is die beslist. In het voorbeeld hiervoor raadt
de middenmanager een bezoek naar de bedrijfsarts aan, maar verplicht de medewerker hier niet toe.
Uit dit sleutelmoment komt het eerste kenmerk van adviseren helder naar voren, namelijk dat de
middenmanager niet degene is die de uiteindelijke beslissing neemt. Dat is uiteindelijk de persoon die
het advies in ontvangst neemt. Hij is degene die het advies accepteert, of niet. De middenmanager rijkt
een advies aan en spant zich in om het advies geaccepteerd te krijgen. Daarbij kiest de middenmanager een zekere ‘externe benadering’, door het probleem niet als eigenaar te benaderen maar als
het ware ‘naast de ander’ te gaan staan. De middenmanager blijft tegelijk wel dichtbij genoeg om zijn
collega het advies te kunnen geven, want in de sleutelmomenten zijn de adviezen deels gevraagd
(door de ander) en deels ongevraagd. Voor dat ongevraagde advies is de nabijheid van de middenmanager noodzakelijk. Wright (2009) noemt het een ambigue positie, namelijk enerzijds samen binnen
(‘loyal insiders’) en anderzijds op afstand (‘outsiders within’).
Een tweede kenmerk wat uit de sleutelmomenten naar voren komt is dat de middenmanager betrokken
is bij de persoon die hij advies geeft, maar dat hij onafhankelijk en belangeloos is voor wat betreft de
inhoud van het advies. In bovenstaande voorbeeld geeft de middenmanager een advies om naar de
bedrijfsarts te gaan, maar als de medewerker daar niet voor kiest zal de middenmanager naar andere
mogelijkheden kijken, hij kan de inhoud aan de medewerker overlaten. Een kanttekening hierbij is dat
in een deel van de sleutelmomenten, de middenmanager de medewerker adviseert. De onafhankelijkheid kan in die gevallen door de middenmanager anders worden ervaren dan de medewerker. In het
genoemde voorbeeld kan de medewerker het bezoek aan de bedrijfsarts ook als een opdracht hebben
ervaren. In dit deel van het onderzoek ontbreekt dat perspectief vooralsnog. Omdat in de beschrijving
van de hoofdcodes ervoor is gekozen om aan te sluiten bij de narratieve vanuit het perspectief van de
middenmanager, is deze handeling als Adviseren opgenomen.
Als derde en laatste kenmerk van deze hoofdcode komt uit de sleutelmomenten naar voren dat de
middenmanager over de kennis beschikt om de inhoud van het advies te geven. De ervaring en
senioriteit van de middenmanager speelt daarin met name een rol in de sleutelmomenten. Middenmanagers maken in de sleutelmomenten weinig gebruik van theorie of modellen, maar meer van hun
praktijkervaring. Zo gaven de middenmanagers advies over de gespreksvoering met klanten, gebruikmakend van hun eigen achtergrond en ervaring in klantcontacten. Daarmee geven ze ook echt advies,
de middenmanager geeft aan wat hij zou doen in die situatie. De middenmanagers zijn in de sleutelmomenten met hun adviezen vooral gericht op voortgang en verbetering. De tips en voorstellen naar
anderen, zouden hen moeten helpen om iets beter te doen dan tot dusverre.
Samenvattend zijn de kenmerken van het adviseren 1) een collega neemt de finale beslissing 2) de
middenmanager is onafhankelijk en belangeloos en ten slotte 3) het advies van de middenmanager is
gericht op het helpen in gang zetten van veranderingen.
2. Coachen
3 mei 2014, middenmanager bij de Bank
De medewerker heeft door stagnerende prestaties minder zelfvertrouwen en is daardoor emotioneel en
onzeker. Gezien de gang van zaken vraagt de medewerker mijn ondersteuning met als leereffect om
dit in de toekomst te voorkomen. Als leidinggevende ga ik mijn coachende rol oppakken. Ik voer
individuele coachgesprekken de komende twee weken t.b.v. inzicht en verbetering en leereffect voor
de toekomst. Samen met de medewerker de casus in beeld gebracht en vervolgafspraken gemaakt.
Na onze bila’s bevestigen we welke vervolgacties de medewerker oppakte en welke ik ter
ondersteuning. Afgelopen periode zie ik de medewerker weer meer zelfvertrouwen uitstralen.
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In de bovenstaande beschrijving uit het sleutelmoment wordt door de middenmanager gesproken over
een coachgesprek om aan te geven dat het niet zozeer over de inhoud van het werk gaat, maar dat hij
de medewerker wil helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Coachen is in de literatuur een breed
begrip, waarbij Stober en Grant (2006) opmerken dat 'coaching has become increasingly difficult to
define’. In de beschrijving van de hoofdcode wordt aangesloten bij de kenmerken die zijn afgeleid uit
de sleutelmomenten van de middenmanagers. Het heeft niet de intentie om een algehele definitie te
geven van coachen (in het artikel van Ives uit 2008 is hiervoor een lezenswaardig overzicht opgenomen voor degenen die meer achtergrondinformatie zoeken), maar beschrijft de kenmerken van het
handelen van de middenmanagers, afgeleid uit de sleutelmomenten.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager in zijn handelen een collega of
collega’s helpt en ondersteunt en niet sturend is naar de persoon die hij coacht. In de sleutelmomenten
is het coachen in alle gevallen gericht op de medewerker. Soms zijn dat groepen of teams van medewerkers, maar in de meeste sleutelmomenten betreft dat een individuele medewerker. Het coachen is
gericht op onderzoeken, inzicht geven en begeleiden van de collega. Een overeenkomst met het
Adviseren is dat de beslissingen ook hier worden genomen door de medewerker, degene die wordt
gecoacht. Hij beslist of hij accepteert en aanneemt wat de middenmanager aangeeft. De middenmanager is bij het coachen (anders dan bij Adviseren), niet zozeer gericht op de inhoud van het werk,
maar meer op de medewerker als persoon. Op diens competenties en houding en gedrag, zoals
bijvoorbeeld in bovenstaande beschrijving over een medewerker die ‘zelfvertrouwen uitstraalt’. Als
tweede kenmerk van deze hoofdcode komt uit de sleutelmomenten naar voren dat de middenmanagers coachen vanuit een doel of thema wat door hem en de medewerker(s) gezamenlijk is
vastgesteld. Het coachen is gekoppeld aan een praktisch vraagstuk, waar de medewerker iets mee wil.
Het coachen wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een medewerker die is geïntegreerd of een medewerker die ‘beter in zijn vel wil zitten’. In het coachen wordt de doelstelling als richting omschreven, het
wordt in de sleutelmomenten niet specifiek of Smart benoemd. In meerdere sleutelmomenten wordt het
coachen gekoppeld aan iets wat de medewerker wil leren of ontwikkelen (bijvoorbeeld meer zelfsturing
of klantgerichter een gesprek voeren). Dat sluit aan bij het derde en laatste kenmerk van deze hoofdcode. Het coachen is in de sleutelmomenten gericht op het benutten van de potentie die een medewerker heeft, waarbij de middenmanager zijn medewerker helpt om de kansen te benutten. Het
coachen is een hoofdcode die zich kenmerkt door een focus op mogelijkheden. De middenmanager is
in de sleutelmomenten gericht op het aanzetten van een medewerker tot effectief gedrag. Waarbij de
invulling van effectiviteit terug te voeren is op het doel wat de middenmanager en de medewerker
gezamenlijk vastgesteld hebben.
Samenvattend zijn de kenmerken van het coachen dat 1) de middenmanager is begeleidend en
helpend, niet sturend 2) het handelen gebeurt vanuit een samen vastgesteld doel en ten slotte 3) is
gericht op mogelijkheden en het aanzetten tot effectief gedrag.
3. Containen
13 augustus 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
Een medewerker was niet in staat om goed zijn werk te doen. De druk om te presteren werkte
verlammend voor hem. Hij zat helemaal in elkaar gekropen achter zijn pc. Ik heb aangegeven wat ik
zag en besloot om hem tijdelijk niet volgens prestatienormen te laten werken, maar alleen maar aan
zijn plezier te denken. Alle data moest overboord en hij moest er alleen maar voor zorgen dat hij
plezier terugkreeg. Ik zou kijken wat er dan gebeurde, maar hijzelf niet. De uitkomst was dat zijn
gesprekken veel beter gingen, de prestaties omhooggingen en het allerbelangrijkste: hij zat er weer
vrolijk bij en straalde energie uit.
In letterlijke zin betekent containen het insluiten, maar in de beschrijving van deze hoofdcode wordt het
containen beschreven als het afsluiten of afschermen. In het voorbeeld is dat door de middenmanager
gedaan door de medewerker af te schermen van de verlammende werking van de prestatienormen.
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Door deze weg te houden van de medewerker, wil de middenmanager hem de kans geven om weer
plezier in zijn werk te krijgen.
Bij deze hoofdcode is het eerste kenmerk dat de middenmanager gericht is op het beter laten presteren van een collega. In de sleutelmomenten betreft dit in alle gevallen een medewerker. Daarbij is
het handelen van de middenmanager erop gericht om de medewerker in staat te stellen op beter te
presteren. Het containen is daarbij voorwaardenscheppend door blokkades weg te nemen voor het
goed kunnen presteren. Dit is het tweede kenmerk van deze hoofdcode, namelijk het bepalen van de
belemmerende factoren. In bovenstaande voorbeeld zijn dat de prestatienormen, in andere sleutelmomenten zijn dat bijvoorbeeld druk van collega’s of een andere afdeling. In de sleutelmomenten
wordt duidelijk dat de belemmeringen een subjectief element bevatten. Wat voor één medewerker
belemmerend werkt, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Het bepalen van de belemmerende factoren
wordt in de sleutelmomenten door de middenmanager in samenspraak met de medewerker(s) gedaan.
In de meeste sleutelmomenten ligt hiervoor het initiatief bij de middenmanager om de belemmeringen
gezamenlijk te gaan bepalen. Zodra deze belemmeringen voor de middenmanager helder zijn en hij
constateert dat de prestaties van de medewerker(s) hieronder leiden, zorgt hij dat deze belemmeringen
verdwijnen. Dit is het derde kenmerk van deze hoofdcode, de middenmanager heeft de mogelijkheid
om de belemmeringen weg te nemen. In het geval van de prestatienormen hiervoor kan hij deze
tijdelijk buiten werking verklaren. En in een voorbeeld waarbij de medewerker druk van een andere
afdeling ervaart, heeft de middenmanager zich als het ware tussen de afdeling en de medewerker
gepositioneerd om de medewerker zo af te schermen van de directe contacten (en druk) van die
andere afdeling. Het wegnemen van de belemmeringen is in een aantal sleutelmomenten ook gericht
op het wegnemen de beleving van een situatie. Door verwachtingen te expliciteren is hij in staat om in
sommige sleutelmomenten de gevoelde blokkades over bijvoorbeeld nieuw beleid of het gebruik van
KPI’s weg te nemen en medewerkers in staat te stellen om beter te functioneren.
Samenvattend zijn de kenmerken van het containen dat 1) de middenmanager is gericht op anderen
kunnen laten presteren 2) belemmeringen zijn bekend en ten slotte 3) de middenmanager zorgt dat die
belemmeringen wegblijven bij de anderen.
4. Faciliteren
13 augustus 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
De bereikbaarheid op onze afdeling staat behoorlijk onder druk. Door de matige bezetting in de
vakantie is het overzicht kwijt en sturen we overal een beetje op. Toen ik terugkwam na mijn vakantie
merkte ik dat de grootste behoefte was om overzicht te creëren. Wat zijn nu de belangrijkste zaken om
op te pakken en wat gaan we vooral niet doen? Ik constateerde dit en heb het uitgesproken. Heb vervolgens het team bij elkaar geroepen om een plan te maken. Als input heb ik ook bij de staf opgehaald
waar zij nu het meeste ‘last’ van hebben tijdens hun werkzaamheden. Op die manier zorg ik ervoor dat
datgene wat wij gaan doen bijdraagt aan datgene waar behoefte aan is. We hebben acties uitgezet die
bijdragen aan de bereikbaarheid en focus en rust teruggebracht.
De vierde hoofdcode binnen de interactie oriëntatie is faciliteren. In bovenstaande sleutelmoment is de
middenmanager zijn team in staat aan het stellen om beter te functioneren en presteren. Hij constateert waar ze last van hebben en zorgt ervoor dat er weer overzicht komt.
Het eerste kenmerk van faciliteren is dat het presteren van anderen centraal staat. Bij het faciliteren is
de middenmanager actief bezig om voorwaarden en condities te creëren om zijn collega’s hun werk te
laten doen. In de sleutelmomenten is dat in de meeste gevallen zijn team, maar soms ook een projectteam waaraan hij leidinggeeft. Deze hoofdcode heeft met het containen dus gemeenschappelijk, dat
ook het faciliteren gericht is op het in staat stellen van anderen om beter te kunnen presteren. Waar
echter het containen gericht is op het weghouden van belemmeringen, is het faciliteren gericht op het
toevoegen van iets wat waarde heeft voor het presteren. Een tweede kenmerk van deze hoofdcode is
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daarmee dat de middenmanager bepaalt welke voorwaarden nodig zijn voor zijn collega’s om te
kunnen presteren. In bovenstaande voorbeeld is dat het inzicht in het werk. Het derde en laatste
kenmerk van faciliteren is dat de middenmanager de voorwaarden kan invullen. Hij heeft de bevoegdheid om de voorwaarden in te vullen en doet dat ook in de sleutelmomenten. In de meeste sleutelmomenten is hij niet alleen bevoegd, maar is hij zelf ook degene het uitvoert. In het voorbeeld hiervoor,
maakt de middenmanager zelf een rondje langs de velden en zorgt hij voor het overzicht.
Samenvattend zijn de kenmerken van het faciliteren 1) het presteren van anderen staat centraal 2) de
voorwaarden voor het presteren zijn bekend en ten slotte 3) de middenmanager zorgt zelf voor de
invulling van de voorwaarden.
5. Feedback geven
7 maart 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
Ik heb een collega in mijn team zitten waar ik al een tijdje minder tevreden over ben. Dit werd voor een
deel gevoed door mijn onderbuik en kon moeilijk de ‘vinger aan de pols’ krijgen. Ik heb samen met een
senior een evaluatie gedaan. En daarbij zorgvuldig alle resultaten en voortgang van de medewerker
bekeken. Deze evaluatie moest inzicht geven en mijn onderbuikgevoel toetsen. Ik ben zijn
leidinggevende en heb de feedback persoonlijk verteld uiteraard. Uiteindelijk heb ik afscheid genomen
van de medewerker. Dit geeft rust en omdat het goed onderbouwd is geeft het een goed gevoel.
De kenmerken van deze hoofdcode (het feedback geven) worden zichtbaar in het voorbeeld van de
Verzekeraar. In het voorbeeld wordt door de middenmanager beschreven dat het geven van feedback
door hem is voorbereid met een collega en dat hij uiteindelijk zelf de feedback naar een medewerker
heeft gegeven. Die goede voorbereiding heeft gezorgd voor rust en een goed gevoel, terwijl de
feedback zelf niet door de medewerker is geaccepteerd en uiteindelijk tot afscheid nemen heeft geleid.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode (als onderdeel van het handelen van de middenmanager)
feedback geven, is dat dit door de middenmanager gedaan wordt. Hij doet dat rechtstreeks naar
degene die de feedback ontvangt, zonder tussenkomst van een collega. De middenmanager geeft een
terugkoppeling en reageert in sommige gevallen in het moment zelf. Een voorbeeld hiervan is een
sleutelmoment waarbij de middenmanager de medewerkers in een dagstart aanspreekt op het feit dat
ze in zijn ogen weinig met voorstellen komen. Feedback geven wordt in de meeste sleutelmomenten
door de middenmanagers gepland en voorbereid, zoals in het voorbeeld van de Verzekeraar hiervoor.
In alle sleutelmomenten wordt de feedback mondeling gegeven, er zijn geen voorbeelden van
schriftelijke feedback beschreven. Het tweede kenmerk van feedback geven is dat de middenmanager
reageert op een waarneming van hemzelf of een signaal wat hem bereikt. Bij sleutelmomenten waarbij
de middenmanager reageert op een signaal van anderen, onderzoekt de middenmanager eerst de
situatie via eigen waarnemingen. Of kiest hij voor een bilateraal gesprek (zie hierna) waarbij hij
onderzoekend en vragend over het signaal in gesprek gaat met de medewerker. Het derde en laatste
kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanagers in hun sleutelmomenten beschrijven dat de
feedback constructief wordt benaderd, met de intentie om de ander zich te kunnen laten verbeteren. In
het voorbeeld aan het begin van deze beschrijving, geeft de middenmanager de medewerker feedback
om hem zo de kans te geven te reageren en zich te verbeteren. Uiteindelijk gebeurt dat in de ogen van
de middenmanager niet, waardoor er toch afscheid wordt genomen. Het geeft aan dat feedback de
ander in de gelegenheid stelt om te reageren en te verbeteren, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs
gebeurt. Het handelen (feedback geven) en een gewenste uitkomst (verbeteren van de ander) zijn hier
van elkaar losgekoppeld. Het resultaat van de handeling zelf kan worden omschreven als ‘gegeven
feedback’.
Samenvattend zijn de kenmerken van het feedback geven dat 1) dit direct gebeurt door de middenmanager zelf 2) het behelst een reactie op een waarneming en ten slotte 3) met de intentie om de
ander te laten verbeteren.
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6. Gesprek (bilateraal)
10 maart 2014, middenmanager bij de Bank
In een regulier planningsgesprek bespreken we de keuze welk soort senior deze medewerker zich op
zou gaan focussen. Er zijn seniors die coach zijn en er zijn seniors die kennisexperts zijn. Indien je een
expert wordt (bent) ga je voor de toekomst voor een vakinhoudelijke baan i.p.v. een stap richting
management. Ik besloot in het bila aan te geven wat de mogelijkheden waren en door uitvraag hem
zelf de keuze laten maken. Medewerker is tot de conclusie gekomen zich op het kennisvak te
concentreren. Medewerker wordt in zijn kracht ingezet en heeft hier zelf voor gekozen te hebben. Zijn
voornemen Financieel Planner te worden hielp hierbij.
De zesde hoofdcode beschrijft het houden van een een-op-eengesprek door de middenmanager en is
daarom gesprek (bilateraal) genoemd. Het voorbeeld van de middenmanager van de Bank beschrijft
een bilateraal die gepland is en met enige regelmaat wordt gehouden. Het is een illustratie van de
meest voorkomende vorm van deze hoofdcode, waarbij de middenmanager het gesprek heeft kunnen
voorbereiden.
De kenmerken van deze hoofdcode zijn allereerst dat het een gesprek is tussen twee personen. In het
taalgebruik van de middenmanagers heet het veelal een bila of bilateraal. Onder deze benaming valt
zowel een overleg met een medewerker als andere middenmanager als de hoger manager. In de aangeleverde sleutelmomenten betreft het meestal de medewerker als gesprekspartner. Een tweede
kenmerk uit de sleutelmomenten is dat het gesprekken betreft die worden gehouden tussen twee
mensen die fysiek in dezelfde ruimte zijn. In de sleutelmomenten staan geen beschrijvingen van
gesprekken via de telefoon of door middel van beeldtelefoon. Het derde en laatste kenmerk van deze
hoofdcode is dat de communicatie tweerichting is. Er is sprake van een gesprek, waarbij beide
gesprekspartners een actieve bijdrage hebben. De aanleiding en setting van het gesprek zijn daarbij
divers. In sleutelmomenten is sprake van een geplande en ongeplande (terloopse) bilaterale gesprekken. Waarbij de geplande gesprekken onderdeel zijn van een reguliere cyclus, bijvoorbeeld als
onderdeel van de HR-cyclus. En de ongeplande gesprekken tot stand komen op basis van een
incident, conflict of signaal. Het gesprek wordt in die situaties door de middenmanager beschreven als
(eerste stap in) een oplossing van dat incident.
Samenvattend zijn de kenmerken van het bilateraal gesprek 1) het is een contact tussen twee
personen 2) de personen zijn fysiek in één ruimte en ten slotte 3) het betreft tweerichting
communicatie.
7. Overleggen (groep)
28 februari 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
Samen met drie andere collega’s zijn we werkzaam in een project om onze afdeling efficiënter te
maken. Concreet is het doel voor onze afdeling om de productiviteit te verhogen. Deze week hebben
we geconstateerd dat we beoogde doelen niet gingen halen. We hebben bestaande acties geevalueerd en besloten dat we een andere koers moesten varen. Ik besloot ons team bij elkaar te
roepen en bestaande probleem voor te leggen. Eigenlijk was iedereen het eens over de gewijzigde
koers en hebben meteen acties uit gezet. Bij dit overleg zaten ook vertegenwoordigers van de
werkvloer zodat we iedereen binnenboord hadden.
In bovenstaande beschrijving wordt het overleg met een groep, het bijeenroepen van het team, als
handeling van de middenmanager beschreven. De middenmanager gebruikt het overleg om kennis te
bundelen voor een oplossing en tegelijk draagvlak voor deze oplossing te creëren. Het is een voorbeeld zoals dat door middenmanagers in de sleutelmomenten wordt beschreven, waarbij een overleg
speciaal wordt gepland door de middenmanager om zo een unieke situatie te behandelen. Daarnaast
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zijn er ook overleggen die regulier plaatsvinden. In de sleutelomenten zijn dit met name de teamoverleggen en het MT-overleg. Ook worden projectoverleggen door de middenmanager beschreven.
Deze hoofdcode verstaat onder ‘overleggen groep’ elk overleg waarbij de middenmanager als
deelnemer of voorzitter deelneemt.
Kenmerk van een groepsoverleg is dat er (inclusief de middenmanager) meer dan twee mensen
deelnemen aan een gesprek. In de meeste sleutelmomenten zijn dit overleggen waarbij een voorzitter
is benoemd. En in de meeste sleutelmomenten is dat de middenmanager zelf. Hij bewaakt de agenda
en zit het overleg voor (bewaakt tijd en proceshygiëne). Anders dan bij het bilateraal gesprek, zijn erbij
overleggen met de groep, ook sleutelmomenten waarbij sprake is dat een (deel van de) mensen ook
via Skype of telefoon, deelneemt aan het overleg. Het merendeel van de overleggen in de sleutelmomenten vindt evenwel plaats met een groep mensen in eenzelfde ruimte. Het tweede element is niet
zozeer de fysieke aanwezigheid in een overleg, maar wel dat het hier gaat om een gesprek. De sleutelmomenten beschrijven overleggen waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan, live chats of elektronisch vergaderen wordt niet benoemd. Het derde en laatste kenmerk van deze hoofdcode is dat het
gaat om een uitwisseling tussen de deelnemers, om de interactie tussen de deelnemers. Deelnemers
spreken met elkaar, er wordt geluisterd en er wordt op elkaar gereageerd. In ieder geval verbaal, maar
in live meetings ook non-verbaal (hoewel dit niet in de sleutelmomenten als zodanig als bepalend
element aan de orde komt). Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om actief een bijdrage te leveren.
Of dat ook gebeurt door de middenmanager is niet bepalend voor de codering van dit deel van het
handelingsrepertoire van de middenmanager. Zijn handelen is opgesloten in het deelnemen aan het
overleg, het aanwezig zijn bij het overleg.
Samenvattend zijn de kenmerken van het overleggen in groepsverband 1) het betreft een groep met
de middenmanager en twee of meer anderen 2) in gesprek fysiek aanwezig of in conference call of
videoconference en ten slotte 3) met de mogelijkheid tot een inbreng en interactie van alle deelnemers.
8. Samenwerken
24 maart 2014, middenmanager van de Bank
De samenwerking met een ketenpartner staat op agenda van het MT. Ondanks eerdere afspraken blijft
de samenwerking nog achter. Hoe ga ik zorgen dat iedereen zich gaat committeren aan de gemaakte
afspraken. Ik heb de presentatie voorbereid met een van de ketenpartner, we hebben er prettig samen
aan gewerkt. Om te zorgen dat er draagvlak is in het MT heeft mijn ketenpartner een groot gedeelte
van de presentatie en analyse (successen) gepresenteerd. Van tevoren hebben we al draagvlak
gecreëerd bij nog managers. Gezamenlijk hebben we afspraken gemaakt en er is draagvlak om
gezamenlijk de ambities waar te maken.
In deze weergave van een sleutelmoment wordt op meerdere manieren plekken gesproken over
samenwerking. En tot op zekere hoogte kan de presentatie die is gemaakt, worden gezien als een
vorm van samen werken aan samenwerking. Middenmanagers gebruiken in de beschrijvingen in de
sleutelmomenten de woorden samenwerking, samen werken en samenwerken door elkaar heen. Om
te voorkomen dat er spraakverwarring hiertussen ontstaat is voor deze hoofdcode gekozen voor de
actieve vorm ‘samenwerken’ en is aangesloten bij de meest gebruikte schrijfwijze in de sleutelmomenten en de literatuur (namelijk als één woord).
Een eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager aan iets werkt met minimaal één
collega. In de sleutelmomenten zijn dit overwegend de medewerkers uit zijn team, maar ook zijn er
sleutelmomenten waarbij met andere collega’s wordt samengewerkt. In het voorbeeld van hiervoor is
dat bijvoorbeeld een ketenpartner binnen de Bank. Het samenwerken met de hoger manager wordt het
minst beschreven door de middenmanagers. Een tweede kenmerk van samenwerken is dat de
middenmanager en de andere collega(’s) allemaal een actieve bijdrage leveren. Iedereen werkt ook
daadwerkelijk. De inspanning kan in intensiteit en kwantiteit verschillen. In de sleutelmomenten zijn
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voorbeelden waarbij de werkverdeling gelijk is verdeeld, maar in sommige situaties (bijvoorbeeld als
een middenmanager met meerdere collega’s samenwerkt) is een ongelijke verdeling ook acceptabel
voor een middenmanager. Dit is gekoppeld aan het derde kenmerk van deze hoofdcode, namelijk dat
de betrokkenen samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat wat wordt nagestreefd. Vanuit die
gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor een middenmanager een ongelijke werkverdeling, van
ondergeschikt belang.
Samenvattend zijn de kenmerken van het samenwerken 1) de middenmanager werkt met minimaal
één iemand anders 2) iedere betrokkene levert een actieve bijdrage en ten slotte 3) de betrokkenen
zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat er is een gedeelde verantwoordelijkheid.
9. Steunen
14 april 2014, middenmanager bij de Bank
In het proces zijn onderdelen waar we ‘efficiency’slagen in kunnen maken. Ik heb ervoor gekozen om
de medewerker die hiermee aan de slag ging te steunen om dit project los te trekken. Achter de
schermen veel telefonische bila’s gevoerd. Medewerker ruggensteun gegeven. En heb stakeholders en
intern binnen de Bank een aantal kartrekkers kunnen laten aanhaken. Uitkomst is dat we een pilot
gaan starten. Medewerker voelt de steun. Medewerkers zijn geïnformeerd en aangehaakt en het lijkt
ook te lopen. Overigens hoort dit bij mijn werk maar het portie (mede)beïnvloeden heeft wel de nodige
aandacht gehad.
De negende hoofdcode is het steunen van collega’s. De middenmanager in het voorbeeld, benoemt
dat ook in zijn sleutelmoment. Hij steunt zijn medewerkers, is ruggensteun en de medewerker ervaart
het ook als zodanig. Het is een voorbeeld waarin de middenmanager zeer zichtbaar is voor zijn
medewerkers, terwijl er andere sleutelmomenten zijn waarop de middenmanager minder actief en
zichtbaar is, maar gewoon door zijn aanwezigheid (bijvoorbeeld door mee te gaan naar een lastig
gesprek) de medewerker steunt.
Kenmerkend voor deze hoofdcode is dat de middenmanager iemand steunt, zonder dat hij meewerkt
aan de activiteit die de collega uitvoert. Hij is erop gericht dat de collega (veelal de medewerkers uit
zijn team) hun werk goed kunnen uitvoeren. Zijn bijdrage bestaat uit het aanmoedigen door de
gekozen werkwijze van de collega te bevestigen of diens werkwijze aan te moedigen. Deze positieve
bijdrage is een tweede kenmerk van steunen. In de sleutelmomenten gebeurt dit verbaal (zoals in het
voorbeeld hiervoor) of door zijn aanwezigheid tijdens bepalende momenten (daarmee non-verbaal).
Het derde en laatste kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager in zijn handelen de
medewerker stimuleert tot het behalen van (nog betere) resultaten. De middenmanager steunt de
medewerker in een voorstel of door hem uitgevoerde werkwijze. In de sleutelmomenten zijn dit bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze die wordt geïmplementeerd of een keuze in een werk-privébalans. In alle
sleutelmomenten betreft het een verandering ten opzichte van de huidige situatie waarvoor die door de
medewerker spannend wordt gevonden (in een sleutelmoment wordt gesproken over dilemma en
valkuilen). De middenmanager is in die situaties een ruggensteun voor de medewerker, iemand die
meehelpt en op wie de medewerker in uiterste nood kan terugvallen. Volgens een middenmanager in
een sleutelmoment ‘om het team rust te geven en iedereen serieus te nemen’.
Samenvattend zijn de kenmerken van het steunen 1) gericht op een ander die de activiteit uitvoert
2) de middenmanager levert een positieve bijdrage en ten slotte 3) het handelen is gericht op het
stimuleren van prestaties van ander.
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10. Vragen
22 mei 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
Tijdens de dagstart bespreken wij een aantal zaken standaard en is er ruimte om iets anders (extra) te
belichten. Niet zozeer de inhoud, maar wat ons gewoon bezighoudt, waar onze aandacht zit. De
klanttevredenheid wordt beperkt besproken en daarom werd juist dit onderwerp op tafel gelegd. Ik ben
open vragen gaan stellen om de groep te activeren Wat zien jullie? Wat valt op? Hoe ervaren jullie
het? Wat maakt het leuk(er)? Het leuke was, dat er creatieve ingevingen ontstonden en dat het
resulteerde in een voorstel richting het verbeterteam. Ik heb geluisterd, doorgevraagd en meegedacht
in het kader van de klant. De teamleden werden duidelijk getriggerd om bepaalde verbanden te leggen
en kwamen tot bijzondere inzichten.
De laatste hoofdcode die onder de metacode interactie oriëntatie hoort is het stellen van vragen. In het
voorbeeld van de middenmanager bij de Verzekeraar zijn daar meerdere voorbeelden van te vinden.
Een eerste kenmerk van vragen, is dat er voor de middenmanager een wens is om meer informatie te
hebben dan hij op het huidige moment heeft. Bij deze hoofdcode zijn de vragen gericht op de perceptie
van anderen. Daarmee onderscheidt deze hoofdcode zich van Opvragen (onderdeel van de metacode
inhoudelijke oriëntatie). Bij het Opvragen richt de middenmanager zich op het verkrijgen van inhoudelijke informatie, zo objectief als mogelijk, om iets te snappen of te doorgronden. Bij de hoofdcode
Vragen is de middenmanager gericht op het verkrijgen van persoonsgebonden informatie.
In het voorbeeld van de Verzekeraar hiervoor komt dat naar voren in de vragen zoals ‘Hoe ervaren
jullie het? en ‘Wat maakt het leuker?’. Hier zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk, elk antwoord
levert voor de middenmanager informatie op. De middenmanager heeft in die zin niet een dringende of
urgente behoefte aan informatie. Er gaat niet zozeer direct iets mis, maar de middenmanager heeft wel
een wens om meer zicht te krijgen op de situatie. Vanuit deze wens neemt de middenmanager het
initiatief. Daarmee is een tweede kenmerk voor deze hoofdcode dat het stellen van vragen, start bij de
middenmanager. Uit de sleutelmomenten komt het beeld naar voren dat de middenmanager kan
bepalen of hij de vragen stelt en er geen kortetermijnconsequenties zijn als hij het zou nalaten. Hij kan
vrijelijk kiezen om (door te) vragen, zonder druk van anderen. In een sleutelmoment wordt dit
beschreven in zinnen als ‘ik was benieuwd naar ….’ en ‘ik wilde wel eens weten of …’. Het derde
kenmerk van deze hoofdcode is dat er iemand is tot wie de middenmanager zijn vragen kan richten.
Dat betekent niet dat alle vragen worden beantwoord (het antwoord staat los van deze handeling van
de middenmanager), maar hij heeft zijn informatiewens zodanig duidelijk, dat hij ook kan bepalen van
wie hij de informatie wil ontvangen.
Samenvattend zijn de kenmerken van het vragen dat 1) de middenmanager heeft een informatiewens
2) initiatief voor het handelen ligt bij de middenmanager en ten slotte 3) er is contact met anderen die
de informatie zouden kunnen geven.
Met de beschrijving van het stellen van vragen, is de tiende en laatste hoofdcode van de interactie
oriëntatie beschreven. De tien hoofdcodes geven invulling aan de metacode en hebben gemeenschappelijk dat de contacten met andere en het samen werken, centraal staan. In de volgende
paragraaf wordt de macht oriëntatie beschreven.
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8.5 Macht oriëntatie
Als vierde en laatste metacode wordt de macht oriëntatie beschreven. Met deze code wordt de mogelijkheid van middenmanagers bedoeld om te kunnen beïnvloeden. Middenmanagers
hebben de keuze om van deze mogelijk wel of niet gebruikt te
maken, zoals in de uitwerking van de hoofdcodes wordt
weergegeven. In paragraaf 8.1 is al aangegeven dat bij het
bepalen van namen van de metacodes en hoofdcodes,
geprobeerd is om lading en betekenis vanuit de literatuur of
praktijk te vermijden. In de nabespreking met de middenmanager, die in hoofdstuk 9 uitgebreider wordt behandeld, bleek dat het woord ‘macht’ voor de
middenmanagers het meest geladen was. Het werd negatief geassocieerd en gezien als gericht op
misbruik en eigen gewin. Alle metacodes zijn echter vrij van waarde oordelen bepaald, wat ook geldt
voor de macht oriëntatie. Evenals andere metacodes en hoofdcodes, zijn het beschrijvingen van het
handelen van de middenmanager, gericht op wat hij doet. Het bevat geen oordeel of normering over de
effectiviteit van het handelen in een situatie. En evenmin een oordeel over de (on)gewenstheid van de
uitkomst van het handelen. Voor de macht oriëntatie staat daarmee de mogelijkheid om te beïnvloeden
centraal en niet de richting waarin wordt beïnvloed. Waar dit uiteindelijk toe leidt, tot welk resultaat of
effect, staat los van de beschrijving van de codering.
De hoofdcodes die onder deze metacode vallen, geven de verschillende kenmerken en aspecten van
de macht oriëntatie weer. Onder de macht oriëntatie vallen acht hoofdcodes te weten 1) belonen 2)
besluiten 3) bestraffen 4) escaleren 5) kiezen 6) negeren 7) regie voeren en ten slotte 8) ruimte geven.
Deze hoofdcodes worden hierna verder beschreven, waarbij de kenmerken van de verschillende
hoofdcodes worden toegelicht.
1. Belonen
22 mei 2014, middenmanager van de Bank
De leads voor een bepaald product blijven achter op target en doelstelling van het team. Deze leads
zijn nodig voor de transformatie naar een nieuw businessmodel. Ik heb een soort van incentive
geïntroduceerd voor de maand van de hypotheek. Diegene die de meeste leads in een maand geeft
die wint. Ik creëer daarmee aandacht voor het team en focus op dit item, door het belangrijk te maken
en op te leuken d.m.v. prijzen. Aan het einde van de maand heb ik de beste beloond en een prijs
gegeven. Uitkomst was 38 leads in een maand tijd, waar we er de drie maanden daarvoor slechts 15
hadden.
De eerste hoofdcode binnen de macht oriëntatie is belonen. In het beschreven voorbeeld heeft de
middenmanager beloont door het geven van aandacht aan het team en door het uitreiken van een
prijs. Daarmee geeft dit sleutelmoment goed weer dat belonen een materiele en immateriële vorm
kan aannemen.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat er een normering aan de beloning ten grondslag ligt.
De middenmanager bepaalt de norm waaraan hij het gedrag of de prestatie van een collega kan
relateren. In de meeste sleutelmomenten is de norm vooraf gecommuniceerd (zoals in voorgaand
voorbeeld), maar dit is niet noodzakelijk. In een sleutelmoment vanuit de Verzekeraar is een talent
binnengehouden door hem een extra beloning te geven. Dit gebeurde nadat deze medewerker had
aangegeven ‘eventueel weg te gaan’. Bij het belonen is een tweede kenmerk afgeleid uit de sleutelmomenten, dat de middenmanagers iets weggeven waarvan zij denken dat dit waarde vertegenwoordigt voor de ontvanger. En wat zij ook kunnen weggeven, dus waartoe zij bevoegd zijn. Dat is in
de sleutelmomenten niet beperkt tot geld, maar komt ook tot uiting in aandacht en complimenten.
Zolang de ontvanger het maar als waardevol beschouwd. In het voorbeeld van de Bank zoals hiervoor
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in het kader beschreven, is de prijs niet nader gespecificeerd, maar lijkt de middenmanager bevestigd
te worden in zijn bepaling van de beloning, omdat het aantal leads tot zijn tevredenheid is toegenomen.
In het voorbeeld van het binnenhouden van het talent is ook de beloning zelf niet beschreven, maar is
het talent wel behouden voor de Verzekeraar. Het is van belang dat de ontvanger het als waardevol
percipieert, omdat de middenmanager door middel van de beloning zijn waardering uit wil drukken. Dit
is het derde kenmerk van deze hoofdcode. De beloning is gebaseerd op gedrag of een prestatie van
medewerkers uit het verleden, maar wordt door de middenmanagers in de sleutelmomenten ook
beschreven als een stimulans naar de toekomst. Zodat de medewerker dit blijft doen (het voorbeeld
van in dienst blijven) of meer gaat doen (het voorbeeld van de hypotheekaanvragen in het kader).
Samenvattend zijn de kenmerken van het belonen 1) heldere normen als basis voor het handelen
2) de middenmanager geeft iets wat voor de ander waarde heeft en ten slotte 3) het uitdrukken van
waardering aan de ander die iets goeds heeft gedaan.
2. Besluiten
21 maart 2014, middenmanager bij de Verzekeraar
Van negen uitzendkrachten wordt het contract niet verlengd. Nog niet eerder is zo’n grote groep in één
keer de wacht is aangezegd. Als verantwoordelijke was het mijn taak om negen medewerkers te
selecteren en hen te laten weten dat zij eind maart hun laatste werkdag hebben. Waar ik op heb gelet
zijn houding en gedrag, capaciteit om te verbeteren, klantvriendelijkheid en productiviteit. Ik besloot om
deze medewerkers in één keer bij elkaar te roepen en tijdens deze bijeenkomst heb ik de algemene
mededeling gelijk gedaan. Door de boodschap in één keer te brengen bestond er geen onduidelijkheid
over het besluit.
Besluiten is de tweede hoofdcode die wordt beschreven. In bovenstaande voorbeeld is de middenmanager zich vanaf de start van het sleutelmoment ervan bewust dat door hem een besluit moet
worden genomen. Hij bepaalt uiteindelijk welke negen uitzendkrachten ontslagen gaan worden. Aan
het einde van het sleutelmoment is de boodschap over het genomen besluit voor iedereen duidelijk.
Niet in alle sleutelmomenten is voor de middenmanager vanaf de start zo helder dat hij een besluit
moet nemen, als in het voorbeeld hiervoor. In sommige situaties wordt dat voor de middenmanager
gaandeweg helder en ‘neemt hij uiteindelijk wel zijn verantwoordelijkheid’, zoals een middenmanager
het beschreef. De kenmerken bij de hoofdcode Besluiten zijn echter gelijk, ongeacht het moment
waarop de middenmanager zich realiseert dat hij gaat besluiten. Het eerste kenmerk is daarbij dat het
de middenmanager zelf is die een selectie maakt uit een of meerdere opties. Hij stemt in sommige
sleutelmomenten zijn (voorgenomen) selectie met een medewerker of collega af. Maar uiteindelijk
bepaalt de middenmanager de inhoud van het besluit. Hij kan dit doen, omdat hij hiervoor ook het
mandaat heeft, het tweede kenmerk van deze hoofdcode. Het selecteren van de optie valt binnen de
bevoegdheden die de middenmanager heeft. Hij heeft de bevoegdheid én de verantwoordelijkheid voor
de selectie die hij maakt uit de verschillende opties die voorliggen.
Het derde kenmerk van Besluiten is dat daarmee een einde komt aan de bespreking van de verschillende opties. Met deze handeling sluit de middenmanager een groot aantal (soms theoretische)
opties uit, en maakt hij helder wat hij heeft bepaald. In het voorgaande voorbeeld hij de negen uitzendkrachten geselecteerd en heeft hij zijn besluit ook gecommuniceerd. Daarmee is uitkomst (en in dit
voorbeeld ook het proces rond de besluitvorming) voor iedereen helder. Er is in het collectief geen
ruimte (meer) voor discussie, want de middenmanager mag de selectie doen, heeft dat gedaan en het
is gecommuniceerd naar anderen. De middenmanager is in deze hoofdcode de discussie aan het
beëindigen door het nemen van een besluit.
Samenvattend zijn de kenmerken van het besluiten 1) de middenmanager bepaalt 2) hij heeft daartoe
de mogelijkheid en ten slotte 3) dit beëindigt discussies en uitwisselingen over meerdere opties.
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3. Bestraffen
10 februari 2014, middenmanager van de Bank
Twee medewerkers hebben dezelfde opgave ingestuurd voor een landelijk examen. Na onderzoek
blijkt dat ze elkaar wel erg goed en erg veel hebben geholpen, daarom wil ik hierover gezamenlijk in
gesprek en een signaal afgeven. Het gesprek met beide medewerkers is in aanwezigheid van de hoger
manager. Ik wilde aan beiden een berisping uitdelen en vooral aangeven waarom ze er zelf niet veel
aan hadden, wat ze hebben gedaan. Tegelijk wilde ik ze niet afbranden, want het was niet direct einde
verhaal. Daarom ook ruimte voor vragen stellen en samenvattend een gezamenlijke conclusie trekken.
Beide medewerkers zijn geschrokken en hebben toegezegd/beloofd het niet meer op deze wijze te
doen.
Tegenovergesteld aan de eerste hoofdcode (Belonen) zijn middenmanager in de sleutelmomenten ook
aan het bestraffen. Dit is de derde hoofdcode binnen deze metacode. In bovenstaande voorbeeld,
spreekt de middenmanager niet over straffen, maar over berispen. Voor hem is het daarbij van belang
dat hij zijn medewerkers niet wil afbranden, het is ‘geen einde verhaal’. Het geeft aan dat hij onderscheid maakt tussen enerzijds bestraffen en anderzijds een besluit om afscheid te nemen.
Bij het bestraffen is een middenmanager een voor de ander vervelende maatregel aan het opleggen,
omdat die iets deed wat niet mag of passend is. Net als bij Belonen is het eerste kenmerk van
Bestraffen, dat er een normering aan de straf ten grondslag ligt. De middenmanager relateert het
bestraffen aan een norm voor het gedrag of de prestatie van een collega. In de sleutelmomenten beschrijft de middenmanager gaat het bij de beschrijvingen van het bestraffen, altijd om medewerker(s).
Bij het bestraffen is een tweede kenmerk afgeleid uit de sleutelmomenten, dat de middenmanagers iets
oplegt waarvan hij denkt dat dit vervelend is voor de ontvanger. En waartoe hij de mogelijkheid heeft
om dat te doen. Dat kan een berisping zijn (zoals in het voorbeeld hiervoor) waarbij in zekere zin iets
wordt ‘gegeven’. Het kan ook een maatregel zijn waarbij iets wordt weggenomen bijvoorbeeld een
privilege of een keuzemogelijkheid. In een beschrijving van de Verzekeraar, grijpt een middenmanager
in bij een team, omdat hij vindt dat ze te lang niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Hij
ontneemt ze (tijdelijk) de mogelijkheid om zelf bij te sturen, omdat hij vond dat ze het niet volgens de
norm deden. In de sleutelmomenten is, anders dan bij belonen, geen beschrijving van een financiële
straf door de middenmanagers aangeleverd. Het bestraffen gebeurt formeel (met een aantekening in
het dossier van een berisping of een gesprek in aanwezigheid van de hoger manager) of informeel
(met een terechtwijzing in een gesprek), maar in de sleutelmomenten niet materieel. Het derde kenmerk van bestraffen is dat de middenmanager duidelijk maakt dat hij het gedrag of de prestatie van de
ander afkeurt. Bestraffen is een negatieve boodschap om duidelijk te maken dat iets onder de norm is
uitgevoerd of gedaan. In de sleutelmomenten geven de middenmanagers aan de medewerkers de
kans om in de toekomst zich te verbeteren. Het bestraffen is een maatregel, omdat het volgens de
middenmanager beter moet en beter kan. Hij ziet nog mogelijkheden, net als in het voorbeeld hiervoor,
waarbij de medewerkers door kunnen functioneren onder de toezegging dat zij ‘het niet meer op deze
wijze doen’.
De eerste twee kenmerken van deze hoofdcode hebben sterke overeenkomst met de hoofdcode
Belonen. Het derde kenmerk geeft het verschil tussen de hoofdcodes weer. Namelijk het waarderen
van iets wat beter is dan de norm (Belonen), dan wel het afkeuren van iets wat onder de norm is
(Bestraffen). In een eerste codering van de sleutelmomenten zijn Belonen en Bestraffen als één code
opgenomen onder de hoofdcode Sanctioneren. In de Van Dale (2005) worden voor sanctioneren twee
betekenissen beschreven, namelijk 'bekrachtiging, erkenning of goedkeuring’ enerzijds en ‘bestraffen’
anderzijds. In het maatschappelijk taalgebruik wordt sanctioneren echter toch vooral gebruikt om uit te
drukken dat er sancties worden opgelegd, waarbij een straf wordt uitgedeeld. Om te voorkomen dat het
positief bekrachtigen en goedkeuren niet voldoende beschreven zou worden in de hoofdcodes, is ervoor gekozen om zowel Bestraffen als Belonen als hoofdcode onder de macht oriëntatie op te nemen.
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En in de nabespreking met de middenmanagers onderschreven zij deze gemaakte keuze in de
codering.
Samenvattend zijn de kenmerken van het bestraffen 1) het is gerelateerd aan een normstelling 2) de
middenmanager neemt iets positiefs weg of legt iets negatiefs op en ten slotte 3) daarmee drukt de
middenmanager zijn afkeuring uit.
4. Escaleren
27 mei 2015, middenmanager van de Bank
Een grote relatie heeft een maatwerkvraag. Probleem is dat degene met de hoogste fiatteringsbevoegdheid (mandaat) aanvullende eisen stelt. Klant wil hier niet aan meewerken. Lastig is dat de
klant zijn netwerk in de strijd gooit en direct schakelt met de hoofddirectie. Het makkelijkst is om te
wijzen naar het fiatteringsorgaan. Maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor onze dienstverlening.
Ik heb tijdig mijn manager en de manager daarboven geïnformeerd. Aanvraag is nu in een patstelling,
als klant niet meebeweegt dan stopt het. Besluit hoofdirectie moet ik ook afwachten. Maar ergens voelt
het niet goed; ik heb het niet kunnen afronden.
Escaleren is de hoofdcode waarbij de middenmanager het besluit in een casus overdraagt aan iemand
met meer mandaat of beslissingsbevoegdheid. Uit bovenstaande sleutelmoment wordt helder dat de
middenmanager zich verantwoordelijk voelt voor de dienstverlening, maar uiteindelijk het besluit
neerlegt bij de hoofddirectie. Er rest hem niets anders dan afwachten en het besluit van de directie
ontvangen.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat de middenmanager aan de start van de casus, de
eigenaar is van het vraagstuk. Hij heeft een vraag of probleem gekregen, waarbij hij op zoek gaat naar
een antwoord of oplossing. In bovenstaande casus is dat een klantvraag. In andere sleutelmomenten
beschrijven middenmanagers voorbeelden die interne conflicten betreffen in een (project)team of een
patstelling met een stafafdeling. In zijn pogingen om de situatie af te handelen, wordt op enig moment
duidelijk voor de middenmanager, dat hijzelf onvoldoende mandaat heeft om dit succesvol af te
ronden. In de meeste sleutelmomenten is het de middenmanager zelf die deze constatering doet.
Daarbij worden zinnen gebruikt zinnen als ‘helaas lukte het me niet’ of ‘omdat het me anders niet lukt’
of zoals in bovenstaande voorbeeld ‘ergens voelt het niet goed’. Het derde kenmerk van escaleren is
dat de middenmanager de besluitvorming over de casus in handen legt van iemand met meer mandaat
dan hijzelf. In de meeste sleutelmomenten is dat een hoger manager zoals de hoofddirectie in het
voorbeeld in het kader hiervoor. Daarbij wordt aangesloten bij de organisatiestructuur voor lijnmanagementvraagstukken of er wordt geëscaleerd naar een projectleider of stuurgroep bij unieke vraagstukken. Beide wijze van escaleren hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de middenmanager
niet meer de beslisser is, maar een besluit van anderen afwacht. Hij heeft daarmee de situatie (tijdelijk)
uit handen gegeven.
Samenvattend zijn de kenmerken van het escaleren dat 1) de middenmanager eigenaar is van de
casus 2) de middenmanager is aan het einde van zijn mogelijkheden en ten slotte 3) besluit wordt door
de middenmanager in handen gelegd van iemand met meer mandaat.
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5. Kiezen
22 mei 2014, middenmanager van de Bank
Ik ga keuzes maken in hoe ik voorlopig ga werken in de besturing van mijn eigen team. Als managers
moeten we veel doen en ik heb daarin op dit moment voor mezelf een aantal focuspunten gekozen in
het kader van operationele sturing. Dit is voor mij een sleutelmoment, daar het belangrijk voor me is in
mijn besturing en mijn werkwijze. Alles staat voor mij nu in het teken van de focuspunten. Uitkomst was
dat ikzelf beter inzicht heb gekregen in de weekplanning en daarmee werkzaamheden van de
adviseur. En dat ik later nog kan beslissen hoe ik het structureel ga oplossen.
De vijfde hoofdcode die wordt beschreven op basis van de sleutelmomenten is Kiezen. Hierbij maakt
de middenmanager een keuze in een situatie, zonder dat hij een definitieve beslissing neemt (het
verschil ten opzichte van besluiten). In het voorbeeld uit het sleutelmoment in het kader, maakt de
middenmanager voor zichzelf een keuze om zijn besturing anders te gaan doen.
Het eerste kenmerk van deze hoofdcode is dat er iets te kiezen is. Met andere woorden, er zijn
meerdere opties voor een bepaalde situatie en deze opties zijn bekend bij de middenmanager. In het
voorbeeld uit het kader is dat de optie om de besturing in stand te houden of de optie om focus aan te
brengen. Met binnen de focusbepaling weer vervolgopties voor de onderwerpen waarop focus wordt
gelegd. Een tweede kenmerk van Kiezen is dat er een afweging gemaakt wordt door de middenmanager zelf. De opties worden tegen elkaar afgewogen. In de sleutelmomenten is dit steeds een
intern proces, een afweging die als het ware ‘in het hoofd’ van de middenmanager gebeurt. Het is een
individueel proces, waarbij de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen van bijvoorbeeld een
meereisdag afzeggen of een agenda afspraak verplaatsen. Bij deze hoofdcode is er veelal sprake van
een situatie waarbij de opties allereerst van invloed zijn op de middenmanager zelf. In het voorbeeld uit
het kader hiervoor is dat zijn wijze van sturen. Een ander voorbeeld is de keuze voor wel of niet deelnemen aan een opleiding. De invloed op andere is in het afwegingsproces wel beschreven door de
middenmanagers, maar is daarbij veelal secundair. Het derde kenmerk van Kiezen is dat er uiteindelijk
een optie wordt bepaald, er wordt gekozen. Door de optie te kiezen wordt aan de eventuele onzekerheid of onduidelijkheid gereduceerd voor de middenmanager. Deze keuze wordt soms expliciet
gecommuniceerd, maar is in de meeste sleutelmomenten een keuze van de middenmanager zelf, die
indirect (via een verandering in zijn handelen) zichtbaar wordt voor de anderen. De keuze om niet mee
te gaan met een meereisdag is voor een collega direct waarneembaar, de achterliggen de afweging is
dat niet altijd.
In de sleutelmomenten wordt door de middenmanagers bij Kiezen aan anderen de mogelijkheid
gegeven om hierover van gedachten te wisselen. Daarmee is Kiezen minder een definitief eindpunt
van een discussie of situatie voor het collectief dan Besluiten. Kiezen is het individueel selecteren van
een optie voor en door de middenmanager zelf en is minder gekoppeld aan het mandaat en de
verantwoordelijkheid van de middenmanager, dan bij Besluiten het geval is.
Samenvattend zijn de kenmerken van het kiezen 1) er zijn meerdere opties beschikbaar 2) middenmanagers maken een afweging tussen de opties en ten slotte 3) er is een voorkeur van de middenmanager voor een optie.
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6. Negeren
14 oktober 2014, middenmanager bij de Bank
Op een meeloopdag luister ik mee bij een klantafspraak met een medewerker. Tijdens het gesprek
wordt duidelijk dat er dingen niet goed gaan. Voor mij is de keuze om wel of niet actief mij te
“bemoeien” met het klantgesprek. Laat ik de medewerker “doormodderen” en zelf laten leren o.b.v.
ervaring, of “grijp ik in” en zijn we duidelijk naar de klant. Ik besloot de medewerker het gesprek te laten
voeren en me hiermee niet te bemoeien. Na het gesprek heb ik een paar concrete vragen gesteld. Op
de vraag waarom hij hiervoor gekozen had, gaf hij zelf direct aan dit de volgende keer anders te willen
doen.
De zesde hoofdcode die wordt beschreven in deze metacode is Negeren. Daarbij kiest de middenmanager er bewust voor om een appel wat wordt gedaan op zijn mandaat, te negeren. In sommige
sleutelmomenten wordt daarbij expliciet een oproep gedaan (meestal door de medewerkers) om een
besluit te nemen. En in andere sleutelmomenten, zoals het voorbeeld hiervoor, merkt de middenmanager zelf iets op en realiseert zich dat hij zou kunnen ingrijpen of zich er niet mee gaat bemoeien.
Deze middenmanager maakt daarbij een bewuste afweging om in het moment zelf, niet zijn invloed uit
te oefenen.
Het eerste kenmerk van Negeren is dat de middenmanager bekend is met de situatie. In de beschrijving van deze hoofdcode negeert een middenmanager niet de situatie zelf, maar negeert hij de
mogelijkheid tot beïnvloeden die hij heeft. Dat is een bewuste afweging in een situatie die hij kent en
waarvan hij wetenschap heeft. In de sleutelmomenten zijn dit overwegend situaties waarbij de middenmanager zelf een waarneming doet, in bijvoorbeeld een klantgesprek zoals in het kader hierboven
beschreven. Andere sleutelmomenten zijn gesitueerd in overleggen waarbij de middenmanager bijvoorbeeld waarneemt dat een teamlid niet goed meewerkt. Het tweede kenmerk van deze hoofdcode
is dat de middenmanager in de sleutelmomenten de mogelijkheid heeft om te beïnvloeden. In een
teamoverleg kan hij een teamlid ‘tot de orde roepen’. Daarbij is in de sleutelmomenten met name het
mandaat een bepalend aspect. De middenmanager heeft de bevoegdheid om in te grijpen. In het
voorbeeld van de meeloopdag uit het kader, mag een middenmanager vanuit zijn machtspositie de
medewerker corrigeren. In een ander voorbeeld beschrijft de middenmanager een situatie waarin hij
aangeeft dat hij een besluit zou mogen nemen, maar het minder belangrijk voor hem is. Dus hij geeft
aan ‘agree to disagree’ als uitkomst van dat sleutelmoment te accepteren. Hij laat het daarmee ‘lopen’
zoals hij schrijft. In dat voorbeeld beschrijft de middenmanager tevens dat bij het negeren ook de
hoeveelheid tijd die hij voor de casus heeft, een rol speelt bij de afweging die de middenmanager
maakt. Naast het hebben van het mandaat, is de tijd die de middenmanager beschikbaar heeft, ook
een onderdeel van het tweede kenmerk van deze hoofdcode. Het derde kenmerk van Negeren is dat
de middenmanager uiteindelijk (nadat hij bekend is met de situatie en de mogelijkheid heeft om invloed
uit te oefenen), bewust ervoor kiest om het niet te doen. Hij maakt een afweging wat het verwachte
effect van zijn beïnvloeding zou kunnen zijn en weegt dat af tegen de huidige situatie. In het voorbeeld
uit het kader is die afweging beschreven door de middenmanager. Daarin weegt hij het belang van de
klant en de medewerker tegen elkaar af. En negeert uiteindelijk zijn mogelijkheid om ‘in te grijpen’ en
zijn invloed in te zetten.
Samenvattend zijn de kenmerken van het negeren 1) middenmanager is bekend met de situatie 2) de
middenmanager heeft de mogelijkheid om macht in te zetten en ten slotte 3) er wordt bewuste gekozen
om de macht niet in te zetten.
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7. Regie voeren
7 augustus 2014, middenmanager van de Bank
Via het netwerk krijgt een medewerker het verzoek om gezamenlijk met een ketenpartner een thema
sessie te organiseren. Zowel intern als extern heeft desbetreffende medewerker hier nog weinig
ervaring mee hoe dit aan te pakken. Maar wil dit wel graag doen en leren. Deze bijeenkomst is
belangrijk, omdat het zichtbaar maakt hoe we als Bank richting de markt gaan. We kunnen dit extern
en intern moment optimaal uitnutten. Gezamenlijk met de medewerker (die is in de lead) hebben we
afspraken met de ketenpartner gemaakt. Ik ging als manager de regie voeren naar alle partijen.
Gemaakt afspraken en vervolgafspraken middels actielijst vastleggen. Voor Q4 staat de gezamenlijke
thema-avond gezamenlijk op de agenda.
In het voorbeeld van de middenmanager van de bank, schrijft hij letterlijk dat hij regie gaat voeren naar
partijen. Het is een voorbeeld van een sleutelmoment dat is gebruikt voor de beschrijving van Regie
voeren, als zevende hoofdcode. Onder regie voeren wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden
door anderen, onder leiding van de middenmanager. In het voorbeeld in het kader hiervoor, is de
medewerker in de lead en mag hij een groot aantal keuzes maken en besluiten nemen. Hij doet dat wel
onder de regie van de middenmanager. Die behoudt de leiding over de richting en het eindresultaat.
En stuurt bij als dat volgens hem niet wordt bereikt.
Het eerste kenmerk van Regie voeren is dat de uitvoering van de activiteit door een ander wordt
gedaan. De middenmanager draagt een taak op aan een collega (in de sleutelmomenten veelal de
medewerker). In de vergelijking met de filmindustrie, is de acteur degene die in de film zelf optreedt en
is de regisseur degene die achter de camera staat en de leiding heeft. In het voorbeeld uit het kader, is
de medewerker de acteur en is de middenmanager de regisseur achter de camera. Bij de uitvoering
van de taak, heeft de medewerker de mogelijkheid om keuzes te maken, net zoals een acteur uiteindelijk ook in de uitvoering die ruimte heeft. De middenmanager bepaalt echter de richting en bedoeling
van de taak. In de sleutelmomenten wordt daarbij met name gestuurd op de combinatie van de uitkomst van de taak en de wijze (op hoofdlijnen) waarop de taak in zijn ogen het beste kan worden
uitgevoerd. Dit is het tweede kenmerk van deze hoofdcode, namelijk dat de richting (en een deel van
de verrichting) van de taak door de middenmanager wordt bepaald. In het voorgaande voorbeeld in het
kader, is het helder dat er een thema-avond moet komen en zijn er afspraken gemaakt die in een actielijst worden vastgelegd. In dit voorbeeld is ook het derde kenmerk van Regie voeren zichtbaar. Dat
kenmerk bestaat eruit dat de middenmanager tijdens de uitvoering van de taak, ervoor zorgt dat de
door hem bepaalde richting wordt vastgehouden. Indien nodig wordt er door hem ingegrepen en bijgestuurd. Daarbij neemt hij de taak niet over, maar ziet hij erop toe dat de taak volgens zijn directieven
wordt uitgevoerd. In een ander sleutelmoment is de middenmanager met medewerkers in gesprek over
de werkachterstand die is ontstaan. Hij constateert deze achterstand, geeft aan dat dit voor hem niet
acceptabel is. Geeft het team de taak om deze weer weg te werken. Het uitvoeren van de taak wordt
door anderen gedaan, maar wel onder zijn leiding.
Samenvattend zijn de kenmerken van het regie voeren 1) er wordt een taak uitgevoerd door een
collega 2) de middenmanager geeft de richting aan en ten slotte 3) de middenmanager zorgt dat de
richting vastgehouden wordt.
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8. Ruimte geven
1 oktober 2015, middenmanager bij de Verzekeraar
In het kader van de verandering naar meer zelfsturende teams worden ook contractverlengingen in de
teams bepaald. Binnen een team werd aangegeven het moeilijk te vinden om hier uitspraken over te
doen. Als manager heb ik het team uitgedaagd om binnen de bestaande kaders een aantal KPI’s te
zoeken waar het hele team achterstaat waarbij iedereen aan die norm moet voldoen. En er zijn
specifieke afspraken gemaakt over houding en gedrag. Ik heb de mogelijkheden besproken welke er
zijn binnen de bestaande kaders en het team vertrouwen gegeven dat zij hier zelf goede afspraken
over kunnen maken. Ik ben wel bij het hele proces betrokken geweest om te borgen dat elke
medewerker zijn/haar mening kon geven en waarde kon toevoegen aan dit proces.
Ruimte geven is de achtste en laatste hoofdcode binnen de metacode macht oriëntatie. In de transitie
naar meer zelfsturing en zelforganisatie, wordt door veel organisatie gesproken over de noodzaak om
ruimte te geven. In de sleutelmomenten die door de middenmanagers zijn aangeleverd, kwam dit ook
betekenisvol naar voren gekomen. In sommige sleutelmomenten werd ruimte geven letterlijk zo
genoemd of het werd omschreven zoals bijvoorbeeld hierboven. Deze middenmanager benoemt het
als het team uitdagen binnen de kaders.
Het eerste kenmerk van Ruimte geven is dat de beschikbare ruimte door de middenmanager wordt
bepaald. De ruimte is immers niet onbeperkt, dan zou er sprake zijn van leegte. Ruimte ontstaat
doordat er kaders worden bepaald. Dat zijn in de sleutelmomenten veelal kaders op een combinatie
van tijd, geld en inhoud. De KPI’s worden door de middenmanagers gebruikt om de kaders te concretiseren. Maar ook de cultuurwaarden of een ingezette verandering van werkwijze worden daarbij in
de sleutelmomenten genoemd als kadering. Het tweede kenmerk van deze hoofdcode is dat de
middenmanager de kaders communiceert naar degenen die de ruimte krijgen. Hierdoor wordt helder
voor de anderen waar er ruimte is en waar niet. Daarmee geeft de middenmanager dus de ruimte aan
anderen. In bijna alle sleutelmomenten wordt de ruimte (en daarmee ook de kaders) gegeven aan de
medewerkers. In de sleutelmomenten wordt de communicatie van de kaders in de meeste gevallen
gecombineerd met een oproep om die ruimte te gebruiken. Middenmanagers gebruiken daarbij
woorden als ‘uitdagen om de ruimte te pakken’ en ‘gebruik maken van de mogelijkheden die dit biedt’.
Ze spreken in sommige gevallen het vertrouwen uit dat het team dit aankan en in andere gevallen
schrijven ze dat ze de medewerkers nog wat ‘aansporen om het ook te doen’. Middenmanager geven
in dit geval niet alleen de kaders van de beschikbare ruimte, maar geven ook een stimulans in hoe
anderen met de ruimte om kunnen gaan. In het voorbeeld van hiervoor wordt duidelijk dat de middenmanager niet passief is bij deze handelingscode. Het derde kenmerk van Ruimte geven is dan ook dat
de middenmanager actief de kaders bewaakt die hij heeft meegegeven. De wijze waarop dat bewaken
verschilt in de sleutelmomenten van ‘erbij blijven’ in een teamoverleg tot ‘een regulier voortgangsgesprek’. In een sleutelmoment gaf de middenmanager een medewerker zoveel ruimte dat zelfs het
bewaken van de kaders aan de medewerker werd overgelaten. Deze middenmanager schreef dat ook
hiervoor het initiatief tot gesprek bij de medewerker in kwestie lag. In de meeste andere beschrijvingen
echter, was de middenmanager periodiek in gesprek met de medewerker(s) om vast te stellen of
iedereen zich aan de kaders hield. En om daarmee ook betrokken te blijven bij het team op het
moment dat zij bijvoorbeeld zelf zouden aangeven dat zij hulp nodig zouden hebben in het omgaan
met de gegeven ruimte, zoals een middenmanager dat beschreef.
Samenvattend zijn de kenmerken van het ruimte geven 1) er zijn kaders bepaald door de middenmanager 2) de kaders zijn vooraf bekend bij anderen en ten slotte 3) de kaders worden bewaakt door
de middenmanager.
Met het ruimte geven is de achtste en laatste hoofdcode van de macht oriëntatie beschreven. De acht
hoofdcodes geven invulling aan de metacode en hebben gemeenschappelijk dat de mogelijkheid om
iets of iemand te beïnvloeden centraal staat. Daarmee zijn de vier metacodes en de 30 bijbehorende
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hoofdcodes beschreven op basis van de sleutelmomenten van de middenmanagers. In aanvulling op
de beschrijvingen, zijn ook enkele aanvullende analyses uitgevoerd, die de beschrijvingen verder
verdiepen. Deze aanvullende analyses zullen in paragraaf 8.6 worden toegelicht.

8.6 Aanvullende analyses op basis van de verzamelde sleutelmomenten
In de voorgaande vier paragrafen is het handelen van de middenmanager gecodeerd aan de hand van
de aangeleverde sleutelmomenten. Dit sluit aan op de doelstelling van het onderzoek, wat zich richt op
het beschrijven van het handelingsrepertoire van de middenmanager. Het vormt daarmee de kern van
dit deel van het onderzoek en van hoofdstuk 8. In paragraaf 8.6 zullen achtereenvolgens een drietal
analyses worden beschreven, ter aanvulling op de codering van het handelen. Deze analyses zijn niet
in het oorspronkelijke methodologisch ontwerp voorzien. Zij zijn toegevoegd gedurende het verloop
van het onderzoek, nadat zicht was gekregen op de hoeveelheid beschikbare brondata. Deze brondata
gaf de mogelijkheid om analyses uit te voeren die het gecodeerde handelen betekenisvoller maakt
door de context van het handelen te beschrijven, de verschillen tussen de twee organisaties weer te
geven en door te reflecteren op het verkrijgen van de data. De eerste twee analyses in deze paragraaf
zijn uitgevoerd op basis van de inhoud van de sleutelmomenten zelf, de derde analyse betreft het
verkrijgingsproces van de sleutelmomenten van de middenmanagers. De eerste analyse zoals opgenomen in 8.6.1 levert de beschrijving op van de context van het handelen van de middenmanagers op
basis van de door de middenmanagers aangeleverde sleutelmomenten. In paragaaf 8.6.2 wordt het
verschil tussen de handelingen in de sleutelmomenten van de Bank en de Verzekeraar beschreven.
En als derde onderdeel van deze paragraaf worden in 8.6.3 de betekenisvolle observaties en reflecties
beschreven die gedaan zijn in het proces van de verzameling van de sleutelmomenten.

8.6.1 De context van de handelingen
Het handelen de middenmanager wordt in dit onderzoek beschouwd in de omgeving van de organisatie waarin de middenmanager werkt. De analyse van de handelingen die de middenmanager beschrijft
in de sleutelmomenten (voornamelijk onder het onderdeel Acties, maar daar niet toe beperkt in de
beschrijvingen van de middenmanagers), vormen daarbij de brondata voor het beschrijven van de
handelingen.
Bij het beschrijven van de sleutelmomenten is door de middenmanager niet alleen het handelen
weergegeven, maar is aan de hand van de STAR-methode, ook de context beschreven waarbinnen
het handelen heeft plaatsgevonden. In elk sleutelmoment is opgenomen in welke situatie het handelen
plaatsvond, welke taak de middenmanager daarbij voor zichzelf zag in deze situatie en met welk
resultaat het sleutelmoment eindigde. De beschrijvingen van deze drie onderdelen (situatie, taak en
resultaat) zijn voor de sleutelmomenten opgenomen in bijlage IV. Bij de beschrijving in de bijlage is
(vergelijkbaar met de werkwijze bij het coderen van het handelen) de initiële codering weergegeven.
Daarbij zijn de codes zo dicht mogelijk bij de taal van de middenmanagers in de sleutelmomenten
gebleven. En is zo veel als mogelijk de letterlijke weergave gebruikt, in ingedikte vorm weergegeven.
Op basis van deze codering zullen hierna de meest voorkomende en betekenisvolle beschrijvingen per
onderdeel van de sleutelmomenten worden weergegeven, startend met de situatie.
1. Situatie
Bij het beschrijven van de situatie van het sleutelmoment hebben de middenmanagers een format met
hulpvragen gekregen. Er is gevraagd naar de aanleiding van het sleutelmoment en het onderwerp
waarover het sleutelmoment ging. De meest voorkomende situaties in de sleutelmomenten betreffen:
- human resources: dat betreft onder andere het invullen van vacatures en eventuele verlenging van
tijdelijk contract
- klant: dat betreft onder andere het afhandelen van klachten, het aannemen van signalen en het
meewerken aan het afhandelen van complexe aanvragen
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-

samenwerking met partners in de procesketen
achterblijven van prestaties van het team en/of medewerker
werkdruk, werkvoorraad en werkplanning van het team
medewerkertevredenheid(onderzoek).

De aangeleverde sleutelmomenten bevatten voornamelijk situaties die betrekking hebben op de
middenmanager in relatie tot de medewerkers (individueel of in team) en de klant. De situaties worden
betekenisvol genoemd door de middenmanagers als er een dilemma is in het kiezen van de handeling
(‘grijp ik in of geef ik ruimte’) of als de wijze waarop de handeling wordt vormgegeven nog onduidelijk
voor hen is (‘geef ik ter plekke feedback of plan ik later een bila’). De situaties zijn (ondanks de bewust
neutrale formulering van het woord ‘sleutelmoment’) overwegend gericht op het oplossen van
problemen of het reageren op een negatieve afwijking van een gewenste situatie. Zo zijn het bij
sleutelmomenten over de klanten voornamelijk klachten en negatieve signalen. Verder valt op dat er
nagenoeg geen situaties zijn beschreven waarbij de middenmanager een sleutelmoment had in relatie
tot een van de andere MT-leden. De sleutelmomenten gaan hoofdzakelijk over medewerkers. Ook de
hoger manager wordt weinig genoemd in de situaties. Als dat gebeurde, was het als escalatie voor een
situatie waarbij de middenmanager vastloopt. De situaties die zich horizontaal (dus op eenzelfde
hiërarchische niveau als de middenmanager) afspeelden, betreffen in de sleutelmomenten de
managers van buiten het MT, de zogeheten ketenpartners en netwerkpartners. De meeste situaties die
door middenmanagers worden benoemd zijn echter gericht op de verticale as (medewerker of hoger
manager) en daarbinnen voornamelijk naar de mensen aan wie de middenmanager leidinggeeft.
2. Taak
Bij de taak is de middenmanager gevraagd naar de rol of taak zoals hij die zelf zag in het sleutelmoment. In de codering is de taal van de middenmanager aangehouden, maar is deze taaltechnisch
uniform gemaakt door hier geen handelingen of werkwoorden in op te nemen, maar een voltooid
deelwoord aan te houden. Zo is ‘voorzitten van een overleg’, hier opgenomen als ‘voorzitter van een
overleg’. De meest genoemde taken in de sleutelmomenten zijn:
- eindverantwoordelijk overall of specifiek genoemd voor de bezetting van het team, de prestatie van
het team en een (inhoudelijk) aandachtsgebied
- beslisser in een casus
- vertegenwoordiger van de afdeling naar buiten
- voorzitter van een overleg
- coach
- uitvoerder
- signaleerder
- verstrekker van informatie.
In de taken die door de middenmanagers genoemd worden is het verantwoordelijk zijn en het verantwoordelijk voelen, het meest aangegeven. Daarbij wordt afwisselend de algehele verantwoordelijkheid
voor een casus genoemd of wordt dit gekoppeld aan een specifiek onderdeel van het sleutelmoment.
Bij de coach en de voorzitter van een overleg is de verantwoordelijkheid van de middenmanager
minder aan de orde en is meer sprake van voorwaarde scheppen. Waarbij in veel sleutelmomenten de
middenmanager zichzelf wel als taak geeft om voor rust en helderheid te zorgen en hij ‘er moet zijn
voor zijn mensen’. In de beschrijvingen van de taak is de middenmanager gericht op zijn verantwoordelijkheid en is hij er voor het team. Daarnaast is ziet hij ook operationele taken als het verstrekken van informatie en het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Opvallend is dat bij de taken
nagenoeg niet wordt benoemd dat de middenmanager optreedt als vernieuwer, innovator of als iemand
die zelf ontwikkelt of leert. De taken zijn voornamelijk uit eindverantwoordelijke, voorwaardeschepper
en uitvoerder.
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3. Resultaat
Als afsluiting van de beschrijving van het sleutelmoment is de middenmanager gevraagd om weer te
geven wat de uitkomst was van het sleutelmoment. Daarbij is door de middenmanager het uiteindelijke
resultaat in deze situatie beschreven en is daarbij niet aangegeven dat het resultaat (alleen) tot stand
is gekomen door het handelen van de middenmanager. Wel heeft het handelen in de ogen van de
middenmanager een bijdrage geleverd aan het resultaat. Vanuit deze beschrijving van het sleutelmoment is daarom geen eenduidige correlatie tussen resultaat en handelen van de middenmanager
mogelijk. En vormt daarom ook geen onderdeel van deze analyse. Wel kan een overzicht worden
gegeven van de meest beschreven resultaten. Dat zijn vanuit de sleutelmomenten:
- klant tevredenheid verandert (beter)
- klant zegt op
- medewerker gaat uit dienst
- medewerker tevredenheid verandert (beter)
- casus afgehandeld (probleem opgelost)
- de KPI is op orde
- afspraken voor verbetering gemaakt
- proces verbeterd
- betere samenwerking.
De meeste resultaten die de middenmanagers beschrijven zijn positief geformuleerd. Slechts een
beperkt aantal sleutelmomenten geeft aan dat het ‘niet gelukt is’ om bijvoorbeeld een klant te
behouden. In een tweetal sleutelmomenten is de uitkomst nog niet bekend, omdat ‘de actie nog loopt’.
De resultaten zijn door de middenmanager opvallend vaak beschreven in bewoordingen als ‘er zijn
afspraken gemaakt’ of ‘het proces wordt aangepast’. In de situaties lijken dit eerder tussenresultaten,
dan een eindresultaat. Een bijzondere plek wordt daarbij ingenomen door de overleggen en bilateralen.
Deze zijn eerder beschreven als onderdeel van de gecodeerde handelingen. Zij worden door de
middenmanagers in de sleutelmomenten ook als resultaat benoemd, een overleg als uitkomst of
resultaat van een besluit bijvoorbeeld (‘we hebben een ketenoverleg weer nieuw leven ingeblazen’).
De effecten voor de klant worden in die sleutelmomenten door de middenmanagers achterwege
gelaten of als ‘ze merken er indirect iets van’ beschreven.
Met dit laatste beeld wordt de beschrijving van de context van het handelen van de middenmanager op
basis van de sleutelmomenten afgerond. Deze context is gebaseerd op de beschrijving van de middenmanager zelf en is dus zijn weergave van de context. In hoofdstuk 9 wordt een subset van de sleutelmomenten door de middenmanager besproken met klanten en medewerkers en wordt aan zowel het
handelen als de context vanuit meerdere perspectieven verder betekenis gegeven.

8.6.2 Vergelijking tussen Bank en Verzekeraar
In de loop van het onderzoek zijn 196 sleutelmomenten door de middenmanagers aangeleverd. Uit
deze sleutelmomenten zijn 635 handelingen afgeleid, verdeeld over vier metacodes en 30 hoofdcodes.
Het totaal aantal handelingen is nagenoeg gelijk verdeeld over de Verzekeraar en de Bank (resp. 309
en 326 handelingen) evenals het aantal aangeleverde sleutelmomenten zelf (resp. 96 en 100 sleutelmomenten). In dit onderzoek wordt het handelen van de middenmanager beschreven en is geen
uitgebreide statistische analyse van de sleutelmomenten uitgevoerd. Het aantal sleutelmomenten en
een vergelijking in verdeling tussen de Verzekeraar en de Bank wordt in dit deel van het onderzoek
gebruikt voor het bepalen van verschillen die zijn aangetroffen tussen de sleutelmomenten van de
middenmanagers van de Bank en de middenmanagers van de Verzekeraar. In tabel 8.2 is de verdeling
over de metacodes numeriek weergegeven.
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Tabel 8.2: Verdeling van aantal handelingen per metacode tussen de Verzekeraar en de Bank
Metacode

Aantal

Verzekeraar

Bank

1. Actie oriëntatie

119

51

68

2. Inhoudelijke oriëntatie

122

62

60

3. Interactie oriëntatie

230

105

125

4. Macht oriëntatie

164

91

73

Totaal

635

309

326

Kijkend naar tabel 8.2 wordt zichtbaar dat de vier metacodes verschillende aantal handelingen bevatten. Bij de interactie oriëntatie zijn dat de meeste handelingen (230 in totaal). Bij de actie oriëntatie
en de inhoudelijke oriëntatie zijn dat het minst aantal handelingen, respectievelijk 119 en 122.
Opvallend is dat bij de macht oriëntatie het aantal handelingen van de Verzekeraar, dat van de Bank
overstijgt. Dit is mede opvallend omdat de Verzekeraar in een transitie is, om teams zelfsturender te
maken. De Bank is ook een transitie aan het maken naar meer regelruimte voor de medewerkers,
maar zij gaan daarin minder ver dan de Verzekeraar. Bij de Bank blijft het mandaat bij de middenmanager en worden medewerkers met name uitgedaagd om initiatief te nemen en zelf operationele
regeltaken op zich te nemen. De Verzekeraar heeft een ambitie die verder reikt dan dat. In termen van
Van Amelsvoort et al. (2003) wil de Verzekeraar een zelfsturend team dat zelfstandig werkt en waarbij
het streven is om meer verantwoordelijkheid en macht bij de medewerkers te leggen.
Bij de transitie naar zelfsturende teams, maken de middenmanagers van de Verzekeraar in vergelijking
met de Bank, meer gebruik van handelingen uit de macht oriëntatie. Dit lijkt in tegenspraak met
beschikbaar onderzoek van Stewart en Manz (1995) die aangeven dat bij de ontwikkeling van zelfsturende teams de leidinggevende een belangrijke taak heeft, namelijk het kunnen loslaten en het
geven van vertrouwen aan het team. Of anders geformuleerd: door macht over te dragen aan de
medewerkers. Wanneer een verdieping in de metacode wordt aangebracht door te kijken naar de
onderliggende hoofdcodes, wordt duidelijk dat de verschillen tussen de Bank en de Verzekeraar met
name liggen in de hoofdcodes Ruimte geven en Besluiten. Bij deze twee hoofdcodes blijkt dat de
middenmanagers van de Verzekeraar meer handelingen hebben beschreven dan de Bank. Het geven
van ruimte is daarbij in lijn met het loslaten en vertrouwen geven, zoals dat genoemd wordt door
Stewart en Mantz. Het sluit ook aan bij eerder onderzoek van Lelieveld (2000), die beschrijft dat
managers van zelfsturende teams meer taken delegeren en dus meer op afstand gaan sturen. Daarbij
wordt ook duidelijk dat in de optiek van Lelieveld, een manager nog steeds stuurt. Dat aspect komt in
de uitkomsten van dit onderzoek naar voren, omdat de middenmanagers van de Verzekeraar meer
handelingen in de hoofdcode Besluiten hebben, dan de middenmanagers van de Bank. Wanneer
daarbij naar de onderliggende sleutelmomenten wordt gekeken, komt naar voren dat de middenmanager bij de Verzekeraar door het team wordt ingezet om ‘knopen door te hakken’ als het team er
zelf niet uitkomt. De middenmanager is het escalatieniveau voor het team en wordt juist ingezet en
opgezocht vanwege zijn macht en mandaat. Het moment waarop dit gebeurt, ligt daarbij later in het
besluitvormingsproces van de verschilende sleutelmomenten dan bij de Bank het geval is. En wordt in
het sleutelmoment voorafgegaan door handelingen uit andere metacodes. Dit wordt mede zichtbaar in
de lagere aantallen die de Verzekeraar heeft op de interactie oriëntatie, wanneer dat wordt vergeleken
met de Bank. Wanneer daarbij een verdieping op de hoofdcodes wordt gemaakt, blijkt dat de middenmanager meer aan het team overlaat en minder met hen tegelijk en samen aan het werk is.
Het Samenwerken als hoofdcode, is minder vaak bij de Verzekeraar aangetroffen dan bij de Bank.
De middenmanager van de Verzekeraar onderhoudt de contacten met zijn medewerkers met name in
de teamoverleggen (vandaar de hogere aantallen bij de hoofdcode Overleggen groep). Bij de Bank
hebben de middenmanagers juist de aandacht op de individuele medewerker gericht, wat leidt tot
hogere aantallen bij de bilaterale overleggen in vergelijking met de Verzekeraar.
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De uitkomst van dit deel van het onderzoek lijken daarmee de uitkomsten van eerder onderzoek van
Lelieveld te bevestigen. Het vormt een nuancering op de uitkomsten van Stoker uit 1999 die aangaf dat
‘de middenmanager zal steeds meer een coachende rol op zich nemen waarbij hij minder directief
wordt’. Uit deze analyse komt naar voren dat de middenmanager bij zelfsturende teams inderdaad
meer coachend wordt, maar dat hij niet in absolute termen minder directief is. Hij is later directief, dus
pas nadat het team het eerst zelf heeft kunnen en willen sturen. En als zij er niet uitkomen, is de
middenmanager uiteindelijk wel degene die directief is en besluit.

8.6.3 Het verzamelen van de sleutelmomenten als casus
Bij de start van het onderzoek is afgesproken dat de deelnemers maandelijks twee sleutelmomenten
zouden gaan aanleveren. In de praktijk bleek dit voor de deelnemers een lastig vol te houden toezegging. In het verloop van het onderzoek is steeds aangesloten bij de participerende waarneming.
Daarbij is de onderzoeker weliswaar in de wereld van de middenmanagers getreden, maar daarbij is
zo min mogelijk het onderzoeksveld beïnvloedt. De onderzoeker heeft met enige regelmaat de middenmanagers eraan herinnerd dat zij de sleutelmomenten (die zij zelf aangaven volop te hebben en mee
te maken) moesten opschrijven en opsturen. In ruime zin kan dit gezien worden als interventies die
gedaan zijn en die de aanlevering van de sleutelmomenten hebben beïnvloed. Daarbij is vanuit het
onderzoek een afweging gemaakt over (zo min) mogelijke interventies. Na reminders via de e-mail
naar de deelnemers, waarbij steeds is benadrukt dat de kwaliteit van de sleutelmomenten voorop
moest blijven staan, hebben zij uiteindelijk allen sleutelmomenten aangeleverd. En hebben de middenmanagers aangegeven dat de attendering door de onderzoeker niet de content van de sleutelmomenten heeft beïnvloed, maar wel de aantallen en het tijdstip van aanleveren. ‘Ik had genoeg
sleutelmomenen, ik moest alleen tijd vinden om het op te schrijven en daarbij helpen die reminders
wel’, gaf een middenmanager hierover aan.
Het aanleveren van de sleutelmomenten en het nakomen van de afspraken hierover, werd gedurende
het onderzoek een interessant onderzoeksthema in zichzelf. Het kan, als onderdeel van de multi case
study, gezien worden als actieonderzoek. Het actieonderzoek bestaat uit de interventies die gedaan
zijn om een beoogde verandering te bereiken, namelijk het aanleveren van de sleutelmomenten. Het
handelen van de middenmanagers is enerzijds onderwerp van de inhoud van de sleutelmomenten,
anderzijds werd dit ook in het proces van aanleveren zichtbaar. De belangrijkste handelingen van de
middenmanagers tijdens het proces van aanlevering van de sleutelmomenten en de interventies die
vanuit het onderzoek zijn gedaan, zullen in chronologie van het onderzoek verloop worden
beschreven.
1. Besluiten aan de start
Bij de intake met de middenmanagers besluiten zij deel te nemen aan het onderzoek. In de overleggen
met de groep (MT-overleg en teamoverleg) hebben zij de eventuele deelname besproken en zeggen
uiteindelijk toe om ook aan dit onderdeel van het onderzoek hun medewerking te geven. Aan het begin
van de onderzoeksperiode werden de sleutelmomenten met regelmaat aangeleverd. Daarbij gaven de
middenmanagers in de begeleidende e-mails aan ‘hier leren we toch ook van’ en ‘we hebben het
immers zo afgesproken’. Het aanleveren van de sleutelmomenten is tussentijds alleen procesmatig
besproken met de middenmanagers. Inhoudelijk zijn de sleutelmomenten niet besproken.
In de loop van het onderzoek moesten de meeste deelnemers herinnerd worden om de sleutelmomenten aan te leveren. Vanuit het onderzoek is die herinnering neutraal vormgegeven door hen een
e-mail te sturen en te vragen of ze nog sleutelmomenten hadden. En door dezelfde vraag te stellen in
de nabespreking van de observatiemomenten (het MT-overleg en het teamoverleg). Daarbij is voor alle
deelnemers dezelfde interventie gehanteerd, ongeacht het aantal sleutelmomenten wat op dat moment
al was aangeleverd. Uit de reacties van de middenmanagers kon worden afgeleid dat deze interventie
in veel gevallen werd gepercipieerd als negatieve feedback. De middenmanagers voelden zich hier
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‘schuldig over’ en soms gaven ze aan dat ze zich schaamden, ‘omdat ik nog niet genoeg sleutelmoment heb geleverd’. Op die momenten is benadrukt dat er weliswaar een zekere omvang van de
data nodig was, maar dat de relevantie van de sleutelmomenten belangrijker is dan de hoeveelheid die
zou worden aangeleverd. Vanuit het onderzoek is steeds gestuurd op het belang van de kwaliteit van
elk sleutelmoment.
2. Escaleren voor de normering
In het onderzoek is door de deelnemers zelf meerdere malen het initiatief genomen om terug te komen
op de aanlevering van de sleutelmomenten. Waarbij door de middenmanagers steeds de intentie om
aan te leveren werd bevestigd en er ook verontschuldigingen werden gemaakt voor het niet aanleveren. In de contacten met de middenmanagers kwam het gesprek regelmatig op de normering van
de sleutelmomenten. Zowel de kwantiteit (´Heb ik er al genoeg?’) als de kwaliteit (‘Is dit wel een goed
sleutelmoment?’) kwam aan de orde. Want daarmee zag een aantal middenmanagers ook een
mogelijkheid om elkaar te kunnen belonen of bestraffen in een MT-overleg. In de gesprekken over de
aanlevering van de sleutelmomenten werd in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het
aantal sleutelmomenten en een normering bij de onderzoeker neergelegd. In de contacten met de
middenmanagers werd door meerdere middenmanagers ook gevraagd ‘Hoeveel moet je er hebben?’
en werd naar de ‘targetstelling’ gevraagd. Of een stap verder ‘Zeg nou maar hoeveel je er moet
hebben, dan regel ik dat.’. De middenmanagers escaleren daarmee het besluit en de verantwoordelijkheid voor de target naar de onderzoeker. De oorspronkelijk geboden ruimte vanuit het onderzoek
leverde voor de deelnemers te weinig houvast om te kunnen leveren.
3. Inschatten en hernieuwd besluiten
Uiteindelijk is er een hernieuwde afspraak gemaakt tussen de onderzoeker en de individuele middenmanager, waarbij de middenmanager aangaf hoeveel sleutelmomenten voor hem haalbaar waren in
een bepaalde periode. En heeft de onderzoeker bevestigd dat dit voor hem ook akkoord was. Belangrijk verschil ten opzichte van het eerste besluiten door de middenmanager is dat hij in deze fase van
het onderzoek een beter beeld heeft bij wat de sleutelmomenten inhouden en de situatie beter kan
inschatten. Daarmee is de kwaliteit van het besluiten toegenomen en was in het laatste deel van het
onderzoek, de aanlevering van de sleutelmomenten geen gespreksonderwerp meer. Maar het bleef
een aandachtspunt tijdens het onderzoek, getuige de beschrijving in de e-mail van een middenmanager ‘Zo, het ei is eindelijk gelegd. Ik hoop dat je niet te veel hinder hebt, van mijn late
aanlevering.;-)’.
De afspraak over de aanlevertermijn en het aantal sleutelmomenten zijn gecombineerd met de procedurele afspraak dat de onderzoeker maandelijks een e-mail ter herinnering zou sturen. Deze e-mail is
informerend van opzet geweest, waarin de onderzoeker eenvoudigweg aankondigde ‘dat het weer tijd
is voor het aanleveren van sleutelmomenten’. Daarmee werd vanuit het onderzoek regie gevoerd op
het tijdspad van de aanlevering, zonder extra normering.
Hoewel de aanlevering de nodige aandacht vanuit het onderzoek heeft gevraagd, hebben alle middenmanagers een bijdrage geleverd en is niemand hiermee gestopt. Waarbij een middenmanager aangaf
‘Uiteindelijk willen we gewoon te veel, we willen het zo graag goed doen, zeggen het toe, maar kunnen
het eigenlijk niet waarmaken. En dat laten we gebeuren.’ Woorden in deze strekking zijn in de
gesprekken door alle middenmanagers gebruikt naar aanleiding van de sleutelmomenten. Het geeft
aan dat de handeling (in dit geval besluiten) en de effectiviteit daarvan twee gescheiden onderzoeksthema’s zijn. Uiteindelijk heeft elke deelnemer periodiek een aantal sleutelmomenten aangeleverd,
waarvan hij vond dat het bepalend was voor de achterliggende periode. De aantallen sleutelmomenten
lopen uiteen per middenmanager, maar geven een goed beeld voor de middenmanagers die deelnamen aan de case study. De deelnemers hebben de sleutelmomenten ook gebruikt in de bijeenkomst
met klanten en medewerkers, wat wordt toegelicht in hoofdstuk 9.
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8.7 De handelingen in de sleutelmomenten samengevat
In dit hoofdstuk is het handelen beschreven van de middenmanagers, gebaseerd op de door hen
aangeleverde sleutelmomenten. Gedurende het onderzoek is aan de middenmanagers gevraagd om
op periodieke basis, gespreid over de gehele onderzoeksperiode, casus aan te leveren. Dit zijn in het
onderzoek ‘sleutelmomenten’ genoemd, die zich voordeden in de werkomgeving van de middenmanager. Deze aanpak is afgeleid van de ‘critical incident’-methode (Flanagan, 1954). Naar de
deelnemende middenmanagers is ervoor gekozen om de term ‘kritieke incidenten’ te vervangen door
‘sleutelmomenten’, omdat dit een neutralere benaming is die voor de deelnemers minder de nadruk
legt op incidenten en conflicten. In totaal zijn 196 sleutelmomenten aangeleverd door de middenmanagers waarin 635 niet unieke handelingen zijn beschreven. Deze handelingen zijn via meerdere
stappen gecodeerd en hebben geleid tot vier metacodes die zijn onderscheiden. Bij de metacodes is
gekozen voor de toevoeging van het woord oriëntatie. Daarmee wordt benadrukt dat het gaat om een
‘gerichtheid in het handelen’. De vier metacodes zijn opgebouwd uit in totaal 30 hoofdcodes. De eerste
metacode is de actie oriëntatie, gericht op het zelf uitvoeren van een activiteit door de middenmanager.
Onder de actie oriëntatie vallen vier hoofdcodes. De tweede metacode is de inhoudelijke oriëntatie,
gericht op de content van het werk. Onder de inhoudelijke oriëntatie vallen acht hoofdcodes. Als derde
metacode is beschreven de interactie oriëntatie, gericht op samen met anderen werken. Onder de
interactie oriëntatie vallen tien hoofdcodes. En de vierde en laatste metacode is de macht oriëntatie,
gericht op het beïnvloeden van anderen. Onder de macht oriëntatie vallen acht hoofdcodes. Het
totaaloverzicht van de hoofdcodes, gekoppeld aan de vier metacodes is weergegeven in tabel 8.3.
Tabel 8.3: Overzicht van de 30 hoofdcodes in combinatie met de vier metacodes
Metacode
Actie oriëntatie:
gericht op het
zelf uitvoeren
van een activiteit

Hoofdcode
Afhandelen zelf

Toelichting
Er is een concreet resultaat bereikt waarbij het handelen
van de middenmanager bepalend is en de
middenmanager is verantwoordelijk en bevoegd voor de
wijze van afhandelen en het behaalde resultaat.

Initiatief nemen

De middenmanager initieert een actie met een initiatief
dat manifest is voor anderen en het initiatief is genomen
zonder dat het eindresultaat bekend of behaald hoeft te
zijn.

Overnemen

Een collega is de activiteit gestart, maar in gezamenlijk
overleg voert de middenmanager de activiteit verder
zelfstandig uit.
De middenmanager communiceert informatie naar
anderen over de prestaties van hem of zijn team en geeft
uitleg als er afwijkingen zijn van de norm.
De middenmanager reageert op de stellingname van
iemand anders en hij is daarop kritisch c.q. stelt dit ter
discussie, daarbij geeft de middenmanager ook zijn eigen
standpunt weer.

Rapporteren

Inhoudelijke
oriëntatie:
gericht op
content van werk

Challengen

Informeren

De middenmanager beschikt over inhoudelijke informatie
die wordt overgedragen aan anderen en dit inhoudelijke
informatie betreft die (in intentie) feitelijk wordt
gepresenteerd.

Inschatten

De middenmanager verzamelt zelf inhoudelijke informatie
dat is afgebakend tot een specifieke situatie en tenslotte
combineert de middenmanager zelf de feiten tot een
totaalbeeld.
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Mening vormen

Onderbouwen

Opvragen

Signaleren

Interactie
oriëntatie:
gericht op het
samen werken
met anderen.

De middenmanager maakt een afweging tussen een of
meer opties en de mening (soms inclusief een toelichting
op de totstandkoming hiervan) wordt naar anderen
gecommuniceerd waarna er sprake is van een
stellingname.
Het handelen van de middenmanager is gekoppeld aan
een duidelijk stellingname en er wordt een inhoudelijke
verdieping van een redenering opgezet die uiteindelijk
de stellingname van de middenmanager verklaart.
De middenmanager is zich bewust dat hij te weinig
informatie heeft en benadert iemand die die informatie
wel heeft waardoor inhoudelijke vragen gesteld kunnen
worden.
De middenmanager constateert een afwijking van de
‘normale situatie’, schat het belang hiervan in en
communiceert dat actief naar derden.

Waarnemen

De middenmanager maakt gebruik van zijn eigen
zintuigen bij de rechtstreeks van de informatiebron
verkregen informatie en tenslotte verkrijgt de
middenmanager de informatie zelf.

Adviseren

Een collega van de middenmanager neemt de finale
beslissing, maar de middenmanager is onafhankelijk en
belangeloos waardoor het advies van de middenmanager
gericht is op het helpen in gang zetten van
veranderingen.

Coachen

De middenmanager is begeleidend en helpend, niet
sturend en het handelen gebeurt vanuit een samen
vastgesteld doel en daardoor is het handelen gericht op
mogelijkheden en het aanzetten tot effectief gedrag.
De middenmanager is gericht op anderen kunnen laten
presteren en hoewel de belemmeringen bekend zijn,
zorgt de middenmanager ervoor dat die belemmeringen
wegblijven bij de anderen.

Containen

Faciliteren

Het presteren van anderen staat centraal, de
voorwaarden voor het presteren zijn bekend en de
middenmanager vult de voorwaarden in.

Feedback geven

Dit gebeurt direct door de middenmanager zelf en het
behelst een reactie op een waarneming met de intentie
van de middenmanager om de ander te laten verbeteren.

Gesprek bilateraal

Het is een fysiek contact tussen twee personen in één
ruimte en het betreft een tweerichting-communicatie.

Overleggen groep

Het betreft een groep met de middenmanager en twee of
meer anderen die fysiek of via conference call of via
videoconference aanwezig zijn met de mogelijkheid tot
een inbreng en interactie van alle deelnemers.
De middenmanager werkt met minimaal een iemand
anders en iedere betrokkene levert een actieve bijdrage
en samen zijn zij verantwoordelijk voor het resultaat; er is
een gedeelde verantwoordelijkheid.

Samenwerken
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Macht oriëntatie:
gericht op het
beïnvloeden van
anderen

Steunen

De middenmanager is gericht op een ander die de
activiteit uitvoert en de middenmanager levert een
positieve bijdrage met als doel het stimuleren van de
prestaties van ander.

Vragen

De middenmanager heeft een informatiewens en het
initiatief voor het handelen ligt bij de middenmanager, en
zorgt ervoor dat er contact is met anderen die de
informatie zouden kunnen geven.
De middenmanager heeft heldere normen als basis voor
het handelen, geeft iets wat voor de ander waarde heeft
en drukt zijn waardering uit naar de ander die iets goeds
heeft gedaan

Belonen

Besluiten

De middenmanager bepaalt en hij heeft daartoe de
mogelijkheid en zorgt ervoor dat dit discussies en
uitwisselingen over meerdere opties beëindigt.

Bestraffen

Het handelen is gerelateerd aan een normstelling en de
middenmanager neemt iets positiefs weg of legt iets
negatiefs op wat daarmee de afkeuring van de
middenmanager uitdrukt.
De middenmanager is eigenaar van de casus, maar is
aan het einde van zijn mogelijkheden waardoor de
middenmanager het besluit in handen legt van iemand
met meer mandaat.

Escaleren

Kiezen

Negeren

Regie voeren

Ruimte geven

Er zijn voor de middenmanager meerdere opties
beschikbaar en de middenmanager maakt een afweging
tussen de opties zodat er een voorkeur van de
middenmanager is voor een optie.
De middenmanager is bekend met de situatie en heeft de
mogelijkheid om macht in te zetten, maar kiest er bewust
voor om de macht niet in te zetten.
Er wordt een taak uitgevoerd door een collega van de
middenmanager waaraan de middenmanager richting
geeft en de middenmanager zorgt dat de richting
vastgehouden wordt.
Er zijn kaders, vooraf bekend bij de anderen, bepaald
door de middenmanager, die worden bewaakt door de
middenmanager.

Nadat het handelen van de middenmanager op basis van de sleutelmomenten is weergegeven, is in
paragraaf 8.6 een drietal aanvullende analyses beschreven. Daarbij is allereerst ingegaan op de context die uit de sleutelomenten is af te leiden (aan de hand van de situaties, de taakomschrijving en de
resultaten). De aangeleverde sleutelmomenten bevatten voornamelijk situaties die betrekking hebben
op de middenmanager in relatie tot de medewerkers (individueel of in team) en de klant. Daarbij zijn
het bij sleutelmomenten over de klanten voornamelijk klachten en negatieve signalen. Verder valt op
dat er nagenoeg geen situaties zijn beschreven die betrekking hebben op de middenmanager en (één
van de) andere MT-leden. Ook de hoger manager wordt weinig genoemd in de situaties, waarbij dat in
de meeste gevallen dan gebeurde als escalatieniveau. De meeste situaties die door middenmanagers
worden benoemd zijn echter gericht op de verticale as (medewerker of hoger manager) en daarbinnen
voornamelijk naar de mensen aan wie de middenmanager leidinggeeft. In de taken die door de
middenmanagers worden genoemd is het verantwoordelijk zijn en het verantwoordelijk voelen, het
meest aangegeven. Daarbij wordt afwisselend de algehele verantwoordelijkheid voor een casus
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genoemd of wordt dit gekoppeld aan een specifiek onderdeel van het sleutelmoment. Opvallend is dat
bij de taken nagenoeg niet wordt benoemd dat de middenmanager optreedt als vernieuwer, innovator
of als iemand die zelf ontwikkelt of leert. De taken zijn voornamelijk uit eindverantwoordelijke, voorwaardeschepper en uitvoerder. De meeste resultaten die de middenmanagers beschrijven zijn positief
geformuleerd. Slechts een beperkt aantal sleutelmomenten geeft aan dat het ‘niet gelukt is’ om bijvoorbeeld een klant te behouden. De resultaten zijn door de middenmanager opvallend vaak beschreven in
bewoordingen als ‘er zijn afspraken gemaakt’ of ‘het proces wordt aangepast’. In de situaties lijken dit
eerder tussenresultaten, dan een eindresultaat. De effecten voor de klant worden in die sleutelmomenten door de middenmanagers achterwege gelaten of als ‘ze merken er indirect iets van’
beschreven. In de tweede aanvullende analyse is het verschil tussen de Bank en de Verzekeraar
beschreven. Opvallend is, dat bij de macht oriëntatie het aantal handelingen van de Verzekeraar dat
van de Bank overstijgt. Dit is mede opvallend, omdat de Verzekeraar in transitie is, om teams zelfsturender te maken. De Bank is ook een transitie aan het maken naar meer regelruimte voor de
medewerkers, maar zij gaan daarin minder ver dan de Verzekeraar. De uitkomst van dit deel van het
onderzoek lijken de uitkomsten van eerder onderzoek (Stewart en Manz,1995, Lelieveld, 2000) te
bevestigen. Het vormt een nuancering op de uitkomsten van Stoker uit 1999 die aangaf dat ‘middenmanager zal steeds meer een coachende rol op zich nemen waarbij hij minder directief wordt’. Uit deze
analyse komt naar voren dat de middenmanager bij zelfsturende teams inderdaad meer coachend
wordt, maar dat hij niet in absolute termen minder directief is. Hij is later directief, dus pas nadat het
team het eerst zelf heeft kunnen en willen sturen. En als zij er niet uitkomen, is de middenmanager
uiteindelijk wel degene die directief is en besluit.
In het derde aanvullende onderzoek in paragraaf 8.6 is stilgestaan bij enkele observaties vanuit het
proces van het verkrijgen van de sleutelmomenten. Bij de start van het onderzoek is afgesproken dat
de deelnemers maandelijks twee sleutelmomenten zouden gaan aanleveren. In de praktijk bleek dit
voor de deelnemers een lastig vol te houden toezegging. Het aanleveren van de sleutelmomenten en
het nakomen van de afspraken hierover, werd gedurende het onderzoek een interessant onderzoeksthema in zichzelf. De belangrijkste handelingen van de middenmanagers en de interventies die vanuit
het onderzoek zijn gedaan, zijn in chronologie van het onderzoek verloop beschreven. Daarbij
besluiten de middenmanagers aan de start om mee te doen, maar wordt gaandeweg het onderzoek
het nakomen van de afspraken minder goed gedaan. In de loop van het onderzoek escaleren de
middenmanagers naar de onderzoeker en vragen daarbij om expliciete normering voor met name de
kwantiteit. Om te voorkomen dat de kwantiteit dominant over de kwaliteit zou worden is in het onderzoek ervoor gekozen om een de wederzijdse verwachtingen te expliciteren voor aantal, kwaliteit en
deadlines voor de aanlevering. De middenmanagers zijn in deze fase in staat om een betere inschatting te maken en besluiten allen om het onderzoek voort te zetten. Uiteindelijk heeft elke deelnemer
periodiek een aantal sleutelmomenten aangeleverd, waarvan hij vond dat het bepalend was voor de
achterliggende periode. De aantallen sleutelmomenten verschillen per middenmanager, maar geven in
totaal een goed beeld voor de middenmanagers die deelnamen aan de case study.
Hiermee is het handelen van de middenmanagers beschreven, zoals dat valt af te leiden uit sleutelmomenten die door hen zelf zijn beschreven en aangeleverd. In het vervolg van het onderzoek zijn de
verschillende elementen van het onderzoek gebundeld, doordat de klanten, medewerkers en middenmanagers gezamenlijk betekenisgeven aan het handelingsrepertoire van de middenmanager. Daarvoor is door de middenmanagers gebruikgemaakt van een subset van de aangeleverde sleutelmomenten die is besproken in bijeenkomsten met klanten en medewerkers. De uitkomsten hiervan
worden toegelicht in hoofdstuk 9.
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9. Betekenisgeving van het handelingsrepertoire
In dit hoofdstuk staat de betekenisgeving centraal van het
handelingsrepertoire van de middenmanagers. De betekenisgeving is gedaan door klanten, medewerkers en de middenmanagers zelf. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek
vormt het betrekken van klanten en medewerkers, omdat in
hoofdstuk 2 al is geconstateerd dat met name het klantperspectief op het handelen van de middenmanager ontbreekt in
de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Daarom worden in dit laatste deel de verschillende
elementen van het onderzoek gebundeld, doordat de klanten, medewerkers en middenmanagers
gezamenlijk betekenisgeven aan het handelingsrepertoire van de middenmanager.
Hiertoe zijn op drie momenten gedurende het onderzoek bijeenkomsten gehouden waarbij klanten,
medewerkers en middenmanagers met elkaar in gesprek zijn gegaan en in groepen zijn geïnterviewd.
In deze bijeenkomsten zijn op twee manieren betekenisgegeven aan het handelingsrepertoire. In het
eerste deel van de bijeenkomst hebben de middenmanagers hun voorgenomen handelingsrepertoire
toegelicht aan de hand van een subset van hun eigen beschreven sleutelmomenten. De toelichting is
gedaan in een ‘gemengde groep’ bestaande uit klanten, medewerkers en steeds één van de middenmanagers. In het tweede deel van deze bijeenkomst is een groepsinterviews gehouden met een
homogene groep van de middenmanagers apart, de groep medewerkers apart en de groep klanten
apart. In het tweede deel is aan alle groepen dezelfde vier vragen gesteld, die de deelnemers
individueel hebben beantwoord en daarna met elkaar hebben besproken. De uitkomsten van deze
bijeenkomsten zijn verwerkt en zullen in dit hoofdstuk worden beschreven.
Als start wordt daarvoor in de paragraaf 9.1 voor de volledigheid en leesbaarheid van dit hoofdstuk de
opzet en de opbrengst van de bijeenkomst kort geïntroduceerd. Voor een complete beschrijving van de
gebruikte methode wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waarin dit uitgebreider is beschreven. In de
daaropvolgende drie paragrafen wordt de betekenisgeving beschreven vanuit drie invalshoeken. Deze
zijn gekoppeld aan de deelnemers, de zogenaamde actoren, van de bijeenkomst. Als eerste wordt de
betekenisgeving van de medewerkers beschreven in paragraaf 9.2. Daarbij wordenen de uitkomsten
van beide delen van de bijeenkomst (het bespreken van de sleutelmomenten en de vier vragen)
weergegeven. Eenzelfde opbouw wordt gehanteerd bij de beschrijving van de betekenisgeving van de
klanten in paragraaf 9.3. En in paragraaf 9.4 wordt dan de betekenisgeving door de middenmanagers
op vergelijkbare wijze beschreven. Waarbij aanvullend in 9.4.5 nog wordt stilgestaan bij de samenstelling van de subset aan sleutelmomenten die door hen uit het totaal zijn gekozen als input aan de
bijeenkomst. Naast de separate betekenisgeving vanuit de drie deelnemende groepen, zijn er in de
bijeenkomst ook collectieve momenten geweest waarbij het handelingsrepertoire is besproken. De
uitkomsten van deze collectieve betekenisgeving zijn opgenomen in paragraaf 9.5.
Met paragraaf 9.5 wordt de beschrijving van de opbrengsten vanuit de bijeenkomsten afgesloten, maar
dit vormde niet het afsluitende onderdeel van de betekenisgeving in het onderzoek. Ter afronding van
dit onderzoek en als laatste onderdeel van de betekenisgeving aan het handelingsrepertoire is een
individueel gesprek gehouden met de deelnemende middenmanagers en de hogere managers. In
deze gesprekken is het gecodeerde handelingsrepertoire besproken is stilgestaan bij de onderzoeksvragen en het verloop van het onderzoek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn opgenomen in
paragraaf 9.6. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 9.7 ten slotte afgesloten met een samenvatting van de
betekenisgeving het handelingsrepertoire van de middenmanager, zoals afgeleid uit de gehouden
bijeenkomsten en de afsluitende gesprekken met de middenmanagers.
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9.1 Bijeenkomst door medewerkers, klanten en middenmanagers
samen
De kern van hoofdstuk 9 bestaat uit de uitkomsten van een bijeenkomst die is gehouden met medewerkers, klanten en middenmanagers. De bijeenkomst is georganiseerd om collectief betekenis te
geven aan het handelen van de middenmanager. Voor een goed begrip van de uitkomsten van de
bijeenkomsten wordt in deze paragraaf allereerst (in paragraaf 9.1.1) de opzet van de bijeenkomst
beschreven. Daarna wordt in paragraaf 9.1.2 de uitkomst van de bijeenkomstvtoegelicht. Een
uitgebreide beschrijving van de methodologie van dit deel in het onderzoek is opgenomen in
hoofdstuk 4.

9.1.1 Opzet van de bijeenkomst
Om zicht te krijgen op het handelingsrepertoire is, als aanvulling op de observaties door de onderzoeker, aan de deelnemers van het onderzoek ook gevraagd om zelf sleutelmomenten aan te leveren.
Het betrof hier een beschrijving van de situatie waarin het handelen plaatsvond, vanuit de middenmanager zelf beschreven. Het kan worden omschreven als ‘first person voices on first person practice
in the past’ wanneer het wordt geplaatst in het model van Chandler en Tolbert (2003). Zij bevelen aan
dat ‘research integrates subjective (first person) and intersubjective (second person) voices’, om
daarmee de kwaliteit van actieonderzoek te vergroten. Als laatste analyse van dit onderzoek is daarom
een moment gecreëerd waarin de betrokken middenmanagers met medewerkers en klanten een
aantal sleutelmoment hebben besproken.
De bijeenkomst is opgezet om tot een uitwisseling van betekenissen te komen, steeds vanuit het eigen
perspectief van elke deelnemer. Het betreft het geven van betekenis aan het handelen van de middenmanager. De middenmanagers hebben zelf bepaald welke sleutelmomenten (drie per deelnemende
manager) besproken zijn en de klanten en medewerkers hebben hierop kunnen reflecteren. In dit deel
van het onderzoek wordt op die wijze de betekenis beschreven die door verschillende actoren aan het
handelen van de middenmanagers wordt beschreven. In hoofdstuk 2.1 is bij de beschrijving van de
kenmerken van dienstverlening benoemd dat klanten en medewerkers de belangrijkste actoren vormen
in het verlenen van de dienst. Zij zijn daarom geselecteerd als deelnemers aan deze bijeenkomst,
naast de middenmanagers zelf. Aansluitend, bij de in dit onderzoek gehanteerd interpretatieve wetenschapsfilosofie, is daarbij niet gezocht naar een objectieve werkelijkheid. Werkelijkheid bestaat in dit
onderzoek voor zover dit door actoren is geconstrueerd in een proces van individuele en collectieve
betekenisgeving en wordt beschouwd als een sociaal construct.
Betekenisgeving is daarbij meer dan interpreteren. Het is (ook) een vorm van creëren: ‘the key
distinction is that sensemaking is about the way people create what they interpret’ (Weick, 1995, p. 13).
Elke nieuwe ervaring wordt door de actoren aan de door hen gecreëerde versie van de werkelijkheid
gerelateerd. Betekenisgeving stopt nooit en heeft in enge zin ook geen duidelijk begin. Het vindt vaak
op een onbewuste wijze plaats en wordt expliciet (en actoren worden zich er bewust van) doordat er
een gebeurtenis is die onverwacht is, die actoren niet kunnen plaatsen of die zij als uniek beschouwen.
Dit sluit aan bij de start van de bijeenkomst in dit onderzoek, waarbij het sleutelmoment voor de deelnemers een start is van een proces van betekenisgeving. Maar waarbij de betekenisgeving in ruime
zin, al voor de start van de bijeenkomst begonnen is, en gedurende de bijeenkomst ook in beweging
blijft. De uitkomsten van de bijeenkomst zoals weergegeven in dit hoofdstuk moeten in dat licht dan
ook gezien worden als een momentopname en niet als een gefixeerde weergave van de betekenis van
het handelen van de middenmanager.
In dit onderzoek zijn drie bijeenkomsten georganiseerd tussen de belangrijkste actoren in de dienstverlening. Op basis van de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet zoals beschreven in hoofdstuk
4, is een eerste ontwerp voor de bijeenkomst opgesteld. Bij het ontwerpen van de bijeenkomst is
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aangesloten bij de belangrijkste condities voor het delen van verhalen zoals benoemd door Abma
(2006). Zij geeft aan dat de belangrijkste condities zijn: de symmetrische machtsverhoudingen, een
klimaat van openheid en ieders stem mag worden gehoord. Verder zijn belangrijke voorwaarden dat er
een context is waarbij aandachtig kan worden geluisterd, is deelname vrijwillig, is het van belang dat
deelnemers niet te vaak en te lang praten en moet er sprake zijn van veiligheid voor de deelnemers
(vertrouwelijkheid en goed kunnen luisteren).
Het ontwerp van de bijeenkomst is definitief bepaald nadat het eerste ontwerp is uitgetest door een
middenmanager, klant en medewerker van een niet deelnemende organisatie. Op basis van de test is
onder meer een inleiding aan de bijeenkomst toegevoegd, zodat de deelnemers de context beter
konden begrijpen. Ook is gekozen voor een opzet waarin bij voorkeur met twee tegelijk, met een
medewerker en middenmanager, in gesprek zouden gaan. Bij de uitnodigingen is dit als streven
aangehouden, in de praktijk is dat niet altijd gebeurt (door ‘no show’ van de klanten op een laat tijdstip).
Dit heeft echter de kwaliteit van de gesprekken uiteindelijk niet negatief beïnvloed, doordat de
medewerker en de middenmanager hierop vooraf zijn gewezen. Naar aanleiding van de test is het
tweede deel van de bijeenkomst toegevoegd, omdat zowel de klant als de medewerker als de
middenmanager aangaven behoefte te hebben om in ‘eigen groepen’ te kunnen spreken. En als
laatste is vanuit de testuitkomsten besloten om de bijeenkomst bij de Bank en Verzekeraar in huis te
houden. Waarmee klanten een beter beeld van de deelnemende organisatie konden krijgen.
Voor de bijeenkomst bleek het uitnodigen van de klanten, het meest arbeidsintensief. Uiteindelijk is
ervoor gekozen om de klanten telefonisch of face-to-face uit te nodigen en daarna een bevestigingsbrief te zenden. De brief is opgenomen in bijlage V. Bij het uitnodigen van de klanten zijn als criteria
gehanteerd dat er is contact geweest tussen klant en de dienstverlener in de afgelopen zes maanden
en dat er geen sprake is van een (directie)klacht of andere escalatie. Ook mag de klant niet betrokken
zijn bij een lopend schadeclaim of een onderzoek naar fraude. Verder is aangehouden dat de klant
Nederlandssprekend zou zijn. De klanten kregen hiervoor een reisvergoeding (en op de dag zelf een
presentje, zonder dat dit als vergoeding vooraf voor deelname is gemeld).
De opbouw van de bijeenkomst (die een halve dag duurde) bestond uit verschillende onderdelen. Aan
de start van de bijeenkomst werden alle deelnemers (klanten, medewerkers en de middenmanagers)
ontvangen door de hogere manager en werd door de onderzoeker het onderzoek geïntroduceerd en
werd de doelstelling en programma van de dag toegelicht. Aangegeven is dat de gesprekken gericht
zijn op het uitwisselen van beelden, van reacties, van indrukken en ervaringen. En dat er geen
gezamenlijk beeld of een besluit hoefde te worden gerealiseerd. Ook is de oproep gedaan om zoveel
mogelijk vast te leggen en per casus op te schrijven wat men belangrijk vindt.
In het eerste interactieve deel van de bijeenkomst bespreken één middenmanager, één medewerker
en een of twee klanten hun beelden en hun betekenis van drie sleutelmomenten van de middenmanager. Deze sleutelmomenten zijn door de middenmanager geselecteerd. Na een introductie van
het sleutelmoment door de middenmanager is door alle deelnemers individueel een fotokaart gekozen
die wat hen betreft ‘een goed beeld geeft van hoe hij de middenmanager gehoord heeft’. Vervolgens
zijn de kaarten door ieder per toerbeurt toegelicht, waarbij de andere deelnemers luisterden, vragen
stelden en notities vastlegden op hun eigen format. Daarbij is de volgorde aangehouden dat de
medewerker start, daarna de klant en tenslotte de middenmanager. Het gesprek over de casus is
daarna afgerond met het uitwisselen van de laatste beelden en afronden van ieders notities. Op deze
wijze zijn de sleutelmomenten (voor de meesten drie, soms twee) behandeld en is de betekenisgeving
van de deelnemers met elkaar gedeeld. Het bespreken van de sleutelmomenten gebeurde aan de
hand van een heldere instructie, die vooraf met de middenmanagers is doorgenomen. De betekenisgeving wordt individueel vastgelegd op de invulformats en komt tot stand in een interactief proces
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tussen de 3-4 actoren. Op deze placemat stond ook de instructie nogmaals weergegeven. In figuur 9.1
is van links naar rechts een voorbeeld opgenomen van de startsituatie, een leeg invulformat en drie
ingevulde formats voor één sleutelmoment.

Figuur 9.1: De startsituatie, het invulformat en een ingevuld invulfomat voor één sleutelmoment
Als tweede interactieve onderdeel van de bijeenkomst zijn de actoren in het volgende deel van de bijeenkomst in homogene groepen in gesprek gegaan over vier vragen. De subgroepen zijn homogeen
voor wat betreft de perspectieven. Dus de middenmanagers waren een groep, de klanten vormden een
groep en de medewerkers vormden een groep. In drie groepen is vervolgens antwoord gegeven op
vier hoofdvragen met betrekking tot het onderzoek. Voor elke groep is de vraag taalkundig aangepast,
maar de strekking was voor alle vier de groepen gelijk. De eerste vraag is gericht op de tevredenheid
van de organisatie over de dienstverlening. De tweede vraag betreft de redenen voor de keuze van
klanten voor de Bank of de Verzekeraar. De derde vraag gaat over de beweegreden van medewerkers
en managers in de organisatie. En de vierde en laatste vraag ten slotte, betreft het
handelingsrepertoire van de middenmanager. In de bijeenkomst heeft elke deelnemer zijn antwoord
per vraag op een post it geschreven. En is een groepsgesprek de opbrengst per vraag besproken,
toegelicht en verdiept.
De hoger manager was op deze dag wel als gastheer aanwezig, maar heeft niet deelgenomen aan de
bijeenkomst. Als afsluiting van deze bijeenkomst (het laatste onderdeel) werd plenair door alle
aanwezigen nog stilgestaan bij de uitkomsten en betekenis van de groepsgesprekken en werden de
laatste vragen beantwoord. De bijeenkomst werd afgesloten door de hogere manager als gastheer.

9.1.2 Opbrengst van de bijeenkomst
In de bijeenkomsten is verschillende data verzameld die beschikbaar zijn voor de beantwoording van
de onderzoeksvraag. Bij het bespreken in de gemengde groepen zijn in totaal 33 sleutelmomenten
door de middenmanagers besproken. In bijlage IV zijn deze sleutelmomenten gemarkeerd, als subset
van de 196 beschikbare momenten. De sleutelmomenten bevatten in totaal 109 hoofdcodes en zijn
verdeeld over de vier metacodes en de 30 hoofdcodes. Op basis van de bespreking zijn 104 ingevulde
A3-formats door de deelnemers opgeleverd. Deze formats zijn gebundeld per sleutelmoment, waarbij
de reacties van alle deelnemers letterlijk (met alleen correctie op taalfouten en aanpassingen op taal
die herleidbaar is naar de identiteit van deelnemers) is opgenomen in een overzicht.
In elke kolom in bijlage IV worden de letterlijke aantekeningen van de deelnemer zelf weergegeven
zoals hij ze gemaakt heeft tijdens het gesprek. De kolom geeft degene aan die de aantekeningen heeft
gemaakt, het bevat het perspectief van de deelnemers. Daarbij is per rij het onderwerp benoemd wat
door de deelnemers is besproken. Achtereenvolgens zijn dat geweest het beoogde effect, het effect op
de medewerker en het effect op de klant. Waarbij iedereen ruimte kreeg voor het noteren van
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opvallende zaken en de middenmanager afsluitend voor zichzelf notities kon maken voor het inzicht in
zijn gedrag c.q. het effect van zijn gedrag.
Het zijn verschillende reacties en notities van de actoren op een verhaal wat zij allen tegelijk horen. En
waarbij in dit geval de middenmanager de verteller van het verhaal is. Net zo goed als dat de klant de
verteller is bij de rij ‘effect op de klant’ en de medewerker en de middenmanager luisteren en hun
betekenisgeving op hebben geschreven.
Als belangrijkste risico bij het delen van verhalen wordt genoemd dat de toehoorders ‘met het verhaal
op de loop gaan’. Abma (2006) komt tot vier manieren waarop dit kan plaatsvinden:
- crossing over: het verhaal van de middenmanager is alleen aanleiding om een eigen verhaal te
houden
- cross-fertilizing: aansluiten bij het verhaal en daaraan toevoegen
- overdracht-tegenoverdracht: reageren op impliciete boodschap van de verteller met een even
impliciete boodschap
- deflexie: een associatie opwerpen die niet aansluit bij de ander (niet stapelen).
Hoewel dit in de interactie tussen de middenmanager, klant en medewerker niet is uit te sluiten, zijn
deze risico’s ondervangen door enerzijds het handelen van de middenmanager (het sleutelmoment)
centraal te houden. Anderzijds is dit risico ondervangen doordat de verhalen steeds door twee
toehoorders zijn vastgelegd. In de beschrijvingen die de uitkomst van de bijeenkomsten vormen, is
voornamelijk de ‘cross fertilization’ zichtbaar doordat het taalgebruik van de deelnemers door elkaar is
overgenomen in de beschrijvingen. Ook uit de observaties door de begeleiders is het gesprek in het
tweede deel van de bijeenkomst voornamelijk gericht geweest op het handelen van de middenmanager. Het complete overzicht van de ingevulde formats is opgenomen in bijlage VI en bevat de
uitkomsten van de gesprekken in heterogene groepen.
Actoren geven niet alleen individueel betekenis, maar interpreteren ook door middel van interacties
met elkaar. De betekenisgeving van een individu wordt beïnvloed door de (vermoede) aanwezigheid
van anderen. Die invloed verloopt via gesprekken, contactmomenten en impliciet via verwachtingen en
bijvoorbeeld omdat mensen rekening met elkaar houden. Hiervan worden door actoren verhalen
gemaakt (narratieven) die hun wereld representeren. En door het delen van verhalen en gesprekken
over concrete situaties wordt door andere actoren weer ontvangen als nieuwe informatie of ervaring
waarop een selectie wordt uitgevoerd. In de bijeenkomst met medewerkers, klanten en middenmanager is de weergave van een sleutelmoment door de middenmanager een voorbeeld van een
‘verhaal’. Het geeft daarmee de (eerste) betekenis weer van de werkelijkheid zoals die door de
middenmanager is geïnterpreteerd. In de bijeenkomst is door de interactie van de actoren over het
sleutelmoment, (verdere) betekenis gegeven aan het sleutelmoment en daarmee aan het handelen
van de middenmanager. Weick geeft hierbij de omschrijving ‘people may get better stories, but they will
never get the story’ (Weick et al. 2005, p 418). Door de subjectieve betekenis vanuit meerdere (in dit
geval gekoppeld aan de perspectieven van drie actoren) te beschrijven, wordt een realistische
weergave van de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd, zonder dat er over de werkelijkheid kan
worden gesproken.
Gedurende de bijeenkomst is door de deelnemers betekenisgegeven aan het sleutelmoment van de
middenmanagers door het delen van verhalen. Verhalen gaan over gebeurtenissen uit het verleden.
Het zijn herinneringen en een reconstructie in verhalende vorm. De beschrijving in het sleutelmoment
is daarbij een houvast voor de middenmanager, omdat deze zijn vastgelegd kort na de gebeurtenis en
gekoppeld is aan een tijdstip en het STAR-format. Maar het verhaal in de bijeenkomst bevat de uitleg
en toelichting die de middenmanager aan de gebeurtenis geeft. Hij geeft door zijn verhaal een
betekenis aan de gebeurtenis. Door het delen van de verhalen met medewerker en klanten, ontstaat
wat door Breuer (in Boonstra en De Caluwé, 2006, blz. 64) de narratieve ruimte wordt genoemd.
Daarin worden de betekenissen van de aanwezigen uitgewisseld. In de narratieve ruimte zijn de
belangrijkste mechanismen die van projectieve identificatie en associatie/dissociatie. In het eerste
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mechanisme identificeert de toehoorder zich met het verhaal van de verteller en projecteert hij zijn
eigen betekenis op hem. Bij het associëren roept het verhaal van de verteller herinneringen of situaties
op die hem doen denken aan eerdere ervaringen van zichzelf.
Daarmee lopen het verhaal van de verteller en het eigen verhaal door elkaar heen. De toehoorder en
de verteller zoeken naar betekenis in het verhaal en deze twee mechanismen helpen daarbij. Door te
vertellen, herschept de middenmanager ook een deel van zijn eigen betekenis van het verhaal. Door
aan elkaar verhalen te vertellen krijgen deze een gezamenlijke betekenis die nieuw is en ruimte maakt
voor een gemeenschappelijke betekenis (Breurer, 2006). Omdat het onderscheid tussen de eigen
(initiële) betekenisgeving en de betekenisgeving vanuit de interactie in de bijeenkomst niet is te maken,
is bij de weergave van de betekenisgeving daarom aangesloten bij de actor die de betekenisgeving op
het A3-format heeft ingevuld. Bij de vastlegger van de betekenisgeving. En is in paragraaf 9.5 de
collectieve betekenisgeving voor de middenmanagers, medewerkers en klanten gezamenlijk
weergegeven.
Bij het beantwoorden van de vier vragen in homogene groepen, hebben de deelnemers gebruikgemaakt van post its. De uitkomsten hiervan zijn verzameld en opgenomen in bijlage VII. Deze bijlage
bevat daarmee de uitkomsten van de drie groepsinterviews tijdens drie bijeenkomsten. Dit deel van de
bijeenkomst is begeleid door ervaren adviseurs. Zij hebben observatienotities (waargenomen en
reflecties) gemaakt tijdens de nabespreking van de uitkomsten van de groepsinterviews als ook in de
collectieve plenaire afsluiting. In het vervolg van dit hoofdstuk is de beschikbare data gebruikt voor de
analyses van de betekenis van medewerkers, klanten en de middenmanagers.
Hierbij is geen statistische analyse gemaakt, maar is in de data gezocht naar betekenisvolle clusters.
De nabespreking in de homogene groepen en de collectieve afsluiting is aanvullend gebruikt om te
bepalen hoe door de deelnemers betekenis werd en waar accenten door hen werden aangebracht.
De ingevulde formats vormen echter de kern van de gebruikte brondata in dit deel van het onderzoek.
Hiermee is de opzet en de opbrengst van de bijeenkomst uiteengezet en wordt in paragraaf 9.2 als
eerste de betekenisgeving vanuit de medewerker weergegeven.

9.2 Betekenisgeving door medewerkers
De gesprekken in de heterogene groepen zijn zonder externe
begeleiding gevoerd, maar er is in elk gesprek eenzelfde werkwijze gehanteerd. Bij elk gesprek is door de medewerker als
eerste gereageerd op de toelichting van de middenmanager van
zijn sleutelmoment. De medewerker heeft bij zijn reactie en
betekenisgeving ook (tegelijk met de medewerker en de middenmanager zelf) een fotokaart (uit een set van 57 beschikbare
kaarten) gekozen, die het beste weergeeft welk beeld de medewerker heeft bij de toelichting. Daarbij is de foto hiernaast, met de mensen die een bus aanduwen,
door de medewerkers als meeste gekozen. Een medewerker gaf hierover aan ‘Wij constateren een
groot probleem, maar zetten samen onze schouders eronder en duwen met zijn allen de bus voorwaarts.’. Het is een illustratie van de betekenisgeving van een medewerker bij de sleutelmomenten,
die in de rest van de paragraaf verder wordt beschreven. Daarbij wordt in de beschrijving allereerst
aangesloten bij de metacodes die in hoofdstuk 8 zijn afgeleid uit alle beschikbare sleutelmomenten.
In paragraaf 9.2.5 wordt dan als laatste onderdeel van de betekenisgeving door medewerkers, de
uitkomst van het groepsgesprek aan de hand van de vier gestelde vragen behandeld.
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9.2.1 Actie oriëntatie
Bij de instructie voorafgaand aan de bespreking is aan alle deelnemers toegelicht dat het bespreken
van de sleutelmomenten geen assessment van het handelen van de middenmanagers inhoudt, maar
dat iedereen zijn ‘beelden’ (de spreektaal die is gehanteerd om de term ‘betekenisgeving’ toe te lichten
aan de deelnemers) kan toelichten. Opvallend is dat de medewerkers bij het beschrijven van hun
beelden van de actie oriëntatie, veel positief waarderende taal gebruiken. Er wordt gesproken over
‘goede keuze’ en ‘goed aangepakt’ of ‘adequate afhandeling’. In de gebruikte taal wordt op geen enkel
moment een afkeuring beschreven en wordt veel van de taal (her)gebruikt, die door de middenmanager in het sleutelmoment is gehanteerd.
Bij de bespreking van sleutelmomenten waarin de middenmanager zelf afhandelt, is de medewerker
met name waarderend over het resultaat. Wanneer over alle handelingen heen wordt gekeken, valt op
dat het handelen in de actie oriëntatie voor de medewerkers betekenis krijgt in de resultaten die de
handelingen opleveren, en minder in de uitvoering van de handelingen zelf. Het handelen zelf wordt
niet direct genoemd, maar de positieve uitkomst van het handelen veel meer. Daarbij wordt door
medewerkers niet alleen betekenisgegeven aan het resultaat, maar ook aan het voorbeeld wat de
middenmanager daarmee stelt. ‘Aanpakken’ en ‘regelen’ en ‘fouten toegeven’ wordt door de medeerkers als een belangrijk effect benoemd. Naast de positieve beoordeling van het zelf afhandelen,
geven de medewerkers ook aan dat zij het belangrijk vinden dat de middenmanagers (blijven)
communiceren. ‘Goed dat de klant voorop staat, maar let ook op goed communiceren naar medewerkers’. De medewerkers waarderen dat de middenmanager het regelt, maar waarschuwen daarbij
voor ‘eenmansacties’. Zo geeft een medewerker de tip om ‘te zorgen dat andere middenmanagers dit
ook gaan doen’, om zo de verbinding tussen afdelingen te leggen.
Bij het overnemen van de middenmanager, geven medewerkers aan dat de betekenis hiervan
gekoppeld is aan de zorgvuldigheid waarmee het gebeurt. Zowel op inhoud (‘door ervaring in de jaren,
weet je wat nodig is en wordt je een betere manager’), als op proces (‘het moet wel snel’) als op de
medewerker waarvan het wordt overgenomen (‘overpakken is goed, fijn dat er daarna nog een rol voor
de medewerker was’). Belangrijk is in alle besprekingen dat ‘het probleem is weggehaald bij de medewerker en het is opgelost’. Ook hierbij hebben de medewerkers een suggestie om het handelen aan
betekenis te laten toenemen. Door in sommige gevallen expliciet te zijn in momenten dat er niet wordt
overgenomen, omdat de medewerker het zelf aankan. Daarmee wordt ‘vertrouwen naar de medewerker’ uitgesproken en blijft de middenmanager in verbinding met het team.
Het nemen van initiatieven werd door de medewerkers in hun betekenisgeving niet expliciet als handeling besproken. In de bespreking van het sleutelmoment werd dat niet als zodanig herkent. Wel werden
de effecten gezien (en gewaardeerd). Bijvoorbeeld omdat het overleg wat is gepland, ervoor zorgt dat
mensen met elkaar een oplossing kunnen bespreken. De rol van (het handelen van) de middenmanager, wordt door medewerkers daarbij niet expliciet beschreven. In de sleutelmomenten werden de
initiatieven van de middenmanagers ook gezien als signaal ‘dat we de middenmanager eerder moeten
durven inschakelen’. Initiatief van de middenmanager krijgt daarmee in sommige sleutelmomenten de
betekenis mee van ‘niet goed functioneren van medewerkers'. Een betekenis die voor de middenmanagers van belang is om mee te nemen in hun eigen handelen, in het nemen van initiatieven
waarbij medewerkers deze betekenis kunnen geven.
Het rapporteren werd in de besproken sleutelmomenten door medewerkers gezien als ‘logisch’ en als
‘nodig om het zichtbaar te maken’. Daarbij wordt door de medewerkers het rapporteren gezien als
‘kans voor anderen en jezelf om van te leren’. Rapporteren heeft daarbij de betekenis van ‘transparant
zijn’ en ‘inzicht geven aan anderen’. Het wordt door de medewerkers (wederom) gekoppeld aan het
belang wat zij hechten aan communicatie en verbinding met andere teams en andere middenmanagers.
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9.2.2 Inhoudelijke oriëntatie
Bij de inhoudelijke oriëntatie wordt de middenmanager door de medewerker beschreven als ‘sparringpartner voor mijn werk'. Uit de verslagen van de heterogene groep komt naar voren dat het voor de
medewerkers van betekenis is dat de middenmanager ‘weet wat ik doe en daarover mee kan praten’.
Vanuit die betekenisgeving van de medewerker bezien, is het opvragen van informatie een logische en
gewaardeerde handeling. ‘Fijn dat hij wil weten wat er speelt’, gaf een medewerker daarbij aan. Het
opvragen wordt gezien als interesse in het werk wat door de medewerkers wordt uitgevoerd. Ook het
waarnemen is voor de medewerker een handeling van de middenmanager die ervoor zorgt dat hij
‘snapt hoe het in elkaar zit’. De medewerkers ervaren dat als steun en betrokkenheid, ‘bij elkaar kijken
zorgt voor een veel beter beeld’. En het geeft de middenmanager in hun ogen de mogelijkheid om
eigenstandig zaken te signaleren. En die signalen zijn nodig in de ogen van de medewerkers, om zo te
zorgen dat er ‘zaken geregeld worden, voordat wij het zelf moeten aankaarten’. De kennis van zaken
biedt de middenmanager ook de mogelijkheid om eventuele keuzes van medewerkers te challengen.
Iets wat door de medewerkers als vanzelfsprekend wordt gezien en wordt ervaren als betrokkenheid
en aandacht, mits het ‘fair’ gebeurt. In een sleutelmoment waarin de middenmanager een medewerker
challengt op basis van een gesprek met een klant, geeft de medewerker in de bijeenkomst aan het
‘gek te vinden dat een manager de klant wel gelooft en niet eerst de feiten checkt of het de medewerker vraagt’. Daarbij wordt niet zozeer het challengen in twijfel getrokken als wel de basis die de
middenmanager voor het challengen heeft.
In de beschrijvingen van de bespreking van de sleutelmomenten, geven medewerkers op meerdere
plekken aan dat zij ‘de situatie helder willen hebben’ en ‘niet willen zwemmen’. Daarom verwachten zij
van middenmanagers dat deze goed kan onderbouwen waarom keuzes zijn gemaakt. In het streven
naar duidelijkheid wordt door de medewerkers nauwelijks onderscheid gemaakt tussen het inschatten
van de situatie en het vormen van een mening. In hun beschrijvingen wordt de uiteindelijke mening
vooral gezien en als betekenisvol handelen benoemd. ’Een uurtje rust nemen, levert een boel op’,
schrijft een medewerker om aan te geven dat het vormen van een mening van de middenmanager
voor hem waardevol is. Daarbij koppelen medewerkers de mening vormen met name aan feiten. In een
sleutelmoment waarbij de middenmanager een mening vormt op basis van een ‘buikgevoel’, geeft de
medewerker aan dat het vreemd is dat ‘anderen beoordeeld worden op keuzes gebaseerd op feiten’ en
dat de middenmanager hier dan anders lijkt de handelen dan waar hij de medewerkers op afrekent.
Congruentie in woord en daad, is daarin van belang voor de medewerkers.
Het onderbouwen van een mening achteraf, is voor de medewerkers geen bezwaar. Zij geven aan dat
de situatie soms vraagt om snel handelen (wat zijn dan ook verwachten van de middenmanager), maar
willen dan wel ‘weten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt’. Een onderbouwing is met name van
betekenis als de keuzes van grote invloed zijn op hun werk of als medewerkers het beeld hebben dat
zij die keuze (hadden) kunnen beïnvloeden. Zij geven daarbij aan in de bespreking van de sleutelmomenten dat de feiten daarbij het belangrijkste zijn. Voor keuzes en feiten die door de medewerkers
als verder weg worden gepercipieerd, is het onderbouwen niet van betekenis en is het informeren door
de middenmanager genoeg. Goede communicatie is ook hierbij, net als bij de actie oriëntatie, belangrijk. ‘Als hij er maar de tijd voor neemt en ons serieus neemt’, aldus een medewerker. Wanneer over
alle handelingen heen wordt gekeken, valt op dat het handelen van de middenmanager in de inhoudelijke oriëntatie voor de medewerkers betekenis krijgt door de aandacht die zij daarin ervaren en de
duidelijkheid die het voor hen oplevert.
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9.2.3 Interactie oriëntatie
Bij het bespreken van de sleutelmomenten vertelde een medewerker ‘wij zijn uiteindelijk toch allemaal
mensen’. Het was een opmerking die werd gemaakt om aan te geven dat medewerkers bij de
handelingen van de middenmanager in deze metacode, een zekere gelijkheid ervaren en wenselijk
vinden.
Dat is voor de medewerkers met name zichtbaar en betekenisvol in het steunen en containen door de
middenmanager. Het weghouden van externe druk zorgt voor ‘rust op de afdeling’ en ‘biedt structuur,
dat helpt’. De medewerkers geven in deze sleutelmomenten aan dat ze ervaren ‘dat de manager er
voor ons is’. Ook het laten blijken van waardering en het uitspreken van vertrouwen is voor medewerkers belangrijk. ‘Ik weet wel dat ik het kan, maar het is toch fijn om dat een keer te horen’. Het
wordt door medewerkers gekoppeld aan het geven van feedback en open communicatie. Dat wordt
door hen positief gelabeld en tegelijkertijd in het handelen vanzelfsprekend gevonden ‘dat moet je
gewoon doen, hoort erbij’. Eenzelfde vereenvoudiging wordt door medewerkers beschreven in het
vragen door de middenmanager. In het sleutelmoment (en de bespreking ervan), werd hier nadruk op
gelegd door de middenmanager, met name op het feit dat hij om ‘hulp vraagt’. De medewerkers zien
dit als ‘in gesprek gaan’, waarbij vragen stellen een logisch onderdeel is.
De interactie in overleggen met groepen wordt door de medewerkers nauwelijks in hun beschrijvingen
genoemd. Of het moet zijn dat het ‘handig is om iedereen in één keer te spreken’. In de sleutelmomenten is het nauwelijks van betekenis voor hen. Hetzelfde geldt voor reguliere bila-overleggen.
Deze worden in de bespreking niet gememoreerd door de medewerkers. Een uitzondering hierop zijn
de bilaterale overleggen waarbij ‘dossiervorming’ wordt gedaan door de middenmanager. Of waarbij
dat vermoeden bestaat bij de medewerker. Op die momenten wordt het door de medewerker wel als
betekenisvolle handeling gezien en verwacht hij dat de middenmanager dit ‘goed voorbereid’. En
realiseert de medewerker dat de gelijkwaardigheid die hij bij interactie verwacht, niet onbegrensd is.
Bij de sleutelmomenten waarbij het coachen en adviseren onderdeel zijn van de handelingen, wordt
die ongelijkheid door de medewerker concreet beschreven. Een ‘aanbod om te coachen’, wordt door
de medewerker niet altijd als een vrijblijvend aanbod ervaren. Het kan zelfs ‘bedreigend overkomen’,
omdat het gezien zou kunnen worden als een vorm van negatieve feedback. Daar waar de middenmanager het ziet als hulp aanbieden, heeft dat voor de medewerkers minder eenduidig deze
betekenis. Eenzelfde discrepantie komt uit de beschrijvingen van het adviseren naar voeren. Een
advies van een middenmanager aan een medewerker wordt in de bijeenkomst niet als onafhankelijk
geïnterpreteerd. Want ‘hij heeft er toch belang bij dat het op deze manier gebeurt?’. Bij de bespreking
lijken de medewerkers in sommige situaties verrast dat de middenmanager adviseert in plaats van
‘knopen doorhakt’. ‘Valt dit dan niet in zijn invloed?’, is door een medewerker opgeschreven, om aan te
geven dat een middenmanager niet moet gaan adviseren, als hij er in de ogen van de medewerkers
ook over kan of moet beslissen.
Opvallend is verder dat wanneer in de sleutelmomenten de middenmanagers de medewerkers zeggen
te faciliteren in hun werk, dit door de medewerkers niet gezien wordt of niet gewaardeerd wordt. Over
het inregelen van goede KPI’s zegt een medewerker onder andere ‘dat helpt mij niet, mensen durven
zich toch niet te uiten en mensen aan te spreken’. Daarentegen is het samenwerken met de middenmanager voor medewerkers zeer betekenisvol. ‘Samen het doel bereiken is belangrijk’. Voor medewerkers is het van belang dat zij ervaren dat de middenmanager samen met hen het probleem ziet en
dat probleem ook samen oplost. En dat middenmanagers en medewerkers daar een andere bijdrage
aan leveren, is door hen eveneens aangegeven in de bijeenkomst.

304

9.2.4 Macht oriëntatie
Bij deze metacode is de medewerker helder in zijn beeld over besluiten nemen: ‘dat hoort er gewoon
bij’. In een sleutelmoment waarin de middenmanager een besluit moest nemen over ontslag van medewerkers, merkte de medewerker wel ‘dat de manager alert was en scherp op signalen’. Maar dat wordt
door hem niet vreemd gevonden, aangezien het ‘allemaal heel snel moest’. Bij het besluiten ervaart de
medewerker veel aandacht voor de medewerkers. In de beschrijving door de medewerkers wordt
gesproken over ‘het gaf een goed gevoel’ en ‘de medewerkersbetrokkenheid leidde er niet onder’.
De gevolgen voor de medewerkers zelf lijken daarbij van grotere betekenis dan de klanten, want die
worden nauwelijks benoemd in de beschrijvingen van de medewerkers.
Naar aanleiding van de sleutelmomenten waarin middenmanagers ruimte geven, zijn de medewerkers
in hun beschrijvingen gericht op de wijze waarop dit gebeurt. Er wordt aangegeven dat de medewerker
in een sleutelmoment de ruimte heeft ervaren als ‘het gevoel er helemaal alleen voor te staan’. En in
de bespreking van een ander sleutelmoment geeft de medewerker aan dat er ‘verdeeldheid was onder
de medewerkers’. Het wordt gekoppeld aan een belangrijk kenmerk van ruimte geven, namelijk de
helderheid van de kaders waarbinnen de ruimte ontstaat. Een medewerker schrijft daarover dan ook
‘er moet een heldere boodschap worden gecommuniceerd door de manager, de kaders moeten
duidelijk zijn’. Die duidelijkheid wordt door de medewerker ook betekenisvol gevonden bij het regie
voeren. Bij die handeling betreft het dan met name de helderheid over de richting, ‘waar gaan we
heen?’. Bij het ontbreken van die richting vinden de medewerkers ‘het erg lang duren’ en wordt van de
middenmanager verwacht dat hij ingrijpt als de deadlines niet worden gehaald.
Eenduidigheid wordt door medewerkers ook gerelateerd aan het bestraffen. De medewerkers
accepteren dit als een onderdeel van het werk, zolang het ‘een maatregel is die in het belang is van
klant en medewerker’. Ze voegen hieraan toe dat in hun beleving de medewerker wel ‘iets meer
ademtijd’ zou mogen krijgen, waarmee ze de handeling zelf niet ter discussie stellen, maar wel de
timing soms te snel vinden. Bij het belonen wordt door de medewerkers eveneens een kanttekening
geplaatst. Zij zien belonen als een gewenste vorm van waardering, maar wijzen erop dat belonen van
een individu altijd ‘gevolgen heeft voor alle medewerkers’. Iets waar de middenmanager in hun ogen
rekening mee moet houden.
In de bespreking van de sleutelmomenten wordt door de medewerker herkend wanneer middenmanagers kiezen. Zij zien daarbij het onderscheid ten opzichte van het besluiten omdat ‘de middenmanager openstaat voor discussie’ over in dit geval zijn keuze voor wijze van targetvaststelling. In de
beschrijving van de medewerker komt naar voren dat hij de meerwaarde van dit handelen ziet als ‘een
gedragen besluit van het team’. Kiezen van de middenmanager is daarbij een bijdrage aan een
collectief genomen besluit. De middenmanager maakt daarbij de afweging over zijn mandaat en hoe hij
deze inzet. Eenzelfde soort afweging wordt door hem gemaakt bij het negeren, waarbij hij ervoor kiest
om zijn mandaat niet in te zetten. De medewerkers geven in de bespreking van de sleutelmomenten
aan dat dit door hen wordt gezien als ‘ze bemoeien zich er even niet mee’. Het wordt door medewerkers gezien als een blijk van vertrouwen en ook als een vorm van loslaten van de middenmanager.
Waarbij medewerkers het wel van belang vinden dat de middenmanager betrokken blijft en ‘niet
afhaakt’. Waar het negeren door medewerkers gezien wordt als een bewuste afweging van de
middenmanager, lijkt in het escaleren besloten te zitten dat het de middenmanager overkomt. De
medewerkers zien dat de middenmanager het aan een ander voorlegt, maar schrijven daarbij ook
‘schijnbaar is zijn invloed beperkt’. Het wordt beschreven als een situatie die de middenmanager niet
zou wensen en die hij niet kan veranderen. In de pogingen van de middenmanager om dat wel te
doen, moet hij daar niet te veel tijd aan besteden beschrijven de medewerkers. Zij hechten eraan dat
de middenmanagers snel helderheid geven en daarbij ook snel helderheid hebben over hun
bevoegdheden.
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Met de betekenisgeving door medewerkers aan het handelen binnen de macht oriëntatie zijn de uitkomsten van het eerste deel van de bijeenkomst beschreven. In paragraaf 9.2.5 wordt het tweede deel
van de bijeenkomst weergegeven, waarbij de medewerkers met elkaar hebben stilgestaan bij vier
vragen die betrekking hebben op de onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvraag.

9.2.5 Groepsinterview van medewerkers
In het tweede deel van de bijeenkomsten die zijn gehouden, hebben de medewerkers vier vragen
beantwoord die betrekking hebben op het handelen van de middenmanager en op relevante aspecten
van dienstverlening. Bij het weergeven van de antwoorden is gezocht naar betekenisvolle clusters.
Daarbij is gebruikgemaakt van de antwoorden die de medewerkers op post its hebben geschreven en
zijn ook de veldnotities van de begeleider van de nabespreking gebruikt. De nabespreking van de post
its is gebruikt om te bepalen aan welke antwoorden door de medewerkers veel betekenis werd
gegeven (omdat er bijvoorbeeld langere tijd over werd gesproken, er meerdere voorbeelden werden
genoemd of doordat de medewerkers zelf aangaven dit betekenisvol te vinden). Hoe vaak het
antwoord is genoemd, heeft daarin meegewogen in de betekenisgeving. Er is voor gekozen om de
aantallen niet weer te geven in de beschrijving van de antwoorden, even betekenisvol zijn en ten
opzichte van elkaar op gelijk niveau dienen te worden gezien. De uitkomsten van dit deel van de
bijeenkomst, zullen hierna worden beschreven.

1. Wanneer is mijn bedrijf tevreden over haar dienstverlening?
De eerste vraag die aan de medewerkers is gesteld heeft betrekking op de dienstverlener waarvoor zij
werken. De antwoorden geven de mening en beelden van de medewerkers weer over deze vraag. Het
beschrijft de ambitie en doelstelling van de dienstverlener, waar de medewerkers zeggen dat op wordt
gestuurd. Door hen werd als meeste genoemd:
- nooit, het kan/moet altijd beter
- als we blijven veranderen
- tevreden klanten/NPS
- snelheid, deskundigheid naar eindklant
- wanneer klanten tevreden zijn
- wanneer wij gestelde targets realiseren/erop voorlopen
- hoge kwaliteit (van producten en proces)
- goede samenwerking tussen bedrijfsonderdelen.
Opvallend is dat medewerkers aangeven dat de dienstverlener ‘nooit’ tevreden is of zal zijn over de
dienstverlening. Dit is door de meeste medewerkers als één van de antwoorden genoemd. Hierbij werd
in de nabespreking aangegeven dat er enerzijds ambitie uitspreekt die voor de medewerkers aantrekkelijk is. Anderzijds streven zij in hun eigen werk steeds naar groei en verbetering, zoals zij aangeven. De keerzijde ervaren zij echter ook. Doordat de lat steeds weer hoger komt te liggen, ontstaat
er ook onzekerheid en onduidelijkheid. Want ‘wanneer doe ik het goed genoeg?’. Medewerkers geven
aan behoefte te hebben aan een soort ‘ondergrens’ aan de vraag. En ze verwachten van de
organisatie en van de middenmanagers om deze te expliciteren.
De tevredenheid van de dienstverlener wordt door de medewerkers ook gekoppeld aan de tevredenheid van klanten. Vergelijkbaar met het vooronderzoek naar directieleden en de middenmanagers
zoals beschreven in hoofdstuk 3, geven de medewerkers aan dat uiteindelijk de klantwaardering en de
(snelle en deskundige) dienstverlening naar klanten, de belangrijkste parameter is in de tevredenheid
over de dienstverlening. Anders dan in de vooronderzoeken, koppelen zij aan de tevredenheid echter
ook de interne doelstellingen en het organisatiebelang. De gestelde targets op verkoop, producten,
proces en samenwerking zijn voor hen ook bepalende factoren voor de tevredenheid van de
organisatie waar zij voor werken.
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2. Wat vind ik belangrijk in mijn werk?
Als tweede is aan de medewerkers de vraag voorgelegd wat zij belangrijk vinden in hun werk. In de
nabesprekingen is dit verder aangevuld door de vervolgvragen ‘wat vind je leuk aan je werk’ en
‘waarom heb je voor deze baan gekozen’. De hulpvragen sluiten aan bij de hoofdvraag en beogen
zicht te geven op wat medewerkers motiveert in hun werk. De belangrijkste antwoorden op deze vraag
zijn:
- plezier en succes, positieve sfeer
- succes vieren met collega’s
- uitdaging, complexe zaken oplossen
- klanten blij maken
- klant goed kunnen bedienen/commercieel gedreven
- vrijheid in planning, diversiteit, ruimte en flexibiliteit
- buiten de kaders durven denken
- goed werkende systemen
- manager die 100% achter me staat/waardering
- rust en regelmaat.
Plezier in je werk, werd door de medewerkers als meeste op de post its geschreven. In de nabespreking werd door medewerkers een verdere specificering gegeven. Daarbij werden het ‘neerzetten
van een prestatie’ als eerste genoemd. Een prestatiemotivatie die ook bij het voorgenomen handelen
van de middenmanager is beschreven. Bijna even belangrijk voor de medewerker is het werken in een
team. Elementen als ‘een positieve sfeer’ en ‘vieren van succes met de collega’s’ zijn voor de medewerkers belangrijk. De affiliatiemotivatie is bij hen bepalender dan in het voorgenomen handelen van
de middenmanager naar voren komt.
Daarnaast wordt door medewerkers veel belang gehecht aan het werken met en voor klanten. Daarbij
benoemen ze vrij basaal het ‘contact hebben met de klant’, maar nog belangrijker vinden zij het ‘blij
maken van de klant’. Als derde cluster valt op dat medewerkers vrijheid en ruimte belangrijk vinden in
hun werk. In de nabespreking werd deze vrijheid in eerste instantie benoemt ‘omdat we daarmee
klanten beter kunnen helpen’. Maar na enig doorspreken gaven de medewerkers daarbij aan dat het
‘ook zonder de klant wel lekker is om vrijheid te hebben’. Het verschil tussen vrijheid en ruimte werd
door hen in de nabespreking gekoppeld aan de normering over ‘wanneer doen we het hier goed’ zoals
ze hebben besproken in de eerste vraag. In de normering moet de organisatie aangeven wat er moet
worden opgeleverd en de medewerkers willen vervolgens kunnen bepalen hoe zij dat doen. Daarin
zien zij de ruimte die ze zoeken.
3. Waarom kiezen klanten voor de ons?
Als derde vraag is aan de medewerkers voorgelegd waarom zij denken dat de klanten specifiek voor
deze dienstverlener hebben gekozen. Daarbij is geabstraheerd van de aanwezige klanten in de
bijeenkomst en is gevraagd om hierbij de totale klantpopulatie in beschouwing te nemen. De
belangrijkste antwoorden op deze vraag zijn:
- kiezen voor medewerker
- deskundigheid
- tarieven/prijs
- snelheid in proces
- gewoonte/langdurige relatie
- klantbelang voorop
- goede naam/merk.
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‘Klanten kiezen voor de mensen’, aldus de medewerkers. Zij geven daarbij aan dat er sprake is van
een ‘klikfactor’ tussen klant en medewerker, die volgens hen het besluit van de klant voor een
belangrijke mate bepaalt. Maar ter nuancering stellen de medewerkers ook vast dat een klant kiest
voor een medewerker die bij de organisatie in dienst is, en nauwelijks voor een organisatie omdat een
medewerker daar in dienst is. Er is in hun ogen sprake van een volgordelijkheid. In de nabespreking
gaven de medewerkers aan dat de klant in eerste aanleg kiest om in contact te treden met de
organisatie. Maar dat de definitieve keuze volgens hen in belangrijke mate wordt bepaald door de
medewerker met wie de klant contact heeft gehad. De ‘gunfactor’ en de deskundigheid zijn daarbij
aspecten waar een klant op let, volgens de medewerkers.
Bij de keuze van de klant spelen prijsstelling en snelheid in het proces ook een rol, maar door de
medewerkers wordt dit als aanzienlijk minder belangrijk benoemd. Opvallend is verder dat de medewerkers aangeven dat klanten in sommige gevallen ook simpelweg voor de dienstverlener kiezen
‘omdat ze dat gewend zijn aan ons’. Een relativerende opmerking die door de aanwezige medewerkers
herkend werd.
4.Wat verwacht ik van mijn manager, wat kan hij doen wat van toegevoegde waarde is voor mij?
Als vierde en laatste vraag is met de medewerkers stilgestaan bij de middenmanager. Wat hij kan doen
om waarde toe te voegen aan het werk van de medewerker. Bij de beantwoording van deze vraag
hebben de medewerkers enerzijds gebruikgemaakt van de bespreking van de drie sleutelmomenten in
het eerste deel van de ochtend, maar is aan hen gevraagd om ook breder te kijken en bij het beantwoorden van de vraag te kijken naar hun eigen werkervaringen, inclusief werkervaringen met andere
middenmanagers. Als belangrijkste antwoorden is door de medewerkers gegeven:
- inleven in klant en medewerker
- stimuleren om te groeien
- sturen op succes
- vertrouwen geven/steunen
- motiveren
- helpen/coachen
- rimte/vrijheid/loslaten/verantwoordelijkheid geven
- mij vrij laten om mijn werk te doen
- voor zijn mensen staan
- ondersteuning bij complexe zaken.
Bij het handelen wat door de medewerker als waardevol is benoemd, is het inleven in de klant en
medewerker als belangrijkste aangegeven. In de nabespreking is daarbij door medewerkers aangegeven dat het handelen van de middenmanager, ongeacht de metacode of hoofdcode, steeds
ingegeven zou moeten zijn door een afweging tussen of een combinatie van de belevingswereld van
de klant en de medewerker. Het werd daarmee door de medewerkers (zonder dat letterlijk zo te
benoemen in de nabespreking) gekoppeld aan kiezen en besluiten nemen. Een duidelijke verwijzing
van de medewerkers naar de toegevoegde waarde van het handelen in de macht oriëntatie. Zij zien
dat als een manier om te sturen op succes, waarbij de middenmanager ‘knopen mag doorhakken in
het belang van ons’. Maar ook, aansluitend bij hun eigen motivatie, het geven van ruimte de voorkeur
heeft boven ‘micromanagement’.
Medewerkers vinden dat de middenmanager ook waarde toevoegt door te stimuleren om te groeien.
Dat stimuleren mag door te ‘bestraffen en belonen’, maar liever door mensen te helpen en te coachen.
‘Ervan uitgaande dat iedereen in het team het kan, moet de middenmanager helpen om te zorgen dat
het gebeurt’, aldus een medewerker. Steunen en ‘voor zijn mensen staan’ zijn daarbij andere
handelingen uit de interactie oriëntatie, die voor de medewerkers belangrijk zijn.
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Bij complexe zaken, geven de medewerkers aan dat de middenmanager van toegevoegde waarde is in
de ondersteuning van de afhandeling door kennis van zaken te hebben en ‘het dossier mee op te
lossen’. De medewerkers gaven in de nabespreking aan dat kennis van zaken en ‘de mouwen
opstropen en meedoen’ voor hen van toegevoegde waarde zijn, maar dat die handelingen eigenlijk zo
min mogelijk nodig zouden hoeven zijn. ‘Dan is er eigenlijk ergens anders al iets misgegaan’ stelde
een medewerker. Daarmee geven zij aan dat zij minder belang hechten aan de inhoudelijke oriëntatie
en de actie oriëntatie. De toegevoegde waarde van deze twee metacodes is vooral zichtbaar in
situaties waarin de middenmanager moet reageren in plaats van dat hij proactief waarde kan
toevoegen.
Met het beschrijven van de antwoorden van de medewerkers op deze vierde en laatste vraag, wordt de
betekenisgeving door de medewerkers afgesloten. In deze paragaaf zijn de betekenisvolle uitkomsten
van de twee onderdelen van de bijeenkomst beschreven zoals die door de medewerkers zijn
aangeleverd. In paragraaf 9.3 wordt op een vergelijkbare wijze de uitkomst van de bijeenkomst
beschreven, voor zover aangeleverd door de klanten.

9.3 Betekenisgeving door klanten
Bij de bespreking in heterogene groepen (het eerste deel van de
bijeenkomst) heeft de klant als tweede gereageerd op de toelichting van het sleutelmoment door de middenmanager. In de
meeste bijeenkomsten was er sprake van één klant. Beoogd
waren twee klanten, maar de werving van de klanten voor deze
bijeenkomst was niet eenvoudig en daardoor is het streven van
twee klanten maar in enkele gevallen gerealiseerd. Wanneer er
sprake was van twee klanten, hebben deze na elkaar op het
verhaal van de middenmanager gereageerd. En hoewel er sprake is van een bijeenkomst die
betekenis geeft aan het handelen van de middenmanager uit het sleutelmoment, is er ook sprake van
interactie en betekenisgeving in de bijeenkomst zelf. Doordat de klanten na de medewerkers reageren
op het verhaal van de middenmanager zal de betekenis, die de medewerker heeft gegeven, ook van
invloed zijn op de betekenis van de klant. In de uitkomsten van de bijeenkomst is dit onderscheid niet
te maken, daarom is de beschrijving in deze paragraaf gebaseerd op de door de klant zelf ingevulde
ingevulde A3-formats. De klanten hebben daarbij ook aantekeningen gemaakt bij de betekenisgeving
door de medewerkers. Deze aantekeningen zijn gebruikt om de betekenisgeving van het handelen van
de middenmanager door de klant in sommige gevallen te illustreren. De betekenisgeving van de klant
op het verhaal van de medewerker valt buiten de onderzoeksvraagstelling van deze studie.
Tegelijk met de medewerkers en de middenmanager is door de klant een foto gekozen die hij het beste
beeld vindt geven van het sleutelmoment zoals hij dat gehoord heeft van de middenmanager. Door de
klanten is de foto van de vastgelopen auto in de woestijn het meeste gekozen. Het illustreert een beeld
van de klant dat ‘jullie het wel erg ingewikkeld maken met elkaar’, zoals een deelnemer dat verwoordde. Dit is een voorbeeld van de betekenisgeving van een klant bij een van de sleutelmomenten.
In de rest van deze paragraaf wordt die betekenisgeving door klanten verder beschreven. Daarbij
wordt in de beschrijving bij paragraaf 9.3.1 tot en met 9.3.4 aangesloten bij de metacodes die in
hoofdstuk 8 zijn afgeleid uit alle beschikbare sleutelmomenten. In paragraaf 9.3.5 wordt dan als laatste
onderdeel van de betekenisgeving door klanten, de uitkomst van het groepsgesprek aan de hand van
de vier gestelde vragen behandeld.
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9.3.1 Actie oriëntatie
Bij de bespreking van de sleutelmomenten waarbij sprake was van handelen in deze metacode, werd
het meest de koppeling gelegd met de fotokaart aan het begin van deze paragraaf. Klanten ervaren
veel van de sleutelmomenten als traag, vastgelopen en ingewikkeld. De term ‘doolhof’ komt in
meerdere beschrijvingen van de klant terug. De middenmanager wordt gezien als degene die de ‘boel
los kan trekken’. Daarbij wordt door klanten de actiegerichtheid en het zelf afhandelen van dossiers
gezien als ‘goed voorbeeldgedrag’. Het handelen van de middenmanager krijgt daarbij vooral
betekenis in de uitkomst van zijn handelen. Citaten als ‘goed opgelost’ en ‘geeft rust en duidelijkheid,
blijven doen!’ komen meerdere malen in verschillende bewoordingen langs.
Door de klanten wordt ook op deze wijze betekenis gegeven aan het overnemen door de middenmanager. Zij vinden het prima als de middenmanager het ‘klantgesprek gebruikt als breekijzer’ als de
middenmanager vervolgens maar ‘durft aan te passen en naar eigen inzicht te wijzigen’. Klanten
vinden het van belang dat medewerkers aangehaakt blijven als een middenmanager het dossier overneemt en willen niet dat ‘de medewerker in zijn hemd wordt gezet’. In de bespreking wordt door de
klanten ook de negatieve kant van (te veel) overnemen belicht. Daarbij geven ze het aan dat zij het niet
goed vinden als medewerkers het (te vaak) niet zelf kunnen oplossen. Ook zien zij het nadeel dat
middenmanagers hier weer tijd mee kwijt zijn, zeker als ze de neiging hebben om het vervolgens ‘té
perfect op te lossen’. Dan verliest het handelen van de middenmanagers aan waarde voor de klanten
en geven zij aan dat het beter is dat de middenmanagers zich bezighouden met het voorkomen van dit
soort situaties.
Het nemen van initiatieven is daarom voor klanten met name van betekenis als dit zich richt op het
‘doorbreken van silo’s en behoeve van de klant’. Dit wordt van de middenmanagers verwacht en wordt
ook door klanten gekoppeld aan ‘gericht op samenwerking’ en ‘over de schutting kijken’. Klanten
verwachten van middenmanagers dat zij er ‘kort op zitten’, maar vinden het daarbij van belang dat de
middenmanager dit met aandacht en respect doet naar de medewerkers. Bij een sleutelmoment waarin
de middenmanager een dossier van een medewerker overneemt, merkt een klant op dat ‘hij merkt dat
de medewerker het ermee eens is’. De instemming van de medewerker is voor de klant van betekenis,
maar niet doorslaggevend. Dat zijn namelijk de snelheid en duidelijk van de oplossing.
Over het rapporteren als handelen wordt door de klanten niets genoteerd in de A3-formats. Wel geven
zij bij andere handelingen aan dat het hebben van inzicht hen belangrijk lijkt, zeker als middel om ‘een
dossier intern te bespreken en te leren’. Een andere verwijzing naar de waarde en betekenis van
rapporteren wordt door een klant geformuleerd in een vraag over een dossier. ‘Vreemd dat dit niet
bekend is, hoe kan dat?’. Daarbij wordt door een klant de organisatie ter verantwoording geroepen,
waarbij een rapportage door de middenmanager aan de orde lijkt te zijn. Het verwijst echter meer naar
een gewenst resultaat dan naar het handelen zelf. Dit sluit aan bij het totaalbeeld van de beschrijvingen van de klanten over de actie oriëntatie, waarin de betekenis met name naar voren komt in de
resultaten en bereikte oplossingen in de perceptie van de klant.

9.3.2 Inhoudelijke oriëntatie
In de bespreking van de verschillende sleutelmomenten geven de klanten aan dat zij ervan uitgaan dat
ze primair met de medewerker te maken hebben. Maar zij verwachten ook van de middenmanager dat
hij beschikbaar is, als de klant en de medewerker er onverhoopt toch niet uit kunnen komen. En dan
nemen de klanten aan dat ‘de manager wel zaken kan afhandelen’. Daarbij is inhoudelijke dossierkennis van de middenmanager voor klanten van grote betekenis. ‘Als hij het al niet weet, wie kan het
dan wel weten?’.
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De klant positioneert het handelen van de middenmanager in die situaties dus volgend op een contact
wat hij heeft gehad met de medewerker. Waarbij hij een zekere escalatie vanuit de medewerker of
klant impliceert. Met name in die situaties benadrukt de klant dat hij vindt dat de middenmanager een
mening moet hebben gevormd. Een klant schrijft hierover ‘fijn dat een niveau boven de medewerker
het snapt’ en een andere klant gaf hierbij aan ‘goed dat iemand zegt hoe het ervoor staat’. In de
bespreking van de sleutelmomenten leggen de klanten het accent met name op de uitkomst van deze
handeling (de mening). Waarbij zij in het midden laten of de middenmanager zelf deze mening naar
hen overbrengt of de medewerker dit doet. In de sleutelmomenten koppelen klanten dit handelen
logischerwijs met name aan hun eigen context en de contacten die zij hebben met de dienstverlener,
maar zij geven daarnaast aan dat zij de mening van de middenmanager ook bij interne aangelegenheden van betekenis vinden.
Klanten benoemen dat zij ervan uitgaan dat de middenmanager voor het vormen van een mening ‘zijn
huiswerk doet’. Dat huiswerk betrekken zij op verschillende handelingen van de middenmanager. Het
accent wordt daarbij in de bespreking van de sleutelmomenten gelegd op het inschatten van de
middenmanager. Klanten gaan ervan uit dat de middenmanager ‘een goed beeld heeft’ van de situatie.
Belangrijk is dat hij daarbij ‘boven de partijen en boven de materie’ staat. Klanten geven aan dat zij
ervan uitgaan dat middenmanagers hoor en wederhoor toepassen en dat de klant hierin ook gehoord
wordt door de middenmanager. Het gaat volgens de klanten om ‘ontdekken wat er speelt’ en niet om
vingerwijzen. Het zelf waarnemen en opvragen van informatie is daarbij voor klanten gekoppeld aan
het inschatten. Met name het zelf waarnemen wordt door klanten vaak als betekenisvol benoemd.
Daarbij wordt door de klanten aangegeven dat het ook helpt om daarmee ‘zichtbaar te zijn in het team’
wat volgens hen weerstand van medewerkers deels kan wegnemen. Maar het geeft middenmanagers
in de ogen van klanten ook ‘recht van spreken’. Daarnaast is het waarnemen volgens klanten op
zichzelf al zinvol omdat je daarmee aangeeft de situatie serieus te nemen. Het opvragen van informatie
wordt door klanten deels gezien als onderdeel van ‘in het dossier duiken’ en is met name gericht op
‘het verzamelen van feiten die ontbreken’. Inhoudelijke kennis is daarbij volgens de klanten noodzakelijk, omdat je anders niet de juiste vragen kunt stellen.
De mening van de middenmanager heeft volgens de klanten dus een inhoudelijke basis nodig, gaven
zij aan in de bespreking van de sleutelmomenten. Daarmee kunnen middenmanagers hun mening
naar medewerkers en klanten toe ook goed onderbouwen en verduidelijken. Klanten geven daarbij aan
dat de mening ‘niet te veel intern geneuzel’ moeten bevatten. Ze hechten waarde aan een feitelijke
onderbouwing van de mening van de middenmanager, maar volgens hen moet die mening ook ‘gevoel
van begrip’ bevatten. Begrip naar klanten, maar ook naar medewerkers. ‘Let op dat je niet te veel denkt
en invult voor je team’, gaf een klant daarover aan.
Bij de bespreking van de sleutelmomenten werd het signaleren en challengen als onderdeel van het
handelen van de middenmanager herkent en ook als vanzelfsprekend verwacht. De middenmanager
moet in hun ogen de boel intern scherp houden en daarbij is ‘een kritische houding van de manager,
gezonde input voor een keuze …’. Eenzelfde houding verwachten klanten van de middenmanager bij
het signaleren van misstanden of fouten. Daarin zien zij betekenisvol voorbeeldgedrag naar medewerkers. Het is volgens hen ‘vereist dat managers dit aankaarten’, zowel voor de medewerkers als de
klanten. ‘Wie durft het anders bespreekbaar te maken?’. Middenmanagers worden door de klanten
hiermee op het snijvlak van klantbelang, medewerkersbelang en organisatiebelang geplaatst. Die
positionering komt ook naar voren bij de bespreking van het informeren door middenmanagers. De
klanten betrekken dit niet alleen om de medewerkers maar geven ook aan dat het van belang is dat de
klant voldoende is geïnformeerd. Het is een voorbeeld van een oproep van de klanten aan de middenmanagers om ‘aan ons te denken’ als het gaat over de dienstverlening. Klanten verwachten van de
middenmanager dat deze ‘de stem van de klant’ meeneemt naar interne discussies. En dat de
middenmanager ook bij hen onderwerpen opvraagt en hen informeert.
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9.3.3 Interactie oriëntatie
Bij de bespreking van de sleutelmomenten in de bijeenkomst, werd door de klanten meermaals
uitgesproken dat zij zich verbaasden over de complexiteit van de interne organisatie van zowel de
Bank als de Verzekeraar. Bij het beschrijven van de complexiteit werd dit door klanten verwoord als
‘geneuzel’ en ‘silo’s in de organisatie’. De oproep van klanten was daarom dat middenmanagers het
samenwerken zouden moeten stimuleren en het goede voorbeeld moeten geven in het zelf samenwerken. In de sleutelmomenten waarbij het samenwerken als hoofdcode aan de orde kwam, werd dit
door de klanten altijd positief omschreven. ‘Eendracht maakt macht’ en ‘samen gaan voor hetzelfde
doel’ zijn daarvan de voorbeelden.
Klanten geven daarbij ook aan dat het samenwerken in hun ogen lastig is, omdat je ‘niet weet met wie
dat dan soms moet’. En zij herkennen ook de spagaat die de middenmanager daarbij beschrijft in de
sleutelmomenten tussen ‘commentaar van onder en van boven’. Tegelijk voegen zij een extra
betekenis toe aan het samenwerken door ook aan te geven dat er met de klant zelf samengewerkt zou
kunnen en moeten worden. Waarbij ook wordt opgeschreven in de invulformats dat de ‘balans
baas/klant best lastig’ is.
In het doorbreken van de onduidelijkheid en de silo’s, zien de klanten een meerwaarde in het overleggen in groepen. Dat is een middel om de afstand tussen mensen te verkleinen en neemt ook de
weerstand weg (‘onbekend maakt onbemind’). Door alle betrokkenen op eenzelfde moment bij elkaar
te hebben kunnen middenmanagers zaken bespreekbaar maken in de ogen van de klanten en kunnen
zij ook feedback geven en mensen confronteren. Lastig is daarbij, volgens de klanten, dat het niet altijd
helder is wie er voor verantwoordelijk is en wie er dus aangesproken moet worden. Maar dat zou de
middenmanager niet moeten belemmeren, hij moet ‘eerlijk durven zijn’. Een bilateraal gesprek is door
de klanten daarbij niet genoemd bij de bespreking van de sleutelmomenten. Het wordt door de klanten
niet opgemerkt en betekenisvol gevonden in de behandelde sleutelmomenten. Het samenwerken en
overleggen wordt door de klanten met name betekenisvol genoemd in de interactie met mensen van
andere teams en afdelingen. Het helpt om afstanden te verkleinen en ‘muren te slechten’.
De klanten reageren in de bespreking van de sleutelmomenten ook op handelingen van middenmanagers die zij voornamelijk zien binnen de teams en naar hun eigen medewerkers. Zo wordt vanuit
de sleutelmomenten het coachen gezien als een waardevolle handeling, mits de middenmanager
vooraf bepaalt ‘of het wel ontwikkelbaar is’. Klanten benoemen de betekenis van een ‘helpende hand’,
maar geven daarbij ook belangrijke condities aan en waarschuwen dat dit niet altijd passend is. Juist
door in sommige gevallen niet te coachen, wordt duidelijk dat bij het coachen ook een blijk van
waardering hoort en een impliciet vertrouwen dat de medewerker het volgens de middenmanager
uiteindelijk wel kan. Hierbij is voor de klanten wederom de nabijheid van de middenmanager een
belangrijk kenmerk voor (in hun ogen) effectief handelen. Zij geven aan dat je ‘coachen niet aan
anderen kunt overlaten, je moet bij je mensen betrokken blijven’. Dit geldt evenzo voor het steunen van
medewerkers, zowel op inhoud (door aan te geven dat ze het eens zijn met een keuze of mening van
een medewerker) als door ‘er voor hem te zijn’. Een klant noemde dit een ‘spel tussen gevoel en
feiten’, waarmee hij beide kenmerken van het steunen onder woorden bracht. Het team kan ook voor
elkaar steun zijn door bijvoorbeeld elkaar op te vangen in het werk, maar volgens de klanten is het van
belang dat de middenmanager ‘ook erbij is voor zijn mensen’. Dat beschrijven de klanten als
betekenisvol handelen van de middenmanager.
In het helpen van medewerkers kunnen de middenmanagers van betekenis zijn door blokkades voor
ze weg te regelen. Het containen, het weghouden van ‘gedoe’ wordt daarbij minder door klanten
opgemerkt in de beschrijvingen van de sleutelmomenten. Zij schrijven vaker over een actieve rol van
de middenmanager waarbij zij medewerkers faciliteren in het weghalen van de ‘drempels en
blokkades’. De sleutelmomenten waarbij de middenmanager zelf een kpi wijzigt en ‘durft regels aan te
passen’, worden door de klanten opgemerkt en positief besproken. Ook het ‘geven van overzicht’ door
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middenmanager heeft daarbij voor klanten een positief effect, omdat het de medewerkers helpt in het
‘doolhof’. De waardering voor een actieve en actiegerichte middenmanager wordt ook zichtbaar in de
bespreking van de sleutelmomenten waarbij de middenmanagers adviseren. Dit wordt door klanten als
betekenisvol gezien om medewerkers te helpen en hen te spiegelen. Maar het ‘duurt wel lang’ in de
sleutelmomenten volgens de klanten. En zij geven in hun beschrijvingen ook aan dat de middenmanagers wel adviseren, maar uiteindelijk wel ‘veel uitgaat van hoe hij zelf is’ en wat hij zelf wil.
Middenmanagers zouden in de ogen van klanten daarom (nog meer) kunnen vragen wat medewerkers
willen. En daarbij krijgt het vragen meer betekenis volgens klanten als dat niet alleen op feiten, maar
ook op gevoel is. Want ‘op intuïtie moet je hier je weg vinden in het doolhof’. Als reactie en aanvulling
op de sleutelmomenten geven de klanten daarbij ook aan dat de middenmanagers ook de klanten
kunnen vragen. Niet alleen voor feitenkennis, maar ook over de beleving en over eventuele
mogelijkheden die klanten zien. Waarmee klanten voor zichzelf een cocreërende rol zien in de
dienstverlening en de verbetering van die dienstverlening.

9.3.4 Macht oriëntatie
Bij de bespreking van de sleutelmomenten waarbij de middenmanagers handelen binnen de macht
oriëntatie, geven de klanten over het geheel aan dat zij dit als positief zien. Het handelen krijgt daarbij
voor de klanten met name betekenis in de organisatie van de dienstverlener zelf. Zij zien in de sleutelmomenten de middenmanager met name invloed uitoefenen in situaties waarin de middenmanager te
maken heeft met medewerkers of andere afdelingen. Het is daarbij ‘fijn als de middenmanager ingrijpt
wanneer dat nodig is’. Waarbij de klanten wel aangeven dat zij ervan uitgaan dat de middenmanager
ook aandacht besteed aan de mensen die het betreft. De betekenis die klanten geven aan het
handelen in de macht oriëntatie. De klanten geven zichzelf in hun beschrijvingen nauwelijks een plek
als actor in deze metacode. De beschrijvingen zijn meer die van een observator of buitenstaander, die
kijkt naar het handelen van de middenmanager en de effecten daarvan indirect merkt. Bijvoorbeeld
doordat er een besluit is. Het nemen van besluiten wordt door de klanten dan ook als meest waardevol
gezien. In de beschrijvingen wordt dat gekoppeld aan de onduidelijke interne situatie en het feit dat het
in de organisatie ‘rommelt’. In deze, bijna crisisachtige omgeving, hecht de klant veel waarde aan een
helder mandaat en iemand die beslist. Besluiten leidt tot duidelijkheid, ‘er wordt onrust voorkomen’ en
middenmanagers krijgen als reactie dat ze ‘dit moeten blijven doen’. Aanvullend geven de klanten aan
dat een heldere uitleg (intern en naar klanten toe) ‘wel helpt’. En ook dat in een aantal sleutelmomenten ‘eigenlijk het effect op de klant gemeten had moeten worden’. Het zijn kanttekeningen bij
een positief beeld van klanten over het beslissen.
Klanten geven aan dat ze zich realiseren dat beslissingen nemen niet altijd gemakkelijk is. En dat daar
‘durf en eerlijkheid’ van de middenmanager voor nodig is. Dat koppelen zijn ook het bestraffen en
belonen van medewerkers. Het bestraffen wordt door de klanten niet zo gepercipieerd. Zij geven
hieraan meer de betekenis van ‘duidelijk zijn’. Een heldere normering is daarin volgens klanten noodzakelijk (‘er moeten grenzen zijn’) en er moet respectvol met de medewerker worden omgegaan.
Klanten zien die duidelijkheid en eerlijkheid bij het ‘bestraffen’ juist als een teken van vertrouwen, zeker
als er daarnaast ook mensen beloond worden. Door hierin transparant te zijn, wordt de waardering bij
het belonen alleen maar meer waard volgens de klanten. Waarbij zij belonen niet zien als bonus, maar
eerder spreken over aandacht en complimenten van de middenmanager.
In de betekenis die door klanten wordt gegeven aan besluiten, hebben zij weinig oog voor situaties
waarin de middenmanagers kiezen en nog geen definitief besluit nemen. Deze worden door de klanten
niet benoemd in de aantekeningen op het invulformat. In het taalgebruik van de klanten staat in
sommige gevallen dat de klant ‘blij is met de keuze’ maar dat betreft in dat geval dan een besluit van
de klant. Het kiezen is in het geheel een handeling die niet door de klant gezien is in de bespreking van
de sleutelmomenten. En waar de klanten geen betekenis aan hebben gegeven.
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Bij de bespreking van het geven van ruimte, geven de klanten in de beschrijvingen hun zorg aan over
een gebrek aan daadkracht en tempo door. In de beschrijvingen klinkt eerder de zorg door ‘dat er niets
gebeurt’ en ‘dat het lang duurt’. In de situaties waarin de middenmanager ruimte geeft aan zijn medewerkers, geven de klanten aan dat hij moet ‘oppassen om ze te veel vrij te laten’. En ook geven ze het
belang aan om ‘de context duidelijk te melden’. Bij een specifiek sleutelmoment waarin een middenmanager de ruimte gaf aan medewerkers om een tarief te bepalen, gaf een klant aan dat ‘de medewerkers vaak te weinig bevoegdheden om iets door te drukken’. En in een andere situatie beschrijft
een klant dat de middenmanager zich ‘laat leiden door druk van medewerkers’ en dat hij meer ‘durf en
moed’ moet tonen. Ruimte geven krijgt daarmee de betekenis van een handeling die de middenmanager overkomt, maar waar hij (bij voorkeur) niet zelf voor zou moeten kiezen. Een vergelijkbare
betekenis wordt gegeven aan het negeren als onderdeel van het handelen van middenmanagers.
Negeren door middenmanager wordt door klant gehoord als te vroeg met iets stoppen, als opgeven.
Krijgt betekenis van ‘niet betrokken zijn en afhaken’. Het is een handeling waarvoor een middenmanager nooit uit vrije wil voor moet kiezen. Klanten beschrijven bij de sleutelmomenten waarin een
middenmanager iets negeert dat zij ervan uitgaan dat de middenmanager juist andersom handelt. Hij
gaat wat hen betreft eerder ‘op zoek naar andere wegen en geeft niet op’.
Dat hoeft de middenmanager volgens de klant niet zelf te doen, maar kan hij ook doen door regie te
voeren. Door de richting te bepalen (en dat helder en snel te doen) en vervolgens te sturen op de
realisatie. In de sleutelmomenten waarin middenmanagers regie voeren, voegen klanten hier de
betekenis aan toe van regie nemen (het naar je toe trekken en niet afwachten) en het regie houden.
Dat laatste refereert aan de voorkeur van klanten dat de middenmanager wel stuurt en ‘de uitkomst
moet weten/volgen’. Hij moet het in de ogen van de klanten niet te veel loslaten en zorgen dat er
resultaten komen.
Dat kan ook betekenen dat de middenmanager inziet dat hij het niet zelf kan oplossen en dat hij naar
een hoger niveau moet escaleren. De klanten hebben begrip voor het feit dat de middenmanager niet
alles kan beslissen. Maar bij het bespreken van de sleutelmomenten geven zij ook duidelijk hun
bedenkingen aan bij de reikwijdte van het mandaat van de middenmanager. Een klant schrijft hierover
‘Pijnlijk dat de manager dit niet zelf kan (beslissen)’. En een ander geeft aan ‘Kan de manager niet over
zijn eigen team bepalen? Of krijgt die dan een klap op zijn kop?’. Middenmanagers, aldus de klanten,
hebben weinig invloed op besluit lijkt het. Een klant geeft aan ‘de invloedsfeer ligt te ver weg’. Het
handelen van de middenmanagers heeft in de ogen van de klanten met name betekenis in het
uitoefenen van zijn invloed en het gebruikmaken van zijn mandaat.
Met de betekenisgeving door klanten aan het handelen binnen de macht oriëntatie zijn de uitkomsten
van het eerste deel van de bijeenkomst beschreven. In paragraaf 9.3.5 wordt het tweede deel van de
bijeenkomst weergegeven, waarbij de klanten met elkaar hebben stilgestaan bij vier vragen die
betrekking hebben op de onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvraag.

9.3.5 Groepsinterview van klanten
In het tweede deel van de bijeenkomsten die zijn gehouden, hebben ook de klanten vier vragen
beantwoord. De vragen hebben betrekking op het handelen van de middenmanager en op relevante
aspecten van dienstverlening. Voorafgaand aan de beantwoording van de vier vragen hebben de
klanten zich aan elkaar voorgesteld. Maar in alle drie de bijeenkomsten duurde deze voorstelronde
kort, omdat de klanten snel in gesprek gingen over de ervaringen uit het eerste deel van de
bijeenkomst.
Bij het weergeven van de antwoorden is net als bij de medewerkers, gezocht naar betekenisvolle
clusters in de post its van de klanten. Daarbij is ook gebruikgemaakt van de veldnotities van de
nabespreking die gemaakt zijn door de begeleider van dit deel van de bijeenkomst. De nabespreking
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van de post its is gebruikt om te bepalen aan welke antwoorden door de klanten veel betekenis werd
gegeven (omdat er bijvoorbeeld langere tijd over werd gesproken, er meerdere voorbeelden werden
genoemd of doordat de medewerkers zelf aangaven dit betekenisvol te vinden). Hoe vaak het
antwoord is genoemd, heeft daarin meegewogen in de betekenisgeving. Er is voor gekozen om de
aantallen niet weer te geven in de beschrijving van de antwoorden even betekenisvol zijn en ten
opzichte van elkaar op gelijk niveau dienen te worden gezien. De uitkomsten van dit deel van de
bijeenkomst, worden hierna beschreven.
1. Wanneer is deze dienstverlener tevreden over haar dienstverlening?
Als eerste is aan de klanten gevraagd naar hun beeld bij de doelstelling en ambitie van de dienstverlener. Wat is bepalend voor de tevredenheid van de dienstverlener waar de bijeenkomst is
gehouden. Daarbij is gevraagd naar het beeld en de perceptie van de klanten, zoals zij dat in hun
contact(en) hebben ervaren. Ook andere kennis (via websites en eventuele berichtgeving in de media)
is door de klanten meegenomen in deze vraag. De belangrijkste antwoorden van de klanten zijn:
- nooit
- klanttevredenheid/-vertrouwen hoog
- als doelvraag klant is ingevuld volgens regels dienstverlener en klant krijgt wat hij nodig heeft
- omzet, als klanten veel producten afnemen
- bij optimaal rendement/verdienmodel
- als targets zijn gehaald
- dienstverlening: effectief, plezierig, tempo, continuïteit
- als er geen klachten zijn
- omdat ze van boven complimenten krijgen
- niet: als medewerker niet bevoegd is
- niet alles ophangen aan KTV (klanttevredenheid red.).
Opvallend is dat ook de klanten (net als de medewerkers) aangeven dat de dienstverlener ‘nooit’
tevreden is. Daarbij geven de klanten niet alleen aan dat zij denken dat de dienstverlener op deze
wijze naar de tevredenheid over de dienstverlening kijkt. Zij gaven in de nabespreking aan, dat zij
deels van de dienstverlener ook verwachten dat hij ‘ons steeds weer opnieuw verrast’. Minder
onverwacht is dat de klanten benoemen dat de dienstverlener tevreden is als de klanttevredenheid
hoog is. Daaraan koppelen zij ook dat de dienstverleners hier een eigen belang in hebben. Het moet
‘volgens de regels van de dienstverleners gaan’. De interne doelstellingen worden door de klanten
expliciet genoemd. Zij realiseren zich dat de dienstverlener een eigenstandig belang heeft. Omzet,
rendement en targets moeten gehaald worden. Deze factoren zijn voor de klanten niet onredelijk ‘er
moet toch brood op de plank komen, daar hoeven ze niet geheimzinnig over te doen’. Maar in de
nabespreking werd benadrukt dat omzet alleen mogelijk is als er klanten zijn, dus dat zij ervan uitgaan
dat er wel een zekere hiërarchie in de doelstellingen zit.
In de beantwoording van de vraag, zijn door de klanten ook hun eigen verwachtingen op de dienstverlener geprojecteerd, zo werd duidelijk in de nabespreking. Dienstverlening die effectief en snel is, is
een weerspiegeling van waar klanten zelf op hopen dat de dienstverlener er ook op stuurt. Deels
merken ze het in hun contacten, maar omdat dit niet continu merkbaar is, weten ze niet zeker of dit op
toeval berust of dat er gericht op wordt gestuurd.
Naast dat er helder is wanneer dienstverleners tevreden zijn in de ogen van klanten, geven zij ook aan
wat er volgens hen niet zou moeten gebeuren. Namelijk medewerkers die niet bevoegd zijn en te veel
nadruk leggen op de klanttevredenheid(score). Het eerste punt sluit aan bij de verwondering in de
bespreking van de sleutelmomenten dat het intern veelal als ingewikkeld wordt ervaren door de
klanten. En dat medewerkers vaak ‘terug moeten waardoor de snelheid eruit gaat’. Bij het noemen van
de klanttevredenheid wordt aangesloten bij de term ‘klantbelang’. Dit wijkt af van klanttevredenheid,
omdat de dienstverlener in sommige situatie keuzes maakt die in het belang is van de klant(en), maar
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bij die klant(en) op dat moment niet direct tot tevredenheid leidt. Daarin verwachten klanten dat de
dienstverleners hun verantwoordelijkheid nemen en het klantbelang laten prevaleren boven hun eigen
kortetermijnwinst of omzet.
2. Waarom werken medewerkers bij deze dienstverlener?
Als tweede is aan de klanten gevraagd waarom zij denken dat medewerkers bij de dienstverlener
werken waar zij op bezoek zijn. In het eerste deel van de bijeenkomst hebben zij daar deels beelden bij
gekregen in de bespreking van de sleutelmomenten met de medewerker. Maar door de begeleiders
van de bijeenkomst zijn zij opgeroepen om ook hun andere ervaringen met de dienstverlener hierin
mee te nemen en daarmee een breder beeld te schetsen. De belangrijkste redenen van medewerkers
volgens de klanten zijn:
- carrièremogelijkheden/uitdagingen
- omdat bankvak een mooi vak is
- omdat de dienstverlener grote speler is
- bedrijf met visie
- inkomen
- klanten helpen/meedenken.
In de nabespreking gaven de meeste klanten aan dat ze dit een moeilijke vraag vonden en met name
afgingen op de contacten vanuit het eerste deel van de bijeenkomst. Daaruit hebben de klanten een
beeld gekregen dat de medewerkers vooral bij de dienstverlener werken omdat zij hier carrièrekansen
zien. Daarbij benoemen klanten dat het niet zozeer gaat om ‘hogerop komen’, maar dat de persoonlijke
groei en de kansen die de organisatie biedt, voor de medewerkers belangrijk zijn. De inhoud van het
werk staat daarin volgens de klanten centraal (‘medewerkers vinden het vak mooi’). In dezelfde
realiteitszin als bij de eerste vraag, waarin klanten aangeven dat de dienstverlener winst wil maken,
geven zij ook aan dat de medewerker ‘inkomen nodig heeft’. Dat klinkt volgens een klant ‘misschien
niet zo verheffend, maar is toch ook prima?’. De medewerkers kiezen niet zozeer vanwege de klanten
voor deze dienstverlener, aldus de klanten. Want klantcontact is wel belangrijk voor medewerkers
merken ze, maar ‘klanten heb je overal’.
3. Waarom kies ik voor deze dienstverlener?
Bij de eerste twee vragen is aan de klanten gevraagd om hun beelden, percepties of verwachtingen
over de dienstverlener en haar medewerkers te beschrijven. In deze derde vraag kunnen ze zich over
hun eigen motivering uitspreken. Daarbij is gevraagd naar de beweegreden om voor deze dienstverlener te kiezen. In de toelichting is daarbij benoemd dat het niet alleen gaat om de initiële keuze om
voor deze dienstverlener te kiezen, maar ook hierin mee te nemen waarom ze blijven (en eigenlijk
steeds opnieuw voor deze dienstverlener kiezen). De belangrijkste antwoorden van de klanten op deze
vraag zijn:
- lange relatie
- gewoonte
- zijn te vertrouwen/betrouwbaar
- voor de medewerker
- luisteren/meedenken
- als er werkelijk klantgerichtheid is
- snel in afwikkeling en denken mee
- prima onlinedienstverlening.
De meeste klanten die aanwezig waren bij de bijeenkomst gaven aan dat zij al lang klant zijn bij de
dienstverlener en spreken zelf dan ook van een lange relatie met de Bank of de Verzekeraar. Die
relatie is deels gebaseerd op goede ervaringen in brede zin, maar klanten geven ook eerlijk aan dat
het deels ‘gewoonte’ is. Zolang er geen aanleiding is om rond te kijken, blijven ze ‘de dienstverlener
trouw’. Bij de goede ervaringen speelt de medewerker een belangrijke rol. Het persoonlijk contact is
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voor de klanten een belangrijke reden om te (blijven) kiezen voor de dienstverlener. In dat contact is
aandacht, interesse en ‘met me meedenken’ het belangrijkste. Deskundigheid wordt ook genoemd,
maar is voor de klant vanzelfsprekend en eigenlijk niet onderscheidend van andere dienstverleners.
Andere aspecten die voor de klanten belangrijk zijn in hun keuze voor de dienstverlener zijn de
kwaliteit van de uiteindelijk geleverde dienst. Snelheid, meedenken en klantgericht werken worden
daarbij expliciet benoemd. Een goed product is niet meer dan een middel, het oplossen en vanuit
klantbelang handelen overstijgt een individueel goed of minder goed product. Ook de prijs wordt (bij
navragen door de begeleider van de bijeenkomst) niet als doorslaggevend aangemerkt. De klanten
gaan ervan uit dat de dienstverlener zorgt voor een goed prijs. Ze vertrouwen de dienstverlener in de
basis, totdat blijkt dat deze niet te vertrouwen is. Bijvoorbeeld als informatie onjuist, incompleet of te
laat wordt gegeven. Dan hebben de klanten weinig coulance en kiezen ze snel voor een andere
dienstverlener. Waarop het vertrouwen in de dienstverlener wordt gebaseerd, onderbouwen de klanten
voornamelijk met ‘het moet goed voelen’ en ‘je hebt snel genoeg door als het niet goed zit’. Het contact
met de medewerker wordt daarin wederom genoemd, het is ‘de vent en de tent’’.
4. Wat verwacht ik van de middenmanager, wanneer is wat hij doet van toegevoegde waarde?
Als laatste vraag is aan de klanten voorgelegd wat zij verwachten van een middenmanager bij de
dienstverlener. Daarbij konden zij teruggrijpen op de uitkomsten van de bespreking van de sleutelmomenten in het eerste deel, maar ook gebruikmaken van andere ervaringen met deze of andere
middenmanagers uit de Bank en de Verzekeraar. Daarnaast werden zij uitgenodigd om te putten uit
hun eigen ervaringen met middenmanagers. De belangrijkste antwoorden van de klanten zijn:
- focus op positieve beleving van de klant
- snelheid erin houden/zelf beslissingen nemen
- oplossen problemen
- escalatie als zaken uit de hand lopen
- managen spanning tussen organisatie en klant doelen
- verwachtingen naar klant managen
- (mee)denken in oplossingen
- medewerker ruimte geven
- team effectief maken
- mensen aansturen en motiveren
- sparringpartner voor medewerkers.
Niet onverwachts vinden de klanten dat de toegevoegde waarde van de middenmanager ligt in de
focus op de klant. In de nabespreking gaven zij daarbij aan dat klanten verwachten dat de middenmanager zelf deze focus heeft, maar ook anderen om zich heen op deze focus aanspreekt en aanstuurt. Het sturen en het inzetten van zijn mandaat door snelheid te houden en beslissingen te nemen,
sluit aan bij de betekenisgeving van het handelen uit de sleutelmomenten in het eerste deel. Bij voorkeur willen klanten dat de medewerker de ruimte krijgt om in het klantcontact zelfstandig te kunnen
handelen. Maar als het nodig is, moet de middenmanager beschikbaar zijn als escalatie. Zoals een
klant het omschreef ‘ik wil hem niet kennen, anders heb ik blijkbaar een probleem’. En als dat
probleem zich dan toch manifesteert, verwachten klanten dat de middenmanager zijn macht inzet en
besluiten neemt of de regie pakt. Het (mee)denken in oplossingen wordt door de klanten vooral reactief
gezien, nadat een probleem zich voordoet. Voor de lopende zaken ‘zouden de medewerkers het zelf
moeten kunnen’. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers dit kunnen waarmaken, zou het handelen
van de middenmanager ook gericht moeten zijn op het effectief maken van het team. Daarbij werd met
name het belonen van goed gedrag en het geven van voorbeeldgedrag als middenmanagers zelf iets
afhandelen, door de klanten benoemd. In de nabespreking en op de post its werd door de klanten
benoemd dat de middenmanagers daarmee in een continue afweging staan tussen het doel van de
organisatie en het doel van de klant. Hiermee om kunnen gaan is voor klanten ook betekenisvol in het
handelen van de middenmanager. De klanten hebben daarbij de voorkeur dat hij heldere besluiten
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neemt, en accepteren dat zij dan soms ‘aan het korte eind trekken’. Maar als dit goed onderbouwd
wordt en als de klanten heldere informatie krijgen, dan doet dat geen afbreuk aan het vertrouwen in de
dienstverlener. ‘Als het maar niet te vaak gebeurt’, aldus een (lachende) klant.
Met het beschrijven van de antwoorden van de klanten op deze vierde en laatste vraag, wordt de
betekenisgeving door de klanten afgesloten. In deze paragaaf zijn de betekenisvolle uitkomsten van de
twee onderdelen van de bijeenkomst beschreven zoals die door de klanten zijn aangeleverd. In
paragraaf 9.4 wordt ten slotte op een vergelijkbare wijze de uitkomst van de bijeenkomst voor de
middenmanagers beschreven.

9.4 Betekenisgeving door middenmanagers
In het eerste deel van de bijeenkomst hebben de middenmanagers bij de bespreking van de sleutelmomenten zowel het
eerste als het laatste woord gekregen. Aan de start van elke
‘ronde’ van 30 minuten waarbij één sleutelmoment werd
besproken met een medewerker en klanten, werd dat sleutelmoment door de middenmanager geïntroduceerd. De middenmanager geeft daarbij voornamelijk aan wat hij gedaan heeft en
volgt de opbouw van het sleutelmoment (situatie, taak, actie en
resultaat van het sleutelmoment). Hij doet dit zo beschrijvend mogelijk, maar uiteraard start hier de
bijeenkomst al met zijn perceptie en daarmee deels met zijn betekenisgeving aan het sleutelmoment.
In de bijeenkomst is daarna in de meeste gevallen een kort gesprek geweest waarbij de klant en de
medewerker een aantal verduidelijkende vragen stelden, voor zover de toelichting daartoe aanleiding
gaf. Daarna selecteerden alle deelnemers een fotokaart die het qua beeld het beste aansloot bij wat zij
hadden gehoord. De middenmanagers hebben daarbij het meest gekozen voor de foto met de ‘feestvierende handen’. Deze foto werd vooral gekoppeld aan het deel van het sleutelmoment wat het
eindresultaat beschreef (in alle gevallen positief) en hoe deze bereikt was (bij de sleutelmomenten die
bij deze foto hoorden, door samen te werken). Het tekent de positieve toonzetting van de middenmanagers over hun sleutelmomenten. Niet alleen aan de start, maar ook aan het einde van de
bespreking, waar zij wederom het woord kregen. Nadat de middenmanagers de introductie van het
sleutelmoment hebben gedaan en hebben geluisterd naar de beelden en percepties van de klanten en
medewerker, hebben zij afsluitend hun eigen betekenisgegeven aan het sleutelmoment. Daarbij
hebben zij gebruikgemaakt van de betekenisgeving van de medewerker en klant in de bijeenkomst.
In de rest van deze paragraaf wordt die betekenisgeving door de middenmanager verder beschreven.
Daarbij wordt in de beschrijving bij paragraaf 9.4.1 tot en met 9.4.4 aangesloten bij de metacodes die
in hoofdstuk 8 zijn afgeleid uit alle beschikbare sleutelmomenten. In paragraaf 9.4.5 wordt stilgestaan
bij de samenstelling van de subset aan sleutelmomenten zoals die door de middenmanager is ingebracht in de bijeenkomsten. In paragraaf 9.4.6 wordt dan als laatste onderdeel van de betekenisgeving
door de middenmanagers in deze bijeenkomst, de uitkomst van het groepsgesprek aan de hand van
de vier gestelde vragen behandeld.

9.4.1 Actie oriëntatie
Bij de bespreking van de handelingen in de actie oriëntatie, leggen de middenmanagers veel nadruk
op de resultaten van het handelen en dat dit goed is afgelopen. Zijn eigen tevredenheid over resultaat,
wordt voor hem bevestigd in de reacties van klant en medewerker. Het sterkt hem in zijn handelen
want ‘zowel klant als medewerker zijn tevreden’ en ‘het beoogde effect was bereikt’. Middenmanagers
schrijven op meerdere momenten dat het een voorbeeld is voor de medewerkers. Onder andere in het
voorbeeldgedrag wat wordt omschreven als ‘afspraak is afspraak’, je moet je er zelf aan houden, zodat
je anderen eraan kan houden. Middenmanager geven in hun beschrijvingen ook aan dat zij een
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voorbeeldrol vervullen doordat zij zelf daadkrachtig zijn, hard werken en resultaten boeken. Het zelf
afhandelen van acties wordt door hen veel gekoppeld aan ‘oplossen’ en ‘oppakken’. Het sluit daarmee
aan bij de prestatiemotivatie die in hoofdstuk 6 uit het destinatiedocument ook naar voren komt.
Daarnaast schrijven middenmanagers ook dat er ‘van mij wordt verwacht dat ik voorop ga in de strijd
en dat ik gas geef’. En bij een ander sleutelmoment geeft de middenmanager aan dat hij het ‘moet
oppakken’ en dat hij ‘wordt gedwongen om zelf te handelen’. In die situaties krijgt het zelf afhandelen
van acties de betekenis van opgelegd of afgedwongen handelen, en veel minder de betekenis van het
zelf afhandelen vanuit de vrije keuze van de middenmanager. Met als nadeel, zoals door een middenmanager beschreven, dat de ‘grote lijn nog weleens verloren gaat hierdoor’. Omdat de middenmanagers zelf te veel doen of ‘te diep erop ingaan’ hebben zij minder het geheel overzien. Terwijl zij
ook aangeven dat ‘het geven van overzicht aan medewerkers’ juist een belangrijke facilitering kan zijn
(zie hierna bij de interactie oriëntatie).
Hetzelfde belang geven de middenmanagers aan het rapporteren of ‘terugkoppelen’ zoals zij dat
noemen. De middenmanagers geven aan dat zijn rapporteren daarbij wel zien als ‘opstap voor een
gesprek’. Het is in hun beschrijvingen eerder een tussenresultaat dan ‘een doel op zich’. In de
bespreking van de sleutelmomenten krijgt het nauwelijks aandacht. Niet in het beoogde effect aan de
start en ook niet bij de inzichten en betekenisgeving aan het einde van de bespreking van het sleutelmoment. Wel geeft een middenmanager aan dat hij blij is dat hij het gesprek is aangegaan over de
rapportage en de kpi. Hij geeft bij zijn omschrijving ook aan dat hij ‘begrijpt dat het omstreden is, maar
de bespreking van de rapportage was een mooi en open gesprek’.
Het aangaan van het gesprek door de middenmanager is eveneens een voorbeeld van middenmanagers die het initiatief nemen in de sleutelmomenten. De initiatieven die de middenmanagers
daarbij beschrijven, worden door hen vaak genomen omdat zij ‘problemen’ of ‘issues’ zien die opgelost
moeten worden. Extern zijn dat signalen of klachten van klanten. Intern worden de initiatieven
genomen vanuit eigen waarneming of omdat medewerkers een signaal geven. Net als bij het zelf
afhandelen, geven middenmanagers daarbij bij een aantal sleutelmomenten aan ‘dat er van mij wordt
verwacht dat ik initiator ben’. Het is een handeling die door de middenmanagers als ‘logisch deel van
het werk’ worden gezien. Een middenmanager beschrijft bij een sleutelmoment dat hij ‘trots is op hoe
het initiatief heeft uitgepakt’, waarmee het handelen betekenis krijgt in de uitkomst en niet het handelen
zelf. Bij een advies van een klant om ‘nadat alles is opgelost het initiatief te nemen om te ‘evalueren en
te leren als alles achter de rug is’, beschrijft een middenmanager ook als relativering dat je soms moet
accepteren dat het ‘is zoals het is’. Om maar aan te geven dat middenmanagers niet op alles hoeven
te reageren en initiatief moeten te nemen.
Het overnemen is voor de middenmanagers een manier om te reageren als ze (met name medewerkers) willen helpen. Daarbij geven de middenmanagers in meerdere beschrijvingen aan dat zij
hierin ook risico’s zien van hun handelen. Zo geeft een middenmanager aan dat klanten het idee
kunnen hebben dat ze ‘gelijk gaan krijgen als de manager het overneemt’. Ook zien ze dat de middenmanager te snel kan overnemen en dat dan anderen steeds ‘alles bij jou neerleggen, als ze bijvoorbeeld koudwatervrees hebben voor nieuwe situaties’. Daarmee koppelen de middenmanagers het
overnemen aan de timing van het handelen. Naast de timing geven de middenmanagers in de beschrijvingen ook aan dat er rekening gehouden moet worden met de medewerker van wie wordt overgenomen. Die medewerker kan ‘incompetent overkomen’. Een middenmanager gaf daarbij aan dat hij
tevreden was over de uitkomst maar het de volgende keer toch ‘minder radicaal zou doen’. Daaraan
koppelde hij dat hij ‘beter kan communiceren waarom hij overneemt’. Maar in de meeste gevallen zijn
de middenmanagers in de beschrijvingen tevreden wanneer ze hebben overgenomen. En krijgen ze
‘complimenten voor mijn bemoeienis’. Het handelen zelf krijgt daarbij voor hen nog meer betekenis,
omdat zowel de medewerkers als de klanten aangeven dat ze ‘de juiste keuze hebben gemaakt om het
over te nemen’.
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9.4.2 Inhoudelijke oriëntatie
Bij veel van de sleutelmomenten die in de bijeenkomsten zijn besproken, geven middenmanagers aan
dat het van belang is dat zij willen en moeten weten ‘hoe het zit’. Feiten, data en informatie zijn daarbij
voor de middenmanagers onontbeerlijk. ‘Ik geloof niet in sprookjes’ schrijft een middenmanager hierover op. De middenmanagers leggen bij de bespreking van de sleutelmomenten veel nadruk op het
bepalen van hun positie in een dossier. Daarin handelen zij in hun ogen zo zorgvuldig mogelijk door te
werken vanuit een ‘goed beeld en voldoende feiten’. Het juist inschatten en ‘inventariseren’ van de
situatie is voor hen een betekenisvolle handeling. ‘Check, check, dubbelcheck’ schrijft een middenmanager hierover. Dit gaat dan in sommige gevallen door meerdere gesprekken te voeren. Om te
voorkomen dat deze dubbelchecks ten koste gaan van de doorlooptijd, geven de middenmanagers aan
dat zij hij het inschatten zich vooral moeten richten op de grote lijnen en ‘niet te veel de details ingaan’.
Het zelf waarnemen (bijvoorbeeld door te luisteren) wordt door de middenmanagers nauwelijks
expliciet genoemd aan het begin van de beschrijvingen in de invulformats, maar komt bijna altijd terug
bij het einde ervan. In dat deel van de bespreking geven de middenmanagers aan dat hun inzicht in het
eigen gedrag mede is voortgekomen uit de bespreking met de medewerker en de klant. Daarbij geven
de meeste middenmanagers aan dat zij ‘het goed gezien hebben’ of dat de beschrijving van wat hij
waargenomen heeft, door de klant en de medewerker wordt bevestigd. De sleutelmomenten zijn in
zichzelf voor de middenmanager een vorm van waarnemen. En met het opschrijven van de uitspraken
over de juistheid of waardering van het sleutelmoment door de klant en medewerker, worden de
middenmanagers bevestigd in de betekenis en waarde van het waarnemen.
Het vormen van een mening is voor de middenmanagers de meest genoemde handeling in de
beschrijving van de sleutelmomenten. De middenmanagers ‘beoordelen’ en ‘toetsen’ en ‘komen tot een
mening’. In de beschrijvingen liggen de handeling om te komen tot een mening en de uitkomst (het
hebben van een mening) zeer dicht bij elkaar. Middenmanagers geven aan dat die mening ‘bij mijn
werk hoort’, maar benoemen ook dat zij in het vormen van die mening ‘soms te snel gaan’. Een
middenmanager geeft bijvoorbeeld aan dat hij zich ‘te veel alleen op de feiten heeft gebaseerd’. En
een ander geeft aan dat hij ‘gelukkig ook zijn voelsprieten heeft gebruikt’. De mening is voor de
middenmanagers een middel om ‘snelheid te maken’ en ‘beweging te forceren’. ‘Indien ik overtuigd
ben van hoe het moet, dan zorg ik daarna dat het snel wordt gedaan’, schrijft een middenmanager
hierover op.
Dat dit in sommige gevallen niet de juiste mening is geweest, wordt voor de middenmanager duidelijk
als zij hun besluit onderbouwen. Wat nodig is want je moet volgens de middenmanagers altijd
‘uitleggen wat je kunt beloven’. Voor middenmanagers is het onderbouwen van een mening een
handeling die ‘ons scherp houdt’. Net zo goed als dat zij collega’s challengen op hun werk, verwachten
zij ook van anderen dat zij de middenmanagers helpen om ‘scherp aan de wind te varen. Er moet
immers worden gepresteerd’. Het onderbouwen is voor de middenmanager geen eenrichtingsverkeer,
maar is een handeling die betekenis krijgt ‘als we met elkaar de discussie aangaan’. Door het voeren
van een gesprek, dialoog of discussie. Bij die discussie over de onderbouwing van een mening, wordt
voor een middenmanager duidelijk wat de kwaliteit van zijn mening is. En daarbij schrijft een middenmanager op dat hij in een bepaald sleutelmoment ‘te veel heeft gewezen op wat er niet goed is
gegaan’, waardoor de acceptatie van wat de middenmanager zegt, niet goed gaat’. ‘Ik heb me te veel
alleen op de feiten gebaseerd’ geeft hij daarbij aan. Iets wat door meerdere middenmanagers wordt
beschreven, het vormen van een mening die voornamelijk op feiten is gebaseerd. Het volgen van ‘je
eigen gevoel’ of intuïtie zoals zij dat noemen, is lastig voor de middenmanagers in een tijd ‘waarin we
geen fouten mogen maken’.
Naast het onderbouwen van een beslissing of een mening, zijn er voor de middenmanager ook sleutelmomenten waarin hij medewerkers aan het informeren is. Dat kan gaan over een terugkoppeling van
een middenmanager over een beeld wat hij heeft of een inschatting die hij geeft gemaakt. Als
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middenmanagers daarover andere informeren, doen zij dat vanuit de overtuiging dat zij open willen
zijn om te kunnen bouwen aan vertrouwen. ‘Transparantie is enorm belangrijk’, schrijft een middenmanager hierover. Daarmee is informeren voor de middenmanager een betekenisvolle handeling bij
dat streven naar transparantie. Maar het tegenovergesteld, het opvragen, is dat voor hen net zo goed.
Daarbij geven de middenmanagers zelf aan dat zij vaker zouden willen opvragen dan zij nu (in de
beschrijving van de sleutelmomenten) doen. En bij voorkeur zijn dat ‘objectieve vragen, niet
oordelend’. Die vragen worden in de sleutelmomenten vooral gesteld aan medewerkers. Opvragen bij
andere middenmanagers wordt in de bespreking niet genoemd. En vragen stellen aan klanten is voor
de meeste middenmanager een leereffect uit de bijeenkomst, een handeling die ze juist vaker willen
doen. De verbazing dat dit kan en nog niet gebeurt, verleidt een middenmanager ertoe om op te
schrijven ‘is er soms angst om de klant te vragen?’. De vraag blijft onbeantwoord, maar uit de besprekingen komt wel naar voren dat de meeste middenmanagers hier nog niet eerder over nagedacht
hadden, voorafgaand aan de bijeenkomst.

9.4.3 Interactie oriëntatie
Bij het bespreken van de sleutelmomenten benoemen middenmanagers veelvuldig het belang van ‘met
elkaar samenwerken’ voor de klant. Een middenmanager schrijft hierover ‘met zijn allen één kant op,
dan krijg je dingen in beweging’. In een paar sleutelmomenten wordt er gesproken over sleutelmomenten waarin met een hoger echelon wordt samengewerkt. Maar middenmanagers werken in de
gebruikte sleutelmomenten vooral samen met (meestal één) medewerker om een probleem of issue op
te lossen. Er is dan sprake van een gezamenlijk ervaren probleem en een heldere verdeling van de
taken en verantwoordelijkheden. Het samen met een medewerker aan een (klant)vraag werken, wordt
door een middenmanager beschreven als ‘het met elkaar doen, om daarmee het vlot te trekken’. Het
samenwerken leidt er in de ideale situatie toe dat ‘het goed uitpakt voor alle partijen, trots’ zoals een
middenmanager dat beschrijft. En in de sleutelmomenten is dat ook voor het merendeel het geval.
Waarbij de middenmanager ziet dat de klant nog het meest kritisch is op de interne samenwerking,
als de klant zich hierin ‘niet gehoord voelt’. Het samenwerken zoals de middenmanager dat beschrijft
is hoofdzakelijk intern vormgegeven.
Het samenwerken krijgt niet alleen betekenis in de feitelijke uitkomst voor alle partijen, ook de wijze
waarop wordt samengewerkt is voor de middenmanagers betekenisvol. Middenmanagers schrijven op
meerdere plekken op het invulformat over het belang van ‘goede samenwerking’. In die context heeft
de samenwerking voor de middenmanagers vooral een betekenis van goed sfeer, openheid en goede
relaties. Zij gebruiken daarbij ook omschrijvingen als ‘teamwork’ en het ‘teamgevoel’. En geven aan dat
die samenwerking geldt voor ‘boven en beneden’. Daarmee niet alleen de medewerkers, maar ook de
hoger manager betrekkend. Het overleggen met een groep is daarbij een belangrijke handeling voor de
middenmanagers. Een collectief moment leidt er volgens de middenmanagers toe dat ‘er minder
sprake is wandelgangen’. Een andere middenmanager geeft hierbij aan ‘door partijen bij elkaar te
brengen (overleg) hebben we operationeel grote stappen gemaakt’. Het overleg is daarbij enerzijds
een middel, omdat het een plek is om ‘met elkaar afspraken te maken om een doel te behalen’, zoals
dat door een middenmanager werd beschreven. Een overleg is daarbij een vorm om ‘face-to-face bij
elkaar komen om dingen op te lossen’. Anderzijds heeft het overleg voor de middenmanagers daarnaast ook betekenis omdat het een plek is waarbij de middenmanager ‘kan investeren in relaties’.
En het niet alleen over inhoud gaat, maar de contacten tussen de deelnemers belangrijker zijn voor de
middenmanager dan de uitkomst.
In de interactie oriëntatie schrijven middenmanagers over het belang van ‘een open en eerlijke houding
en gedrag’. Dat is waar zij hun feedback met name op richten. Door ‘medewerkers aan te spreken op
gedrag en werkhouding’. Het geven van positieve feedback wordt in de bespreking van de sleutelmomenten niet als zodanig benoemd, maar de middenmanagers schrijven wel dat zij ernaar streven
om de medewerkers trots te laten zijn. Het geven van feedback krijgt daarbij voor de middenmanagers
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betekenis als deze duidelijk is en in balans is. Het belang hiervan wordt door een middenmanager in
een sleutelmoment verwoord als hij opschrijft ‘de pijn zit vooral in onduidelijke communicatie’. In dit
sleutelmoment herkent een medewerker zich niet in de feedback van de middenmanager. Voornamelijk omdat deze niet in balans is ‘te veel alleen op de feiten’ en ‘te weinig gekeken naar wat er wel goed
ging’. Belangrijk daarin vinden de middenmanagers dat zij voorbeeldgedrag laten zien in de open en
eerlijke houding, door zelf ook ‘fouten toe te geven’. Iets wat zij in de bespreking van de sleutelmomenten hebben gedaan als dat aan de orde was, blijkt uit de beschrijvingen van de klant en
medewerker.
Het geven van feedback wordt door de middenmanagers primair gedaan in een bilateraal gesprek.
Dit wordt door hen niet als aparte handeling beschreven in de invulformats, maar is ingesloten in de
beschrijvingen van de sleutelmomenten. Bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek of een gesprek met
een sollicitant worden door een middenmanager als vanzelfsprekend in een een-op-eensetting
geplaatst. Tijdens de bijeenkomst is daar door de middenmanager geen extra betekenis aangegeven.
Het coachen van medewerkers wordt, net als het geven van feedback, door de middenmanager
voornamelijk in een een-op-eensetting gedaan. Daarbij gebruiken de middenmanagers omschrijvingen
variërend van ‘mentoring’ en ‘opleiden in vaardigheden’ tot ‘in de gaten houden’. Deze omschrijvingen
hebben voor middenmanagers de betekenis van ‘een medewerker helpen in zijn eigen ontwikkeling’.
Daarbij geven zij ook ‘tips’ en doen ze suggesties. Het zijn de enige verwijzingen naar het adviseren
dor de middenmanagers. In de beschrijvingen van de middenmanager wordt hierin geen aparte aandacht aan gegeven en is onderdeel van het coachen. Het coachen moet in de beschrijvingen van de
middenmanagers primair door henzelf worden gedaan, omdat daarmee ook de relatie tussen de
middenmanager en de medewerker wordt verstevigd. Maar in een sleutelmoment wordt ook
beschreven dat het beter is om ‘externe hulp te durven vragen’ als er bijvoorbeeld een complexe
privésituatie meespeelt.
‘In gesprek zijn is een basis voor vertrouwen’ geeft een middenmanager aan, om te benadrukken dat
hij veel gesprekken met medewerkers voert. En om aan te geven dat hij het belangrijk vindt dat de
medewerkers zich vertrouwd voelen. De middenmanagers zetten in hun betekenisgeving van het
handelen binnen de interactie oriëntatie het presteren van de medewerker meestal centraal. De
middenmanagers spreken op meerdere momenten over het steunen van hun medewerkers. Daarbij
heeft het steunen voor middenmanagers de betekenis van ‘ruggensteun’, ‘er zijn als het moet’ en
‘beschikbaar zijn’. Het steunen heeft in sommige sleutelmomenten en concrete en manifeste vorm
door bijvoorbeeld een contractverlenging voor een medewerker of door een expliciet uitgesproken
vertrouwen. Maar ook het ‘inhoudelijk opleiden van een medewerker’ wordt door een middenmanager
als steunen benoemd, omdat hij ‘zijn tijd hieraan besteed en dat zegt toch wel iets’. De impliciete vorm
van steunen wordt als waardevol gezien door de middenmanagers maar zij realiseren zich dat dit een
risico meebrengt. Een medewerker kan zich bijvoorbeeld gesteund voelen doordat de middenmanager
meegaat naar een klant, maar dit kan ook uitgelegd worden als bemoeizucht of overrulen. Daarom is
het volgens de middenmanagers van belang om deze handeling vaker te expliciteren naar de
medewerker en naar de klant, om daarmee het handelen van de middenmanager meer betekenis te
geven.
Ook bij het containen, beschrijven middenmanager dat zij zich realiseren dat hun handelen voor de
buitenwacht onzichtbaar is of verkeerd kan worden uitgelegd. Zij benoemen dat onder meer bij het
wegnemen van werkdruk of het ‘beschermen van een medewerker voor kritiek van de klant’. Door dit in
ieder geval aan de medewerker te communiceren, krijgt het handelen volgens de middenmanagers
meer betekenis. Omdat medewerkers daarmee zien wat de middenmanagers doen en waarom zij dat
doen. Van belang is daarbij dat de middenmanagers het containen afstemmen op de medewerkers.
Het handelen moet gericht zijn op het belang van de medewerker, en niet op hetgeen zich aandient of
wat er weggehouden moet worden. Bij het containen geven zij aan dat zij daar beter over zouden
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kunnen communiceren, bij het faciliteren plaatsen zij deze kanttekening niet. Daarbij is in de beschrijvingen van de middenmanagers, voor de medewerkers voldoende zichtbaar wat de middenmanagers
doen. Dat laat onverlet dat in een aantal beschrijvingen, de middenmanagers constateren dat de
medewerkers het faciliteren niet waardevol vinden. ‘Ik begrijp dat het instrument omstreden is. Maar
heeft wel andere dingen opgeleverd’. Daarbij geven middenmanagers aan dat zij de faciliteiten ‘steeds
opnieuw moeten afwegen en bijstellen’. Het faciliteren krijgt daarmee voor de middenmanagers
betekenis doordat dit een continu proces is, waarbij zij in dialoog zijn met de medewerkers. Bij dat in
gesprek gaan met medewerkers zouden middenmanagers ook moeten onderzoeken en veel vragen
moeten stellen, zo geven zij zelf aan. Het vragen en onderzoeken ‘heeft als effect dat de ander zich
serieus genomen voelt’. Waarmee de middenmanager informatie krijgt op inhoudelijk niveau en
gevoelsniveau. Het belang van (meer) vragen stellen wordt door de middenmanagers meerdere malen
beschreven in het invulformat van de bijeenkomst. Waarbij vragen stellen ook de betekenis krijgt van
‘toetsen’ tot ‘signalen ophalen’ en ‘ruggenspraak houden’.

9.4.4 Macht oriëntatie
Bij het bespreken van de handelingen in deze metacode spreken de meeste middenmanagers over het
belang van ‘duidelijk zijn’ en dat zij ervoor zijn om ‘rust te creëren’. Dat belang wordt nog eens benadrukt aan het einde van de bespreking van de sleutelmomenten, als zij van klanten en medewerkers
hebben gehoord hoe ingewikkeld het intern is georganiseerd. Besluiten is daarbij voor de meeste
middenmanagers betekenisvol als handelen, omdat het helderheid schept. Daarbij geven de middenmanagers aan dat de besluiten aan kwaliteit winnen, als er contact is geweest met de groep en als er
transparantie is. Over dat laatste geven zij aan dat er zeker bij ‘moedige besluiten’ beter over het
besluiten (als proces en als uitkomst) gecommuniceerd moet worden. Waarbij met name de
verschillende alternatieven en de besluitvormingscriteria meer toegelicht zouden moeten worden.
Middenmanagers zijn tevreden over het besluiten in de sleutelmomenten, maar ‘het kan altijd beter’.
De communicatie wordt door middenmanagers ook als essentieel onderdeel beschreven van het
bestraffen en belonen. Bij de bespreking van sleutelmomenten waarbij de middenmanagers bestraffen,
beschrijft een middenmanager ‘een slechte boodschap is vervelend, als je het maar goed kunt uitleggen’. Bestraffen vormt voor de middenmanagers een manier om medewerkers duidelijk te maken
dat zijzelf een grote verantwoordelijkheid hebben in hun functioneren. Want ‘bij onder prestatie kun je
het niet terugleggen bij de baas’. De middenmanager ervaart vanuit de klanten waardering voor het
handelen, omdat het daarna effect heeft op die medewerker en zijn team. In een sleutelmoment
waarop een middenmanager bestraft, is de medewerker met name opgelucht dat het dossier afgerond
is ondanks dat hij er zelf slechter door is geworden vanwege de aantekening in zijn dossier. En in een
ander sleutelmoment ontstond er weliswaar verdeeldheid in het team naar aanleiding van de ‘straf’,
maar op lange termijn merkt men de verbetering en is het toch goed geweest. Volgens de middenmanagers is het bij bestraffen van belang om ‘door de pijn van het moment heengaan’ en te richten op
de lange termijn. Bij het belonen schuilt volgens de middenmanagers juist het gevaar in een incidentele
beloning. Zij geven aan dat bij belonen het van belang is om ook daarna aandacht te blijven geven aan
de medewerkers en het niet een eenmalig iets te laten zijn. ‘Daarmee bereik je structureel tenminste
iets en geef je een heldere boodschap af over (goed) werkgeverschap’, gaf een middenmanager
daarover aan.
Ook bij het regie voeren werd door de middenmanagers benoemt dat het niet eenmalig moet zijn, maar
dat er over een langere periode wordt gehandeld. In een sleutelmoment werd daarbij aangegeven dat
er ook sprake moet zijn van ‘nazorg na het gesprek en het bereikte resultaat. Regie voeren moet ook
na de afronding’. Bij het bespreken van de regievoering werd door de middenmanagers vooral
gesproken over regie nemen, het naar je toetrekken. Middenmanagers zien zichzelf als een ‘pin in het
web’ die ‘lijnen uitzet en alles doet voor de klant’. Daarbij mag, volgens de middenmanager’ gestuurd
worden op resultaat en is het mooi als je ‘anderen zelf tot een ontdekking kunt laten komen’. Bij het
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regievoeren is er volgens de middenmanagers veel contact met anderen, en moeten zij zich steeds
afvragen of de richting die zij hebben aangegeven, nog wordt gehaald. In een aantal gevallen constateren middenmanagers dat het niet gaat zoals zij willen en escaleren zij naar de hogere manager.
Daarbij schrijven middenmanagers dat het leidt tot ‘frustratie omdat het niet lukt’. Ook geven zij aan dat
ze bij het escaleren ‘de emotie overboord zetten, soms is het goed in te zien dat er krachten zijn die
boven je niveau spelen’. Het escaleren is echter niet een voorkeurshandeling van veel middenmanagers. Zij schrijven daarover dat het ‘merkwaardig is dat managers niet meer bevoegdheden
hebben’. Middenmanagers geven bij het escaleren de betekenis van ‘accepteren dat nu eenmaal zo is’
en benoemen het in sommige gevallen als een ‘moeizaam proces’.
Middenmanagers geven naast het escaleren ook een minder positieve betekenis aan het negeren. Zij
geven in de beschrijving nauwelijks aandacht aan het negeren en als zij dat doen dan benoemen ze
dat in termen van ‘afhouden’, ‘parkeren’ en ‘ontlopen’. Waarbij het parkeren in een sleutelmoment nog
‘een goede zet bleek’ toen de middenmanager merkte ‘dat hij een verkeerd besluit had genomen’. Het
negeren is in dat sleutelmoment niet de eerste voorkeur voor de middenmanager, maar is een manier
om te repareren. In een ander voorbeeld werd er door een middenmanager weliswaar bewust
genegeerd, maar was het volgens hem niet goed dat hij ‘niet verteld waarom hij de boel afhield’.
Middenmanagers hebben bij het negeren de neiging om te verantwoorden waarom ze iets niet doen.
En bij kiezen doet zich iets vergelijkbaars voor, alleen geven ze daarbij aan waarom ze niet besluiten.
Middenmanagers gebruiken uitgebreide toelichtingen bij het beschrijven van sleutelmomenten waarbij
zij kiezen. Daarbij geven zij aandacht aan het proces door te benoemen dat ze ‘inmasseren’ en dat ze
‘afwegingen maken tussen eigen belang en het belang van anderen’. Bij de bespreking van de sleutelmomenten geven zij aan dat zij ‘wel een voorkeur uitspreken, maar niet te snel tot actie of besluiten
willen overgaan’. Een andere middenmanager schreef in dat kader dat het van belang is ‘dat je weet
waarover je mag beslissen’ en anders ‘in ieder geval moet kiezen’. Daarmee geeft hij kiezen de
betekenis van een handeling die hij doet als een andere handeling (besluiten) niet kan of mag.
Opvallend is dat de middenmanagers bij deze handeling, in het invulformat vaak aangeven dat het
inzicht is dat zij de ‘juisten keuze gemaakt’ hebben. De instemming van anderen over hun handelen,
is vaak zichtbaar bij het kiezen door middenmanagers.
Bij de betekenisgeving van het ruimte geven wordt deze instemming van anderen, door de middenmanagers nauwelijks benoemd. Vanuit de inhoud van de sleutelmomenten wordt duidelijk dat er ‘te
veel lijnen en schijven zijn, dus je moet focus aanbrengen op wie je wat laat doen’. En ook geven
middenmanagers aan dat ‘medewerkers vaak al te weinig invloed hebben’. Middenmanagers zijn
duidelijk over deze handeling dat zij vooral medewerkers ‘ruimte geven om te presteren’. Het geven
van ruimte houdt in dat de middenmanagers vooraf de kaders voor de ruimte bepalen. In de beschrijvingen van die kaders geven middenmanagers aan dat ‘de verantwoordelijkheid duidelijk moet zijn’ en
dat het hun rol is om deze helder te maken. Vervolgens zien zij voor zichzelf enerzijds een rol als
mentor (wat gekoppeld is aan het coachen uit de interactie oriëntatie) enanderzijds het bewaken van
de kaders (gekoppeld aan het bestraffen en belonen van hiervoor). De kaders moeten voor iedereen
helder zijn. Daarbij benoemt de middenmanager met name de medewerker, maar neemt hij uit de
bijeenkomst mee dat dit ook helder moet zijn voor de klant. Zodat deze weet dat een medewerker
‘bevoegd is om te handelen’. Als inzicht uit de bijeenkomst geven middenmanagers aan dat de kaders
ook bij een klant getoetst of vooraf kunnen worden opgevraagd. Wat verwachten klanten van een
medewerker in het algemeen en een bepaalde casus in het bijzonder? Dat geeft de middenmanager
belangrijke informatie voor het opstellen van de kaders. Omdat daarmee de kaders niet alleen intern,
maar ook extern relevant zijn. Het is een extra betekenis van ruimte geven, die de middenmanagers
meenemen uit de bespreking van de sleutelmomenten met klanten en medewerkers.
Met de betekenisgeving door middenmanager aan het handelen binnen de macht oriëntatie zijn de
uitkomsten van het eerste deel van de bijeenkomst beschreven. Dit eerste deel van de bijeenkomst is
gebaseerd op een subset van de beschikbare sleutelmomenten die door de middenmanagers is
gekozen. Een beschrijving van de opbouw van deze subset, wordt gegeven in de volgende paragraaf.
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9.4.5 Samenstelling van de subset van sleutelmomenten
Bij de voorbereiding van de bijeenkomst is de keuze voor de sleutelmomenten die zouden worden
besproken, volledig bij de middenmanagers gelaten. Daarmee wordt aangesloten bij de positie van de
participerende waarnemer in de zin dat de onderzoeker beend is bij de deelnemers aan het onderzoek,
maar dat de onderzoeker zo min mogelijk het waarnemen beïnvloed. In de voorbereiding zijn de
middenmanagers wel geïnformeerd over het verloop van de bijeenkomst en de beoogde doelstelling
vanuit het onderzoek.
Uiteindelijk zijn door de middenmanagers 33 sleutelmomenten besproken. In sommige gesprekken zijn
twee in plaats van drie sleutelmomenten behandeld, omdat het gesprek meer tijd vergde dan de
30 minuten die per sleutelmoment was ingepland. In alle gevallen is in de bijeenkomst wel de volledige
1,5 uur gebruikt die hiervoor beschikbaar was. De 33 sleutelmomenten bevatten in totaal 109 gecodeerde handelingen. De handelingen zijn verdeeld over de vier metacodes opgebouwd uit 27 van de
actie oriëntatie, 27 van de inhoudelijke oriëntatie, 36 van de interactie oriëntatie en ten slotte 19 van de
macht oriëntatie. Deze aantallen zijn in verhouding tot elkaar, vergelijkbaar met de verhouding in de
aantallen die voor alle 635 handelingen is vastgesteld. Daarmee vormen de 33 sleutelmomenten een
goede afspiegeling van de metacodes.
Ook zijn binnen de metacodes alle 30 hoofdcodes aan de orde geweest in de bespreking met de
klanten en medewerkers. Daarbij waren Waarnemen, Besluiten, Afhandelen zelf en Bilateraal gesprek
het meest aanwezig in de sleutelmomenten die besproken zijn. Deze handelingen zijn echter in de 635
handelingen die in hoofdstuk 8 zijn gecodeerd, ook meer aangetroffen dan andere handelingen en
vormen eveneens een goede weergave van de codes uit hoofdstuk 8.
Bij de selectie van de 33 sleutelmomenten van de middenmanagers is door hen (soms achteraf)
aange-geven dat zij op drie factoren hebben gelet. De eerste factor is of het een sleutelmoment is
‘waar klanten en medewerkers iets van kunnen vinden’. In de geselecteerde sleutelmomenten is
zichtbaar dat de Situatie (uit de STAR-opbouw) meer aan de klant gerelateerd is dan in de totale
dataset van sleutelmomenten. Ook HR gerelateerde situaties zijn verhoudingsgewijs meer aanwezig.
De interne processen of overleggen, worden minder vaak in de geselecteerde sleutelmomenten
benoemd. De tweede factor waar de middenmanagers op selecteerden is of zij dachten naar aanleiding van het sleutelmoment ‘iets te kunnen leren’. Het sluit aan bij wat Schuiling en Vermaak (2016)
bij actieonderzoek plaatsen in de context van ‘Developing professions’. De middenmanagers
gebruikten de bijeenkomst om individueel te leren en te ontwikkelen, zij zoeken bewust naar feedback
en betekenis van momenten die zij belangrijk hebben gevonden in de afgelopen periode. Daarbij
geven de middenmanagers aan dat zij met name gericht zijn op hun eigen leren. Het verbeteren van
respectievelijk de Bank en Verzekeraar (wat Schuiling en Vermaak benoemen als ‘improving
institutions’), is voor hen ondergeschikt.
De derde en laatste factor die door de middenmanagers is gebruikt in de selectie van de sleutelmomenten is gekoppeld aan de setting van de bijeenkomst. Middenmanagers gaven vooraf aan dat
het ‘spannend is’ en dat zij zicht kwetsbaar voelden in de bespreking van hun sleutelmomenten.
Ondanks dat de instructie en opzet van de bijeenkomst gericht is op de betekenisgeving, waren zij op
hun hoede voor een (negatief) oordeel. Bij de selectie van de sleutelmomenten hebben zij erop gelet
dat het bespreken van de sleutelmomenten, hun positie niet zou ondermijnen. Te gevoelige of
persoonl-ijke sleutelmomenten zijn daarom bewust niet geselecteerd, gaven zij aan. ‘Het moet
natuurlijk niet mijn positie ondermijnen’. Kijkend naar de geselecteerde sleutelmomenten is de taak van
(eind)Verantwoordelijke en Beslisser, vaker in de geselecteerde sleutelmomenten van toepassing dan
binnen de totale set aan sleutelmomenten. Hier zijn de middenmanagers het meeste in geïnteresseerd
en het levert voor hen de ‘meeste puzzels en dilemma’s op’, gaf een middenmanager na de bijeenkomst aan. Maar bij deze sleutelmomenten voelden de middenmanagers zich als persoon minder
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kwetsbaar en richtte het gesprek zich met name op het handelen en het resultaat. Bij de bespreking
van de sleutelmomenten werd dan ook door de middenmanagers zelf, met regelmaat opgeschreven
dat zij ‘het goed gedaan hebben’. In de geselecteerde sleutelmomenten waren de resultaten ook al
positief beschreven (‘de klant is tevreden’ of ‘het is opgelost’) en dat werd bij de inzichten van de
middenmanager in de bijeenkomst meerdere malen bevestigd.
De selectie van de sleutelmomenten geeft een goed beeld van de totale set aan sleutelmomenten die
in het onderzoek zijn verzameld. De opbouw van de 33 besproken sleutelmomenten is vergelijkbaar
met de opbouw van de gehele set. En daarmee geeft de bespreking in het eerste deel van de bijeenkomst een goed beeld van de betekenisgeving van de totale dataset van 196 aangeleverde sleutelmomenten.
In paragraaf 9.4.6 wordt ook het tweede deel van de bijeenkomst weergegeven, waarbij de middenmanager met elkaar hebben stilgestaan bij vier vragen die betrekking hebben op de onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvraag.

9.4.6 Groepsinterview van middenmanagers
De middenmanagers hebben in het tweede deel van de bijeenkomsten vier vragen beantwoord die qua
bewoording anders zijn dan de vragen voor klanten en medewerkers, maar die dezelfde onderwerpen
behandelen. De onderwerpen betreffen de tevredenheid over de dienstverlening, wat middenmanagers
belangrijk vinden in hun werk, waarom middenmanagers denken dat klanten voor hun bedrijf kiezen en
als laatste het handelingsrepertoire van de middenmanager. Voor de middenmanagers zijn deze
onderwerpen deels ook aan de orde geweest in het destinatiedocument. En net als in het destinatiedocument is bij de weergave van de uitkomsten van dit deel van de bijeenkomst, sprake van de
spreektheorie van de middenmanagers. Daarbij hebben zij, net als de klanten en de medewerkers, bij
de beantwoording van de vier vragen de inzichten uit het eerste deel van de bijeenkomst meegenomen. Maar is in de toelichting op de vier vragen aangegeven dat zij de vragen in bredere zin
moeten beantwoorden. Waarbij zij ook inzichten en beelden hebben meegenomen die verder gaan
dan de geselecteerde sleutelmomenten.
Bij het weergeven van de antwoorden is net als bij de medewerkers en klanten, gezocht naar betekenisvolle clusters in de post its van de klanten. Daarbij is ook gebruikgemaakt van de veldnotities van de
nabespreking die zijn gemaakt door de begeleider van dit deel van de bijeenkomst. De nabespreking
van de post its is gebruikt om te bepalen aan welke antwoorden door de klanten veel betekenis werd
gegeven (omdat er bijvoorbeeld langere tijd over werd gesproken, er meerdere voorbeelden werden
genoemd of doordat de medewerkers zelf aangaven dit betekenisvol te vinden). Hoe vaak het
antwoord is genoemd, heeft daarin meegewogen in de betekenisgeving. Er is voor gekozen om de
aantallen niet weer te geven in de beschrijving van de antwoorden even betekenisvol zijn en ten
opzichte van elkaar op gelijk niveau dienen te worden gezien. De uitkomsten van dit deel van de
bijeenkomst, worden hierna beschreven.
1. Wanneer is mijn bedrijf tevreden over de dienstverlening?
Aan de middenmanagers is gevraagd om te beschrijven wanneer zij denken dat hun bedrijf tevreden is
over de dienstverlening. Daarbij is in de toelichting aangegeven dat het hierbij gaat om de ervaring en
beleving die de middenmanagers hierbij hebben. Wat zij er in de dagelijkse praktijk van merken en
waar zij op worden aangesproken dan wel op worden aangestuurd door hogere managers. En waar zij
in hun handelen rekening mee houden als ‘verwachting vanuit de organisatie’. De belangrijkste
antwoorden zijn:
- Net Promotor Score/Klant tevredenheid
- KPI (omzet) op orde
- marge
- veel maatwerk
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proactief
snelheid, als alles snel verloopt
duidelijkheid
afspraken nakomen
medewerkers tevreden.

Als belangrijkste antwoord op deze vraag benoemen de middenmanagers de tevredenheid van de
klant. Zowel in de post its als in de nabespreking geven de middenmanagers aan dat zij in hun dagelijkse werk merken dat ‘de organisatie tevreden is als de klanten tevreden zijn’. Dat bepaalt voor een
groot deel de keuzes die de middenmanagers maken in hun eigen handelen. Zij benoemen ook dat
omzet en marge voor de organisatie belangrijk zijn, maar dat dit meer als uitkomst van de klanttevredenheid wordt ervaren. En een middenmanager gaf hierover aan dat ‘financieel gezond zijn’
ook in het belang van de klant is. Waarmee de klant weer als belangrijkste factor wordt genoemd.
Bij de tevredenheid over de dienstverlening wordt vervolgens een aantal parameters genoemd door de
middenmanagers, die volgens hen belangrijk zijn in de tevredenheid van de klanten. Deze antwoorden
(maatwerk, snelheid, duidelijkheid en afspraken nakomen) worden gezien als factoren die de klanttevredenheid bepalen en daarmee ook de tevredenheid van de organisatie zelf. De tevredenheid van
de medewerkers wordt ook deels gekoppeld aan de klant (‘een glimlach hoor je door de telefoon’),
maar wordt ook als een zelfstandig element van tevredenheid van de organisatie genoemd door de
middenmanagers. Het zijn van ‘een goede werkgever’ is belangrijk voor de dienstverleners en tevreden
medewerkers is daarin voor de middenmanagers bepalend.
2. Wat vind ik belangrijk in mijn werk?
Als tweede is aan de middenmanagers gevraagd wat zij belangrijk vinden aan hun werk. Wat is hun
beweegreden om dit werk te doen. Daarbij is aangegeven dat het gaat om hun huidige werk. Dus bij
zijn huidige werkgever (De bank of De verzekeraar) en in de functie als middenmanager. Bij het toelichten op de vraag is aangegeven dat het ook mag gaan om ‘wat vind je leuk’ of ‘waarom doe je dit
werk’. De belangrijkste antwoorden op deze vraag zijn:
- met mensen werken
- ontwikkeling van mezelf en mijn mensen
- klanten helpen
- resultaten boeken
- teamprestatie neerzetten
- afwisseling
- mandaat hebben en vrijheid in keuzes maken
- passie, energie, plezier.
Opvallend is dat de middenmanagers unaniem aangaven dat het werken met mensen en met name
het werken met medewerkers, voor hen het belangrijkste is in hun werk. Het is voor hen niet alleen
belangrijk, zij halen hier ook de meeste voldoening uit. Het helpen van klanten wordt door de middenmanagers ook benoemd, maar is in hun werk ‘een gevolg van goede medewerkers’. In de nabespreking wordt de ontwikkeling en prestatie van de medewerkers door de middenmanagers gekoppeld aan
de tevreden klanten uit vraag 1. Middenmanagers zien de medewerkers als de meest directe manier
waarmee zij de klanttevredenheid kunnen sturen. Zij behandelen hun medewerkers niet sec als
‘middel’, maar als persoon waarmee zij samenwerken om een resultaat te boeken. Die samenwerking
en interactie met medewerkers is voor de middenmanagers motiverend. De middenmanagers halen de
meeste voldoening uit hun werk als zij zien dat ‘het team een prestatie neerzet’. De medewerkers
leveren die prestatie en de middenmanagers zorgen ervoor dat de medewerkers dit goed (en steeds
beter) doen. Zij zien de medewerkers als ‘het team’, het MT wordt hierin niet genoemd.
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Kijkend naar hun eigen werk, vinden de middenmanagers afwisseling en energie belangrijk. Het
motiveert hen om hun werk te doen. Daarbij halen ze veel energie en plezier uit de resultaten die ze
boeken, maar ook uit de invloed die zij daarop hebben. Mandaat en vrijheid zijn daarin belangrijk voor
de middenmanagers.
3. Waarom kiezen klanten voor ons?
In het eerste deel van de bijeenkomst hebben de middenmanagers gesproken met een of meerdere
klanten. Daarbij hebben zij gehoord welke betekenis de klanten geven aan de sleutelmomenten.
Waarbij de klanten ook in sommige gevallen hebben aangegeven wat zij van de dienstverlening en de
dienstverlener vinden. In het beantwoorden van deze vraag is de middenmanagers meegegeven dat zij
niet alleen de klant(en) uit het eerste deel van de bijeenkomst in gedachten moesten nemen, maar
naar hun hele klantpopulatie moesten kijken. Daarbij kunnen zij ook andere klantcontactmomenten
meenemen en eventuele onderzoek die zij kennen over de klantwaardering van de dienstverlener.
De belangrijkste antwoorden die de middenmanagers op deze vraag hebben gegeven zijn:
- persoonlijke dienstverlening/klik
- gehoord voelen
- betrouwbaarheid
- prijs - kwaliteit/expertise
- snel schakelen, afspraken nakomen, oplossingsgericht
- In klip en klare taal uitleggen waarom processen zijn zoals ze zijn
Volgens de middenmanagers kiezen klanten met name voor de dienstverlener vanwege de persoonlijke dienstverlening en de klik met de medewerker. In lijn met de antwoorden op de vorige vragen, is
de medewerker de belangrijkste schakel in de klanttevredenheid. Daarbij is een persoonlijke klik van
belang, maar gaat het in het contact tussen klant en medewerker ook over snelheid, afspraken
nakomen en zaken oplossen. Opvallend is dat de prijs en het product hierbij in de ogen van de
middenmanagers een minder belangrijke rol spelen. Als je ‘goed luistert naar de klant’ en ‘te
vertrouwen bent’, dan is een prijs geen blokkade volgens de middenmanagers. Een klant wil ‘geen
nummer zijn’, maar een persoon. Dus van belang is dat de klant ‘het gevoel krijgt dat hij uniek is’,
volgens een middenmanager.
4. Hoe voeg ik waarde toe aan klanten en medewerkers, wat is mijn effectieve handelingsrepertoire?
De vierde en laatste vraag in dit tweede deel van de bijeenkomst gaat over het handelingsrepertoire
van de middenmanager. Gevraagd is aan de middenmanagers om aan te geven hoe hij waarde
toevoegt aan het primaire proces, aan de interactie tussen medewerker en klanten. Wederom is hierbij
aangegeven dat de vraag niet alleen gaat over de (besproken) sleutelmomenten, maar dat de vraag
betrekking heeft op het handelingsrepertoire van de middenmanager in zijn dagelijkse werk. In de
toelichting is ook aangegeven dat het bij de beantwoording van deze vraag gaat om iets wat hij
daadwerkelijk doet. Dus niet wat hij zich voorneemt of wat hij graag zou willen doen. Het zijn
handelingen die op dit moment tot zijn handelingsrepertoire behoren.
De belangrijkste antwoorden zijn daarbij:
- prioriteren
- regie/verantwoordelijkheid nemen
- tegenwicht geven aan interne druk
- masseren tussen belangen klant en bedrijf
- eigen mening inzetten/doordrukken/power gebruiken
- kracht team gebruiken
- mensen beter maken
- talent ontwikkelen
- medewerkers helpen, volgen, monitoren
- vertrouwen uitstralen en ondersteunen/voorbeeldrol
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-

externe focus: in gesprek met klant en klanten helpen
scherpte, verrassen
dynamische manager/flexibel zijn
werk-privébalans managen.

In de nabespreking van de post its werd door de middenmanagers de meeste nadruk gelegd op het
handelen in de macht oriëntatie. Het inzetten van zijn macht komt tot uiting in de besluiten die de
middenmanager neemt (prioriteren). De meeste toegevoegde waarde wordt door de middenmanagers
gezien in het regie voeren en ‘power gebruiken’. Hij doet dat in het belang van zowel de klant als het
bedrijf. En ziet voor zichzelf een toegevoegde waarde in het ‘tegenwicht aan de interne druk’. Die
ervaart hij met name vanuit de toezichthoudende afdelingen zoals de audit en risk en compliance
afdelingen. Deze afdelingen zijn voor de middenmanager minder met de klant bezig, maar hebben
wel grote invloed op de dagelijkse gang van zaken.
Op het grensvlak tussen klantbelang en bedrijfsbelang is de middenmanager ook aan het masseren
door veel samen te werken en te overleggen, handelingen uit de interactie oriëntatie. Ook in de
handelingen uit de interactie oriëntatie ziet de middenmanager zijn toegevoegde waarde. De interactie
is vooral gericht op de medewerkers waarbij het coachen, steunen en containen door hen (in andere
bewoordingen) worden benoemd.
De actie oriëntatie wordt door de middenmanagers voornamelijk gekoppeld aan het ‘voorbeeldgedrag’
wat zij laten zien naar medewerkers. Onder meer door flexibel te zijn en door scherp te zijn op zaken.
Daarnaast is het overnemen van klantcontacten voor de middenmanagers ook een waardevol onderdeel van hun handelingsrepertoire. Wat eveneens een onderdeel is van de actie oriëntatie. Daarbij is
de inhoudelijke kennis een randvoorwaarde om goed te kunnen overnemen. Handelingen uit de
inhoudelijke oriëntatie worden door de middenmanagers niet actief als waarde toevoegend handelen
benoemd. In de nabespreking worden de handelingen wel (geholpen) benoemd als onderdeel van het
handelen, maar daarbij is eerder sprake van voorwaardenscheppend handelen dan direct waardetoevoegend. In het proces denken zou dit worden omschreven als ‘noodzakelijk, niet waardetoevoegend
handelen’. De inhoud is nodig, maar ‘daar zijn wij eigenlijk niet voor’. Zonder inhoud verliest de
middenmanager echter zegkracht (macht), geven zij in de nabespreking aan, dus in de praktijk vinden
zij dat zij er tijd aan moeten besteden. Om daarmee waarde te kunnen toevoegen vanuit de macht
oriëntatie.
Met het weergeven van de antwoorden van de middenmanagers op deze vierde vraag, wordt de
betekenisgeving door de middenmanagers afgesloten. In de volgende paragraaf wordt de collectieve
betekenisgeving van de klanten, medewerkers en middenmanagers tezamen beschreven.

9.5 Betekenisgeving in het collectief
In de voorgaande paragrafen is de betekenisgeving beschreven van de klanten, medewerkers en
middenmanagers als afzonderlijke groepen. Daarbij is de betekenisgeving beschreven vanuit het
perspectief van de vastlegger, zoals de actor het heeft vastgelegd op het A3-invulformat. In deze
paragraaf wordt ook de collectieve betekenisgeving van deze groepen gezamenlijk weergegeven.
Dit gebeurt aan de hand van de afsluiting van de totale bijeenkomst waarbij een bespreking is geweest
met alle aanwezige middenmanagers, klanten en medewerkers gezamenlijk. Daarin is collectief
betekenisgegeven aan het handelen van de middenmanagers. Dit deel van de bijeenkomst is
gehouden nadat de sleutelmomenten in heterogene groepen is besproken en de vier vragen in homogene groepen zijn beantwoord. Voortbouwend op deze eerdere betekenisgeving van de deelnemers,
vormen de uitkomsten van de collectieve bijeenkomst tevens een analyse van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in betekenisgeving tussen de verschillende actoren. In dit deel van de
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bijeenkomst is door de deelnemers bepaald waarover is gesproken en waaraan aandacht kon worden
besteed. Daarbij zijn met name de overeenkomsten en verschillen in betekenisgeving benoemd, zoals
de deelnemers aan de bijeenkomst die in het voorgaande deel van de bijeenkomst hebben ervaren.
Er is, gezien de beschikbare tijd van deze bijeenkomst, niet naar gestreefd een totaalbeeld van de
over-eenkomsten en verschillen te schetsen. Wel zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen
voor en door de deelnemers benoemd. En in de interactie tijdens het benoemen hiervan, is verder
collectief betekenis gegeven. Waarbij ook is geconstateerd door de deelnemers dat ‘het van belang is
dat steeds opnieuw de middenmanager nagaat of we hetzelfde ervaren bij wat hij doet’. Een oproep
om de betekenisgeving niet alleen in een bijeenkomst aan het handelen te geven, maar dit ook in het
handelen te doen.
Bij het weergeven van de collectieve betekenisgeving wordt allereerst aangesloten bij de vier metacodes die zijn onderscheiden voor het handelen van de middenmanagers. Daarbinnen wordt stilgestaan bij de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in betekenisgeving van de aanwezige
deelnemers. Daarna wordt deze paragraaf afgesloten met aanvullende noties en reflecties door de
deelnemers aan de bijeenkomst.
1. Actie oriëntatie
De betekenis van het zelf afhandelen door de middenmanager krijgt door de aanwezigen in de bijeenkomst de betekenis van ‘vooropgaan in de strijd’ en ‘voorbeeldrol’. Het wordt door de aanwezigen
positief gelabeld. In de bespreking wordt het zelf afhandelen voornamelijk gekoppeld aan het ‘doorbreken van het interne gedoe’, waarbij de middenmanager ‘veel voor elkaar kan krijgen’. Het zelf
afhandelen is voornamelijk besproken in de context van het klantcontact en de interactie met de klant.
Ook het overnemen is in de collectieve betekenisgeving gekoppeld aan het klantcontact. In die
situaties geven met name de klanten aan dat zij dit handelen zo min mogelijk willen zien of merken.
Zij willen met de medewerker het kunnen regelen. Overnemen mag in hun ogen alleen als ‘er crisis is’.
De medewerkers en middenmanagers ondersteunden deze toelichting door de klanten na enige
discussie. De medewerkers en middenmanagers lijken daarbij minder negatief over het overnemen te
denken, omdat ‘we dit wel gewend zijn’. Bij de bespreking van de handelingen in de actie oriëntatie
werd door alle aanwezigen benoemd dat deze handelingen goed moeten worden gecommuniceerd.
‘Geef aan wat je doet, want het is vaak niet zichtbaar’. De communicatie is primair gericht op de
medewerkers en collega’s, maar bij met name het overnemen moet dat ook naar de klant.
2. Inhoudelijke oriëntatie
In de collectieve betekenisgeving kreeg de inhoudelijke oriëntatie de minste aandacht in de bespreking. Voor de klanten en medewerkers werd het handelen in deze metacode vooral gezien als
voorwaardenscheppend. De middenmanager moet in hun ogen ‘beschikbaar zijn’ om in te kunnen
grijpen als dat nodig is. De deelnemers aan de bijeenkomst waren het met elkaar eens dat de
middenmanager in staat moet zijn om als gesprekspartner te fungeren voor klant en medewerker.
Maar de middenmanager hoeft geen expert te zijn op de inhoud.
In de bespreking werd zichtbaar dat de klanten en de middenmanagers, veel waarde hechten aan de
‘eigen waarneming door de middenmanager’. Daaraan werd de betekenis gegeven van ‘eigen koers en
standpunt kunnen bepalen’. In de bespreking werd door de klanten aangegeven dat zij ervan uitgaan
dat de middenmanager zijn eigen waarneming doet om initiatief te kunnen nemen (gekoppeld aan de
actie oriëntatie) of zijn macht te kunnen inzetten (met name besluiten). Het waarnemen wordt door
klanten en middenmanagers ook gekoppeld aan het kunnen onderbouwen van een handeling, het
levert ‘recht van spreken’ op. De betekenisgeving van de medewerkers sloot hier in de bijeenkomst
niet geheel op aan. De medewerkers zien het handelen in de inhoudelijke oriëntatie met name als
reactief, zodat de middenmanager ‘er voor mij is als ik hem nodig heb’. Een proactieve handeling,
gebaseerd op eigen waarneming zagen zij als risico om de medewerker ‘buiten spel te zetten’.
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3. Interactie oriëntatie
Bij de interactie oriëntatie gaven de deelnemers van de bijeenkomsten overwegend dezelfde betekenis
aan het handelen van de middenmanager. Er was veelal een gemeenschappelijk beeld met nauwelijks
afwijkende interpretaties. Wel waarschuwt de klant dat bij het handelen niet ‘alles samen’ zou moeten.
Zij horen ‘veel overleggen en weinig alleen’. De hoeveelheid overleggen wordt door de medewerker en
middenmanager herkent, maar minder als bezwaarlijk ervaren in het handelingsrepertoire van de
middenmanager. Het zorgt in hun ogen ook voor verbinding tussen mensen en afdelingen en leidt tot
meer onderling vertrouwen. De klant is daarbij verbaasd dat er binnen een bedrijf ruimte is voor ‘verschillende belangen’. Dat is voor hen onacceptabel. Zij leggen de nadruk op ‘samen’ door niet alleen
samen te werken, maar ook voor een gezamenlijk belang te werken. Daarbij geven zij aan dat zij als
klanten meer betrokken zouden willen worden. Bijvoorbeeld door vaker door de middenmanager
gevraagd te worden om input te leveren of op een voorstel te reageren. Dit wordt door de medewerkers en middenmanagers erkend en vormt een belangrijk inzicht uit de gehele bijeenkomst voor
hen.
4. Macht oriëntatie
Bij de macht oriëntatie is er meer diversiteit in de betekenisgeving door de deelnemers over het
handelen van de middenmanagers. De klanten zijn hierin stellig en geven aan dat dit voor hen een
belangrijk onderdeel is van het handelen van de middenmanager. Zij spreken over ‘noodzakelijke
keuze’, ‘fijn dat hij doorpakt’ en ‘mooi dat hij een risico neemt door moedig te besluiten’. De klanten
verwachten van de middenmanagers dat zij ‘de leiding nemen’, zeker in deze ‘tijden van crisis’. De
middenmanagers zien het handelen in deze metacode ook als betekenisvol, maar zetten bij voorkeur
hun macht zo laat mogelijk in. Liever zorgen zij voor draagvlak en acceptatie. Zij zien het afdwingen
van acties (door te escaleren of te bestraffen) als handelen, nadat andere handelingen niet zijn geslaagd. Medewerkers zijn het meest kritisch over de macht oriëntatie. Zij geven hieraan een positieve
betekenis als dit door de middenmanager wordt ingezet om te escaleren of ‘druk uit te oefenen naar
boven’. Zeker als dat helpt om ‘het team de gelegenheid te geven om te presteren’. Maar bij handelingen die op hen betrekking hebben, verwachten zij een goed onderbouwing (feiten én gevoel) en
hebben zij de nodige (vervolg)vragen over de keuzes die de middenmanager maakt. In de bespreking
ontstond wel enig wederzijds begrip tussen de verschillende groepen deelnemers, maar met name de
klanten en de medewerkers hadden en hielden hierover verschil in betekenisgeving.
Aanvullende uitkomsten uit de collectieve bespreking
Door de deelnemers is zowel vooraf als achteraf met veel enthousiasme gesproken over deze bijeenkomst. ‘Leuk om de middenmanager van feedback te voorzien, dat wordt normaal niet gevraagd’. Bij
het collectief bespreken van het handelen van de middenmanagers kwamen nog een drietal thema’s
aan de orde die van waarde zijn in het kader van het uitgevoerde onderzoek. Het gaat daarbij om de
interne complexiteit, het betrekken van de klant en de ruimte voor medewerkers en middenmanagers.
In de collectieve betekenisgeving waren met name de klant veelvuldig aan het woord. De medewerkers
en middenmanagers gaven hen hiertoe de gelegenheid en reageerden vervolgens op de betekenisgeving door de klanten.

De interne complexiteit werd voor de klanten zichtbaar in de bespreking van de sleutelmomenten werd
door hen voorzien van woorden als complex, gedoe, doolhof, drempels, barrières, bureaucratie doorbreken en moeizaam proces. De medewerkers en middenmanagers zijn zich tijdens de bijeenkomst
bewust geworden van de complexiteit. Tijdens de collectieve betekenisgeving, wordt door de middenmanagers ook vastgesteld dat zij er dus ‘in geslaagd zijn die complexiteit weg te houden bij de
klanten’. Maar bij alle deelnemers overheerste het beeld dat het nog beter zou zijn als de complexiteit
zou verminderen. En dat het ingrijpen van de middenmanager in het geheel niet nodig was. Het tekent
de ambivalente houding van de medewerkers en klanten ten opzichte van de middenmanager. Zij
geven aan dat hij ‘eigenlijk niet nodig zou moeten zijn’, maar dat hij wel beschikbaar moet zijn om te
kunnen escaleren als de situatie daarom vraagt. Daarvoor is nabijheid (bij medewerkers en klanten) en
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kennis van zaken een essentiële voorwaarde. En in de bijeenkomst gaven de medewerkers en klanten
aan dat zij de aandacht die een middenmanager heeft voor hen, wel zeer waarderen. Ook in situaties
waarin een escalatie niet aan de orde is.
Middenmanagers zijn in de ogen van alle deelnemers van de bijeenkomst bij uitstek degenen die ‘het
interne gedoe voor klanten en medewerkers zouden moeten oplossen’. In de bijeenkomst wordt ook
geconcludeerd dat door de klanten meer te betrekken, oplossingen door middenmanagers kunnen
worden geforceerd. De klant wil meer gehoord worden. Daarbij concluderen de aanwezigen een
spanningsveld tussen de strak georganiseerde organisatie van de dienstverlener en de openheid die
eigenlijk verlangd wordt vanuit de klant. Maar het benoemen van dit spanningsveld wordt door de
aanwezigen gezien als cruciaal in het herstellen van vertrouwen met de dienstverlener. Voor de
deelnemers aan de bijeenkomst zijn de dienstverleners zijn nu echter een te gesloten wereld voor de
klant en visa versa. ‘Door de klant te vragen wat hij wil kan een mismatch worden voorkomen’. Alle
aanwezigen spreken hun verbazing uit dat dit niet vaker gebeurt. Het kan misverstanden voorkomen
(want de klant vindt soms andere dingen belangrijk dat medewerkers en middenmanagers denken),
kan begrip opleveren bij klanten en kan een hefboom vormen voor het doorbreken van ‘intern gedoe’.
Door de klant te betrekken in het handelen van de middenmanager, kan dat handelen aan betekenis
toenemen, aldus de deelnemers aan de bijeenkomst.
In het omgaan met de interne complexiteit wordt voor zowel de middenmanager als de medewerkers
benoemt dat zij ‘weinig bewegingsvrijheid hebben’. In de bijeenkomst werd gesproken over een gebrek
aan ruimte voor zowel medewerker als middenmanagers. Het mandaat om (zelfstandig) te handelen
wordt door alle aanwezigen als beperkend gezien. De klanten noemen het ‘verrassend klein’ en zowel
de middenmanagers als de medewerkers vragen om meer ruimte. Beiden vragen deze ruimte aan de
hiërarchische laag boven hen. In de situatie van de middenmanager en de medewerker is dit een
oproep om (als onderdeel van de macht oriëntatie), meer ruimte te geven. Middenmanagers geven
daarbij aan dat zij hier eveneens naar streven, maar zich beperkt voelen in de mogelijkheden die zij
daarbij hebben. Ook zij hebben daarom de oproep aan de hoger manager om meer ruimte te krijgen.
Daarbij gaven de middenmanagers aan dat ‘het keurslijf vanuit processen en regels frustreert’. Daarmee werd in de bijeenkomst de samenhang met de interne complexiteit besproken en beschreven als
een vicieuze cirkel. Waarbij voor de middenmanager (met name door de klanten en medewerkers) de
toegevoegde waarde werd benoemd om deze cirkel te doorbreken. Met name het nemen van initiatieven en het nemen van besluiten werd daarbij benoemd. In beide gevallen werd benadrukt dat het
gaat om het ‘nemen’ hiervan, en dus niet af te wachten.
Daarbij was opvallend dat met name de klant benoemde dat de positie van de middenmanager hierin
niet eenvoudig was. Door de afweging te moeten maken tussen de belangen van klanten, medewerkers en de organisatie ‘is het ook gewoon ingewikkeld’. Maar ‘mooi als het wel lukt!’. Een illustratie
van het begrip wat is ontstaan bij de klant naar aanleiding van de uitwisseling van betekenissen door
het delen van de verhalen. En tevens de afsluiting van de beschrijving van de uitkomsten van de
bijeenkomst met klanten, medewerkers en de deelnemende middenmanagers.

9.6 Individuele nabespreking met deelnemers aan het onderzoek
Na de bijeenkomst bij zowel de Bank als de Verzekeraar is met alle op dat moment deelnemende
middenmanagers een afsluitend interview gehouden. Voorafgaand aan de interviews zijn de 196
sleutelmomenten gecodeerd en is een eerste analyse van de verzamelde data gemaakt. Daarmee
heeft het interview niet alleen de functie van het afsluiten van het onderzoek voor de deelnemers, maar
is het ook gebruikt om de deelnemende middenmanager te kunnen laten reflecteren op de beschikbare
analyses. Ook met de twee hogere managers is een afsluitend gesprek gehouden. Omdat zij minder
actief aan het onderzoek hebben deelgenomen, is hierbij meer sprake geweest van informatieoverdracht over de uitkomsten van het onderzoek en is er minder aandacht besteed aan reflectie op de
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resultaten. Wel is in het gesprek met de hogere managers ingegaan op de verkregen codering van de
sleutelmomenten. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in onderstaande beschrijving. Verder
bevat deze paragraaf alleen de uitkomsten van de interviews met de middenmanagers.
Het interview heeft met elke deelnemende middenmanager 1,5 uur geduurd en bevatte drie onderdelen. De onderdelen zijn 1) de codering van de sleutelmomenten 2) reflectie op eerste uitkomsten en
ten slotte 3) slotreflecties naar aanleiding van de onderzoeksvragen. De uitkomsten van deze drie
onderdelen zullen hierna worden beschreven.
1. De codering van de sleutelmomenten
Op basis van alle beschikbare sleutelmomenten is op het moment van interviewen een codering
opgesteld die in het afsluitende gesprek is besproken en getoetst. De geïnterviewden kregen tevens
een beschrijving van hun eigen handelingsrepertoire doordat de codering is toegepast op de door
henzelf ingestuurde sleutelmomenten. Als beschrijving is een grafische weergave gemaakt van de
verdeling over de metacodes en is een tabel gemaakt met daarop de sleutelmomenten gekoppeld aan
de 30 hoofdcodes. Een voorbeeld van de grafische weergave (links) en een deel van een tabel (rechts)
is opgenomen in figuur 9.3.
Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)

datum

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

8 Vragen stellen aan medewerkers
9 Mening vormen over een issue
Afstemmen met MT over (mogelijke)
10 oplossingen

27-jun-14 Vragen
27-jun-14 Mening vormen

Interactie oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie

27-jun-14 Overleggen groep

Interactie oriëntatie

11 Besluit nemen over oplossing
12 Informeren genomen besluit medewerkers

27-jun-14 Besluiten
27-jun-14 Opvragen

Macht oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie

291 Kijken naar kwaliteiten medewerker
292 gerichte vragen stellen tijdens sollicitatiegesprek
293 mening vormen over kandidaat
294 delen van mening met MT leden

29-jun-14
29-jun-14
29-jun-14
29-jun-14

Inhoudelijk oriëntatie
Interactie oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie

295 Besluit nemen over kandidaat
296 Communiceren naar kandidaat
297 Communiceren naar team

29-jun-14 Besluiten
29-jun-14 Informeren
29-jun-14 Informeren

Inschatten
Vragen
Mening vormen
Informeren

Macht oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie

298 aanspreken van collega's
299 escaleren namens team

5-feb-15 Feedback geven
5-feb-15 Escaleren

Interactie oriëntatie
Macht oriëntatie

300 Samen zoeken naar een oplossing
301 Druk op collega's opvoeren
302 Samenwerken met andere teammanager

5-feb-15 Samenwerken
5-feb-15 Initiatief nemen
5-feb-15 Samenwerken

Interactie oriëntatie
Actie oriëntatie
Interactie oriëntatie

303 Stimuleren van collega voor uitvoeren idee
304 Aanleveren contactpersoon om idee uit te
549 inplannen sessie voor bespreken feedback

8-feb-15 Steunen
8-feb-15 Afhandelen zelf
1-jul-15 Afhandelen zelf

Interactie oriëntatie
Actie oriëntatie
Actie oriëntatie

550 medewerkers op de hoogte brengen

Figuur 9.3: Voorbeeld van weergave persoonlijk handelingsrepertoire

1-jul-15 Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

Bij de bespreking van de codering bleek dat de middenmanagers de definities van de metacodes en
hoofdcodes het beste konden toetsen en doorgronden als deze werd toegepast op hun eigen
handelen. Na de introductie en toelichting van de vier metacodes en 30 hoofdcodes, werd door elke
middenmanager bevestigd dat deze codes herkenbaar waren en dat hij zich ‘erin kon herkennen’. Ook
werd aangegeven dat dit een compleet beeld geeft, ‘ik mis niets’. Bij het doornemen van het persoonlijk handelingsrepertoire werd het voor de middenmanagers minder abstract en werden enkele
aanvullende reflecties gegeven.
Bij actie oriëntatie werd door de meeste middenmanagers de vraag gesteld of de andere metacodes
dan geen actie zouden bevatten. Na een toelichting van de onderliggende hoofdcodes werd dit beeld
voor de middenmanagers helder, maar de benaming van deze metacode bleef voor een enkeling nog
steeds ‘lastig’. Bij doorvragen bleek daarbij dat het ook lastig was, omdat deze middenmanager laag
scoorde op deze metacode en aangaf ‘bij actie vind ik mezelf op mijn best. Ik kan niet tegen stilstand of
pauzes’. Bij verdieping blijkt deze middenmanager veel te besluiten, waardoor de stilstand ook wordt
doorbroken en hij dus hoog scoorde op de macht oriëntatie. Deze toelichting was voor hem voldoende
reden om de actie oriëntatie als metacode te handhaven.
De meeste middenmanagers geven aan dat zij minder op de actie oriëntatie zouden willen scoren.
In de bespreking geven zij aan dat ‘het team het werk moet doen’. Daarbij wordt met name het zelf
afhandelen en overnemen bedoeld. De initiatieven zijn wel onderdeel van het gewenste handelingsrepertoire van de middenmanagers. Hoge scores op interactie werden over het algemeen door de
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middenmanagers herkend en stemde hen tevreden. Er was geen middenmanager die hierop hoog
scoorde en dat graag anders zou willen zien. De interactie is voornamelijk op de medewerkers gericht,
geven de middenmanagers aan. ‘Niet naar andere middenmanagers’.
Ook de inhoudelijke oriëntatie mag voor de middenmanagers laag zijn. ‘Inhoud is minder voor de
middenmanager, daar zijn de medewerkers voor’, gaf een geïnterviewde daarbij aan. Een andere
middenmanager omschreef de inhoud als een ‘valkuil’, omdat hij dat te veel zou doen en te ‘leuk vindt’.
Maar de meeste middenmanagers beschrijven de inhoudelijke oriëntatie als een basis voor hun werk
en zien daarin meer ‘noodzakelijk kwaad’ dan toegevoegde waarde. Een geïnterviewde benoemde het
als ‘gas, water en licht’ voor zijn werk.
In de interviews ging de meeste aandacht uit naar de macht oriëntatie. Dit leverde veel defensieve
reactie van de middenmanagers op, met name op de benaming van de hoofdcode. ‘Ik ben niet van de
macht’ en ‘ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat ik macht inzet, dat vind ik een zwaktebod’, zijn maar
enkele van de eerste reacties op deze metacode. Het sluit aan bij het door Mulder (2004) benoemde
‘taboe van de macht’. Macht heeft een negatieve klank in de ogen van veel middenmanagers omdat
het wordt gekoppeld aan ‘zelfbegunstiging’ of ‘lomp handelen’. Bij de toelichting op de hoofdcodes die
onder de metacode vallen, wordt zichtbaar dat macht voor middenmanagers een geaccepteerde
handeling is ‘als het wordt gebruikt ten behoeve van het team of de klanten’. Het geven van ruimte,
besluiten nemen en regie voeren zijn daarvan de voorbeelden. Dit sluit aan bij de toevoeging van die
Winter (1991) maakt op de theorie van McClelland. Hij geeft aan dat een verantwoordelijkheidsdispositie een gunstig effect heeft op de machtmotivatie omdat de middenmanagers daarmee de macht
op een ‘morele en verantwoorde wijze inzetten’. Mulder (2004) benoemt in dat licht dat macht(gedrag)
vaak ingaat tegen heersende normen en waarden. Waarmee hij aangeeft dat het inzetten van macht
een manier is om een verandering te realiseren. En dat is waar de middenmanagers voor zichzelf een
belangrijke rol toedichten, met name voor het doorbreken van de interne complexiteit. Dus macht is
voor de middenmanagers acceptabel in het handelen, als het wordt ingezet voor het collectief, niet
voor henzelf.
In de bespreking van de persoonlijke profielen zijn de middenmanagers veelvuldig op zoek naar de
norm ‘wanneer is het goed?’. Tijdens de gesprekken kwamen de middenmanagers op basis van de
metacodes zelf tot een aantal typologieën met een eerste duiding. Bij een lage score kwam men tot de
volgende gevolgen c.q. valkuilen:
- laag op Actie oriëntatie: veel aan anderen overlaten, zelf niet zichtbaar
- laag op Inhoudelijke oriëntatie: ver van proces
- laag op Interactie oriëntatie: veel alleen
- laag op Macht oriëntatie: volgend, niet durven kiezen.
Bij een gecombineerde hoge score op twee metacodes, gaven de middenmanagers als beschrijving:
- hoog op Actie en inhoudelijke oriëntatie: specialist
- hoog op Inhoudelijke en interactie oriëntatie: cocreatie, samen inhoud maken
- hoog op Macht en interactie oriëntatie: procedureel sturen, op skills van anderen, delegeren
- hoog op Macht en actie oriëntatie: sturen op eigen prestaties.
Het zijn eerste vingeroefeningen die aangeven dat de middenmanagers zoeken naar normering, want
onbesproken blijft wat hoog en laag dan feitelijk zouden zijn qua scores. Het wordt veelvuldig aangereikt als ‘een interessant vervolgonderzoek’. Uiteindelijk gaven de middenmanagers aan dat het bedrijf
en zijzelf gezamenlijk zouden moeten bepalen welk profiel gewenst zou zijn voor de middenmanagers.
Ook het team waaraan zij leidinggeven (de volwassenheid gekoppeld aan de teamontwikkelingsfases
van Tuckman werd daarbij vaak benoemd) speelt daarin een rol. De klant werd hierbij door hen niet als
actor benoemd.
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De meeste reflecties van de middenmanagers betreffen het gewenste handelen en gewenste profiel op
basis van de vier metacodes en 30 codes. De middenmanagers zijn in de interviews overwegend de
codering gaan gebruiken voor hun eigen situatie. Ter afsluiting werd dan ook door de middenmanagers
bevestigd dat de codering ‘herkenbaar was’ en ‘het geeft mij direct taal voor het gesprek met mijn
collega’s, dus ik ga het zeker gebruiken.’
2. Reflectie op eerste uitkomsten
Bj de bespreking van de opbrengst van het onderzoek zijn door de onderzoeker vier eerste uitkomsten
geformuleerd. Dit zijn uitkomsten uit de analyse van de sleutelmomenten, maar ook gebaseerd op de
observaties in de overlegmomenten en de bespreking in de bijeenkomsten met klanten en medewerkers. Aan de middenmanagers is gevraagd om hierop te reageren en aan te geven of zij de
uitkomsten herkenden. Vervolgens hebben de middenmanager een toelichting op hun reactie gegeven.
De vier voorlopige uitkomsten (cursief weergegeven) en de reacties van de middenmanagers worden
hierna toegelicht.
A.

Middenmanagers hebben het druk en zeggen meer toe dan ze waar kunnen maken, terwijl ze het
heel graag goed willen doen

Dit wordt door de middenmanagers in alle gevallen herkend. Bij de toelichting op deze stelling werd
door de middenmanager zelf de koppeling gemaakt naar het aanleveren van de sleutelmomenten en
de bijeenkomst met de klanten en medewerkers. De intenties zijn daarbij goed, maar ze hadden
achteraf wel beter moeten nadenken over waar ze instapten. Het heeft ze wel veel tijd gekost, meer
dan gedacht. Middenmanagers geven aan dat ze vaak te aardig zijn, zichzelf overschatten, geen
keuzes maken en pleasen. ‘Sfeer is belangrijker dan resultaat lijkt het wel’, zo omschreef een
middenmanager ook zijn eigen handelen. Middenmanagers geven aan dat ze het graag goed willen
doen, en zijn gevoelig voor de waardering van hun team en hun hoger manager.
Voor middenmanagers is het vooral lastig om duidelijke keuzes te maken en nee te zeggen. Zij geven
aan dat dit met name lastig is, omdat een helder (normen)kader voor hen ontbreekt. Daarnaast is er
gewoon ook veel te doen. En de hectiek en ervaren (werk)druk neemt toe als de performance van het
team of de afdeling achterblijft of als er sprake is van incidenten. Dan is ‘nee zeggen geen optie meer’.
Die situaties ervaren de middenmanagers bijna dagelijks. ‘Ik word vaak geleefd’, gaf een middenmanager daarbij aan. Middenmanagers geven aan dat ze worden overvraagd, waarbij ‘veel mensen
hebben eigenlijk niet door wat ze vragen’. De middenmanagers leiden hieruit af dat ‘niemand een
helder beeld heeft bij wat een middenmanager doet’.
B.

Zowel hoger management als middenmanagers hebben moeite het handelen van (goede)
middenmanagers concreet te maken.

Opvallend is dat de middenmanagers zelf ook aangeven dat het lastig is om concreet te maken wat
een middenmanager doet. De meeste middenmanagers geven aan dat zij ‘veel doen’ en dat dit ‘heel
divers is’. En dat ‘iedereen er een eigen invulling aangeeft’. Een middenmanager koppelde dit ook aan
de (opkomst van) integraal verantwoordelijk zijn. ‘Dan valt zo’n beetje alles eronder’, gaf hij aan. Daarbij lijkt een koppeling met het team wel een rode draad in de koppeling aan het team van medewerkers. Zolang dat team goed presteert en ‘het team zich ontwikkelt’, doet die middenmanager
schijnbaar de goede dingen. Zonder dat daarbij concreet de bijdrage van de middenmanager kan
worden geconcretiseerd.
Een middenmanager gaf daarbij ook aan dat het ‘niet erg is dat het geen eenduidig beeld is, het moet
geen one size fits all worden’. Wel erkende hij dat het lastig is in verband met werven van nieuwe
middenmanagers, het ontwikkelen van middenmanagers en overdragen van werk. ‘Dan zou een
heldere beschrijving van wat een middenmanager moet doen, wel helpen’.
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C.

Middenmanagers zijn met name bezig met verticale relaties: met hun eigen team en met hun
eigen leidinggevenden

Dit wordt door een deel van de middenmanagers herkend, maar een aantal koppelt dit aan het aaneveren van de sleutelmomenten. Een middenmanager geeft daarbij aan dat hij van de horizontale
afstemming geen sleutelmoment heeft gemaakt, omdat het voor haar vanzelfsprekend is. Hij vertelde
dat hij sleutelmomenten heeft opgevat als incidenten. Daarom heeft hij voornamelijk de negatieve
zaken gepakt.
Maar voor de meesten is de focus op de verticale relaties herkenbaar. Verticale relaties zijn heel
belangrijk voor managers. Daarbij laten ze kansen liggen, realiseren ze zich want ‘we maken te weinig
gebruik van elkaars kracht’. Het leren en samen ontwikkelen is lastig in een periode waarin er veel
werkdruk is en er ook steeds minder mensen nodig zijn. Daardoor vinden middenmanagers het lastig
om aan te geven dat ze hulp nodig hebben of zich kwetsbaar op te stellen.
En dat terwijl ze aangeven dat ze als middenmanagers wel veel met elkaar overleggen. Maar dat ‘gaat
dan vaak over de inhoud’ en minder over leren en elkaar beter maken. ‘We stellen elkaar gewoon te
weinig vragen, we gaan eerder met elkaar in discussie’, gaf een middenmanager daarover aan. Veel
middenmanagers beschouwen hun medewerkers als het team en het MT als een overleg(vorm).
D.

De klant is lastig te betrekken bij het functioneren van middenmanagers en het is lastig om het
klantperspectief mee te wegen in beslissingen.

De bijeenkomst met klanten en medewerkers is voor de middenmanagers een belangrijk moment
geweest in het onderzoek. Door deze bijeenkomst zijn zij zich (meer) bewust geworden van het feit dat
zij de klanten beter kunnen betrekken bij hun handelen en hun beslissingen. Het dilemma wat de
middenmanagers daarin beschrijven is dat zij niet hun medewerkers willen passeren in het contact met
de klant. Daardoor hebben zij veelal ‘indirecte klantinput’, zoals een middenmanager dat beschreef.
Het risico is dat het klantgeluid niet direct aan tafel zit en dat dus het organisatieperspectief overheerst.
Maar niet alleen in overleggen is het betrekken van de klant lastig. Veel sleutelmomenten gaan over
procedures en proces en inhoud. Ze gaan het minst direct over klanten. Ook dat wordt herkend door
de middenmanagers ‘de klant is verder weg en claimt mijn tijd veel minder of hooguit indirect’.
Middenmanagers herkennen de voorlopige uitkomst ‘met enige schaamte’. Waarbij een middenmanager ook aangaf dat het inderdaad zelden over de individuele klant gaat, ‘maar wel over groep
klanten’. Dat ziet hij ook als een gevaar, want ‘we vullen het dan voor de klanten in als we ze niet zelf
het woord geven’. Ze vinden dat ze meer moeten doen met klantsignalen, maar in de waan van de
dag, is dit lastig te realiseren. Naar aanleiding van dit onderzoek en met name de bijeenkomst met de
medewerkers en de klanten, nemen de deelnemende middenmanagers zich voor om dit een
structureel onderdeel van hun werk en agenda te maken. Zij geven aan dat dit niet ‘vanzelf gaat,
anders deden we het al’. En zij koppelen dit aan factoren die in het volgende deel van het interview
benoemd worden onder ‘wat helpt en wat hindert’.
3) Slotreflecties naar aanleiding van de onderzoeksvragen
Als laatste onderdeel van dit afsluitende gesprek, is de middenmanagers de mogelijkheid geboden om
de onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden. Daarbij is door de meeste deelnemers aangegeven dat ‘het belangrijkste eigenlijk al wel gedeeld is in de voorlopige uitkomsten’. Wel is door een
aantal middenmanagers gereageerd op de omschrijving ‘effectief handelingsrepertoire’ zoals dat in de
eerste versie van de onderzoeksvraag is opgenomen. Een middenmanager gaf hierbij aan dat wat hem
betreft het woord ‘effectief weg mag’. Een beschrijving van het handelingsrepertoire zelf ‘zou al heel
wat zijn’. Een andere middenmanager gaf aan dat zijn definitie van effectief eruit bestaat dat ‘klanten,
medewerkers en middenmanagers hetzelfde beeld hebben bij het handelen en de uitkomsten van het
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handelen’. Een conceptuele beschrijving die hij voor zichzelf probeert te hanteren, naar aanleiding van
de bijeenkomst met klanten en medewerkers. Waarbij hij aangaf dat het een ‘mindset is, die lastig
concreet te maken is’.
In dit deel van het interview is door de middenmanagers met name aandacht geschonken aan de
vraag wat hen helpt of belemmert in het waardetoevoegend handelen. Gestart wordt met de vraag ‘wat
hindert’ om je werk goed te doen en om te handelen zodat jij waarde aan de interactie tussen klanten
medewerkers kunt toevoegen. De belangrijkste antwoorden daarbij zijn:
- de werkdruk
- druk van bazen
- de ‘moetjes’
- gebrek aan duidelijkheid, heldere beleidsrichting
- wet en regelgeving procedures, risicomanagement
- regels, systemen, bureaucratie
- fysieke afstand
- het ingewikkelde proces en gebrekkige ICT
- de vele overleggen.
Bij het benoemen van wat hen hindert, wordt de werkdruk als belangrijkste genoemd. ‘Er komt gewoon
veel op me af’, zei een middenmanager. Andere bewoordingen waren ‘workload’, ‘werklast’ en ‘waan
van de dag’. Het zijn momenten waarop de middenmanager (het gevoel heeft dat hij) de regie kwijt is
en ‘geleefd wordt’. Ook bij ‘druk van bazen’ en de ‘moetjes’ vanuit regels en procedures die hen opgelegd worden, hinderen de middenmanagers om te kunnen prioriteren en het klantperspectief mee te
nemen in hun handelen. Dit zijn vaak onderwerpen die ‘intern gedreven zijn’ en waarbij de middenmanagers aangeven dat zij het niet als klantgericht ervaren. Ook de ingewikkelde processen en de
gebrekkige ICT vormen voor de middenmanagers een hinder, omdat deze in hun ogen vaak voortkomen uit historische keuzes en wet- en regelgeving waar de klant niet per se om vraagt. Het zijn
zaken die de middenmanager hindert en waarvan hij aangeeft dat hij ze ‘nauwelijks kan beïnvloeden’.
Waar hij wel invloed op kan uitoefenen is de vele overleggen waaraan hij deelneemt. ‘We zijn doorgeslagen in overleggen, iedereen mag overal over meepraten en een zegje over doen’. Daarin ziet de
middenmanager voor zichzelf een voorbeeldrol door dit anders te organiseren, startend bij een
ander/beter agendamanagement van zichzelf.
Naast hetgene wat hindert, is in het interview ook stilgestaan bij dat wat de middenmanager als
helpend ziet in zijn functioneren. Waardoor hij (meer) waarde kan toevoegen. De belangrijkste punten
die middenmanagers als helpend ervaren, zijn:
- vrijheid en ervaren ruimte
- langetermijndenken
- weten hoe de hazen lopen, leunen op je netwerk
- ervaring hebben, zelf al dingen kunnen inschatten
- uitstralen van rust en professionaliteit.
- zichtbaarheid.
Middenmanagers ervaren de ruimte en vrijheid die ze krijgen (als ze die krijgen) als voornaamste hulp
bij hun handelen. Dat geeft hen de mogelijkheid om keuzes te maken, voorstellen te doen en besluiten
te nemen. Ofwel ‘om te doen waarvoor ik ben aangenomen’, vertelde een middenmanager. Bij die
ruimte en vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Dat vinden de middenmanagers vanzelfsprekend en
juist ook ‘leuk aan hun baan’. Ze constateren nu echter ook ‘dat er bijna niets mag en de angst
regeert’. Daarom is op dit moment ‘weten hoe de hazen lopen’ ook een belangrijke helpende factor.
Je moet ‘tussen de regels door kunnen lezen’ en niet alleen de formele weg weten. Dat het daarmee
minder transparant wordt, nemen zij op de koop toe ‘zolang het bedrijf er maar beter van wordt’.
Daarbij helpt ook ervaring (‘dit is een lastige tijd voor startende managers’). ‘Succes leidt tot ruimte’
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geven de middenmanagers aan. Waarbij ze wijzen op de cirkelredenering dat als je succesvol bent als
middenmanager, dit helpt om je werk goed te kunnen doen. Het levert ruimte op en daardoor ‘kun je
nog succesvoller zijn’. Het helpt daarbij als je zichtbaar bent, met name voor de hogere manager. Die
‘moet met je kunnen pronken’, zo gaf een middenmanager daarover aan. Middenmanagers geven aan
dat juist in deze tijd, zij niet risicomijdend en aarzelend moeten zijn. Zij moeten zelf vertrouwen hebben
in wat zij doen, om daarmee het vertrouwen van anderen te krijgen. ‘Vertrouwen begint bij zelfvertrouwen’, vertelde een middenmanager. Dus je kunt de hulp ook ‘afdwingen’. Het tekent de houding
van de middenmanagers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarbij zij zich soms weliswaar
gehinderd voelen, maar zich daar niet achter willen verschuilen. Zij geven aan dat zij veel repertoire
hebben om waardetoevoegend te (kunnen) handelen, maar dat het wel een inspanning kost om dit in
te zetten. ‘Het is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen én meenemen’, was een
illustratieve uitspraak van een deelnemende middenmanager.
Hiermee zijn de uitkomsten van de afsluitende interviews beschreven. Zoals aangegeven vormden de
interviews de afsluiting van de dataverzameling van dit onderzoek. In paragraaf 9.7 wordt de uitkomst
van dit deel van het onderzoek, bestaande uit de gehouden bijeenkomsten en de interviews met de
deelnemers aan het onderzoek, samengevat.

9.7 De betekenisgeving van medewerkers, klanten en middenmanagers
samengevat
In dit deel van het onderzoek is een beschrijving gegeven van de betekenisgeving van het handelingsrepertoire van de middenmanagers door medewerkers, klanten en de middenmanagers zelf. De
beschrijving is gemaakt op basis van de uitkomsten uit drie gehouden bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten waren zowel klanten, medewerkers als middenmanagers aanwezig. In het eerste deel van de
bijeenkomst is een door de middenmanager geselecteerde subset aan sleutelmomenten besproken
met klanten en medewerkers. De subset bestond uit 33 sleutelmomenten die in totaal 109 gecodeerde
handelingen bevatten. De handelingen zijn verdeeld over de vier metacodes in een vergelijkbare verhouding zoals die voor alle 635 handelingen is vastgesteld. Daarmee vormen de 33 sleutelmomenten
een goede afspiegeling van de totale set aan sleutelmomenten die in het onderzoek zijn verzameld. In
het tweede deel van de bijeenkomst zijn vier vragen gesteld die de klanten, medewerkers en middenmanagers onder elkaar hebben beantwoord.
Bij de betekenisgeving door medewerkers van sleutelmomenten in de actie oriëntatie, is de medewerker met name waarderend over het resultaat. Voor medewerkers is van belang dat het probleem is
opgelost. Daarbij geven de medewerkers aan dat zij het belangrijk vinden dat de middenmanagers
(blijven) communiceren. Wanneer over alle handelingen heen wordt gekeken, valt op dat het handelen
van de middenmanager in de inhoudelijke oriëntatie voor de medewerkers betekenis krijgt door de
aandacht die zij daarin ervaren en de duidelijkheid die het voor hen oplevert. Voor de medewerkers is
dit handelen van betekenis omdat de middenmanager weet wat een medewerker doet en daarover
mee kan praten. Medewerkers geven aan dat zij de situatie helder willen hebben, daarom verwachten
zij van middenmanagers dat hij kan onderbouwen waarom keuzes zijn gemaakt. Bij het bespreken van
de sleutelmomenten in de interactie oriëntatie geven medewerkers bij de handelingen van de middenmanager aan dat zij gelijkheid ervaren en ook wenselijk vinden. Zij benoemen dat de gelijkwaardigheid
begrensd is, omdat de middenmanager in zijn functie meer macht heeft dan een medewerker. Medeerkers ervaren de macht oriëntatie als een vanzelfsprekend onderdeel van het handelen van de
middenmanager. Zolang dit maar helder is en goed wordt gecommuniceerd. Dit wordt ook gekoppeld
aan een belangrijk kenmerk van ruimte geven, namelijk de helderheid van de kaders waarbinnen de
ruimte ontstaat.
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Bij de bespreking van de vier gestelde vragen geven medewerkers aan dat de dienstverlener nooit
tevreden is of zal zijn over de dienstverlening. In vervolg daarop wordt dit door de medewerkers ook
gekoppeld aan de tevredenheid van klanten. Voor henzelf is plezier in het werk belangrijk. Daarbij
wordt door medewerkers veel belang gehecht aan het werken met en voor klanten. Zij geven aan dat
er sprake is van een klikfactor tussen klant en medewerker, die volgens hen het besluit van de klant
voor een belangrijke mate bepaalt. Bij de keuze van de klant spelen prijsstelling en snelheid in het
proces volgens medewerkers een minder grote rol. Het inleven in de klant en medewerker, is door de
medewerkers als betekenisvol handelen van de middenmanager benoemd. Medewerkers vinden dat
de middenmanager ook waarde toevoegt door hen te stimuleren om te groeien. De medewerkers
gaven in de nabespreking aan dat kennis van zaken en meedoen voor hen van toegevoegde waarde
zijn, maar dat die handelingen eigenlijk zo min mogelijk nodig zouden hoeven zijn.
Klanten ervaren de sleutelmomenten als een traag, vastgelopen en ingewikkeld proces. Zij zien
daarbij het handelen van de middenmanager in de actie oriëntatie als betekenisvol, wanneer sleutelmomenten kan oplossen. Daarbij wordt door klanten de actiegerichtheid en het zelf afhandelen van
dossiers ook gezien als goed voorbeeldgedrag. Klanten vinden het prima als de middenmanager de
klant gebruikt als breekijzer, als de middenmanager vervolgens maar durft om dingen aan te passen
en naar eigen inzicht te wijzigen. In de bespreking van de verschillende sleutelmomenten geven de
klanten aan dat zij ervan uitgaan dat zij primair met de medewerker te maken hebben. Maar zij
verwachten ook van de middenmanager dat hij beschikbaar is, als de klant en de medewerker er
onverhoopt toch niet uit kunnen komen. Daarbij is inhoudelijke dossierkennis van de middenmanager
voor klanten van betekenis. Het zelf waarnemen wordt door klanten daarbij benoemd, omdat dat
middenmanagers in de ogen van klanten als gesprekspartner legitimeert. Klanten geven aan dat zij
ervan uitgaan dat middenmanagers de stem van de klant meeneemt naar interne discussies. De
oproep van klanten is dat middenmanagers, als onderdeel van de interactie oriëntatie, het samenwerken zouden moeten stimuleren en het goede voorbeeld moeten geven in het zelf samenwerken.
Daarbij geven de klanten ook aan dat de middenmanagers de klanten kunnen bevragen. Waarmee
klanten voor zichzelf een cocreërende rol zien in de dienstverlening en de verbetering van die dienstverlening. Bij de bespreking van de sleutelmomenten waarbij de middenmanagers handelen binnen de
macht oriëntatie, wordt met name het nemen van besluiten wordt door de klanten als meest waardevol
gezien. Aanvullend geven de klanten aan dat middenmanagers hierin transparant dienen te zijn om
van betekenis te kunnen zijn. Bij de bespreking van het geven van ruimte, geven de klanten in de
beschrijvingen hun zorg aan over een gebrek aan daadkracht en tempo. Het handelen van de middenmanagers heeft in de ogen van de klanten met name betekenis in het invloed uitoefenen en het
inzetten van zijn mandaat.
Ook de klanten geven (net als de medewerkers) aan dat de dienstverlener nooit tevreden is. De verwachting van klanten is dat de dienstverlener hen steeds opnieuw verrast. En dat de dienstverlener
tevreden is als de klanttevredenheid hoog is. Maar dienstverleners moeten niet te veel nadruk leggen
op de klanttevredenheid(score) en hebben ook hun eigen belang, geven de klanten aan. Volgens de
klanten werken de medewerkers bij de dienstverlener, omdat zij hier carrièrekansen zien in de vorm
van persoonlijke groei. Klanten kiezen voor de dienstverlener vanwege de goede ervaringen die zij
hebben, waarbij contact met de medewerker wordt genoemd. Snelheid, meedenken en klantgericht
werken worden daarnaast ook benoemd. Maar klanten geven ook aan dat het deels gewoonte is.
Zolang er geen aanleiding is om rond te kijken, blijven ze bij de dienstverlener. Klanten geven aan dat
de toegevoegde waarde van de middenmanager ligt in het de focus op de klant. Bij voorkeur willen
klanten dat de medewerker de ruimte krijgt om in het klantcontact zelfstandig te kunnen handelen.
Maar als het nodig is, moet de middenmanager beschikbaar zijn als escalatie. En zijn mandaat inzetten
om snelheid te houden en beslissingen te nemen.
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Bij de betekenisgeving van handelingen in de actie oriëntatie, leggen de middenmanagers veel
nadruk op de behaalde resultaten en de problemen die daarmee opgelost zijn. Zij zien dit handelen als
een voorbeeld voor resultaatgerichtheid voor de medewerkers. Als nadeel hiervan zien middenmanagers dat als zij zelf veel doen of veel op details sturen, zij minder het geheel overzien. In de
bijeenkomst geven middenmanagers aan dat het van belang is dat zij voldoende weten. Het handelen
op intuïtie is lastig, omdat er geen fouten worden toegestaan. Feiten, data en informatie zijn daarom
noodzakelijk als onderbouwing. Het samen met een medewerker of hoger manager aan een (klant)
vraag werken, is voor de middenmanager betekenisvol. In de interactie oriëntatie benoemen middenmanagers het belang van een open en eerlijke houding en gedrag. Informeren door de middenmanager is daarbij voor hem een betekenisvolle handeling aan die transparantie. Ook steunen en
containen zijn voor de middenmanager betekenisvol. Maar moeten volgens hen vaker geëxpliciteerd
worden om te voorkomen dat hun handelen voor de buitenwacht onzichtbaar is of verkeerd uitgelegd
kan worden. Bij de macht oriëntatie benoemen middenmanagers het belang van duidelijkheid en rust.
Besluiten krijgt daarbij de betekenis van het scheppen van de helderheid. Het geven van ruimte houdt
in dat de middenmanagers vooraf de kaders voor de ruimte bepalen. In de beschrijvingen van die
kaders geven middenmanagers aan dat de verantwoordelijkheid duidelijk moet zijn en dat het hun rol is
om deze helder te maken.
Volgens de middenmanagers is hun bedrijf tevreden als klanten tevreden zijn. Financieel gezond zijn
en het zijn van een goede werkgever werd in tweede instantie benoemd. Tevreden medewerkers zijn
daarin voor de middenmanagers bepalend. Middenmanagers geven aan dat het werken met mensen
en met name het werken met medewerkers, voor hen het belangrijkste is in hun werk. Het helpen van
klanten wordt door de middenmanagers ook benoemd, maar is in hun werk een afgeleide van goede
medewerkers. Kijkend naar hun eigen werk, vinden de middenmanagers afwisseling en energie
cruciaal. Mandaat en vrijheid zijn daarin belangrijk voor de middenmanagers. Volgens de middenmanagers kiezen klanten met name voor de dienstverlener vanwege de persoonlijke dienstverlening
en de click met de medewerker. Daarbij is de medewerker de belangrijkste schakel in de klanttevredenheid. De toegevoegde waarde van zijn eigen handelen wordt door de middenmanagers onder
meer gezien in het regie voeren en power gebruiken. Hij doet dat in het belang van zowel de klant als
het bedrijf. Op het grensvlak tussen klantbelang en bedrijfsbelang is de middenmanager ook aan het
masseren door veel samen te werken en te overleggen, handelingen uit de interactie oriëntatie. De
actie oriëntatie wordt door de middenmanagers voornamelijk gekoppeld aan het voorbeeldgedrag wat
zij laten zien naar medewerkers. Handelingen uit de inhoudelijke oriëntatie worden door de middenmanagers niet actief als waarde toevoegend handelen benoemd. Het is voor hen noodzakelijk, niet
waardetoevoegend handelen.
Uit de collectieve betekenisgeving komt een aantal verschillen tussen medewerkers, klanten en
middenmanagers naar voren. Bij het overnemen door de middenmanager in een klantcontact geven
met name de klanten aan dat zij dit handelen zo min mogelijk willen zien of merken. Zij willen met de
medewerker het kunnen regelen. Overnemen mag in hun ogen alleen als ‘er crisis is’. De medewerkers
en middenmanagers ondersteunden deze toelichting door de klanten na enige discussie. De medewerkers en middenmanagers lijken daarbij minder negatief over het overnemen te denken, omdat ‘we
dit wel gewend zijn’. Bij de macht oriëntatie geven klanten aan dat dit voor hen een belangrijk onderdeel is van het handelen van de middenmanager. De middenmanagers zien het handelen in deze
metacode ook als betekenisvol, maar zetten bij voorkeur hun macht zo laat mogelijk in. Hun voorkeur
ligt bij draagvlak en acceptatie in de organisatie. Medewerkers zijn het meest kritisch over de macht
oriëntatie. Bij handelingen die op hen betrekking hebben, verwachten zij een goede onderbouwing.
Bij het collectief bespreken van het handelen van de middenmanagers kwam nog een drietal thema’s
aan de orde die van waarde zijn in het kader van het uitgevoerde onderzoek. Het gaat daarbij om de
interne complexiteit waar door de klant op is gewezen, de mogelijkheid om de klant meer te betrekken
(wat de klant ook wenst) en de behoefte aan ruimte voor zowel medewerkers als middenmanagers.
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Deze drie thema’s zijn voornamelijk door de klanten aangedragen en werden door de middenmanagers herkend.
Als afsluiting van het onderzoek is met alle, op dat moment deelnemende, middenmanagers een
interview gehouden. Tijdens de afsluitende interviews is door alle deelnemende middenmanagers de
beschreven codering van vier metacodes en 30 hoofdcodes gevalideerd. Met de middenmanagers zijn
in de interviews ook de enige eerste uitkomsten besproken van het gehele onderzoek. Dit heeft geleid
tot vier uitspraken die door middenmanagers onderschreven zijn:
- middenmanagers hebben het druk en zeggen meer toe dan ze waar kunnen maken, terwijl ze het
heel graag goed willen doen
- zowel hoger management als middenmanagers hebben moeite het handelen van (goede)
middenmanagers concreet te maken
- middenmanagers zijn met name bezig met verticale relaties: met hun eigen team en met hun eigen
leidinggevenden
- de klant is lastig te betrekken bij het functioneren van middenmanagers en het is lastig om het
klantperspectief mee te wegen in beslissingen.
Middenmanagers geven aan dat zij veel repertoire hebben om waardetoevoegend te (kunnen)
handelen, maar dat het wel een inspanning kost om dit in te zetten. In het afsluitende interview is door
middenmanagers benoemd dat de werkdruk voor hen de voornaamste hinder vormt in hun functie.
En dat de ervaren ruimte en vrijheid die ze krijgen (als ze die krijgen) helpend is bij hun handelen.
Met de samenvatting van de betekenisgeving aan het handelen van middenmanagers door de klanten,
medewerkers en de middenmanagers zelf, wordt dit hoofdstuk afgesloten. De betekenisgeving vormt
tevens de afsluiting van het deel van dit boek, waarin de resultaten van het onderzoek zijn beschreven.
In hoofdstuk 10 worden de inzichten en uitkomsten van het onderzoek gebundeld en gekoppeld aan de
onderzoeksvraag. Dit vormt tevens het laatste hoofdstuk van dit onderzoek.
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10. Conclusies, reflecties en betekenis voor theorie en
praktijk
In dit laatste hoofdstuk staan de conclusies van het uitgevoerde onderzoek en de reflecties op de
opbrengsten centraal. Het is een afsluiting van een onderzoek dat gestart is met een verwondering
tijdens een sleutelmoment met een MT-overleg van een schadeverzekeraar. Daar is de fascinatie
ontstaan voor middenmanagers en hoe zij handelen. Bij de behandeling van de beschikbare onderzoeken en literatuur (in hoofdstuk 2) is vastgesteld dat de middenmanager weliswaar veelvuldig
onderwerp is van onderzoek, maar dat een nauwgezette beschrijving ontbreekt van wat de
middenmanager doet. Daarvoor is de term ‘handelingsrepertoire’ geïntroduceerd. Daaronder is in dit
onderzoek verstaan ‘het geheel aan handelingen, interventies en gedragingen die middenmanagers in
verschillende situaties inzetten’. Om het handelingsrepertoire van middenmanagers te beschrijven en
de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn in een longitudinale multi case study (Saunders, 2009; Yin,
2003) vier analyses uitgevoerd.
De verschillende analyses zijn weergegeven in figuur 10.1. Dit zijn:
1. Een beschrijving van de motivatie van middenmanagers en hun voorgenomen handelen op basis
van een vragenlijst en diepte-interview (hoofdstuk 6).
2. Een beschrijving van het waargenomen handelen van middenmanagers in overlegsituaties op
basis van observaties van de onderzoeker (hoofdstuk 7).
3. Een beschrijving van het handelen van middenmanagers in (door henzelf aangeleverde)
sleutelmomenten in hun werk (hoofdstuk 8).
4. Een beschrijving van de betekenisgeving van het handelen van de middenmanagers door klanten,
medewerkers en de middenmanager zelf (hoofdstuk 9).

Figuur 10.1: De vier analyses over het handelingsrepertoire van de middenmanager
In dit laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10, wordt de onderzoeksvraag beantwoord aan de hand van de
bevindingen uit deze vier analyses. Daarbij zijn aan het einde van elke voorgaand hoofdstuk (de
hoofdstukken 6 tot en met 9) al de belangrijkste uitkomsten uit de afzonderlijke analyses samengevat.
Dit hoofdstuk is daarmee voor een deel een synthese van de voorgaande hoofdstukken. De in dit
hoofdstuk gebruikte literatuur is opgenomen in hoofdstuk 2.
Dit hoofdstuk start, in paragraaf 10.1, met een beschrijving van de doelstelling, de kadering en de
vraagstelling van het onderzoek. Zodat daarna, in paragraaf 10.2, de belangrijkste resultaten en
conclusies van het onderzoek kunnen worden beschreven. De inzichten en uitkomsten van de
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verschillende analyses worden hierbij gebundeld en gekoppeld aan het onderzoeksdoel en de
onderzoeksvraag. Daarmee wordt de onderzoeksvraag beantwoord en zal een beschrijving van het
handelingsrepertoire worden gegeven, bestaande uit vier metacodes en 30 hoofdcodes. In paragraaf
10.3 wordt vervolgens vanuit drie verschillende invalshoeken gereflecteerd op de gepresenteerde
conclusies uit paragraaf 10.2. Het is een beschouwing, waarbij bewust niet gesproken wordt over
slotbeschouwing (het onderzoeken gaat door) of nabeschouwing (het is een reflectie die tijdens het
onderzoeken is gestart). De drie invalshoeken voor de reflectie zijn achtereenvolgens als eerste de
reflectie op de onderzoeksopzet, waarbij ook de validiteit en generaliseerbaarheid van de resultaten
wordt besproken (paragraaf 10.3.1). Daarna wordt in paragraaf 10.3.2 gereflecteerd op de onderzoeksresultaten, waarbij vanuit de theorie wordt ingegaan op mogelijke verklaringen van de uitkomsten.
Ten slotte wordt in paragraaf 10.3.3 stilgestaan bij de reflecties over de rol van de onderzoeker zelf.
Na deze reflecties wordt ingegaan op de betekenis van dit onderzoek en de onderzoeksresultaten voor
achtereenvolgens de theorie (in paragraaf 10.4) en de praktijk (in paragraaf 10.5). Op basis hiervan
zullen in paragraaf 10.6 de nog openstaande discussiepunten worden benoemd en worden tevens
suggesties gedaan voor mogelijke vervolgonderzoeken. In paragraaf 10.7 ten slotte wordt dit hoofdstuk
en daarmee dit onderzoek afgesloten met het laatste woord van de onderzoeker.

10.1 Doelstelling, kadering en vraagstelling
Bij de start van een onderzoek legt Eisenhardt (1989) de nadruk op het goed definiëren en kaderen
van het onderzoeksdomein en de probleemstelling. De Leeuw (1990) maakt binnen de probleemstelling onderscheid in een doelstelling en een vraagstelling. De doelstelling geeft daarbij de relevantie
van het onderzoek aan en de vraagstelling bevat de te onderzoeken vragen. In deze paragraaf zullen
achtereenvolgens de doelstelling, de kadering van het onderzoeksdomein en de definitieve
vraagstelling worden beschreven.
Doelstelling
Dit onderzoek gaat over het handelen van middenmanagers, gericht op klanten en medewerkers.
Doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de kennis over middenmanagers door
middel van een (nieuw) theoretisch kader wat beschrijft wat de middenmanager doet; een classificatie
van het handelen van de middenmanagers. Daarbovenop is een doel van dit onderzoek om inzicht te
verkrijgen in de betekenisgeving (gebruikmakend van het concept zoals beschreven door Weick, 1979,
1995) van het handelen van de middenmanager, vanuit het perspectief van klanten, medewerkers en
de middenmanager zelf. Op deze wijze beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan een beter
functionerend middenmanagement in organisaties. Opgebouwd in subdoelstellingen betekent dit:
- inzicht krijgen in de motivatie van middenmanagers voor hun handelen
- inzicht krijgen in de discrepantie tussen de ‘espoused theory’ en de ‘theory in use’ (Argyris, 1991,
1996) van middenmanagers over hun handelen
- inzicht krijgen in de betekenis die klanten, medewerkers en middenmanagers geven aan het
handelen van middenmanagers
- ontwikkelen van een theorie en taxonomie voor het handelingsrepertoire van de middenmanager.
Kadering
In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader van dit onderzoek beschreven. Hierbij is een referentiekader
gehanteerd, zoals weergegeven in figuur 10.2, om de kernbegrippen van dit onderzoek te behandelen.
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Figuur 10.2: Overzicht van de elementen uit het theoretisch kader
In dit referentiekader zijn de volgende elementen onderscheiden:
- De dienstverlening (hoofdstuk 2.1)
- De middenmanager als handelend actor (hoofdstuk 2.2)
- Sturing op veranderen en ontwikkelen (hoofdstuk 2.3)
- Betekenisgeving, drijfveren en handelingen (hoofdstuk 2.4).
Met dit referentiekader is tevens de kadering van het onderzoeksdomein weergegeven. Het onderzoek
is gericht op de middenmanager bij dienstverlenende organisaties. Bij de kwalitatieve onderzoeksopzet
(zie hoofdstuk 4) is in de multi case study het onderzoeksdomein verder afgekaderd tot financiële
dienstverleners (i.c. een bank en een verzekeraar). De focus ligt daarbij op het handelen gericht op het
primaire proces: de dienst zoals die in de interactie tussen klanten en medewerkers tot stand wordt
gebracht. De middenmanager is in dit onderzoek gedefinieerd als diegene die leidinggeeft aan het
operationele proces, maar vrijgesteld is van het uitvoeren van werkzaamheden in datzelfde proces. En
die rapporteert aan de hogere managers. De termen gesproken theorie en gebruikstheorie zijn vertaald
naar het Nederlands en afkomstig uit het werk van Argyris (1991, 1996). Hij maakt onderscheid in
‘espoused theory’ (vertaald als ‘gesproken theorie’ of ‘spreektheorie’) en ‘theory-in-use’ (vertaald als
‘gebruikstheorie’). Tussen beide theorieën is een zeker mate van incongruentie zeer gebruikelijk.
Spreektheorie is de verzameling van opvattingen, overtuigingen, waarden en intenties die mensen
uitspreken en is dus te achterhalen door naar hun verhalen te luisteren. De gebruikstheorie van een
individu is het feitelijke gedrag en op te maken uit observaties van het gedrag van het individu in de
praktijk.
Bij het beschrijven van de motivatie van de middenmanagers is aangesloten op het werk van
McClelland (1987), Damen (2007) en Kaats en Opheij (2008). Zij komen tot een driedeling in 1) de
argumenten, 2) de overtuigingen en ten slotte 3) de drijfveren (zie ook tabel 2.12). In de doelstelling
van het onderzoek wordt ook gesproken over de betekenisgeving door klanten en medewerkers. Het
concept van betekenisgeving is in de organisatiecontext vooral gekoppeld aan Weick (1979, 1995).
Weick beschouwt daarbij processen in organisaties als het resultaat van interacties tussen actoren.
De actoren zijn daarbij continu bezig om te begrijpen wat er gebeurt. Weick (1979, 1995) spreekt over
‘sensemaking’ als hij het proces benoemt waarbij actoren tegelijkertijd de wereld interpreteren en
creëren. Burger et al. (2010) beschrijven betekenisgeving als een continu proces. De uitkomsten van
de betekenisgeving in dit onderzoek moeten in dat licht dan ook worden beschouwd als een momentopname van de continue betekenisgeving van het handelen van de middenmanager. Waarbij in letterlijke zin het ‘moment van opname’ (de periode 2013-2016) van invloed is op de uitkomsten van dit
onderzoek, evenals de context van het onderzoek (de financiële dienstverlening) en de betrokken
actoren (klanten, medewerkers en de middenmanagers). Klanten zijn daarbij in dit onderzoek
gedefinieerd als diegenen die de dienst afnemen van de dienstverleners en die daarvoor een
vergoeding betalen. En medewerkers worden in dit onderzoek gedefinieerd als de personen die in
dienst zijn bij de dienstverlener en die op dagelijkse basis werkzaamheden verricht voor de klant en
ook in contact staan met die klant.
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Vraagstelling
Vanuit het theoretisch kader (hoofdstuk 2) en vier verkenningen (hoofdstuk 3) is de vraagstelling
geformuleerd. De vraagstelling voor dit onderzoek luidt: Wat is het handelingsrepertoire van
middenmanagers om waarde toe te voegen aan de interactie tussen klanten en medewerkers?
Dit onderzoek maakt daarbij gebruik van deelvragen om tot beantwoording te komen van de
hoofdvraag. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de uitkomsten van de volgende drie
deelvragen:
1. Welke handelingen gericht op klant-medewerker interactie worden door de middenmanager
verricht?
2. Hoe ervaren en waarderen klanten en medewerkers dit handelen?
3. Wat zijn (de)blokkerende factoren voor waardetoevoegend handelen van de middenmanager?
In de volgende paragraaf worden de drie deelvragen beantwoord.

10.2 De belangrijkste resultaten en conclusies
In deze paragraaf worden de drie deelvragen van het onderzoek beantwoord aan de hand van de
bevindingen uit de uitgevoerde analyses. Aan elke deelvraag wordt een aparte paragraaf besteed.

10.2.1 Eerste deelvraag: overzicht van de handelingen van de middenmanager
Om te komen tot het beantwoorden van de eerste deelvraag (‘welke handelingen worden verricht’),
zijn in dit onderzoek drie analyses uitgevoerd. Dit betreft de analyse van het voorgenomen handelen
(hoofdstuk 6), de analyse van het waargenomen handelen (in hoofdstuk 7) en de analyse van de
sleutelmomenten (in hoofdstuk 8).
In totaal heeft dit een overzicht van 30 handelingen opgeleverd, die gebaseerd zijn op het onderzoek in
de praktijk. Uit de studie in hoofdstuk 2 is gebleken dat een beschrijving van het handelen van de
middenmanager ontbreekt in de beschikbare literatuur. Daarom is bij de totstandkoming van het overzicht van het handelen van de middenmanager gebruikgemaakt van de data uit dit onderzoek, zonder
gebruik te maken van coderingen vooraf. Er is bijvoorbeeld geen lijst met mogelijke handelingen
gebruikt bij de observatie, zoals dat wel gedaan is in het observatieonderzoek van Van der Weide en
Wilderom (2006). In vijf stappen (zoals beschreven door Creswell, 2013; Miles, Huberman & Saldaña,
2014) is de beschikbare data ingedikt tot de 30 handelingen.
In tabel 10.1 is het totaaloverzicht opgenomen van de handelingen die door een middenmanager
(kunnen) worden verricht. De tabel is in het verloop van het onderzoek tot stand gekomen en ‘gevuld’
op basis van de data uit het onderzoek zelf. De kruisjes in de tabel geven aan dat een betreffende
handeling (weergegeven in de rijen) uit die betreffende analyse (weergegeven in de kolommen) is
voortgekomen. Zo is het Initiatief nemen (nr. 2) als handeling in de gebruikte data van alle drie de
analyses aangetroffen, maar is het Rapporteren (nr. 4) bijvoorbeeld niet naar voren gekomen in de
analyse van het voorgenomen handelen en in de observaties in de teamoverleggen. Maar wel in de
observaties in de MT-overleggen en in de aangeleverde sleutelmomenten.
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Tabel 10.1 Overzicht van handelingen van middenmanagers gericht op klant-medewerker interactie
Handelingen

Voorgenomen
Handelingen
(hoofdstuk 6)

Waargenomen
handelingen
in teamoverleggen
(hoofdstuk 7)

Waargenomen
handelingen
in MToverleggen
(hoofdstuk 7)

Handelingen
uit sleutelmomenten
(hoofdstuk 8)

X
X

X
X

X
X

X

X
X

Actie oriëntatie
1.
2.

Afhandelen zelf
Initiatief nemen

3.
4.

Overnemen
Rapporteren

X
X

X

Inhoudelijke oriëntatie
5. Challengen
6.
7.

Informeren
Inschatten

8.
9.

Mening vormen
Onderbouwen

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

10. Opvragen
11. Signaleren
12. Waarnemen
Interactie oriëntatie
13. Adviseren
14. Coachen

X

X

X
X

15. Containen
16. Faciliteren

X

X
X

X
X

17. Feedback geven
18. Gesprek bilateraal

X

X

X

X
X

19. Overleggen groep
20. Samenwerken

X
X

X
X

X
X

X
X

21. Steunen
22. Vragen

X
X

X
X

X
X

X
X

Macht oriëntatie
23. Belonen

X

X

X

X

X

X

X

X
X

24. Besluiten
25. Bestraffen
26. Escaleren
27. Kiezen

X

X

28. Negeren
29. Regie voeren

X

X
X

30. Ruimte geven

X

X

X

X
X
X
X
X

Bij het conceptueel coderen (Charmaz, 2006) van de sleutelmomenten in hoofdstuk 8 zijn niet alleen
de 30 hoofdcodes bepaalt, maar zijn ook vier zogenoemde metacodes beschreven. Deze zijn eveneens opgenomen in tabel 10.1. Bij het coderen van de sleutelmomenten is helder geworden dat
sommige waarneembare handelingen overlap vertonen, maar dat de intentie (in dit onderzoek de
‘oriëntatie’ genoemd) onderscheidend is. Zo is bij het Opvragen (nr. 10) de middenmanager bezig met
het verkrijgen van inhoudelijke informatie. En is bij het Vragen (nr. 22) de middenmanager gericht op
het in contact komen met een collega, op de interactie met een ander. Om verwarring in de handeling
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te voorkomen en om een verdere clustering van de coderingen te maken, is daarom de metacodering
toegevoegd. Daarmee zorgt de combinatie van een hoofdcode (bijvoorbeeld het Opvragen) en een
metacode (in dit geval de Inhoudelijke oriëntatie) voor een unieke beschrijving van de handeling die
geen overlap heeft met een andere handeling van de middenmanager. Het overzicht van de handelingen in tabel 10.1 heeft daarmee een gelaagde codering, waarbij de 30 hoofdcodes in samenhang
met de metacodes moeten worden gelezen. De 30 hoofdcodes vertonen onderling op onderdelen een
overlap, maar de combinatie van een hoofdcode en de bijbehorende metacode geeft de uiteindelijke
unieke beschrijving van die handeling weer. Daarbij vormt de metacode de intentie en is de hoofdcode
het waarneembare handelen van de middenmanager. Bij de codering is gebruikgemaakt van de
motivatietheorie van McClelland (1987) en de aanvulling hierop van Jansen (2003), maar aansluitend
bij de ‘grounded theory’-benadering van deze analyse is de metacodering specifiek voor dit onderzoek
bepaald en beschreven.
Naast de opbrengst in de vorm van 30 handelingen en vier metacodes, hebben de analyses van het
voorgenomen handelen, het waargenomen handelen en de sleutelmomenten ook geleid tot andere
relevante conclusies. Deze conclusies zullen hierna per analyse worden beschreven, waarbij ook de
uitkomsten uit verschillende analyses die zijn weergegeven in tabel 10.1 met elkaar worden verbonden. In tabel 10.1 is bijvoorbeeld zichtbaar dat niet elke handeling in elke uitgevoerde analyse is
aangetroffen. De conclusies die hieruit worden getrokken, zullen hierna worden toegelicht. De
conclusies worden beschreven in de volgorde van uitvoering in dit longitudinale onderzoek. Startend
met de conclusies op basis van de analyse van het voorgenomen handelen van de middenmanager.
Conclusies uit de analyse van het voorgenomen handelen van de middenmanager
In hoofdstuk 6 is de analyse beschreven van het voorgenomen handelen en de motivatie van de
middenmanagers om te handelen. Dit is gedaan aan de hand van een vragenlijst en een diepteinterview met elke middenmanager. De voorgenomen handelingen zijn in tabel 10.1 in de eerste
kolom weergegeven door middel van de kruisjes in de betreffende rij. Een lege cel geeft aan dat de
betreffende handeling niet is vastgesteld in deze analyse. In totaal zijn in deze analyse 16 handelingen
beschreven. Voordat in het onderzoek is stilgestaan bij de voorgenomen handelingen van de middenmanager, is eerst met hen stilgestaan bij de motivatie van hun (voorgenomen) handelen. Wat door
McClelland ook wordt benoemd als basis of start van het handelen in zijn motivational sequence
(McClelland, 1987). De conclusies die kunnen worden getrokken op basis van de motivatie van de
middenmanagers zullen hierna worden beschreven
Motivatie van middenmanagers
In de analyse van de motivatie van middenmanagers in hoofdstuk 6 is, op basis van de literatuurstudie
in hoofdstuk 2, aangesloten bij de driedeling die hiervoor is gehanteerd door Kaats en Opheij (2008).
Zij maken onderscheid in argumenten, overtuigingen en drijfveren (gebaseerd op de studies van
McClelland, 1987 en Damen, 2007).
In paragraaf 6.1 is de motivatie van de middenmanagers langs deze driedeling beschreven, gebaseerd
op de vragenlijst en het interview dat met ieder van hen is gehouden aan het begin van dit onderzoek.
In de vragenlijst en het interview gebruiken middenmanagers bij de beschrijving van hun motivatie om
te handelen slechts in beperkte mate de argumenten. Voorbeelden daarvan zijn ‘de klant moet nu
eenmaal geholpen worden’ en ‘elke medewerker wil zich hier thuisvoelen’. Een beperkt deel van deze
argumenten is terug te voeren op ‘harde’ bewijzen. En als er door de middenmanagers argumenten
worden benoemd (bijvoorbeeld ‘een klant wil eenvoudige en transparante producten’), dan kan dit niet
met feiten onderbouwd worden. De conclusie dat de argumenten het minst genoemd worden door
middenmanagers, sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek van Kaats en Opheij (2008) dat zij
onder bestuurders hebben uitgevoerd. Ook zij constateerden dat de overtuigingen en drijfveren vaker
benoemd worden (in hun geval door bestuurders).
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De meest genoemde overtuigingen en drijfveren van middenmanagers zijn daarbij gericht op de
medewerkers en op de prestaties die moeten worden geleverd. Voorbeelden hiervan zijn onder meer
‘ik wil medewerkers ondersteunen en uitdagen’ en medewerkers doen het goed ‘als ze de gestelde
doelen en prestaties halen’. Er wordt door de middenmanagers een koppeling tussen deze twee
onderwerpen gemaakt in de tijd. Middenmanagers zijn in hoge mate ervan overtuigd dat de kwaliteit
van de medewerkers leidt tot de beoogde prestaties van het team en de organisatie. Zonder daarbij de
medewerkers als een ‘tool’ te beschouwen, maar wel door hen te zien als eerste aangrijpingspunt voor
het handelen van de middenmanager. Middenmanagers zijn ervan overtuigd dat hun toegevoegde
waarde ligt in het goed laten functioneren van hun medewerkers en dat zij daarmee hun team goed
laten presteren. De combinatie van medewerkers en prestaties bevestigt de complexe positie van
middenmanagers die door andere onderzoekers (Stoker, 2000; Land, 2003; Gastelaars, 2013)
benoemd is. Het vraagt van middenmanagers in bepaalde situaties een afweging tussen het realiseren
van een prestatie en de aandacht en focus op een medewerker. Zoals een middenmanager daarbij
aangaf ‘Wat doe je als de telefoon roodgloeiend staat, maar een medewerker naar huis moet om zijn
kinderen op te halen. En hij al meer dan negen uur gewerkt heeft?’. In die situatie is een combinatie
van medewerkers en prestatie niet mogelijk. Dit is een voorbeeld wat aansluit bij het krachtenveld
zoals beschreven door onder meer Bason (2010) en Gastelaars (2013).
De conclusie op basis van de uitkomsten in deze analyse is dat de persoonsgebonden motivatie
(bestaande uit overtuigingen en drijfveren) essentieel is voor het handelen van middenmanagers.
Zowel de overtuigingen als drijfveren worden door middenmanagers benadrukt en worden het meest
genoemd in het destinatiedocument en in de interviews met de middenmanagers. Op basis van deze
uitkomsten is daarom de eerste conclusie: Overtuigingen en drijfveren gericht op medewerkers en
prestaties zijn het belangrijkst voor het handelen van middenmanagers.
Drijfveren van middenmanagers
Bij de beschrijving van de drijfveren van de middenmanagers is gebruikgemaakt van de onderverdeling
zoals opgesteld door McClelland (1987). Hij maakt onderscheid in de machtsmotivatie, prestatiemotivatie en affiliatiemotivatie.
Bij de machtsmotivatie gaat het om beïnvloeden en gezag hebben. Beide aspecten worden door de
middenmanagers nauwelijks genoemd in de vragenlijsten en interviews. Woorden als ‘sturen’ en ‘hard
zijn’ worden door middenmanagers weinig gebruikt. Er wordt eerder een verontschuldiging hiervoor
beschreven: ‘Sorry, ik moet nu eenmaal keuzes maken.’. Binnen de machtsmotivatie is het kunnen en
willen beïnvloeden nog het meest het meest zichtbaar, maar het streven naar status en positie is
nauwelijks aanwezig in de antwoorden van de middenmanagers. Het beïnvloeden is gericht op het
leveren van een prestatie, niet op het verkrijgen van een status of positie. Bij het bereiken van de
prestatie, is het voor veel middenmanagers van belang om ‘het hoogste te bereiken’ en ‘willen winnen’.
Maar dan wel ‘samen met het team’ en ‘met draagvlak’.
De belangrijkste motivatie die uit dit deel van het onderzoek naar voren komt, is de behoefte om iets te
willen presteren, om een resultaat neer te zetten. In hun onderzoek constateerden McClelland en
Boyatzis (1982) al dat de doorgroei in middenmanagementposities voorspeld kon worden door het
aanwezig zijn van prestatiemotivatie bij die middenmanagers. Daarnaast werd in datzelfde onderzoek
ook beschreven dat de machtsmotivatie juist bij de doorgroei naar hogere posities een belangrijke
voorspellende rol speelt.
De antwoorden en reacties van de middenmanagers in paragraaf 6.1 combineren de affiliatiemotivatie
en prestatiemotivatie enigszins. De affiliatiemotivatie komt in de gesprekken met middenmanagers tot
uiting in het streven naar harmonie, met name met het team. Niet dat de middenmanagers daar zelf bij
willen horen, maar ze vinden draagvlak voor hun besluiten en acceptatie door het team wel motiverend
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en belangrijk. Hierdoor ontstaat een beeld van een middenmanager die wel verbindt met zijn medewerkers, maar waarbij de affiliatie met een collectief geen voorname drijfveer is in het functioneren van
deze middenmanagers.
Wanneer de uitkomsten van het onderzoek naar de middenmanagers wordt vergeleken met het hoger
management, blijkt de affiliatiemotivatie belangrijker voor middenmanagers dan voor bestuurders. Voor
bestuurders/hoger managers komen zowel Damen (2007) als Kaats en Opheij (2008) tot de constatering dat de drijfveer van affiliatie het minst dominant was. Opvallend is dat middenmanagers de
affiliatie met andere middenmanagers weinig noemen. Als wordt gesproken over draagvlak of ‘samen’,
dan wordt daarbij voornamelijk gewezen op de medewerkers en nauwelijks op het MT en de collegamiddenmanagers. In dit onderzoek komt naar voren dat de machtsmotivatie bij de middenmanagers
aanwezig is, maar deze wordt het minst genoemd en is het minst belangrijk voor de middenmanagers.
De affiliatiemotivatie is weliswaar meer aanwezig dan uit eerder onderzoek van Yukl (1994) naar voren
kwam, maar uiteindelijk is de prestatiemotivatie het meest richtinggevend voor het voorgenomen
handelen van de middenmanager. En is de machtsmotivatie het minst bepalend voor de middenmanagers.
Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de middenmanager niet gedreven wordt door
macht, maar in hoge mate door prestaties. En in iets mindere mate door de affiliatiemotivatie. Dit leidt
tot de tweede conclusie, namelijk: De middenmanager is niet gedreven door macht, maar door
prestatie
Middenmanager en context van handelen
Bij dit deel van het onderzoek is niet alleen gekeken naar het voorgenomen handelen van de middenmanagers, maar ook naar het beoogde doel van het handelen. De middenmanagers is gevraagd om
aan te geven welk veranderdoel zij op dit moment als het belangrijkst inschatten en waar hun handelen
zich op richt. Opvallend is daarbij dat de middenmanager zich vooral richt op het team en de teamprestatie. Voorbeelden hiervan zijn ‘meer initiatief vanuit de groep’ en ‘verantwoordelijkheid bij de
medewerkers neergelegd hebben’.
En hoewel de middenmanagers een voorkeur hebben voor blauwe interventies (vanuit de definitie van
De Caluwé en Vermaak, 2006), zijn de veranderdoelen en veranderuitkomsten niet gericht op de
blauwe aspecten van de organisatie. De context waarin het team en de middenmanager opereren
(denk aan processen, ICT en productontwikkeling) wordt nagenoeg buiten beschouwing gelaten in de
beschrijving van de interventies (zie paragraaf 6.2). Maar ook over de producten en diensten van de
Bank en de Verzekeraar werd nauwelijks gesproken of op de vragenlijst een veranderdoel geformuleerd. En dat terwijl in andere onderzoeken het belang van de middenmanager bij innovatie
(Knallenberg, 2007) wordt benadrukt. Met name vanuit de interviews werd duidelijk dat de veranderdoelen zich weinig richten op de inrichting en besturing van de organisatie. Middenmanagers zoeken
mogelijkheden om het werkend te maken binnen de kaders die men meekrijgt, en niet zozeer in het
opstellen of ontwerpen van (nieuwe) kaders. Ze spreken bij voorkeur over een ‘can do’-mentaliteit en
zijn wars van ‘gezeik over processen’. Liever streven ze ernaar om ‘er het beste van de maken’. Eerder
werd hierover aangegeven dat er ‘geaccepteerd moet worden dat dit de randvoorwaarden zijn, die nu
eenmaal zo zijn’. Ze worden door de deelnemende middenmanagers als een vaststaand gegeven
aangenomen, waar zij en hun teams mee om moeten leren te gaan. Middenmanagers zijn met name
gericht op het realiseren van dit veranderdoel en ‘het begeleiden van het team hierin’. Dus meer op de
interactie in het team, dan op het ontwerpen van de teaminrichting. Daarmee lijken zij maar in beperkte
mate de toegevoegde waarde te herkennen tijdens strategische, innovatie- en veranderingsprocessen
die in andere onderzoeken is geconcludeerd (Balogun, 2003; Bitsch en Yakura, 2007; Floyd en
Woolridge, 1997; Kallenberg, 2007; Kanter et al., 1992; Mantere, 2008).
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Op basis van deze uitkomsten is daarom de derde conclusie: De context wordt door de middenmanager als een gegeven beschouwd.
Voorgenomen gewenst handelen
Als laatste onderdeel van het onderzoek naar het voorgenomen handelen is aan de middenmanagers
gevraagd om aan te geven welk handelen zij zich voornemen te blijven doen of meer te doen (het
gewenste handelen). Ook is hen gevraagd van welk handelen zij zich voornemen om waarderend
afscheid te nemen of te laten verdwijnen (het ongewenste handelen).
Daarbij is opvallend dat (numeriek en in de mate waarin middenmanagers hier de nadruk op legden in
de interviews) het gewenste handelen de meest uitgebreide beschrijving heeft. De analyse van het
voorgenomen handelen heeft in totaal 16 gewenste handelingen en negen ongewenste handelingen
opgeleverd (zie tabel 7.1). Ook besteden de middenmanagers in hun toelichting tijdens de interviews
meer tijd aan het gewenste handelen dan aan het ongewenste handelen. Ze praten graag over wat ze
wel willen gaan doen; liever dan over wat ze niet meer doen. Net als bij het accepteren van de context
waarin zij werken, richten zij zich bij het beschrijven van hun eigen handelen liever op de positieve
kanten van hun handelen. Dus liever ‘meer doen’ of ‘anders doen’, dan ‘niet meer doen’ of onder ogen
komen dat ze iets fout doen (of hebben gedaan). Op zich gaat elke (voorgenomen) verandering
gepaard met emotie, en is ‘vluchten’ of in termen van conflicthantering (Blake en Mouton, 1964)
‘toegeven’ een manier om het te veel aan negatieve emoties te hanteren. En het meerjarig onderzoek
heeft plaatsgevonden in een context (zoals beschreven in hoofdstuk 5) waarin binnen financiële dienstverlening sprake was van een gevoel van crisis. En waarbij de dienstverleners, medewerkers en
middenmanagers regelmatig onder vuur lagen van de maatschappij. Er was bij veel middenmanagers
sprake van negatieve emoties in en over hun werk. Burger et al. (2010) spreken in dat kader van
reactieformatie als mensen een negatieve emotie verstoppen door juist uitdrukking te geven aan de
omgekeerde emotie. Door te spreken over ‘trots’ en ‘successen’ wordt de negatieve emotie over het
werk verstopt door de middenmanagers. Ardon (2011) spreekt in dat kader over verschillende defensieve strategieën om te veel druk of ongewenste informatie van tafel te houden. In alle gevallen is het
expliciteren van het onbekende (in dit geval zowel het ongewenste handelen als de mogelijke weerstand tegen de voorgenomen verandering in het handelen) een effectieve wijze voor regulering van
(negatieve) emoties en het doorbreken van de defensieve strategieën. In dit onderzoek is dat gedaan
door het beschrijven van het gehele handelingsrepertoire, maar is ook duidelijk geworden dat dit voor
het ongewenste handelen niet de voorkeur heeft van de middenmanagers. En dat zij zich met name
richten op het gewenste handelen.
In de beschrijving van het handelen maken Moen et al. (2000) in hun onderzoek een bruikbaar onderscheid tussen een constructief, een passief en een agressief handelingsrepertoire. Middenmanagers
met een constructief handelingsrepertoire kunnen in de meeste situaties wel mogelijkheden en kansen
ontdekken. Moen en Ansems geven daarbij aan dat een passief handelingsrepertoire gericht is op
zelfbescherming en op het creëren van zekerheid en veiligheid voor de middenmanager zelf. Het
agressieve handelingsrepertoire ten slotte, richt zich op zelfbegunstiging van de middenmanager. Hoe
onveiliger de middenmanager zijn omgeving ervaart, hoe eerder de neiging om veiligheid te zoeken in
een passief of zelfs agressief handelingsrepertoire.
Kijkend naar het onderscheid van Moen et al. (2000) ligt de nadruk op constructief handelen en wordt
het agressief handelen in het geheel niet benoemd. Wat niet onverwacht is, aangezien dit deel van het
onderzoek zich richt op het voorgenomen gedrag. In de spreektheorie van Argyris (1991, 1996) ligt
immers besloten dat er sociaal wenselijk kan worden geantwoord. Opvallend is dat vanuit de middenmanagers weinig begrip is voor passief handelingsrepertoire. Een middenmanager zegt daarover
onder andere ‘Als je het niet aankunt, moet je maar een andere baan zoeken, dit hoort er gewoon bij.’.
Een illustratie die aangeeft dat een middenmanager een voorkeur heeft voor constructief handelen en
een voorkeur heeft voor een positieve benadering van zijn situatie.
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Op basis van deze uitkomsten is daarom de vierde en laatste conclusie uit deze analyse:
Middenmanagers spreken bij voorkeur over gewenst en constructief handelen.
Samenvattend worden op basis van de analyse van het voorgenomen handelen van middenmanagers
vier conclusies getrokken:
1. Overtuigingen en drijfveren gericht op medewerkers en prestaties zijn het belangrijkst voor het
handelen van middenmanagers.
2. De middenmanager is niet gedreven door macht, maar door prestatie.
3. De context wordt door de middenmanager als een gegeven beschouwd.
4. Middenmanagers spreken bij voorkeur over gewenst en constructief handelen.
Hiermee zijn de conclusies van deze analyse afgesloten en wordt hierna ingegaan op de conclusies
naar aanleiding van de analyse van het waargenomen handelen.
Conclusies uit de analyse van het waargenomen handelen in overleggen (met medewerkers
en MT)
In hoofdstuk 7 zijn de resultaten weergegeven van de observaties die zijn uitgevoerd in overlegmomenten van middenmanagers. Daarbij is onderscheid gemaakt in overleggen van middenmanagers
met hun medewerkers (ook het teamoverleg genoemd) en van middenmanagers samen met andere
middenmanagers en hun hoger manager (ook wel het MT genoemd). De waargenomen handelingen
die zijn voortgekomen uit deze analyse, zijn opgenomen in tabel 10.1 door middel van de kruisjes in de
betreffende kolom. In totaal heeft deze analyse 23 handelingen opgeleverd. Elke gewenste handeling
(16 in totaal) die in het voorgenomen handelen is beschreven, is ook waargenomen in de overlegmomenten. In totaal zijn vanuit de observaties zeven nieuwe handelingen waargenomen. Dat zijn
achtereenvolgens: 3. Overnemen, 4. Rapporteren, 5. Challengen, 11. Signaleren, 12. Waarnemen,
15. Containen en 28. Negeren (de nummers corresponderen met de nummering in tabel 10.1). Deze
handelingen zijn door de middenmanagers niet benoemd in hun voorgenomen handelingen.
In het observeren van managers in overlegsituaties hebben Van der Weide en Wilderom (2004, 2006)
een studie uitgevoerd die heeft geleid tot een beschrijving van 15 handelingen. Met de beschrijving van
de waargenomen handelingen die zijn afgeleid uit mijn onderzoek in tabel 10.1, kunnen alle 15 handelingen worden beschreven die zijn benoemd door van Van der Weide en Wilderom. Soms is dit in iets
andere bewoordingen (in mijn onderzoek zijn bewust neutrale woorden gehanteerd om waardevrij het
handelen te beschrijven). Dit onderzoek en de handelingen in tabel 10.1 vormen een uitbreiding van de
beschrijving doordat er acht nieuwe handelingen zijn beschreven. Daarmee sluit dit onderzoek aan bij
eerder onderzoek en geeft het uitbreiding op de bestaande kennis over de middenmanager.
Bij het beschrijven van het handelen in tabel 10.1 is onderscheid gemaakt in de overleggen van
middenmanagers met hun medewerkers (in de tabel benoemd als teamoverleg) en de overleggen met
hun collega-middenmanagers (in tabel 10.1 aangeduid als MT-overleg). Daarmee wordt in tabel 10.1
direct zichtbaar dat er verschil is in de handelingen die zijn voorgenomen (de eerste kolom), de
handelingen die zijn waargenomen in de teamoverleggen (de tweede kolom) en de handelingen die
zijn waargenomen in de MT-overleggen (de derde kolom). Op deze verschillen wordt hierna verder
ingegaan.
Discrepantie met benoemde handelingen
In de overleggen is gebruikgemaakt van een zogenaamde ‘vrije observatie’. Er is in de overleggen
geen gebruikgemaakt van een observatieschema (zoals wel is gedaan door Van der Weiden en
Wilderom in hun onderzoek uit 2004). De handelingen die in de tweede en derde kolom van tabel 10.1
zijn beschreven, zijn daarmee direct voortgekomen uit de observaties zelf. Interessant is daarom om
stil te staan bij de verschillen tussen wat de middenmanagers zich voornemen en wat er in de praktijk
is waargenomen in de overleggen. En daar een conclusie uit te trekken.
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In de observaties is duidelijk geworden dat de handelingen die middenmanagers zich voornemen, ook
daadwerkelijk zijn gedaan in de overleggen. Elke handeling die is voorgenomen is ook waargenomen.
In dat opzicht brengen de middenmanagers hun voornemen tot uitvoer. Tegelijkertijd hebben de
middenmanagers zich ook voorgenomen om een aantal handelingen niet meer te doen. Handelingen
die zij als ongewenste beschouwen en waarvan zij zich voornemen om daarmee te stoppen. Van de
negen ongewenste handelingen (opgenomen in tabel 7.1) zijn in de overleggen twee handelingen
waargenomen. Het betreft het Compenseren (wat door een middenmanager is verwoord als ‘de gaten
voor anderen dichtlopen’) en het Haasten (door een middenmanager beschreven als ‘impulsief
reageren en beslissen’). Deze twee ongewenste handelingen zijn in overleggen waargenomen,
ondanks het voornemen van middenmanagers om hiermee te stoppen. Daarmee is een eerste verschil
zichtbaar tussen het voorgenomen en het waargenomen handelen. De middenmanagers hebben
echter niet alleen anders gehandeld dan zij vooraf dachten. Zij hebben een aantal handelingen geheel
niet benoemd (zowel niet bij het voorgenomen gewenste als het voorgenomen ongewenste gedrag).
Dit tweede verschil tussen voorgenomen en waargenomen handelen, is zichtbaar in de zeven nieuwe
handelingen die uit de observaties naar voren komen.
Op basis van de twee verschillen tussen voorgenomen en waargenomen handelingen is uit dit onderzoek te concluderen dat de middenmanagers zelf niet hun gehele handelingsrepertoire inzichtelijk
hebben. Zoals eerder al is benoemd, is door Argyris (1991, 1996) het onderscheid gemaakt in spreektheorie en gebruikstheorie. En dat hier ook bij middenmanagers een verschil tussen bestaat, is daarmee een conclusie die aansluit bij deze theorie. Temeer omdat de middenmanagers in de interviews
over hun voorgenomen handelen al aangaven dat zij moeite hadden om hun eigen handelen expliciet
te maken. Uit de interviews kwam ook naar voren dat de middenmanagers moeite hebben om vooraf
helder te maken in welke situatie er snelheid nodig is en wanneer niet. Dit past in een bredere observatie dat de middenmanagers voor het hele destinatiedocument (de vragenlijst over het voorgenomen
handelen die is gebruikt aan de start van dit onderzoek) aangaven dat het ‘pittige vragen zijn’ en ‘dat
het ‘moeilijk is om het concreet te maken, dit doe je toch gewoon?’.
De constatering dat er een discrepantie is tussen voorgenomen en waargenomen handelen is in zichzelf niet verrassend. Interessanter is waar de verschillen zichtbaar zijn geworden. Dus welk handelen
is onderdeel van de discrepantie. Als daarbij naar tabel 10.1 wordt gekeken naar de nieuwe handelingen, wordt zichtbaar dat de discrepantie met name ligt bij de inhoudelijke handelingen. In tabel 10.2
wordt zichtbaar dat er drie inhoudelijke handelingen in de overleggen zijn geobserveerd die door de
middenmanagers in hun voorgenomen handelingen niet zijn benoemd. Dat zijn: Challengen (nr. 5 in
tabel 10.1), Signaleren (nr. 11) en Waarnemen (nr. 12). Het zijn de handelingen die voor een middenmanager minder op de voorgrond staan, omdat eerder in dit onderzoek al is aangegeven dat de
middenmanagers vinden dat de medewerkers degenen zijn die de prestatie leveren en de kennis
dienen te hebben. Daardoor zijn deze handelingen voor middenmanagers eerder randvoorwaardelijk.
Voor medewerkers (en zoals later wordt aangegeven: ook voor klanten) is het hebben van inhoudelijke
kennis en daarop kunnen en durven acteren weldegelijk betekenisvol. Het zorgt voor acceptatie van de
middenmanager bij medewerkers en geeft hem de mogelijkheid om slagvaardig te handelen in sleutelmomenten.
Maar ook de middenmanagers zelf geven aan dat de inhoudelijke handelingen van betekenis zijn in
overleggen. Een middenmanager is in de loop van het onderzoek hierover duidelijk geweest. Aan de
start was hij ook net gestart ‘en wist ik inhoudelijk niet genoeg’. Terwijl aan het einde hij zich ingewerkt
had en meer gebruik maakte van de inhoudelijke handelingen. En daarin door zijn team als ‘goede
manager’ werd benoemd. Met name op de inhoudelijke handelingen lijkt daardoor sprake te zijn van
‘tacit knowledge’. Het betreft impliciete kennis van de middenmanagers over hun manier van handelen,
waarbij dit onderzoek een bijdrage levert om hiervan (een deel) expliciet en zichtbaar te maken. Zodat
ook andere (en startende) middenmanagers hiervan kunnen leren.
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Op basis van deze uitkomsten is daarom de eerste conclusie: Middenmanagers doen meer inhoudelijke
handelingen dan zij vooraf benoemen.
Rol in overleggen
Bij de observaties van middenmanagers in overleggen is sprake geweest van twee soorten overleggen. Overleggen waarbij de middenmanager een verschillende rol had. Allereerst de overleggen
met medewerkers (hierna: teamoverleg genoemd), waarbij de middenmanager voorzitter is en in
sommige gevallen een medewerker de voorzitter is en de middenmanager deelnemer. Naast de overleggen met de medewerkers, zijn de middenmanagers ook geobserveerd in overleggen met elkaar en
met hun hoger manager (hierna: MT genoemd). In het MT is de middenmanager een deelnemer aan
het overleg. In tabel 10.1 zijn de observaties uit de twee soorten overleggen gescheiden weergegeven
in kolom 2 en kolom 3.
In de verschillende soorten overleggen is de nodige overlap gevonden in hoe de middenmanagers
handelen, zoals zichtbaar wordt in tabel 10.1. Maar er zijn ook verschillen aangetroffen tussen het
teamoverleg en het MT. Zo is in de teamoverleggen het Overnemen, Coachen, Containen, Faciliteren,
Regie voeren en Ruimte geven als handelen waargenomen. Dit zijn hoofdzakelijk handelingen in de
Interactie oriëntatie en de Macht oriëntatie, waarbij de middenmanager meer in zijn rol van voorzitter of
leidinggevende zit. En er minder sprake is van een gelijkwaardige rol ten opzichte van de medewerkers. In de MT-overleggen is daarentegen het Rapporteren en Kiezen waargenomen, waarbij de
middenmanager in de rol meer gelijkwaardig of ondergeschikt is aan de hoger manager. De rol van de
middenmanager in de overleggen is daarmee van invloed op het waargenomen handelen van de
middenmanager. Waarbij de overleggen kunnen worden gezien als een vorm van context van het
handelen van de middenmanager.
Een andere vorm van de context en een verschil in rollen van de middenmanager is de organisatie (in
dit onderzoek de Bank en de Verzekeraar) waarbinnen de middenmanager werkzaam is. Ook daarbij
zijn verschillen in handelingen van de middenmanager aangetroffen. Dit betreft het Besluiten,
Informeren en Vragen. Daarbij gaat het niet zozeer om of de middenmanagers handelen, maar hoe ze
dat doen. Daarin zijn verschillen tussen de Bank en de Verzekeraar geconstateerd. Bij de Bank is het
bijvoorbeeld duidelijk dat de middenmanager beslist, terwijl bij de Verzekeraar regelmatig een gesprek
aan het besluit voorafging over ‘wie er mag beslissen’. Waarbij de middenmanagers in het overleg zelf
meer handelden vanuit de Interactie oriëntatie (zoals Vragen en Feedback geven). Een besluit wat
vervolgens (zowel bij de Bank als de Verzekeraar) werd genomen, had zijn invloed op de context.
Want in een volgend overleg werd op basis van dit besluit verder gegaan. En daarmee hebben de
middenmanagers enerzijds hun handelen laten beïnvloeden door de context, maar heeft hun handelen
ook gevolgen gehad voor diezelfde context.
Het voorbeeld geeft aan dat er sprake is van betekenisgeving aan het handelen binnen de context
waarin het handelen plaatsvindt, onder meer door de aanwezigen in de overleggen waarin het
handelen is waargenomen. Betekenisgeving is een sociaal proces (Weick, 1995) waarbij de actoren (in
dit geval de middenmanager en de medewerkers) ieder een rol spelen, maar waarbij ook de omgeving
en context van invloed zijn op de collectieve betekenisgeving zelf. Het handelen van de middenmanager wordt dus beïnvloed door de context, maar de context op haar beurt wordt weer beïnvloed
door de handelingen van de middenmanagers. Ook Argyris en Schön (1974, 1996) geven in hun
onderzoek weer dat de actie (van middenmanagers) verband heeft met de omgeving waarin deze
plaatsvindt. Het handelingsrepertoire is daarmee geen verzameling handelingen waaruit onafhankelijk
van de context een handelingen kan worden gekozen. Het handelen dient in de context te worden
beschouwd. Daarmee leidt het handelingsrepertoire ook niet tot één archetype middenmanager.
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Door Damen (2007) werd dit ook al benoemd door te stellen dat de middenmanagers geen ‘eenheidsworst’ zijn. En het beschreven handelingsrepertoire uit dit onderzoek geeft een veelheid aan
combinaties en mogelijkheden die recht doen aan de diversiteit van de middenmanagers.
In de analyse van het voorgenomen handelen is al aangegeven dat de motivatie (met name de overtuigingen en drijfveren) van betekenis is voor het handelen van de middenmanagers. Met name de
medewerkers en de prestaties zijn daarbij van belang voor de middenmanagers, blijkt uit de interviews
over het voorgenomen handelen. Maar uit de observaties in overleggen is te concluderen dat ook de
plek en de rol van de middenmanagers in overleggen van invloed is op de handelingen die een
middenmanager verricht. In verschillende contexten worden door middenmanagers andere handelingen verricht. Op basis van deze uitkomsten is daarom de tweede conclusie: De rol van middenmanagers in overleggen is van invloed op hun handelen.
Onderwerpen in overleggen
De vraagstelling en de doelstelling van dit onderzoek zijn gericht op het beschrijven van het handelen
van de middenmanagers. Daartoe is onder meer de middenmanager geobserveerd in meerdere
overleggen. En hoewel de opzet en invulling van die overleggen niet de primaire focus was van de
observaties, zijn in de waarnemingen rode draden aangetroffen die voor het handelen van de
middenmanager van belang blijken.
Bij de observaties in de overleggen, is tussen de Bank en Verzekeraar een opvallende overeenkomst
aangetroffen. Want bij beide organisaties gingen de overleggen voornamelijk over de interne prestaties
en waren de KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) vooral gericht op processen en medewerkers. Ook in
de overleggen wordt de context (zoals de systemen, procedures en beleidslijnen) als gegeven beschouwd. Met name in de teamoverleggen blijven middenmanagers weg bij deze onderwerpen ‘omdat
het nu eenmaal zo is’ en ze een ‘klaagsessie’ willen voorkomen. In de MT-overleggen zijn zij daarin
kritischer op de context. Maar ook hierin (een uitzondering daargelaten) is het overleg met name
gericht op het werkend krijgen van het proces ‘binnen de kaders’. Een mooie uitzondering vormt de
interventie door een middenmanager die ervoor zorgde dat er maandelijks ruimte op de MT-agenda
werd gemaakt voor het terugluisteren van een klantgesprek. Het gaf een goed signaal af, maar vormde
nog steeds een klein onderdeel van het totale tijdsbestek voor de overleggen.
De klant is indirect benoemd als onderwerp in overleg (door de klanttevredenheid van een grotere
populatie). De middenmanagers bevestigen in de gesprekken dat zij moeite hebben om de klant mee
te nemen of het klantperspectief toe te voegen aan discussies. Deels wordt dat door hen gekoppeld
aan de marktomstandigheden waar risicobeheersing en ‘in control zijn’ de belangrijkste thema’s zijn.
De middenmanagers geven aan dat het niet wenselijk is dat de klant minder in beeld is. Alleen kunnen
zij ‘in het moment’ de interne druk maar moeilijk weerstaan. Die druk is voor de middenmanagers de
belangrijkste factor in het krachtenveld, zoals omschreven door Bason (2010) en Gastelaars (2013).
De werkdruk en tijdsdruk die zij daarbij ervaren, belemmeren hen in het veranderen van dit patroon.
Daarnaast geven zij aan dat ze ook niet goed weten op welke wijze dit patroon doorbroken kan worden
en wat daarin passend handelen en interventies zijn. Overigens gaven de meeste middenmanagers
aan dat, op basis van het beschreven handelingsrepertoire, dit gesprek explicieter te voeren is en dat
zij hiermee ook meer ‘taal’ krijgen om te kijken naar wat zij mogelijk kunnen doen.
In de afsluitende interviews en tussentijdse reflecties is hierover ook met de middenmanagers
gesproken. En is door hen op deze bevindingen gereflecteerd en zijn de bevindingen bevestigd. Op
basis van de observaties en de bespreking met de middenmanager is de conclusie gerechtvaardigd
dat middenmanagers in hun overleggen voornamelijk aandacht besteden aan het operationele proces
‘werkend maken binnen de gegeven context’ en dat de klant daarin nauwelijks expliciet betrokken
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wordt. Op basis van deze uitkomsten is daarom de derde en laatste conclusie: De overlegtijd wordt
overwegend besteed aan hoe middenmanagers kunnen handelen binnen de gegeven context en
klanten zijn daarbij zelden een expliciet onderwerp van gesprek.
Samenvattend worden op basis van de analyse van het waargenomen handelen van middenmanagers
drie conclusies getrokken:
1. Middenmanagers doen meer inhoudelijke handelingen dan zij vooraf benoemen.
2. De rol van middenmanagers in overleggen is van invloed op hun handelen.
3. De overlegtijd wordt overwegend besteed aan hoe middenmanagers kunnen handelen binnen de
gegeven context. Klanten zijn daarbij zelden een expliciet onderwerp van gesprek.
Hiermee zijn de conclusies van de analyse van het waargenomen handelen afgesloten en wordt in de
volgende analyse ingegaan op het de conclusies over het handelen van middenmanagers tijdens
sleutelmomenten.
Conclusies uit analyse van sleutelmomenten in het werk (aangeleverd door de middenmanagers)
Als derde analyse om te komen tot een beschrijving van het handelen van de middenmanager is aan
de middenmanagers gevraagd om casuïstiek, de zogenaamde sleutelmomenten, aan te leveren. Een
methodiek gebaseerd op de ‘critical incident’-methode zoals beschreven door Flanagan (1954). Ook dit
betreft de spreektheorie van de middenmanagers, maar het ligt zeer dicht aan tegen de gebruikstheorie door de gedetailleerde beschrijving van de casus. Het feit dat middenmanagers weten dat zij
deze casus bespreken met de onderzoeker en gebruiken voor de workshop met klanten en medewerkers, draagt ertoe bij dat de sleutelmomenten zeer dicht tegen de gebruikstheorie aanliggen. De
uitkomsten van deze analyse zijn opgenomen in hoofdstuk 8. De handelingen die zijn vastgesteld in
deze analyse zijn wederom in de vorm van kruisjes aangegeven in tabel 10.1, in dit geval in de vierde
kolom. Deze analyse heeft in totaal 30 handelingen opgeleverd, waarvan er zeven nog niet eerder in
de andere analyses (over het voorgenomen en waargenomen handelen) zijn beschreven. Dit vormt de
voornaamste opbrengst van deze analyse. Maar uit de analyse van de sleutelmomenten zijn ook nog
andere conclusies te trekken. Deze worden hierna beschreven.
Situaties in sleutelmomenten
In totaal zijn door de middenmanagers 196 sleutelmomenten aangeleverd. De term sleutelmomenten is
naar de deelnemers gedefinieerd als: ‘Een moment die voor jou de afgelopen periode kleurt. Dus waar
je trots op bent of vaak aan terugdenkt of die je puzzelt of waar je lang mee bezig bent geweest. Het is
een sleutelmoment geweest voor jou als middenmanager.’. De sleutelmomenten zijn aangeleverd in
een vooraf gegeven format waarbij gevraagd werd naar de Situatie-omschrijving, de Taak die de
middenmanager had in deze situatie, de Actie die de middenmanager heeft ondernomen en ten slotte
het Resultaat.
Opvallend is dat in de 196 sleutelmomenten hoofdzakelijk situaties zijn beschreven die betrekking
hebben op medewerkers van hun eigen team. In sommige gevallen wordt de hoger manager betrokken
in de sleutelmomenten, maar dit is overwegend het geval als de middenmanager niet op eigen kracht
tot een besluit of oplossing komt. De hoger manager vormt dan het escalatieniveau voor de middenmanager en wordt in de loop van het sleutelmoment betrokken.
Er zijn slechts enkele situaties beschreven waarbij andere middenmanagers een rol van betekenis
spelen. In de sleutelmomenten waarbij dit het geval is, wordt een zakelijke afspraak gemaakt over het
werk. Bijvoorbeeld omdat een middenmanager zijn collega vervangt tijdens het werk. Of omdat het een
ketenpartner betreft waarmee een inhoudelijke samenwerking wordt gezocht. Op basis van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd dat de middenmanagers overwegend verticaal handelen.
Daarmee wordt het handelen naar (of met) medewerkers en hun hoger manager bedoeld.
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In de analyse van het voorgenomen handelen, geven de middenmanagers aan dat zij meer gebruik
willen maken van ‘groene interventies’. Waarmee wordt geduid op het meer leren en ontwikkelen als
wijze van veranderen (Caluwé en Vermaak, 2006). Dit komt in de sleutelmomenten (nog) niet tot
uitdrukking. Het leren van andere middenmanagers door te klankborden of cocreatie in een sleutelmoment is niet aangetroffen. In termen van Van Amelsvoort (2003) liggen de sleutelmomenten eerder
in de fase van de ‘bundeling van individuen’ dan dat er sprake is van een team. De middenmanager
werkt samen met medewerkers en de hoger manager, maar naast het MT-overleg is er in de sleutelmomenten geen situatie beschreven waarin de middenmanager een andere middenmanager betrekt.
Op basis van deze uitkomsten is daarom de eerste conclusie: Middenmanagers handelen overwegend
verticaal en niet horizontaal.
Taak in sleutelmomenten
In de sleutelmomenten is door de middenmanagers ook aangegeven welke taak zij voor zichzelf zien
in de verschillende situaties. In de meeste sleutelmomenten geven middenmanagers aan dat zij
verantwoordelijk zijn (of zich verantwoordelijk voelen) voor de huidige operatie. Het oplossen van
knelpunten of issues in die operatie is daarbij hun belangrijkste taak. Waarbij in veel sleutelmomenten
de middenmanager zichzelf wel als taak geeft om voor rust en helderheid te zorgen en hij ‘er moet zijn
voor zijn mensen’. Dit sluit aan bij eerdere bevindingen dat middenmanagers gericht zijn op het (goed
kunnen) functioneren van medewerkers die de prestaties leveren.
De meeste sleutelmomenten die zijn aangeleverd door de middenmanagers hebben een korte tijdshorizon. Daarbij worden de resultaten van het handelen overwegend positief geformuleerd door de
middenmanagers. Het ongemak van een vervelende situatie is weggenomen of een pijnpunt is opgelost. Slechts een beperkt aantal sleutelmomenten geeft aan dat het ‘niet gelukt is’. Daarmee is voor
hen ook het verhaal ‘rond’: er is geen cognitieve dissonantie. Middenmanagers signaleren een knelpunt in het huidige proces, zijn verantwoordelijk voor het (laten) oplossen hiervan en in het resultaat
komt deze oplossing tot uiting. In de sleutelmomenten is geen plaats voor missers (omdat men die
wellicht niet durft aan te leveren) en ‘open eindes’. En daar waar dit toch lijkt te gebeuren, worden de
resultaten de middenmanager vaak beschreven in bewoordingen als ‘er zijn afspraken gemaakt’ of ‘het
proces wordt aangepast’. In die situaties lijken dit eerder tussenresultaten, dan een eindresultaat.
Waarbij de effecten voor de klant in die sleutelmomenten achterwege worden gelaten. Of door middenmanagers worden beschreven als: ‘Ze merken er indirect iets van.’. Het effect op de klant lijkt daarbij
eerder een nuttig gevolg, dan een leidraad in het handelen van de middenmanager in het sleutelmoment.
De situaties die middenmanagers aanleveren, zijn verwegend gericht op het oplossen van huidige
problemen of het reageren op een negatieve afwijking van een gewenste situatie. De situaties worden
betekenisvol genoemd door de middenmanagers als er een dilemma is in het kiezen van de handeling
(‘grijp ik in of geef ik ruimte’) of als de wijze waarop de handeling wordt vormgegeven nog onduidelijk
voor hen is (‘geef ik ter plekke feedback of plan ik later een bila’). In de sleutelmomenten worden
nagenoeg geen taken beschreven die betrekking hebben op het vernieuwen van de processen, de
producten of andere onderdelen van de context waarin de medewerkers en middenmanagers
opereren. De taken zijn voornamelijk eindverantwoordelijke, voorwaardeschepper en uitvoerder. Net
als in de vorige deelstudie wordt duidelijk dat de middenmanagers de context als een gegeven nemen
en slechts in beperkte mate bewust bezig zijn om deze context te beïnvloeden.
Op basis van deze uitkomsten is daarom de tweede conclusie: De middenmanager is verantwoordelijk
voor de huidige operatie en is geen vernieuwer.
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Zelfsturing in teams
Bij de beschrijving van het handelen van de middenmanagers zijn (naast veel gemeenschappelijk
kenmerken, zie paragraaf 8.6.2) ook verschillen aangetroffen tussen de Bank en de Verzekeraar. Want
het handelingsrepertoire bevat voor beide organisaties dezelfde kenmerken, maar de verschillende
handelingen worden niet in gelijke mate ingezet. Anders gezegd: middenmanagers bij de Bank en de
Verzekeraar beschikken over eenzelfde handelingsrepertoire, maar er is een verschil in het aantal keer
dat een handeling is beschreven in de sleutelmomenten. Opvallend daarbij is dat de middenmanagers
van de Verzekeraar meer dan middenmanagers van de Bank handelen vanuit de macht oriëntatie. Dit
is opvallend, omdat de verzekeraar in een transitie is om teams zelfsturender te maken en de Bank
hier niet zo vergaand mee bezig is. Gekoppeld aan de terminologie van Van Amelsvoort et al. (2003)
wil de Verzekeraar een zelfsturend team dat zelfstandig werkt en waarbij het streven is om meer
verantwoordelijkheid en macht bij de medewerkers te leggen.
De inzet van de macht oriëntatie lijkt in tegenspraak met beschikbaar onderzoek van Stewart en Manz
(1995), maar vormt juist een verdieping hierop. Zij geven aan dat bij de ontwikkeling van zelfsturende
teams de leidinggevende een belangrijke taak heeft, namelijk het kunnen loslaten en het geven van
vertrouwen aan het team. In de terminologie van dit onderzoek zou dat gezien worden als macht
overdragen aan de medewerkers. Bij een verdieping in de metacode wordt duidelijk dat de middenmanagers van de Verzekeraar meer Ruimte geven en Besluiten dan de middenmanagers van de
Bank. Het geven van ruimte is daarbij in lijn met het loslaten en vertrouwen geven, zoals dat genoemd
wordt door Stewart en Mantz. Het sluit ook aan bij eerder onderzoek van Lelieveld (2000) die beschrijft
dat managers van zelfsturende teams meer taken delegeren en dus meer op afstand gaan sturen.
Daarbij wordt ook duidelijk dat in de optiek van Lelieveld, een manager nog steeds stuurt. Dat aspect
komt eveneens in de uitkomsten van dit onderzoek naar voren, omdat de middenmanagers van de
Verzekeraar meer handelingen in de hoofdcode Besluiten hebben dan de middenmanagers van de
Bank.
Wanneer daarbij naar de onderliggende sleutelmomenten wordt gekeken, komt naar voren dat de
middenmanager bij de Verzekeraar door het team ingezet wordt om ‘knopen door te hakken’ als het
team er zelf niet uitkomt. De middenmanager is het escalatieniveau voor het team en wordt juist
ingezet en opgezocht vanwege zijn macht en mandaat. Het moment waarop dit gebeurt, ligt daarbij
later in het besluitvormingsproces van de verschillende sleutelmomenten dan bij de Bank het geval is.
En wordt in de sleutelmomenten voorafgegaan door handelingen uit andere metacodes.
De uitkomst van dit deel van het onderzoek bevestigt de uitkomsten van het onderzoek van Lelieveld
(2000). Het vormt een nuancering op de uitkomsten van Stoker uit 1999, die aangaf dat de middenmanager ‘steeds meer een coachende rol op zich zal nemen waarbij hij minder directief wordt’. Uit dit
onderzoek komt naar voren dat de middenmanager bij zelfsturende teams inderdaad meer coachend
wordt, maar dat hij niet in absolute termen minder directief is. Hij is later directief, dus pas nadat het
team het eerst zelf heeft kunnen en willen sturen. Daarmee wordt een tijdselement toegevoegd. En als
zij er niet uitkomen, is de middenmanager uiteindelijk wel degene die directief is en besluit. En maakt
hij gebruik van zijn macht.
Op basis van deze uitkomsten is daarom de derde en laatste conclusie: Bij de verandering naar
zelfsturende teams gebruikt de middenmanager zijn macht.
Samenvattend zijn op basis van de uitkomsten van deze analyse van de aangeleverde
sleutelmomenten drie conclusies getrokken:
1. Middenmanagers handelen overwegend verticaal en niet horizontaal.
2. De middenmanager is verantwoordelijk voor de huidige operatie en is geen vernieuwer.
3. Bij de verandering naar zelfsturende teams gebruikt de middenmanager zijn macht.
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Hiermee zijn de conclusies van deze derde en laatste analyse beschreven en wordt de beantwoording
van de eerste deelvraag van dit onderzoek afgesloten. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de
tweede deelvraag van dit onderzoek, betreffende de betekenisgeving van het handelen door klanten
en medewerkers.

10.2.2 Tweede deelvraag: betekenisgeving van het handelen van middenmanagers
door medewerkers en klanten
De tweede deelvraag van dit onderzoek is gericht op twee relevante actoren in de dienstverlening,
namelijk de klanten en medewerkers. De tweede deelvraag luidt namelijk ‘Hoe ervaren en waarderen
klanten en medewerkers het handelen van middenmanagers?’. In het theoretisch kader (zie hoofdstuk
2) is beschreven dat een dienst tot stand komt in de interactie tussen klanten en medewerker (zie
onder meer Love en Wright, 2007; Tettero, 1994, Pine en Gillmore, 1996). Daarnaast is in dat theoretisch kader vastgesteld dat door het ‘inside-out’-denken (Kwakman, 2007) het klantperspectief onderbelicht is in de onderzoeken naar dienstverleners en middenmanagers bij dienstverleners. In dit
onderzoek zijn daarom drie workshops gehouden met klanten, en medewerkers en de middenmanagers, waarin zij betekenisgeven aan het handelen van de middenmanager. Daarvoor is een subset van de sleutelmomenten door de middenmanagers toegelicht en is vervolgens door de klanten en
medewerkers hierop gereageerd en is aangegeven hoe zij dit ervaren en welke betekenis zij hieraan
geven. In hoofdstuk 9 zijn de bevindingen en uitkomsten van deze workshop weergegeven. De conclusies naar aanleiding van deze bevindingen zullen hierna worden toegelicht. Bij de toelichting is niet
alleen gebruikgemaakt van de bespreking van de sleutelmomenten, maar ook van de aansluitende
groepsinterviews met de klanten afzonderlijk en de medewerkers afzonderlijk.
Medewerkers
In de bespreking van de sleutelmomenten van de middenmanagers is door de medewerkers gereageerd en betekenis gegeven aan alle 30 handelingen binnen de vier metacodes die zijn beschreven.
In paragraaf 9.2 zijn de bevindingen van deze workshop en bespreking weergegeven.
Voor medewerkers is plezier in het werk zeer belangrijk. Daarbij wordt door medewerkers veel belang
gehecht aan het werken met en voor klanten. Medewerkers geven aan dat de dienstverlener nooit
tevreden mag zijn over de dienstverlening en in ieder geval moet zorgen voor tevreden klanten als een
soort ondergrens. Bij die minimale klanttevredenheid spelen prijsstelling en snelheid in het proces
volgens medewerkers een minder grote rol. Klanten kiezen volgens hen primair voor de medewerkers.
Mede daarom wordt het inleven in de klant en medewerker door de medewerkers als waardevol
handelen van de middenmanager benoemd. Het is een uiting van de aandacht die medewerkers
betekenisvol vinden. Waarbij de aandacht niet alleen moet liggen op de huidige problemen of situaties,
maar er ook gekeken moet worden naar de toekomst. En hoe daar naar toe bewogen of gegroeid kan
worden. Medewerkers vinden dat de middenmanager ook waarde toevoegt door hen te stimuleren om
te groeien.
Als een middenmanager handelt in de actie oriëntatie, dan is de medewerker vooral waarderend over
het resultaat en is het van belang dat het probleem is opgelost. Daarbij geven de medewerkers aan dat
zij het belangrijk vinden dat de middenmanagers (blijven) communiceren. In de interactie oriëntatie
geven medewerkers bij de handelingen van de middenmanager aan dat zij gelijkheid ervaren en ook
wenselijk vinden. Medewerkers ervaren de macht oriëntatie als een vanzelfsprekend onderdeel van het
handelen van de middenmanager. Zolang deze maar helder is en goed wordt gecommuniceerd, en de
regelruimte voor de medewerker expliciet wordt gemaakt.
De middenmanager moet aandacht hebben voor de persoon en het werk van de medewerkers.
Kampen (2011) spreekt daarbij over ‘(emotioneel) beschikbaar en responsief’, maar het gaat de medewerkers ook over de rationale. Middenmanagers moeten ‘de inhoud van het werk snappen’. Maar
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daarbij moeten ze niet te snel het werk overnemen of ‘zich ermee bemoeien’. De medewerkers geven
aan dat kennis van zaken en meedoen voor hen van toegevoegde waarde zijn, maar dat die
handelingen eigenlijk zo min mogelijk nodig zouden hoeven zijn. Zij moeten immers zo zelfstandig
mogelijk het werk doen. Bij de inhoudelijke oriëntatie krijgt het handelen, naast de aandacht die
medewerkers ervaren, ook betekenis door de duidelijkheid die het voor hen oplevert. Die duidelijkheid
wordt ook gekoppeld aan de ruimte en de bevoegdheden die zij van middenmanagers krijgen. Hoe
meer ruimte hoe beter, maar wel met een heldere afbakening. Én met een beschikbare
middenmanager op de achtergrond.
Wanneer naar de rode draad in deze bevindingen wordt gekeken, kan de conclusies worden getrokken
dat de medewerkers in het handelen van de middenmanagers vooral aandacht willen ervaren en
ruimte willen krijgen. Dan is een middenmanager volgens hen van toegevoegde waarde en ervaren zij
het werk als plezierig. Op basis van deze uitkomsten is daarom de eerste conclusie: Medewerkers
willen aandacht én ruimte krijgen van middenmanagers.
Klanten
Ook door de klanten is in de workshop betekenis gegeven aan het handelen van de middenmanager.
In paragraaf 9.3 worden de bevindingen uit dit deel van het onderzoek weergegeven.
In de bespreking van de verschillende sleutelmomenten geven de klanten aan dat zij ervan uitgaan dat
zij primair met de medewerker te maken hebben. Maar zij verwachten ook van de middenmanager dat
hij beschikbaar is als de klant en de medewerker er onverhoopt toch niet uit kunnen komen. Daarbij is
inhoudelijke oriëntatie (dossierkennis) van de middenmanager voor klanten van betekenis. Het zelf
waarnemen wordt door klanten daarbij benoemd, omdat dat middenmanagers in de ogen van klanten
als gesprekspartner legitimeert. Klanten geven aan dat zij ervan uitgaan dat de middenmanager de
stem van de klant meeneemt naar interne discussies. Daarin kan de middenmanager nog wel een stap
verder gaan, volgens de klanten. De oproep van klanten is dat middenmanagers, als onderdeel van de
interactie oriëntatie, het samenwerken zouden moeten stimuleren en het goede voorbeeld moeten
geven in het zelf samenwerken. Daarbij geven de klanten ook aan dat de middenmanagers de klanten
kunnen bevragen.
Ook de klanten geven (net als de medewerkers) aan dat de dienstverlener nooit tevreden is. De
verwachting van klanten is dat de dienstverlener hen steeds opnieuw verrast. En dat de dienstverlener
tevreden is als de klanttevredenheid hoog is. Maar dienstverleners moeten niet te veel nadruk leggen
op de klanttevredenheid(score) en hebben ook hun eigen belang, geven de klanten aan. Klanten
ervaren de sleutelmomenten als een traag, vastgelopen en ingewikkeld proces. Zij zien daarbij het
handelen van de middenmanager in de actie oriëntatie als betekenisvol, wanneer deze
sleutelmomenten kan oplossen.
Daarbij wordt door klanten de actie oriëntatie en het zelf afhandelen van dossiers ook gezien als goed
voorbeeldgedrag. Klanten vinden het prima als de middenmanager de klant gebruikt als breekijzer, als
de middenmanager vervolgens maar durft om dingen aan te passen en naar eigen inzicht te wijzigen.
Bij de macht oriëntatie wordt het nemen van besluiten door de klanten als meest waardevol gezien.
Aanvullend geven de klanten aan dat middenmanagers hierin transparant dienen te zijn om van
betekenis te kunnen zijn. Bij de bespreking van het geven van ruimte, geven de klanten in de
beschrijvingen hun zorg aan over een gebrek aan daadkracht en tempo.
Klanten kiezen voor de dienstverlener vanwege de goede ervaringen die zij hebben, waarbij contact
met de medewerker wordt genoemd. Door onderzoekers is dit als de waardering van klanten voor de
relatie genoemd (Verhoef, 2012). Snelheid, meedenken en klantgericht werken worden daarnaast ook
benoemd. Maar klanten geven ook aan dat het deels gewoonte is. Klanten geven aan dat de toegevoegde waarde van de middenmanager ligt in de focus op de klant. Bij voorkeur willen klanten dat de
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medewerker de ruimte krijgt om in het klantcontact zelfstandig te kunnen handelen. Bij het overnemen
door de middenmanager in een klantcontact, geven de klanten aan dat zij dit handelen zo min mogelijk
willen zien of merken. Zij willen het met de medewerker kunnen regelen. Overnemen mag in hun ogen
alleen als ‘er crisis is’. Maar als het nodig is, moet de middenmanager beschikbaar zijn als escalatie.
En zijn mandaat inzetten om snelheid te houden en beslissingen te nemen.
Op basis van deze bevindingen kan de conclusie worden getrokken dat klanten slagkracht verwachten
van middenmanager áls zij met hen te maken krijgen. En die volgorde is voor klanten van belang. Zij
geven aan dat ze de middenmanager zo min mogelijk zouden willen zien. Want dan is er iets fout
gegaan in de samenwerking van de klant met de medewerker. Maar als de middenmanager dan ten
tonele verschijnt, dan moet deze kunnen besluiten en tempo kunnen maken. Waarnaast de klanten
ook aangaven dat zij (vergelijkbaar met de medewerkers) af en toe wat aandacht van de
middenmanager ook wel een aangename verrassing vinden. Op basis van deze uitkomsten is daarom
de tweede en laatste conclusie van deze analyse: Klanten verwachten slagkracht van
middenmanagers áls zij met hen te maken hebben.
Samenvattend zijn op basis van de analyse van de betekenisgeving van medewerkers en klanten twee
conclusies te trekken:
1. Medewerkers willen aandacht én ruimte van middenmanagers.
2. Klanten verwachten slagkracht van middenmanagers áls zij met hen te maken hebben.
Hiermee zijn de conclusies van deze analyse beschreven en wordt de beantwoording van de tweede
deelvraag van dit onderzoek afgesloten. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de derde en
laatste deelvraag van dit onderzoek, betreffende de betekenisgeving van het handelen door
middenmanagers en de beschrijving van de (de)blokkerende factoren.

10.2.3 Derde deelvraag: betekenisgeving van het handelen door middenmanagers
en (de)blokkerende factoren voor het handelen
De derde en laatste deelvraag van dit onderzoek betreft de vraag naar de factoren die het handelen
van de middenmanager blokkeren of deblokkeren. In het afsluitende gesprek met de middenmanagers
is hier rechtstreeks naar gevraagd. Aan de middenmanagers is de vraag voorgelegd wat hen ‘helpt en
hindert’ in het handelen. Maar ook in de betekenisgeving door de middenmanagers tijdens de workshop met klanten en medewerkers en de groepsinterviews die met hen zijn gehouden, zijn onderdelen
aanwezig van de beantwoording van deze vraag. In paragraaf 9.4 zijn de bevindingen uit de gehouden
workshop en de afgenomen interviews weergegeven. De conclusies die naar aanleiding van deze
bevindingen en interviews worden getrokken, zullen hier verder worden toegelicht.
Betekenis door middenmanagers
Om te kunnen bepalen welke factoren de middenmanager wel of niet blokkeren in hun handelen, moet
eerst een beschrijving beschikbaar zijn van het handelen zelf. Zoals aan de start van het onderzoek bij
het voorgenomen handelen al is vastgesteld, hebben middenmanagers (net als de hoger managers)
moeite om het eigen handelen concreet te maken. Zij missen daarin de juiste ‘taal’ om te beschrijven
wat zij doen. In het afsluitende interview werd deze constatering door de middenmanagers gedeeld en
werd de beschrijving met de 30 handelingen als toegevoegde waarde gezien.
Bij de bespreking van de sleutelmomenten en de nabespreking in het groepsinterview en het individuele interview, werd door de middenmanagers aangegeven welke handelingen voor hen betekenisvol
waren. Opvallend is daarbij dat de rode draad voor de middenmanagers ligt in de menselijke factor van
hun werk. Middenmanagers geven aan dat het werken met mensen, en met name het werken met
medewerkers, voor hen het belangrijkste is in hun werk. Het helpen van klanten wordt door de middenmanagers ook benoemd, maar is in hun werk een afgeleide van goede medewerkers. Want volgens de
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middenmanagers kiezen klanten met name voor de dienstverlener vanwege de persoonlijke dienstverlening en de klik met de medewerker. Daarbij is de medewerker de belangrijkste schakel in de
klanttevredenheid.
Het samen met een medewerker of hoger manager aan een (klant)vraag werken, is voor de middenmanager betekenisvol. In de interactie oriëntatie benoemen middenmanagers het belang van een open
en eerlijke houding en gedrag. Informeren (nr. 6 in tabel 10.1) door de middenmanager is daarbij voor
hen een betekenisvolle handeling aan die transparantie. Ook Steunen (nr. 21) en Containen (nr. 15)
zijn voor de middenmanager betekenisvol. Maar moeten volgens hen vaker geëxpliciteerd worden.
Handelingen uit de inhoudelijke oriëntatie worden door de middenmanagers niet actief als waardetoevoegend handelen benoemd. Het is voor hen noodzakelijk handelen, maar voegt geen waarde toe en
zij gaan daarmee niet ‘het verschil maken’. De actie oriëntatie wordt door de middenmanagers voornamelijk gekoppeld aan het voorbeeldgedrag wat zij laten zien naar medewerkers. Kijkend naar hun
eigen werk, vinden de middenmanagers afwisseling en energie cruciaal. Mandaat en vrijheid zijn
daarin belangrijk voor de middenmanagers
De toegevoegde waarde van het eigen handelen wordt door de middenmanagers onder meer gezien in
het regie voeren en power gebruiken. Hij doet dat in het belang van zowel de klant als het bedrijf. Op
het grensvlak tussen klantbelang en bedrijfsbelang is de middenmanager ook aan het masseren door
veel samen te werken en te overleggen: handelingen uit de interactie oriëntatie. Ook deze handelingen
worden door de middenmanagers voornamelijk gekoppeld aan het ‘werken met mensen’. De nadruk
ligt daarbij, net als bij de sleutelmomenten, op het verticaal handelen. En in dit geval op een deel daarvan, namelijk naar de medewerkers toe. Daarbij lijkt een koppeling met het team wel een rode draad in
de koppeling aan het team van medewerkers. Zolang dat team goed presteert en ‘het team zich ontwikkelt’, doet die middenmanager volgens hem de goede dingen.
Op basis van deze uitkomsten is daarom de eerste conclusie: Het handelen naar medewerkers is voor
middenmanagers het meest betekenisvol.
Blokkades voor het handelen
Middenmanagers geven aan dat zij veel repertoire hebben om waardevol te (kunnen) handelen, maar
dat het wel een inspanning kost om dit in te zetten. Bij de vraag in het afsluitende interview wat de
middenmanagers ‘helpt en hindert’ in hun handelen, werd door alle middenmanagers aangegeven dat
de werkdruk die zij ervaren hen hindert om zelf afwegingen te maken in hun handelingsrepertoire.
Andere bewoordingen waren ‘workload’, ‘werklast’ en ‘waan van de dag’. Het zijn momenten waarop
de middenmanager (het gevoel heeft dat hij) de regie kwijt is en ‘geleefd wordt’. Zij geven tevens aan
dat als zij ruimte ervaren en vrijheid krijgen, dit juist helpend is bij hun handelen.
Voor middenmanagers is het vooral lastig om duidelijke keuzes te maken en nee te zeggen. Zij geven
aan dat dit met name lastig is, omdat een helder (normen)kader voor hen ontbreekt. In de bespreking
van de persoonlijke profielen zijn de middenmanagers veelvuldig op zoek naar de norm ‘wanneer is het
goed?’. Tijdens de gesprekken kwamen de middenmanagers op basis van de metacodes zelf tot een
aantal typologieën met een eerste duiding. Het zijn eerste verkenningen die aangeven dat de middenmanagers zoeken naar normering. Daarnaast is er gewoon ook veel te doen, en neemt de ervaren
(werk)druk toe als de performance van het team of de afdeling achterblijft of als er sprake is van
incidenten. Dan is ‘nee zeggen geen optie meer’. Middenmanagers geven aan dat ze overvraagd
worden, waarbij ‘veel mensen eigenlijk niet door hebbenwat ze vragen’. De middenmanagers leiden
hieruit af dat ‘niemand een helder beeld heeft bij wat een middenmanager doet’.
De visie van de organisatie (‘wanneer is de dienstverlener tevreden), biedt voor de middenmanager
enige houvast. Volgens de middenmanagers is hun bedrijf tevreden als klanten tevreden zijn.
Financieel gezond zijn en het zijn van een goede werkgever werden in tweede instantie benoemd.
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Tevreden medewerkers zijn daarin voor de middenmanagers bepalend. Maar de klant is voor middenmanagers toch het belangrijkst. Daarom is het opvallend dat zij vervolgens ervaren het lastig te vinden
om de klant te betrekken bij hun functioneren en het lastig is om het klantperspectief mee te wegen in
beslissingen.
In het theoretisch kader in hoofdstuk 2 is door meerdere auteurs (Gastelaars, 2013; Land, 2003;
Osterman, 2008; Stoker, 2000; Van der Weide en Wilderom, 2004) al benoemd dat middenmanagers
zich in een tussenpositie bevinden waarbij er veel werk op hen afkomt. Osterman gaf daarbij ook al
aan dat door het verminderen van het aantal managementlagen, de werkdruk en het stressniveau
zullen toenemen (Osterman, 2008, 91). De middenmanager geven in het afsluitende interview aan dat
ze het druk hebben en meer toezeggen dan ze waar kunnen maken, terwijl ze het heel graag goed
willen doen. De deelname aan het onderzoek is daarvan een goede illustratie. De intenties van de
middenmanagers zijn daarbij goed, maar ze hadden achteraf wel beter moeten nadenken over waar ze
instapten. Het heeft ze wel veel tijd gekost, meer dan gedacht. Middenmanagers geven aan dat ze
vaak te aardig zijn, zichzelf overschatten, geen keuzes maken en pleasen.
Op basis van deze uitkomsten is daarom de tweede conclusie: Werkdruk vormt de voornaamste
blokkade voor middenmanagers bij het inzetten van hun handelingsrepertoire.
Macht
Op verschillende momenten in het longitudinale onderzoek is ‘macht’ een gespreksonderwerp en
thema geweest. Op deze momenten is er zowel sprake geweest van een positieve als een negatieve
attitude van de middenmanagers ten opzichte van (het handelen vanuit) macht.
Aan de start van dit onderzoek is aan de hand van de verandervoorkeurtest de voorkeur voor de wijze
van veranderen beschreven. Waarbij de ‘gele verandervoorkeur’ gekoppeld is aan veranderen met
behulp van macht. Bij slechts één middenmanager was dit zijn hoogste score. Deze middenmanager
had een voorkeur voor geel veranderen en het gebruik van macht bij veranderen. Alle andere middenmanagers hebben geel niet als hun eigen voorkeur.
Ondanks deze geringe voorkeur voor macht in het voorgenomen handelen, vormt het handelen vanuit
de macht oriëntatie ook een deel van het handelingsrepertoire van de middenmanagers. Op basis van
drie analyses is een handelingsrepertoire beschreven waarbij er acht handelingen zijn beschreven
binnen de metacode genaamd macht oriëntatie. En deze handelingen zijn voortgekomen uit enerzijds
het voorgenomen handelen van de middenmanager, maar ook uit het handelen in overleggen en het
handelen in de sleutelmomenten. In de eindgesprekken is vervolgens voor iedere middenmanager een
overzicht gemaakt van zijn handelingsrepertoire, waarbij ook inzichtelijk is gemaakt hoe vaak hij (in dit
geval) handelde binnen de macht oriëntatie. In de afsluitende interviews ging de meeste aandacht uit
naar de macht oriëntatie. Dit leverde veel defensieve reacties van de middenmanagers op, met name
op de benaming van de hoofdcode. ‘Ik ben niet van de macht.’ en ‘Ik wil zoveel mogelijk voorkomen
dat ik macht inzet, dat vind ik een zwaktebod.’, zijn maar enkele van de eerste reacties op deze metacode. Dit wordt door Anichich en Hirsch (2017) gezien als de stereotypes van macht, die leiden tot
karikaturen. Zij geven aan dat discussies over macht veelal gevoerd worden aan de hand van twee
uitersten (wel of geen macht) en dat niet wordt gekeken naar het ‘middengebied’. Een gebied waar
men soms wel macht heeft en soms niet. En waar juist middenmanagers veel mee te maken hebben.
Door het negeren van dit middengebied wordt een genuanceerde discussie belemmerd over de
effecten van (de wisseling in hoeveelheid) macht van een medewerker of middenmanager (Anicich en
Hirsch, 2017). Macht wordt daarmee ‘onbespreekbaar’.
In de gesprekken tijdens de workshops wordt duidelijk dat een positieve betekenisgeving van macht
door klanten daarbij voor de middenmanager van belang is. Want klanten geven aan dat het handelen
vanuit macht oriëntatie voor hen een belangrijk onderdeel is van het handelen van de middenmanager.
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Zij verwachten dat een middenmanager Besluiten neemt en Regie voert. Medewerkers zijn het meest
kritisch over de macht oriëntatie. Bij handelingen die op hen betrekking hebben, verwachten zij een
goede onderbouwing; de macht moet worden toegelicht en niet zonder reden worden ingezet. De
middenmanagers geven in de workshop met klanten en medewerkers aan dat zij bij voorkeur hun
macht zo laat mogelijk inzetten. Hun voorkeur ligt bij draagvlak en acceptatie in de organisatie.
En in het eerder genoemde afsluitende interview binnen dit onderzoek, geven middenmanagers aan
dat zij de toegevoegde waarde van hun handelen zien in het regie voeren en power gebruiken.
Besluiten krijgt daarbij de betekenis van het scheppen van de helderheid. Ook geven zij aan dat zij de
ruimte die ze krijgen van hun hoger manager als voornaamste hulp ervaren bij hun handelen. Dat geeft
hen de mogelijkheid om keuzes te maken, voorstellen te doen en besluiten te nemen. Bij de macht
oriëntatie benoemen middenmanagers het belang van duidelijkheid en rust. Allemaal positieve uitingsvormen van het handelen vanuit macht.
Bij de toelichting op de hoofdcodes die onder de metacode vallen, wordt in het afsluitende interview
ook zichtbaar dat macht voor middenmanagers een geaccepteerde handeling is ‘als het wordt gebruikt
ten behoeve van het team of de klanten’. Dus macht is toegestaan en acceptabel voor middenmanagers, als aan deze conditie wordt voldaan. Handelingen als Ruimte geven, Besluiten nemen en
Regie voeren zijn daarvan de voorbeelden. Dit sluit aan bij Winter (1991) die aangeeft dat een verantwoordelijkheidsdispositie een gunstig effect heeft op de machtsmotivatie, omdat de middenmanagers
daarmee de macht op een ‘morele en verantwoorde wijze inzetten’. Mulder (2004) benoemt in dat licht
dat macht(gedrag) vaak ingaat tegen heersende normen en waarden. Dus macht is voor de middenmanagers acceptabel in het handelen, als het wordt ingezet voor het collectief en niet voor henzelf.
Op basis van deze momenten is te concluderen dat middenmanagers ambivalent zijn in het spreken
over en inzetten van macht. Het sluit aan bij het door Mulder (2004) benoemde ‘taboe van de macht’.
Macht heeft een negatieve klank in de ogen van veel middenmanagers, omdat het wordt gekoppeld
aan ‘zelfbegunstiging’ of ‘lomp handelen’. En tegelijkertijd bestaat het handelen van middenmanagers
ook voor een deel uit het inzetten van macht.
Op basis van deze uitkomsten is daarom de derde en laatste conclusie: Middenmanagers zijn
ambivalent over macht.
Samenvattend zijn drie conclusies te trekken, die een antwoord vormen op de gestelde deelvraag.
De drie conclusies zijn:
1. Het handelen naar medewerkers is voor middenmanagers het meest betekenisvol.
2. Werkdruk vormt de voornaamste blokkade voor middenmanagers bij het inzetten van hun
handelingsrepertoire.
3. Middenmanagers zijn ambivalent over macht.
Met het toelichten van deze drie conclusies over de betekenisgeving van middenmanagers en de
(de)blokkerende factoren voor hun handelen, is ook de derde en laatste deelvraag van dit onderzoek
beantwoord.

10.2.4 Antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek samengevat
Het beantwoorden van de vraagstelling in het onderzoek (met als hoofdvraag ‘Wat is het handelingsrepertoire van middenmanagers om waarde toe te voegen aan de interactie tussen klanten en medewerkers?’) is in deze paragraaf (10.2) gedaan aan de hand van de beantwoording van de drie
deelvragen. Gezamenlijk geven de antwoorden op de deelvragen het antwoord op de hoofdvraag van
het onderzoek. In tabel 10.2 worden de deelvragen en de geformuleerde conclusies samenvattend
weergegeven.
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Tabel 10.2 Antwoorden op de drie deelvragen door de conclusies uit het onderzoek
Deelvraag

1.

2.

Welke handelingen
gericht op klantmedewerker interactie
worden door de
middenmanager
verricht?

Hoe ervaren en
waarderen klanten en
medewerkers dit
handelen?

3. Wat zijn (de)blokkerende
factoren voor waarde
toevoegend handelen
van de middenmanager?

Conclusies uit analyses

Bron

Overtuigingen en drijfveren gericht op
medewerkers en prestaties zijn het
belangrijkst voor het handelen van
middenmanagers

Analyse
voorgenomen
handelen

De middenmanager is niet gedreven door
macht, maar door prestatie

Analyse
voorgenomen
handelen

De context wordt door de middenmanager
als een gegeven beschouwd

Analyse
voorgenomen
handelen

Middenmanagers spreken bij voorkeur over
gewenst en constructief handelen

Analyse
voorgenomen
handelen

Middenmanagers doen meer inhoudelijke
handelingen dan zij vooraf benoemen

Analyse
waargenomen
handelen

De rol van middenmanagers in overleggen
is van invloed op hun handelen

Analyse
voorgenomen
handelen

De overlegtijd wordt overwegend besteed
aan hoe middenmanagers kunnen handelen
binnen de gegeven context. Klanten zijn
daarbij zelden een expliciet onderwerp van
gesprek

Analyse
voorgenomen
handelen

Middenmanagers handelen overwegend
verticaal en niet horizontaal

Analyse
sleutelmomenten

De middenmanager is verantwoordelijk voor
de huidige operatie en is geen vernieuwer

Analyse
sleutelmomenten

Bij de verandering naar zelfsturende teams
gebruikt de middenmanager zijn macht

Analyse
sleutelmomenten

Medewerkers willen aandacht én ruimte van
middenmanagers

Analyse
betekenisgeving

Klanten verwachten slagkracht van
middenmanagers áls zij met hen te maken
hebben

Analyse
betekenisgeving

Het handelen naar medewerkers is voor
middenmanagers het meest betekenisvol

Analyse
betekenisgeving

Werkdruk vormt de voornaamste blokkade
voor middenmanagers bij het inzetten van
hun handelingsrepertoire

Analyse
betekenisgeving

Middenmanagers zijn ambivalent over
macht

Analyse
betekenisgeving

Door de weergave van het handelingsrepertoire in tabel 10.1 en de antwoorden op de deelvragen aan
de hand van de analyses uit het onderzoek in paragraaf 10.2 zijn de resultaten en conclusies van dit
onderzoek beschreven. In de volgende paragraaf wordt op deze resultaten en conclusies
gereflecteerd.
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10.3 Reflectie op de resultaten en conclusies
Dit onderzoek is gestart vanuit de fascinatie voor middenmanagers en wat zij doen. In het onderzoek
ziijn veel data verzameld die hebben geleid tot de resultaten en conclusies die in de vorige paragraaf
zijn weergegeven. In deze paragraaf worden de reflecties beschreven op de uitkomsten van dit onderzoek. Ruiters (2006) spreekt daarbij over integratieve reflectie om aan te geven dat deze reflectie in dit
hoofdstuk ook voor een deel de tussentijdse reflecties van de voorgaande hoofdstukken integreert.
Een benadering die ook in dit deel wordt aangehouden. Voor de reflectie op het onderzoek worden drie
invalshoeken aangehouden, namelijk de onderzoeksopzet in paragraaf 10.3.1, de resultaten van het
onderzoek in paragraaf 10.3.2 en ten slotte als derde de rol van de onderzoeker in paragraaf 10.3.3.

10.3.1 Reflectie op de onderzoeksopzet
In hoofdstuk 4 is de opzet van het onderzoek beschreven aan de hand van de onderzoeks-i’ van
Saunders (2009) en is het onderzoek getypeerd als een longitudinale multi case study. De keuze voor
een onderzoeksstrategie hangt volgens Yin (2003) af van drie condities: (1) de soort onderzoeksvraag,
(2) de mate van controle die de onderzoeker kan uitoefenen op de gebeurtenissen en gedragingen en
(3) de mate van focus op het hier en nu versus historische gebeurtenissen. Uiteindelijk is de onderzoeksvraag voor dit onderzoek een bepalende factor geweest voor de gekozen strategie. De case
study voldoet als strategie op de drie eerder door Yin (2003) geformuleerde criteria: het betreft een
‘hoe-vraag’ (hoe handelen middenmanagers), het handelen is de afhankelijke variabele en het onderzoek vindt in het heden (in de actualiteit) plaats. Uit de literatuurverkenning in hoofdstuk 2 is gebleken
dat er weinig bruikbare data beschikbaar zijn over het handelingsrepertoire van de middenmanager,
gekoppeld aan de klant- en medewerkerinteractie. En een case study is vooral interessant als je een
goed begrip wilt krijgen van de context van het onderzoek en de processen die worden doorlopen
(Morris en Wood, 1991).
Bij een case study worden verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik (Saunders c.s. 2011) en dat
is in dit onderzoek ook in hoge mate gebruikt. Het gebruik van inzet van meerdere vormen van dataverzameling (de vragenlijst, observaties, het verzamelen van sleutelmomenten, interviews en de workshops) zorgt voor de gedetailleerde beschrijvingen van het handelen. Maar levert ook veel informatie
op, waarvoor Mintberg (1979) en Eisenhardt (1989) al waarschuwen. Zij geven aan dat dat er een
risico schuilt in de hoeveelheid informatie die uit een case study kan komen. Dat is in dit onderzoek
ook een risico gebleken, zeker aan de start van de observaties. De veldnotities in de observaties zijn
met name aan de start van het onderzoek zeer uitgebreid. Waardoor de rode draad en het overzicht
verloren gaan. De keuze voor een longitudinale opzet heeft in dat opzicht geholpen bij het ordenen van
de data. Door tussentijds de veldnotities te lezen, is bij de onderzoeker een zekere ordening ontstaan,
die de observaties meer gericht hebben gemaakt. Dat is ook zichtbaar in de veldnotities die steeds
compacter werden. De combinatie met het opnemen van de overleggen met een recorder is daarin van
belang gebleken, omdat de ruwe data daardoor steeds beschikbaar was en teruggeluisterd kon
worden. De keuze om de recorder in de vorm van een Livescribe pen te hanteren, heeft goed uitgepakt. Niet alleen was het zeer laagdrempelig voor de medewerkers en middenmanagers, omdat de
recorder nauwelijks opviel. Ook heeft het mij als onderzoeker een label gegeven als ‘de man met de
pen’, omdat de pen hetgene was wat het meeste bijbleef nadat ik mezelf geïntroduceerd had. Waarmee de invloed van de onderzoeker zelf kleiner is geworden voor de mensen van de Bank en de
Verzekeraar.
Dataverzameling in het onderzoek
De hoeveelheid data die beschikbaar is (zie paragraaf 4.4) kan ook gekoppeld worden aan de
hoeveelheid casus (ofwel de deelnemende middenmanagers) die in dit onderzoek zijn betrokken.
Volgens Verschuren en Doorewaard (2005) geven als kenmerk aan dat een case study een ‘relatief
klein aantal onderzoekseenheden’ bevat, zonder hier een getalsmatige uitspraak over te doen.
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Eisenhardt (1989) komt tot de conclusie dat het optimum meestal ergens tussen de vier en de tien
casus ligt. Het aantal casus in dit multicasus onderzoek valt binnen die conclusie. In dit onderzoek
hebben steeds tien middenmanagers deelgenomen aan de verschillende data verzamelingen.
Gedurende het onderzoek zijn dat niet steeds dezelfde tien middenmanagers geweest. In de loop van
het onderzoek zijn vier middenmanagers vertrokken en vervangen door vier andere middenmanagers.
De keuze om met vijf middenmanagers per organisatie te werken, is gemaakt omdat rekening is
gehouden met mogelijk vertrek. De disbalans in de vertrekkers (allen bij de Verzekeraar) maakt het
minder mogelijk om een vergelijking tussen de Bank en de Verzekeraar te maken. Hier is in het
onderzoek dan ook terughoudend mee omgegaan in de conclusies.
Ook is hierdoor losgelaten dat gedurende het longitudinale onderzoek een analyse van het handelen in
de tijd is gemaakt. In de oorspronkelijke onderzoeksopzet was een analyse gepland tussen de eerste
periode van het onderzoek (afgesloten met een workshop met klanten, medewerkers en middenmanagers) en een tweede periode. De dataverzameling zou in beide tijdsperiodes op eenzelfde wijze
gebeuren, waardoor een vergelijk tussen de twee periodes kon worden gemaakt. Deze analyse is niet
gemaakt. Enerzijds omdat er middenmanagers vertrokken. Anderzijds werd zichtbaar dat er gedurende
het onderzoek sprake was van een zekere ‘onderzoeksmoeheid’ zoals ook genoemd door Smit en
Verdonkschot (2010). Die moeheid is niet van invloed geweest op de dataverzameling bij het voorgenomen handelen (dit speelde zich immers af aan het begin van het onderzoek). Het is evenmin van
invloed geweest bij het observeren. De observatiemomenten zijn tot het einde van het onderzoek ingepland en de aanwezigheid van mij als onderzoeker is in geen enkel overleg een probleem geweest.
Het was eerder het tegenovergestelde. Door het warme welkom en het ingebed raken van de onderzoeker, werd het in de loop van het onderzoek steeds lastiger om als niet deelnemend waarnemer te
blijven observeren. In dat opzicht is de duur van het onderzoek (twee jaar) lang genoeg geweest. Er is
voldoende data verzameld en er is nog voldoende afstand tussen de onderzoeker en de mensen bij de
Bank en de Verzekeraar.
Terugkomend op de onderzoeksmoeheid, is deze wel zichtbaar geworden in de verzameling van de
sleutelmomenten en het organiseren van de middenmanager-klant-medewerker workshop (hierna
genoemd ‘de workshop’). Voor het verzamelen van de sleutelmomenten is daar in paragraaf 8.6.3 al bij
stilgestaan. In de loop van het onderzoek is het proces van aanleveren van de sleutelmomenten moeizamer verlopen. Daarover is met de middenmanagers tussentijds gesproken en zijn heldere afspraken
gemaakt. Daarmee is de onderzoeksmoeheid zichtbaar geworden in het proces, maar niet in de
kwaliteit van de sleutelmomenten. Ook zijn er minder sleutelmomenten per tijdsperiode aangeleverd
dan oorspronkelijk gedacht, maar doordat het onderzoek uiteindelijk langer heeft gelopen dan oorspronkelijk gepland (van ruim één jaar naar uiteindelijk twee jaar), is dit gecompenseerd. Uiteindelijk is
er met 196 sleutelmomenten in mijn ogen voldoende data beschikbaar, wat ook blijkt uit de meer dan
600 handelingen die daaruit afgeleid zijn.
Het onderzoek heeft uiteindelijk langer geduurd dan gepland, omdat het organiseren van de workshops meer tijd en inspanning vergde dan gedacht. Dit zat met name in het uitnodigen van de klanten.
Hiervoor hadden zowel de Bank als de Verzekeraar meer tijd nodig dan zij vooraf inschatten. Waardoor de workshop in beide organisaties een aantal malen verschoven is. Enige vasthoudendheid van
de onderzoeker is daarbij wel noodzakelijk gebleken om de workshops toch te laten doorgaan. En
tegelijkertijd hebben alle middenmanagers aangegeven dat juist deze workshop een meerwaarde
vormde voor henzelf en hun eigen reflecties. Kijkend naar de opzet van het onderzoek is echter het
plannen van de workshop op twee verschillende momenten in de duur van het onderzoek niet van
meerwaarde geweest. Eén enkele workshop aan het einde van de onderzoeksperiode zou de inhoudelijke resultaten (uiteraard wel de hoeveelheid data) niet hebben veranderd. Daarmee is voor de onderzoeker ook helder geworden dat de longitudinale opzet van dit onderzoek met name waarde had voor
de data-omvang van de observaties en sleutelmomenten in een veranderende context. Het houden
van een longitudinaal onderzoek vraagt om een goede voorbereiding vooraf. En een draaiboek dat
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daarna zo min mogelijk gewijzigd moet worden. De spanning die dit oplevert, is ook in dit onderzoek
naar voren gekomen. De formats voor de sleutelmomenten, het destinatiedocument (de vragenlijst aan
de start van het onderzoek voor elke middenmanager) en het draaiboek voor de workshop, zijn in een
vroeg stadium van het onderzoek ontworpen en daarna niet gewijzigd. Terwijl er tussentijds bijvoorbeeld wel suggesties en vragen waren van de middenmanagers over (met name) de sleutelmomenten
en de workshop. Door vast te houden aan de formats en te vertrouwen op een goede voorbereiding, is
het longitudinale karakter van het onderzoek overeind gebleven. Daarbij is het een goede keuze
geweest om de formats voorafgaand aan het onderzoek te testen bij collega-adviseurs en in sommige
gevallen bij middenmanagers die niet aan het onderzoek deelnemen.
Validiteit
Naast de reflecties op de opzet van het onderzoek en het verloop van het onderzoeksproces, staat
uiteindelijk de vraag centraal: ‘Heeft het onderzoek geleid tot valide resultaten?’. Dat is immers het
oogmerk van een gedegen opzet. En het einddoel voor elke onderzoeker. Ik denk dat die vraag
bevestigend kan worden beantwoord, omdat in dit onderzoek aan alle voorwaarden is voldaan om te
kunnen spreken van valide resultaten.
Bij het uitvoeren van analyses in kwalitatief onderzoek zijn de vijf stappen gevolgd die zijn beschreven
door Miles, Huberman & Saldaña (2014). De vijf stappen zijn:
1. Het indikken en clusteren van de data.
2. Het aanscherpen van de clusters en patronen.
3. Naar een abstracter niveau toewerken en de relaties tussen de clusters zien.
4. Het samenstellen van een coherent geheel (assembleren).
5. Het testen van de uitkomsten op robuustheid.
De vijfde stap wordt door Miles c.s. (2014) aanbevolen om de bevindingen te testen, waarbij het gaat
om de betrouwbaarheid (nauwkeurigheid en precisie van de meetprocedure) en validiteit (meten wat
gemeten moet worden). Daarbij is in dit onderzoek aangesloten op het werk van Plochg & Van Zwieten
(2007), die de belangrijkste procedures beschrijven om te komen tot valide resultaten (zie ook tabel
4.4). Als eerste geven zij aan dat voor de triangulatie gebruik moet worden gemaakt van meerdere
bronnen, methoden en gezichtspunten. In dit onderzoek is dat gedaan door het gebruik van vragenlijsten en observaties, maar ook door het betrekken van de gezichtspunten van klanten, medewerkers
en de middenmanager zelf. De ‘member check’ (de tweede procedure van Plochg en Van Zwieten) is
uitgevoerd bij de deelnemende middenmanagers en de hogere managers die betrokken waren. Daarbij
is als beperking tijdens het verloop van het onderzoek de ‘member check’ alleen gedaan bij de middenmanagers die aan het slot van het onderzoek nog betrokken waren. De middenmanagers die de
Verzekeraar hadden verlaten, zijn niet meegenomen in de ‘member check’. De ‘audit trail’ waarover
Plochg en Van Zwieten schrijven, is in dit onderzoek deels opgenomen in de bijlagen (nummers II, III,
IV, VI en VII). In sommige gevallen is ook nog verdere brondata beschikbaar (bijvoorbeeld de integrale
sleutelmomenten), alleen is deze om reden van leesbaarheid en omvang van dit proefschrift niet als
bijlage opgenomen. Maar de data is beschikbaar voor gebruik bij eventueel (nieuw) onderzoek. Met
name in de ‘audit trail’ is het voor de onderzoeker van belang gebleken om niet alleen ‘netjes te
werken’, zoals De Leeuw (1990) dat aangeeft, maar ook de verwerking van de brondata zo kort mogelijk op de verzameling van de data te doen. Daarmee is interpretatie en verkleuring van de brondata
zoveel mogelijk vermeden. In de beschrijving van de handelingen (met name in hoofdstuk 6 tot en met
9) is gebruikgemaakt van ‘thick description’: een gedetailleerde beschrijving van de gegevens. Daarmee is dat deel van het proefschrift groter en langer geworden dan ik op voorhand had verwacht en
wellicht heeft de leesbaarheid eronder geleden. Maar het geeft ook een goed beeld van de relatie
tussen de ruwe data en de analyse, wat noodzakelijk is voor de validiteit van de onderzoeksresultaten.
In die thick description, zijn ook de tegenvoorbeelden en verschillen opgenomen. Dit wordt door Plochg
en Van Zwieten eveneens als procedure aangemerkt. De verschillen in de analyses zijn ook benoemd
in de conclusies zoals beschreven in paragraaf 10.2. Als laatste procedure voor het verkrijgen van
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valide resultaten, wordt nog benoemd dat de onderzoeker inzicht biedt in de rol die hij heeft vervuld in
het onderzoek en welke impact dat heeft gehad op de resultaten. In paragraaf 10.3 wordt nog stilgestaan bij (reflectie op) de rol van de onderzoeker zelf. Maar in het kader van de validiteit van het
onderzoek kan worden gesteld dat er gedurende het gehele onderzoek inzicht is gegeven in de rol van
de onderzoeker. In de opzet van het onderzoek in hoofdstuk 4 is deze getypeerd als ‘waarnemer als
participant’ (Gill en Johnson, 2002) om daarmee het onderzoeksveld zo min mogelijk te beïnvloeden.
Generaliseerbaarheid
Naast de validiteit van de resultaten van dit onderzoek, is ook de vraag relevant in hoeverre de
uitkomsten generaliseerbaar zijn. Met andere woorden: in hoeverre zijn de uitkomsten van dit
onderzoek ook van toepassing op bijvoorbeeld bedrijven en middenmanagers die niet aan het
onderzoek hebben meegedaan. Generaliseerbaarheid is volgens Smaling (2009) weliswaar geen
algemene eis voor de kwaliteit van een onderzoek. Maar hij vervolgt ook met ‘vaak wordt het toch van
belang gevonden te weten hoe het met de generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen is
gesteld’. Een terechte vraag die hierna wordt beantwoord. Eisenhardt (1989) geeft immers aan dat de
case study onderzoek, mits goed uitgevoerd, een gerede kans verschaft nieuwe theorie te genereren.
De sterkten van een case study zijn volgens Verschuren & Doorewaard (2005) dat het mogelijk is om
een integraal beeld van het onderzoeksobject te verkrijgen. Hierin schuilt ook een risico. Deze ligt erin
dat de door de grote hoeveelheid data het overzicht verloren gaat en er tunnel-theorievorming ontstaat.
Dit wordt door meerdere onderzoekers geschaard onder ‘beperkte generaliseerbaarheid’ van de case
study (Mintzberg, 1979; Eisenhardt, 1989; Yin, 2003). Voorzichtigheid in het generaliseren van de
uitkomsten is dus zeker geboden.
Smaling maakt daarbij onderscheid tussen ontworpen generaliseerbaarheid en communicatieve
generaliseerbaarheid (Smaling, 2009). Bij de ontworpen generaliseerbaarheid zijn er in het ontwerp
van het onderzoek al maatregelen genomen om een generalisatie van de onderzoeksresultaten
aannemelijk te maken. Deze vorm van ontworpen generaliseerbaarheid is in dit onderzoek beperkt
gehanteerd. Uiteraard is vooraf de populatie bepaald waarover uitspraken worden gedaan (de
middenmanager), maar er is niet zover gegaan dat een statistische steekproef is gedefinieerd of een
variatie-afdekkende steekproef is aangehouden.
Wel is gebruikgemaakt van communicatieve generaliseerbaarheid (waarbij het gaat het om een beoordeling achteraf). Meer specifiek vindt de generaliseerbaarheid van dit onderzoek plaats in de vorm van
de receptieve generaliseerbaarheid (Smaling 2009). Dit houdt in dat de onderzoeker ervoor zorgt dat
de lezer van het onderzoek in staat is om de gegevens te generaliseren, passend bij de interpretatieve
aanpak (Guba en Lincoln, 1989) die in hoofdstuk 4 is beschreven. Hiertoe kan de onderzoeker de lezer
in staat stellen door volgens Stake (1995) aan te sluiten bij wat de lezers al weten van de onderzoeksituatie en die informatie te vermelden (zie hoofdstuk 2), door behalve de interpretaties van de onderzoeker ook de nog niet door de onderzoeker geïnterpreteerde ‘ruwe’ gegevens te presenteren (zie bijlagen) en door uit te leggen uit welke methoden, technieken en concepten zijn gebruikt (zie hoofdstuk
4). Dit stelt de lezer in staat om de onderzoeksresultaten te generaliseren. Of te gebruiken in een
‘casus to casus’ vertaling naar de eigen situatie, waarbij de lezer zelf bepaalt of de resultaten van
toepassing zijn voor hem.
Om niet alleen de mate van generaliseerbaarheid bij de lezer te laten, maar ook als onderzoeker hierover uitspraken te doen, sluit ik graag aan bij de vorm van receptieve generaliseerbaarheid die zich
richt op de ‘utilization value’ (Patton, 2008). Of vertaald in het Nederlands: de bruikbaarheid van de
onderzoeksresultaten. Hierbij gaat het om de praktische relevantie van de onderzoeksuitkomsten in
niet onderzochte situaties. Het gaat er daarbij dus om of de kennis die uit het onderzoek naar voren is
gekomen, ook in andere situaties bruikbaar is. Zonder dat expliciet onderzocht te hebben, ben ik van
mening dat de kennis ook bruikbaar is voor andere middenmanagers in de financiële dienstverlening.
Daarbij helpt het dat ik als adviseur in de gelegenheid ben geweest om van gedachten te wisselen met
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middenmanagers in andere organisaties. Zij reageerden hierop positief en hebben het ook toegepast in
hun werk. Ook in situaties buiten de financiële dienstverlening (een Onderwijsinstelling en een Telecombedrijf) is door middenmanagers aangegeven dat met name het overzicht van de 30 handelingen
voor hen zeer bruikbaar was in het bespreken van hun werk, in het leren en ontwikkelen als middenmanager en in het expliciteren van verwachtingen. Maar in deze situaties blijkt wel een vertaalslag
nodig in het handelen, omdat de context nadrukkelijk anders is (zo zijn er in het Onderwijs geen
klanten, maar wordt gesproken over studenten). Dit sluit aan bij de conclusie in paragraaf 10.2, waarbij
is aangegeven dat de context van invloed is op het handelen van de middenmanager. Daarmee lijkt de
grens van de bruikbaarheid en generaliseerbaarheid bereikt. Nogmaals, zonder dat dit onderdeel is
geweest van het onderzoek. Dus in strikte zin is het antwoord op de generaliseerbaarheid, dat dit niet
onderzocht is en dat het gebruik van casus studies tot terughoudendheid in de generalisatie oproept.
Kanttekeningen bij onderzoeksopzet
Bij de opzet van het onderzoek is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Een eerste kanttekening
betreft de observaties in de overleggen. In de onderzoeksopzet is ervoor gekozen om voor elke
middenmanager een aantal malen aanwezig te zijn in de overleggen met hun medewerkers en in
overleggen met het MT. In de praktijk heeft dit betekent dat de onderzoeker maar bij een deel van de
overleggen aanwezig is geweest. Naast deze twee soorten overleggen zijn ervoor middenmanagers
ook projectoverleggen, heidagen, opleidingen, medewerkersbijeenkomsten en vele andere soorten
overleggen te benoemen. Ook heeft de middenmanager in de observatieperiode vaker teamoverleg en
MT-overleg gehad, dan door de onderzoeker bijgewoond. In dat opzicht moet het waargenomen
handelingsrepertoire als een kwalitatieve weergave van het handelen in deze twee typen overleggen
worden gezien. Ook is het handelen niet door de onderzoeker waargenomen buiten deze overleggen
om. Dus wanneer de middenmanager bijvoorbeeld aanwezig is op de werkvloer. Het is een keuze
geweest om de middenmanager in overleggen te observeren, wat als kanttekening bij de uitkomsten
moet worden gezet.
Een andere belangrijke kanttekening betreft de invloed van de onderzoeker op het onderzoeksveld.
Ondanks de intentie om het onderzoeksveld zo min mogelijk te beïnvloeden, is die invloed er wel degelijk geweest. In de onderzoeksopzet is de onderzoeker alleen als waarnemend participant opgenomen,
maar alleen al de aanwezigheid van een onderzoeker in een overleg heeft gevolgen. Door de terughoudende opstelling van de onderzoeker en door niet actief deel te nemen aan overleggen is daar
geprobeerd om de beïnvloeding te minimaliseren. En door de longitudinale opzet is de beïnvloeding
van de aanwezigheid in de loop van het onderzoek verminderd. Maar bijvoorbeeld bij de interviews en
de workshops is het onderzoek een interventie op het onderzoeksveld. De effecten die het heeft
gehad, zullen per middenmanager verschillend zijn geweest. Maar het heeft in ieder geval ertoe geleid
dat alle middenmanagers bewuster naar handelen en het handelingsrepertoire zijn gaan kijken. En
reflectief naar hun eigen handelen zijn geweest in de onderzoeksperiode. Het maakt dat de uitkomsten
niet zonder meer gegeneraliseerd kunnen worden.
Tot slot nog een derde kanttekening bij het onderzoek. Dat betreft de vier vertrekkende middenmanagers bij de Verzekeraar. Dit vertrek heeft mij als onderzoeker enigszins verrast tijdens het uitvoeren van het onderzoek. In retrospectief was daaruit meer informatie te halen dan in het huidige
onderzoek is gedaan. In de onderzoeksopzet is rekening gehouden met het vertrek van middenmanagers doordat er tien middenmanagers deelnemen. Bij het vertrek van de middenmanagers zijn
nieuwe deelnemers aangeleverd door de Verzekeraar en is met hen een intake gedaan. Wat onbenut
is gebleven is de kennis en inbreng van de vetrekkende middenmanagers. Er is geen afsluitend
gesprek met hen geweest om te bespreken waarom zij de organisatie (moeten?) verlaten. Of hoe zij
aankijken tegen het onderzoek en de onderzoeksvragen. Een exitinterview had dit kunnen ondervangen en had de onderzoeksopzet completer gemaakt.
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10.3.2 Reflectie op de resultaten
Vanuit de doelstelling om beter te begrijpen wat middenmanagers doen, is in dit onderzoek het handelingsrepertoire van de middenmanager beschreven. Ook zijn er conclusies getrokken op basis van de
onderzoeksresultaten, zoals weergegeven in tabel 10.2. In deze paragraaf wordt gereflecteerd op deze
resultaten. Wat zijn de rode draden of thema’s die opvallen? Wat is er geleerd? Daarbij wordt de
verbinding gelegd met de bestaande literatuur. Bij de reflectie op de onderzoeksresultaten wordt
gebruikgemaakt van de uitkomsten uit de literatuurstudie die is beschreven in hoofdstuk 2. En worden
dezelfde vier onderwerpen gebruikt als perspectief. Achtereenvolgens wordt gereflecteerd op basis van
de literatuur over dienstverlening, middenmanagers, veranderkunde en het handelingsrepertoire.
Dienstverlening
Uit de literatuurstudie over de dienstverlening is duidelijk geworden dat de klant en medewerker een
belangrijke rol hebben in het leveren van de dienst (Tettero, 1994, Fitzsimmons, 2013). In de
gesprekken met de middenmanagers is de rol van de klant door hen ook steeds bevestigd. Middenmanagers zien het belang van de klant voor de dienstverlening. Opvallend is daarom dat de klant in de
overleggen een bescheiden rol speelt. En dat de middenmanager zelden direct contact heeft met de
klanten. In de afweging van de belangen die door onderzoekers als Balogun (2003) worden beschreven, heeft de klant geen directe stem. Hij wordt niet aan tafel gevraagd, maar zijn inbreng vindt
plaats via klantpanels en via de doorvertaling van de medewerker. Daarbij lijkt het bij de middenmanagers niet te gaan om de vraag of een klantinbreng wel of niet van belang is. Maar lijkt er wel
sprake van een handelingsverlegenheid onder de middenmanagers: hoe doe je zoiets op een
structurele wijze? En de (werk)druk vanuit de organisatie is op die momenten een belemmerende
factor. De nabijheid van medewerkers c.q. de hogere manager heeft in die gevallen meer invloed op
het handelen van de middenmanager dan de belangen van de (niet aanwezige) klant. Reflecterend
levert dit op dat er weliswaar sprake is van een koppeling tussen motivatie en handelen (Argyris, 1991,
1996), maar dat de context van het handelen van belang is. Evenals het zicht krijgen op de handelingsmogelijkheden die er zijn. Een repertoire aan handelingen waaruit vervolgens kan worden geput - een
overzicht van wat er allemaal mogelijk is - kan dan de middenmanager faciliteren.
Gekoppeld aan de manier waarop de dienstverlening kan worden georganiseerd, is tijdens het onderzoek ook de literatuur bestudeerd over regelruimte en zelfsturende teams (Karasek, 1979; Van
Amelsvoort, 2003). Met name het laatste onderwerp heeft in het verloop van het onderzoek veel
aandacht gekregen in de (populaire) literatuur, en is ook een actueel thema geworden binnen de Bank
en de Verzekeraar. Opvallend is daarbij dat er een polarisatie in de discussie rondom zelfsturende
teams en middenmanagers lijkt te ontstaan. Zowel in de praktijk, als onder de onderzoekers. Het leidt
tot publicaties over het bestaansrecht en de waarde van de middenmanager (McKinney et al., 2013;
Stoker, 2015). Waarbij in de discussie nog steeds het perspectief ontbreekt van wat een middenmanager nu feitelijk doet. En de discussie zich richt op de middenmanager als één persoon en niet als
een functie die, eventueel door een combinatie van meerdere personen, vervuld moet worden
(Elshout, 2006). In het dichotome denken lijkt een keuze vóór een zelfsturend team gelijk aan een
keuze tégen de middenmanagers. Terwijl het één het ander niet hoeft uit te sluiten, zoals naar voren
kwam uit de situatie bij de Verzekeraar (zie paragraaf 8.6.2). En er zeker in de transitiefase naar een
zelfsturend team een rol is weggelegd voor de middenmanager. Reflecterend op de uitkomsten van dit
onderzoek, wordt duidelijk dat ook bij een zelfsturend team er behoefte is aan een escalatieniveau in
de organisatie op het moment dat een team er niet (zelf) uitkomt. Dit kan ingevuld worden door een
middenmanager, die dan handelt in de macht oriëntatie. Het maakt duidelijk dat een keuze vóór
zelfsturende teams niet automatisch gelijk staat aan een keuze tégen middenmanagers.
Gekoppeld aan het thema zelfsturende teams was ook opvallend dat de middenmanagers en medewerkers op zoek zijn naar ‘ruimte’. Een onderwerp wat vanuit de literatuur is te koppelen aan de
regelmogelijkheden en regelvereisten zoals beschreven in door Karasek (1979) in zijn
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‘Job demand’- model. En door Deci en Ryan (2002) wordt omschreven als de behoefte aan autonomie,
wanneer zij dat koppelen aan de motivatie of behoefte aan zelfbeschikking. En Glaser et al. (2016)
spreken in dat kader over het dilemma van organisaties tussen controle en ruimte voor initiatief.
De nadruk wordt door middenmanagers en medewerkers gelegd op de regelmogelijkheden. En de
regelvereisten worden als ‘moetjes’ en ‘gedoe’ gelabeld. Het zijn eisen die van buitenaf worden
ervaren. Onder meer doordat middenmanagers dit ‘opleggen’ aan medewerkers. Opvallend is dat de
middenmanagers in het spreken over ruimte met name ingaan op de ruimte die zij (willen) krijgen, en
niet een probleem zien in de ruimte die zij aan medewerkers geven. De discrepantie in de beleving van
wat de ruimte en regelmogelijkheden inhouden, lijkt daarmee tussen (in ieder geval) twee managementlagen te liggen. Onduidelijk is ook welke ruimte wordt gegeven en welke mensen zelf (kunnen)
pakken. Terwijl de begrenzing van de ruimte nu juist een taak is voor een hogere managementlaag.
De ruimte wordt echter zelden geëxpliciteerd en door de medewerkers en middenmanagers vaak
afgedaan als ‘zo werkt dat nu eenmaal’ en ‘we maken er dan maar het beste van’ (McCann, 2008).
Het gaat dus vaak over ruimte krijgen, maar concreet wordt dat zelden. Dat leert ons dat een gesprek
tussen de verschillende lagen over welke ruimte er is en wat de regelmogelijkheden zijn, ook bijna
40 jaar na de introductie door Karasek nog steeds niet expliciet wordt gevoerd.
Middenmanagers
Dat er een verschil zou bestaan tussen wat de middenmanagers zich voornemen en wat zij daadwerkelijk doen, was vanaf de start van het onderzoek al verwacht. Interessant was de uitkomst van het
onderzoek waarbij de aard van het verschil duidelijk werd. De middenmanagers blijken meer inhoudelijke handelingen uit te voeren dan zij zelf in de gaten hebben. Door een hoger manager werd de
kennis van de inhoud van de middenmanagers weggezet als ‘gas, water en licht’. Waarmee hij aangaf
dat dit voor een middenmanager niet belangrijk is. Maar uit de betekenisgeving van klanten en medewerkers kwam naar voren dat zij in de kennis van de middenmanager weldegelijk een legitimering van
het handelen zien. Het geeft de middenmanager geloofwaardigheid, en vormt in die zin ook een
machtsbron. De inhoudelijke handelingen vormen daarmee een relevant onderdeel van het handelingsrepertoire van de middenmanager. Het is wellicht niet het onderdeel waarmee de middenmanager
kan ‘scoren in een organisatie’, maar het zou een misvatting zijn om te stellen dat inhoudelijke kennis
niet van belang is voor de middenmanager. Het geeft daarmee ook aanleiding om te veronderstellen
dat een middenmanager in een organisatie niet zonder meer middenmanager kan zijn in een andere
organisatie (waarbij de inhoud van het primaire proces anders is). Dat is een relevant inzicht voor de
mobiliteit van middenmanagers, en geeft ook het belang aan van goede selectie van middenmanagers.
Een dominant debat in de leiderschapsliteratuur wordt gevoerd tussen de stromingen die zich richten
op taakgericht leiderschap en mensgericht leiderschap (Bass en Stogdill, 1990). Bij de beschrijving van
het handelingsrepertoire is dat onderscheid minder zichtbaar. Het gaat daarbij om het handelen. De
stijl waarin dit wordt gedaan (taakgericht of mensgericht), is een dimensie die niet bepalend is bij de
beschrijving. Wanneer naar het totaal van de onderzoeksresultaten wordt gekeken, is de mensgerichte
stijl van leiden echter weldegelijk het meest zichtbaar. Startend bij de motivatie van de middenmanager
zelf, die voornamelijk bestaat uit zijn persoonsgebonden motivatie, gericht op de medewerkers. Hij
plaatst de gerichtheid op de medewerkers echter wel in een context. Uiteindelijk moet de mensgerichte
stijl wel leiden tot prestaties. Tot resultaten. Dat wordt door de middenmanagers niet gezien als een
taak (de wijze waarop iets gedaan moet worden), maar wel als een uitkomst (het wat). En daarbinnen
heeft de medewerker de (regel)ruimte om te bepalen op welke wijze dit resultaat tot stand komt. De
inhoudelijke kennis van de middenmanager is hierbij weer van belang. Want daarmee is hij in staat om
tussendoor wel te volgen of de medewerker ‘de goede kant op gaat’. Een belangrijke reflectie hierover
is dat het niet gaat om óf het een, óf het ander. Maar dat de context een belangrijke factor is. In die zin
is een repertoire een goede naam gebleken. Het is een totaal aan mogelijkheden waarbij de gebruiker
een selectie kan maken. De context speelt daarbij een rol. Maar anders dan bijvoorbeeld bij het
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contingentiedenken, is de context niet in absolute zin bepalend. Dat zou de rol van de mensen
(middenmanagers, medewerkers en klanten) te weinig betekenis geven. En niet aansluiten bij de
uitkomsten van dit onderzoek.
Veranderkunde
Als derde perspectief op de resultaten van het onderzoek, kunnen de resultaten worden bezien vanuit
de veranderkunde. Reflecterend op de onderzoeksresultaten valt op dat de middenmanagers nauwelijks gebruik maken van lerende interventies (groene interventies, in termen van De Caluwé en
Vermaak, 2006). Met name in het handelen in de samenstelling van het managementteam, worden
voornamelijk blauwe (rationele) interventies ingezet.
In de gangbare taal wordt gesproken over een managementteam. Maar vanuit de theorie van bijvoorbeeld Van Amelsvoort et al. (2003) is er geen sprake van een team, maar eerder van een groep
managers. Er wordt door de middenmanagers in die situaties nauwelijks kennis gedeeld of vragen
gesteld aan elkaar. De middenmanagers zijn met hun team van medewerkers bezig en met de hoger
manager. Er is sprake van 'verticaal handelen' en het horizontale handelen wordt nauwelijks ingezet.
De prestatiedrijfveer, die zo dominant is in de groep middenmanagers, leidt er ook toe dat zij
individueel gaan werken, om te scoren.
Een nuancering is echter ook op zijn plaats. Want een belangrijke conditie voor leren en groene interventies is dat er fouten gemaakt mogen worden. Het kan zijn dat de er in een groep middenmanagers
weinig ruimte is om fouten te maken. Bijvoorbeeld omdat er een zekere 'up or out' werking is in de
doorstroom van middenmanagers naar hogere plekken. En in tijden van 'delayering' en herstructurering, neemt deze druk alleen maar toe (McCann et al., 2008). Ook de tijdsperiode waarin dit onderzoek
heeft plaatsgevonden, kan van invloed zijn geweest op deze reflectie. Want door de aanhoudende
maatschappelijke kritiek en de krimp van de sector, wordt het maken van fouten minder getolereerd
dan in de periode daarvoor. Dat maakt het leren, experimenteren en uitproberen minder aantrekkelijk.
Tegelijk laten de middenmanagers hierin kansen liggen. Door hun kennis collectief te maken, kunnen
zij als (daadwerkelijk) team, meer slagkracht maken. Bijvoorbeeld door invloed uit te oefenen op de
'context'. Want, als tweede reflectie vanuit veranderkundig perspectief, Is opvallend dat de middenmanagers weinig invloed uitoefenen op hun context. Ze 'maken het werkend' en lijken (individueel) zich
erbij neer te leggen dat de context een gegeven is. Volgens onderzoekers (Balogun, 2003; Huy, 2001;
Stoker, 2005; Van der Weide en Wilderom, 2004) heeft de middenmanager een belangrijke rol in
veranderingen. En in recente onderzoeken (Birken et al., 2012; Mollick, 2012; Belasen en Luber, 2017)
wordt daarbij nogmaals benadrukt dat de middenmanager een belangrijke rol heeft te vervullen in het
doorvoeren van innovaties). Waar in de onderzoeken aan voorbij lijkt te worden gegaan is dat zij een
potentiële rol hebben. De wijze waarop zij de rol kunnen invullen en welke condities daarvoor nodig
zijn, maakt geen onderdeel uit van deze onderzoeken. Aansluitend bij het door Stoker (2005)
gemaakte onderscheid tussen leiden van een verandering en verandering van leiden, lijkt deze laatste
momenteel het meest dominant. De middenmanager is in verandering en er wordt veel (verandering)
van hem gevraagd en verwacht. Daardoor lijkt de middenmanager op dit moment met name zelf een
onderwerp (of slachtoffer) en gaat dat ten koste van de zijn rol als verandermanager. En als aanjager
en implementatiemanager van innovaties.
Handelingsrepertoire
De hiervoor genoemde druk en werkdruk wordt ook door McCann (2008) bevestigd. McCann (2008)
schrijft hierover ‘middle managers are currently experiencing signiﬁcant and progressive work and
personal pressures. Performance is monitored more closely, hours and intensity of work are
increasing, roles and tasks are changing frequently, and prospects for promotion are downscaled’.
De werkdruk lijkt daarbij niet alleen effect te hebben op het leren en ontwikkelen, zoals hiervoor
geschreven. In onderzoek van Han et al. (2014) komt naar voren dat de werkdruk (deels voorkomend
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uit hun uiteenlopende, soms conflicterende rollen) bij middenmanagers niet zozeer leidt tot ontevredenheid, maar wel stress oplevert. En in het hanteren van die stress wordt door middenmanagers bij
voorkeur gesproken over kansen en mogelijkheden. Zij richten zich op wat er wél mogelijk is en wat ze
(nog) meer kunnen doen. In het onderzoek legden de middenmanagers bij het voorgenomen handelen
de nadruk op het constructief handelen (aansluitend bij Moen en Ansems, 2002). Verder werd de voorkeur voor kansen en mogelijkheden zichtbaar in de beschrijving van het voorgenomen handelen, waarbij de nadruk lag op het gewenst handelen en het ongewenst handelen nauwelijks beschreven werd.
Het ontwijken van negatieve emoties en het voorkomen van ‘dreiging of schaamte’ zijn door Argyris
(1992) beschreven als defensieve routines. Door Ardon zijn in zijn onderzoek uit 2011 meerdere typen
van defensieve routines benoemd. Het feit dat het ongewenste handelen onderbelicht blijft bij de
middenmanagers is een reactie die aansluitende bij Ardon (2011) getypeerd zou worden als een
strategie van ‘negeren’. Daarbij gaat de middenmanager een gesprek of onderwerp uit de weg, omdat
dit tot een ongemakkelijke situatie leidt. Dit is echter ook een (defensieve) strategie die het leerproces
van middenmanagers kan blokkeren en daarmee de huidige situatie in stand houdt. Het weerhoudt de
middenmanagers ervan om in gesprek te gaan met anderen en meerdere perspectieven te verkrijgen
op de oorzaken van het ongewenste handelen. Het expliciteren van het handelen is daarbij zowel de
oplossing, als een opgave die het ongemak vergroot. Het vraagt om onder ogen te zien dat er ook
handelingen niet gewenst zijn, maar die soms toch gedaan worden. Een explicitering die in de huidige
context door middenmanagers niet eenvoudig wordt gezet, omdat het als ‘fout’ wordt gezien. En
waarbij de middenmanagers de koppeling leggen met een structuuringreep (ontslag of demotie) die
eerder door Land (2003) is beschreven als de ‘slingerbeweging’. Waarmee de defensieve strategie
zichzelf in stand houdt. Het bespreekbaar maken van zowel het ongewenste gedrag als de defensieve
strategie die daaraan gekoppeld is, vraagt durf en geduld van de middenmanagers. Beide eigenschappen zijn vermoedelijk wel aanwezig bij de middenmanagers; er is in ieder geval geen aanleiding
om te vermoeden dat dit niet zo is. Maar de middenmanager individueel en als team, samen met de
hoger manager, zullen er expliciet aandacht aan moeten besteden om zichzelf en de organisatie door
te ontwikkelen. Waarbij Yukl al aangeeft dat dit bijvoorbeeld kan in leiderschapsprogramma’s die
specifiek zijn gericht op (effectief) leiderschapsgedrag (waarbij hij toevoegt dat ‘observable behavior is
not the same as skills, values, personality traits or roles’ (Yukl, 2012).
Het toevoegen van het klantperspectief kan daarbij van waarde zijn, maar is minder eenvoudig dan
vooraf verwacht. Het betrekken van de klant in de workshops is door alle betrokkenen achteraf als zeer
waardevol ervaren. Die waarde werd ook vooraf wel gezien, maar het was in zichzelf niet voldoende
om de workshop tot stand te laten komen. Middenmanagers waren overtuigd dat zij de klanten
moesten betrekken, maar dat was onvoldoende om het handelen vorm te geven. Een vergelijkbare
situatie doet zich voor in de overleggen. Waarbij middenmanagers gemotiveerd zijn om de klant of het
klantperspectief toe te voegen. Maar in de dagelijkse praktijk, de motivatie van de middenmanager niet
genoeg is. Want de klant is zelden onderwerp van gesprek geweest in de overleggen. Aansluitend bij
de motivational sequence (McClelland, 1987) is de context van het handelen van grotere invloed dan
vooraf verwacht.
Bij de start van dit onderzoek is de nadruk gelegd op wat middenmanagers doen. In de literatuurstudie
is geconstateerd dat een beschrijving van het handelen van de middenmanagers onderbelicht is
gebleven. En dat daarbij ook het klantperspectief ontbreekt. Reflecterend op de onderzoeksuitkomsten
leidt juist dat klantperspectief tot een relativering en nuancering van het handelen. Want klanten (en
aansluitend ook medewerkers) geven aan dat middenmanagers soms niets hoeven te doen. Maar dat
het wel betekenisvol is als ze er zijn. Dat ze iets kunnen doen als ze nodig zijn. Daarmee is een
beschrijving van het handelingsrepertoire nog steeds van belang. Omdat het aangeeft wat de middenmanagers in potentie kunnen doen om waarde toe te voegen voor klanten en medewerkers. Maar een
middenmanager kan ook waarde toevoegen door niet iets te doen. Door iets na te laten. Dat gaat
verder dan negeren, want in sommige gevallen is de middenmanager niet betrokken bij de afweging
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om iets niet te doen. Hij hoeft er dan alleen maar te zijn, op de achtergrond. Voor klanten en medewerkers is die kennis, het besef dat de middenmanager beschikbaar is, al betekenisvol. De middenmanager is dus meer dan zijn handelen. Het is een relativering van het belang van het handelen, maar
onderstreept (nog steeds) de waarde van een goed beschreven handelingsrepertoire.
Hiermee zijn de reflecties op de onderzoeksresultaten beschreven. Hierna wordt stilgestaan bij de
reflecties op de rol van de onderzoeker.

10.3.3 Reflectie op de rol van de onderzoeker
In het schrijven van dit proefschrift ben ik tot dusverre terughoudend geweest in het gebruik van de
‘ik-vorm’. Dit om te voorkomen, zoals iemand aangaf, dat het te pedant en te veel borstkloppen zou
worden. Tegelijkertijd is de rol van mij als onderzoeker ook een factor geweest in dit onderzoek.
Daarom geef ik daar in deze paragraaf een aantal reflecties op, die van belang zijn voor de uitkomsten
van het onderzoek.
Het onderzoek naar het handelingsrepertoire van de middenmanager is uitgevoerd binnen de sector
financiële dienstverlening. Het is een sector waar ik veel van mijn opdrachten doe en waar ik in de loop
der jaren veel kennis over heb opgebouwd. Het voordeel hiervan is dat ik de ‘taal’ van de sector
begrijp. Het maakt het makkelijk om te schakelen met de hoger manager, middenmanager en de
medewerkers. De acceptatie van mij als onderzoeker is daardoor gemakkelijker verlopen, is mijn
overtuiging. En het heeft ook de mogelijkheid gegeven om de casus te selecteren (door de contacten
in de sector zijn de Bank en Verzekeraar bereid geweest mee te doen). Een case study vindt altijd
plaats door het bestuderen van (in dit geval de middenmanagers) in de natuurlijke omgeving
(Saunders, 2009). Daarmee is een entree van de onderzoeker in de ‘natuurlijke omgeving’ van de
middenmanagers onontkoombaar. De acceptatie van mij als onderzoeker en persoon en het feit dat
men mij beschouwde als ‘een van ons’ heeft er zeker toe bijgedragen dat mijn aanwezigheid minder
verstorend is geweest dan wanneer ik een complete buitenstaander was geweest. Niettemin ben ik mij
ervan bewust dat ik, met name bij de observaties in de overleggen, een gast aan tafel was. En ben ik
de medewerkers van de Bank en Verzekeraar dankbaar dat ze mij zo gastvrij hebben toegelaten in
hun wereld.
Tegelijkertijd heb ik ook gemerkt hoe lastig het is om de rollen van adviseur en onderzoeker te combineren. Ik spreek daarbij bewust over combineren en niet over scheiden. Een strikte scheiding is in
mijn ogen niet mogelijk, omdat alleen al de aanwezigheid van de onderzoeker een interventie is.
Door het soort vragen die hij stelt en door de afbakening van het onderzoeksveld (in mijn geval gericht
op het handelen naar klanten en medewerkers). Maar ook doordat ik in de observaties zichtbaar ben
geweest en is mijn non-verbale communicatie (mijn gezichtsuitdrukking en bijvoorbeeld wanneer ik wel
of niet aantekeningen maak), aanleiding voor anderen om dit als feedback of een advies te interpreteren. Een zuivere scheiding is niet mogelijk en hoeft ook niet negatief te zijn voor het onderzoeksresultaat. Het is wel een combinatie die aandacht vraagt van de onderzoeker.
Onderzoeken vraagt namelijk om een andere houding en gedrag dan adviseren, heb ik kunnen
ervaren. Als onderzoeker moet je met meer afstand kunnen kijken en beschouwen dan als adviseur.
Het levert de mogelijkheid om langer stil te staan bij observaties en jezelf vragen te stellen over
‘waarom gebeurt dit’ of ‘waarom valt mij dit op’. Maar het vraagt ook om op je handen te zitten. En de
vragende blikken van middenmanagers en medewerkers te zien, maar er niet op te interveniëren. Ik
ben me daar steeds bewust van geweest en ben zeer terughoudend geweest in het reageren op wat ik
waarnam of als mij iets werd gevraagd. En de goede lezer kan hieruit al afleiden dat ik niet ‘nooit
geadviseerd heb’. Wel heb ik me in de adviezen alleen gericht op de middenmanagers en heb ik dat
alleen in een een-op-eengesprek gedaan. De vorm waarin dit gebeurde was door het terugkoppelen
van observaties en mijn reflectie en door het beantwoorden van de vragen van de middenmanagers.
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Overigens hebben de vragen van middenmanagers voor mij ook een positief aspect. Ik beschouw het
als een teken dat de middenmanagers actief met het onderzoek bezig zijn en het onderzoek en de
onderzoeker zeer serieus nemen en waarderen. Alles afwegend, denk ik dat deze combinatie tussen
onderzoeker en adviseur in dit onderzoek heeft geholpen om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
Door in de een-op-eencontacten een echt gesprek te hebben met de middenmanagers en daarin ook
wat terug te geven aan hen, is er ook meer bereidheid om mee te (blijven) werken aan het onderzoek.
Het uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoek betekende ook een hernieuwde entree in de wetenschappelijke wereld. Het verdiepen in de methodologie van onderzoek heb ik als zeer verrijkend
ervaren. In de adviespraktijk worden (ook door mijzelf) regelmatig onderzoeken uitgevoerd. Dit onderzoek wat nu voorligt, heeft voor mij weer bevestigd dat een goede onderzoeksopzet noodzakelijk is.
Het zorgt voor betere, valide resultaten en is de extra inspanning (want dat kost het ook) van een
goede methodologische opzet zeker waard. En dat is in de adviespraktijk nog niet altijd usance. Bij het
uitvoeren van dit longitudinale onderzoek is een gedegen voorbereiding nog eens extra belangrijk, omdat anders de vergelijkbaarheid van de data eronder zou kunnen leiden. Het hanteren van protocollen
en draaiboeken zorgt ervoor dat de data aan het begin van het onderzoek qua opzet vergelijkbaar en
bruikbaar zijn met de data aan het einde van het onderzoek. Het nadeel van een longitudinaal onderzoek is dat de data pas echt geanalyseerd kunnen worden als de dataset compleet is. Dus aan het
einde van het onderzoek. Als onderzoeker (en zeker als adviseur) heeft dat in de loop van het onderzoeksproces wel eens gekneld. Mijn eigen nieuwsgierigheid naar de uitkomsten en de vragen (wederom) van de middenmanagers en andere betrokkenen konden immers nog niet worden beantwoord.
Het leverde soms vervelende situaties op, omdat de vragenstellers betrokken waren bij mijn onderzoek
en ik die aandacht en waardering niet kon teruggeven. In die situaties heb ik mij naar de deelnemers
aan het onderzoek wellicht te veel als afstandelijk onderzoeker opgesteld. En was een klein tipje van
de sluier oplichten passender geweest bij de opzet van het onderzoek. Zonder afbreuk te doen aan de
resultaten.
Zoals zo vaak, heeft mijn enigszins rigide opstelling ook een (in dit geval positieve) keerzijde. Want in
het ontwerp van het onderzoek is een workshop opgenomen, die niet eenvoudig tot uitvoer kwam. In
mijn onderzoek is mijn nieuwsgierigheid, het snappen hoe iets écht werkt, een belangrijke drijfveer
geweest. En daarbij was ik persoonlijk ook zeer geïnteresseerd in hoe klanten en medewerkers het
handelen van middenmanagers ervaren en beleven. Een interesse die deels gebaseerd is op de
literatuurstudie. De nieuwsgierigheid bij de Bank en de Verzekeraar naar de betekenisgeving van
klanten heb ik in eerste instantie overschat. Deze werd niet door alle betrokkenen in de Bank en
Verzekeraar direct onderschreven. Ook op dit onderdeel heb ik echter vastgehouden aan de onderzoeksopzet en heb ik gesprekken gevoerd over het belang van het houden van deze workshop.
Uiteindelijk heeft deze vasthoudendheid (mede) ertoe geleid dat er workshops gehouden zijn. En dat
de deelnemers aan de workshop hier met veel tevredenheid over spreken. Het levert niet alleen een
instrument op voor de praktijk (waarover meer in paragraaf 10.5), maar het heeft ook relevante
inzichten opgeleverd voor dit onderzoek.
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek betekent automatisch ook het hanteren van een wetenschappelijk discours wat door adviseurs niet dagelijks gebruikt wordt. Ik heb dat niet eenvoudig
gevonden en dat heeft mij aan de start van het onderzoek ook geremd in het schrijven aan het proefschrift. Onderzoeken betekent niet alleen data verzamelen en die analyseren. Het houdt ook in dat er
vervolgens betekenis wordt gegeven. En dat via een redenering tot theorievorming wordt gekomen.
Die theorievorming wordt primair overgedragen door het op schrift te stellen. Maar het schrijven heeft
ook een ander voordeel. Het dwingt om te ordenen, hoofd van bijzaken te onderscheiden en helder te
formuleren. Bijvoorbeeld omdat de kracht van de ‘grounded theory’-benadering die gehanteerd is
onder meer ligt in het afwisselen van dataverzamelen en conceptualiseren. Het eerder schrijven en
coderen had de kracht van bijvoorbeeld de ‘grounded theory’-methode nog beter benut, omdat dan de
saturatie van de coderingen beter en eerder vastgesteld had kunnen worden. En de observaties hier
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ook naar gericht hadden kunnen worden. Reflecterend hierop had ik mijzelf daarbij meer kunnen en
moeten uitdagen. Niet alleen had het mij opgeleverd dat ik geleidelijk aan de opbouw van het proefschrift zou hebben gewerkt. Het zou ook ervoor zorgen dat er eerder (tussen)resultaten beschikbaar
zouden zijn, die naar de deelnemers hadden kunnen worden gebruikt.
In hoofdstuk 6 is voor de middenmanagers uit deze case study beschreven wat hun drijfveren zijn, aan
de hand van de theorie van McClelland (1987). Als onderzoeker treed je in de wereld van deelnemers
aan de casus, dus is het niet meer dan fair om ook mijn eigen drijfveer op te nemen. Kijkend naar mijn
rol als onderzoeker is de prestatiemotivatie voor mij persoonlijk een belangrijke drijfveer geweest.
Gecombineerd met mijn nieuwsgierigheid, heeft dat ertoe geleid dat er een stuk ligt wat uitgebreider is
geworden dan ik op voorhand had ingeschat. Maar er is nu eenmaal zo veel te vertellen en zo veel te
onderzoeken. Daarom is het doen van promotieonderzoek zo mooi. Het dwingt ertoe om ergens een
onderzoeksresultaat op te leveren. Maar het geeft ook voldoende aanleiding en houvast om te blijven
(onder)zoeken en nieuwsgierig te blijven naar nieuwe inzichten. Een proefschrift is daarmee geen
antwoord op alle vragen, maar juist een uitnodiging om verder te zoeken.

10.4 Opbrengst voor de wetenschap
Met het vastleggen van de onderzoeksresultaten en het schrijven van het proefschrift wordt dit onderzoek naar middenmanagers afgesloten; een onderzoek gericht op het beschrijven van het handelingserpertoire van de middenmanagers. Bij het beschrijven van verschillende soorten onderzoek en
onderzoeksvragen wordt door Sandberg en Alvesson (2011) een onderscheid gemaakt tussen studies
gericht op ‘gap spotting’ en ‘problemizing’. Dit uitgevoerde onderzoek naar middenmanagers is in de
dichotomie van Sandberg en Alvesson te typeren als gapspotting. Bij gapspotting geven zij aan dat het
een studie is die ‘expresses faith in existing studies, and the assumptions on which they are based,
and strives to build positively on them, based on a review of the literature either gaps are spotted’.
Specifiek geven zij daarbij aan dat vanuit de bestaande literatuur iets ‘over het hoofd is gezien’ of
‘weinig onderzocht is’. In de literatuurstudie in hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat het handelen van de
middenmanager als een ‘gap’ in de literatuur wordt beschouwd. En dat dit nauwelijks gekoppeld is aan
het perspectief van de klant.
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschap door deze ‘gap’ in te vullen. Voor zover de
onderzoeker bekend, is er nog niet eerder een longitudinaal onderzoek gedaan naar het handelen van
de middenmanager, waarbij klanten en medewerkers zijn betrokken. Eerder onderzoek door Mintzberg
(1973), Luthans (1988), Stoker (2000), Van der Weide en Wilderom (2004) en recent werk van Yukl
(2012), raken aan delen van de onderzoeksvraag. Het onderzoek biedt voldoende inzichten om een
bijdrage te leveren aan de theorie over de middenmanager.
Allereerst is het handelingsrepertoire van de middenmanager gedetailleerd. Daarmee zijn bestaande
onderzoeken van Mintzberg (1973) en Luthans (1988) geactualiseerd en verdiept. De verdieping
bestaat uit de focus op de middenmanagers (voorgenoemde onderzoeken maakten geen onderscheid
in hoger management en middenmanagement). Ook vormt dit onderzoek een aanvulling, omdat
gebruik is gemaakt van observatiemethodes en logboeken (de sleutelmomenten). Deze methode wordt
weinig gebruikt in de onderzoeken naar middenmanagers (zie ook Yukl, 2012). In het onderzoek is
gebruikgemaakt van observaties van middenmanagers in overleggen, een werkwijze die weinig
gebruikt wordt in onderzoek naar middenmanagers en de gehanteerde vragenlijstmethode verder
aanvult. Een onderzoek waarbij ook gebruik is gemaakt van (video)observatie betreft het onderzoek
van Van der Weide en Wilderom (2004). In dat onderzoek is echter alleen het handelen van de
middenmanagers in overlegsituaties geobserveerd. En is gebruikgemaakt van een vooraf bepaald
observatiekader. De uitkomsten van mijn onderzoek naar het handelingsrepertoire vormt een uitbreiding ten opzichte van de uitkomsten van het onderzoek van Van der Weide en Wilderom. Dit is
onder meer zichtbaar in de 30 codes die uitgebreider zijn dan de 15 codes van Van der Weide en
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Wilderom uit 2004. Bij de beschrijving van het handelingsrepertoire is ook de interactie tussen de
(betekenisgeving) van klanten, medewerkers en middenmanagers zichtbaar gemaakt. Er is verbinding
aangebracht tussen het handelen van de middenmanager en de betekenisgeving door klanten en
medewerkers.
Vanuit wetenschappelijk perspectief is nu een handelingsrepertoire aan het kennisdomein toegevoegd.
Dat is ontegenzeggelijk de grootste opbrengst van dit onderzoek. De kennis over middenmanagers is
verder aangevuld met een theoretisch model over het handelen van de middenmanager; het zogenaamde handelingsrepertoire. Het handelingsrepertoire (zie tabel 10.1) is te beschouwen als een
cognitieve kaart (Vermaak, 2009): een manier van kijken naar het betekenisvol handelen van de
middenmanagers. De beschrijving van het handelen is daarbij geen ‘finale oplossing’. In zijn artikel
over de door hem opgestelde taxonomie van leiderschapsgedrag schrijft Yukl (2012) hierover:‘The
taxonomy described in this article should not be viewed as the final solution for classifying leadership
behavior. Behavior constructs are conceptual tools, and there is no objective reality for them. They are
most useful when they can be measured accurately, they can predict and explain leader influence on
important outcomes, and they can improve leadership development programs’. Eenzelfde beschouwende opmerking is van toepassing op de opbrengst van dit onderzoek (de 30 hoofdcodes
en vier metacodes).
Het biedt de mogelijkheid voor een dialoog met vakgenoten over het handelen van middenmanager en
komt daarbij tegemoet aan de oproep van Kwakman (2007) voor een meer ‘outside-in’-benadering. Het
vormt daarmee ook een andere doorsnede dan de gangbare dichotomieën, zoals mens- en taakgericht
gedrag. Eerder vormt het een palet aan gedragingen die, passend bij de situatie en de middenmanager
zelf, kan worden ingezet.
Een tweede bijdrage aan de theorie is een verdieping op de vaker aangetoonde discrepantie tussen
het voorgenomen handelen (de ‘espoused theory’) en handelen in de realiteit (‘theory in use’) van de
middenmanager. Niet zozeer de discrepantie zelf vormt de bijdrage. Maar wel de handelingen waarbij
dat verschil waarneembaar is (zie tabel 10.1 met de verschillen tussen het voorgenomen en
waargenomen handelen). De constatering dat deze discrepantie zich met name voordoet op het
inhoudelijk handelen, is de voornaamste opbrengst van dit deel van het onderzoek.
Een derde bijdrage bestaat uit het beschrijven van de factoren in de context die de middenmanager
helpen en hinderen in zijn handelen (zie paragraaf 9.6). De beschrijving vormt een eerste verkenning
van de context, aansluitend bij het contingentiedenken zoals verwoord door Stoker en Kolk (2003).
Zij geven aan dat zij de contingentietheorieën met name waarderen, omdat deze de aandacht vestigen
op de specifieke situatie waarin middenmanagers zich bevinden. In de loop van dit onderzoek naar het
handelingsrepertoire is dat belang duidelijker naar voren gekomen. Mede omdat de middenmanagers
de context veelal als een gegeven beschouwen. In paragraaf 9.6 wordt helder welke elementen in de
context voor middenmanagers relevant zijn. Een beschrijving die, voor zover bij de onderzoeker
bekend, nog niet eerder is onderzocht.
Een vierde bijdrage bestaat ten slotte uit het beschrijven van de motivatie (de argumenten, overtuigingen en drijfveren) van middenmanagers. Door Damen (2007) en Kaats en Opheij (2008) is eerder
onderzoek gedaan naar de motivatie van managers. Maar daarbij lag de nadruk op de bestuurders en
in het geval van Kaats en Opheij specifiek naar bestuurders in samenwerkingsverbanden. Ook hiervoor geldt dat de verbijzondering naar middenmanagers, niet in andere onderzoeken is aangetroffen.
En dat daarmee dit onderzoek een toevoeging heeft voor de kennis over middenmanagers.
Een extra opbrengst van dit onderzoek komt voort uit de methodologische opzet van het onderzoek.
Het gebruik van de observaties als onderdeel van het onderzoek, komt tegemoet aan de oproep van
meerdere onderzoekers voor het gebruik hiervan (naast de gangbare vragenlijstmethode). In het
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onderzoek zijn ook twee technieken toegepast die een aanvulling vormen door de beschikbare
methodes. Als eerste is dat het gebruik van de ‘critcal incident’-methode (Flanagan, 1954) als dataverzameling. Met het hanteren van het begrip ‘sleutelmoment’ en het verzamelen van de logboeken
aan de hand van het STAR-format, is een methode beschreven (geprotocolleerd) die toegevoegd kan
worden aan de onderzoeksmethoden naar het handelen van middenmanagers. De uitgewerkte
methode is een verdieping op de bestaande methodes en vormt een opbrengst van dit onderzoek voor
de wetenschap. Een vergelijkbare aanvulling is de uitgewerkte opzet voor het organiseren van een
betekenisworkshop met klanten, medewerkers en middenmanagers. Ook daarbij is een werkwijze
beschreven die als methode kan worden gebruikt voor het onderzoeken van de betekenis van het
handelen vanuit meerdere perspectieven. Dit vormt een aanvulling op de gebruikte methoden en
technieken voor onderzoek naar het handelen van middenmanagers (en breder: leiders).

10.5 Opbrengst voor de praktijk
Naast de wetenschappelijke opbrengst zoals beschreven in paragraaf 10.4, heeft dit onderzoek ook
betekenis voor de praktijk. Bij de wetenschappelijke opbrengst staat de vraag centraal welke kennis
het onderzoek heeft opgeleverd. In deze paragraaf over de opbrengst voor de praktijk wordt stilgestaan
bij de vraag ‘Wat kun je ermee?’. Het sluit aan bij de term ‘bruikbaarheid’ (Patton, 2008) zoals
genoemd in paragraaf 10.3.2.
Deze vraag wordt voorafgegaan door de vraag: ‘wie kan er wat mee?’, want als het gaat om het
bepalen van de bruikbaarheid van de opbrengst is het ook van belang om te weten wie de gebruikers
zijn. In het onderzoek is ‘de praktijk’ niet op voorhand expliciet gemaakt. En ook na afronding van het
onderzoek is mijn eerste reactie om hieronder te verstaan ‘iedereen die te maken heeft met middenmanagers en baat heeft bij het gebruik van de inzichten’. Daarmee wordt niemand buitengesloten,
maar geeft het ook weer weinig houvast voor het bepalen van de bruikbaarheid van de resultaten.
Vanuit die redenering is een kadering gemaakt van de praktijk die relevant is voor dit onderzoek, door
drie doelgroepen te benoemen. Dit zijn 1) de hoger managers die leidinggeven aan de middenmanagers, 2) de middenmanagers en ten slotte 3) de organisatieadviseurs die middenmanagers en
hoger managers ondersteunen. Bij het beantwoorden van de vraag wat je met de opbrengst van het
onderzoek kunt, worden deze drie doelgroepen in ogenschouw genomen. In de beschrijving van de
opbrengst van dit onderzoek voor de praktijk wordt alleen een onderscheid worden gemaakt in de
gebruikersgroep, indien er verschillen in het mogelijke gebruik zijn.
De eerste opbrengst voor de praktijk is het concrete overzicht van handelingen die de middenmanager
kan verrichten. Zoals uit de verkenningen in hoofdstuk 3 al naar voren kwam, hebben middenmanagers en hoger managers moeite met het concreet beschrijven wat een middenmanager doet,
welke handelingen hij verricht. Dit onderzoek biedt met de 30 handelingen een praktisch handvat voor
het beschrijven van het handelen van de middenmanager. Het geeft taal aan managers en adviseurs.
Dat werd ook direct duidelijk in de afsluitende gesprekken met de hoger managers en de middenmanagers in dit onderzoek. De hoger managers geven daarbij aan dat zij dit kunnen gebruiken om een
middenmanagersfunctie te ontwerpen (wat wordt van ze verwacht). De middenmanagers gaven aan
dat het expliciteren van het handelen hen zou helpen in het prioriteiten stellen en het filteren van de
werkdruk. De deelnemers aan het onderzoek vinden het belangrijk (en dat onderschrijf ik) om het
handelen gezamenlijk te bespreken en de taal niet tot nieuwe labels zonder inhoud te laten worden.
De beschrijving van de 30 handelingen is kernachtig, maar ook abstract. Het is van belang dat de
handelingen betekenis krijgen voor degenen die er mee werken. En daarvoor is in veel gevallen het
geven van gezamenlijke betekenis door hoger manager en middenmanager nodig.
In mijn adviespraktijk heb ik al gemerkt dat de managers en adviseurs hier graag gebruik van maken.
Daarbij worden door de gebruikers drie toepassingen gezien. Allereerst doordat de handelingen van de
middenmanager kunnen worden meegenomen in het ontwerp van de middenmanagerfunctie (een term
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die ook wordt gebruikt door Elshout, 2006). Het vormt voor de gebruikers een aanvulling op de competentieprofielen en functieprofielen die veelal worden gebruikt. Het geeft meer concreetheid bij het
daadwerkelijke doen en handelen van de middenmanager, zonder dat het competenties of resultaatafspraken zal vervangen. Wel kan het overzicht van de 30 handelingen vervolgens ook gebruikt
worden in de planning- en beoordelingscyclus. Waarbij kan worden vastgesteld welke handelingen
worden verricht en welke niet. Hiervoor blijkt ook de matrix van gewenst en ongewenst handelen
(zie hoofdstuk 6) een bruikbaar instrument. In zichzelf is de matrix niet een nieuw instrument c.q.
interventie, maar het is voor de meeste gebruikers wel een onbekende wijze van het kijken naar het
handelen. In dat opzicht heeft het onderzoek opgeleverd dat de gebruikers deze matrix toepassen in
een nieuw toepassingsgebied, namelijk het handelen van de middenmanager.
Terugkerend naar de 30 handelingen zijn deze in de praktijk, naast het ontwerpen en beoordelen, als
derde toepassing ook bruikbaar voor het ontwikkelen van middenmanagers. Indien immers helder is
hoe het gewenst handelen van middenmanagers eruitziet, is ook te bepalen hoe goed middenmanagers dit nu al doen en waar de ontwikkelbehoefte ontstaat. Een ontwikkelprogramma voor
managers wordt in de adviespraktijk frequent opgebouwd aan de hand van onderdelen gericht op de
persoon, de rol van de middenmanager en de context van de (verander)opgave van de middenmanager. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bruikbaar voor alle drie de onderdelen van ontwikkelprogramma’s. Niet alleen door gebruik te maken van het overzicht van de 30 handelingen, maar ook
door gebruik van andere uitkomsten en gebruikte methodes van dit onderzoek. Bij het eerste onderdeel, gericht op de persoon, is dat gekoppeld aan wat een middenmanager nu doet, welke handelingen
hij kan doen (gekoppeld aan zijn competenties), en welke handelingen hij wil doen (te koppelen aan de
motivatie die in hoofdstuk 6.1 is besproken). De vragen in het destinatiedocument (zie bijlage II) zijn
daarbij met name bruikbaar. Maar ook het verzamelen van de sleutelmomenten aan de hand van het
STAR-format heeft hierin een plek. Het tweede onderdeel van ontwikkelprogramma’s is de rol van de
middenmanager. Daarbij kan de workshop met klanten en medewerkers worden gebruikt om vanuit
verschillende perspectieven te bepalen welke handelingen van betekenis zijn (betekenisvol voor
middenmanager zelf, hoger manager, team van medewerkers, collega-middenmanagers, klanten). Het
gebruik van concrete casus (bijvoorbeeld de sleutelmomenten) is daarin een cruciaal onderdeel en is
door een aantal middenmanagers al in de praktijk toegepast. Bij het derde onderdeel van ontwikkelprogramma’s wordt ingegaan op de context waarin middenmanagers werken. Hiervoor heeft dit
onderzoek de minste opbrengst opgeleverd. De vragen uit het destinatiedocument kunnen hierbij
helpen, maar voegen op dit onderdeel geen nieuwe invalshoek toe. Samengevat geeft het overzicht
van de 30 handelingen een praktische beschrijving voor managers en adviseurs die zij kunnen
gebruiken bij het ontwerpen, functioneren (plannen en beoordelen) en ontwikkelen van middenmanagers.
Naast deze bruikbare uitkomsten en resultaten van het onderzoek, heeft het onderzoek ook een aantal
instrumenten en methodes van onderzoek opgeleverd. Deze zijn voor dit onderzoek ontwikkeld en
gebruikt, maar hebben ook waarde voor de praktijk. Zo wordt door meerdere managers gewerkt met
het verzamelen van sleutelmomenten. De taal is bij hoger en middenmanagers van een zorgaanbieder
overgenomen. En het verzamelen van de sleutelmomenten is als interventie ingezet in een organisatie
ontwikkelprogramma. Daarbij blijkt dat het bewust bezig zijn met ‘wat was er tekenend voor deze week’
ervoor zorgt dat de ontwikkeling aandacht krijgt van alle betrokkenen. En ook concrete casuïstiek
oplevert die gebruikt wordt in de onderlinge gesprekken. Het wordt in de praktijk ingezet als
leerinterventie om te bepalen ‘wat goed gaat en wat beter kan’.
Een ander instrument wat door de onderzoeker is opgenomen in het ontwerp van adviestrajecten is de
workshop met klanten en medewerkers. In de praktijk is dit tot op heden nog niet tot uitvoering gekomen, maar de reacties van de middenmanagers en hoger managers waren zeer positief. En geven
sterk de indruk dat ook dit instrument een bruikbare opbrengst van het onderzoek vormt.
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Als laatste instrument is, op basis van de 196 sleutelmomenten, een ipsatieve zelftest (zie bijlage VIII)
ontwikkeld voor het bepalen van het handelingsrepertoire van de middenmanager. Aan de hand van
15 casus, die zijn afgeleid van de sleutelmomenten, kunnen middenmanagers punten verdelen over
mogelijke handelingen die zij zouden doen. Dit levert een eindscore op die gekoppeld is aan de vier
metacodes (en levert een spindiagram op). In de bespreking met de middenmanagers wordt deze
uitkomst gebruikt om te reflecteren op het gewenste en ongewenste handelen zoals zij dat zelf zien.
Daarbij wordt ook ingegaan op de verdeling van de punten die in de 15 casus zijn ingevuld. Deze test
wordt op dit moment door een Telecomaanbieder als reflectie-instrument voor middenmanagers
gebruikt en is ook positief ontvangen bij een aantal financiële dienstverleners.
Ten slotte wil ik dit deel van de opbrengst voor de praktijk afsluiten met een veel aangehaald citaat van
Kurt Lewin (1890-1947) die stelde ‘niets zo praktisch als een goede theorie’. In tabel 10.2 staan in
totaal 15 conclusies die onderdeel vormen van de wetenschappelijke opbrengst van dit onderzoek.
Maar die stuk voor stuk in de praktijk ook hun waarde hebben als het gaat over middenmanagers. Een
belangrijke opbrengst voor de praktijk is daarmee dat gebruikers (middenmanagers, hoger managers
en adviseurs) hier rekenschap van nemen. En dit gebruiken in het vormgeven van hun eigen handelen.
Handreikingen en een bijsluiter
Voor een goed gebruik van de uitkomsten van het onderzoek in de praktijk, worden negen handreikingen gedaan. Daarbij behoort ook een ‘bijsluiter’ voor het gebruik van de uitkomsten van het
onderzoek. In de medische wereld is een bijsluiter een document waarin het effect en de mogelijke
bijwerkingen van het product worden beschreven. Deze term heeft ook in de financiële dienstverlening
zijn intrede gedaan in de vorm van een financiële bijsluiter (sinds 2002). Deze bijsluiter heeft tot doel
om goede en begrijpelijke informatie te geven die zorgt voor verantwoorde beslissingen bij de aanschaf
en gebruik van een product. Kortom, vergelijkbaar met de ‘aanschaf’ van het ‘product’ van dit onderzoek door gebruikers uit de praktijk. Door Vermaak (2009) wordt treffend de valkuil omschreven voor
een verkeerd gebruik van nieuwe theorie en modellen. Vermaak (2009, blz. 533) schrijft hierover
‘Zodra dit soort mechanisme te marketingachtig wordt verkocht als een nieuwe methode … dan is het
de dood in de pot.’ Hij spreekt in dat kader over de buitenkant van hoe ergens mee om is gegaan.
Anders gezegd: elke nieuwe theorie en dus ook elke lijst met aanbevelingen kan en zal verkeerd
gebruikt worden als deze als een checklist wordt gebruikt, als het ‘voor de bühne’ wordt gedaan of als
deze zonder aandacht voor maatwerk klakkeloos wordt overgenomen. En anders dan een bijvoorbeeld
een disclaimer (‘rendementen uit het verleden, vormen geen garantie voor de toekomst’), wordt deze
oproep al op voorhand gedaan in de vorm van deze bijsluiter, om het belang hiervan te onderstrepen.
Deze oproep is van belang bij het gebruik van de aanbevelingen die hierna worden beschreven.
De negen handreikingen zijn geformuleerd op basis van dit onderzoek, maar ook basis van de
beschikbare literatuur. Het zijn:
1. Expliciteer de handelingen, zodat je weet waar je over praat
In de verkenning in hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat middenmanagers en hoger managers
moeite hebben met het benoemen van wat een middenmanager feitelijk doet. Uit die verkenning, maar
ook uit het vervolg van het onderzoek, is duidelijk het verlangen naar voren gekomen om hier wel
expliciet over te zijn. Het helpt hoger managers om feedback te kunnen geven en het is voor middenmanagers een hulpmiddel om te kunnen prioriteren. Het overzicht met de 30 handelingen en vier
metacodes is daarvoor een bruikbaar hulpmiddel. Maar bij de reflectie op de onderzoeksopzet is ook
vastgesteld dat de gegevens niet zonder meer in alle situaties geheel overgenomen kunnen worden.
De context van het handelen is in de conclusies ook als een belangrijke factor benoemd voor het
handelen en zal dus in de explicitering betrokken dienen te worden.
2. Werk op basis van betekenisgeving, stel (ver)oordelen zo lang mogelijk uit
De meerwaarde van de workshop met klanten en medewerkers is voor de middenmanagers ook
geweest ‘dat ze het niet fout konden doen’. De workshop is opgezet om betekenis uit te wisselen, om
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elkaars beelden en beleving te horen. Dat heeft voor de middenmanagers ruimte gegeven om zichzelf
bloot te geven en om dilemma’s en vraagstukken op tafel te leggen. Een handreiking die navolging
verdient. Daarbij is het aan te bevelen om, in aansluiting op Weick (1979) die betekenisgeving
beschrijft als continue proces, dit niet incidenteel te doen. Door het organiseren van betekenisgeving in
een continu proces tussen klanten, medewerkers en middenmanagers wordt voorkomen dat de
workshop een evaluatief karakter krijgt. Daarmee verschuift het van achteraf betekenisgeven aan een
sleutelmoment, naar betekenisgeving ín het moment. Dat levert de middenmanager nog meer
mogelijkheden op om zijn handelen af te stemmen op de verwachtingen en belangen van klanten,
medewerkers en van hemzelf.
3. Denk vanuit klanten, medewerkers én middenmanagers
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 is bepaald dat het handelen van de
middenmanager bezien zou worden vanuit de middenmanager zelf en de klanten en medewerkers.
De reflex in veel organisaties is om te denken in óf-óf-keuzes. Waarbij in dit geval minstens één, en
soms twee actoren teleurgesteld raken. Beter is om te werken vanuit mutual gains. Door op zoek te
gaan naar de belangen en betekenisgeving van klanten, medewerkers en de middenmanagers is een
win-win-winsituatie mogelijk. In de workshop met klanten, middenmanagers en medewerkers is de
meerwaarde van dit gecombineerde perspectief nogmaals bevestigd door en voor alle deelnemers aan
de workshop. Maar is ook duidelijk geworden (met name in de voorbereiding) dat dit steeds weer
opnieuw onder de aandacht gebracht moet worden en dat er in de dagelijkse (drukke) praktijk genoeg
blokkades liggen voor het denken (en handelen) met de combinatie van deze drie perspectieven.
4. Maak bij het organiseren van het werk gebruik van de kracht van teams en dus van medewerkers
In de duur van het onderzoek is de aandacht voor zelfsturende teams in de populaire literatuur
explosief gestegen. Los van de structuur die wordt gekozen door organisaties (zelfsturende teams,
zelforganiserende teams) is het raadzaam om gebruik te maken van de kracht van medewerkers en
het werken in teams. De middenmanager is al lang niet meer per definitie de directieve baas die
medewerkers operationeel aanstuurt. Maar in de workshop met klanten werd ook helder dat de
medewerkers beelden hebben bij hoe ze het werk (voor zichzelf en het team) kunnen organiseren.
Daarvoor als middenmanager openstaan en er actie naar vragen is cruciaal voor het functioneren van
dienstverleners.
5. Betrek de klant frequent
Vergelijkbaar met het gebruik maken van de kracht van medewerkers en teams, is ook het betrekken
van klanten. In de workshops met klanten waren de middenmanagers verrast door het gemak van
vragenstellen en betrekken van de klanten over hun functioneren. Vaak worden klanten wel betrokken
bij de tevredenheid over de dienstverlening of de introductie van nieuwe producten. Maar het handelen
van middenmanagers valt hier meestal niet onder. Een gemiste kans, want het betrekken van de klant
in de workshop gaf veel nieuwe inzichten. De handreiking gaat overigens verder dan het organiseren
van een workshop. Het betrekken van de klant wint aan kracht als dit in de loop van de casus zelf
gebeurt in plaats van reflectief achteraf.
6. Combineer leiderschap en lidmaatschap van middenmanagers
De aandacht voor leiderschap is ook bij dienstverleners groot. Veel van die aandacht gaat naar het
definiëren van leiderschap en het vertalen daarvan naar (in dit geval) de middenmanager. Slechts
zelden wordt aandacht besteed aan het collectief leiderschap en het lidmaatschap van een leiderschapsteam. Het van elkaar leren, samenwerken en als team beter functioneren blijven daarbij
onderbelicht. Door een zorgvuldig leerproces te organiseren, waarin middenmanagers met elkaar
stilstaan bij hun eigen functioneren en het functioneren van het collectief, krijgt ook het lidmaatschap
van een team meer betekenis. En het geeft de mogelijkheid om (in het kader van de populaire
70-20-10-regel bij leren en ontwikkelen) als middenmanager te leren ín het werk.
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7. Organiseer de ontwikkeling van middenmanagers
In deze handreiking sluit dit onderzoek aan bij de aanbeveling van Stoker (2000). Zij gaven destijds al
aan dat de ontwikkeling van het middenmanagement meer aandacht behoeft. Ook in de periode na het
uitgevoerde onderzoek is bij de Bank en de Verzekeraar de nodige aandacht uitgegaan naar
veranderingen in de structuur. De ontwikkeling van middenmanagers lijkt daarbij minder aandacht te
hebben gekregen. Het doorbreken van deze (door Stoker in 2000 benoemde) slingerbeweging gericht
op structuur, is van belang voor het functioneren van middenmanagers. Het vraagt een zorgvuldig
proces van goed inschatten wat een middenmanager kan, wat de verwachtingen zijn en hoe een
middenmanager dat kan ontwikkelen. Het is een proces waar de middenmanager en hoger manager
bij voorkeur samen verantwoordelijkheid voor dragen. Een proces wat daadkrachtig kan zijn, maar
waarbij de hoger manager ook geduld zal moeten opbrengen en niet te snel moet terugvallen op een
ingreep in de structuur.
8. Wees alert op verschil in spreken en doen
Bij de analyse van het voorgenomen en waargenomen gedrag is duidelijk geworden dat ook bij het
handelen van middenmanagers sprake is van een verschil in spreken en doen (Argyris, 1991, 1996).
Daarbij hoeft geen sprake te zijn van kwade opzet of voorspiegelen van zaken. Het kán echter wel.
Kaats en Opheij (2008) spreken in hun handreikingen over het verschil tussen retoriek en realiteit.
Deze uitspraak gaat te ver voor de uitkomsten van dit onderzoek. Maar ongeacht de intentie van het
verschil tussen spreken en doen, is het voor middenmanagers, hoger managers en adviseurs van
belang om hier alert op te zijn. De aanpak in dit onderzoek kan daarbij waardevol zijn: het vergaren
van eigen waarnemingen en observaties voorkomt het verschil tussen spreken en doen van anderen
niet, maar geeft in ieder geval de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Alleen afgaan op
hetgeen wordt gezegd, is in ieder geval een risico dat moet worden vermeden.
9. De middenmanager kán waarde toevoegen, als hij de kans krijgt in de drukte van zijn werk
Met het beschrijven van het handelingsrepertoire in dit onderzoek heeft de middenmanager 30 handelingen tot zijn beschikking om waardevol te handelen. In de bijeenkomst met middenmanagers, klanten
en medewerkers is geen enkele handelingscode op voorhand als waardeloos bestempeld. Wel is de
toegevoegde waarde van elke handeling gekoppeld aan de context. Daarmee zijn de 30 handelingen
niet in elke situatie waardetoevoegend. Een zorgvuldige selectie van het handelen waarin de context
van het handelen wordt betrokken, is dus van belang. Of de middenmanager ook daadwerkelijk
waardevol handelt, is onder andere afhankelijk van het wegnemen van de blokkades die hij ervaart.
Daarbij is de werkdruk als een belangrijke blokkade benoemd. Hier kunnen hoger managers en
adviseurs de middenmanagers helpen, door het hanteren van de werkdruk te faciliteren of door middel
van prioriteren de werkdruk te verminderen.
Tegelijkertijd is er door de nodige publiciteit over bedrijven als Zappos en Buurtzorg ook de vraag of we
niet helemaal zonder middenmanagers zouden moeten. Hierover wordt in dit onderzoek geen uitspraak gedaan. Wel is duidelijk dat er op dit moment nog steeds een grote groep middenmanagers is.
De exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar CBS kwam in haar Statline (2017) tot het aantal van
162.000 managers in de zakelijke en financiële dienstverlening en meer dan 557.000 managers als
naar de gehele beroepsbevolking wordt gekeken. Een groep om voorlopig rekening mee te houden en
om niet te vroeg ervan uit te gaan ‘dat ze er niet meer zijn’. Beter is het om met elkaar in gesprek te
komen om te bepalen welk handelen van toegevoegde waarde is en welke niet. En hier een passend
proces omheen te organiseren. Daarmee wordt terugverwezen naar de eerste handreiking: expliciteer
waar het handelen over gaat. Dat maakt het gesprek concreet en zorgt voor zorgvuldigheid die voor dit
gesprek vereist is.
Kortom, het gaat erom dat elke situatie weer uniek is, maar dat het expliciteren van het handelen van
middenmanagers en het betrekken van klanten en medewerkers in het functioneren van de middenmanagers van toegevoegde waarde is in de praktijk.
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10.6 Discussiepunten en suggesties voor vervolgonderzoek
Naast de opbrengsten voor de wetenschap en de praktijk, bieden de uitkomsten en conclusies ook
interessante mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Uit de literatuurstudie is immers al naar voren
gekomen dat er nog weinig onderzoek naar het handelen van de middenmanager is gedaan. In deze
paragraaf zullen allereerst de discussiepunten uit dit onderzoek worden behandeld. En wordt stilgestaan bij wat (achteraf bezien) is blijven liggen. Op basis hiervan zullen de suggesties voor mogelijke
vervolgonderzoeken worden gedaan.
Discussiepunten
Als de uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met de bestaande literatuur, dan valt vooral
op dat door de onderzoeker het belang en de betekenis van de middenmanager voor organisaties
wordt benadrukt. Daarbij wordt de middenmanager een voorname rol gegeven in het laten slagen van
veranderingen en het beïnvloeden van de organisatie waar zij in werken en de mensen met wie zij
werken. In het handelingsrepertoire wat uit dit onderzoek naar voren komt, wordt een rijk pallet aan
mogelijke handelingen beschreven. Maar bij het inzetten van de (mogelijke) handelingen wordt door de
middenmanager zelf een aantal beperkingen aangegeven, die discussie uitlokken, onduidelijk zijn,
vervolgvragen oproepen. Twee discussiepunten komen op meerdere plekken in het onderzoek naar
voren.
Als eerste is dat de invloed van de context op de middenmanager. In dit onderzoek lijkt de middenmanager meer beïnvloed te worden door de context, dan dat hij zelf zijn context kan beïnvloeden.
De middenmanager geeft daarbij zelf aan dat hij last heeft van dingen die hem overkomen. En in het
waargenomen handelen en in de sleutelmomenten lijkt de nadruk te liggen op het ‘werkend krijgen
binnen de context’. En niet zozeer op het aanpassen of veranderen van de context, zodat hij en zijn
team het werk (nog) beter kunnen doen. De context wordt als vaststaand of onveranderbaar beschouwd. Terwijl volgens onderzoekers als Balogun (2003) en Stoker (2000) juist de meerwaarde van
de middenmanager ligt in zijn rol als veranderaar. En dat met name gezien zijn bijzondere positie als
een linking pin tussen strategie en operatie. Een plek die vraagt om de context (mede) te beïnvloeden
en vormen. Een actieve rol, geen passieve. Onderwerp van discussie is daarbij in hoeverre de inschatting van de (onveranderbare) context door de middenmanager te koppelen is aan het tijdsbestek
waarin dit onderzoek is uitgevoerd. Een tijdsperiode waarin de financiële dienstverlening maatschappelijk onder vuur lag en waarbij er geen fouten mochten worden gemaakt en er geen risico’s werden
genomen. Het is mogelijk dat de middenmanagers in hun betekenisgeving aan de context waarin zij
werken, deze aspecten (risicomijdend en geen fouten maken) dominant hebben gemaakt en als gevolg
daarvan hun handelen hebben aangepast. Het geeft aanleiding tot een vervolgonderzoek (zie hierna
punt 1 in de suggesties voor vervolgonderzoek).
Een tweede discussiepunt uit dit onderzoek is de macht van middenmanagers. Ook dit is (net als de
invloed van de context) een onderwerp wat op meerdere momenten in het onderzoek naar voren komt.
Met name als erover gesproken wordt, geven middenmanagers aan dat macht niet hun voorkeur heeft.
Ze zeggen het wel in te zetten maar ‘dat niet leuk te vinden’. Terwijl door klanten en medewerkers de
macht oriëntatie als een logisch (en in gevallen ook gewenst) onderdeel van het handelingsrepertoire
wordt gezien. De ontkenning van macht kan daarbij worden gezien als het ultieme inzetten van macht
(want je laat je niet in de kaarten kijken). Maar het kan ook gekoppeld zijn aan de bedrijfscultuur van de
Bank en de Verzekeraar. Of aan de Nederlandse cultuur vanuit ‘doe maar normaal dan doe je al gek
genoeg’. Ook op dit onderwerp is geen eenduidigheid verkregen in het onderzoek. Het levert input voor
een discussie, maar zal nader onderzocht moeten worden om tot een heldere conclusie te kunnen
leiden (zie punt 2 van de suggesties voor vervolgonderzoek).
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Wat is blijven liggen
Terugkijkend is een aantal onderwerpen niet in het onderzoek aan de orde geweest die wel van toegevoegde waarde zijn. In het ontwerp van het onderzoek zijn keuzes gemaakt die noodzakelijk zijn om tot
valide resultaten te komen, maar die ook ten koste zijn gegaan van de ambitie en reikwijdte van het
onderzoek. De drie belangrijkste zaken die zijn blijven liggen, worden hierna benoemd.
Het eerste punt wat is blijven liggen, zijn de gewenste en ongewenste effecten van het handelen van
de middenmanager, ofwel de effectiviteit. Bij de start van het onderzoek was het streven om dit op te
nemen in de onderzoeksdoelstelling, maar op basis van de beschikbare literatuur en de uitgevoerde
veldverkenningen is dit losgelaten. Daarmee is de onderzoeksvraag beschrijvend (Oost en Markenhof,
2002) van aard. Het blijft echter interessant om te onderzoeken wat het effect van het handelen is. En
als nog een stap verder wordt gegaan: wanneer het handelen van een middenmanager effectief is en
wanneer niet.
Het tweede punt wat is blijven liggen betreft de beschrijving van de middenmanager. In hoofdstuk 5 zijn
de middenmanagers geïntroduceerd en beschreven aan de hand van enkele algemene kenmerken en
hun verandervoorkeur. De focus in het onderzoek en de onderzoeksopzet hebben gelegen op de
handelingen van de middenmanagers, zonder daarbij rekening te houden met de kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, werkervaring, opleiding, geslacht etc.). De kenmerken van de middenmanagers zijn
kwalitatief en zonder heldere ordening verzameld in interviews en door observaties van de onderzoeker gedurende de onderzoeksperiode. Hierdoor is geen analyse mogelijk die het handelen van de
middenmanager koppelt aan een set van kenmerken van middenmanagers. Het had een extra
betekenis kunnen geven aan het handelen van de middenmanagers door een koppeling te kunnen
leggen met de traitbenadering (Northhouse, 1997) van leiderschap.
Het derde punt wat onderbelicht is gebleven, is de rol van de hoger manager. In de onderzoeksopzet
heeft de hoger manager geen belangrijke plaats gekregen, omdat de focus van het onderzoek ligt op
de primaire dienstverlening, en de actoren (klanten, medewerkers en middenmanagers) die daar een
cruciale rol in vervullen. In de loop van het onderzoek werd merkbaar dat de hoger manager meer
betrokken was bij het handelen van de middenmanager en het primaire proces van de dienstverlener
dan vooraf ingeschat. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in de gesprekken met middenmanagers over
ruimte krijgen en geven en in gesprekken over de werkdruk. Achteraf bezien was het interessant
geweest om ook de hoger managers te betrekken door hen bijvoorbeeld ook sleutelmomenten aan te
laten leveren. Het had er in ieder geval voor gezorgd dat de hoger manager minder onderdeel van de
context (en in zeker mate een black box) was geweest en meer als actor en betekenisgever een rol in
het onderzoek zou hebben gehad.
Suggesties voor vervolgonderzoek
Zowel de discussies die voortkomen uit de resultaten van het onderzoek als de punten die zijn blijven
liggen, bieden weer kansen voor nieuw onderzoek. Daarbij is een eerste suggestie voor vervolgonderzoek gekoppeld aan de afbakening van het onderzoeksveld en het gebruik van een multicasus studie.
Een verbreding van dit onderzoeksdomein door het betrekken van meer casus binnen en de buiten de
financiële dienstverlening, zou gewenst zijn om het handelingsrepertoire nog meer zeggingskracht te
geven. Deze suggestie is wellicht nog meer gekoppeld aan het uitvoeren van multi case studies in
generieke zin, dan specifiek aan de uitkomsten van dit voorliggende onderzoek.
Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij het onderwerp zie ik meer dan voldoende
mogelijkheden voor nader onderzoek naar het handelen van middenmanagers. Ik zal mij echter
beperken tot aanbevelingen op vervolgonderzoek. Letterlijk genomen: een vervolg op dít onderzoek.
Gebaseerd op discussies en punten die onbehandeld zijn gebleven, zoals hiervoor beschreven, kom
ik vervolgens tot vijf suggesties voor vervolgonderzoek.
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1. Wisselwerking van middenmanager met de context
De eerste suggestie voor vervolgonderzoek betreft het handelen van de middenmanager in
verschillende contexten. Waarbij niet alleen wordt onderzocht wat het effect is van de context op de
middenmanager. Maar waarbij ook onderzocht wordt welke interventies de middenmanager neemt om
zijn context te beïnvloeden. Daarbij kan allereerst gedacht worden aan het uitvoeren van onderzoek bij
andere banken en verzekeraars. Bij deze vervolgonderzoeken moet dan de context gedetailleerd
worden beschreven. De start daarvan kan zijn de wijze van organiseren in bijvoorbeeld structuur,
processen, functieprofiel, volwassenheid van teams e.v. Maar ook de omgevingsfactoren zijn van
belang om mee te nemen. Het huidige onderzoek is uitgevoerd in een periode waarin er sprake was
van bezuinigingen, maatschappelijk kritiek en crisis. Ook de macro-omgeving kan in een vervolgonderzoek worden betrokken als context van het handelen van de middenmanager.
2. Macht van middenmanager in verschillende culturen
De tweede suggestie voor vervolgonderzoek komt voort uit het discussiepunt zoals eerder in deze
paragraaf is beschreven. Een onderzoek naar de betekenis van macht voor middenmanagers in
andere bedrijfsculturen dan de financiële dienstverlening. Daarmee zou de betekenis van macht voor
de middenmanager verder beschreven kunnen worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een
het gedachtengoed van Damen (2007) en McClelland (1987) die spreken over ‘verantwoordelijkheidsdispositie’ als ze aangeven dat macht op een morele en verantwoorde manier moet worden ingezet. In
welke situaties is er sprake van een morele inzet van macht? Deze onderzoeksvraag zou dan wederom beantwoord kunnen worden vanuit de betekenisgeving door middenmanagers, medewerkers en
klanten.
3. Betekenis van de hoger manager voor middenmanagers
Als derde kan het huidige onderzoek verbreed worden door het betrekken van de hoger managers.
Deze interactie tussen de middenmanagers en de hoger managers is in dit onderzoek buiten
beschouwing. Maar de interactie is wel onderzocht door Heyden et al. (2017). Zij hebben onderzoek
gedaan naar de interactie tussen de hoger manager en de middenmanager, specifiek gericht op het
verkrijgen van draagvlak onder medewerkers bij geplande veranderingen. En ook andere onderzoekers hebben de interactie tussen hoger management en het middenmanagement centraal gesteld
(Glaser et al., 2015, 2016; Raes et al., 2011; Heyden et al., 2015). De beschikbare onderzoeken en de
uitkomsten van dit onderzoek (met name het handelingsrepertoire) kunnen gebruikt worden voor een
vervolgonderzoek naar de rol van het hoger management in het handelingsrepertoire van de middenmanager. Dit zou het handelingsrepertoire van de middenmanager nog meer betekenis kunnen geven.
Waarbij naar verwachting ook het thema macht en de betekenisgeving aan macht door de hoger
manager en de middenmanager aan de orde komt. De onderzoeksvraag die als suggestie wordt
gedaan, is daarbij ‘wat is het handelingsrepertoire van de hogere managers, gericht op de
middenmanagers?’.
4. Invloed van persoonskenmerken van middenmanagers
De vierde suggestie voor vervolgonderzoek is afgeleid van een invalshoek die in dit onderzoek onderbelicht is gebleven. Het betreft de persoonskenmerken van de middenmanagers. In dit onderzoek is
geen koppeling gelegd tussen het handelen en de persoonskenmerken van de middenmanagers.
Daarbij kan een verbijzondering van de onderzoeksresultaten worden gemaakt naar bijvoorbeeld de
leeftijd of het aantal dienstjaren van de middenmanager. Maar ook een genderonderscheid en een
etnisch onderscheid kan daarbij relevante verdieping geven van het handelingsrepertoire wat uit dit
onderzoek is afgeleid. De onderzoeksvraag zou zich dan richten op de invloed van de diversiteit in
persoonskenmerken van middenmanagers op hun handelen.
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5. Effectiviteit van handelen van middenmanagers
Op basis van de literatuurstudie en de verkennende onderzoeken is in de onderzoeksvraag niet langer
gesproken over ‘effectief handelingsrepertoire’, maar is het woord effectief weggelaten. Gebruikmakend van het beschreven theoretisch kader uit dit onderzoek, is de suggestie voor vervolgonderoek
om te beschrijven welk handelen effectief is in een gegeven context. Als definitie van effectief handelen
zou dan aangehouden kunnen worden dat de betekenisgeving van middenmanagers en van anderen
met elkaar samenvallen. Dat zou inhouden dat in de loop van het onderzoek frequenter aan betekenisgeving wordt gedaan. Niet, zoals in dit onderzoek, betekenisgeving aan het handelen achteraf. Maar
betekenisgeving tijdens het handelen zelf. Door middel van een actieonderzoekmethode, kan een
beter begrip van het gebruikte handelingsrepertoire worden verkregen. En kan de effectiviteit van het
handelen beschreven worden, als aanvulling op de kennis over de middenmanagers.
Afsluitend is er nog een laatste suggestie voor het doen van onderzoek naar middenmanagers die niet
voorkomt uit de inhoud van dit onderzoek, maar gekoppeld is aan de opzet en de methodologie. Want
ik onderschrijf van harte het pleidooi voor (nog meer) gebruik maken van observaties voor verkrijgen
van inzicht in middenmanagers. Daarbij sluit ik aan bij de oproepen van onder meer Luthans (1988),
Van der Weide en Wilderom (2005) en Hunt (1999) dat voor een echt begrip van het handelen van de
middenmanagers, zij bestudeerd moeten worden in hun natuurlijke omgeving. En dat vragenlijsten (wat
zo lang een dominante onderzoeksmethode is geweest), maar beperkt zicht geven.

10.7 Ten slotte: mooi in het midden?
In deze laatste paragraaf kom ik tot een afronding. Niet van onderzoeken, nieuwsgierig zijn en twijfelen
aan van alles. Wel met dit proefschrift en het promotieonderzoek. Ik hoop dat ik met dit onderzoek een
bijdrage heb geleverd aan de wetenschap. En dat ik de lezers van het proefschrift heb kunnen
inspireren tot reflectie en wellicht nieuwe ideeën. Mijn opzet is steeds geweest om met een wetenschappelijk verantwoorde aanpak te komen tot een verdieping op een maatschappelijk relevant
onderwerp. Of dit gelukt is, laat ik over aan de lezer.
Gedurende het onderzoek is mij vaak gevraagd hoe ik aankijk tegen teams zonder managers, het
bestaansrecht van de middenmanager of (nog verdergaand) het einde van de middenmanager. Het
meest eenvoudige antwoord is dat het bestaansrecht van de middenmanagers geen onderdeel heeft
uitgemaakt van dit onderzoek. Maar ik permiteer mij hier ruimte om hier toch iets over te schrijven.
Door de gekozen opzet van multi case study ben ik langere tijd te gast geweest bij medewerkers,
middenmanagers en hoger managers van de Bank en de Verzekeraar. Daar heb ik van genoten en dat
neem ik mee naar mijn advieswerk en naar mijn vervolgstappen in (wetenschappelijk) onderzoek. Door
het meelopen in de wereld van de middenmanagers ontstaat, al is het maar vanuit menselijke omgangsvormen, automatisch ook een zekere toenadering. Voor mij heeft dat positief gewerkt, omdat
bijvoorbeeld de interesse die de middenmanagers hadden in mijn onderzoek, mij gestimuleerd heeft
om hier verder aan te werken.
Het heeft ook het risico van ‘ingekapseld raken’ in het systeem waarin je rondloopt. Een risico wat ik
voorzien heb en waar ik in de onderzoeksopzet rekening mee heb gehouden. Wel heb ik gemerkt dat
door over de schouder van de middenmanager mee te kijken en door het lezen van de sleutelmomenten, ik meer begrip heb gekregen voor de plek en de dilemma’s van de middenmanager.
Ik kan mij dan ook niet vinden in de publicaties die de middenmanagers als een kop van jut
behandelen in bedrijven. En die aangeven dat ze allemaal weg zouden moeten. Dat is voor mij te
generiek en te kort door de bocht. Wel sluit ik mij aan bij een goed gevoerde discussie over de
meerwaarde van de middenmanagers. Hoe ervoor gezorgd kan worden dat zij meerwaarde leveren.
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Waarbij het aan te bevelen is om niet alleen intern maar ook extern de belanghebbers zoals klanten
- maar wellicht ook leveranciers - te betrekken. En als blijkt dat er geen meerwaarde (in het handelen)
van de middenmanager mogelijk is, dan is er geen plek voor die middenmanager. Dan moet die
vertrekken, of hoeft deze niet geworven te worden.
Daarmee ben ik als onderzoeker niet voor of tegen middenmanagers. Maar wel voor een zorgvuldig
gesprek over het bestaan ervan. En dan helpt het als er een beeld is over wat een middenmanager
doet en wat hem helpt dan wel hindert om dat te doen. Daar ligt ook de bijdrage van dit onderzoek aan
dat goede gesprek. De beschreven handelingen zijn gebaseerd op 14 middenmanagers, maar ik
verwacht dat het breder bruikbaar is. Als taal om handelingen en toegevoegde waarde met elkaar te
expliciteren. De eerste reacties van managers sterken mij daarin en in mijn adviespraktijk merk ik dat
ook directieleden de taal overnemen. Ook bij de invoering van zelfsturende teams is het al gebruikt om
te expliciteren welke handelingen vervallen als een middenmanager verdwijnt. En welke managementhandelingen dan door teamleden gedaan moeten worden. De discussie over de toegevoegde waarde
van het handelen, is daarmee bruikbaar in teams mét en teams zónder een middenmanager. Voor
teams met een middenmanager geldt dan dat de middenmanager weet dat hij er is omdat hij waardevol is. En omdat er bewust voor is gekozen dat er een middenmanager nodig is. In dat geval heeft hij
toegevoegde waarde en is de plek van de middenmanager ‘mooi in het midden’.
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