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Hoofdstuk 1 Inleiding
De aanleiding voor deze studie is gelegen in de beroepspraktijk als adviseur. Het onderzoek is gestart
tijdens het doen van werk als organisatieadviseur en het evalueren daarvan als ‘reflective
practitioner’ (Schön, 1983) tijdens projecten voor GVB Amsterdam. De vraag waarom interventies
niet de beoogde en verwachte werking hadden is de aanleiding voor onderzoek in de literatuur. De
eerste stap is een publicatie in M&O september/oktober 2005. Daarin komen Kampen en Schuiling
(2005) voor het eerst in aanraking met onderzoek naar verwaarlozend opvoeden en de gevolgen
voor het kind.
De kennisontwikkeling van de adviseur gaat door en resulteert in een serie van vijf artikelen op
internet op www.managementsite.nl (Kampen & Schuiling, 2007, Kampen & Mulder, 2007, Kampen,
2007, Kampen, 2008 en Kampen, 2009a) en een artikel in een vaktijdschrift voor organisatieadviseurs
(Kampen, 2009b). Deze artikelen zijn reflecties op de praktijk waarin de onderzoeker als adviseur is
ingeschakeld in organisaties waar zich verschijnselen van verwaarlozing voordoen.
Praktijk en reflectie gaan elkaar steeds meer versterken. Uit het literatuuronderzoek voor het M&Oartikel in 2005 blijkt dat er in de organisatiekunde niet eerder onderzoek is gedaan naar toepassing
van inzichten uit de orthopedagogiek omtrent verwaarlozing. Vandaar dat het in 2007 een logische
stap is om de kennisontwikkeling wetenschappelijk te verdiepen in een promotieonderzoek.

1.1

Kernthema

Adviseren en begeleiden bij verandering in organisaties vergen een relatie tussen adviseur en de
leden van die organisatie. Kurt Lewin (1947a) toont aan dat vorming van een persoonlijke relatie
bijdraagt aan gedragsverandering. De omvangrijke literatuur over effectief leiderschap met aandacht
voor stimuleren en motiveren of belonen en straffen gaat eveneens impliciet uit van een
wederkerige relatie: zie voor een overzicht Bass (1990). Vandaar dat het betrekken van mensen in
organisaties bij de gewenste veranderingen algemeen wordt beschouwd als een effectieve manier
van veranderen door het eigenaarschap van de nieuwe situatie te stimuleren. De onderzoeker
verwondert zich over het uitblijven van een respons op interventies die hij als adviseur doet en die
beogen een verandering in de organisatie aan te brengen door de organisatieleden te betrekken bij
die verandering. Er kwam in de opdrachten voor GVB in 2000 ondanks het erbij betrekken geen
verbinding tot stand. Het alledaagse organisatieleven ging gewoon door.
Deze studie is een exploratief onderzoek naar de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis uit
de opvoedkunde in de organisatiekunde. Leiderschapsgedrag krijgt hierbij ruime aandacht.
De studie kan in de traditie van de human relations benadering geplaatst worden die begint met de
Hawthorne onderzoeken van Elton Mayo in de jaren ’20 en 30’. In de visie van Mayo (1945) is
ontwikkeling van organisaties mogelijk door verbetering van leiderschap en door het stimuleren van
het kleine groepsverband waarin mensen samen werken en samen leven. Mayo ontdekt het belang
van human relations in organisaties. Kurt Lewin (1947b) toont in zijn studies aan dat interpersoonlijke relaties tussen leiding en medewerkers bijdragen aan het loslaten van oude
gedragspatronen: hij noemt dat ‘unfreeze’. Op deze manier is gedragsverandering mogelijk (‘move to
a higher level’) die daarna weer bestendigd kan worden (‘freeze’). De implicatie is dat interpersoonlijke relaties nodig zijn om te kunnen leren en veranderen in organisaties (Lewin, 1943). De
fasen van verandering die Lewin beschrijft, vormen de basis voor vele uitwerkingen van
veranderstrategieën (De Caluwé & Vermaak, 2006). De voorwaarde van de aanwezigheid van interpersoonlijke relaties is in de ontwikkeling en toepassing van veranderstrategieën van het type
organisatieontwikkeling zozeer gemeengoed geworden, dat dit in vele benaderingen een impliciete
aanname is geworden.
6

Deze studie gaat in op de gevolgen van een verstoring van de interpersoonlijke relaties of zelfs het
ontbreken van die relaties voor de werking van interventies bij organisatieontwikkeling.
Deze studie onderzoekt parallellen tussen verwaarlozing van kinderen en verwaarlozing van
organisaties. Deze studie gaat in op de oorzaken en de effecten van verwaarlozing en hoe daarin
verandering gebracht kan worden. Daartoe worden inzichten uit de orthopedagogiek geselecteerd en
wordt de bruikbaarheid daarvan voor de organisatie- en veranderkunde onderzocht.
De studie maakt gebruik van de opvoeding als metafoor. De metafoor is een blik op de werkelijkheid
in organisaties. Met die blik ziet men bepaalde verschijnselen en geeft daar een bepaalde betekenis
aan. Dit is enerzijds een verrijking, omdat er op een andere manier naar verschijnselen wordt
gekeken en het is tegelijk een beperking: het is kijken met een bepaalde bril. Die bril wordt in deze
studie expliciet gemaakt, zodat de waarnemingen controleerbaar en volgbaar zijn. De metafoor van
de verwaarloosde organisatie is een nieuw perspectief en is niet bedoeld als de enige juiste manier
van kijken. Bij het doen van interventies in het functioneren van organisaties dienen altijd meerdere
perspectieven tegelijk gehanteerd te worden om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid
te krijgen (Morgan, 1986).
Deze studie gaat over interventies in verwaarloosde organisaties. Een interventie is een serie
geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht is de effectiviteit van de organisatie te helpen
vergroten (De Caluwé & Vermaak, 2006 en Andriessen, 2007). In deze studie zal onder interventies
verstaan worden:
a. Een set van kenmerken waarmee een diagnose gesteld kan worden, alsmede een handelwijze
om dat te doen.
b. Een advies- en begeleidingsstrategie om het herstel van een verwaarloosde organisatie in gang te
zetten. De strategie is gericht op realisatie van een aantal noodzakelijke voorwaarden in de
organisatie in de vorm van criteria, alsmede het veranderen van de stijl van leidinggeven.
De activiteiten van de adviseur behoren tot het gebruikelijke professionele handelingsrepertoire van
een adviseur waarmee hij een organisatiediagnose uitvoert of een hersteltraject begeleidt. De
afzonderlijke interventies van de adviseur die in deze studie worden beschreven, zijn op zichzelf niet
nieuw en niet specifiek ontleend aan de orthopedagogiek. De selectie van interventies, het
arrangement, is wel een andere dan in niet verwaarloosde organisaties. Bovendien dient de adviseur
er rekening mee te houden dat zijn interventies een andere werking hebben in de context van een
verwaarloosde organisatie dan in een niet verwaarloosde organisatie. De adviseur krijgt ook te
maken met andersoortige reacties op zijn handelen dan in niet verwaarloosde organisaties. Deze
inzichten zijn wel ontleend aan de orthopedagogiek. De adviseur is de persoon die gecontracteerd is
door de organisatie waar zijn hulp voor het oplossen van een organisatievraagstuk is ingeroepen. In
deze studie hebben de vraagstukken betrekking op een verwaarloosde organisatie, waarbij de hulp
van de adviseur is ingeroepen. De adviseur is zeker niet de enige actor in deze studie. De rol van de
top, het hoger management, de directe leiding, de medewerkers en de staf wordt tevens behandeld.

1.2

Het verschijnsel verwaarloosde organisatie

Een eerste aanzet tot een fenomenologische verklaring van de werking van veranderstrategieën
vanuit een orthopedagogisch perspectief geven Kampen en Schuiling in 2005. Zij vinden frappante
parallellen tussen het gedrag van verwaarloosde kinderen en het gedrag van medewerkers in diverse
casus uit de veranderpraktijk: “medewerkers lijken vervreemd van hun werk, van elkaar, van de
leiding en van de doelen van de organisatie” (Kampen & Schuiling, 2005, p.38). Medewerkers
wantrouwen de leiding, maar zeggen dat niet. Daarom doen ze wel mee in een veranderproces, maar
beantwoorden de verwachtingen niet (Kampen & Schuiling, 2005).
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De positie van de leiding blijkt vanuit een opvoedingsperspectief van groot belang: zij is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mensen in hun organisatie. Wanneer leidinggevenden
emotioneel niet beschikbaar zijn, wenden medewerkers zich af en gaan hun eigen boontjes doppen.
Kampen en Schuiling (2005) benoemen, als parallel met opvoedingssituaties, dat het in
verwaarloosde organisaties ontbreekt aan een relatie van wederzijdse bereikbaarheid.
Het ontbreken van een respons op de veranderstrategieën komt in deze studie in hoofdstuk 2 terug
in twee representatieve casus bij GVB. De analyse van de beide casus bij GVB roept de vraag op naar
de betekenis en de consequenties van het verloren gaan van de responsiviteit in organisaties voor
het functioneren van organisaties en het vermogen om te veranderen. Schuiling omschrijft
responsiviteit als de response van een deel van het organisatiesysteem op wat andere delen van het
systeem nodig hebben, stelt dat interventies, die de responsiviteit van het organisatiesysteem
verbeteren, de grootste kans hebben gelijktijdig bij te dragen aan zowel verbetering van organisatieeffectiviteit als aan competentietoename van het systeem en van individuen in dat systeem
(Schuiling, 2001). Schuiling toont een verband aan tussen het gebrek aan responsiviteit van het
senior managementteam en stagnaties in de ontwikkeling van empowerment en ondernemerschap
bij middenmanagers en medewerkers. Uit het onderzoek van Schuiling (2001) blijkt dat de
ontwikkeling van middenmanagers en medewerkers weer op gang komt, zodra een situatie van
wederzijdse bereikbaarheid wordt gecreëerd. Herstel van responsiviteit blijkt een mediërend proces
te zijn bij het tot stand brengen van een succesvolle organisatieaanpassing. Het creëren van een
situatie van wederzijdse bereikbaarheid op handelingsniveau, vanuit de verwachting dat de
ontwikkeling van leiding en medewerkers weer op gang komt, blijkt bij GVB niet te werken. Ondanks
de inspanningen van het middenkader en de aandacht voor de behoeften, kwaliteiten en
competenties van het personeel, blijft er wantrouwen bestaan en is het personeel niet bereid om
verantwoordelijkheid te nemen voor de opgedragen prestaties. Medewerkers willen niet echt ingaan
op hun leidinggevenden. Kennelijk is het in een situatie waar het, langdurig, ontbroken heeft aan
wederzijdse bereikbaarheid niet voldoende om die situatie te veranderen in het omgekeerde. Het
gaat dan niet ‘vanzelf’ weer goed wanneer een leidinggevende wel beschikbaar is en aandacht heeft
voor de medewerkers. Waarom dat zo is en wat de adviseur en de leiding in een verwaarloosde
organisatie dan te doen staat, vormt de aanleiding voor deze studie.
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1.3

Centrale vraagstelling

Het doel van de studie is toevoegen van kennis aan de organisatie- en veranderkunde1. Dit
onderzoek beoogt een transfer te maken van kennis uit het ene domein, namelijk
(ortho-)pedagogiek, naar een ander domein, namelijk organisatiekunde. Dat kan als volgt worden
geschematiseerd:

Orthopedagogiek

O
metaforen
Organisatiekunde

toepasbare inzichten van
de verwaarloosde
organisatie

15 kenmerken +
methode voor het stellen
van een diagnose

10 criteria
voor herstel+begeleidingsactiviteiten

opvoedingsstijlen en
leiderschapsstijlen+
interventies voor
ontwikkeling

Figuur 1.1

Opzet van de studie

De centrale vraagstelling voor deze studie is:
Op welke wijze zijn de wetenschappelijke inzichten uit het brondomein (ortho-)pedagogiek als
metafoor toepasbaar in het doeldomein organisatiekunde.

1

Het begrip organisatiekunde wordt vaak naast het begrip veranderkunde gebruikt. In betekenis overlappen de begrippen
elkaar, vandaar dat in deze studie gesproken wordt over organisatiekunde waartoe veranderkunde wordt gerekend.
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Het onderzoek bestaat uit twee delen:
I.
Het verzamelen van kennis en inzichten uit het brondomein orthopedagogiek en vertalen van de
kennis en inzichten in een interventiemethode voor diagnose en herstel van verwaarloosde
organisaties
II.
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van de kennis en inzichten voor het stellen van een
diagnose naar het organisatie-functioneren en het aantonen van de effecten van de interventies
voor herstel van de organisatieontwikkeling.
Deel I is het interventietraject dat bestaat uit de stappen diagnose en herstel:
a. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om de mate van verwaarlozing van een
organisatie vast te stellen. De kennis is geoperationaliseerd in 15 kenmerken van verwaarlozing
waarmee een diagnose gesteld kan worden (zie hoofdstuk 4.2)
b. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om interventies voor herstel van
verwaarlozing in een organisatie te ontwerpen en toe te passen: de aanpak van het herstel
bestaat uit 10 criteria voor herstel die aanwezig dienen te zijn of geïmplementeerd dienen te
worden om de verwaarlozing te stoppen en het herstelproces op gang te brengen (zie hoofdstuk
4.3). Vervolgens wordt ingezoomd op de voor herstel vereiste leiderschapsstijl en interventies
voor ontwikkeling van die stijl (zie hoofdstuk 4.4).
Deel II is het evaluatieonderzoek naar de bruikbaarheid van de kennis en de effecten van de
interventies:
c. Zijn de 15 kenmerken behulpzaam bij het diagnosticeren van een verwaarlozing van organisatie
en kunnen dan uitspraken gedaan worden over het verwaarloosd zijn van een organisatie? (zie
hoofdstuk 5)
d. Kan het beoogde effect van de interventies voor herstel aangetoond worden? (zie hoofdstuk 6)

Deel I: Interveniëren

Deel II: Evalueren

Tabel 1.1

Fase 1
Diagnose
15 kenmerken
Zijn de 15 kenmerken
behulpzaam?

a.

c.

Fase 2
Herstel
b.
10 criteria en
ontwikkeling van leiderschapsstijl
Zijn er aantoonbare effecten?
d.

Onderzoeksvragen

Het gebruik van metaforen in de organisatiekunde is niet nieuw. Morgan kijkt meervoudig naar
organisaties waarbij paradigma’s uit andere wetenschappen worden gebruikt als metaforen
(Morgan, 1986). Het mag opmerkelijk genoemd worden dat in de organisatiekunde nog zo weinig
gebruik gemaakt is van de (ortho-)pedagogiek. Er zijn wel enkele studies die een parallel trekken
tussen leiderschap en opvoeding zoals in Keller (2003) en Popper et al. (2003), maar deze zijn niet
bruikbaar in deze studie, omdat zij een normale organisatieontwikkeling veronderstellen en niet
ingaan op verwaarlozing. In deze studie zal het accent liggen op inzichten uit de orthopedagogiek, dit
is de wetenschap die zich bezighoudt met problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen en
jongeren. In deze studie gaat het over problematische leer- en ontwikkelsituaties in organisaties die
aangeduid worden met de term verwaarlozing of verwaarloosde organisatie(s).

10

1.4

Onderzoeksopzet

In deze paragraaf wordt de onderzoeksopzet geschetst, waarbij de rollen van de adviseur en van de
onderzoeker worden onderscheiden. Bij de totstandkoming van deze studie is het onderscheiden van
de rollen van de adviseur en die van wetenschappelijk onderzoeker een voortdurend punt van
aandacht geweest. In de studie wordt een nieuw concept ontwikkeld, dat tegelijkertijd getoetst
wordt. De onderzoeker is of was tegelijk de adviseur die als veranderaar optreedt in organisaties.
Deel I van het onderzoek is het conceptvormende deel en kent de volgende opbouw:
- de adviseur reflecteert op zijn interventies en constateert dat deze niet de beoogde werking
hebben. Dit is te lezen in hoofdstuk 2.
- vervolgens gaat de adviseur op zoek naar kennis in een ander brondomein en vindt daar
bruikbare kennis. Dit is te vinden in hoofdstuk 3.
- de adviseur maakt een selectie van toepasbare inzichten. Deze inzichten vertaalt de adviseur in
interventies, namelijk 15 kenmerken van een verwaarloosde organisatie en 10 criteria waar een
organisatie aan dient te voldoen om de verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel op
gang te brengen, alsmede een programma van interventies voor leiderschapsontwikkeling.
Hier is tevens beschreven wat de adviseur en andere actoren in de verwaarloosde organisatie
doen in de praktijk. Dit is te vinden in hoofdstuk 4.
Deel II van het onderzoek is het concepttoetsende deel en kent de volgende opbouw:
- de onderzoeker vraagt zich af in hoeverre de kenmerken behulpzaam zijn om een diagnose uit te
voeren in een verwaarloosde organisatie. De onderzoeker kijkt hier met een wetenschappelijke
bril naar het werk van de adviseur die de diagnose in drie organisaties heeft uitgevoerd. Dit
gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Dit is te vinden in hoofdstuk 5.
- de onderzoeker kijkt of de effecten van de interventies voor herstel aantoonbaar zijn aan de
hand van de criteria: dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Dan kijkt de
onderzoeker of de effecten van de interventies voor ontwikkeling van het leiderschap
aangetoond kunnen worden: dit gebeurt door middel van kwantitatief onderzoek, waarvoor een
instrument is ontwikkeld op basis van bestaande vragenlijsten. Beide vormen van onderzoek
worden gerapporteerd in hoofdstuk 6.

Literatuuronderzoek
In de casusbeschrijving waarmee dit onderzoek start, zijn de toegepaste interventies onderbouwd
vanuit literatuur over veranderkunde. Vervolgens is met behulp van enkele recente veranderkundige
inzichten getracht de werking van de interventies te begrijpen. Als volgende stap is de overstap
gemaakt naar het brondomein orthopedagogiek als voortzetting van de verkenning die Kampen en
Schuiling (2005) hebben gemaakt. In het brondomein orthopedagogiek is voor deze studie uitvoerig
onderzoek gedaan aan de hand van de vragen:
1. wat is verwaarlozing en hoe kan een diagnose gesteld worden?
2. hoe gedragen verwaarloosde kinderen zich?
3. hoe gedragen verwaarlozende ouders/opvoeders zich?
4. wat zijn goede en slechte opvoedingsstijlen?
5. wat is er bekend over behandelstrategieën en de effecten daarvan?
Vervolgens is gericht onderzoek gedaan naar leiderschapsstudies die aansluiten bij de bevindingen
betreffende opvoedingsstijlen. De leiderschapstudies zijn behulpzaam bij het vinden van een
instrument om leiderschapsgedrag te meten dat verwaarlozing beïnvloedt. Het begrip self-efficacy,
afkomstig uit de sociale leertheorie (Bandura, 1977, 1982), is gebruikt om het effect van
leiderschapsgedrag op medewerkers te operationaliseren (Adler, 1983).
In de literatuurlijst zijn alle gebruikte bronnen terug te vinden.
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Kwalitatief onderzoek
Voor deze studie zijn naast de in hoofdstuk 2 beschreven casus van GVB Amsterdam een drietal
andere casus gebruikt die organisatie A, organisatie B en organisatie C zullen worden genoemd.
De casusstudies zijn gebaseerd op advies-en begeleidingsopdrachten in de betreffende organisaties.
De opdrachtgevers hebben toestemming verleend voor het gebruik van de casus in dit onderzoek.
Tijdens de adviesopdrachten is door de opdrachtgevers onbelemmerd toegang verschaft tot alle
relevante bedrijfsinformatie. Deze informatie was voor de adviseur rechtstreeks toegankelijk via
bronnen als intranet, verslagen, brieven en rapportages. Daarnaast kon relevante informatie
verkregen worden door verzoeken om specifieke informatie aan de opdrachtgever of diens
vertegenwoordigers. Tot de relevante bedrijfsinformatie behoort in dit onderzoek:
beleidsdocumenten, gegevens omtrent inrichting van de organisatie waaronder werkprocessen,
functieprofielen, competentieprofielen, financiële informatie inzake begroting en budgetten,
personele informatie inzake formatie en bezetting, productiegegevens, wettelijke regelingen,
procedures en werkmethoden, alsmede inrichting en werking van informatiesystemen. In het
kwalitatief onderzoek is tevens gebruik gemaakt van de methode participerende observatie.
Er is geobserveerd tijdens gesprekken, in groepsbijeenkomsten en in het ‘organizational life’ (Frost,
Mitchell & North, 1982) van de organisatie. Met ‘organizational life’ wordt het observeren en ervaren
van het dagelijks functioneren van de organisatie bedoeld en vooral het gedrag van mensen in die
werkelijkheid. In groeps- of teambijeenkomsten, bij werkoverleg en personeelsbijeenkomsten, werd
door twee adviseurs geïntervenieerd en geobserveerd.
In de casusstudies is de narratieve benadering toegepast om het alledaagse organisatieleven voor de
lezer tot leven te brengen. In kaders zijn korte verhalen opgenomen die de problemen in de
organisatie symboliseren. Daarmee wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, het
associatieve denken en voelen alsmede het vermogen tot identificatie en empathie (of antipathie)
van de lezer (Breuer, 2006).

Kwantitatief onderzoek
Er zijn metingen uitgevoerd met behulp van een vragenlijst. De vragenlijst is geconstrueerd uit twee
schalen afkomstig uit een vragenlijst naar leiderschapsgedrag (de Leadership Behavior Description
Questionaire Form XII, Stogdill, 1963) en een schaal afkomstig uit een vragenlijst naar werkgedrag
(Huiskamp, De Jong & Hoedt, 2008). De schaalconstructie is beschreven in bijlage I.
De vragen over leiderschapgedrag verwijzen naar leiderschapsstijlen die qua concept aansluiten op
de in de theorie beschreven opvoedingsstijlen (Maccoby & Martin, 1983). De vragen over de
werkomgeving sluiten aan op het begrip self-efficacy, dat vaak omschreven wordt als ‘vertrouwen in
eigen kunnen’ (Bandura, 1977, 1982).
De conclusies uit het kwalitatieve en het kwantitatieve onderzoek worden beoordeeld en
bediscussieerd in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 2 De weerbarstige praktijk van verandermanagement
2.1

Inleiding

Deze studie is ontstaan uit verwondering in de praktijk van verandermanagement. Deze
verwondering gaat over de vraag ‘waarom werkt het niet zoals vanuit bestaande theorie verwacht
mag worden’. Dat betekent dat niet alleen de praktijk beschreven wordt, maar dat tevens de
veronderstellingen die aan de gekozen veranderstrategieën ten grondslag lagen, zijn geëxpliciteerd.
De theorie die in dit hoofdstuk wordt behandeld heeft de functie om de aanpak van destijds te
funderen en dient als een onderdeel van de casusbeschrijving beschouwd te worden. Bij het
doorvoeren van de veranderingen deden zich verschijnselen voor die slechts in geringe mate vanuit
de gebruikte theorie verklaard konden worden.
De verschijnselen en onbedoelde effecten van de interventies worden verkend met behulp van
recente veranderkundige inzichten van Beer en Eisenstat (2003), Bird en Waters (1989), Vermaak
(2009), Van Oss en Van ’t Hek (2008) en Rodgers (2007). Voorts wordt hier het begrip ‘organizational
reality’ geïntroduceerd (Frost et al., 1982). Deze brede evaluatie is gedaan om de kans zo klein
mogelijk te maken dat er in het domein van de organisatiekunde al inzichten ‘klaar liggen’ om als
alternatieve verklaring te dienen. Indien dat niet het geval is, neemt de kans toe dat door middel van
kennis uit een ander brondomein inderdaad iets nieuws aan het domein organisatiekunde kan
worden toegevoegd. Overigens is ook uitvoerig onderzocht of er al eerder inzichten uit het
brondomein (ortho-)pedagogiek zijn toegepast in de organisatiekunde; hierop wordt in hoofdstuk 4
teruggekomen.
De casuïstiek is voortgekomen uit een veranderproces bij het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf
GVB2 waar de onderzoeker als adviseur gedurende tien jaar bij betrokken was. Er worden twee casus
beschreven die representatief zijn voor de toenmalige weerbarstige praktijk van
verandermanagement bij het bedrijf. De praktijk heet ‘weerbarstig’, omdat de interventies niet of
slechts in geringe mate de beoogde effecten opleveren.
De eerste casus betreft een organisatieverandering bij de verkeersleidingen. Doel was een
verbetering van doeltreffendheid en doelmatigheid in de bedrijfsvoering van de verkeersleiding.
Het accent in de aanpak lag op structuur en taken. De gekozen veranderstrategie wordt beschreven
aan de hand van de kenmerken van ‘planned change-strategieën’ (Chin & Benne, 1970). Met planned
change worden intentionele veranderingen in organisaties bedoeld.
De tweede casus betreft een verandering in de leiding van de exploitatie van de tram-, bus- en
metrolijnen, het zogenaamde ‘lijngebonden werken’. Doel was een verandering in houding en gedrag
van het rijdend personeel door middel van een betere trefkans en beschikbaarheid van de directe
leiding. De gekozen veranderstrategie wordt beschreven aan de hand van het onderscheid tussen
‘positioneel organiseren’ en ‘transactioneel organiseren’ (Wierdsma, 1999).
Om de context te begrijpen waarin de veranderingsprocessen plaatsvinden, wordt de casuïstiek
ingeleid met een korte veranderhistorie van het bedrijf
In de casus wordt de narratieve benadering toegepast om de veranderingen voor de lezer tot leven
te brengen. In kaders zijn korte verhalen opgenomen die de problemen bij het bedrijf symboliseren.
Daarmee wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, het associatieve denken en voelen
alsmede het vermogen tot identificatie en empathie (of antipathie) (Breuer, 2006).
2

Het bedrijf werd tot de verzelfstandiging per 1 januari 2002 aangeduid als Gemeentevervoerbedrijf dat werd afgekort tot
‘het GVB’. Na 1 januari 2002 is de officiële naam ‘GVB’ zoals in een merknaam.
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2.2

Veranderhistorie en context GVB

Het GVB wordt in 1996 door gedelegeerd bestuurder Max de Jong omschreven als ‘out of control’
(Van der Zwan, 1997). De bedrijfsleiding zou het bedrijf – al jaren- niet meer in de hand hebben. In de
berichtgeving in de media wordt het bedrijf destijds als een ‘communistisch bolwerk’ getypeerd waar
‘de gestaalde kaders’ het voor het zeggen hebben. De rapportage uit maart 1997 van de Commissie
van der Zwan heeft als titel ‘Erop of eronder’. De Commissie van Onderzoek Gemeentevervoerbedrijf, zoals de commissie officieel heette, maakte een chronologische analyse van de politiekbestuurlijke ontwikkelingen sinds 1978 en analyseerde de financiële rapportages en overzichten. De
commissie hoorde alle verantwoordelijk bestuurders, directeuren en de voorzitter van de OR. De
verslagen van de hoorzittingen lezen als een spannende thriller, als een ‘page turner’.
De problemen van het GVB dateren van de 70-er jaren en zijn vanaf 1986 verergerd. Over de periode
1986-1990 schrijft de Commissie van der Zwan onder meer: ’Het twaalfjarig wethouderschap van
Van der Vlis moet als een zelfstandige factor worden gezien in de opbouw van de GVB-problemen.
Hij zag de problemen en had een visie, maar hij miste de consequentheid om toe te zien op de
uitvoering van wat hij zelf initieerde, toonde grilligheid en legde te gemakkelijk de
verantwoordelijkheid bij de directeur van het GVB. Dit blijkt onder meer uit het volgende: de
invoering van lijnchefs. Dit was een wens van Van der Vlis maar de uitwerking gebeurde op basis van
anciënniteit. De invoering van de rayonstructuur, eveneens een wens van Van der Vlis, is te
beschouwen als een vergaande organisatorische ingreep, die zonder goede voorbereiding is
ingevoerd. (-) De aanstelling van Smit. Smit beschikte over vergaande bevoegdheden, maar in het
krachtenveld bij het GVB werd niet ingegrepen. De opvatting van Van der Vlis, dat de directeur bij
uitstek verantwoordelijk was, miskende de ernst en diepgang van de problemen die wortelden in de
bedrijfscultuur.’(Van der Zwan, 1997, p.47). Toenmalig algemeen directeur Smit stelde in 1990 een
ambitieus reorganisatieplan op. Hij schakelde McKinsey in om de bedrijfsvoering door te lichten en
een advies over de organisatie-inrichting op te stellen. McKinsey adviseerde een concernmodel van
vier integraal verantwoordelijke vervoerbedrijven: tram, metro, bus en veren. Dit advies is
gedeeltelijk geïmplementeerd: de bedrijvenstructuur kwam er, maar de centrale staven bleven
bestaan. ‘Directeur Smit werden draagvlak en ernst van de problemen bij het GVB pas gewaar op het
moment dat hij bij het GVB aan de slag ging3. De moeilijkheden waarvoor hij kwam te staan waren
groot en veelsoortig. De administratieve wanorde, de rayonstructuur die noodgedwongen
teruggedraaid moest worden, en het gebrek aan managementinformatie leidden welhaast tot de
conclusie dat het bedrijf ‘kapot’ was, zodat er een nieuw bedrijf moest worden opgebouwd. Er moest
in de opbouw van het bedrijf worden geïnvesteerd op een moment dat de situatie vereiste dat er
door het bedrijf zichtbaar gepresteerd werd. Uit die klem heeft Smit zich niet weten te bevrijden’
(Van der Zwan, 1997, p.50). De verliezen bedroegen echter in 1992 fl. 38,6 miljoen op jaarbasis. Op
de exploitatie werd per week een verlies van fl. 400.000, = geleden, zonder dat aangegeven kon
worden waar dat geld weglekte.‘De taak waarvoor hij (Smit) stond, werd verzwaard door het gebrek
aan belangstelling van de zijde van het gemeentebestuur voor de bedrijfsvoering van het GVB, ‘die
klus moest Smit klaren’, terwijl hij wel voor de voeten werd gelopen door steeds weer nieuwe
beleidsimpulsen. Die gaven het bedrijf niet de rust en adem om een ingezette reorganisatie af te
maken.(-). De wijze waarop Smit het flankerend beleid heeft opgezet en uitgevoerd, moet hem als
zijn belangrijkste beoordelingsfout worden aangerekend. Voor het overige moet de conclusie zijn dat
de missie van Smit, gegeven de omstandigheden, een mission impossible was. (-) De accountant
sprak in een managementletter bij de rekening over 1987 al duidelijke taal’. (Van der Zwan, 1997,
p.50). De accountant heeft gedurende 10 jaar de goedkeuring aan de jaarrekening onthouden.

3

op 1 juli 1989-JK.
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Op 1 september 1996 treedt André Testa aan als directeur van het GVB.
Hij is afkomstig van toenmalig streekvervoerder NZH en had daarvoor als directeur het Loodswezen
verzelfstandigd. De aanstelling van Testa gaat met een hoop commotie gepaard, zoals in de
krantenknipsels uit die periode te lezen is (Jacobs & Bosma, 2001). De directie had in 1997 de
opdracht van het College van Burgermeester en Wethouders (B&W) gekregen om het bedrijf gezond
te maken in financieel, organisatorisch en sociaal opzicht. De financieel directeur coördineerde
namens de directie de verbeterprojecten. Treffende beschrijvingen van de organisatiecultuur bij het
GVB in die tijd zijn te vinden in Verlaan (1999) en Van Westerloo (2005).
In de volgende paragrafen worden twee verandercasus bij GVB beschreven. Het betreft een
reorganisatie van de verkeersleidingen (paragraaf 2.3) en cultuurverandering in de exploitatie
(paragraaf 2.4). De casus zijn voorbeelden van respectievelijk ‘planned change strategieën’ (Chin &
Benne, 1970) en ‘transactioneel organiseren’ (Wierdsma, 1999 en Wiersma & Swieringa, 2002).

2.3

Casus verkeersleidingen: mix van ‘planned change’-strategieën

Introductie
De organisatie van het bedrijf kent bij aanvang van de casus een concernstructuur bestaande uit vier
vervoerbedrijven (het tram-, metro- en busbedrijf evenals de veren) waarin het vervoerproces, het
onderhoud, de vervoersvoorbereiding evenals de eerste lijns P&O en Controlling zijn georganiseerd.
Daarnaast is er een hoofdkantoor waar de concernstaven Financiën, Personeel en Organisatie en de
Centrale Vervoersplanning zijn ondergebracht. Ook zijn hier algemene faciliterende bedrijfsprocessen
als Beheer van gebouwen ondergebracht. Het GVB kende voor elk vervoerbedrijf een eigen
verkeersleiding: de Dienstleiding Bus (DLB), de Verkeersleiding Tram (VKL) en de Verkeersleiding
Metro (VKM). Er moet op de kosten van de bedrijfsvoering bespaard worden. Daarom kijkt de
directie naar vergelijkbare bedrijfsprocessen die door samenvoeging efficiënter uitgevoerd kunnen
worden. In het bedrijfsproces verkeersleiding verwacht de directie besparingen te bereiken, in het
bijzonder in personeelskosten, door de verkeersleidingen van bus en tram onder één leiding te
brengen en door de uitvoering te integreren: door de ploegen samen te voegen kan met minder
bedieningstafels gewerkt worden, één werkrooster en daardoor een efficiëntere bezetting. Na de
integratie van DLB en VKL zal de verkeersleiding van Metro worden ingevoegd.
Er bestonden twee afdelingen met ieder een eigen leiding die op dezelfde locatie gehuisvest waren:
het hoofdkantoor gevestigd in het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam.
Het principebesluit tot samenvoeging was al door de directie genomen. De VKL valt voor de
reorganisatie onder de directeur Trambedrijf. De DLB onder de directeur Busbedrijf.
De samengevoegde verkeersleidingen worden in een nieuwe afdeling ondergebracht: de afdeling
Service en Veiligheid (S&V) met een manager die rapporteert aan de directeur Financiën.

Veranderstrategie
De destijds gekozen veranderstrategie kan getypeerd worden met behulp van de “general strategies
for effecting changes in human systems” (Chin & Benne, 1970, p.32). Het begrip ‘planned change’
betekent het doorvoeren van een verandering met een beoogd effect. Daarbij wordt een bewust
gekozen strategie gehanteerd die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis betreffende verandering
van systemen en het menselijk gedrag dat zich daarbij manifesteert. Het omgaan met gedrag betreft
weerstanden, angsten, normen, conflicten en onderbroken communicatiepatronen tussen mensen
(Chin & Benne, 1970, p 33). Chin en Benne (1970) onderscheiden drie veranderstrategieën:
I.
De empirisch rationele strategie:
De onderliggende aanname is dat mensen rationeel denkende wezens zijn. De tweede aanname
is dat mensen zich laten leiden door eigenbelang. Wanneer zij inzien dat een beoogde
verandering in hun belang is, zullen zij bereid zijn die verandering te accepteren.
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II.

III.

Voorgenomen veranderingen dienen onderbouwd te worden met feiten, waarbij duidelijk
gemaakt wordt dat de verandering voordelen oplevert voor betrokkenen.
Voorbeelden van toepassing van deze strategie zijn: de juiste persoon op de juiste plaats, de
inzet van stafspecialisten om de organisatie efficiënter te maken en het volgen van
vakopleidingen. Het denken in toekomstbeelden hoort bij deze strategie: “if the image of a
potential future is convincing and rationally persuasive to men in present, the image may
become part of the dynamics and motivation of present action” (Chin & Benne, 1970. p.42).
Mayo (1945) plaatste vraagstekens bij het rationele organisatiedenken en heeft al gewezen op
de dynamiek van de informele organisatie en de noodzaak “to deal with the realities of
organizational life” (Chin & Benne, 1970, p.51).
De normatief reëducatieve strategie:
De onderliggende aanname is dat mensen gemotiveerd worden door zich te verbinden met
normen en werkwijzen. Dat betekent dat mensen in de gelegenheid gesteld moeten worden om
afscheid te nemen van oude commitments en nieuwe commitments te ontwikkelen.
De verandering behelst dus niet enkel een rationele afweging, maar tevens verandering in
houding, waarden, vaardigheden en betekenisvolle relaties. Mensen worden gezien als actief op
zoek naar prikkels en zij zoeken bevrediging in wat zij doen. “Men are guided in their actions by
socially funded and communicated meanings, norms, and institutions, in brief by a normative
culture. Men must participate in his own re-education if he is to be re-educated at all”
(Chin & Benne, 1970, p.43). Toepassing van een normatief reëducatieve veranderstrategie
betekent dat de adviseur interventies gebruikt die gericht zijn op veranderingen “in the life of a
client system, be that system a person, a small group, an organization, or a community” (Chin &
Benne, 1970, p.44). Concreet betekent dit ten eerste dat de adviseur een dialoog aangaat over
de wijze waarop de cliënt zichzelf en zijn probleem ziet. Ten tweede dat een organisatieprobleem
niet uitsluitend technische aspecten heeft, maar ook aspecten van houding, gedrag, waarden en
normen, alsmede interne en externe relaties. Ten derde dient de adviseur te leren wederkerig
samen te werken met de cliënt. Ten vierde spelen onbewuste patronen een rol die vragen om
explicitering en duiding en ten vijfde gaat deze strategie gepaard met het toepassen van
methoden en technieken uit de sociale wetenschappen. Openheid, vertrouwen, het slechten van
barrières tussen organisatieonderdelen en wederkerigheid worden als noodzakelijke
voorwaarden voor het re-educatieve proces gezien.
De macht- en dwangstrategie:
De onderliggende aanname is dat verandering niet altijd vrijwillig geaccepteerd wordt. De meer
machtigen in de organisatie dienen achter de gewenste verandering te staan, dan kan zij
geëffectueerd worden door middel van erkend gezag. De toepassing van economische sancties is
een vorm van dwang. Ook kan een beroep gedaan worden op morele waarden of gevoelens van
schuld en schaamte. Een politieke kant is de handhaving van regels en het bestraffen van
overtredingen. De toepassing van macht door personen die gelegitimeerd zijn om beslissingen te
nemen, wordt doorgaans geaccepteerd. Wanneer mensen in de organisatie zich bewust worden
dat er geen rekening gehouden wordt met hun belangen, dan zullen zij de legitimiteit van
beslissingen aanvechten. Zij kunnen ertoe overgaan de onvrede te organiseren en een
machtsbasis buiten de organisatie te zoeken, zoals vakbonden.
Deze casus laat zien dat een mix van de beschreven veranderkundige strategieën is toegepast.
De strategie in de casus laat zich in eerste instantie kenschetsen als normatief re-educatief, want de
adviseur betrok leiding en medewerkers actief bij het veranderproces.
Er wordt een projectorganisatie ingericht met een stuurgroep en werkgroepen. De stuurgroep staat
onder leiding van de manager van de afdeling Service en Veiligheid en rapporteert aan de directeur
Financiën. De werkgroepen worden bemenst op basis van evenredigheid en deskundigheid.
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Het doel om de bedrijfsprocessen op papier te zetten is, om alle betrokkenen de vraag te kunnen
stellen ‘waarom doe je dit zo’ en dit dan vervolgens te kunnen toetsen aan de doelen van de afdeling
en de organisatie.
Zo kunnen allerlei gegroeide gewoonten en persoonlijke taakopvattingen expliciet gemaakt worden
en afgezet tegen de gewenste situatie. Doel is tevens de mensen bewust te maken van de
verandering en de houding van ‘mij kan niets gebeuren’ te doorbreken.
De rol van de adviseur bestaat uit het opstellen van een projectplan, het begeleiden van project- en
werkgroepvergaderingen, het informeren van het personeel en OR en het consulteren van de
belanghebbende directeuren van bus en tram. De verwachting van de adviseur is, dat een
gezamenlijk ontwikkeld en helder organisatieontwerp de acceptatie zal vergroten. Dit zal gevolgd
worden door een gefaseerde invoering onder leiding van een nieuwe manager van de
samengevoegde verkeersleidingen.
De adviseur gebruikt daarnaast elementen van de rationeel empirische strategie in de aanpak om de
organisatieverandering inhoudelijk vorm te geven als een systeem met input, werkprocessen en
output. Zo kan de nadruk gelegd worden op de werking van het geheel van de bedrijfsvoering van
een vervoerbedrijf waarin de verkeersleidingen een functie vervullen. Door de werkprocessen te
beschrijven kunnen de werking en de logica van het systeem geanalyseerd worden en kan dit
getoetst worden aan criteria van effectiviteit en efficiency. Een voorbeeld van de rationeel
empirische strategie is ook, dat in het nieuwe organisatieontwerp een functieverbreding voor de
centralisten is voorzien, zodat meer variatie in het werk ontstaat en daarmee ontwikkelingskansen
voor het personeel: het veronderstelde belang van de medewerkers. Het opstellen van
competentieprofielen is een voorbeeld van de aanpak van ‘de juiste man op de juiste plaats’ : door
het benoemen van de competenties die nodig zijn om de werkprocessen adequaat te kunnen
uitvoeren en hiervoor een opleidingsplan te maken.
De aanpak kent eveneens elementen van de macht-dwangstrategie: door het op papier zetten van
de werkprocessen maakt de adviseur zich minder afhankelijk van de informatieverstrekking van de
medewerkers. Zij zijn materiedeskundigen wiens inbreng in een bedrijfskundig concept vertaald kan
worden opdat daar een bedrijfskundig oordeel over geveld kan worden door de adviseur. Deze kan
tevens vanuit zijn organisatiekundige expertise een advies over het beste organisatieontwerp geven.
Een voorbeeld van ‘kennis is macht’. Een vorm van beïnvloeding, die de adviseur toepast, is de
neutrale naam Communicatiecentrum Verkeer (CCV) om de associatie met bus of tram te vermijden
en aan te duiden dat het een ondersteunende functie betreft. Bovendien zoekt de adviseur steun
voor het reorganisatieplan bij de directeur van Tram en Bus. De personele invulling heeft een
machtdwang element, omdat hiermee een selectie op geschiktheid kan plaatsvinden bij de plaatsing
van medewerkers en de vanzelfsprekendheid in de volgorde van herplaatsing doorbroken kan
worden.

Ontdekkingen over de organisatiewerkelijkheid
Gedurende het veranderproces ontdekt de adviseur een aantal ontwikkelingen die afwijken van de
beoogde effecten van de veranderstrategieën. Dit gaat geleidelijk: het zijn meer ontdekkingen van
‘hoe het kennelijk werkt’ of ‘wat er niet is’: De werkprocessen van tram en bus blijken niet
beschreven te zijn. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn wel in een
functietypering beschreven, maar dit is gebeurd om er een salarisschaal aan te kunnen verbinden. In
de praktijk geven de verkeersleiders de kennis mondeling aan elkaar door. Van de centralisten die in
de werkgroepen deelnemen, zijn er slechts enkelen met ideeën over ‘hoe het anders zou kunnen’. Zij
vinden dat zij zelf beter leiding kunnen geven dan hun huidige chefs. De technische systemen zijn ‘
houtje touwtje’ gebouwd en niet gedocumenteerd. De schriftelijke voorschriften en protocollen zijn
verouderd en worden voor zover nog actueel, nauwelijks nageleefd. Nieuw personeel wordt niet
ingewerkt of opgeleid: dat gebeurt informeel en collegiaal tijdens de dienst. De kennis van de
verkeersleiders wordt niet onderhouden. Er bestaan vele persoonlijke opvattingen en inzichten over
het goed functioneren van een verkeersleiding.
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De verkeersleiders werken in continudienst, maar de werkroosters zijn gebaseerd op
beschikbaarheid van mensen. Daarin is zoveel mogelijk met ieders privéleven rekening gehouden en
de roosters zijn zo ingericht dat iedereen een zo hoog mogelijke roostertoeslag ontvangt.
Een werkrooster dat op de pieken en dalen in de exploitatie gebaseerd zou zijn, zou
vijfendertig procent besparing opleveren. De voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad
(OR) komen regelmatig informeel bij de adviseur langs om bij te praten. Zij blijken veel details te
kennen van de werkprocessen: de werkprocessen die niet op papier staan. Het is niet duidelijk wat
hun bedoeling met de contacten is. De OR-leden laten zich niet uit over hoe zij tegenover de nieuwe
organisatie staan. De chefs van de beide verkeersleidingen blijken heel weinig met elkaar te
communiceren. Zij staan ook heel ver af van de vervoerorganisatie. Het proces verkeersleiding lijkt in
het geheel niet gestuurd te worden en niemand maakt zich daar zorgen over. De hoofden van de
verkeersleidingen zijn hobbyisten in de exploitatie: technische regelaars met een goed ontwikkeld
informeel sociaal netwerk in de organisatie om iets voor elkaar te krijgen.
De chefs van de verkeersleidingen hebben geen draagvlak bij de directeuren van tram en bus en zij
worden gedoogd door het personeel. De chefs van de tram- en buslijnen hebben veel kritiek op de
centralisten: die gedragen zich in hun beleving te autoritair. Onder rijdend personeel bestaan vele
informele relaties met de centralisten. De wijze waarop een bestuurder wordt geholpen, hangt af van
de persoonlijke relatie met de centralist. Als die relatie niet goed is, heeft de bestuurder pech.
De vrachttram
De adviseur wordt uitgenodigd om op een donderdagavond en – nacht het binnenlopen van de trams
en bussen mee te maken vanuit de verkeersleidingen. Het is dan spitsuur voor de centralisten om
een vlotte gang van zaken te realiseren, want iedereen wil graag naar huis. Na afloop om 01.45 uur,
nadat alle trams in de remises alle bussen in de garages zijn, blijft de adviseur nog even napraten met
de dienstdoende centralisten.
Om 02.20 uur begint er op één van de computerschermen van het tramnet een signaal op te lichten.
De centralist kijkt na of het een onderhoudsploeg kan zijn die op weg is. Er is niets ingepland op de
route van west naar oost in Amsterdam. Toch rijdt er ter hoogte van de Constantijn Huygensstraat
een tram. De centralist roept de wagen op via de intercom, maar krijgt geen antwoord. Na herhaalde
oproepen stuurt hij een auto op pad om ter plaatse te gaan kijken. Na vijftien minuten meldt de
collega in de auto zich via de intercom. Hij zegt: ‘weet je wat ik zie?’ ‘Laat ons niet verder in spanning’
antwoordt de centralist. ‘Het is Jopie die met z’n hele huisraad onderweg is naar zijn nieuwe huis in
Oost. Ik zie een bankstel, twee kasten, een tweepersoons bed en een hele hoop troep, typisch Jopie’.
‘Hij heeft z’n hele ploeg meegenomen’.
Jopie is een vroege voorloper van de vrachttram die in 2008 in de stad werd geïntroduceerd.
Alle schrijfwerk komt terecht bij de adviseur. Niemand schijnt dat ook voldoende goed te kunnen. De
directeur Financiën, onder wie de nieuwe afdeling komt te vallen, is voor de adviseur wel bereikbaar
en hoort de mondelinge rapportages aan, maar gaat er niet echt op in. De directeur Financiën lijkt
alles goed te vinden wat de adviseur voorstelt. De directeuren Bus en Tram steunen het project niet
actief, maar liggen ook niet dwars, zij lijken het meer te negeren. De directeur Tram wil wel graag op
de hoogte blijven over de kant die het project opgaat.
Het project komt formeel tot een afronding met de oplevering van een organisatieplan en een
bijbehorend implementatieplan. De besluitvorming verloopt veel vlotter dan door de adviseur is
verwacht: zo lang de verandering binnen de kaders van het sociaal plan wordt doorgevoerd, vindt de
OR het goed. Zij hoeft zelfs geen advies uit te brengen.
De beide huidige chefs van de verkeersleidingen worden niet geschikt bevonden door de directie. Na
een lange interne procedure wordt een kandidaat uit de organisatie van het trambedrijf aangesteld
als nieuwe manager. Deze man is een vertrouweling van de directeur Tram zo blijkt later….
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De nieuwe manager krijgt van de directie de opdracht voor een geleidelijke implementatie van de
veranderingen. Er is weinig weerstand of onrust op de afdeling. Ieder gaat gewoon door met werken.
Het project lijkt betrekkelijk succesvol verlopen. In dat lastige GVB is het de adviseur toch maar mooi
gelukt. In de nieuwe naam van de afdeling, die door de adviseur is bedacht, ‘Communicatie Centrum
Verkeer (CCV)’, komen de woorden ‘bus’ en ‘tram’ niet voor. De aanduiding CCV wordt zelfs
aangebracht op de noodknop in alle trams en bussen..! Tot de adviseur een keer op één van de
eindpunten is en in gesprek raakt met een aantal trambestuurders over een ongeval dat zij hebben
meegemaakt. In hun verhaal hebben zij het consequent over ‘de Centraalpost’. De benaming van de
verkeersleidingen van 20 jaar geleden. Zij weten in het geheel niet dat er al twee reorganisaties
hebben plaatsgevonden en halen hier hun schouders over op.
De realiteit van het rijdend personeel is kennelijk een heel andere, dan die van het hoofdkantoor, de
directie en van de adviseur….
Zo is er wel nieuwe organisatie op papier, maar die wordt genegeerd, net als de voorgaande
reorganisaties.

Werkten de veranderstrategieën?
Er is een bewuste mix van veranderstrategieën toegepast. Omdat er geen expliciete kennis over de
bedrijfsvoering is en er verschillen in werkwijzen bestaan, lijkt het werken met een normatief
reëducatieve strategie de meest aangewezen weg. Door leiding en verkeersleiders te betrekken,
kunnen zij hun kennis delen en leren van elkaar. Betrokkenen doen wel mee, maar er ontstaat geen
draagvlak.
Ook de empirisch rationele benadering levert niet de verwachte reactie op: de verwachting dat
wanneer mensen zien dat er gevarieerder werk ontstaat, zij zich daarvoor willen inzetten, komt niet
uit.
De elementen van macht-dwang, zoals vastleggen van de werkprocessen of de besluitvorming door
de financieel directeur, leveren evenmin een reactie op. Opmerkelijk genoeg is er ook geen
weerstand, terwijl de nieuwe organisatie wel degelijk consequenties heeft voor alle betrokkenen.
De veronderstelde respons op de veranderstrategieën blijft uit: op de normatief-reëducatieve
strategie volgt geen eigenaarschap, de rationeel empirische strategie levert wel meer inzicht op in de
bedrijfsvoering voor de betrokkenen, maar overtuigt niet om anders te gaan werken, op de machtdwangstrategie voor de personele invulling komt niet de verwachte acceptatie en evenmin de
verwachte weerstand.
De conclusie moet zijn dat geen enkele strategie werkt, ook de mix niet.

2.4

Casus ‘lijngebonden werken’: voorbeeld van transactioneel organiseren

Introductie
De tweede casus gaat over een veranderingsproces in de operatie van GVB dat zeven jaar heeft
geduurd. Het betreft een nieuwe wijze van werken en aansturen van het vervoer bij de tram-, busen metrolijnen. GVB kent een lange historie van niet afgemaakte reorganisaties. De meeste
veranderingen die vanaf 1990 zijn doorgevoerd, hebben betrekking op het strategisch en tactisch
niveau van de organisatie. Voorbeelden zijn directiewisselingen, vervanging van afdelingshoofden,
wijzigingen in de hoofdstructuur van de organisatie, oprichting van nieuwe stafafdelingen, invoering
of aanpassing van informatiesystemen, herinrichting van de administratieve organisatie en rond 2000
de aanschaf van nieuw materieel. Op operationeel niveau zijn nauwelijks interventies gedaan.
De managementtaken op operationeel niveau zijn over meerdere functies verdeeld:
- De bundel- of beheerchef die personeelbeheer doet.
- De exploitatiechef die bij ongevallen, vertragingen of calamiteiten regelt en coördineert.
- De indelers die mensen en diensten aan elkaar koppelen.
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De centralist (zie casus verkeersleidingen) die een bestuurder toestemming verleent om af te
wijken van de dienstregeling of ervoor zorgt dat er een vervangende bus of tram wordt ingezet.
- De personeelsadviseur die sociaal verlof regelt.
- De bedrijfsmaatschappelijk werker die personeel bijstaat bij problemen met je baas of thuis.
- De arbeidsgeneeskundige die mutaties uitgeeft voor vervangend werk.
Het gevolg is dat rijdend personeel met vele loketten te maken heeft en daar dan ook gebruik van
leert te maken. Mensen kunnen immers ‘shoppen’ om de beste uitkomst te verkrijgen. De
verschillende leidinggevende rollen zijn elk vanuit het betreffende werkproces vormgegeven. Een
gemeenschappelijke oriëntatie op resultaat ontbreekt. Bestuurders die al wat langer meelopen, leren
in de loop der tijd hun mensen kennen bij wie ze een gewillig oor vinden of met wie ze goed kunnen
opschieten. Een belangrijk element in die informele relaties is het ‘geven en nemen’. De persoonlijke
relatie dient om belangen ‘uit te ruilen’: ‘als jij bereid bent op vier zondagen te werken, zorg ik dat jij
met de Kerst vrij geroosterd wordt’. Omdat mensen natuurlijk niet altijd hun zin kunnen krijgen,
ontstaat er een levendig informeel netwerk waarin onderling diensten, verlofdagen en vakanties
worden geruild.
Een buschauffeur uit Noord vertelt dat het vroeger heel gewoon was dat mensen zes weken naar
Spanje op vakantie gingen. Vier van de zes weken konden formeel geregeld worden en de andere
twee door onderhands ruilen. De betreffende chauffeur kreeg van zijn collega’s te horen dat de
‘nieuwen’ de eerste jaren nog niet aan de beurt waren, maar als je getoond had loyaal te zijn aan de
collega’s, bouwde je het ‘recht’ op om ook zes weken op vakantie te gaan.
De man voelde zich die zomer zeer bezwaard, toen hij met zijn bus bij een ongeval betrokken raakte
en uitkwam dat niet collega Jansen op dat busnummer reed, maar hij. Hij was bang nu met de nek
door de collega’s aangekeken te worden. De leiding wist dat het op grote schaal voorkwam, maar
keek een andere kant op en was al lang blij dat er redelijk veel bussen reden…
Het middenkader is in 20 jaar grotendeels ongewijzigd: het bestaat geheel uit voormalig rijdend
personeel. Voor het middenkader zijn wel uitgebreide trainingsprogramma’s georganiseerd, maar
toepassing daarvan in de praktijk is vrijgelaten. Tot 2000 ligt de nadruk in de stijl van leidinggeven op
personeelbeheer en optreden bij incidenten en calamiteiten. Sturen op houding en gedrag van
rijdend personeel vindt in het dagelijkse functioneren van het bedrijf niet plaats. Kennis van en
langdurige ervaring in de exploitatie van bus-, tram- of metrolijnen is het belangrijkste
selectiecriterium om leidinggevende te worden. Daarnaast speelt een scala aan niet geëxpliciteerde
criteria een rol, zoals leeftijd, dienstjaren, ben je niet te lastig en heb je de beschikking over een
informeel netwerk. Soms is een lastpak tot chef benoemd om hem op die manier te temmen. Zo zijn
aanzienlijke verschillen ontstaan in stijlen van leidinggeven, omdat persoonlijke voorkeuren van de
degenen die selecteren een flink gewicht in de schaal leggen.
Het middenkader is voornamelijk bezig met de waan van de dag: de ziek-en hersteldmeldingen, het
verlenen (of weigeren) van verlof of verzuim, het invullen van de roosters en het regelen van de
dagelijkse exploitatie op straat. Het middenkader zit min of meer klem tussen het bewegende
bovendeel van de organisatie en de vaste basis van rijdend personeel, dat bovendien een eigen
cultuur en dynamiek kent. Door de top van de organisatie worden zij als ‘kleilaag’ gezien en door het
personeel als hulpjes van het hoger management. Opmerkelijk is ook dat buschauffeurs nooit in de
leiding van tram komen en omgekeerd. Ook als men al leidinggevende is bij Bus of Tram stapt
niemand over. De leidinggevenden leunen voornamelijk op hun persoonlijke kennis, ervaring en
netwerk. Als men dan van bus naar tram gaat, stapt de leidinggevende in een nieuwe wereld die hij
zich helemaal eigen moet maken om mee te kunnen. Dat doet dus niemand.
Nieuwe leden van het middenkader worden niet begeleid of gecoacht in hun functioneren door hun
hogere managers. Bij de hogere managers ontbreekt daartoe de gedetailleerde kennis van het
vervoerproces. Bij Tram heerst een sterk persoonlijke hiërarchische cultuur die veel sociaal wenselijk
gedrag en duikgedrag oproept.
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Mensen worden voornamelijk aangestuurd met ‘jij moet dit’ en ‘jij moet dat’. Over en weer bestaan
veel stereotype negatieve beelden. Bij Bus heerst meer een ‘ouwe jongens krentenbroodcultuur’: ‘als
jij niet lastig doet, doen wij het ook niet’.
Het middenkader identificeert zich in de kloof met het hoger management het meeste met ‘hun’
bestuurders. Tussen chefs en bestuurders is ook de persoonlijke verhouding bepalend voor de
aansturing: ‘hij heeft de pik op me’ of ‘dat is een toffe vent, daar wil ik wel voor werken, omdat hij
mij verlof geeft als ik dat echt nodig heb’.
Er is ook geen weg terug: als je als bestuurder eenmaal een leidinggevende taak hebt gedaan, ben je
‘een van hen’. Een middenmanager vertelt in 2001 dat hij als bestuurder ideeën had over hoe het
anders kon. Hij solliciteert naar een leidinggevende functie vanuit de motivatie om het beter te doen
voor de bestuurders dan wat hij zelf van zijn chefs heeft ervaren. Hij weet echter niet alleen hoe het
beter kan, maar hij kent ook alle trucs van zijn nu ex-collega’s. Die geven hem dan ook te verstaan
dat hij die kennis maar beter zo snel mogelijk kan vergeten…
Er zijn destijds twee hoofdproblemen in de operationele leiding van het GVB:
- Een versnipperde structuur zonder overall resultaatverantwoordelijkheid.
- Het ontbreken van leiderschap, met name op houding en gedrag van rijdend personeel.
Een bijkomend probleem is de kloof tussen middenmanagement en het hoger management. Er is
over en weer geen vertrouwen. Er is weliswaar veel opgeleid en getraind, maar middenmanagers
passen dat niet toe in de praktijk en het hoger management ziet hier niet op toe.
Op grond van deze inzichten wordt door de directie besloten tot drie interventies op operationeel
niveau:
1. Invoering van een nieuwe managementstructuur in de vervoerbedrijven met resultaatgericht
management op operationeel niveau, met als belangrijk beoogd effect het vergroten van de
trefkans tussen leiding en personeel;
2. Een procedure voor selectie en herplaatsing, waarin mensgericht leiderschap (houding en
gedrag) het zwaarstwegende criterium is.
3. Een leertraject gericht op versterken van persoonlijk leiderschap in houding en gedrag.
De organisatieverandering in de vervoeroperatie wordt ‘lijngebonden werken’ genoemd. Dit staat
voor een structuurverandering volgens een organisatieconcept van resultaatverantwoordelijke
eenheden en voor een cultuurverandering in houding en gedrag van direct leidinggevenden en het
rijdend personeel.
Elke tramlijn of unit van buslijnen wordt een resultaatverantwoordelijke eenheid onder leiding van
een ‘lijnmanager’ (LM) die integraal verantwoordelijk en bevoegd is voor exploitatie, personeel en
middelen. Met een span of control van gemiddeld dertig mensen worden ‘assistent-lijnmanagers’
(ALM) aangesteld per lijn of unit. Een ‘kleine’ lijn of unit bestaat uit circa 75 mensen, een ‘grote’ lijn
of unit bestaat uit circa 190 mensen. Een managementteam van een lijn of unit bestaat dus uit drie
tot zeven leidinggevenden. De ALM heeft twee hoofdtaken: personeel en exploitatie. De LM werkt in
een dagrooster en daarnaast in een wachtdienstrooster als chef van dienst. Dit betekent oproepbaar
zijn bij ongevallen en calamiteiten. De ALM werkt voor de exploitatiediensten in een continu- rooster
met vroege, dag, late en nachtdiensten inclusief de weekenden. De personeelstaak van de ALM
wordt in principe in dagdienst verricht, maar kan ook op rustige momenten in de exploitatiediensten
in avond, nacht of weekend worden uitgevoerd.
Alle andere afdelingen met coördinerende of sturende taken krijgen nu een ondersteunende rol ten
opzichte van de LM en ALM’s. Alle rijdend personeel wordt aan een vaste leidinggevende gekoppeld.
Daarmee heeft iedere bestuurder of conducteur een vast aanspreekpunt in de leiding van zijn of haar
lijn of unit.
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De invoering van de bovengenoemde structuur- en cultuurveranderingen in de operatie is geleidelijk
en als een interactief proces aangepakt. De veranderstrategie die de adviseur toepast bij de invoering
van het lijngebonden werken is een voorbeeld van wat Wierdsma (1999) benoemt als lerend
organiseren, als meer van hetzelfde niet meer helpt.

De veranderstrategie
Op basis van de ervaringen in de casus Verkeersleidingen is door de adviseur voor een interactieve
veranderstrategie gekozen, zodat de verandering geleidelijk en stap voor stap kan worden
ontwikkeld en doorgevoerd. Deze strategie noemt Wierdsma (1999) transactioneel organiseren, als
alternatief voor het positioneel organiseren dat gekenmerkt wordt door consensus, rationeel
handelen, tijdloosheid en programmeerbaarheid van gedrag. De positionele veranderstrategie is niet
effectief gebleken bij GVB. Structuurveranderingen, zoals beschreven in de casus Verkeersleidingen,
hadden niet geleid tot effectiever en efficienter functioneren van het bedrijf. De trainingen van het
middenkader hadden niet tot ander leiderschapsgedrag geleid. De grip op het bedrijf was niet groter
geworden door nieuwe procedures en systemen. Positioneel organiseren veronderstelt dat er
overeenstemming is over de doelen van de organisatie (Wierdsma, 1999). Dit was niet het geval bij
GVB: het middenmanagement was sterk gericht op de dagelijkse problemen in de exploitatie en het
tevreden houden van het personeel, terwijl het hoger management gericht was op het onder
controle krijgen van de bedrijfsvoering en de kosten daarvan. Het gedrag van leidinggevenden en
personeel bij GVB was zeker niet rationeel en het gedrag was zeker niet programmeerbaar met
behulp van regelgeving: de creativiteit is groot onder leiding en personeel om de regels in eigen
voordeel te gebruiken.
Ambiguïteit en differentiatie horen volgens Wierdsma (1999) bij het karakter van organisaties als
complexe dynamische systemen waar pluraliteit, inconsistentie, conflicten en paradoxen bijdragen
aan de balans tussen stabiliteit en flexibiliteit. De centrale veronderstelling bij transactioneel
organiseren is, dat mensen in een organisatie aan elkaar gekoppeld zijn door de activiteiten die ze
samen verrichten. Dat maakt hen wederzijds afhankelijk van elkaar. Er onstaat een netwerk van
relaties. Bij transactioneel organiseren gaat het om de organisatie van het werkproces. Kern van de
organisatie vormen de operationele eenheden, in het geval van GVB, de tram-, bus- en metrolijnen.
Transactioneel organiseren is georiënteerd op handelen en op de afwisseling van denken en doen:
eerst doen, dan reflecteren, denken en bijstellen. Wierdsma (1999) wijst erop dat het ontwikkelen
van transactioneel organiseren een drieslag in leren vergt: ‘single loop learning’ (oplossen van
problemen), ‘double loop learning’ (de oorzaken van problemen wegnemen) en ‘triple loop learning’
(leren te leren). Wierdsma (1999) noemt die laatste slag co-creatie van verandering.
De metafoor voor de veranderstrategie van transactioneel organiseren is de trektocht in
tegenstelling tot de verzorgde reis die past bij het positioneel organiseren. De ontwikkeling van de
route en het tempo vinden plaats binnen de bandbreedte van vrijheidsgraden en een uitspraak over
de richting (Wierdsma, 1999). Bij het GVB lagen de vrijheidsgraden vast in het organisatieconcept en
de richting was het bieden van betrouwbaar openbaar vervoer aan de klanten. Afhankelijk van
specifieke omstandigheden kan de route worden aangepast, het gaat stap voor stap. De trektocht is
gericht op het realiseren van een gewenste toekomst, terwijl men al op weg is.
Het veranderproces is geleid door de directeur Tram die daartoe een regiegroep heeft ingesteld met
als vaste leden een vervoermanager, het hoofd P&O en de adviseur. De regiegroep is steeds
aangevuld met de manager van de tramlijn waar het lijngebonden werken plaatsvindt.
De toepassing van de veranderstrategie verloopt lijn voor lijn. Er wordt gestart met een proef op
twee tramlijnen. Daaruit worden lessen getrokken voor de aanpak op volgende lijnen. Het
leidinggevend team van een lijn doorloopt een aantal stappen in een periode van een jaar. De eerste
stap is het kennismaken met het personeel en het uitwisselen van verwachtingen. De tweede stap is
het normaliseren van de werkverhoudingen op de lijn.
22

De leidinggevenden zijn aanwezig op het eindpunt en spreken personeel vanaf nu aan op hun gedrag.
Ook zijn zij beschikbaar om rijdend personeel in de gelegenheid te stellen hun verhaal kwijt te
kunnen over verstoringen tijdens hun rit, abnormaal gedrag van klanten of gedrag van collega’s.
Tegelijkertijd wordt achterstallig onderhoud uitgevoerd op zaken die niet in orde zijn, zoals de
afhandeling van storingsmeldingen, maar ook op mensen, zoals het voeren van
functioneringsgesprekken en het aanpakken van langdurig en frequent arbeidsverzuim.
Onder de titel ‘lijngebonden werken: ‘wat vinden wij normaal?’ worden werkoverlegbijeenkomsten
van een dag gehouden voor alle personeelsleden op de lijn. Zowel het hoger management als het
directe lijnmanagement is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het werkoverleg. De dag
wordt door twee adviseurs begeleid. Gedurende het eerste jaar wordt een drietal
werkoverlegbijeenkomsten gehouden met het lijnmanagement. Daarin wordt gereflecteerd op de
aanpak, op ervaringen en op de eigen rol. Later zijn hier als interventie persoonlijke
coachingsgesprekken met de (assistent-) lijnmanagers aan toegevoegd om te reflecteren op hun
persoonlijk leiderschap.
Het proces van invoering van lijngebonden werken vindt eerst plaats bij tram, daarna bij metro en
dan bij bus en duurt zeven jaar.
De eerste twee jaren is de directeur Vervoer persoonlijk betrokken bij de regie op het
veranderproces. Later komt de regie te liggen bij de vervoermanagers van Tram, Bus en Metro.

Ontdekkingen over de organisatiewerkelijkheid
Deze casusbeschrijving wordt vervolgd met enkele “organizational stories” ook wel aangeduid als
“tales of the field” door Czarniawska in ‘Narrating the organization’ (Czarniawska, 1997, p.26). Dit is
een vorm van organisatieonderzoek, waarin het leven in de organisatie aan de hand van verhalen
wordt beschreven om het te kunnen doorgronden. Frost et al. (1982) noemen die verhalen in hun
serie over ‘Organizational Reality’ de ‘reports from the firing line’. Frost et al. (1982) beogen een
aanvulling te geven op de wetenschappelijke organisatietheorie vanuit de gedachte “that
organizations are anything but rational, cooperative systems”. Zij laten zien dat organisatieleden op
alle niveaus regelmatig hun eigen belang voorop zetten, ten koste van anderen en van het belang van
de organisatie: “organizations are frequently quite inhumane systems” (Frost et al.,1982, p. XIV).
Czarniawska (1997) gebruikt het begrip ‘organizational life’ om de alledaagse werkelijkheid in
organisaties mee aan te duiden. Het begrip ‘organizational life’ wordt ook gebruikt door Gabriel “to
scratch the surface of organizational life to discover a thick layer of emotions and feelings” (Gabriel,
1999, p.211). Czarniawska spreekt van het “drama to organizational life” (Czarniawska, 1997, p.29).
Het begrip ‘organizational life’ zal later in deze studie gebruikt worden in de betekenis van het
alledaagse leven in de organisatie. In deze casus gebruiken we de narratieve methode om de werking
van de transactionele veranderstrategie te onderzoeken. Hiermee schaart de onderzoeker zich onder
een sociologische benadering van organisaties á la Lammers, waarin veel aandacht is voor het
feitelijk functioneren van organisaties. Lammers, Mijs en van Noort (1997) noemen de informele
organisatie de eigenlijke organisatie, het samenlevingsverband dat geanalyseerd moet worden. Het
draait er om de informele organisatie in al haar verschijningsvormen aan het licht te brengen. Dit
vergt ‘demaskeerlust’ van de adviseur: “het met nauw verholen graagte ontluisteren van
stereotypen, mythen, ideologieën of formele schema’s” (Lammers et al. , 1997, p.121).
Het eerste verhaal (Boyce, 1995) gaat over de beleving van de organisatiewerkelijkheid door leden
van het rijdend personeel dat is opgetekend uit gesprekken ‘aan de koffietafel in het eindpunthuis’.
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Van de 1900 trambestuurders is 30% begonnen als conducteur en na enkele jaren doorgestroomd.
Van de populatie in 2001 is 65% van hen rechtstreeks aangenomen als trambestuurder. De
resterende 5% is uit andere functies in het bedrijf afkomstig. Hier volgt een voorbeeld van een veel
voorkomende loopbaan bij het GVB.
Na je LBO-opleiding ben je gaan werken bij een bouwbedrijf. Het is zwaar werk, maar het betaalt
redelijk als je in de avonden en weekenden bijklust. Je krijgt vaste verkering, gaat trouwen en als je
23 jaar bent is je eerste kind op komst. Je schoonvader, die op de bus rijdt bij het GVB, vertelt je dat
ze trambestuurders zoeken. Je stuurt een open sollicitatiebrief en tot je verbazing zit je na één week
al op gesprek. De volgende dag hoor je dat je bent aangenomen. Je gaat netto fl. 300,= meer in de
maand verdienen en je hebt voortaan vaste werktijden. Je kunt het klussen even op een lager pitje
zetten en aandacht aan je gezin geven.
Je krijgt een rijopleiding van drie maanden waarin je een tram leert besturen, routes van de
tramlijnen uit je hoofd leert en leert welke kaartsoorten er in omloop zijn. Na die drie maanden word
je ingedeeld in de reserveploeg, die voornamelijk wordt ingezet om gaten in het rooster te vullen van
collega’s die ziek zijn geworden of een vrije dag nodig hebben. Je rijdt op heel veel verschillende
lijnen. Dat vind je leuk: je ziet veel van de stad en elke dag is anders.
Na twee jaar mag je meedoen aan het lijn-ploegkeuzesysteem. Je mag je voorkeur uitspreken voor
een bepaalde lijn. Omdat je met je gezin naar Almere verhuisd bent, kies je voor een lijn die rijdt
vanuit de remise Lekstraat. Na een jaar wordt die wens gehonoreerd.
Je hebt het nog steeds naar je zin. Je hebt geleerd hoe de dingen gaan bij het bedrijf. Je kent enkele
mensen bij de afdeling Indeling met wie je een dealtje kunt sluiten als je eens een vrije dag nodig
hebt. Je werkt vaak over om wat bij te verdienen. De indelers kunnen altijd een beroep op je doen.
Je leert ook de verhoudingen op jouw lijn beter kennen. De collega’s met de meeste dienstjaren
hebben de meeste voorrechten: zij hebben de eerste keus bij het opnemen van gunstige vrije dagen
(voor of na een vrij weekend) en rijden bijna altijd op de eigen lijn. Je leert van hen ook hoe je met de
vele regels moet omgaan en vooral hoe je daar je eigen voordeel mee kunt doen. De sfeer is goed op
de lijn: hoewel er wel veel geklaagd wordt over ‘al die buitenlanders’ in de tram die er een rotzooitje
van maken.
Je leidinggevende zie je eigenlijk nooit. Bij je vaste aanstelling heb je een gesprek gehad, maar daarna
heb je nooit meer een functioneringsgesprek gehad. Je vindt het wel best.
Je tweede kind is op komst maar de zwangerschap loopt niet zo voorspoedig. Je vrouw moet veel
rust houden en dan is er natuurlijk je dochter van vier die naar school gebracht moet worden of
gehaald. Schoonma is niet altijd beschikbaar, want die werkt zelf ook in deeltijd. Je gaat naar je
leidinggevende en vraagt hem of je aangepaste diensten kunt rijden, zodat je thuis kunt bijspringen.
Dat kan niet zegt jouw leidinggevende: er zijn teveel zieken en het schuiven met diensten kan alleen
als collega’s daaraan meewerken. Je besluit zelf de mogelijkheden te verkennen. De indeler die je
goed kent, vertelt je over de ruilmogelijkheden en collega’s die je kunnen helpen. Je benadert die
collega’s en maakt een deal met twee van hen. Jij werkt extra zondagen, wanneer je schoonmoeder
kan oppassen, en bent door de week eerder vrij. Jullie regelen dat onderling tot ieders tevredenheid.
Twee jaar later steekt er op een late zondagavond een dronken toerist plotseling de weg over en
komt onder jouw tram. De man is op slag dood. Het duurt 20 minuten voor ambulance en politie
gearriveerd zijn. De Centraalpost meldt dat de dienstdoend GVB-chef eerder naar huis is gegaan,
omdat zijn vrouw jarig is. Je zit verdwaasd in je tram terwijl politie- en ambulancepersoneel zich
bekommeren om het slachtoffer. In de week daarna is jouw eigen chef op cursus. Aansluitend gaat
hij met vakantie. Als je hem na zes weken weer ziet, vind je het niet de moeite waard om hem nog
van het incident te vertellen. Hij vraagt er ook niet naar. Bovendien vertellen de oudgedienden jou
dat de leiding hier toch niks mee doet.
Weer twee jaar later verhuis je binnen Almere naar een koophuis. Je wilt er gelijk iets moois van
maken en vraagt verlof om te gaan verbouwen. Je chef, de opvolger, van de opvolger van de
opvolger, zegt dat het hem spijt maar hij kan het niet toestaan.
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De productiviteit moet omhoog is het beleid. Nu ben je het zat: altijd sta jij voor het bedrijf klaar en
nu jij een keertje iets wilt, kan het niet. Je krijgt veel bijval van je collega’s. Je meldt je ziek en gaat in
het nieuwe huis aan de slag. Tot je verbazing krijg je pas na 10 dagen een kaartje in de brievenbus
met de oproep om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Je belt en kunt over een week bij hem
terecht.
De dag voor de afspraak met de bedrijfsarts meld je je weer beter en vraagt voor de komende week
nog een paar vrije dagen aan bij de chef die jouw chef wegens vakantie vervangt. Dat is geen
probleem. De truc met de bedrijfsarts blijkt ook de volgende keren te werken: je chef belt nooit om
te horen hoe het met je is.
Inmiddels heb je geleerd dat het geen zin heeft om defecten aan je tram te melden: daar wordt toch
nooit wat aan gedaan. Dus daar ben je maar mee gestopt. Je ziet om je heen hoe makkelijk collega’s
met hun werktijden omgaan. Als je ’s avonds op tijd naar huis wilt, meld je tijdens de voorlaatste rit
een storing, dan mag je eerder naar binnen met je tram en hoef je niet in de rij te staan voor de
remise.
In het eindpunthuis erger je je aan allochtone collega’s die met elkaar zitten te praten in hun eigen
taal. Bij de OR krijg je geen gehoor als je je beklaagt over de willekeur van de verkeersleiders: dat zijn
allemaal vriendjes van de OR-jongens. Je stoort je ook aan collega’s die altijd maar lopen te klagen.
Maar ja, daar moet de leiding maar wat van zeggen, dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
Je werkt inmiddels al weer 15 jaar bij het bedrijf, wanneer je op een middag door een scholier in het
gezicht gespuugd wordt. Je wordt zo kwaad dat je het joch letterlijk je tram uitslaat. Enfin, politie
erbij en de chef van dienst, natuurlijk. Had je niet moeten doen, maar ja, dat tuig doet maar. Altijd
een grote bek als jij vraagt om even je vervoerbewijs te laten zien. De volgende dag moet je op
verantwoordingsgesprek komen bij je chef. Er zit iemand van Personeelszaken bij. Je krijgt een heel
verhaal te horen over hoe belangrijk de klanten zijn voor het bedrijf. Je voelt je enorm in de steek
gelaten. Als je van de juffrouw van Personeelszaken hoort dat ze jou heeft aangemeld voor een
cursus ‘omgaan met lastige klanten’, knapt er iets bij je. Laat ze nu maar allemaal de kolere
krijgen……
Bij het weggaan lees je op het mededelingenbord dat jouw lijn ‘lijngebonden’ gaat werken. Je haalt je
schouders op: ‘het zal wel…..’
Het verhaal van deze trambestuurder laat zien dat er nauwelijks verbinding is tussen leiding en
medewerkers. In dit verhaal worden meerdere kloven zichtbaar: tussen rijdend personeel en het
middenmanagement, die op hun beurt weer tegenover de hogere leiding staan. Het geeft ook zicht
op de informele organisatie: het hebben van een persoonlijk netwerk om dingen voor elkaar te
krijgen. Het weerspiegelt de nonchalance of wellicht het onvermogen onder middenmanagement en
personeel: ‘het zal mijn tijd wel duren’. De relatie tussen het leveren van een prestatie en een
passende beloning is weg. De arbeidstijden- en rechtspositieregelingen voor het personeel zijn
leidend voor de bedrijfsvoering. De leiding is niet beschikbaar. Mensen gaan hun eigen gang.
Het tweede verhaal vertelt hoe door de direct leidinggevenden het spel van de verandering wordt
meegespeeld:
De lijnmanager van lijn 3 was verlaat voor zijn afspraak met de adviseur, dus die ging even bij de
bestuurders en conducteurs zitten en kreeg koffie aangeboden. De adviseur vertelde wie hij was en
wat hij kwam doen. In de loop van het gesprek informeerde de adviseur naar wat zij vonden van het
lijngebonden werken. De reactie was kort en duidelijk: ‘we merken er niks van, ze zijn er nooit, er is
voor ons niks veranderd’.
Dit was een heel ander beeld dan wat de lijnmanager en zijn team in het projectoverleg van de vorige
vrijdagmiddag hadden geschetst. Daar hadden zij in de taal van het organisatieconcept gesproken.
Een opmerkelijke ontdekking: het ‘nieuwe’ middenkader ‘pleast’ de directeur en de adviseur en leidt
hen om de tuin met hun eigen nieuwe vocabulaire.
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Het derde verhaal is een verslag uit de werkoverlegbijeenkomsten en geeft een beeld over de
verhouding tussen leiding en personeel:
Voorafgaand aan een sessie lijngebonden werken leveren de leidinggevenden aan de adviseurs een
kort profiel van elke deelnemer op papier. In dat memo worden relevante omstandigheden gemeld
zoals ‘heeft rugklachten en moet van tijd tot tijd opstaan’. De adviseurs ontdekken dat de
profielschetsen vaak niet stroken met hun observaties en het gedrag van de betreffende bestuurder
in een werkoverlegsessie. In de beschrijving staat bijvoorbeeld: ‘rustige man, positief tegenover het
bedrijf’. Dit blijkt iemand te zijn die anderen niet laat uitpraten, zijn eigenbelang voorop zet en zich
heel cynisch uitlaat over zijn leidinggevende. De vraag die bij de adviseurs opkomt is dan: hoe goed
kent de leiding haar mensen…. Vervolgens zien de adviseurs de reacties op het verhaal van de
vervoermanager, het ontbreken van respect, het niet luisteren, heftig reageren, wel of niet ingaan op
de boodschap of alles aangrijpen om een eigen punt te willen maken. Er is een antihouding naar alles
wat leiding is. De adviseurs zien (heel) veel sociaal wenselijk gedrag. Het lukt bij sommige groepen
wel om echt in gesprek te komen over wat de deelnemers bezighoudt. Er is bij de deelnemers veel
vooringenomenheid en zelfs onderlinge afspraken vooraf over hoe deelnemers zich tijdens een sessie
zullen gaan gedragen. De adviseurs, de vervoermanager, en, in mindere mate het eigen
lijnmanagement, worden voortdurend uitgeprobeerd.
De vervoermanager krijgt vaak vragen op een detailniveau waarop deze het antwoord niet paraat
heeft. Die vragen hebben de bedoeling aan te tonen dat zij niet weet waarover zij het heeft. Dan
wordt ook gezegd: ‘ach meissie….’ Zij leert daarvan dat je op een hoger managementniveau heel
goed moet weten hoe de operatie in elkaar zit. De adviseurs leren door de jaren heen ook hoe de
bedrijfsvoering werkt in de organisatie. Dat laten zij merken en dat waarderen de bestuurders en
conducteurs. De deelnemers zijn ook onzorgvuldig naar elkaar: niet naar elkaar luisteren, niet uit
laten praten, iemands mening onderuit halen en stille mensen worden genegeerd. Stellingen
poneren in plaats van vragen stellen komt veel voor.
Wanneer de adviseurs voorbeelden noemen van gedrag van collega’s, wordt dat ontkend ‘zó zijn wij
niet……..’ of er wordt gezegd ‘ik ben niet verantwoordelijk voor wat een ander doet’.
Wanneer het over functioneren in het eigen werk gaat klinkt…’kom niet aan mijn werk! Hoe durft de
leiding daar een oordeel over te hebben: ze weten niet wat ik doe’. En daar hebben de bestuurders
soms ook helemaal gelijk in. De adviseurs treffen ook de ‘sliepuit’-houding aan: ‘ik kom altijd op tijd
en ben nooit ziek, dus mij maak je niks’.
In de groepen zien zij ook ergere vormen van misdragen, zoals kleinburgerlijk racisme en seksisme,
die echter niet zo ervaren worden door het personeel. Als een leidinggevende daar wat van zegt
krijgt hij als antwoord: ‘Amsterdammers bedoelen het niet verkeerd, dat moet je snappen’
Vervolgens wordt daaraan als excuus toegevoegd: ‘Je moet alles kunnen zeggen: als je daar niet
tegen kunt heb jij een probleem’
Er zijn heel veel woordvoerders van het anonieme ongenoegen. Dat gaat soms wel dertig jaar terug.
De meest voorkomende reactie op het verhaal van de noodzaak tot beter presteren en de zaken
intern op orde krijgen van de vervoermanager, is een openlijke afwijzing. Een uitroep als
‘steek de boel maar in de fik’ is geen uitzondering. Daarbij wordt weinig respect getoond naar leden
van het hoger management: ‘…het zijn je eigen woorden meissie’ (naar de vrouwelijke
vervoermanager). Een verdergaande opmerking is, doelend op vrouwelijke vervoermanagers bij tram
en bij bus: ‘twee vrouwelijke managers maken één man’.
Er is ook weinig respect voor de eigen direct leidinggevende, de assistent lijnmanager (ALM): ‘je
vraagt het aan je Allumpie, maar je hoort nooit meer wat!’ De wijze van communiceren wordt
gekenmerkt door statements met een suggestieve boodschap te doen, in algemeenheden te praten,
zwart-witdenken, voor anderen te praten of het napraten van verhalen zoals in het volgende
voorbeeld:
26

Een bestuurder vertelt hevig verontwaardigd dat de leiding er niet is als je een incident in je bus hebt
gehad. Wanneer de adviseur dan vraagt hoe lang dat geleden was krijgt hij als antwoord: ‘…nu drie
jaar geleden’ Als de adviseur dan constateert dat dit hem flink heeft geraakt als dat nu nog zo voor in
zijn geheugen zit, voegt de bestuurder er aan toe: ‘ik was het niet, het was een collega van mij….’
Elkaar aanspreken is niet gebruikelijk. Dat is een taak van de leiding vindt het personeel. Dit gaat heel
ver: zelfs gedragingen waar je als collega rechtstreeks de dupe van bent, zoals een ziekmelding op
het laatste moment, worden toch niet besproken.
Bestuurders verlangen absolute voorkomendheid en onbegrensd vertrouwen in hen door de
leidinggevenden. Tegelijkertijd wantrouwen zij alles wat hun leiding doet en ongewenst gedrag van
collega’s praten zij goed. Liegen is daarbij niet ongewoon en kennelijk niet bezwaarlijk.
Er is ook veel beeldvorming over wat het hoger management van plan zou zijn. Dan worden
beschuldigingen op gevoel geuit zoals:‘alle leidinggevenden die op de bus hebben gezeten zullen
verdwijnen’ of ‘jullie hebben goeie leidinggevenden afgedankt’.
De adviseur heeft in de loop der jaren vele leidinggevenden zien functioneren, dus ook degenen die
later de hemel in worden geprezen. De adviseur wist dan dat de betreffende chef de bestuurders
niet durfde aan te spreken en ‘vriendjes met hen geworden was’. Wordt hij daarom als een goed
leidinggevende gezien door medewerkers?
De veranderstrategie van lijngebonden werken is op gedragsverandering van het rijdend personeel
gericht, maar blijkt tevens een ‘proeve van bekwaamheid’ voor het middenmanagement te zijn. Het
traject op een lijn of unit betekent een lastige en voor velen ongewone veranderopdracht te zijn.
Hierdoor lopen lijnmanagers tegen hun grenzen aan: het betekent voor velen ‘anders doen dan je
gewend was’. Voor zover zij hun onvermogen tot dusverre kunnen verhullen of ontkennen, wordt
dat nu bij het begeleide proces van lijngebonden werken wel zichtbaar. Dit is confronterend en
bedreigend. Een andere leidinggevende stijl wordt door lang niet iedereen gezien als verbetering of
een stap in de eigen ontwikkeling. Dit leidt bij vele lijnmanagers tot weerstand tegen de
veranderingen. Het traject is derhalve ook een toets of diagnose van de kwaliteit van het leiderschap,
in het bijzonder de competenties voor gedragsverandering. De vervoermanager en de directeur
volgen deze kwaliteitstoets dan ook met belangstelling. Het geeft hen zicht op hoe hun
middenmanagers functioneren en op hoe moeilijk het is om gedragsverandering aan de basis voor
elkaar te krijgen.
Tot slot een verhaal van het verschijnsel van de informele leiders. Dan kan men denken aan
vakbondskaderleden, OR-leden of mensen met een lange staat van dienst. Kortom: zichtbare figuren
met een reputatie of positie. Iemand die iets gedaan of gedurfd had wat anderen niet zo snel zullen
doen. Dat blijken echter niet de meest invloedrijke informele leiders te zijn. Het meest invloedrijk zijn
de informele sleutelfiguren die niet op de voorgrond treden.
Hoe word je een informele leider? Informele leiders worden niet via een procedure geselecteerd. Dat
gaat anders. Op basis van de ervaringen bij GVB kunnen we soort profiel van een onopvallend figuur
schetsen die toch veel macht blijkt te hebben. Wat zijn de machtsbronnen van deze onopvallende
informele leiders…? Ze vallen niet op en hebben geen hooggeplaatste of zelfs maar coördinerende
functie.
Ze hebben geen leiderschapseigenschappen of ambities in die richting, maar zitten al wel een hele
tijd bij de organisatie en hebben al vele mensen om zich heen zien komen en gaan.
Bij reorganisaties hebben ze allerlei verschuivingen overleefd en ze zijn eigenlijk over het hoofd
gezien en zitten op een knooppunt van informatie. Door die positie worden zij een vraagbaak: ‘vraag
maar aan hem, hij weet nog hoe het zit…’
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De ambtelijk informeel leider bekent niet openlijk kleur voor of tegen veranderingen, maar ziet wel
heel goed wat er gebeurt. Zo heeft hij geleerd te onderscheiden wanneer veranderingen een kans
van slagen hebben of wanneer ze van te voren al gedoemd zijn te mislukken.
Onze informele leider heeft veel contacten met mensen die invloed kunnen uitoefenen, zoals in de
OR en de hogere leiding. Hij (of zij) kent de procedures die gevolgd zouden dienen te worden en
bewaakt of dit wel gebeurt.

Werkte de strategie van transactioneel organiseren?
De overgang van positioneel naar transactioneel organiseren werkte gedeeltelijk: de verandering
krijgt inderdaad het karakter van een trektocht. Nieuwe inzichten kunnen worden verwerkt, het
tempo kan aangepast worden en er wordt gefocust op wat het belangrijkst blijkt te zijn. Het
beheersingsstreven in het verandertraject van lijngebonden werken wordt steeds meer losgelaten.
De ontdekkingen hebben voornamelijk het karakter van ‘het is altijd erger dan je denkt’ en ‘het zit
dichterbij dan je denkt’. Er worden vele leerblokkades ontdekt (Wierdsma, 1999).
Drieslag leren, zoals hiervoor bij de veranderstrategie werd beschreven, komt niet op gang, omdat
leiding, staf en medewerkers niet bereid zijn tot reflecteren en leren. Relaties zijn niet wederkerig en
er is wantrouwen omtrent de vermeende agenda achter de verandering. De veronderstelling dat
mensen door het handelen verbonden raken (Wierdsma, 1999) komt niet uit: zij zijn verbonden door
persoonlijke belangen. De informele netwerken onder personeel en leidinggevenden blijken sterker
dan de koppeling door de activiteiten die de mensen in de organisatie tot een netwerk zou moeten
maken. Een meerderheid van het rijdend personeel en een aanzienlijk deel van de leidinggevenden
wil niet aan het proces van het delen van betekenissen meedoen. Op het expliciteren van patronen
die disfunctioneel zijn, komt ontkenning als reactie. Collectief herbeslissen wordt ‘zorgen dat er niets
beslist wordt’ en het ontwerpen en uitproberen van nieuw gedrag wordt schijnaanpassing. Het
vertrouwen ontbreekt over en weer. Functionele relaties in het werk bestaan wel op papier, maar
worden niet zo beleefd. De realiteit van het ‘organizational life’ blijkt steeds weer even iets anders.
Het blijkt nodig voortdurend alert, achterdochtig en bewust te handelen. De stappen blijken bijna
nooit, zonder opnieuw naar de realiteit te kijken, herhaald te kunnen worden. Altijd is er wel een
bijzonderheid die over het hoofd gezien wordt. Regie van het veranderproces is van doorslaggevend
belang, er bovenop zitten is voortdurend nodig, want niets gaat vanzelf. Dat geldt niet alleen voor
veranderingsinterventies, maar ook voor de gewone dagelijkse bedrijfsvoering die niet als vanzelf
verloopt. De verbinding tussen mensen in de organisatie lijkt op alle niveaus te ontbreken en er is
een groot wantrouwen van personeel naar de leiding. Dat wantrouwen blijft ondanks vele
verbeteringen in de werkomstandigheden van het personeel en een correcte bejegening door de
leiding. Er is geen doelgerichtheid en geen eigenaarschap van de veranderingen. Wel zijn er sterke
persoonlijke netwerken.

2.5

Een aanzet tot verklaring

De veranderpraktijk bij GVB is weerbarstig. De interventies leveren niet of deels de beoogde effecten
op. Kunnen voor de werkelijkheid van het ‘organizational life’ bij GVB in de veranderkundige
literatuur aanknopingspunten worden gevonden? Er is gezocht naar recente inzichten over
dieperliggende oorzaken, het onder ogen durven zien van de problemen, complexiteit en
weerbarstigheid van organisatieverandering, in het bijzonder wat er dan in de schaduw gebeurt.
Beer en Eisenstat (1996, 2003) noemen een aantal factoren die effectieve verandering van
organisaties in de weg staan. Zij karakteriseren dit met een medische metafoor als ‘silent killers’,
onbespreekbare barrières die de conditie van de organisatie ondermijnen:
- De organisatie heeft een onheldere strategie en/of conflicterende prioriteiten.
- Het managementteam is niet effectief.
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De top vermijdt conflicten door van bovenaf alles te beslissen of juist door alle opties open te
laten.
- Er is slechte verticale communicatie.
- Er is een slechte coördinatie over afdelingen, functies en locaties.
- Direct leidinggevenden lager in de organisatie hebben te weinig leiderschapsvaardigheden en
ontwikkelen zich onvoldoende.
De zes barrières treden gelijktijdig op. Ze lijken met een medische metafoor op ‘silent killers’ zoals
cholesterol, hoge bloeddruk en bepaalde vormen van kanker: ze zijn lang onzichtbaar en openbaren
zich opeens en leiden onvermijdelijk tot de dood. In feite zijn de barrières in organisaties nog
verraderlijker dan in het menselijk lichaam, omdat iedereen ze wel degelijk ziet, maar er niets aan
doet. Bird en Waters (1989) noemen dat ‘moral muteness’. Morele zwijgzaamheid treedt op
wanneer het benoemen van de werkelijkheid te confronterend is voor de machtigen, de interne
harmonie verstoord raakt of grote economische gevolgen heeft wanneer de waarheid naar buiten
komt. Alle ‘silent killers’ zijn herkenbaar in de geschiedenis van GVB evenals de morele
zwijgzaamheid van directie en bestuurders in de periode tot 1996 toen het bedrijf als ‘out of control’
gekenschetst werd. Ten tijde van de casus verkeersleidingen is de slechte coördinatie over
afdelingen, functies en locaties nog zeker aanwezig. In de casus lijngebonden werken wordt de
coördinatie in de operatie verbeterd door van de lijnen resultaatverantwoordelijke eenheden te
maken. Wel wordt duidelijk dat de direct leidinggevenden over weinig leiderschapsvaardigheden
beschikken en zich onvoldoende ontwikkelen. Van ‘moral muteness’ is nu geen sprake meer. Directie
en hoger management spreken van ‘het is altijd erger dan je denkt’ en ‘het zit dichterbij dan je
denkt’. De ‘organizational silence’ (Morrison & Milliken, 2000) wordt door de top doorbroken. Leden
van de directe leiding lijken wel ‘moral muteness’ toe te passen bij hun eigen medewerkers, zoals
het werkbezoek aan tramlijn 3 onthulde.
-

Op het niveau van de gehele GVB-organisatie kan het slechte functioneren van destijds als een taai
vraagstuk beschouwd worden dat al twintig jaar aanwezig was en ondanks vele pogingen niet is
opgelost. Het is vaak als een tam vraagstuk aangepakt of in de valkuil van de ‘daadkrachtige aanpak’
gestapt (Vermaak, 2009). Het totale bedrijf moest omgedacht en omgevormd worden en er speelden
vele grote en kleine veranderprocessen tegelijkertijd, zoals op het gebied van veiligheid,
werkgeverschap, nieuw materieel en nieuwe onderhoudsprocessen, bedrijfskleding, werkroosters en
verzelfstandiging. GVB is een taai vraagstuk in een weerbarstige omgeving, maar de vernieuwende
processen hebben niet de beoogde werking en de oorzaken van de weerbarstige mechanismen
onttrekken zich aan het zicht van management en staf. De GVB casus is een complex
verandervraagstuk waar veranderingen nodig zijn in interacties, in cognities, in procesontwerp en in
procesankering (Vermaak, 2009). Alle domeinen die Vermaak beschrijft, namelijk interacties,
cognities, procesontwerp en procesankering, zijn herkenbaar in de twee casus die hier zijn
behandeld. Van de benadering van Vermaak om de fixaties op deze vier domeinen op te sporen en
dan op speelse wijze tot verandering te komen is de eerste stap herkenbaar in vooral GVB casus
lijngebonden werken. De fixaties in de interacties zijn herkenbaar, zoals inclusie en exclusie, dwingen
en duiken, alsmede verwijten en bedekken (Vermaak, 2009). De stap naar speelse vormen, zoals
coproductie als alternatief voor dwingen en duiken, lukt niet bij het lijngebonden werken. De stap
naar coproductie veronderstelt dat betrokkenen verantwoordelijkheid willen nemen en dat er een
wederkerige relatie is. Daar ontbreekt het aan bij GVB, er moet in het hart van het primaire proces
eerst iets anders gebeuren, namelijk ‘orde op zaken stellen’ in alle door Vermaak (2009) genoemde
domeinen, te beginnen bij het domein interacties.
Dit wordt door de directeur Tram benoemd als ‘we gaan eerst weer normaal doen’. Er ontbreekt
kennelijk iets in de ontwikkeling van de organisatie, waar met bestaande theorie geen woorden aan
gegeven kan worden.
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De problemen die in de casus opduiken blijken al heel lang te bestaan, zoals een citaat uit 1932 van
de onderzoekjournalist Zürcher illustreert: “Maar de zaak zou er anders voor kunnen staan (-) indien
de mannen die leiding geven aan dat bedrijf (-) niet zoo hopeloos verdeeld van meening en tenslotte
zoo conservatief waren. (-) Er zijn te veel ‘hobby’s’ – om niet van hobbelpaarden te spreken – onder
de mannen die leiding geven” (Zürcher, 1932, p.7). Over de conducteurs merkt Zürcher op: “De
conducteur – vooral de ouderen onder hen – zijn zeer zelfingenomen, om niet van
zelfoverschattend, of, erger nog, pedant te spreken” (Zürcher, 1932, p.19).
Bij het lijngebonden werken is op grond van de ervaringen met de verkeersleidingen door de
adviseur en de directie onderkend dat met positioneel organiseren geen oplossing bereikt wordt.
Daarom wordt voor een strategie van transactioneel organiseren gekozen.
Een procesmatige en interactieve interventiestrategie blijkt echter in de casus lijngebonden werken
evenmin te werken. Het echte leven in de organisatie blijkt een eigen dynamiek te kennen die pas
zichtbaar wordt door het doen van de interventies. Van Oss en Van ’t Hek (2008) spreken van de
robuustheid van organisaties: het vermogen van organisaties om onder veranderende
omstandigheden in de kern van haar eigenschappen hetzelfde te blijven. “Het is wat de organisatie
dagelijks is. Zoals het landschap er dagelijks is. Robuustheid van het landschap valt pas echt op, als er
iets in het landschap verandert (-). Robuustheid in organisaties valt pas echt op als je er op gaat
letten. Het is de balans tussen stabiliteit en aanpassing”. (Van Oss & Van ’t Hek, 2008, p.4). De
interventies zetten de patronen van robuustheid onder druk. Robuustheid in organisaties heeft drie
aspecten: het geheugen (cognitief), routines (sociale interactie) en machtspatronen (politiek). Van
Oss en Van ’t Hek (2008) spreken in navolging van Homan (2006) van betekeniseilanden: (informele)
groepen waarvan de leden gezamenlijk en continue hun werkelijkheid construeren. Die
werkelijkheid is robuust in cognitie, routines en machtspatronen. Een organisatie bestaat uit
meerdere betekeniseilanden. De hechtheid van de organisatiewerkelijkheid wordt bepaald door het
aantal koppelingen en de intensiteit van die koppelingen tussen de betekeniseilanden. Bovendien
wordt de hechtheid bepaald door de aard van de relatie tussen de betekeniseilanden. Hier lijkt zich
in de casus het probleem voor te doen dat er wel vele betekeniseilanden zijn, die meer of minder
machtig zijn, maar geen betekenis willen delen, het aantal koppelingen is dus klein.
Betekeniseilanden zijn bijvoorbeeld tram, bus en metro, het hoofdkantoor, de garages en remises,
stafafdelingen, lijnen, OR en vakbonden. De werkrelaties zijn verstoord en vervangen door
netwerken van persoonlijke relaties. De betekenissen die in de persoonlijke netwerken gedeeld
worden, zijn gericht op overleven in de organisatie en het vermijden van contact en confrontaties: ‘ik
doe mijn werk ondanks de organisatie’, zoals een trambestuurder opmerkt.
Er lijkt een formele en een informele organisatie te zijn, die elk een eigen dynamiek kennen.
In de casus verkeersleidingen wordt de nieuwe organisatie zelfs genegeerd door alle betrokkenen:
iedereen werkt gewoon door alsof er niets gebeurd is.
Rodgers (2007) wijst op de schaduwkant van organisaties. De dynamiek in de schaduw is een
krachtig en onvermijdelijk kenmerk van het functioneren van organisaties. “Shadow-side behaviors
are not necessarely negative or destructive, despite the sinister sounding name”
(Rodgers, 2007, p.21). Egan omschrijft de schaduwkant van organisaties als: “(those) realities that
often disrupt, and sometimes benefit, the businesses but are not dealt with in the formal settings of
the organization” (Egan, 1994, p.91). Rodgers (2007) wijst er op dat er géén interventies bestaan die
géén schaduweffecten hebben. Rodgers (2007) voegt aan de formele veranderstrategieën,
vergelijkbaar met de mix die de adviseur in de casus verkeersleidingen toepast, het perspectief van
de ‘informal coalition’ toe. In de informele coalitie worden betekenissen gedeeld en vinden mensen
elkaar in gemeenschappelijke belangen. De informele coalitie is dus ‘sensemaking’ en ‘usemaking’:
bij GVB overheerste ‘usemaking’.
De kracht van de dynamiek van de informele coalities hangt af van de invloed van de deelnemers,
hun persoonlijke motieven, de gelegenheid om zich te manifesteren en de mate waarin hun
identiteit en positie in de organisatie wordt aangetast door de beoogde veranderingen.
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Het beeld van de informele coalitie is herkenbaar in het opereren van de OR en vakbondsleden in de
casus verkeersleidingen. Zij identificeren zich sterk met de belangen van het rijdend personeel. De
groep verkeersleiders is echter geen samenhangende coalitie, het is eerder een verzameling
individuen zonder gemeenschappelijk belang. Dat geldt ook voor het rijdend personeel op en binnen
de lijnen. Het middenkader is horizontaal geen groep, geen informele coalitie, zij zijn ieder voor zich
aan het overleven. De leden van het lijnmanagement van een bepaalde lijn worden gedurende het
proces van lijngebonden werken wel meer een formele coalitie door de interventies.
Het perspectief van de schaduwkant van organisaties als veranderstrategie is een proces “(to)
interact with people to engage them in the changes’ met als doelen: ‘joint sensemaking,
engagement and personal resonance” (Rodgers, 2007, p.26). De rol van de change leader is ‘coalition
builder’ en ‘sensemaker’ (Rodgers, 2007). De rol van de adviseur is procesconsultant en katalysator.
Deze veranderstrategie geeft goed weer hoe het proces van lijngebonden werken is begeleid. De
schaduwkanten zijn wel degelijk onderkend. Echter, er is geen behoefte om betekenissen te delen,
er is geen verbinding (‘engagement’) met de veranderingen en eigenlijk ook niet met de bestaande
organisatie. De interventies resoneren niet: er komt geen respons. Het organisatieleven gaat
‘gewoon’ door, althans de medewerkers en de direct leidinggevenden gaan door met overleven.

2.6

Conclusies

Geconstateerd kan worden dat de interventies bij GVB niet of anders werken dan op basis van de
beschikbare theorie over ‘planned change’ respectievelijk ‘positoneel-’ en ‘transactioneel
organiseren’ verwacht kan worden.
In de casus verkeersleiding is gekozen voor een normatief reëducatieve strategie, in de verwachting
dat de verkeersleiders zich dan eigenaar voelen van de verandering, omdat zij die mede hebben
vormgegeven. Dat gebeurt niet, terwijl het verwachte effect van de rationeel empirische strategie
uitblijft. Betrokkenen raken niet overtuigd door de argumenten voor de noodzaak van de
verandering en zien niet dat de verandering ook voordelen biedt, zoals meer afwisseling in het werk.
Zelfs de machtdwangstrategie van het stellen van eisen om de nieuwe functie te gaan vervullen
heeft niet het verwachte effect van in beweging komen. Op alle drie de strategieën blijft de
verwachte respons uit: het alledaagse leven op de ‘Centraalpost’ gaat gewoon door alsof er niets
gebeurd is.
In de casus lijngebonden werken zijn de leerervaringen van de casus Verkeersleidingen en andere
veranderprojecten bij GVB verwerkt. Eén van de inzichten is dat er binnen GVB geen sprake is van
overeenstemming over de doelen van de organisatie, zoals bij positioneel organiseren verondersteld
wordt. Daarom is gekozen voor een procesmatige in plaats van projectmatige manier van
veranderen met een nabije regie. Deze strategie is gebaseerd op de principes van transactioneel
organiseren. De verwachting bij transactioneel organiseren dat mensen in een organisatie gekoppeld
zijn door de activiteiten die ze samen verrichten en dat dit hen wederzijds afhankelijk maakt,
waardoor een netwerk van relaties ontstaat, blijkt echter niet uit te komen bij GVB. GVB is in die
periode nog niet toe aan transactiedenken. Er wordt geen wederzijdse afhankelijkheid beleefd, het is
ieder voor zich. Er zijn wel sociale netwerken maar die zijn niet gekoppeld aan activiteiten maar aan
emoties, sentimenten, en zijn gericht op overleven. Daarmee ontbreekt de basis voor transactioneel
organiseren: een wederzijdse functionele relatie. Wierdsma (1999) wijst erop dat de overgang naar
transactioneel organiseren een ingrijpende verandering van organiseerprincipes vergt, die hij
aanduidt als co-creatie van verandering. De bereidheid tot leren is bij GVB in het geheel niet
aanwezig, maar lijkt door ervaring eerder afgeleerd te zijn. GVB is ten tijde van de casus nog lang
niet toe aan drieslag leren, er zijn leerblokkades bij de directe leiding, maar ook bij stafafdelingen.
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De bereidheid tot individueel leren ontbrak, evenals de bereidheid tot collectief leren. Leiding en
medewerkers waren niet bereid ‘de plek der moeite’ (Wierdsma, 1999) te betreden: daarvoor was
het niet veilig genoeg bij GVB.
Een belangrijk inzicht uit de beide casus is de dynamiek in het ‘organizational life’. De veranderingen
hebben onbedoelde effecten en dienen kennelijk beter aan te sluiten op de werkelijkheid in het
alledaagse leven in de organisatie. Het alledaagse leven in de organisatie van GVB blijkt heel ver af te
staan van de ontwikkeldoelen van de organisatie en de prestatie-eisen die door de gemeente gesteld
worden.
Als reflectie op de beide casus bij GVB zijn een aantal recente veranderkundige inzichten
geraadpleegd, die iets zeggen over complexiteit, weerbarstigheid, onderliggende oorzaken,
zwijgzaamheid en wat er in de schaduw van organisaties gebeurt.
Dit levert op dat de schaduwkant belangrijk is als onderdeel van de realiteit in organisaties, maar
deze bevinding geeft nog geen houvast voor interventies.
Een ander inzicht is op basis van Vermaak (2009) dat er weliswaar sprake is van taaie vraagstukken
bij GVB, maar tevens dat GVB nog niet toe is aan de speelse interventies: er moet eerst orde op
zaken gesteld worden. De idee dat er eerst iets anders moet gebeuren, geldt ook voor Schuiling
(2001) die vond dat de ontwikkeling van middenmanagers en medewerkers weer op gang komt,
zodra een situatie van wederzijdse bereikbaarheid wordt gecreëerd. In de casus lijngebonden
werken is er wederzijdse bereikbaarheid gecreëerd en toch blijft responsiviteit uit.
Een belangrijke les uit de casus GVB is, dat interventies voor organisatieontwikkeling dienen te
beginnen in de ‘organizational reality’, (Frost et al., 1982) hoe problematisch die realiteit ook is.
Dit levert een aantal zoekvragen op, zoals hoe het ‘rare’ gedrag van medewerkers verklaard kan
worden: welke betekenis heeft dat? Waarom nemen medewerkers geen verantwoordelijkheid?
Waarom wantrouwen medewerkers elke nieuwe leidinggevende? Waarom reageren medewerkers
afwijzend op een participatieve benadering of een leidinggevende die wel voor hen beschikbaar is?
Wat kan er over de stijl van leidinggeven/veranderen gezegd worden? Nu en in het verleden.
Wat kan er over de context van de organisatie gezegd worden? Welke invloed heeft dat?
Deze zoekvragen zijn behulpzaam bij de exploratie van een ander brondomein dat bij toeval door
Kampen en Schuiling (2005) is ontdekt.
De zoektocht zal op drie aspecten gericht worden: de werking en invloed van de context van de
organisatie, de stijl van leidinggeven en het gedrag van medewerkers.
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Hoofdstuk 3 Verwaarlozing als concept voor diagnose en interventie
3.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is een verklaring gezocht in de beschikbare veranderkundige literatuur voor de vraag
waarom interventies niet werkten in de casus GVB. Vanuit de beschikbare veranderkundige theorie
kan geen afdoende antwoord op die vraag gegeven worden.
In dit hoofdstuk wordt de theorie onderzocht uit een ander brondomein namelijk de
orthopedagogiek. Dit brondomein is door Kampen en Schuiling (2005) ontdekt en biedt een nieuw
perspectief op de vraagstukken die zij aantreffen in organisaties. De inzichten uit het
literatuuronderzoek dienen in deze studie als basis voor de diagnose en de aanpak van herstel van
verwaarlozing in organisaties die in hoofdstuk 4 wordt beschreven.
Het literatuuronderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is verwaarlozing en hoe kan een diagnose gesteld worden:
dit is beschreven in paragraaf 3.3
2. Hoe gedragen verwaarlozende ouders/opvoeders zich: dit is beschreven in paragraaf 3.4
3. Hoe gedragen verwaarloosde kinderen zich: dit is beschreven in paragraaf 3.5
4. Wat zijn goede en slechte opvoedingsstijlen: dit is beschreven in paragraaf 3.6
5. Wat is een effectieve behandeling: dit is beschreven in paragraaf 3.7
De toepassing van de kennis uit het brondomein naar het doeldomein gebeurt niet door de letterlijke
betekenis van de inzichten uit de orthopedagogiek over te nemen en toe te passen, maar als
metafoor om betekenis te geven aan de vraagstukken in organisaties waar deze studie zich op richt,
namelijk verwaarlozing. In paragraaf 3.2 worden de functies van het gebruik van metaforen in de
organisatiekunde besproken.

3.2

Gebruik van metaforen in de organisatiekunde

Lakoff en Turner beschrijven hoe het proces van gebruik van metaforen werkt. Metaforen maken het
mogelijk het onbekende betekenis te geven door een beroep te doen op onze kennis van wat bekend
is: “metaphor is principally a way of conceiving one thing in terms of another, and its’ primary
function is understanding” (Lakoff en Turner, 1989, p.112). Metaforen zijn (land-)kaarten die van het
ene conceptuele domein op een ander domein overgebracht kunnen worden om hierin de weg te
vinden. In ons geval dienen de beschrijvingen van het gedrag van ouders/opvoeders en
verwaarloosde kinderen uit de orthopedagogiek in de eerste plaats om gedrag van managers en
medewerkers in organisaties beter te begrijpen. Bij “frappante parallellen” (Kampen & Schuiling,
2005, p. 31) wordt bijvoorbeeld gedoeld op het inzicht dat de relaties tussen managers en
medewerkers op vergelijkbare wijze verstoord kunnen zijn als tussen ouders en kinderen. Daarmee
ontstaat de mogelijkheid dat bepaalde interventies uit de organisatiekunde niet op de beoogde wijze
zullen werken in verwaarloosde organisaties. Dit betekent overigens niet dat managers letterlijk te
vergelijken zijn met ouders/opvoeders en medewerkers met kinderen. De metafoor die als
grondslag/fundament dient voor het onderwerp (‘root metaphor’) zegt iets over de dominante blik
op de werkelijkheid (Inns, 2002). Voorbeelden van ‘root metaphors’ zijn afkomstig uit de landbouw
en de biologie en het menselijk lichaam en de medische wetenschap. Bij de sanering van bedrijven
rechtvaardigt de landbouwkundige metafoor het snoeien (zoals bij planten en bomen), opdat de
organisatie in het voorjaar des te sterker gaat groeien. De medische metafoor suggereert het
wegsnijden van zieke organisatie(lichaam-)delen, opdat de rest weer gezond kan worden.
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De ‘root metaphor’ die als het fundament voor de metafoor van de verwaarloosde organisatie dient,
is de opvoeding of, anders gezegd, het proces van opvoeden.
Dan staan ons taal en betekenissen ter beschikking als veiligheid, aandacht, erkenning geven,
structuur bieden, leren, grenzen aangeven, aansluiten bij de competenties van medewerkers en
ontwikkelingsachterstand van een organisatie. Door opvoeden te zien als een proces van begeleiden
van ontwikkeling kan gedacht worden in termen van positieve ontwikkeling, maar ook in termen van
negatieve (regressie) of deviante ontwikkeling.
Ortony (1993) wijst op het nut van metaforen om iets abstracts of onverklaarbaars te verhelderen
door middel van een concreet beeld. Het werk van Morgan (1986) is hier een bekend voorbeeld van
in de organisatiekunde. Hij analyseert de onderliggende veronderstellingen en uitgangspunten van
verschillende benaderingen in de organisatiekunde met behulp van metaforen uit diverse
wetenschappen, zoals de politicologie, biologie, informatica en natuurkunde. Het verhelderen van
iets onverklaarbaars is de voornaamste functie van de metafoor van de verwaarloosde organisatie in
voorliggend onderzoek. Deze studie beoogt problemen in de organisatieontwikkeling te duiden met
behulp van de begrippen en voorbeelden uit de orthopedagogiek.
Morgan (1986) wijst op de functie van metaforen om een continue proces van construeren, ontleden
en herdefiniëren te kunnen uitvoeren. Dit zal in deze studie gedaan worden met de blik vanuit de
orthopedagogiek. Het werk van Morgan is van grote invloed geweest op het gebruik van metaforen
als instrumenten van verbeelding (‘imaginization’) en creatief denken, maar ook als een manier om
dezelfde situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en als een manier om de verschillende
veronderstellingen, die daaraan ten grondslag liggen en de gevolgen daarvan, voor de daarop
volgende acties te verkennen.
In deze studie zal de metafoor van de verwaarloosde organisatie geïntroduceerd worden voor
managers en adviseurs om vernieuwend te denken over de verschijnselen die hiervoor niet vanuit
bestaande organisatiekundige theorie verklaard konden worden. Höpf en Madrell (1996) wijzen op
het risico van het gebruik van metaforen in overdrachtelijke betekenis, teneinde emoties te
stimuleren en aan te wenden voor specifieke doelen. Managers en adviseurs bedienen zich in ruime
mate van metaforen om te overtuigen en te beïnvloeden (Clark & Salaman, 1996). Burke (1992) wijst
er op dat managers metaforen gebruiken om de interpretatie van hun intenties en doelen door de
medewerkers te beïnvloeden. Het begrip verwaarloosde organisatie roept emoties op bij leiding en
medewerkers in de organisatie waar de adviseur zich van bewust dient te zijn. Door de top kan het
als een (negatief) oordeel ervaren worden en door de medewerkers als een manier om de leiding de
schuld te geven voor het eigen (dis-)functioneren. Andriessen (2006) laat zien dat een bewuste keuze
voor de ene of de andere metafoor grote invloed heeft op het discours binnen de organisatie, de
problemen die worden geïdentificeerd en de oplossingen die worden aangedragen.

Orthopedagogiek

O
metaforen
Organisatiekunde

Figuur 3.1 Verbinden van twee kennisgebieden

Bij metaforen gaat het om het tot stand brengen van verbindingen: een metafoor kan twee
ervaringsgebieden met elkaar verbinden (Barrett & Cooperrider, 1990).
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Burell (1997) pleit voor ‘reconnecting’ van de organisatiekunde met de brede wortels van de
menswetenschappen (‘humanities’). Hij wijst erop dat de focus van de organisatiekunde is vernauwd
door wat aan de businessschools wordt onderwezen.
Deze studie beoogt een verbreding aan te brengen in de kennis over organisaties en hun
ontwikkeling. Daartoe wordt een metaforische verbinding gemaakt met de wetenschap van de
orthopedagogiek. De bedoeling daarvan is om een diagnose te kunnen stellen van wat er aan de
hand is en interventies te doen in verwaarloosde organisaties.

3.3

Wat is verwaarlozing en hoe kan een diagnose gesteld worden

In deze paragraaf wordt het begrip verwaarlozing verhelderd en gedefinieerd en wordt
geïnventariseerd hoe de diagnose van verwaarlozing gesteld wordt en welke complicaties daarbij
kunnen optreden.

Wat is verwaarlozing
Mishandeling van kinderen komt in alle lagen van de bevolking voor. Kinderen worden dan het
slachtoffer van falende ouders of gemankeerde volwassenen. Het kwetsbare kind staat tegenover
een machtige volwassene. De mishandelende volwassenen, dat zijn niet alleen de ouders, brengen
met hun gedrag de kinderen ernstige schade toe die nog lang doorwerkt. In de internationale
literatuur wordt ‘child maltreatment’ onderscheiden in ‘child neglect’ (‘emotional and physical
neglect’) en ‘child abuse’ (‘physical, emotional and sexual abuse’) (Van der Ploeg, 2010).
In juridische betekenis wordt in het gedrag van opvoeders onderscheid gemaakt in:
(Van der Ploeg, 2010)
1. een actieve daad (‘commission of abuse’) of
2. beschadiging door een passieve daad, het nalaten (‘omission of neglect’).
In alle beschrijvingen komt het onderscheid voor tussen mishandeling (‘abuse’) en verwaarlozing
(‘neglect’). Mishandeling is bewust handelen door de opvoeders en kan fysiek of psychisch van aard
zijn. Voor dit onderzoek zal niet nader op fysieke mishandeling worden ingegaan, omdat dit buiten
de reikwijdte van deze studie valt. Tot psychische mishandeling (‘emotional abuse’) worden gerekend
(Van der Ploeg, 2010):
1. isoleren (niet met andere kinderen laten spelen),
2. terroriseren (dreigen met harde straffen, voeren van een schrikbewind),
3. minachten (het kind afbranden, vernederen) en
4. manipuleren (kind voor het eigen karretje spannen, bijbrengen van foute normen en waarden).
Emotionele verwaarlozing is het aanhoudend tekort schieten door de opvoeder om het kind de
steun, aandacht en affectie te geven die nodig is om het kind zich sociaal, cognitief en emotioneel te
laten ontwikkelen. (Van der Ploeg, 2010). Een andere term is affectieve verwaarlozing, vaak
omschreven als onvoldoende koestering, stimulans, gevoel van veiligheid en geborgenheid
(Noordhoek- van der Staay, 1992). Kromhout (1996) onderscheidt daarnaast nog normatieve en
educatieve verwaarlozing. Educatieve verwaarlozing is het onthouden van kennis en informatie
bijvoorbeeld in de vorm van een goede schoolopleiding (Asma, Klompenhouwer, Pouwer-Tan &
Trotsenburg, 1990). De Witte (1985) spreekt van normatieve verwaarlozing wanneer ouders het
verkeerde voorbeeld geven door crimineel of asociaal gedrag.
Uit internationale cijfers blijkt dat emotionele verwaarlozing het meest voorkomt van alle vormen
van verwaarlozing, dus meer dan fysieke verwaarlozing (Van der Ploeg, 2010). Dit komt overeen met
Nederlandse cijfers (Lamers-Winkelman, Slot, Bijl & Vijlbrief, 2007).
Van der Ploeg (2010) maakt onderscheid in psychisch mishandelen van kinderen, dat als het actief en
stelselmatig de grond in boren van het kind door de ouders gezien wordt, terwijl emotionele
verwaarlozing het nalaten is de pedagogische taak naar behoren uit te voeren.
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Er zijn aanwijzingen dat bij psychisch mishandelen ouders hun problemen of frustraties afreageren
op hun kinderen, terwijl bij emotionele verwaarlozing eerder sprake is van onverschilligheid en een
gebrek aan interesse en betrokkenheid. Voor deze studie zal het begrip emotionele verwaarlozing
centraal staan: dit wordt kortweg aangeduid als verwaarlozing.
Bij verwaarlozing gaat het om het nalaten van opvoedingshandelingen. Rink (1995) stelt dat wanneer
een kind of jeugdige niet opgevoed wordt, wanneer dat nodig is, het kind dan wordt verwaarloosd.
Aichhorn (1952) noemt het de taak van de opvoeder om het kind geschikt te maken voor aanpassing
aan de werkelijkheid. Azar stelt “neglect may occur when parents are overwhelmed with child
management issues and fail to supervise children” (Azar & Cote, 2005, p.167). Ouders trekken zich
terug uit de rol van opvoeder wanneer zij merken dat zij weinig succesvol zijn.
Verhey (1990) stelt dat verwaarlozing in het algemeen het gevolg is van een gebrek aan:
- bewustzijn en kennis bij de opvoeders;
- bekwaamheid: de opvoeders missen bepaalde opvoedingsvaardigheden;
- bereidheid van opvoeders om in te gaan op de behoeften van een kind;
- beschikbaarheid van de opvoeders: fysiek, emotioneel, gebrek aan financiële middelen.
Glaser (2002) geeft als definitie van verwaarlozing: “emotional abuse and neglect are defined as a
carer-child relationsship that is characterized by patterns of harmful interactions requiring no
physical contact with the child” (Glaser, 2002, p.702). Over de reden waarom deze vormen van
verwaarlozing niet snel herkend worden, zegt Glaser dat dit het geval is “in those cases where there
is no clear intent to harm the child, although the interaction is clearly harmful to the child”. Over ‘de
dader’ zegt zij: “the abuser is almost invariably the primary carer and attachment figure for the child”
(Glaser, 2002, p.700).
Er bestaat in de onderzoekliteratuur géén consensus over de vraag wanneer gedrag van ouders als
verwaarlozend dient te worden aangemerkt. Wat is adequaat toezicht? Welk toezicht is passend bij
de ontwikkeling van het kind. Hoe structureel dient het emotioneel niet beschikbaar zijn van de
ouders te zijn om te kunnen spreken van ‘neglectful’? (Azar & Cote, 2005).
In onderstaande tabel worden de begrippen mishandeling en verwaarlozing naast elkaar gezet.
Begrip

Vormen

Mishandeling: abuse

Lichamelijk, psychisch, sexueel

Verwaarlozing: neglect

Emotionele of affectieve verwaarlozing
Overbescherming
Educatieve verwaarlozing
Normatieve verwaarlozing

Handelingsverantwoordelijkheid
ouders/opvoeders
Actieve daad: ‘commission of abuse’,
Falende of gemankeerde ouders
Frustraties afreageren
Passieve daad: ‘ommission of neglect’
Onverschilligheid, gebrek aan interesse en
betrokkenheid
Onvermogen tot opvoeden
Rol van opvoeder niet nemen

Tabel 3.1 Het begrip verwaarlozing
Smith en Fong (2004) benoemen drie facetten die in de definiëring en conceptualisering van neglect
in organisaties meegenomen dienen te worden:
- ‘parenting deficits’ (tekortkoming van de ouder): het ontbreken van het vereiste
opvoedingsgedrag als verantwoordelijke ouder voor het kind;
- ‘community deficits’ (tekortkoming in de sociale leefomgeving): “an uncaring society” met als
kenmerk het ontbreken van ‘social support’ (Smith & Fong, 2004, p.49);
- ‘child deficits’ (tekortkoming in het gedrag van het kind): verwaarloosde kinderen gedragen zich
vijandiger, agressiever, vernielzuchtiger, somberder, depressiever en zonderen zich meer af dan
kinderen uit niet verwaarlozende gezinnen.
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Diagnose van verwaarlozing
Het constateren van verwaarlozing is niet eenvoudig. Deze kan lang verborgen blijven, zelfs voor
direct betrokkenen. Kindermishandeling kon pas gezien worden door artsen na de komst van de
röntgentechnologie, zoals Kempe beschrijft in ‘the battered child syndrome’ (Kempe, Silverman,
Steele, Droegemuller & Silver, 1962). Het constateren van emotionele verwaarlozing is lastig, omdat
dit achter de voordeur plaatsvindt en de interne beschadigingen niet zichtbaar zijn. Daardoor is de
schadelijkheid van emotionele verwaarlozing lange tijd door hulpverleners gebagatelliseerd en
genegeerd: ‘the neglect of neglect’ (McSherry, 2007). Dubowitz stelt “neglect is generally
experienced over time, with harm developing insidiously, and often without obivous en immediate
impact” (Dubowitz, 2007, p.603).
Naar ‘neglect’ is van alle vormen van kindermishandeling het minste onderzoek gedaan, om reden
dat het minder zichtbaar is. Het is een tijdsafhankelijk proces en het is lastig om de populatie waar
onderzoek naar gedaan kan worden te lokaliseren (Perry, 2002). De mate van verwaarlozing is een
continuüm met aan de ene kant uitstekende zorg en opvoeding en aan de andere kant totaal
ontoereikende zorg en opvoeding. Het is lastig precies te bepalen waar onachtzaamheid in de
opvoeding overgaat in schadelijk ontbreken van wat nodig is voor het kind (Dubowitz, 2007).
McSherry wijst erop dat verwaarlozing gaat over het ontbreken van “a desired set of conditions or
behaviors” (McSherry, 2007, p.609). Dat is lastiger te diagnosticeren dan het aantreffen van ‘an
undesirable set of behaviors’ (McSherry, 2007 p.609). Het is veel eenvoudiger om iets te constateren
dat er is, dan om vast te stellen dat iets ontbreekt wat er wel hoort te zijn (McSherry, 2007 en
Krugman & Leventhal, 2005). Het is eenvoudiger om maatregelen te treffen tegen ‘acts of
commission’ dan tegen ‘acts of ommission’ (Smith & Fong, 2004). Bovendien zijn de ouders zich niet
bewust van de mogelijk schadelijke gevolgen van hun gedrag voor hun kinderen (Smith & Fong,
2004). Er hoeft geen opzet in het spel te zijn “for neglect to take place” (Young, 1964, p21). Het gaat
om een langdurend patroon van inadequate zorg (Hutchison, 1990).
Verwaarlozing door de ouders/opvoeders en de reactie daarop van het kind worden zichtbaar in
gedrag. De interactie tussen ouders/opvoeders en kind kan als volgt worden gevisualiseerd:

Uitingsvormen gedrag ouders
Schijnaanpassing
en
zelfhandhaving

Schadelijke
effecten
Uitingsvormen gedrag kinderen
Figuur 3.2

Wisselwerking tussen gedrag van ouders en kinderen

De symptomen, zichtbaar in het gedrag van kinderen, dient men te onderscheiden van de
verwaarlozende handeling van de ouders (Aichhorn, 1952). Verwaarlozen duidt derhalve op het
gedrag van ouders en is geen diagnose van het kind. Wanneer over verwaarloosde kinderen wordt
gesproken dan wordt kennelijk gedoeld op kinderen die de gevolgen van een verwaarlozende
opvoeding als probleemgedrag met zich meedragen (Thoomes-Vreugdenhil, 1999).
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3.4

Hoe gedragen verwaarlozende ouders/opvoeders zich?

In deze paragraaf worden de uitingsvormen van verwaarlozing door de ouders/opvoeders
beschreven. Daaruit blijkt dat er zeer diverse vormen van verwaarlozend gedrag van
ouders/opvoeders bestaan, waar steeds een element aan ontbreekt voor een effectieve opvoeding,
zoals in paragraaf 3.5 zal worden beschreven.
Young (1964) constateert dat verwaarlozende ouders zodanig door hun eigen behoeften in beslag
worden genomen, dat zij niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Rink beschouwt de
opvoedende volwassene als “de eerst verantwoordelijke voor de kwaliteit van het opvoeden”
(Rink ,1995, p.19). Rink (2004) beschrijft vormen van verwaarlozing door ouders/opvoeders die als
een niet adequate stijl van opvoeden gezien kunnen worden:
Verwenning
Bij verwenning (‘indulgence/spoiling’) staat de ouder/opvoeder altijd open voor de behoeften van
het kind en geeft ruimschoots gehoor aan diens wensen. Van de kant van de ouder worden er
nauwelijks eisen of verwachtingen aan het kind gesteld. Vormen zijn:
- Toegeeflijkheid: van het gezeur af willen zijn. Eerst energiek verbieden, dan twijfelen en
vervolgens toegeven.
- Gedragsverwenning: ouders geven met eigen gedrag het goede voorbeeld, maar stellen aan het
gedrag van het kind weinig eisen.
- Liefdes-of affectieve verwenning: ouders overladen hun kind met te veel warmte of genegenheid
op momenten waarop zij dat in verband met de ontwikkeling van hun kind beter niet hadden
kunnen doen.
- Materiële verwenning: het kind wordt gegeven wat zijn hart begeert. Geen sprake van
impulscontrole en het leren maken van voornemens (aanhouden van wensen).
- Overbescherming: ouders die hun kinderen aanhoudend in alles tegemoet komen of elk obstakel
wegnemen. Kinderen die geen grenzen leren kennen, in alles hun zin krijgen, geen frustraties
tegenkomen en in alles worden ontzien, groeien uit tot onaangepaste kinderen (Geurts, 2010).
Rink noemt dit het ontbreken van een positie van de ouders. Zij nemen geen positie in als opvoeder.
In Broos en Van Dun (1997) wordt dit het gebrek aan begrenzen genoemd. Volgens Rink (1995) is
grenzen stellen geen afwijzend gedrag, maar een in het opvoedproces juist hanteren van relatie,
klimaat en situaties: “Anders gezegd: opvoedend grenzen stellen is kansen schenken” (Rink 1995:
p.36)
Veronachtzaming
Bij veronachtzamen (‘neglect’) negeert de opvoeder de verlangens of capaciteiten van het kind. Deze
vorm van verwaarlozing kan zich voordoen door te veel, te weinig of ongeschikt voedsel te geven.
Kinderen ontberen lichamelijk de nodige zorg of aan hen worden te weinig regels of regelhouvast
geboden. Erickson en Egeland (1996) spreken van ouders die niet beschikbaar zijn voor hun kinderen
(‘psychologically unavailable’). Glaser spreekt van “parental insensitivity” (Glaser, 2002, p.700).
Overschatting
De eisen of sociale verwachtingen die aan het kind gesteld worden, zijn in verhouding tot de reële
capaciteiten van het kind veel te hoog. De ouderlijke ambitie strookt niet met de mogelijkheden van
het kind. Glaser (2002) stelt dat het handelen van ouders eerder ondoordacht en misplaatst is dan
bewust schadelijk. Lesnik-Oberstein noemt het ontkennen van de realiteit door de ouders een vorm
van emotionele mishandeling (Lesnik-Oberstein, 1983).
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Dominante houding
Bij deze vorm geeft de ouder slechts geringe ruimte aan de eigen wensen of verlangens van het kind.
Het eisen stellen wordt overgeaccentueerd. De ouder oefent veel controle uit en laat geen enkele
verantwoordelijkheid bij het kind.
In onderstaande tabel worden de uitingsvormen van verwaarlozing door de ouders samengevat:
vorm
Verwenning
Veronachtzaming

Overschatting
Dominant of
autoritair
Tabel 3.3

gedrag ouders
Ouders staan altijd open voor behoeften/wensen van het kind en stelt geen
eisen of grenzen: ouders hebben geen positie
Ouders negeren verlangens of capaciteiten van het kind.
‘Psychological unavailable’.
‘Parental unsensitivity’.
Verwachtingen te hoog in verhouding capaciteiten van het kind
Eisen stellen zonder rekening te houden met het kind: veel controle.
Uitgaan van behoeften ouders.

Uitingsvormen van verwaarlozing: verwaarlozend gedrag van ouders

Effecten van verwaarlozing op het kind
Uit onderzoek naar de effecten van verwaarlozend opvoeden blijkt dat het gaat om het langdurig
niet voorzien in de basisbehoeften van een kind (Van Hekken, 1992) en om wat het kind tekort is
gekomen (Noordhoek-Van der Staay, 1992). Ook Smis (1984) wijst op de lange duur en het zich
geleidelijk voltrekken van het proces van verwaarlozing. De ernst van de schade die een kind
oploopt, hangt samen met de duur van de verwaarlozing (Smith & Fong, 2004 en McSherry, 2007).
Aichhorn (1952) onderscheidt een latente fase, waarin de verwaarlozing nog niet tot
verwaarlozinguitingen komt en de manifeste fase, waarin de verwaarloosde normafwijkend en
gestoord gedrag laat zien. Verwaarloosde kinderen hebben geleerd dat aan hun behoeftes niet
tegemoet gekomen wordt. Hun ervaring is dat hun ouders geen oog hebben voor hun behoeftes
(Erickson & Egeland, 1996 en Crittenden & Ainsworth, 1989). Deze verwachtingen hebben gevolgen
voor de emotionele ontwikkeling (‘confidence’), de intellectuele ontwikkeling (‘concentration’) en de
sociale ontwikkeling (‘social skills’). Deze ‘internal representations of others’ bepalen de latere
sociale interacties. Het verwaarloosde kind leeft vanuit wantrouwen, in zichzelf en in de ander. Door
dit innerlijke model (‘internal working model’) wordt de ervaren afwijzing, door het niet reageren op
behoeftes, steeds herhaald, waardoor het wantrouwen bevestigd wordt (Van Hekken, 1992).
English wijst op de gevolgen van verwaarlozing: “the harm these neglected children may suffer from
years of chronic neglect can be more damaging and pervasive than bruising or broken bones”
(English, 1998, p.48). Emotionele verwaarlozing is een sterkere voorspeller van een breed spectrum
van probleemgedrag en stoornissen dan fysieke mishandeling (Kaplan, Pelcovitz & Labruna, 1999).
Aichhorn spreekt van ontwikkelingsstoornissen als gevolg van verwaarlozing, die leiden tot een (te)
hevige en vroegtijdige botsing met de realiteit in vergelijking tot wat het kind aankan: ‘”het lijkt alsof
de verwaarloosden zonder overgang een sprong van de onbewuste lustwereld van het kleine kind in
de harde werkelijkheid moesten maken, hetgeen slechts met een deel van hun persoonlijkheid gelukt
is” (Aichhorn, 1952, p.158). Verwaarloosde kinderen blijken van alle vormen van mishandeling het
minst opgewassen tegen de eisen die een maatschappelijke omgeving aan hen stelt. Zij hebben
moeite om de taken die bij hun leeftijd horen, te volbrengen (Egeland, Sroufe & Erickson, 1983). Smis
(1984) beschrijft de effecten van verwaarlozing in fasen. De jongste jaren zijn de voorfasen: het kind
verzet zich nog met aandachteisend gedrag. Het poogt de noodsituatie te doorbreken. Na de
kleuterfase komt een eerste ‘frame’: men heeft geen vat meer op het kind. Straf noch beloning raken
het kind. Tijdens de puberteit wordt de breuk tussen kind, zijn contactverlangens en de wereld
steeds dieper. Het kind fixeert.
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Kockelbergh, Lambrechts, Eersel en Overle (1999) beschrijven dit proces bij het kind in drie fasen:
1. Affectieve afsluiting: door geen of weinig persoonlijke aandacht of genegenheid.
2. Affectieve afwijzing of beproeving: bij verdere verwaarlozing ook verzet tegen affectwarme
mensen.
3. Affectieve verworpenheid: verergering naar ziekelijke relatieverstoring.
Aichhorn (1952) wijst erop dat verwaarloosde kinderen een eigen manier ontwikkelen om zich op
een primitieve wijze aan te passen aan de werkelijkheid en dat zij het vermogen tot zelfhandhaving
ontwikkelen. De verwaarloosde kinderen leren zich af te schermen en te verweren, maar worden ook
heel bedreven in het overleven. Dit komt terug in de beschrijvingen van het slimme gedrag die Redl
en Wineman (1987) geven en die in paragraaf 3.5 besproken worden.
In onderstaande tabel is de impact van verwaarlozing samengevat.
Langdurig te kort komen
Leven vanuit wantrouwen: aan hun behoeftes wordt nooit tegemoet gekomen, afwijzing is normaal
Effecten merkbaar in fasen
Ontwikkelingsstoornissen
Vermogen tot zelfhandhaving: slim overlevingsgedrag

Tabel 3.4

3.5

Impact van verwaarlozing op de ontwikkeling van kinderen

Hoe gedragen verwaarloosde kinderen zich

Aichhorn (1952) gebruikt de casuïstiek die ouders hem voorleggen in het opvoedkundig bureau in de
twintiger jaren van de vorige eeuw om verwaarlozing te constateren. Het baseren van een eerste
diagnose van mogelijke verwaarlozing op casuïstiek in de vorm van ‘signalen van derden’ of verhalen
over het gezin, behoort nog steeds tot de methoden van de bureaus jeugdzorg. Het probleem is dat
de hulpverlener niet zomaar ‘achter de voordeur’ kan kijken in het leven van alledag. Daar is
medewerking van de ouders voor vereist. Wanneer kinderen door de rechter onder toezicht worden
geplaatst en hulp verplicht kan worden gesteld, is het al mis gegaan met de opvoeding in een gezin.
De gedragsuitingen zoals liegen, zich onttrekken aan verantwoordelijkheid en zich niets aantrekken
van straf hebben volgens Aichhorn een diagnostische betekenis: “hieraan herkent men de
verwaarlozing die het kind heeft meegemaakt” (Aichhorn, 1952, p.156). De gedragsbeschrijvingen uit
onderzoek naar verwaarloosde kinderen (Aichhorn 1952, Redl & Wineman 1987, Van Driel,
Essenburg, Groenendijk, Meessen en Van Hekken, 1982) gaat over gedrag in interactie tussen
hulpverlener en kind. Een niet adequate reactie op het gedrag van de kinderen roept weer nieuw
probleemgedrag op. Rosenthal (1987) noemt een aantal gedragspatronen van verwaarloosde
kinderen, zoals uitdagend en arrogant gedrag in de groep, structurele oneerlijkheid, onvermogen om
fouten of misdragingen toe te geven, sterk op zichzelf gericht zijn (‘selfcentered’), anderen pijn doen
of beschadigen, ogenschijnlijk inschikkelijk gedrag naar volwassenen, extreem perfectionistisch
gedrag in de eigen dingen, zichzelf niet kunnen vermaken en een onbedwingbare neiging om straf uit
te lokken bij opvoeders. Aichhorn (1952) wijst erop dat het kind bewust een strenge of bestraffende
reactie wil uitlokken, omdat dit het wantrouwen tegen de ouders bevestigt. Als er vertrouwen wordt
geschonken, dan wordt dit uitgetest. Als er mild wordt gereageerd, gaat het verwaarloosde kind nog
een stapje verder in het uitlokken: dit bevestigt voor de ouders dat er met vertrouwen en goedheid
niets te bereiken valt. Rosenthal (1987) wijst er op dat de emotionele binding van verwaarloosde
kinderen met opvoeders of hulpverleners schijn (‘superficial’) is. Redl en Wineman (1987), die het
gedrag tijdens de behandeling van een groep verwaarloosde jongens in een opvanghuis
observeerden en nauwkeurig beschreven en analyseerden, maken daarbij onderscheid in gedrag uit
onvermogen en slim gedrag.
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Het gedrag uit onvermogen wordt verborgen achter een vermijdende of heftige tegenreactie, zoals
bij het niet aankunnen van onzekerheid. De jongens blijken slecht om te kunnen gaan met nieuwe
situaties en de reactie is dan doen alsof je er allang bekend mee bent, of het belachelijk maken. Een
herkenbaar patroon is overvragen tot in het onmogelijke en dan openlijk teleurgesteld zijn en
vijandig wanneer dit niet wordt toegestaan. Regels worden beleefd als persoonlijk tegen hen gericht.
De jongens kunnen slecht invoelen wat in een sociale context ‘normaal gedrag’ is.
Zij leren niet van vroegere ervaringen en zijn niet in staat te reflecteren op de effecten van eigen
gedrag. Ze blijken zich als individu ook moeilijk staande te kunnen houden in een groep, ze bezwijken
snel onder de groepsdruk en laten zich snel meeslepen door de groepsopwinding. Tot slim gedrag
hoort geringe betrouwbaarheid, liegen, schijnaanpassing, ontkennen van verantwoordelijkheid voor
eigen gedrag. Kennelijk is het niet genoeg om verantwoordelijkheid te ontlopen. Een ander steunen
bij het ontwijken of liegen is een vorm van solidariteit. Een vorm van afweer is zwijgen, zodat je de
ander niet kunt verraden. Dan is er nog het ‘ontsnappen via goed gedrag’, doen alsof het gedrag
veranderd is zonder echt te willen veranderen.
Tot slot noemen zij het slimme afweergedrag dat verwaarloosde kinderen ten opzichte van de
hulpverleners gebruiken die het gedrag van de kinderen willen veranderen. De kinderen hebben de
hulpverlener haarfijn door en kunnen precies vaststellen of ze nu iets kunnen flikken, of dat ze zich
beter even goed kunnen gedragen. Voorts zijn ze heel bedreven in het betrappen van de
hulpverlener op een foutje, wat betekent dat hij geen recht meer heeft om iets te zeggen over het
gedrag van het kind. Daarnaast is georganiseerde roddel een veel gebruikt wapen.
Rosenthal (1987) wijst erop dat dit functioneel gedrag is van verwaarloosde kinderen, waarmee zij
zichzelf in een betrekkelijk ongrijpbare positie manoeuvreren: “I will be the first to strike. I will not
allow myself to be in a position where I can be hurt, manipulated or controlled. I will be the one in
charge. I will be the boss, the inflictor, the master of my own destiny. I will insist that all about me be
ordered according to my own direction, and I will control others through intimidation” (Rosenthal,
1987, p.231).
Probleemgedrag
Uit onvermogen

Slim afweergedrag

Tabel 3.5

Uitingsvorm
Vermijdende of heftige reactie
Belachelijk maken
Overvragen en dan teleurgesteld zijn
Niet kunnen reflecteren
Geringe betrouwbaarheid en liegen
Schijnaanpassing
Ontkennen van verantwoordelijkheid
Volwassenen kunnen ‘ peilen’

Diagnostische betekenis: indicatie
Niet aankunnen van onzekerheid
Wat nieuw is, is eng
Bevestiging slechtheid ouder
Bang voor afwijzing
Angst voor represailles
Vermijden confrontaties
Angst voor schuldig zijn
Weten wanneer je iets gedaan krijgt
en geen gevaar loopt

Probleemgedrag van kinderen als indicatie voor verwaarlozing: de diagnostische
betekenis

Een milde reactie van de hulpverlener verergert de situatie en een bestraffende reactie leidt tot
bevestiging van het slachtoffer zijn. Opmerkelijk is dat het probleemgedrag zich in groepen duidelijk
en vaak heftiger manifesteert. De groep draagt kennelijk bij aan een gevoel van solidariteit: wij
samen tegen de groepsleiding (Redl & Wineman, 1987).

3.6

Wat zijn ‘goede’ en ’slechte’ opvoedingsstijlen

In paragraaf 3.4 is het gedrag van verwaarlozende ouders/opvoeders beschreven. In deze paragraaf
zal het verwaarlozende gedrag vergeleken worden met onderzoek naar opvoedingsstijlen om te
kunnen onderscheiden wat ‘goede’ en ‘slechte’ opvoedingsstijlen zijn.
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Dit hebben we later in de studie nodig om de stap naar ‘goede’ en ‘slechte’ leiderschapsstijlen te
kunnen zetten: dit zal in hoofdstuk 4 terugkomen.

Het begrip opvoedingsstijl
“More than any other type of child maltreatment, neglect may be influenced by parental
inadequacies” (Martin & Walters, 1982, p.272). Wat is dat ‘parenting’ en wat is
‘(in-)adequate parenting’? Opvoeden is een complexe activiteit die vele soorten van gedrag omvat
die afzonderlijk en in samenhang effect hebben op de ontwikkeling van het kind.
Onderzoek heeft aangetoond dat niet afzonderlijke opvoedingshandelingen, maar het totaal van
consistent opvoedingsgedrag de ontwikkeling van het kind voorspelt (Baumrind, 1968).
Onderzoekers die zich richten op het opvoedingsgedrag van ouders, proberen in dit gedrag stabiele
karakteristieken te ontdekken. Zij trachten een samenhang te vinden tussen stabiele
gedragspatronen van de ouder en stabiele gedragspatronen bij kinderen. Voor stabiele
gedragspatronen geldt, dat deze in verschillende situaties en onder verschillende omstandigheden
worden getoond. In de pedagogische literatuur worden deze stabiele patronen in het opvoedend
gedrag van ouders opvoedingsdimensies genoemd. Het onderzoek is gericht op welke
opvoedingsdimensies de samenhang tussen ouderlijke gedragingen en de ontwikkeling van kinderen
verklaren (Darling & Steinberg, 1993). Het is niet één opvoedingsdimensie op zich die de
ontwikkeling van het kind beïnvloedt, maar de combinatie van verschillende dimensies (Aunola &
Nurmi, 2005): deze combinatie wordt een opvoedingsstijl genoemd (Maccoby & Martin, 1983). Een
opvoedingsstijl is “a constellation of attitudes towards the child that are communicated to the child
and that, taken together, create an emotional climate in which the parents behaviors are expressed”
(Darling & Steinberg, 1993, p.488).
Uit onderzoek naar opvoedingsgedrag van ouders komen als belangrijkste dimensies ‘responsiveness’
(of ‘warmth’ vaak aangeduid als betrokken of ondersteunend) en ‘demandingness’ (of ‘behavioral
control’ vaak aangeduid als eisen stellend of controle) naar voren (Darling & Steinberg, 1993 en
Maccoby & Martin, 1983). De eerste dimensie omvat accepterend, responsief en kindgecentreerd
gedrag van ouders, de tweede dimensie omvat veeleisendheid en ouderlijke controle.
Responsiviteit verwijst naar de regelmaat van ouderlijke bekrachtiging. Veeleisendheid verwijst naar
het aantal en het type eisen dat ouders aan kinderen stellen. Die eisen zijn gericht op socialisatie, het
zich kunnen handhaven in de maatschappij. In een opvoedingssituatie is het noodzakelijk dat er een
relatie is tussen opvoeder en kind. De opvoeder moet vertrouwen hebben in het kind en het kind
moet de opvoeder kunnen vertrouwen. Dat wederzijds vertrouwen is een basisvoorwaarde voor een
goede opvoedingsrelatie.
Maccoby en Martin (1983) herdefinieerden de drie opvoedingsstijlen van Baumrind, de autoritatieve,
autoritaire en permissieve opvoedingsstijl en voegden er één aan toe: de verwaarlozende
opvoedingsstijl. Maccoby en Martin komen tot een vierdeling in de autoritatieve, autoritaire,
toegeeflijke en verwaarlozende opvoedingsstijl. Autoritatieve ouders scoren hoog op zowel
‘ondersteuning’ als ‘controle’ terwijl autoritaire ouders hoog scoren op ‘controle’, maar laag scoren
op ‘ondersteuning’. Het Engelse woord ‘authoritative’ wordt vertaald met ‘gezaghebbend’ of
‘gezagsafdwingend’. Het begrip wordt in het Engels onderscheiden van het woord ‘autoritair’,
(‘authorian’), wat ‘eigenmachtig’ betekent. Het onderscheid tussen autoritair en autoritatief kan ook
gekarakteriseerd worden met het begrip ‘psychologische druk’ (Barber, 1996). Bij autoritair
opvoeden wordt geappelleerd aan het schuldgevoel van een kind, zegt een ouder zich te schamen, of
dreigt minder van het kind te zullen houden. Met een autoritatieve stijl werkt een ouder meer met
gedragregulering die voorzien wordt van argumenten. Het wezenlijke van autoritatieve
opvoedingshandelingen, zo stelt Baumrind (1968), is dat de gezonde ontwikkeling van het kind
centraal staat en niet de machtspositie van de ouder. De autoritatieve ouder maakt gebruik van
‘gezag‘ in plaats van een ‘macht’. Gezag verwijst naar opdragen, wat nodig is in de gegeven situatie.
Macht verwijst naar dominantie van de ouder over het kind.
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Het evenwicht tussen ‘ondersteuning’ en ‘controle’ wordt verantwoordelijk gehouden voor een
gezonde, effectieve gezagsrelatie: het één wordt gedaan (het kind wordt gevoelsmatig niet
afgewezen), en het ander wordt niet nagelaten (het kind wordt wel gestuurd en gecorrigeerd).
Maccoby en Martin (1983) splitsen de permissieve opvoedingsstijl van Baumrind in twee
opvoedingsstijlen: de toegeeflijke opvoedingsstijl, die gekenmerkt wordt door lage ondersteuning en
lage controle, en de verwaarlozende opvoedingsstijl, die gekenmerkt wordt door zowel ontbreken
van ondersteuning als ontbreken van controle (Darling & Steinberg, 1993). Dat levert vier
opvoedingsstijlen op.
1. De autoritaire opvoedingsstijl
In deze stijl worden de eisen die de ouders stellen aan hun kinderen niet in evenwicht gebracht door
de acceptatie van de eisen van de kinderen. Ouders leggen de nadruk op controle en
gehoorzaamheid. Deze ouders plaatsen strikte beperkingen op toegestane uiting van behoeften van
kinderen. Kinderen worden geacht hun wensen te onderdrukken en eisen van de ouders nemen vaak
de vorm aan van bevelen. Regels worden niet uitgelegd en bediscussieerd en er wordt niet tegemoet
gekomen aan de wensen en opvattingen van het kind. Wanneer kinderen afwijken worden vrij
strenge, zelfs lichamelijke straffen gegeven.
2. De toegeeflijke opvoedingsstijl
In navolging van Baumrind (1978) omschrijven Maccoby en Martin (1983) permissieve ouders als
tolerant, met een accepterende houding naar impulsen van de kinderen, inclusief agressieve en
seksuele impulsen. Ouders vermijden elke confrontatie en regels ontbreken, omdat de ouders bang
zijn dat de regels strijd binnen het gezin opleveren. Toegeeflijke ouders moedigen de zelfstandigheid
van het kind aan, ze proberen ervoor te zorgen dat hun kinderen in staat zijn zelf beslissingen te
nemen en ze stimuleren de kinderen hun eigen activiteiten te kunnen reguleren. Het kind mag
bijvoorbeeld zelf beslissen over zaken als internetgebruik en bedtijd. Ondanks het streven van deze
ouders, lukt het de kinderen niet om die zelfstandigheid te bereiken (Baumrind, 1978). Regels en
controle lijken essentieel voor het ontwikkelen van zelfstandigheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat
kinderen zonder ouderlijke discipline zich onzeker voelen over de vraag of er wel echt van hen
gehouden wordt (Baumrind, 1968).
3. De verwaarlozende opvoedingsstijl
Betrokkenheid is de acceptatie van ouders om de rol als ouders te dragen en de optimale
ontwikkeling van het kind te stimuleren. Onverschillige ouders stellen geen eisen aan hun kinderen,
bieden weinig structuur en stimuleren hun kinderen niet. Zij nemen niet de moeite het kind
emotioneel te ondersteunen of te sturen en worden derhalve aangeduid als verwaarlozende ouders.
In het algemeen lijken verwaarlozende ouders het kind op afstand te willen houden en richten hun
gedrag op het vermijden van ongemak. Deze emotionele verwaarlozing is nog desastreuzer voor het
zelfbeeld van het kind dan directe mishandeling (Baumrind, 1991), omdat de ouders zodanig op
directe eisen van het kind reageren dat deze eisen op den duur zullen verdwijnen. Met het afnemen
van de betrokkenheid, en dus het afnemen van interactie tussen ouder en kind, verdwijnen bepaalde
ouderlijke functies. Sommige componenten van de ouderlijke rol, zoals regels en normen stellen
omtrent huiswerk en omtrent de omgang met anderen, lijken te vervagen. Vaak betreft dit ouders
die zelf verwaarloosd zijn en emotioneel onverschilligheid, depressiviteit en ongeïnteresseerdheid in
het kind tonen (Maccoby & Martin, 1983). Lamborn, Dornbusch en Steinberg (1996) beschrijven het
verschil tussen de toegeeflijke en de verwaarlozende opvoedingsstijl als een fundamenteel verschil.
Het toegeeflijke ouderschap is volgens hen gebaseerd op een ideologische oriëntatie die gefundeerd
is in vertrouwen, democratie en bevrediging. Het verwaarlozende ouderschap reflecteert geen
ideologie, maar slechts het zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid van het opvoeden.
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4. De autoritatieve opvoedingsstijl
Binnen de autoritatieve stijl worden regels en standaarden sterk bekrachtigd, waarbij gebruik
gemaakt wordt van opdrachten en sancties wanneer dit nodig wordt geacht. Van het kind wordt rijp
gedrag verwacht en er wordt een duidelijke standaardsetting gegeven. Onafhankelijkheid en
individualiteit van het kind worden aangemoedigd. Er bestaat een open communicatie tussen ouder
en kind, waarbij ouders luisteren naar de standpunten van het kind en die van henzelf ook uiten.
Herkenning van zowel rechten van de ouder als het kind en verbaal geef- en neemgedrag worden
aangemoedigd. In deze stijl van opvoeden wordt van kinderen verwacht dat ze op de eisen van de
ouders ingaan, waarbij ouders een wederkerige verantwoordelijkheid accepteren om zo responsief
mogelijk te zijn naar de behoeften en meningen van hun kind. Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen die op autoritatieve wijze zijn opgevoed zich sociaal en maatschappelijk competenter
achten dan kinderen die zonder gezag en begrenzing zijn opgevoed. Kinderen die onverschillig zijn
opgevoed, presteren op alle terreinen minder dan andere kinderen (Darling, 1999).
In onderstaande figuur worden de door Maccoby en Martin onderscheiden opvoedingsstijlen
weergegeven:

hoog

Toegeeflijk

‘responsive’
ondersteunend/betrokken

Autoritatief
(gezaghebbend)
‘demanding’
eisen stellend, controle

laag

hoog

Verwaarlozend

Autoritair

laag
Figuur 3.3

Opvoedingsstijlen (Maccoby & Martin, 1983)

Situationele en factoren
In het onderzoek naar de oorzaken van verwaarlozend opvoeden wordt gewezen op situationele
factoren (armoede, afkomst, opleidingsniveau), persoonskenmerken of persoonlijkheidsstoornissen,
verslaving en competenties: “neglect is a disorder of parenting with many possible elements” (Azar &
Cote, 2005, p. 146).
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Verwaarlozende ouders hebben een beperkt repertoire aan opvoedingsvaardigheden en een gering
probleemoplossend vermogen (Azar & Cote, 2005).
Verwaarlozende moeders hebben significant weinig interactie met hun kinderen. Wanneer het
opvoeden weinig doeltreffend is, raken ouders minder betrokken bij de opvoeding (Azar & Cote,
2005). Er ontstaat een patroon: ouders die een beperkt gedragsrepertoire bezitten, weinig interactie
met hun kinderen hebben en merken dat hun handelen weinig effect heeft op het kind, trekken zich
emotioneel terug uit de rol van opvoeder, waardoor het kind alleen komt te staan.

3.7

Wat is een effectieve behandeling van verwaarlozing

In deze paragraaf worden inzichten omtrent de behandeling van verwaarlozende ouders/opvoeders
en van verwaarloosde kinderen verkend en geselecteerd op bruikbaarheid in organisaties.

Inzichten omtrent behandeling van verwaarlozing
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in preventie en behandeling. Preventie is een interventie
voordat er sprake is van kindermishandeling. Behandeling is een interventie die wordt uitgevoerd
nadat is geconstateerd dat er kindermishandeling aan de orde is (Van der Ploeg & de Groot, 2010).
Verwaarlozende gezinnen laten zich overigens niet gemakkelijk helpen omdat zij in de meeste
gevallen onvrijwillig cliënt worden: zij ‘bedotten’ de boel of houden zich alleen plichtmatig aan de
gestelde eisen (Colapinto, 1997). Van der Ploeg (2010) merkt op dat hoewel emotionele
verwaarlozing de meest voorkomende vorm van kindermishandeling is, er weinig
behandelprogramma’s zijn voor (uitsluitend) ‘child neglect’. Over de reacties van misbruikte of
mishandelde kinderen op hun behandeling en hoe daarmee om te gaan is wel onderzoeksmateriaal
voorhanden. In de literatuur over behandeling zijn methoden en inzichten voorhanden in twee
verschillende settings: in een gezinssituatie en in een residentiële behandelsituatie. In de
gezinsituatie ligt het zwaartepunt op het anders leren opvoeden door de ouders. In de
behandelsituatie ligt het zwaartepunt van de behandeling op de gedragsverandering van de
kinderen. Voor deze studie is de gezinssituatie interessant vanwege de parallel tussen
opvoedingsgedrag van de ouders en leiderschapsgedrag van managers in organisaties.
Voor deze studie is de behandelsituatie interessant vanwege het herkennen van het gedrag van
verwaarloosde kinderen bij medewerkers en de reacties van die kinderen op de behandeling, wat
evenzo verwacht kan worden bij medewerkers. Voor de interventies in deze studie worden deze
beide inzichten gecombineerd, ten eerste de interventies gericht op beïnvloeding van het
leiderschapsgedrag van managers en ten tweede hoe zij effectief om kunnen gaan met het gedrag
van verwaarloosde medewerkers in interactie met leidinggevenden. De inzichten omtrent de
maatregelen die professionele hulpverleners treffen om de heftige weerstandsreacties, die op hen
geprojecteerd worden, te doorstaan, zijn interessant voor adviseurs die veranderingen in
verwaarloosde organisaties begeleiden. De invloed van de setting op de behandeling, wat vaak als
het pedagogisch of therapeutisch klimaat wordt aangeduid, zal eveneens belicht worden
(Trieschman, Whittaker & Brendtro, 1980). De inrichting van de leefsituatie en de wijze waarop met
de dagelijkse routine wordt omgegaan, wordt als een belangrijk onderdeel van de behandeling
gezien (Slot & Spanjaard, 2009). Behandelprogramma’s zoals de Parent-Child Interaction Therapy
(PCIT) geven door de strekking goed weer hoe in deze studie tegen de interventies en de rol van de
begeleider wordt aangekeken: “door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten,
beogen de behandelaars de gedragsproblemen bij de kinderen en de stress bij de ouders te
verminderen” (Van der Ploeg, 2010, p.83).
Een rode draad in de literatuur over de behandeling van verwaarlozing is het tegelijkertijd afbreken
van bestaande patronen van interactie en het opbouwen van nieuwe patronen (Colapinto, 1997).
Rosenthal noemt als einddoel voor de behandeling “to dis-abuse the child of the poisonous
psychological effects of his abuse” (Rosenthal, 1987, p.236).
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In onderstaande tabel zijn de bruikbare inzichten van het behandelen van verwaarlozing samengevat:
Doelgroep
Ouders/opvoeders

setting
Gezinssituatie

behandeldoel
Anders leren opvoeden

Kinderen

Behandelinstelling

Gedragsverandering kind

Tabel 3.6

complicerende factor
Ontkenning, plichtmatig
meedoen
Heftige reactie,
schijnaanpassing

Behandeldoelen in verschillende settings

Gedragsverandering van de ouders
De gedragsverandering van de ouders is gericht op een toename van ‘responsiveness’ (of ‘warmth’
vaak aangeduid als ondersteunend of betrokken gedrag) en ‘demandingness’ (of ‘behavioral control’
vaak aangeduid als eisen stellend of controlegedrag). Het gedrag van de ouders dient accepterend,
responsief en kindgecentreerd te zijn met tegelijkertijd meer veeleisendheid en ouderlijke controle.
Responsiviteit verwijst naar de regelmaat van ouderlijke bekrachtiging. Veeleisendheid verwijst naar
het aantal en het type eisen dat ouders aan kinderen stellen. Die eisen zijn gericht op socialisatie, het
zich kunnen handhaven in de maatschappij (Baumrind, 1978).

Het orthopedagogisch leefklimaat
Het orthopedagogisch leefklimaat is een arrangement van houding en gedrag van hulpverleners,
regels, structuur in tijd en activiteiten. Een effectief orthopedagogisch leefklimaat bestaat uit (Broos
& Van Dun, 1997):
- Afstand houden vanuit een grondhouding van betrokkenheid.
- Betrouwbaarheid.
- Duidelijke structuur en regels.
- Zo weinig mogelijk beroep doen op het geweten, het schuldgevoel of het emphatisch vermogen:
dit is immers zwak ontwikkeld.
- Een klimaat van acceptatie: accepteren van de persoon zoals die is en niet de persoon maar
diens gedrag afwijzen.
Slot en Spanjaard (2009) spreken van factoren die de competentie van jongeren positief beïnvloeden
en noemen dat protectieve factoren. Tot protectieve factoren worden protectieve
omgevingsfactoren en protectieve persoonseigenschappen gerekend. De basis voor de behandeling
is de dagelijkse routine, dit is de aaneenschakeling van gebeurtenissen en activiteiten in een
leefgroep die zich op een doorsnee dag volgens plan of uit gewoonte afspelen. De dagelijkse routine
biedt mogelijkheden voor het organiseren van een overzichtelijk en leefbaar klimaat. De groepsleider
gebruikt de gekozen structuur van de dagelijkse routine om prettige en leefbare situaties te creëren
met voldoende leermomenten. De mate van structuur is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en
de problemen van de kinderen of jongeren (Slot & Spanjaard, 2009). Het uitgangspunt is dat “in elke
omgeving waar mensen samenleven, overal waar groepen met elkaar moeten omgaan in een zekere
onafhankelijkheid, voor een of andere vorm van structuur gezorgd moet worden, omdat anders
chaos dreigt” (Trieschman et al., 1980, p.12). Een evenwichtige structuur is echter ook een
speelruimte waarin geëxperimenteerd kan worden met ander gedrag. Eerder is gesteld dat grenzen
stellen geen afwijzend gedrag is, maar een in het opvoedproces juist hanteren van relatie, klimaat en
situaties. “Anders gezegd: opvoedend grenzen stellen is kansen schenken” ( Rink, 2004, p.36).
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Er is een aantal criteria ontwikkeld voor het vormgeven en evalueren van een goede dagelijkse
routine (Slot & Spanjaard, 2009):
1. Consistentie: overeenkomst in handelen van groepsleiders.
2. Stimulering van de ontwikkeling: ontwikkelingstaken komen zoveel mogelijk in de dagelijkse
routine aan bod.
3. Balans tussen structuur en vrijheid, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind of de
jongere.
4. Voldoende leermomenten om nieuw gedrag te leren.
5. Hanteerbaarheid voor de groepsleiding. Hiermee wordt bedoeld dat soms een routine wordt
ingesteld, zoals de tijd van naar bed gaan, waarin de groepsleider niet kan differentiëren omdat
het dan niet werkt.
Wanneer er zich incidenten en crises in de leefgroep voordoen, zal de groepsleider zo snel mogelijk
de dagelijkse routine trachten te herstellen. De gedragsverandering vergt voortdurende
oplettendheid en scherp observatievermogen van de groepsleider, alsmede het vermogen om te
interveniëren in het gedrag.
De Lange (2005) waarschuwt ervoor dat communicatie- en sociale vaardigheidstrainingen nauwelijks
aanslaan bij relationeel gestoorde jongeren: het leren moet ingebed zijn in het alledaagse leven.
Een belangrijk aspect van de behandeling van verwaarlozende gezinnen is volgens Colapinto (1997)
het versterken van de grenzen van het gezin. Daarmee wordt gedoeld op het voorkomen dat nieuwe
interventies van buiten plaatsvinden door andere instanties, die de behandeling verstoren. Dit is een
inzicht dat in organisaties kan helpen om de rol van de top bij het stoppen van de verwaarlozing te
beschrijven, namelijk als grensbewaker voor te veel bemoeienis van buiten.

De grondhouding van de opvoeder
De behandeling van verwaarloosde kinderen is gedetailleerd beschreven in ‘De andere drie-en
twintig uur’ van Trieschman et al. (1980).
De titel verwijst naar het feit dat het de groepsleider is in de dagelijkse omgang met het kind die het
meeste met het kind te maken heeft en het meeste kan doen aan het herstel. De groepsleider staat
ook in de harde praktijk van alledag, de therapeut ziet het kind alleen in zijn spreekkamer. Herstel is
dus in beginsel mogelijk, maar daartoe dient een effectief orthopedagogisch leefklimaat gecreëerd te
worden. Aichhorn (1952) verwijst naar de grondhouding van de opvoeder en stelt dat de opvoeder
eisen dient te stellen aan het kind, die daaruit bestaan dat aan het kind iets wordt ontzegd en het
kind deze ontzegging aanvaardt. Dit is wat Baumrind (1968) ‘demandingness’ in de opvoeding noemt.
Trieschman et al. wijzen er op dat : “inzicht in het eigen functioneren een uiterst belangrijke
eigenschap is wil men als hulpverlener slagen” (Trieschman et al.,1980, p.230). Groepsleiders moeten
‘gewoon zijn en doen’: “het ‘gewoon doen’ in omstandigheden die vaak ongewoon zijn vraagt heel
wat van de groepsleider” (Slot & Spanjaard 2009, p.85). Onder ‘gewoon doen’ van de groepsleider
wordt verstaan: voorspelbaar zijn door consequent doen en laten, echtheid en eerlijkheid naar de
jongeren, een proportionele reactie geven op gedrag dat goed of fout gaat, jongeren behoeden voor
controleverlies bij heftige emoties. De groepsleider dient positie te kiezen en grenzen te stellen (Slot
& Spanjaard, 2009). Van der Most, Bast, Horn Ten, Hoogwater en Trooster (2001) pleiten voor meta
teambegeleiding, gericht op de manier waarop groepsleiders elkaar feedback geven en de mate
waarin zij zich reflecterend opstellen. Vraagstukken die daar aan de orde komen zijn de patronen die
er schuil gaan achter de realiteit. Zij noemen het gebruik van metaforen als methode om ruimte te
maken voor een gezamenlijk gesprek over wat er speelt. Trieschman et al. (1980) merken nog op dat
er in de instelling echte bereidheid tot eerlijk communiceren dient te zijn tussen leiding en
hulpverleners. De leiding moet regelmatig deel nemen aan het leven in het gebouw.
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Omgaan met de reacties van verwaarloosde kinderen en verwaarlozende gezinnen tijdens de
behandeling
Bij de behandeling, die in verwaarlozende gezinnen plaatsvindt, krijgen hulpverleners met
eigenaardige interactiepatronen te maken. Gezinnen kunnen zich manifesteren als stevig gesloten
eenheden, die zich tegen interventie verzetten en die ontkennen dat er iets mis met hen is. Andere
gezinnen geven de indruk dat zij ‘nauwelijks nog samenhangen’, de gezinsleden zijn los met elkaar
verbonden en worden ook wel ‘los zand gezinnen’ genoemd. Het zijn gezinnen waarin het dagelijks
leven te weinig is georganiseerd (Colapinto, 1997).
De zwakte van het interactionele leven van het gezin is een complicatie voor de behandeling. Dit
betekent dat het ‘normale’ gezinsleven van buitenaf gestructureerd dient te worden als voorwaarde
voor ‘normale interactie’.
Broos en Van Dun (1997) wijzen op de on(be-)handelbaarheid en de gezamenlijke
handelingsverlegenheid van zowel ouders als hulpverleners ten aanzien van de verwaarloosde
jongere. Het herstel kan niet (meer) via de persoonlijke relatie verlopen omdat die relatie verstoord
is. Aichhorn (1952) spreekt in de verhouding tussen verwaarloosde en hulpverlener van overdracht.
Hij heeft het niet over het aangaan van een relatie of verbinding als voorwaarde voor het verlenen
van hulp. Er dient overdracht plaats te vinden.
Hoe kan de hulpverlener een werkende interactie opbouwen met kinderen die zich verzetten tegen
het ontwikkelen van een adequate relatie met volwassenen, omdat zij dat niet kennen of er heel
slechte ervaringen mee hebben, omdat zij dan misbruikt werden? Broos en Van Dun (1997) en Slot &
Spanjaard (2009) spreken van distantie en tegelijkertijd betrokkenheid. Distantie heeft betrekking op
het aangaan van een persoonlijke relatie met het kind en betrokkenheid heeft betrekking op het niet
loslaten van het kind. Het antwoord op de vraag van Trieschman et al. (1980) is, dat niet gestreefd
wordt naar een persoonlijke relatie, maar een werkzame functionele relatie: dit is een relatie tussen
hulpverlener en kind die werkzaam is voor het leerproces van het kind. De reactie van
verwaarloosde kinderen is destructief en vijandig naar de hulpverleners zoals deze kinderen
aanvankelijk gevoeld hadden jegens de volwassenen uit hun vroegere leven. Zodra de kinderen
ervaren dat de hulpverleners, echt verandering nastreven, is de reactie heftig (Redl & Wineman,
1987). Door de totale afwezigheid van gevoelsrelaties met volwassenen hebben zij een angst voor
affectie en doen alles om te bewijzen dat volwassenen niet deugen. De behandelaar moet hier tegen
kunnen. Omer benadrukt dat de opvoeder het destructieve gedrag niet uit de weg moet gaan, maar
er moet zijn: dit is “parental presence” (Omer, 2004, p6.)
Herhaaldelijke frustratie en desillusie is het patroon dat verwaarloosde kinderen kennen.
Pas wanneer de hulpverlener niet op het verzet en de provocaties ingaat, gaat het verwaarloosde
kind twijfelen en gaat eerder onbewust dan bewust beseffen “dat hij te maken heeft met een
volwassene, die niet de te bestrijden autoriteit is, maar de bondgenoot’ en voegt daaraan toe: ‘niet
de vriend, want die heeft hij niet” (Aichhorn, 1952, p .104). Het kind richt zich onmiddellijk op een
andere volwassenen als het daar wel zijn zin kan krijgen. De Lange (2005) stelt dat een opvoeder
bereid moet zijn de lange weg van aansluiting met het kind te gaan.
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3.8

Samenvatting

Wat is er in dit hoofdstuk gedaan
In dit hoofdstuk is opvoeden en in het bijzonder verwaarlozen en de effecten daarvan op de
ontwikkeling van kinderen als metafoor onderzocht om als volgende stap verschijnselen in
organisaties, zoals in de casus GVB in hoofdstuk 2, te kunnen verklaren.
Er is literatuuronderzoek verricht in het bronddomein van de ortho-pedagogiek aan de hand van vijf
vragen:
1. Wat is verwaarlozing en hoe kan een diagnose gesteld worden:
dit is beschreven in paragraaf 3.3
2. Hoe gedragen verwaarlozende ouders/opvoeders zich: dit is beschreven in paragraaf 3.4
3. Hoe gedragen verwaarloosde kinderen zich: dit is beschreven in paragraaf 3.5
4. Wat zijn goede en slechte opvoedingsstijlen: dit is beschreven in paragraaf 3.6
5. Wat is een effectieve behandeling: dit is beschreven in paragraaf 3.7

Welke inzichten heeft dat opgeleverd
Het begrip verwaarlozing (‘neglect’) is onderscheiden van het begrip mishandeling (‘abuse’). Het gaat
om het nalaten van opvoedingshandelingen door de ouder of opvoeder die verantwoordelijk is voor
de opvoeding die het kind nodig heeft (Rink, 1995 en Van der Ploeg, 2010). Opmerkelijk is dat uit
onderzoek blijkt dat de schade van ‘neglect’ voor kinderen ernstiger is dan van ‘abuse’ (English,
1998).
Je zou kunnen spreken van ‘verwaarlozing in enge zin’, waarmee dan gedoeld wordt op het
veronachtzamen (‘neglecting’) van het kind door de ouders en ‘verwaarlozing in brede zin’
waaronder dan ook vallen verwenning, toegeeflijkheid en overscherming, overschatting (het niet
aansluiten bij de ontwikkeling van het kind) en een dominante houding van de ouders (Rink, 2004).
Een belangrijk inzicht is dat verwaarlozen geen vooropgezet gedrag is van opvoeders, maar een
combinatie van een gebrek aan bewustzijn en kennis, bekwaamheid, bereidheid en beschikbaarheid
van opvoeders (Verhey, 1990). Het gaat om een wisselwerking van tekortkomingen van de ouders
(‘parenting deficits’), van het kind (‘child deficits’) en van de sociale leefomgeving (‘community
deficits’)(Smith & Fong, 2004). Er ontstaat een schadelijk interactiepatroon tussen opvoeder en kind
(Glaser, 2002): wanneer het opvoeden weinig doeltreffend is, raken ouders minder betrokken bij de
opvoeding (Smith & Fong, 2004).
Diagnose van verwaarlozing is lastig, omdat het gaat om iets dat ontbreekt in de opvoeding van het
kind, namelijk ‘a desired set of conditions of behaviors’ (McSherry, 2007). Verwaarlozing is een
langdurig patroon van inadequate zorg (Hutchison, 1990). De effecten daarvan worden pas op
termijn zichtbaar in het gedrag van de kinderen: het probleemgedrag is een uitingsvorm van
verwaarloosd zijn die diagnostische betekenis heeft, dat wil zeggen dat het probleemgedrag verwijst
naar verwaarlozing (Thoomes-Vreugdenhil, 1999).
Voor de diagnose van verwaarlozing zijn derhalve drie elementen van belang: het sociale leefklimaat
of de context, het gedrag van de opvoeders en het gedrag van de kinderen.
Opvallende uitingen van probleemgedrag van kinderen als gevolg van verwaarlozing, die herkenbaar
zijn in de casus GVB, zijn vormen van grenzeloos gedrag, niet reflecteren en leren, ontwijken van
verantwoordelijkheid, zelfhandhavingsgedrag en heftige en vijandige reacties op pogingen tot hulp
en verandering. Een nieuw inzicht is dat dit gedrag functioneel is als reactie op de verwaarlozing, het
is overlevingsgedrag.
Uit de verkenning van de opvoedingsstijlen kan geconcludeerd worden dat de verwaarlozende
opvoedingsstijl een schadelijker effect heeft op een kind dan autoritair opvoeden (Baumrind, 1991).
Geen interactie tussen ouder en kind is erger dan interactie gebaseerd op macht.
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Een toegeeflijke opvoedingsstijl heeft overigens ook een negatieve invloed op de ontwikkeling van
kinderen: het bieden van structuur is nodig voor het ontwikkelen van zelfstandigheid (Baumrind,
1978).
Er is gekeken naar behandelprogramma’s die zich uitsluitend richten op ‘neglect’. Voor deze studie is
gebruik gemaakt van een combinatie van inzichten met betrekking tot de gezinssituatie en de
behandelsituatie. Daarbij is gekeken naar interventies die zich richten op verandering van de
opvoedingsstijl, de eisen die aan het sociale leefklimaat gesteld worden en het omgaan met de
reacties van het verwaarloosde kind. Vanwege de heftigheid van de te verwachten reacties is
gekeken welke grondhouding de hulpverlener of opvoeder in de behandeling dient aan te nemen:
deze dient een evenwichtige combinatie van betrokkenheid en distantie te kunnen hanteren en kan
niet uitgaan van het ontwikkelen van een wederkerige relatie en wederzijds vertrouwen.
Het doel van de behandeling is als eerste gericht op herstel van een voorspelbaar alledaags leven
waarin veel structuur is. Vertaald naar opvoedingsstijlen betekent dit een directieve stijl die
geleidelijk overgaat in een autoratitieve of gezaghebbende opvoedingsstijl.

Wat is de betekenis voor deze studie
Van belang is te weten dat in de diagnose van verwaarlozing via ‘indirect bewijs’ gewerkt moet
worden: de gedragsuitingen van kinderen kunnen gezien worden als een indicatie dat er iets
ontbroken heeft in de opvoeding wat het kind wel nodig had. Vertaald naar organisaties gaat het om
gedrag van medewerkers dat kennelijk een diagnostische betekenis heeft voor de onderliggende
oorzaken. Het ontbrekende in de opvoeding kan als een verwaarlozende stijl van opvoeden
aangeduid worden en als een leefklimaat waarin structuur, routine, begrenzing en bescherming
ontbreken. Dit kan naar organisaties vertaald worden als een verwaarlozende stijl van leidinggeven in
een context waar het ontbreekt aan orde in het alledaagse leven in de organisatie. Het stellen van
een diagnose bij verwaarlozing dient de geschiedenis van een organisatie te omvatten en is niet
slechts een kwestie van het aanwijzen en wegnemen van een aantal zichtbare oorzaken: het stellen
van een diagnose zal er uitzien als een proces van zichtbaar maken wat ontbroken heeft en het
onthullen welke effecten dat heeft op gedrag van leiding en medewerkers. Daarbij dient rekening
gehouden te worden met ontkenning en heftige weerstand. Voorts wordt duidelijk dat behandeling
zich in organisaties vooral op verandering van de stijl van leidinggeven dient te richten en op het
herstellen van het alledaagse organisatieleven. De begeleiding van het herstel vereist een andere
grondhouding dan waar adviseurs doorgaans van uit gaan, namelijk het ontwikkelen van een relatie
met het cliëntsysteem van waaruit gewerkt wordt als prioriteit en voorwaarde voor succesvol
interveniëren. In een verwaarloosde organisatie dient de adviseur zich anders te verbinden met het
cliëntsysteem en evenwicht tussen betrokkenheid en distantie te bewaren.
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Hoofdstuk 4 Naar een interventiemethode voor verwaarloosde organisaties
4.1

Inleiding

In de hoofdstuk 4 worden aan de theorie uit het brondomein van de orthopedagogiek inzichten
ontleend voor het domein van de organisatiekunde. De inzichten worden vervolgens
geoperationaliseerd in een interventiemethode voor verwaarloosde organisaties. De
interventiemethode bestaat uit twee fasen: het stellen van de diagnose en de interventies voor
herstel.

Fase 1
Deel I : Interveniëren Diagnose
15 kenmerken
Deel II: Evalueren

Zijn de 15 kenmerken
behulpzaam?

a.

c.

Fase 2
Herstel
b.
10 criteria en
ontwikkeling van leiderschapsstijl
Zijn er aantoonbare effecten?
d.

In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de deelvragen in dit onderzoek die betrekking
hebben op het proces van interveniëren in verwaarloosde organisaties (deel I van dit onderzoek):
a. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om de mate van verwaarlozing van een
organisatie vast stellen. De kennis wordt geoperationaliseerd in vijftien kenmerken van
verwaarlozing waarmee een diagnose gesteld kan worden. De interventies voor het stellen van
een diagnose worden beschreven, alsmede wat de taak en rol van de adviseur en de
organisatieleden is bij het stellen van de diagnose.
b. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om het herstel van verwaarlozing in een
organisatie aan te pakken? De kennis wordt geoperationaliseerd in een tiental criteria waar een
organisatie aan dient te voldoen om het proces van verwaarlozing te stoppen en het proces van
herstel in gang te zetten, alsmede de taak en rol van de adviseur om de criteria te
implementeren. Tevens worden leiderschapsstijlen beschreven die worden aangevuld met
inzichten uit onderzoek naar (in-)effectieve opvoedingsstijlen en is een interventieprogramma
opgesteld voor de ontwikkeling van een leiderschapsstijl die past bij herstel van verwaarlozing.
Tot slot is het beoogde effect op medewerkers van de verandering in leiderschapsstijl
geoperationaliseerd met behulp van het begrip self-efficacy.
Deel II van het onderzoek komt aan de orde in de hoofdstukken 5 en 6.
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In onderstaande figuur is te zien hoe kennis uit het brondomein orthopedagogiek is afgeleid en
vertaald in toepasbare inzichten, instrumenten en methoden.

Orthopedagogiek

metaforen
Organisatiekunde

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Toepasbare inzichten
verwaarloosde organisatie

inzichten

Vijftien kenmerken
voor diagnose: § 4.2

Tien criteria
voor herstel: § 4.3

instrumenten
Leiderschapsstijlen
en interventies: § 4.4

methoden

Methode voor het stellen van een
diagnose:
interventie en rol adviseur
fase 1: § 4.2

Figuur 4.1 :

4.2

Methode voor het interveniëren
bij herstel van verwaarloosde
organisaties
fase 2: § 4.3

de transfer van kennis van het brondomein naar het doeldomein en hoe deze is
geoperationaliseerd

Diagnose van verwaarloosde organisaties

Welke inzichten uit de orthopedagogiek zijn in organisaties toepasbaar? Hieronder wordt op basis
van de literatuur uit het brondomein een beschrijving gegeven van een verwaarloosde organisatie
die wordt samengevat in vijftien kenmerken voor de diagnose van verwaarlozing in organisaties.
Daarna wordt de methode voor het stellen van de diagnose besproken en hoe de adviseur dat doet.

Wat is een verwaarloosde organisatie
In organisaties is het onderscheid in mishandeling (‘abuse’) en verwaarlozing (‘neglect’), zoals dat in
de orthopedagogiek wordt gemaakt, eveneens relevant. In deze studie zal over verwaarlozing in
brede zin worden gesproken en deze omvat veronachtzaming (‘emotional neglect’ zoals in Van der
Ploeg & De Groot, 2010) verwenning, toegeeflijkheid en overbescherming alsmede overschatting
(het niet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de organisatie) en een dominante houding (zie
paragraaf 3.4 en in Rink, 2004).
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In deze studie wordt gesproken over verwaarlozing als handeling en over verwaarloosde organisaties
die de gevolgen van verwaarlozing in zich dragen. Fysieke mishandeling komt weliswaar voor in
organisaties, maar valt buiten de scope van deze studie. Psychische mishandeling kan eveneens
voorkomen in organisaties, zoals blijkt uit studies naar destructief leiderschap (Tepper, 2007). Vanuit
de verwaarlozing in brede zin wordt ingezoomd op verwaarlozing in enge zin: het niet ingaan door
leidinggevenden op behoeften en capaciteiten van medewerkers èn het niet eisen stellen van eisen
aan prestaties èn het niet stellen van grenzen en normen in het dagelijkse organisatieleven.
Chronische verwaarlozing van kinderen blijkt schadelijker dan mishandeling (zoals in Baumrind, 1991,
English, 1998, McSherry, 2007 en Smith & Fong, 2004). Indien de effecten van verwaarlozing bij
volwassen enigszins vergelijkbaar zijn met die bij kinderen, dan zal verwaarlozing zichtbaar worden in
het gedrag van medewerkers in een organisatie (zoals in Aichhorn, 1952 en Kaplan et al., 1999). Het
is een proces van lange duur, waarvan de effecten op termijn zichtbaar worden (zoals in Dubowitz,
2007). Omdat de schadelijkheid samenhangt met de duur van de verwaarlozing, dient in organisaties
naar de geschiedenis van de organistieontwikkeling gekeken te worden (Kampen, 2007c).
De relaties tussen leiding en medewerkers worden gekenmerkt door wantrouwen en spelgedrag
(zoals in Van Hekken, 1988). De medewerkers doen alsof zij verbinding hebben met de doelstellingen
van de organisatie (zoals in Rosenthal, 1987). De gedragspatronen tussen leiding en medewerkers
versterken elkaar: het gedrag van de leiding roept een tegenreactie bij medewerkers op (zoals in Van
Driel et al., 1982). Bij ernstige verwaarlozing zijn de relaties zodanig verstoord, dat de wederkerigheid
verdwijnt en zelfhandhaving bij medewerkers voorop staat (zoals in Aichhorn, 1952 en Redl &
Wineman, 1987). Dit betekent dat vele gangbare managementbenaderingen gericht op stimuleren,
ontwikkelen, belonen of straffen van medewerkers de bedoelde uitwerking zullen missen, omdat zij
impliciet uitgaan van wederkerige relaties tussen leiding en medewerkers. Het ontbreken van een
wederkerige relatie en de zelfhandhaving zijn herkenbaar in de GVB casus. Medewerkers werken
mee in de veranderprojecten zoals de casus verkeersleidingen, maar ‘doen alsof’ om voor zichzelf
een ongrijpbare positie te verwerven (zoals in Rosenthal, 1987).
De (top-)leiding in een organisatie is verantwoordelijk voor de verwaarlozing, maar hoeft niet
schuldig te zijn, het nalaten is doorgaans niet bewust gedaan (zoals in Rink, 1995). De top kan in
beslag genomen worden door grote beleidsdrukte, managen van de externe omgeving of ambitieuze
toekomstplannen (Kampen, 2007c). Het effect is steeds dat de leden van top en hoger management
niet beschikbaar zijn voor de interne organisatie (zoals in Erickson & Egeland, 1996 en Glaser, 2002).
Verwaarlozing in organisaties ontstaat niet door slechts één mislukte reorganisatie of fusie, hoe
ingrijpend dergelijke veranderingen ook kunnen zijn voor de organisatieleden. Verwaarlozing in
organisaties is een langdurig proces, waarbij sprake zal zijn van een latente fase van verwaarlozing en
een manifeste fase van verwaarlozing (zoals in Smis, 1984). In de latente fase is er nog geen zichtbaar
probleemgedrag en lijdt de output van de organisatie er nog niet onder. De kans op ‘neglect of
neglect’ is in organisaties zeker aanwezig, vooral als de bedrijfsresultaten in de buitenwereld nog in
orde lijken (zoals in McSherry, 2007). Verwaarlozing is een proces dat een tijd lang voor de
buitenwereld onopgemerkt kan plaatsvinden en genegeerd kan worden door de verantwoordelijke
leiding, onder verwijzing naar goede bedrijfsresultaten of inspectierapporten.
De directe leiding en de medewerkers in een verwaarloosde organisatie hebben niet om de hulp van
buitenaf gevraagd die door de top is ingeroepen. Dit betekent dat er in de diagnosefase sprake kan
zijn van ontkenning, dat de adviseur om de tuin geleid kan worden en dat de betrokkenen alleen
plichtmatig meewerken aan de diagnose (zie ook van der Ploeg & de Groot, 2010).
Als er sprake is van een langdurig proces van verwaarlozen, waarvan de schadelijke effecten pas op
termijn zichtbaar worden, rijst de vraag wanneer verwaarlozing dan aan het licht komt:
Slot en Spanjaard (2009) zeggen daarover dat het ontbrekende blijkt wanneer kinderen moeite
hebben om belangrijke ontwikkelingstaken te vervullen.
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Die gedachte betekent dat het verwaarloosd zijn van organisaties blijkt wanneer een organisatie
moeite heeft belangrijke ontwikkelingstaken te vervullen. Dit zijn veranderingen en ontwikkelingen in
de omgeving van de organisatie, zoals voldoen aan eisen van opdrachtgevers of klanten, nieuwe
marktsituatie, economische factoren die vragen om nieuwe vaardigheden. De competenties die
nodig zijn voor het vervullen van die ontwikkelingstaken ontbreken of schieten tekort.
De diagnose van verwaarlozing is lastig, omdat het gaat om iets wat ontbreekt, bijvoorbeeld ten
aanzien van condities in de organisatie of bepaald gedrag van leidinggevenden (zoals in Kempe et al.,
1962 en Dubowitz, 2007). Het is lastig om ‘te bewijzen’ dat iets wat er niet is, de oorzaak kan zijn
voor ernstige problemen in de organisatie. Handelingen zijn nu eenmaal beter aanwijsbaar dan
nalatigheden (zie ook Smith & Fong, 2004). Dit betekent dat de ontbrekende condities en
gedragspatronen niet zomaar aangewezen kunnen worden en als dé oorzaak aangemerkt, maar
ontdekt en onthuld dienen te worden. De adviseur dient dus oog te hebben voor wat er ontbreekt
(Kampen, 2007). Wat ontbreekt in verwaarloosde organisaties betreft een heldere verdeling van
taken en rollen of het toezicht daarop, stabiele relaties bijvoorbeeld door vele wisselingen in de
leiding en routines in het dagelijkse organisatieleven die worden voorgeleefd door de leiding.
Bij de diagnose van verwaarlozing dient onderscheid gemaakt te worden in het probleemgedrag van
medewerkers en het verwaarlozen als handeling waarvoor de leiding verantwoordelijk is (zoals in
Aichhorn, 1952). “The effects of neglect often do not leave visible scars and a child may appear to
have been unharmed” (Smith & Fong, 2004, p.59). Dat geldt ook voor medewerkers in een
verwaarloosde organisatie: de gevolgen van ontbrekende leiding en begrenzende condities komen
tot uiting in het gedrag van medewerkers in de organisatie. Het gedrag van verwaarloosde
medewerkers heeft derhalve een diagnostische betekenis (zoals in Thoomes Vreugenhil, 1999). Door
het gedrag van medewerkers te observeren, kan een indicatie worden verkregen of er sprake is van
verwaarloosd zijn (zoals in Rink, 2004). De gedragsuitingen van medewerkers vertonen
overeenkomsten met gedrag van verwaarloosde kinderen en er kan nu een andere betekenis en
waardering aan gegeven worden dan ‘weerstandsgedrag’ of ‘ eigenbelang’, zoals gedacht werd in de
casus GVB. Het gedrag van medewerkers in verwaarloosde organisaties kan gezien worden als
zelfhandhavingsgedrag dat functioneel is om te overleven (zoals in Rosenthal, 1987). Het
probleemgedrag van medewerkers is zichtbaar en goed te observeren in groepen: dit is een
geschikte vindplaats, omdat het gedrag daar heftiger is dan in een tweegesprek en de groepsleden
elkaar versterken (Kampen, 2007, zie ook Rosenthal, 1987). In de interactie van medewerkers en
leidinggevenden zullen verwaarloosde medewerkers veel schijngedrag vertonen. Bij ernstige en
langdurige verwaarlozing moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat medewerkers zich
hebben afgesloten voor de werkelijkheid. De relatie met de leiding en de organisatie is niet
symmetrisch meer of zelfs psychologisch verbroken (zoals in Smis 1984).
In het brondomein werden uitingen van probleemgedrag van kinderen aangetroffen die herkenbaar
zijn in het gedrag van medewerkers in de casus GVB (Kampen & Schuiling, 2007 en Kampen &
Mulder, 2007). Deze zullen gebruikt worden voor de diagnose in de drie casus in deze studie. Het
betreft de volgende gedragsuitingen (ontleend aan Redl & Wineman, 1987 en Rosenthal, 1987):
- Grenzeloos gedrag: gedrag dat niet ‘normaal’ is in het alledaagse organisatieleven. Gedrag
dat over de grens gaat en waarop gereageerd wordt met een ‘matter of fact’-houding;
- Niet kunnen reflecteren en leren;
- Ontwijken van verantwoordelijkheid;
- Zelfhandhavinggedrag: gedrag dat bewust misleidt;
- Onschadelijk maken van degene die gedragsverandering verlangt. In deze studie zal dit als
weerstand tegen de adviseur en de leiding worden gezien.
Herkenbaar is ook dat degene die dergelijk gedrag vertoont zich niet wil laten corrigeren en elke
verantwoordelijkheid voor de effecten van het eigen gedrag afwijst (zoals in Redl & Wineman 1987).
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Inzoomen op leiderschap
Verwaarlozen is iets dat ontbreekt, namelijk sturing en begeleiding van de ontwikkeling in
organisaties. De beschrijving van opvoedingsstijlen is behulpzaam bij het woorden geven aan het
ontbrekende en nu kan de parallel met leiderschapsstijlen getrokken worden (zoals in Maccoby &
Martin 1983, Fleishman, 1953 en 1961).
Op basis van die inzichten kan onderscheid gemaakt worden in gedrag van leidinggevenden dat tot
een normale ontwikkeling van de organisatie leidt (zoals in Baumrind, 1991) en gedrag van
leidinggevenden dat als verwaarlozend kan worden aangemerkt (zoals in Darling & Steinberg, 1993).
Die inzichten kunnen zowel bij de diagnose van verwaarlozing als bij de interventies voor herstel
gebruikt worden.
Verwaarlozing is problematisch gedrag van leidinggevenden dat als een uiting van onvermogen kan
worden gezien, maar hen niet van hun verantwoordelijkheid als leidinggevende ontslaat (zoals in
Rink, 1995). Verwaarlozende leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid niet en pakken hun
rol niet op van structuur bieden aan en ingaan op de behoeften, kwaliteiten en competenties van de
medewerkers. Evenals bij ouders/opvoeders dient bij leidinggevenden naar hun bekwaamheid voor
de rol gekeken te worden, de bereidheid om die rol te vervullen en de condities om die rol adequaat
te kunnen vervullen.
Ouders die verwaarlozen en steeds maar toegeven, hebben geen positie tegenover hun kinderen
(Baumrind, 1968, Broos & Van Dun 1997 en Rink 2004). Leidinggevenden die geen heldere
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben in de organisatie kunnen geen positie innemen
naar hun medewerkers om eisen aan hen te stellen of te begrenzen. In verwaarloosde organisaties
dient gekeken te worden of de leidinggevenden, in het bijzonder de direct leidinggevenden, ‘in
positie’ zijn. Dit betekent dat gekeken dient te worden naar de managementstructuur en naar de
invulling van de rol van manager. Tevens dient bij leidinggevenden de oorzaak van toegeeflijkheid
onderzocht te worden: is het vermijdgedrag uit onvermogen of uit onwil.
De context waarin de organisatie functioneert is van invloed op de beschikbaarheid van de
leidinggevenden voor hun medewerkers. In verwaarloosde organisaties dient gekeken te worden
naar de mate waarin leidinggevenden in beslag genomen worden door beslommeringen of zaken
buitenshuis, waardoor zij ‘psychologically unavailable’ zijn voor de medewerkers (in de betekenis van
Erickson & Egeland 1996 en Glaser 2002). Ook hier is de duur van belang. Tijdelijke afwezigheid van
een leidinggevende door een intensief project is nog geen verwaarlozing.
In de diagnose dienen tevens situationele factoren van verwaarlozend leiderschap te worden
betrokken en dient naar de geschiedenis van de organisatie en de economische situatie van de
organisatie gekeken te worden (zoals in Azar & Cote, 2005).
In deze studie zal als definitie van een verwaarloosde organisatie gehanteerd worden:
Een verwaarloosde organisatie is een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan sturing en
begeleiding van de organisatieontwikkeling als gevolg waarvan patronen van schadelijke interactie
tussen leiding en medewerkers ontstaan (zoals in Glaser, 2002).
De top van de organisatie overschat de mogelijkheden van de organisatie, sluit met haar beleid niet
aan op wat de organisatie aankan en is zelf niet in positie en beschikbaar. In de inrichting van de
organisatie ontbreken duidelijke rollen en taken en het ontbreekt aan toezicht op het feitelijk
functioneren of het toezicht is ‘weggeorganiseerd’ in systemen en procedures.
De directe leiding verzuimt in het alledaagse organisatieleven structuur te bieden, eisen te stellen en
is niet attent/oplettend op gedrag en behoeften van medewerkers (zoals in Maccoby & Martin,
1983). De top en het hoger management hebben signalen van verwaarlozing genegeerd (zoals in
McSherry, 2007) en hebben verzuimd de directe leiding te steunen, grenzen te stellen en te
handhaven (zoals in Rink, 1995).
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Schadelijke interactie is het gevolg van het ontbreken van functionele interactie, waaronder het
gedrag verstaan dient te worden dat past bij de taak en rol die een leidinggevende of medewerker
geacht wordt te vervullen in de organisatie. Het is lastig vast te stellen waar functionele interactie
tussen leiding en medewerkers overgaat in schadelijke interactie (zoals in Dubowitz, 2007). Het
ontbreken van functionele interactie dient als een continuüm te worden voorgesteld met aan het
ene uiterste uitsluitend instrumentele interactie, waarbij menselijk functioneren wordt genegeerd en
aan het andere uiterste persoonlijk emotionele interactie, waarbij er geen distantie meer is tussen de
persoon en diens gedrag in de rol. Een vorm van instrumentele interactie is aansturen op basis van
cijfers en procedures. Een vorm van persoonlijke interactie is vermengen van privé- en werkrelaties
door leidinggevenden en medewerkers.

Kenmerken van een verwaarloosde organisatie
Voor het beschrijven van de kenmerken van een verwaarloosde organisatie wordt de driedeling
gevolgd die Smith & Fong (2004) hebben gemaakt:
A. De context van de organisatie: ‘organizational deficits’ te vergelijken met ‘community deficits’,
dit zijn tekortkomingen in de organisatie zoals het ontbreken van ‘social support’ door de top en
staf. Dit is van belang om de invloed van de context van de organisatie op het proces van
verwaarlozing te kunnen vaststellen en de verwaarlozing te kunnen stoppen.
Doel is: vaststellen in welke mate er factoren zijn in de context van de organisatie die wijzen op
verwaarlozing en die de verwaarlozing in stand houden.
Dit heeft betrekking op de ontwikkelingsgeschiedenis van de organisatie, de kenmerken van het
primaire proces, de sociaal economische situatie van de organisatie, de verbondenheid van de
top, de houding van het hoger management ten opzichte van mogelijke verwaarlozing alsmede
de positionering van de direct leidinggevenden.
B. Gedrag van de leiding: ‘leadership deficits’, tekortkomingen in het leiderschap te vergelijken met
‘parenting deficits’. Dit is van belang om de rol van de leidinggevenden in het proces van
verwaarlozing te kunnen vaststellen.
Doel is het vaststellen van de handelingsbekwaamheid of handelingsverlegenheid van de
leidinggevenden in hun rol en of zij de verantwoordelijkheid nemen in die rol. Daarbij wordt
tevens gekeken of de (directe) leiding zelf slachtoffer is van verwaarlozing.
C. Gedrag van medewerkers: ‘subordinates deficits’, gedragsuitingen van verwaarloosde
medewerkers, te vergelijken met ‘child deficits’ (tekortkoming in het gedrag van het kind). Dit is
van belang omdat de gedragsuitingen een verwijzing naar verwaarlozing inhouden.
Doel is het vaststellen van de mate van zelfhandhaving van medewerkers. Dit gebeurt door naar
de interactie van medewerkers en leiding te kijken en de interactie in groepen (zie Rosenthal
1987 en Kampen, 2008). Daarbij wordt tevens de interactie met de adviseur betrokken.
De toepasbare inzichten ten behoeve van de diagnose van een verwaarloosde organisaties worden
samengevat in 15 kenmerken die gebruikt zullen worden bij de diagnose in de casusstudies.
Hieronder zijn de kenmerken van een verwaarloosde organisatie uitgewerkt: daarbij is de driedeling
van Smith en Fong (2004) toegepast.
De context van de organisatie: zes kenmerken
1. In de geschiedenis van de organisatie hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden,
waarvan de gevolgen nog van invloed zijn op het huidige functioneren. Reorganisaties zijn niet
afgemaakt of snel weer door nieuwe organisatieconcepten en -veranderingen ingehaald. Dit gaat
gepaard met vele wisselingen in de leiding. Dit kenmerk verwijst naar de duur van verwaarlozing.
2. De kenmerken van het primaire proces van de organisatie kunnen een nadrukkelijke behoefte
om aandacht van de leiding voor de medewerkers vergen.
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3.

4.

5.

6.

Denk hier aan problematiek waar hulpverleners mee geconfronteerd kunnen worden, of de
calamiteiten waar een trambestuurder mee te maken kan krijgen, of de bejegening van
medewerkers door hun cliënten in een zorginstelling die om compenserende aandacht van hun
leidinggevende kan vragen. Dit kenmerk verwijst naar de behoefte aan aandacht en bescherming
van medewerkers.
De welstand van de organisatie in de vorm van toereikende (financiële) middelen om haar taken
te kunnen verrichten, kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van tijd en geld
voor intervisie en opleiding van medewerkers. Dit kenmerk verwijst naar de materiële condities
waarin de organisatie verkeert en die bijdragen aan verwaarlozing.
De top van de organisatie was of is losgezongen van de organisatie. De top leeft een eigen
werkelijkheid die vooral op een (overleving-)strijd met de buitenwereld is gericht. De top heeft
geen aandacht voor en is niet beschikbaar voor de interne organisatie. Zij besteedt veel tijd aan
strategisch overleg met externe stakeholders en is het grootste deel van de tijd buiten de
organisatie. Dit kenmerk verwijst naar de mate waarin de top ‘psychologically available’ is en
steun geeft aan leiding en medewerkers in de organisatie.
Het hoger management en de staf worden beheerst door angst. Zij durven de werkelijkheid in de
organisatie niet aan de top voor te houden uit vrees om de schuld te krijgen voor de problemen
in de organisatie. Zij kunnen vluchten in projecten of zich beperken tot beheermatige
managementtaken. Zij hanteren begripvolle vermijding om niet in te gaan op de problemen.
Dit kenmerk verwijst naar het risico van ontkenning en van ‘neglect of neglect’ dat in hoofdstuk
3 is besproken.
De directe leidinggevenden hebben geen positie of durven hun positie en rol niet in te nemen,
omdat zij geen steun van de hogere leiding en of de staf krijgen. Geen positie hebben komt voor
bij functies als teamcoördinator of bij duale managementstructuren zoals in zorg, onderwijs of
justitiële organisatie. Stafdiensten hebben veelal een dominante positie. Onder dit kenmerk
vallen eveneens de direct leidinggevenden die voor een belangrijk deel van hun taak in beslag
worden genomen door administratieve taken of door personeelstekorten meewerken in de
uitvoering. De direct leidinggevenden zoeken vaak houvast in het strikt naleven van procedures.
Dit kenmerk verwijst naar het belang van het in positie zijn van de ouders/opvoeders om hun rol
als opvoeder te kunnen vervullen.

Gedrag van de leiding: vier kenmerken
7. De leiding is weinig ‘demanding’ (eisend) naar de medewerkers en biedt hun weinig structuur. Er
is geen heldere of eenduidige visie op het werk. Er worden weinig of geen concrete eisen gesteld
aan de taakuitvoering. Prestaties of kwaliteitseisen zijn niet ‘smart’ geformuleerd. Er is weinig
controle en toezicht op de taakuitvoering en sociaal gedrag in de organisatie. Grenzen kunnen
worden overschreden zonder consequenties. Er is een informele cultuur waarin eigen normen en
waarden overheersen. Bij normafwijkend gedrag kijken leidinggevenden het liefst een andere
kant op. Dit kenmerk verwijst naar de dimensie van het structuur en houvast bieden in de
opvoeding, en verwijst naar het stellen van zodanige eisen dat deze een uitdaging voor de
ontwikkeling inhouden.
8. De leiding laat weinig ‘responsiveness’ zien. Er wordt niet ingegaan op de individuele kwaliteiten
en competenties van medewerkers. Op de behoeften van medewerkers wordt met generieke
regels geantwoord. OR en/of vakbonden kunnen hierop aandringen als bescherming tegen de
leiding die zij wantrouwen en ter voorkoming van willekeur van de leiding naar medewerkers.
De leiding kan haar eigen onvermogen achter de regels of de invloed van staffunctionarissen
verbergen.
Dit kenmerk verwijst naar de dimensie van het ingaan op de behoeften van kinderen waardoor
zij zich gewaardeerd voelen om wie zij zijn.
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9. De leidinggevenden zijn fysiek en/of emotioneel niet beschikbaar om aandacht te geven aan hun
medewerkers. Dit kan door de omstandigheden zijn zoals vele projecten die gelijktijdig lopen of
het waarnemen van de leiding van een ander team.
Het kan echter ook een keuze zijn, omdat de leidinggevende niet weet hoe met mensen om te
gaan, meer gericht is op de inhoud van het werk, of ambities heeft om hogerop te komen.
Dit kenmerk verwijst naar de mate waarin de directe leiding ‘psychologically available’ is en steun
geeft aan leiding en medewerkers in de organisatie.
10. De direct leidinggevenden zijn aan het overleven. Zij spelen het spel van de hogere leiding mee.
Hun positie naar de medewerkers handhaven zij door ruimte te vinden in de regels en door er de
hand mee te lichten om in de gunst te komen bij medewerkers.
Zij verdiepen zich in het privéleven van hun medewerkers om via dat bondgenootschap dingen te
verlangen van medewerkers in het werk. De direct leidinggevenden vinden hun weg in de
organisatie via een netwerk van persoonlijke contacten, waarin het principe geldt van de ‘ene
hand wast de andere’. Dit kenmerk verwijst naar onvermogen van de ouders/opvoeders om in
hun situatie verandering te brengen.
Gedrag van medewerkers: vijf kenmerken
De kenmerken 11 tot en met 14 verwijzen naar de gedragsuitingen die een aanwijzing vormen voor
verwaarlozing. Kenmerk 15 verwijst naar de afweerreacties van verwaarloosde kinderen uit vrees
voor verandering.
11. De medewerkers vertonen grenzeloos gedrag. Zij geven een eigen interpretatie aan hun
taakinvulling. Die eigen interpretatie wijkt af van de doelen van de organisatie. De interpretatie is
een blijk van onvrede of zelfs een vorm van wraak naar de organisatie. Dit kan ideëel
gemotiveerd worden, zoals in de zorg: het niet registreren, omdat dit ten koste zou gaan van de
tijd voor de cliënt. Het kan ook de reactie zijn op het gebrek aan aandacht vanuit de organisatie
zoals de buschauffeur die zich ziek meldt na een verlofweigering. De grenzeloosheid uit zich ook
in gedrag naar leidinggevenden, naar collega’s of naar cliënten. Medewerkers permitteren zich
vrijheden of komen afspraken niet na. Wanneer zij op hun grensoverschrijdende gedrag worden
aangesproken reageren zij met een ‘ matter of fact’ –houding zoals de buschauffeur die zegt:
‘Amsterdamse humor moet je tegen kunnen’. Na verloop van tijd valt het de medewerker zelf
niet meer op dat grenzen overschreden worden. Het boodschappen doen tijdens werktijd wordt
als normaal gezien. Andere vormen van grenzeloos gedrag zijn het vervagen van de grens tussen
werk en privé, of het vermengen van functionele en persoonlijke verhoudingen, zoals samen op
vakantie gaan van een leidinggevende en een medewerker.
12. Een volgend gedragskenmerk is niet kunnen reflecteren en leren. Medewerkers kunnen het
onderscheid tussen hun zijn als persoon niet meer los zien van hun functioneren in hun rol als
medewerker. Zij voelen zich in hun bestaanszekerheid bedreigd. Zij voelen zich miskend. Een
voorbeeld is de verpleegkundige die nooit ziek is, altijd bereid is tot een extra dienst, maar
woedend wordt wanneer hij op zijn bejegening van cliënten wordt aangesproken.
13. Een belangrijk kenmerk is het ontwijken van verantwoordelijkheid door medewerkers. Een
voorbeeld is de trambestuurder die zegt dat zijn werk één m2 omvat, de omvang van zijn cabine.
Hij rijdt zijn tram en daarmee basta. Een ander voorbeeld is het elkaar als collega’s niet
aanspreken op fouten of onjuist gedrag: dat moet de leiding maar doen. De medewerker ziet de
consequenties van eigen gedrag wel, maar ontkent deze wanneer hij er op wordt aangesproken
door zijn leidinggevende. Dit kan een ongeschreven regel worden tussen medewerkers
onderling, dan wordt het elkaar niet verlinken.
14. De medewerkers vertonen zelfhandhavinggedrag: gedrag dat bewust misleidt en gericht is op
overleven. De basis is losgezongen en kent een eigen horizontale solidariteit. Medewerkers
verschijnen keurig in vergaderingen of bij werkoverleg om geen negatieve aandacht op zich te
vestigen. Medewerkers vullen hun POP (persoonlijk ontwikkelplan) bewust sociaal wenselijk en
niet concreet in. Zij mijden hun leidinggevende en zoeken steun bij collega’s of OR-leden.
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Zij trekken zich zoveel mogelijk terug in hun werk en uit het zicht van hun leidinggevende. Zij
plannen afspraken buiten de deur tijdens teamvergaderingen of gaan thuiswerken.
Zij onderhouden intensieve contacten met een netwerk van gelijkgestemden: daar vinden zij
gehoor voor hun grieven tegen de organisatie en vinden erkenning voor hun miskenning door de
leiding. Er ontstaan coalities van medewerkers die gezamenlijk hun belangen tegen de
organisatie verdedigen. In die coalities betrekken zij direct leidinggevenden die zij als één van
hen beschouwen. De medewerkers proberen leidinggevenden tegen elkaar uit te spelen:
toestemming van de ene leidinggevende wordt een volgende keer als argument bij een andere
leidinggevende aangevoerd.
15. De adviseur die verwaarlozing onderzoekt, hoeft niet te rekenen op waardering. Hij ondervindt
heftige reacties op het onthullen van het gedrag van de medewerkers. De adviseur kan evenmin
rekenen op acceptatie van de werkelijkheid door de top.
De top die zijn hulp inroept, wil wel van het probleem af, maar wil daar niet publiekelijk voor
verantwoordelijk gehouden worden. Er zal weerstand zijn van het hoger management dat niet in
staat was iets aan de situatie te doen. Het hoger management zal de ernst van de problemen
ontkennen. De direct leidinggevenden zullen zich schamen voor de situatie maar ook erkenning
ervaren omdat de werkelijkheid nu openbaar gemaakt kan worden. De medewerkers zullen
argwanend reageren en de adviseur niet vertrouwen. Zij zullen proberen de adviseur aan hun
zijde te krijgen in hun strijd tegen de leiding of zij zullen de professionaliteit van de adviseur ter
discussie stellen om hem ‘onschadelijk’ te maken. De metafoor van opvoeden en leiderschap zal
niet door iedereen positief ontvangen worden: medewerkers willen niet als lastige kinderen
gezien worden, terwijl hun gedrag daar wel veel van weg heeft.

Methode voor het stellen van een diagnose aan de hand van de kenmerken en de rol van de
adviseur
Diagnostiek is de leer van het onderscheiden (Weisfelt, 2000). De adviseur doet een poging de
werkelijkheid van de organisatie te leren kennen en gebruikt daartoe een kader in dit geval de
kenmerken van een verwaarloosde organisatie. Door dit kader kan de adviseur zich concentreren op
specifieke aandachtspunten die van belang zijn om de werkelijkheid in de organisatie te leren kennen
en te kunnen begrijpen. Ieder kader biedt specifieke mogelijkheden, hier het onderzoeken van
verschijnselen van verwaarlozing, maar ieder kader heeft ook zijn beperkingen: ieder kader is in hoge
mate bepalend voor wat wij zien. Echter kijken zonder kader maakt dat we niet zo goed in staat zijn
wat we zien te plaatsen (Weisfelt, 2000). “Ieder die verstandig diagnosticeert, weet door welke bril
hij kijkt, is zich dat volledig bewust en weet ook met welk doel hij dat doet. Hij is tevens in staat de
bril weer af te zetten en een andere bril te kiezen.” (Weisfelt, 2000, p.61). Om de verschijnselen in de
casus GVB te leren begrijpen, zijn al diverse brillen geprobeerd, op basis van veranderkundige
theorie, echter zonder succes. De bril van de verwaarloosde organisatie werpt een nieuw licht op de
verschijnselen (Kampen & Schuiling, 2005: zie hoofdstuk 2). In deze studie wordt een bril gebruikt die
gemaakt is op basis van uitgebreid literatuuronderzoek in het brondomein orthopedagogiek: het is
een bril van een hogere kwaliteit dan waar in 2005 over beschikt werd (Kampen & Schuiling, 2005).
Weisfelt (2000) wijst er voorts op dat diagnose en begeleidingswerk hand in hand gaan: na de eerste
diagnose volgt een eerste behandelplan dat de begeleider in de loop van het proces steeds verder
kan bijstellen en afstemmen op de specifieke situatie. Dat gaat ook op voor verwaarloosde
organisaties: diagnose en herstel zijn geen interventies die volgen na elkaar, maar het is een cyclisch
proces waarbij door interventies te doen, bijvoorbeeld gericht op versterking van de positie van de
direct leidinggevenden, waar met ontwijkgedrag van medewerkers en betrokken leidinggevenden op
gereageerd wordt. De interventie levert dan nieuwe informatie op die toegevoegd kan worden aan
de diagnose van verwaarlozing, in dit voorbeeld zou de betreffende leidinggevende zich zelf ook
verwaarloosd kunnen voelen. In de casus GVB werd dit aangeduid met ‘het is altijd erger dan je
denkt’ en ‘het zit dichterbij dan je denkt’ (Kampen & Mulder, 2007: zie de casus in hoofdstuk 2).
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Eerder is opgemerkt dat de diagnose van verwaarlozing betrekking heeft op het constateren van ‘iets
dat er niet is, maar wel zou moeten zijn’ (zoals in Van Hekken, 1992 en Erickson & Egeland, 1996). De
mensen in een verwaarloosde organisatie weten niet beter dan dat dit hun werkelijkheid is.
Het stellen van de diagnose is geen afstandelijke interventie door een buitenstaander, maar vraagt
om een begeleid proces van bewustwording en het stimuleren van de bereidheid de
organisatiewerkelijkheid te accepteren en hier verandering in te willen brengen. Tevens werd eerder
opgemerkt dat ontkenning verwacht mag worden, naast het vertonen van sociaal wenselijk- of
spelgedrag (zoals in Rosenthal 1987, Colapinto 1997, Van der Ploeg & de Groot 2010).
Tijdens het onderzoeken van de kenmerken zal de adviseur aandacht dienen te besteden aan het
proces van engageren van de betrokkenen, in het bijzonder de top van de organisatie. Doel is om hen
in beweging te brengen. Kampen wijst er op dat procesadvisering in verwaarloosde organisaties
vanuit een functionele houding met zorgvuldige distantie dient te geschieden (Kampen, 2009b): een
methode kan daarbij behulpzaam zijn. De methode van diagnosticeren, die de adviseur hanteert, is
gericht op het inzichtelijk maken van de werkelijkheid van de organisatie en hoe betrokkenen daarin
met elkaar omgaan. Het is te vergelijken met het röntgenologisch onderzoek (zoals in Kempe et
al.,1962) en het demaskeren (Lammers et al., (1997). De methode is gericht op bewustwording en
reflectie op eigen handelen van leidinggevenden. De methode bestaat uit een cyclisch proces van
vier fasen, dat gedurende het onderzoek van de kenmerken een aantal keren doorlopen wordt in een
periode van gemiddeld zes maanden.

onthullen

Alledaagse
anders doen

organisatieleven

confronteren

aansluiten
Figuur 4.2

Methode van diagnosticeren

Onthullen
Deze fase betreft het onthullen van gedrag, gedragpatronen en gewoonten in het alledaagse leven
van de organisatie. De adviseur is vooral gericht op datgene wat betrokkenen niet meer opvalt,
negeren of als een verworven recht zijn gaan zien. Het gaat om gedrag en omgangsvormen die over
grenzen heengaan. Dit kunnen grenzen van taken, rollen of procedures zijn maar ook grenzen van
fatsoen, grenzen tussen privé en werk of zelfs persoonlijke grenzen. Een voorbeeld van een
persoonlijke grens is als een medewerker zijn of haar leidinggevende intimideert, negeert, bewust
passeert of buiten werktijd lastig valt. De adviseur stelt betrokkenen de vraag: “vind je het normaal
dat….”.
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Confronteren
Deze fase betreft het confronteren van betrokkenen, in het bijzonder de leidinggevenden maar dit
kunnen ook staffunctionarissen zijn, met hun gedrag en de effecten daarvan. Dit is voor de adviseur
de meest kritieke fase, omdat betrokkenen het vaak lastig vinden om met de gevolgen van hun eigen
gedrag geconfronteerd te worden. De adviseur dient hier de juiste setting te kiezen: confronteer ik
betrokkene onder vier ogen, of kan het in de groep. De adviseur wil de relatie in stand houden, maar
de plek der moeite niet vermijden (Wierdsma, 1999).
De adviseur krijgt vaak heftige reacties en dient dit kunnen verdragen (‘containen’) (Moeskops,
2006). Hier is steun voor de rol van de adviseur van de opdrachtgever onmisbaar: de adviseur
confronteert niet om betrokkene te beschadigen, maar om te helpen zijn of haar gedrag te
veranderen en daarmee zelf effectiever te worden in het alledaagse organisatieleven.
Aansluiten
Deze fase betreft het aansluiten op de alledaagse werkelijkheid in het organisatieleven. Dit vergt een
meer begeleidende rol van de adviseur. Hij zal gedrag bekrachtigen dat goed gaat en bemoedigen
waar onzekerheid speelt. Hij benoemt heldere grenzen en is alert op overschrijding daarvan. Bij een
leidinggevende die gewend is toe te geven is instructieve steun nodig. De adviseur kan onvermogen
en onwil bij betrokkenen goed onderscheiden.
Onvermogen in combinatie met de bereidheid tot leren vergt intensieve coaching en veel oefening.
Onvermogen door incompetentie voor de rol dient uiteindelijk wel tot een besluit te leiden over het
doorgaan in de leidinggevende positie. Dit besluit is niet aan de adviseur maar aan de opdrachtgever:
hij kan betrokkene wel inzicht in het onvermogen of de onwil bieden. Onwil neemt de vorm aan van
schijnaanpassing. De adviseur moet dit kunnen doorzien en gaat dan in zijn interventies terug naar
de fase van confronteren. Ook hier kan de adviseur wijzen op de consequenties van het niet
aanpassen van het gedrag maar het is aan betrokkene en/of diens leidinggevende om die
consequenties te trekken.
Anders doen
De vierde fase in de methode is het anders doen. Hier kan aan toegevoegd worden: “en er niet meer
over praten”. De adviseur ziet hierop toe om te voorkomen dat er wel veel gesproken wordt over
wat er in het alledaagse leven van de organisatie allemaal mis gaat, vooral door toedoen van
anderen, maar dat betrokkenen niet in actie komen en anders gaan handelen. Dit kan door iemand
gewoon aan te spreken op te laat komen, of een compliment te geven voor nieuw gedrag zoals het
op orde hebben van de dossiers. Een reden om niet langer te praten over wat er in het verleden
allemaal mis was, is gelegen in het feit dat de verwaarlozing een traumatiserende werking gehad
heeft (zie ook Broos & Van Dun, 1997). Dit wordt niet verholpen door steeds weer terug te gaan naar
die traumatiserende beleving. Het doen volgens vaste routines heeft de functie om weer regelmaat
en stabiliteit in het organisatieleven te brengen. Daarmee wordt het leven weer voorspelbaar, in het
bijzonder het gedrag van de leiding, en dat geeft een gevoel van veiligheid aan de medewerkers.
De adviseur leeft het anders doen zelf voor en stimuleert de leidinggevenden dit na te doen: de
adviseur is een rolmodel. Een voorbeeld is het zich strikt houden aan afgesproken tijden: een
bespreking van een uur duurt ook niet langer dan één uur.
De rol van de adviseur is hier weer sterk bekrachtigend, structuur bieden en begrenzend.
De adviseur doet voor wat van de leidinggevenden verwacht wordt.

Interventies van de adviseur bij het stellen van de diagnose
Het interpretatiekader voor de diagnose wordt gevormd door het concept van de verwaarloosde
organisatie en de beschreven kenmerken. De diagnose, zoals die wordt uitgevoerd door de extern
adviseur, bestaat uit een cyclisch proces van onderzoeken en het tegelijkertijd in beweging brengen
van betrokkenen in de organisatie zoals hiervoor is beschreven.
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De interventies van de adviseur in het proces van diagnose stellen zijn:
a. Engageren van de top.
De diagnose begint met een eerste verkenning aan de hand van de kenmerken. Dit gebeurt door
middel van interviews van de adviseur met leden van de top, leden van het management en
staffunctionarissen. Indien de adviseur niet is uitgenodigd door leden van de top, maar
bijvoorbeeld een lid van het hoger management of een hoofd P&O, is de volgende stap het
engageren van de top om de werkelijkheid van de organisatie te verkennen.
Dit gebeurt door een manager of staffunctionaris die de verschijnselen herkent en toegang heeft
tot de top. Daarna volgt een nadere introductie van het concept door middel van een workshop
voor leden van management en staf. De top is hierbij aanwezig en zelfs de initiatiefnemer tot de
workshop. Daarna volgt de contractering van de interventie voor diagnose met de top en het
management van de betrokken organisatieonderdelen.
b. Observeren en betekenis geven.
De adviseur bestudeert de ontwikkelingsgeschiedenis van de organisatie over een lange tijd van
in de regel tien tot twintig jaar. Er worden gegevens verzameld over de prestaties en het
functioneren van de organisatie, waarbij medewerkertevredenheidonderzoeken een rijke bron
zijn. Hiertoe behoort tevens de vraag of er veel wisselingen zijn geweest in de leiding en wat de
redenen voor het verloop waren. De adviseur neemt als observator deel aan
managementteamvergaderingen en werkoverleggen op verschillende niveaus in de organisatie
en brengt werkbezoeken om het alledaagse leven in de organisatie te ervaren. Met leden van het
hoger management en de direct leidinggevenden worden door de adviseur themabijeenkomsten
gehouden over de beleving van de situatie en de ervaren problematiek. Hieruit krijgt de adviseur
een beeld van de wijze waarop de leiding met de problematiek omgaat en hoe zij gezamenlijk
functioneren. Met de leidinggevenden organiseert de adviseur een thematisch werkoverleg voor
medewerkers, waarin met diverse werkvormen de interactie tussen leiding en medewerkers en
tussen medewerkers onderling zichtbaar wordt gemaakt. Het thema luidt: ‘wat vinden wij (niet)
normaal in ons team’.De adviseur organiseert en begeleidt een aantal intervisiebijeenkomsten
met direct leidinggevenden, waarin praktijksituaties worden behandeld. Daarin wordt zichtbaar
hoe zij omgaan met hun medewerkers in het alledaagse leven van de organisatie. De observaties
en ervaringen van de adviseur worden geïnterpreteerd met behulp van de kenmerken die
hiervoor zijn beschreven en de adviseur spiegelt zijn bevindingen naar de betrokken
leidinggevenden en naar de top. De reacties op die terugkoppelingen maken deel uit van de
diagnose.
c. Betrekken en committeren.
De adviseur onderhoudt een open communicatie met de top en de betrokken leidinggevenden,
waarin hij hen deelgenoot maakt van zijn bevindingen en betrekt bij het onderzoek. Dit gebeurt
mondeling in direct contact, via telefoon of email. In tussentijdse reflectiebijeenkomsten met de
top en betrokken leiding en staffunctionarissen legt de adviseur zijn bevindingen en de
interpretaties daarvan voor in de vorm van een dialoog. De adviseur gebruikt hierbij de
opvoedingsmetafoor.

De rol van management en staf bij de diagnose
De diagnose wordt uitgevoerd door een extern adviseur die als onafhankelijk deskundige door de top
is ingehuurd. De adviseur zal daarbij interne stakeholders raadplegen. Interne stakeholders kunnen
managers zijn, P&O-adviseurs of OR-leden die zich verwonderen over de non-responsiviteit in het
functioneren van hun organisatie. Interne stakeholders kunnen immers ‘achter de voordeur’ kijken.
Het aan de orde stellen van signalen van verwaarlozing kan een risico voor direct leidinggevenden
inhouden, wanneer niet alleen de top, maar ook de medewerkers niet naar die werkelijkheid willen
kijken.
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De agendering van signalen van verwaarlozing kan door de top als een verzuim worden opgevat waar
zij schuldig aan is. De top begrijpt dat zij er iets aan moet doen wanneer zij de werkelijkheid kent en
de medewerkers vrezen een verandering in de situatie.
Interne stakeholders kunnen bovendien onderdeel zijn van het verwaarloosde organisatiesysteem,
waardoor zij de kenmerken niet meer als zodanig zien, omdat zij niet anders weten en er aan gewend
zijn. Nieuw van buiten ingestroomde bestuurders/directeuren of stafhoofden zijn over het algemeen
in staat onbevangener te kijken naar kenmerken van verwaarlozing, omdat zij nog geen deel zijn van
het organisatiesysteem en omdat zij geen verantwoordelijkheid dragen voor het ontstaan van de
verwaarlozing. Zij dragen overigens wel verantwoordelijkheid om de verwaarlozing te stoppen en
actie te ondernemen voor herstel van het normale alledaagse organisatieleven.
De extern adviseur heeft het voordeel dat hij onbevangen kan kijken en over de expertise van het
concept beschikt om te kunnen kijken. De opdrachtgever van de adviseur dient bereid te zijn om de
werkelijkheid in zijn organisatie te accepteren en bij de situatie aan te sluiten. Om die reden dient de
top van de organisatie het onderzoek te steunen en hier nauw bij betrokken te zijn. In de drie casus
in deze studie is de hulp van de adviseur ingeroepen op basis van herkenning van de in zijn
publicaties beschreven verschijnselen van de verwaarloosde organisatie (Kampen & Schuiling, 2005),
maar worden de problemen in de casus niet met de term ‘verwaarloosde organisatie’ aangeduid.
Door de opdrachtgevers wordt verhullende taal gebruikt zoals ‘de problemen in het regiobureau’,
‘een verweesde organisatie’, ‘de papieren werkelijkheid en de heersende chaos’ of ‘de cultuur van de
organisatie’ die veranderd moet worden. Dit wijst erop dat de top het lastig vindt om de situatie aan
te duiden met de beladen term ‘verwaarloosde organisatie’. De beladenheid van het begrip
verwaarloosde organisatie betekent dat de adviseur er verstandig aan doet zijn
onderzoeksactiviteiten te ondernemen met gebruikmaking van de kennis over verwaarlozing, maar
dit niet direct bij alle organisatieleden als zodanig benoemt. De rol van de adviseur is hier
vergelijkbaar met die van een psychotherapeut die de cliënt niet wil belasten met de lading van de
diagnose (Yalom, 2001). Voorwaarde is wel dat binnenskamers de adviseur met de top een volledige
analyse kan maken met gebruik van de taal die hoort bij deze metafoor. Daarbij moet de adviseur
goed kunnen onderscheiden of de problemen die hij onderzoekt verklaard kunnen worden vanuit het
perspectief van de verwaarloosde organisatie, of dat er sprake is van andersoortige problemen. De
gedefinieerde kenmerken zijn hierbij behulpzaam, zij zijn het referentiekader. Indien vijf of meer
kenmerken niet worden aangetroffen, dient de adviseur terughoudend te zijn in de diagnose
verwaarlozing. Dan kunnen voor diagnose andere metaforen behulpzaam zijn om multifocaal naar de
werkelijkheid te kijken: de kleurenstijlen van De Caluwé en Vermaak (2006) zijn dan een bruikbaar
alternatief.

4.3

Interventies voor herstel van verwaarlozing: criteria voor herstel

In paragraaf 4.3 worden de interventies beschreven die in een organisatie aanwezig danwel vervuld
dienen te worden om het proces van verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te
zetten. In paragraaf 4.4 zal worden ingezoomd op de interventies voor verandering van de
leiderschapsstijl die nodig is voor herstel in een verwaarloosde organisatie.
Paragraaf 4.3 gaat over de interventies op het niveau van het organisatiesysteem en paragraaf 4.4
gaat over interventies op actorniveau, namelijk het handelen van de leidinggevenden en de
interactie met medewerkers.

Wat is herstel van verwaarlozing
Het herstellen van de normale verhoudingen en een stabiel alledaags leven in een verwaarloosde
organisatie staan voorop in de aanpak die in deze paragraaf wordt beschreven.
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Een verwaarloosde organisatie is niet gezond wanneer de verwaarlozing gestopt wordt; er is een
intensief en langdurig herstelproces nodig, net zoals in verwaarloosde gezinnen zoals in hoofdstuk 3
is geconstateerd. De casus GVB is een voorbeeld van het inzicht dat herstel van verwaarlozing
evenveel tijd vergt als de verwaarlozing heeft geduurd (Kampen, 2007c).
In deze paragraaf wordt de aandacht gericht op de organisatie als systeem, de externe omgeving van
de organisatie blijft buiten beschouwing. In opvoedingsituaties worden de ouders als de primaire
opvoeders gezien (zoals in Rink 1995). Daarbuiten zijn er vele actoren die een rol in de opvoeding van
kinderen vervullen, denk bijvoorbeeld aan familieleden, leerkrachten en docenten, trainers of
begeleiders van verenigingen of clubs, de vrienden en vriendinnen en hun ouders.
De invloeden op de opvoeding zijn per levensfase verschillend en kunnen onderling sterk verschillen,
zoals tolerante ouders en een strenge school (Darling, 1999). De ouders worden in de literatuur
gezien als degenen die altijd verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kinderen (Rink,
1995 en 2004).
In organisaties zijn eveneens vele actoren betrokken bij de sturing en begeleiding van medewerkers.
De top van de organisatie wordt als eindverantwoordelijke gezien. De direct leidinggevende wordt
als de primaire veranderaar gezien, omdat deze direct verantwoordelijk is voor het functioneren van
de medewerkers. De leidinggevende niveaus tussen top en directe leiding worden als intermediair
gezien: zij vertalen het beleid van de organisatie in prestaties en zij scheppen de randvoorwaarden
om de prestaties te leveren. Zij stellen de kaders voor het alledaagse organisatieleven, steunen de
direct leidinggevenden, zien toe op naleving van afspraken en zijn primair verantwoordelijk voor het
trekken van consequenties, zodra leidinggevenden dat verzuimen of ontwijken.
De staf wordt gezien als helper bij het proces van sturing en begeleiding: zij leveren kennis,
informatie en instrumenten. Zij hebben een ondersteunende rol naar de leiding en stellen hun
deskundigheid ter beschikking van de leidinggevenden.
De rol van de adviseur is om, ieder in eigen rol en verantwoordelijkheid, te helpen de verandering te
realiseren.
De inzichten omtrent de interventies voor herstel van verwaarlozing zijn afkomstig uit een
vergelijking van een gezinssituatie en een behandelsituatie. De gezinssituatie biedt inzichten voor de
interventies gericht op gedragsverandering van de direct leidinggevenden (zie ook Van der Ploeg &
de Groot, 2010). De behandelsetting biedt vooral aanknopingspunten voor de setting, de context of
het leefklimaat in organisaties, alsmede voor de rol van begeleider daarin (zie ook Trieschman et al.
1980). Bij het herstel van verwaarlozing heeft het aanbrengen van wat heeft ontbroken prioriteit,
namelijk het herstel van een dagelijkse routine. Dit betekent dat de top van de organisatie haar
aandacht grotendeels richt op stabiliteit in de interne organisatie en voorlopig afziet van ambitieuze
doelstellingen en ingrijpende reorganisaties. Er dient als het ware eerst een stap terug gedaan te
worden in de organisatieontwikkeling. De ambitie van ‘high performance management’ (De Waal,
2008) is bijvoorbeeld veel te hoog gegrepen in verwaarloosde organisaties. In een verwaarloosde
organisatie behoren er duidelijke eisen te worden gesteld in het alledaagse organisatieleven, er moet
veel structuur geboden worden (zoals in Trieschman et al. ,1980, Egeland et al., 1983, Colapinto,
1997) en de leiding hoort positie te kiezen en grenzen te stellen (zoals in Slot & Spanjaard, 2009): dit
is een tegengestelde beweging ten opzichte van concepten zoals zelfsturing, waarbij ervan uitgegaan
wordt dat medewerkers verantwoordelijkheid willen nemen en in staat zijn zelf structuur te bieden.
De interventies zullen daarom als eerste stap gericht te zijn op structuur en regelmaat in het
alledaagse organisatieleven, het sociale systeem van de organisatie, waarin de dagelijkse routine
hersteld te wordt. Het organisatieleven dient ‘van buitenaf’ gestructureerd te worden, omdat directe
leiding en medewerkers daar zelf niet toe in staat zijn (zoals in Colapinto, 1997).
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In verwaarloosde organisaties kan rekening gehouden worden met een zwak interactioneel
organisatieleven (zoals in Colapinto, 1997). Dat betekent dat leiding en medewerkers elkaar niet
aanspreken, begrenzen, corrigeren of stimuleren. Anders gezegd: er vindt geen wederkerige
interactie plaats. Een andere verschijningsvorm is een organisatie waar teams en afdelingen stevig
gesloten bolwerken vormen; hier dient rekening gehouden te worden met ontkenning, verzet en
schijnaanpassing (zoals Rosenthal, 1987, Kampen, 2008).
De aanpak van herstel zal tegelijkertijd gericht zijn op het beëindigen en afleren van interacties die
verwaarlozing in stand houden en het aanleren en bestendigen van nieuwe interacties waarin wel
aandacht is voor de behoeften, kwaliteiten en competenties van medewerkers en waarin
tegelijkertijd eisen en grenzen aan hen gesteld worden (zie ook Colapinto, 1997).
De dagelijkse routine in organisaties is complexer dan in een gezin of leefgroep in de jeugdzorg en
kent vele verstoringen. Daarom is het aangrijpingspunt voor het begin van de verandering de kleinste
eenheid van organiseren het team. Daarin wordt structuur gebracht in de dagelijkse routine om een
prettig werkklimaat te creëren met voldoende leermomenten.
De gekozen structuur van de dagelijkse routine is niet vrijblijvend en geldt voor iedereen in het team.
Om in het alledaagse organisatieleven gedragsverandering te bereiken, hoort de direct
leidinggevende beschikbaar en aanwezig te zijn en voortdurend alert te zijn op ‘niet normaal gedrag’,
want dat zegt iets over de problemen (zoals in Slot & Spanjaard, 2009). Niet normaal gedrag is gedrag
dat het alledaagse organisatieleven verstoort. Normaal gedrag is gedrag dat past bij de rol en taak
van de medewerkers en wat zij in dit stadium van de organisatieontwikkeling behoren te vertonen
(zoals in Trieschman et al., 1980). Bij het herstellen van de dagelijkse routine in organisaties gaat het
bijvoorbeeld om de werkroosters, werktijden, het registreren en verantwoorden van tijd en
activiteiten. Werkoverleg, functioneringsgesprekken, opleiding, intervisie dienen in een vaste
regelmaat plaats te vinden. De regulering van uiterlijk gedrag vindt bijvoorbeeld plaats door het
aanspreken op gedrag in uiteenlopende werksituaties en in de bejegening van collega’s,
leidinggevenden en klanten.
Het op gang brengen van het herstelproces wordt zichtbaar in andere resultaten dan de gebruikelijke
trends in indicatoren zoals arbeidsverzuim en verloop. Stijging van het arbeidsverzuim kan als een
positief effect van een directievere stijl van leidinggeven beschouwd worden en als een teken van
verandering worden gezien. Stijging van het verloop onder leiding en medewerkers kan als een teken
van het verbinden van consequenties aan het niet willen veranderen beschouwd worden. Het
onthullen van verwaarlozende interacties en het bewust worden van de schadelijkheid daarvan kan
in de beginfase al als een resultaat aangemerkt worden (Kampen, 2007).
Degenen die het herstel leiden of begeleiden kunnen rekenen op heftige weerstand. Zij krijgen te
maken met schijnaanpassing en negativiteit. De direct leidinggevenden vervullen de hoofdrol in het
herstel en hebben steun en bescherming nodig van hun superieuren en de top van de organisatie,
zoals Trieschman (1980) beschrijft voor de groepsleiding in een behandelinstelling. De leiding zal in
een verwaarloosde organisatie, anders dan bij wederkerige functionele relaties, distantie in het
aangaan van persoonlijke relaties met medewerkers dienen te betrachten en tegelijkertijd
betrokkenheid dienen te tonen door de medewerkers niet los te laten en van hen ander gedrag te
blijven eisen. De leiding behoort te werken vanuit een functionele relatie, dat is het meest veilig en
voorspelbaar (zoals in Broos & van Dun, 1997). Leidinggevenden en hun adviseurs zullen met zichzelf
geconfronteerd worden (zie ook Trieschman et al., 1980 en van de Most et al., 2001).
Leidinggevenden zullen door het herstelproces een zodanig inzicht in het eigen functioneren krijgen
dat zij zich bewust worden van hun competentie als leider. Zij krijgen met heftige weerstand te
maken die vijandig is en op hun persoon gericht. Dit moeten leidinggevenden leren hanteren en
buiten zichzelf kunnen houden (als in Rosenthal, 1987).
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Criteria voor herstel van een normale organisatieontwikkeling
Op grond van de inzichten uit hoofdstuk 3 kan een ‘normale’ organisatieontwikkeling op gang komen
zodra het alledaagse organisatieleven voorspelbaar verloopt en er functionele interactie plaatsvindt
tussen leiding en medewerkers. De interactie komt tot uitdrukking in de stijl van leidinggeven met
een mate van distantie en betrokkenheid naar medewerkers die past bij het verwaarloosd zijn, zoals
door Broos en Van Dun (1997) is betoogd over de houding van groepsleiders.
De interactie vindt plaats in een context, in deze studie is dat de betreffende organisatie. De context
moet evenals een opvoedingssituatie aan bepaalde vereisten voldoen. Die vereisten hebben
enerzijds te maken met de gewenste voorspelbaarheid van het dagelijks functioneren in de nu nog
verwaarloosde organisatie en anderzijds met het omgaan met de heftige reacties die er komen op de
interventies voor herstel in een verwaarloosde organisatie.
De vereisten zijn door Smith & Fong (2004) beschreven als “characteristics that can be both
potentiating (harmful) or protective (beneficial) and enduring (chronic) or temporary (acute)” (Smith
& Fong, 2004, p.90).
De vereisten uit de literatuur met betrekking tot behandeling zijn vertaald in 10 criteria waaraan een
organisatie moet voldoen om de verwaarlozing te kunnen stoppen en het proces van herstel in gang
te zetten.
De 10 benoemde criteria zijn in vier categorieën ingedeeld, die hieronder worden toegelicht:
A. Houding van de top: drie criteria voor sponsorschap van de verandering.
Doel is het verkrijgen of versterken van het commitment van de top om de verwaarlozing te
stoppen en actieve steun te verlenen aan het herstelproces.
Onder de top wordt de eindverantwoordelijke leiding van een organisatie verstaan: de Raad van
Bestuur of directie.
Dit verwijst naar de steun en bescherming die ouders/opvoeders en hulpverleners nodig hebben
om stabiliteit aan te brengen in het alledaagse leven en om alle aandacht aan het (her-)opvoeden
te kunnen geven.
B. Concretisering van verwachtingen en consequenties: twee criteria voor een normaal alledaags
organisatieleven.
Doel is het voorspelbaar maken van de wijze van omgaan met elkaar en de consequenties die
afwijkend gedrag heeft .
Dit verwijst naar de noodzaak van structurering van het alledaagse leven wat het voorspelbaar
maakt, houvast en een speelruimte biedt.
C. Positionering van de directe leiding: drie criteria voor versterking van de positie van de directe
leiding.
Doel is het in positie brengen van de direct leidinggevenden.
Onder de directe leiding wordt de leidinggevende verstaan die rechtstreeks leiding geeft aan
uitvoerende functies zoals een teamleider.
Dit verwijst naar het gezag en de positie die ouders/opvoeders nodig hebben om grenzen te
kunnen stellen en om beschikbaar te zijn.
D. Organisatie en sturing van het herstelproces: twee criteria voor structurering van het proces van
verandering.
Doel is het regisseren van het herstelproces met heldere taken en rollen en het voortdurend
leren van de werking van de interventies.
Dit verwijst naar de inzichten omtrent een geprogrammeerde aanpak die aan alle details in het
alledaagse leven aandacht schenkt en waarin alle betrokkenen een duidelijk rol en taak
vervullen.
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Ad. A. Houding van de top
1. De top kan druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
voldoende mate afschermen.
Verwaarloosde organisaties die in het nieuws zijn gekomen, hebben vaak te maken met een
grote druk vanuit de omgeving om ‘orde op zaken te stellen’, denk bijvoorbeeld aan de
commissie van onderzoek bij de casus GVB en de vele artikelen destijds in Het Parool4.
Soms gebruikt de top ‘de markt’ of ‘de politiek’ als reden om de interne druk tot verandering op
te voeren. Belangrijk is dat de top wel oog heeft voor de eisen en risico’s uit de omgeving, maar
tegelijkertijd weet wat de organisatie aankan en hoe snel de organisatie kan ontwikkelen. Dit
heeft te maken met het tweede vereiste:
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan of, anders gezegd, op de
fase van ontwikkeling waarin de organisatie verkeert.
Dit betekent dat de top bereid is te kijken naar de werkelijkheid van het huidige functioneren van
de organisatie en dit als vertrekpunt neemt voor de realisatie van plannen of het voldoen aan
externe eisen. De aansluiting kan ook zitten in een realistisch tempo van verandering.
Belangrijk is dat de top het aanwezige competentieniveau van leiding en staf in de organisatie
kan onderscheiden van onwil. Bij onwil moet de top optreden en consequenties trekken en de
leiding vervangen.
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
Dit betekent dat de top wil weten hoe het primaire proces functioneert en ‘iets heeft’ met de
producten of diensten van de organisatie. De top is bereid zich voor langere tijd te verbinden aan
deze organisatie en laat dit prevaleren boven de persoonlijke carrièrekansen elders.
Ad. B. Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal alledaags organisatieleven
4. Verwachtingen over de sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers onderling
en van medewerkers naar klanten zijn expliciet gemaakt.
Dit gebeurt door het gesprek aan te gaan over ‘wat vinden wij (niet) normaal gedrag’. Normaal is
een intersubjectief begrip afgezet tegen wat de gangbare omgangsvormen zijn in organisaties bij
interactie vanuit functionele rollen.
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gedeelde kaders overschrijdt.
Voorbeelden hiervan zijn schijnaanpassing, duikgedrag of het ontwijken van
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.
Hier valt eveneens aangetoond onvermogen voor het functioneren in de huidige rol onder,
vooral wanneer dit schadelijk is voor collega’s of medewerkers. Het nemen of trekken van
consequenties geldt voor alle niveaus en posities in de organisatie.
Ad. C. Directe leiding is in positie
6. De directe leiding is verantwoordelijk voor het resultaat.
Dit betekent dat de leiding verantwoordelijk is voor de prestaties, de kwaliteit, het personeel en
het geld. Die verantwoordelijkheid is niet gedeeld zoals bij duale managementstructuren,
matrixstructuren of netwerkorganisaties. Dergelijke structuren vormen een risico voor de
eenheid van leiding en doen een beroep op de persoonlijke chemie tussen de verschillende
leidinggevende rollen. De medewerkers kunnen immers ‘papa’ en ‘mama’ tegen elkaar uitspelen.
7. De directe leidinggevenden zijn competent in het realiseren en in stand houden van een
voorspelbaar dagelijks organisatieleven. Zij zijn bereid om in de situatie van een verwaarloosde
organisatie hun rol als leidinggevende op te pakken.

4

Het Parool had in de periode 1985 tot 2000 een journalist aangesteld met als taak het GVB te volgen: Jos van der Laan. Hij
schreef onder andere het boek ‘Chaos aan de Amstel’ (1999) met daarin het hoofdstuk: het GVB ‘out of control’.
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8. De direct leidinggevende wordt gesteund door zijn of haar superieuren en de top van de
organisatie.
Bij het herstellen van het alledaagse organisatieleven komt er heftige weerstand en het kost veel
energie. De direct leidinggevende zal aan zichzelf gaan twijfelen en de vraag stellen ‘kan ik dat
wel’. Dan helpt bevestiging en bekrachtiging door de superieuren en erkenning en waardering
door de top (zoals in Baumrind 1968 en Darling & Steinberg, 1993).
Ad. D Geleid en gestructureerd veranderproces
9. Het proces van verandering is gestructureerd.
De interventies worden gefaseerd in de tijd en de taken en rollen van alle betrokken actoren zijn
vooraf gecontracteerd. De staf ondersteunt de lijn en is volgend.
De actoren kunnen echt iets in het proces betekenen en zijn niet betrokken omdat dit bij hun
functie zou horen, zoals ‘de personeelsadviseur hoort er ook bij betrokken te zijn vanwege de
CAO’. Het proces wordt vanuit de top geregisseerd en gefaciliteerd.
10. De interventies in het proces worden steeds op hun werking getoetst en bijgesteld.
De vraag ‘waarom werkte die interventie wel, niet of deels’ is belangrijker dan de vraag ‘waarom
is dit nog niet gebeurd’ of ‘wat levert het op’.

Interventies van de adviseur voor het inventariseren en implementeren van de criteria voor
herstel
In deze subparagraaf worden de interventies beschreven die de adviseur doet om de criteria voor
herstel te bevorderen. De interventies van de adviseur zijn de onafhankelijke variabele en de criteria
voor herstel zijn de afhankelijke variabele in het onderzoek naar de mate van herstel van een
verwaarloosde organisatie op systeemniveau.
Schein (2001) maakt bij de rollen van de adviseur onderscheid in de expert die de cliënt vertelt wat er
moet gebeuren en de rol van procesadviseur waarin de adviseur een proces op gang brengt bij de
cliënt, waarin de cliënt leert zelf de problemen op te lossen. De rol van de adviseur bij de
interventies voor herstel is een combinatie van procesadvisering, namelijk bij de top een proces op
gang brengen dat leidt tot probleembesef en een hulpvraag over oplossingen, en expertadvisering,
namelijk het bieden van oplossingen op basis van kennis over de criteria die noodzakelijk zijn voor
herstel.
In de procesrol spant de adviseur zich in om zijn probleemoplossende vaardigheden over te brengen
op de cliënt, hier de top van de organisatie, hoger management en de directe leiding (Schein, 2001).
De adviseur heeft bovendien een programmatische en opvoedkundige rol (Drukker & Verhaaren,
1980): hij structureert het probleemoplossingproces en leert de opdrachtgever hoe de verandering
aan te pakken. In de expertrol geeft de adviseur organisatiekundige adviezen over de
beleidsambitities, over de staf-lijnverhoudingen en over de positionering van de directe leiding.
Schein (2001) stelt dat een adviseur tijdens het interveniëren altijd voeling dient te houden met de
huidige werkelijkheid in organisaties. Kampen (2009b) werkt dat uit in de vereiste competenties van
de adviseur die werkt in een verwaarloosde organisatie. De adviseur dient een ‘streetwise’ houding
aan te kunnen nemen door oog te hebben voor menselijke zwakheden en wat er gebeurt in de
schaduw van organisaties (Rodgers, 2007). Een houding van functionele achterdocht helpt om
schijnaanpassing te doorzien (Kampen, 2009b). De adviseur beschikt over ruime levenservaring in
organisaties: hij of zij weet hoe de hazen lopen en kan gedragspatronen en persoonlijke relaties snel
herkennen. De adviseur kan de overdracht- en tegenoverdrachtreacties bij zichzelf herkennen
hetgeen veronderstelt dat de adviseur zichzelf terdege kent en weet hoe hij reageert op
verwaarlozing. Bovendien dient de adviseur systemisch te kunnen kijken: hij kan de actoren in een
systeem zien handelen. Het systeem is dit geval een organisatie. De adviseur kan zich organisaties als
werkende systemen voorstellen (Kampen, 2007).
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Overigens is een gedegen ondergrond van organisatiekunde noodzakelijk om snel het alledaagse
leven in de organisatorische context te kunnen plaatsen: de adviseur moet de bedrijfsvoering
alsmede de inrichting en werking van de organisatie snel kunnen analyseren en beoordelen.
De interventies van de adviseur zijn de volgende:
a. Onderzoeken of de criteria voor herstel aanwezig zijn: expertrol.
Dit doet de adviseur door middel van interviews met een representatieve selectie van leden van
de top, hoger management, staf en directe leiding en door het bestuderen van documenten en
het opvragen van bedrijfsgegevens.
Indien een criterium aanwezig is, kan dit ‘afgevinkt’ worden. Onder ‘aanwezig zijn’ wordt
verstaan dat het criterium daadwerkelijk is geïmplementeerd en niet slechts als plan op papier
bestaat.
b. Schriftelijke en mondelinge adviezen: expertrol.
Ten aanzien van taak en rol van management en staf alsmede positionering van de direct
leidinggevenden. Dit zijn bijvoorbeeld adviezen over bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
c. Opstellen van een plan van aanpak voor het proces van realiseren van de verandering:
programmatische rol.
De adviseur ontwerpt het veranderingsproces en benoemt de taken en de rollen van alle
betrokkenen daarin. Tevens begeleidt de adviseur het proces van reflecteren en leren van de
werking van de interventies voor herstel.
d. Dialoog met de leden van de top van organisatie: procesrol.
De adviseur laat het belang zien van het commitment van de top om de verwaarlozing te stoppen
en hun actieve steun aan leden van management en staf. Dit doet de adviseur door hen
regelmatig en gedetailleerd verhalen te vertellen over de werkelijkheid in de organisatie en wat
de directe leiding en hun superieuren daarin ervaren.
e. Werkconferenties met direct betrokkenen bij de verandering: procesrol.
De adviseur begeleidt het gesprek over de concretisering van prestaties en normalisering van
gedrag en laat betrokkenen zien hoe zij nu omgaan met prestatieverwachtingen en het stellen
van grenzen.
f. Advies- en begeleidingsgesprekken met direct betrokkenen bij de verandering: expertrol (advies)
en procesrol (begeleiding).
De adviseur biedt in persoonlijke gesprekken steun aan in het bijzonder de direct
leidinggevenden door hen te bekrachtigen in het omgaan met het gedrag van verwaarloosde
medewerkers en door met hen te zoeken naar handelingsalternatieven.

4.4

Herstel: interventies van de adviseur voor verandering van de stijl van
leidinggeven

In paragraaf 4.3 zijn de interventies op het niveau van het organisatiesysteem beschreven. In deze
paragraaf wordt ingezoomd op het leidinggeven: eerst worden de leiderschapsstijlen beschreven en
daaraan worden inzichten met betrekking tot effectieve en ineffectieve opvoedingsstijlen
toegevoegd. Dit resulteert in een model met vier leiderschapsstijlen. Als volgende stap wordt de
beoogde verandering in leiderschapsstijl beschreven met gebruikmaking van de inzichten over
opvoedingsstijlen uit hoofdstuk 3. Dan wordt een programma van interventies beschreven, gericht
op verandering van de leiderschapsstijl. De paragraaf wordt afgesloten met het beoogde effect van
de gewijzigde stijl van leidinggeven op de medewerkers: dit gebeurt aan de hand van het begrip selfefficacy of eigen doeltreffendheidverwachting.
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Leiderschapsstijlen en opvoedingsstijlen
Met behulp van de twee dimensies ‘responsiveness’ en ‘demandingness’ zijn vier opvoedingsstijlen
gedefinieerd namelijk autoritair, autoritatief, toegeeflijk en verwaarlozend, alsmede het effect van
de stijlen op de ontwikkeling van het kind (zie hoofdstuk 3. 6 alsmede Baumrind, 1968 en Maccoby &
Martin, 1983). De twee opvoedingsdimensies ‘responsiveness’ en ‘demandingness’ sluiten in
betekenis aan op de leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’ (Stogdill & Shartle
1948, Hemphill, 1950, Fleishman, 1953).
De leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’ zijn afkomstig uit de
leiderschapstudies die onder leiding van Shartle in 1945 aan de Ohio State University zijn opgezet.
Het onderzoek richtte zich op de beschrijving van het gedrag van leiders tijdens het leidinggeven aan
groepen. Hemphill en zijn onderzoekers ontwikkelden een lijst van circa 150 omschrijvingen van
verschillende gedragsaspecten van leiderschap. Deze omschrijvingen vormden de basis voor de
eerste versie van de Leadership Behavior Description Questionnaire (LBDQ) (Hemphill, 1950a).Uit de
factoranalyse komen twee dimensies naar voren: ‘consideration’ en ‘initiating structure’. Dit is één
van de meest toegepaste leiderschapsconcepten in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw (Harris &
Fleishman, 1955) en komt recent opnieuw in de belangstelling (Koene, Vogelaar & Soeters, 2002 en
Judge, Piccolo & Ilies, 2004).
Dit leiderschapsconcept zal in deze studie gebruikt worden vanwege de parallel met
opvoedingsstijlen, omdat het leiderschap uitdrukt in gedrag en het gedrag observeerbaar is voor de
onderzoeker. De dimensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’ worden voor deze studie over
verwaarloosde organisaties aangevuld met inzichten uit onderzoek naar opvoedingsstijlen en er
worden vier leiderschapsstijlen onderscheiden namelijk directief, gezaghebbend, participatief en
laissez faire.
Dimensie ‘Consideration’
‘Consideration’, als afhankelijke variabele, wordt in Cobuilds Dictionary uitgelegd als: “zorgvuldig
over iets nadenken”, “de aandacht die je besteedt aan behoeften, wensen of gevoelens van een
ander persoon’ en dit doe je ‘omdat het belangrijk of relevant is voor datgene wat je doet”(Cobuilds
Dictionary, 1987, p.300). De letterlijke vertaling uit het Engels is: attent en/of oplettend.
Bass (1990) omschrijft ‘consideration’ als de mate waarin een leider betrokken is bij het welzijn van
zijn medewerkers. De ‘considerate’ of attente leider laat waardering blijken voor een goede
prestatie, legt de nadruk op werktevredenheid, bevestigt en versterkt het zelfvertrouwen van
medewerkers door hen als gelijkwaardig te behandelen, doet moeite om medewerkers op hun
gemak te stellen, is benaderbaar, neemt ideeën van medewerkers over en zoekt draagvlak voor
belangrijke beslissingen. Het concept ‘considerate’ wordt gekenmerkt door een oriëntatie op de
medewerkers, participatieve besluitvorming en een geringe sociale afstand tussen leidinggevende en
medewerkers (Bass 1990). Atwater (1988) omschrijft deze leiderschapsdimensie als ‘supportive
behavior’. Vanuit de opvoedingsstijlen wordt de betekenis toegevoegd van het vermogen om aan te
sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling en competenties van de medewerker (zoals in Baumrind,
1991). De onattente leider levert kritiek op zijn medewerkers waar anderen bij zijn, houdt geen
rekening met gevoelens, bedreigt hun veiligheid, wijst ideeën af en weigert zijn handelen te
verantwoorden. Conceptueel tegengesteld aan ‘consideration’ is het exploiteren of uitbuiten van
medewerkers, onthouden van steun en onverschilligheid (Bernardin, 1976).
Dimensie ‘Initiating Structure’
Bass (1990) omschrijft ‘initiating structure’ als de mate waarin de leider de medewerkers aanzet tot
handelen, de activiteiten organiseert en duidelijk maakt hoe het werk gedaan dient te worden. Het
gedrag van de leider is gericht op het handhaven van procedures, afspraken nakomen en het geven
van voorschriften. De communicatie wordt gestructureerd en taken worden verdeeld. De taak- en
rolverdeling tussen leiding en medewerkers dienen helder te zijn. De leider geeft de richting aan.
‘Initiating structure’ wordt in deze studie vertaald met het scheppen van structuur en duidelijkheid.
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Het is evenals ‘consideration’ een continuetaak van de leider. Het scheppen van structuur en
duidelijkheid is niet een eenmalige voorwaardenscheppende activiteit van een leider, maar een
proces dat het voor de medewerkers mogelijk maakt hun verantwoordelijkheid te nemen en de hen
opgedragen taak te volbrengen. Bij het concept van ‘initiating structure’ horen begrippen als
gerichtheid op de taak en de koers bepalen (Bass, 1990). Atwater (1988) omschrijft deze
leiderschapsdimensie als ‘demanding behavior’.
Het inzicht uit de opvoeding om grenzen te stellen aan het sociale gedrag en om de onderlinge
sociale interactie te structureren en te normeren zal worden overgenomen ten behoeve van
medewerkers (zoals in Maccoby & Martin, 1983). De nadruk ligt naast de structurering van taken op
het inrichten, onderhouden en ontwikkelen van sociale structuren, gericht op de functionele doelen
en taakstellingen.
De weinig op structuur en duidelijkheid gerichte leider neemt weinig initiatief, verzuimt
noodzakelijke stappen te zetten, komt alleen met suggesties wanneer hem dat gevraagd wordt en
laat het aan de medewerkers over om hun werk naar eigen inzicht en beoordelingsvermogen te
doen. Conceptueel tegengesteld aan structurerend is destructurerend gedrag, zoals het negeren van
de behoefte om consistente patronen van rollen en relaties te onderhouden in teams (Miller, 1973a).
Het gebrek aan ‘initiating structure’ betekent dat het ontbreken van kaders wordt toegestaan,
vermeden wordt richting te geven en er geen oriëntatie is op de taak (Bernardin, 1976).
De leiderschapsstijlen structurerend en attent/oplettend zijn in betekenis verwant aan, maar niet
gelijk aan, dichotomieën als autocratisch versus democratisch, directief versus participatief en
taakgeoriënteerd versus relatiegeoriënteerd (Bass, 1990).
Leiderschapsconcepten, die verwant zijn aan ‘initiating structure’, zijn voorwaarden scheppen in het
werk, gerichtheid op resultaat en productiviteit, mogelijk maken om doelen te halen, een heldere rol
voor leidinggevenden en de inzet van instrumentele vaardigheden (Miner, 1973).
Leiderschapsconcepten zoals steun bieden, gerichtheid op medewerkers, relationele vaardigheden,
ingaan op directe behoeften en vaardigheden voor teamontwikkeling zijn verwant aan
‘consideration’.
Leidinggevenden met een lage score op ‘consideration’ en een lage score op ‘initiating structure’
worden vaak gepasseerd door medewerkers in de informele organisatie (Fleishman & Harris, 1998).
Dit is wat Rodgers (2007) de schaduwkant van de organisatie noemt.
In deze studie zullen de woorden ‘attent’ en ‘consider’ alsmede ‘structurerend’ en ‘structure’ voor de
dimensies van leiderschapsgedrag gehanteerd worden.
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Leiderschapsmodel
Op basis van de twee dimensies of schalen, die aangeduid worden als attent (‘consider’) en
structurerend (‘structure’), wordt in deze studie, op dezelfde wijze als bij de opvoedingsstijlen van
Maccoby en Martin (1983), een assenstelsel gemaakt waarin vier leiderschapsstijlen worden
onderscheiden:

Attent

hoog

Participatief

Gezaghebbend
Structurerend
hoog

laag

Laissez faire

Directief

laag
Figuur 4.3

Leiderschapsdimensies Fleishman (1961) aangevuld met inzichten uit opvoeden

Attent
hoog

laag

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

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

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

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

Structurerend
hoog

laag
Tabel 4.1

Beschrijving van de vier leiderschapsstijlen
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Gewenste verandering in leiderschapsstijl
Leiderschapsgedrag wordt algemeen gezien als een voorspeller van gedrag van medewerkers: er is
veel belangstelling voor de effectiviteit van bepaalde leiderschapsstijlen (Greenwood & McNamara,
1969). In hoofdstuk 3.3 zijn de effecten van de opvoedingsstijlen op de ontwikkeling van het kind
beschreven, hier zal ingegaan worden op de effecten van de vier stijlen van leidinggeven op de
organisatieontwikkeling in het bijzonder in verwaarloosde organisaties. Doel is om te kunnen
onderscheiden welke stijl van leidinggeven het beste past bij het herstel van verwaarloosde
organisaties. De interventies dienen immers gericht te zijn op ontwikkeling van het leiderschap naar
die stijl.
Het beoordelen van interventies voor organisatieontwikkeling betreft de vraag of de interventie op
de bedoelde manier is gedaan en zo ja, of de interventie dan de gewenste resultaten oplevert. Bij de
evaluatie dient gekeken te worden naar het proces van implementeren en naar de effecten
(Cummings & Worley, 2009). In deze studie zal de nadruk liggen op het effect van de interventie, in
dit geval ten opzichte van de stijl van leidinggeven en in mindere mate op de wijze waarop de
interventie is gedaan. De meting van het effect van de interventie op de leiderschapsstijl wordt in
hoofdstuk 6 gerapporteerd. Cummings en Worley (2009) wijzen erop dat effectevaluatie na een
langere periode gedaan dient te worden, terwijl de evaluatie van de wijze van implementeren dat
tijdens en direct na het proces interveniëren kan gebeuren.
De verwachtingen voor de effecten van de verschillende leiderschapsstijlen zijn de volgende:
1. Een directieve leiderschapsstijl zal in een verwaarloosde organisatie bijdragen aan de
noodzakelijke voorspelbaarheid en is het begin van een normale organisatieontwikkeling.
In een directieve stijl wordt veel structuur geboden, zijn er heldere grenzen en zijn consequenties van
(probleem-)gedrag helder. De verwachtingen ten aanzien van het nemen van eigen
verantwoordelijkheid zijn laag: medewerkers worden geacht te doen wat noodzakelijk is. Hun
taakverwachting is vastomlijnd. Er worden duidelijke structuren geboden in de sociale interactie en
grenzen gesteld. Tegelijkertijd dient de leidinggevende wel zicht te hebben op de behoeften en
mogelijkheden van zijn medewerkers om te kunnen differentiëren in het bieden van structuur. Als
een leidinggevende kiest voor een autoritaire stijl van leidinggeven dan bestaat het risico van
schijnaanpassing van medewerkers (zoals in Trieschman et al. 1980, Egeland et al. 1983 en Colapinto
1997).
2. Gezaghebbend leiderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van een organisatie.
Uit de theorie in het brondomein bleek dat een autoritatieve opvoedingsstijl leidt tot een normale
ontwikkeling van het kind (Baumrind 1968, Maccoby & Martin 1983). Naar analogie daarmee
veronderstelt deze studie dat een gezaghebbende leiderschapsstijl leidt tot een normale
ontwikkeling van de organisatie. Een organisatie die een normale ontwikkeling heeft doorgemaakt
heeft medewerkers die aan hun taakverwachting kunnen voldoen en die als verantwoordelijke
personen kunnen deelnemen aan het alledaagse leven in de organisatie. Zij kunnen omgaan met
veranderingen, zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak en hebben inzicht in het
eigen functioneren (Schuiling, 2001).
3. Een participatieve leiderschapsstijl, waarin wel veel aandacht is voor de behoeften van
medewerkers maar weinig structuur geboden wordt, zal in een verwaarloosde organisatie
gewantrouwd worden.
Er heerst in een verwaarloosde organisatie wantrouwen en medewerkers voelen zich onveilig.
Medewerkers zijn niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen die deze stijl veronderstelt.
De intentie tot zelfsturing door de directe leiding en medewerkers zal de vorm krijgen van
zelfhandhaving (zoals in Redl & Wineman, 1987 en Rosenthal, 1987).
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4. Laissez faire leiderschap is schadelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en zal
verwaarlozing continueren of veroorzaken.
Uit de literatuur bleek dat een verwaarlozende opvoedingsstijl en emotioneel niet beschikbare
ouders schadelijke effecten hebben voor de ontwikkeling van kinderen (Baumrind, 1991, Smith &
Fong, 2004, Van der Ploeg & de Groot, 2010). Naar analogie daarvan wordt verondersteld dat een
laissez faire leiderschapsstijl en een emotioneel niet beschikbare leiding schadelijke effecten hebben
voor de ontwikkeling van de organisatie (Lewin, Lippitt & White, 1939, Frischer & Larsson, 2000 en
Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland & Hetland, 2007). Medewerkers voelen zich in de steek
gelaten en niet gezien. Zij kunnen niet goed omgaan met veranderingen en zijn weinig bereid om te
kijken naar het eigen functioneren (zoals in Redl & Wineman, 1987 en Rosenthal, 1987).
Verwaarlozing kan jaren onopgemerkt blijven, omdat zowel leiding als medewerkers in de
veronderstelling verkeren ‘dat het zo hoort’. Ze kennen het alternatief niet (zoals in McSherry, 2007).
De gevolgen voor de prestaties van de organisatie zijn niet direct merkbaar (zie Smis, 1984). De
achterstand in de ontwikkeling wordt pas manifest als de organisatie niet aan nieuwe
omgevingseisen kan voldoen: dit is wat Slot en Spanjaard (2009) omschrijven als het niet kunnen
voldoen aan de ontwikkelingstaken. Uitgangspunt voor deze studie is dat verwaarlozend leiderschap
leidt tot een zodanige verstoring van de relatie dat de medewerkers niet meer bereid zijn die relatie
‘uit zichzelf’ te herstellen zoals Schuiling (2001) vond in een gezonde organisatie. In een
verwaarloosde organisatie dient eerst de basisveiligheid hersteld te zijn.
In de beginperiode van het herstel dient een directieve stijl gehanteerd te worden, omdat deze
bijdraagt aan voorspelbaarheid in de organisatie zoals Colapinto (1997) aangeeft bij herstel van het
normale leven voor verwaarloosde kinderen. Dit wordt in onderstaande figuur geillustreerd:

Leiderschapstijl: in een verwaarloosde organisatie
Attent/oplettend
(consideration)
hoog

Par t icip at ief

Gezag h eb b en d
Ca.3 jaar

To eg eef lijk
laag
Structuur bieden
(initiating structure)

Laissez f air e

hoog

Dir ect ief
Ca.2 jaar

Au t o r it air
laag

Figuur 4.4

Beweging naar leiderschapsstijl in een verwaarloosde organisatie

Interventies door de adviseur voor verandering van de stijl van leidinggeven
Voor het realiseren van de gewenste verandering van de stijl van leidinggeven in een verwaarloosde
organisatie is een programma ontworpen en uitgevoerd voor de directe leidinggevenden en hun
superieuren.
De top wordt gevraagd op verschillende momenten een inbreng te leveren in het programma.Het
programma gaat uit van de praktijk van de deelnemers waarin gereflecteerd wordt op hun gedrag als
leidinggevende met behulp van inzichten over leiderschap in verwaarloosde organisaties.
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Het leerproces is zo ingericht dat deelnemers zicht krijgen op het eigen functioneren in de context
van een verwaarloosde organisatie (Kampen, 2009b).
De adviseur heeft een gedragsontwikkelende rol in de begeleiding van het programma (Drukker &
Verhaaren, 1980): de adviseur stelt gedrag ter discussie en helpt sociale vaardigheden te
ontwikkelen.
Het programma van interventies voor ontwikkeling van de stijl van leidinggeven is de onafhankelijke
variabele in het onderzoek naar herstel van verwaarloosde organisaties. Het programma is
uitgevoerd in drie casus die organisatie A, B en C zullen worden genoemd. Het programma duurt een
jaar en heeft een tijdsbeslag van circa 30 dagdelen. Het programma bestaat uit de volgende
onderdelen:
a. Een startconferentie voor alle deelnemers en de top.
Tijdens de startconferentie van twee dagdelen worden centrale begrippen uit de theorie van
verwaarloosde organisaties behandeld en gespiegeld aan de praktijk van de deelnemers. De
deelnemers analyseren hun werkelijkheid, de top geeft haar visie op het alledaagse
organisatieleven zoals zij dat nu ervaart en hoe zij het wil en spreekt commitment en steun uit
naar de leidinggevenden. De adviseur geeft inzicht in het programma, wat van de deelnemers
wordt verwacht en begeleidt het proces van de dag.
b. Interactieve leermodulen met leidinggevenden.
In het programma staan vijf modulen van een dag gepland en een tweedaagse van vijf dagdelen.
De deelnemers dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en verwacht wordt dat zij
de eigen werkelijkheid gaan onthullen en leiderschapvraagstukken inbrengen. Per module zijn er
thema’s zoals gedragshantering, motivatie, opvoeden en leiderschap, dynamiek in groepen en
teams, de informele organisatie en persoonlijk leiderschap. Daarbij worden interventies
behandeld en geoefend op basis van casuïstiek. Leden van de top en staffunctionarissen worden
doorgaans voor specifieke onderdelen uitgenodigd. De adviseur benoemt de groepsdynamische
processen tijdens de modulen en gebruikt deze om gedragspatronen te helpen doorbreken.
c. Intervisiebijeenkomsten met leidinggevenden.
Met de deelnemers wordt in groepjes van vijf á zes deelnemers methodisch gereflecteerd op de
praktijk van leidinggeven in een verwaarloosde organisatie. Gedurende het traject vinden vier tot
acht bijeenkomsten van een dagdeel plaats. De deelnemers kiezen per sessie twee casus
waaraan gewerkt wordt.
d. Coaching van leidinggevenden.
Gedurende het traject krijgen de direct betrokken leidinggevenden gemiddeld vijf persoonlijke
coachgesprekken met de adviseur. Doel is de persoonlijke ontwikkeling in de rol als
leidinggevende begeleiden in de context van een verwaarloosde organisatie. Het omgaan met de
vaak heftige reacties en spelgedrag zijn een terugkerende thema’s in de gesprekken waarbij
steun enerzijds (‘het ligt niet aan jou’) en bekrachtiging anderzijds (‘je hebt het goed gezien en je
kunt dit’) elementen van de coaching zijn.
e. Themasessie alledaagse organisatieleven.
De direct leidinggevenden krijgen als laatste onderdeel van het programma de opdracht om een
themasessie over het alledaagse organisatieleven in hun team of afdeling te organiseren. De
themasessie houden zij met de medewerkers waar zij direct leiding aan geven. De direct
leidinggevenden krijgen werkvormen aangereikt maar bepalen zelf de thema’s die in hun team of
afdeling aan de orde komen waarbij de centrale vraag is ‘wat vinden wij (niet) normaal’. Hun
superieuren vervullen de rol van coach. De adviseur vervult de rol van observator tijdens de
themasessie en geeft de direct leidinggevende feedback op de interactie tussen hem of haar en
de medewerkers.
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Daarbij gebruikt de adviseur de theorie van de verwaarloosde organisatie als referentiekader
voor de aanwezigheid van responsief gedrag (Redl & Wineman, 1987 en Azar & Cote, 2005) en
benoemt in welke mate medewerkers,
- zich houden aan regels en afspraken,
- aanspreekbaar zijn op hun functioneren in het werk en in onderlinge bejegening,
- verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun gedrag,
- zichzelf kunnen blijven in de groep en de groepsdruk kunnen weerstaan (Kampen, 2008),
- hun leidinggevende accepteren en
- om kunnen gaan met veranderingen.
Een begeleidende interventie bij het programma voor de leidinggevenden is het voeren van adviesen begeleidingsgesprekken van de adviseur met de top en MT-leden.
Thema’s zijn de planning, organisatie en voortgang van het traject alsmede de rol van de leden van
het hoger management. Bij het reflecteren op de rol van leden van de top krijgen de gesprekken het
karakter van coaching. De adviseur heeft een expertrol in het reflecteren op de aangetroffen
werkelijkheid in de verwaarloosde organisatie vanuit de theorie. Doel is om de top inzicht te
verschaffen in de ‘threatening situations’ (Bandura, 1977) van de verwaarloosde organisatie en wat
dit met mensen doet (Kampen, 2009a). Daarnaast wordt de top van de organisatie gestimuleerd om
steun te verlenen aan de direct leidinggevenden tijdens het normaliseren van het alledaagse leven in
de organisatie. Omdat de direct leidinggevende te maken krijgt met heftige reacties van weerstand
van medewerkers, is gewezen op het belang van steun door en goede samenwerking met de
superieuren en de top van de organisatie (Kampen, 2009a).

Effect van leidinggevende stijl op het vertrouwen van medewerkers
Hierboven zijn de interventies ten behoeve van de beoogde verandering in leiderschapsstijl
beschreven. De verwachting is dat een andere stijl van leidinggeven effect op medewerkers zal
hebben: in Bass (1990) worden vele onderzoeken gerapporteerd van het effect van leidinggeven op
motivatie, werktevredenheid en prestaties van medewerkers.
Het beoogde effect van een andere stijl van leidinggeven is in deze studie geoperationaliseerd met
het begrip vertrouwen en bestaat uit twee elementen: vertrouwen in de organisatie (‘organizational
trust’) en vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’).
In verwaarloosde organisaties is bij medewerkers wantrouwen ontstaan ten aanzien van de
organisatie als geheel en ten aanzien van de leiding in het bijzonder: de GVB casus bevatte
bijvoorbeeld aanwijzingen van diepgeworteld wantrouwen in de organisatie en de leiding.
Verwaarloosde medewerkers zijn kennelijk wat Kramer (1999) noemt ‘distrusters’.
Verwaarloosde kinderen hebben slechte ervaringen met hun ouders/opvoeders, maar zij denken dat
het aan hen ligt waarom zij geen aandacht en zorg van hun ouders hebben ontvangen (Erickson &
Egeland, 1996, Crittenden & Ainsworth, 1989, Van Hekken, 1992). Het tweede aspect van
vertrouwen dat zal worden bekeken bij medewerkers is het zelfvertrouwen en meer in het bijzonder
het vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’). De verwachting is dat wanneer medewerkers
vertrouwen hebben in eigen kunnen, zij hun rol in de organisatie zullen oppakken.
De verwachting is dat het effect van een andere leidinggevende stijl zichtbaar wordt in een toename
van het vertrouwen in de organisatie en in een toename van het vertrouwen in eigen kunnen. De
verschillende aspecten van vertrouwen worden in deze paragraaf besproken.
Vertrouwen in de organisatie (‘organizational trust’) wordt van grote betekenis geacht voor de
dynamiek in de horizontale en verticale relaties in organisaties (Möllering, Bachman & Lee, 2004).
Goffman (1963) wees er in zijn microsociologische studies van het alledaagse sociale leven op dat
vertrouwen een onmisbaar bestanddeel is voor normale sociale interactie. Erikson (1964) wees erop
dat het leren vertrouwen voor heel jonge kinderen een voorwaarde is om te leren. Vertrouwen is
zichtbaar in gedrag en daarmee is verandering van vertrouwen meetbaar (Deutsch, 1973).
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Vertrouwen in organisaties is een zichzelf versterkend fenomeen: vertrouwen leidt tot meer
vertrouwen en wantrouwen tot meer wantrouwen (Zand, 1972). Vertrouwen komt in interactie
tussen mensen tot stand en kent een geschiedenis: “trust between two or more interdependent
actors thickens or thins as a function of their cumulative action” (Kramer, 1999, p.575). De relatie
tussen interactiepatronen en een toename of afname van vertrouwen is in vele onderzoeken
aangetoond (Kramer, 1999).
Aangetoond is dat vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevende bijdraagt aan commitment
aan de doelstellingen van de organisatie, aan goed werknemersgedrag (‘organizational citizenship
behavior’) (Dirks & Ferrin, 2002) en aan teamprestaties (Dirks, 1999, 2000). Fairholm (1994)
onderstreept het belang van vertrouwen in leidinggevenden door op te merken: “No organization
can take place without interpersonal trust, and no organizational leader can ignore the powerful
element of trust” (Fairholm, 1994, p.98). Leidinggevenden spelen een central rol in het vestigen en
ontwikkelen van vertrouwen in teams en organisaties (Gillespie & Mann, 2004). Wanneer er
vertrouwen is in de leidinggevenden dan zijn medewerkers bereid zich onder hun gezag te plaatsen:
“willingness to voluntairily defer to organzational authorities” (Kramer, 1999, p. 585).
Bass en Avolio (1997) noemen drie leiderschapsstijlen die vertrouwen ondermijnen: actief
corrigerend leiderschap, leidinggeven door te controleren en fouten te benoemen, passief
corrigerend leiderschap, afwachten tot het mis gaat en dan ingrijpen en laissez faire leiderschap, het
vermijden om bij voor medewerkers belangrijke vraagstukken betrokken te raken. Wantrouwen
wordt door Grovier gedefinieerd als “lack of confidence in the other, a concern that the other may
act as to harm one, that he does not care abouts one’s welfare or intends to act harmfully, or is
hostile” (Grovier, 1994, p. 160). De cursief gemaakte tekst past in de defintie van verwaarlozing.
Voor deze studie hanteren we de definitie van vertrouwen in organisaties die Clark en Payne geven:
“trust is seen as a willingness to rely or depend on some event, process, individual, group or system”
(Clark & Payne, 1997, p.208). In deze studie gaat het specifiek over de bereidheid van de
medewerker om vertrouwen te stellen in de leidinggevende en de organisatie. Vertrouwen in de
leidinggevende leidt er bij medewerkers toe dat zij vrijwillig bereid zijn zich onder hun gezag te
plaatsen. Wanneer die bereidheid er is zullen medewerkers ook bereid zijn de informatie te
accepteren over wat zij kunnen. Voor deze studie over verwaarloosde organisaties is ingezoomd op
elementen van vertrouwen die niet persoonsgebonden zijn, dus waar een zekere distantie bestaat
tussen de persoon van de leidinggevende en diens rol. Die afstand is nodig in verwaarloosde
organisaties, is eerder betoogd (zoals door Broos & Van Dun, 1997).
Het eerste element is ‘role based trust’ (Kramer, 1999): dit gaat over de verwachting dat degene die
een rol vervult zijn verantwoordelijkheden in die rol neemt en de verplichtingen die horen bij de rol
nakomt. Er wordt van uitgegaan dat degene die de rol vervult over de benodigde kennis en
competenties beschikt. Deze invulling van vertrouwen sluit aan bij het in positie zijn van de
leidinggevende die vervolgens de verantwoordelijkheid neemt om die positie naar beste kunnen te
vervullen.
Het tweede element is ‘rule based trust’ (Kramer, 1999): dit gaat over uitgesproken en niet
uitgesproken verwachtingen over hoe mensen met elkaar horen om te gaan in organisaties en daar
ook aan gehouden worden. Dit gaat over de geschreven en ongeschreven regels in het alledaagse
organisatieleven (March & Olson, 1989). Het is de taak van een leidinggevende om hier het
voorbeeld in te geven en toe te zien op de naleving van de geschreven en ongeschreven regels door
de organisatieleden, anders gezegd hun socialisatie in het organisatieleven. Het gaat om het toezien
op de wederkerigheid: “when reciprocal confidence in members’ socialization into and continued
adherence to a normative system is high, mutual trust can acquire a taken-for granted
quality.”(Kramer, 1999, p.579).
De bereidheid van medewerkers om het gezag van hun leidinggevenden te accepteren heeft te
maken met kenmerken die zij aan hun leidinggevende toeschrijven op basis van zijn of haar gedrag.
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Gabarro (1978) noemt een aantal kenmerken die aan betrouwbare leiders worden toegeschreven,
zoals voorspelbaarheid in handelen, vakkennis, besluitvaardigheid, functionele competentie en
interpersoonlijke competentie. Butler (1991) noemt bovendien nog beschikbaar zijn, openheid,
eerlijk zijn, consistent zijn en integriteit. Tyler en Degoey (1996) noemen de overtuiging van
medewerkers dat leidinggevenden het beste met hen voor hebben als belangrijke basis voor
vertrouwen in die leidinggevende.
De leidinggevende stijl zal tevens effect hebben op de ‘self-efficacy’ of eigen
doeltreffendheidverwachting van de medewerkers. Self-efficacy is afkomstig uit de sociaalcognitieve
theorie (Bandura, 1982) hetgeen een uitwerking is van de sociale leertheorie van Bandura (Bandura,
1977). Het elementaire leerprincipe is, volgens de sociale leertheorie, dat van het leren van
consequenties van gedrag. Door het ervaren van de positieve en negatieve consequenties van
bepaald gedrag alsmede het observeren van ‘voorbeeldgedrag’, zal dit gedrag al dan niet
gestimuleerd worden. Dit heet ‘reinforcement’ of bekrachtiging wat een onderdeel is van
‘considerate’ leiderschapsgedrag (Fleishman, 1953 en 1961) en ‘responsiveness’ in het opvoeden
(Maccoby & Martin 1983). Bandura (1977) stelt dat gedragsverandering bovendien wordt beïnvloed
door de uitkomstverwachting die personen over hun gedrag hebben. Een uitkomstverwachting is de
inschatting van een persoon dat bepaald gedrag zal leiden tot een beoogde uitkomst.
Een doeltreffendheidverwachting is de overtuiging dat betrokkene in een gegeven situatie in staat is
het gedrag te vertonen dat nodig is om de beoogde uitkomst te realiseren. Dit wordt weergegeven in
onderstaande figuur:

persoon

gedrag

Eigen
doeltreffendheid
verwachting

Figuur 4.5

uitkomst

Uitkomst
verwachting

Leren als sociaal proces (bron: Bandura 1977)

Gedrag is dynamisch en het gevolg van de interacties tussen de persoon en de omgeving: een
persoon kan zich in diverse situaties verschillend gedragen. Een voorbeeld uit de GVB casus is: naar
klanten heel voorkomend en beleefd zijn, maar zich grof of beledigend gedragen naar collega’s.
Bandura definieert ‘perceived self-efficacy’ of eigen doeltreffendheidverwachting als “beliefs in one’s
capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given attainments”
(Bandura, 1997, p.3). Self-efficacy is de overtuiging van een persoon dat hij over de motivatie, de
kennis en de handelingsbekwaamheid beschikt die een situatie vraagt (Duffy, Ganster & Pagon,
2002). Anderson en Betz definiëren sociale efficacy als “confidence in one’s ability to engage in social
interactional tasks necessary to initiate and maintain interpersonal relations in social life and career
activities” (Anderson & Betz, 2001, p.99). Iemands self-efficacy is derhalve een sterke drijfveer voor
de uitvoering van bepaald gedrag (Bandura, 1986). De persoonlijke ervaring noemt Bandura de
belangrijkste bron voor self-efficacy: hij noemt dit ‘enactive mastery experiences’ (Bandura, 1982).
Wanneer iemand merkt dat hij in staat is om bepaald gedrag succesvol toe te passen, is dit de meest
overtuigende impuls om dit gedrag te herhalen.
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Als een persoon wel weet dat bepaald gedrag tot een zekere uitkomst leidt, maar twijfelt of hij dat
kan, dit de kans op succes negatief zal beïnvloeden (Bandura, 1977). Als die twijfel er is kan het zo
zijn dat betrokkene de situatie niet het hoofd wil of durft te bieden: “People fear and tend to avoid
threatening situations they believe exceed their coping skills, whereas they get involved in activities
and behave assuredly when they judge themselves capable of handling situations that would
otherwise be intimidating” (Bandura, 1977, p.194). Verondersteld wordt dat verwaarlozend
leiderschap de self-efficacy ondermijnt.
Self-efficacy is afhankelijk van de mate waarop een persoon het eigen gedrag als succesvol ervaart
(Bandura, 1997). Het als succesvol ervaren gebeurt door feedback te krijgen op het gedrag en door te
vergelijken met rolmodellen. Bandura (1982) noemt verbale overtuiging als bron waarmee selfefficacy positief beïnvloed kan worden. Aanmoediging en feedback van andere personen kan de selfefficacy doen toenemen. De mate waarin verbale overtuiging werkt, is afhankelijk van de
geloofwaardigheid, expertise, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid die aan deze persoon wordt
toegeschreven (Petty & Cacioppo, 1981). Anderen, zoals leidinggevenden en directe collega’s in
organisaties, nemen waar dat de gedragingen van de medewerker met goed resultaat worden
uitgevoerd en geven daarover feedback aan de medewerker. Maar dan moet de medewerker de
informatie over zijn gedrag of concreter, de reactie op het gedrag, wel als waar en betrouwbaar
ervaren. Anderen kunnen ook als rolmodel fungeren: het succesvolle gedrag doet de self-efficacy
toenemen, ‘dit wil ik ook kunnen’. Daarbij is de status van het rolmodel van invloed: hoe hoger de
status, hoe meer invloed (Bandura, 1982).
Verwaarloosde organisaties kunnen voor de medewerkers als ‘threatening situations’ worden
aangemerkt. De verwachtingen omtrent de doeltreffendheid van het eigen gedrag worden in een
verwaarloosde organisatie negatief beïnvloed, omdat de medewerkers nooit respons hebben
gekregen op hun functioneren en genegeerd zijn. De eigen doeltreffendheidverwachting bepaalt
voorts hoeveel energie een persoon wil steken in het overwinnen van hindernissen en tegenslagen
(Bandura, 1977). Als de doeltreffendheidverwachting laag is, dan neemt een persoon de moeite niet
om in actie te komen. Als zij geen steun krijgen van hun leidinggevenden, zullen medewerkers op den
duur geen energie willen steken in verandering van eigen gedrag zoals zichtbaar werd in de GVB
casus.
‘Considerate’ leiderschapsgedrag betekent dat de leidinggevende ingaat op de behoeften,
competenties en emoties van medewerkers en hen betrekt bij zaken die van belang zijn voor hun
werk. Dit zal bijdragen aan de bereidheid van de medewerker om vertrouwen te stellen in de leiding
en in de organisatie. ‘Considerate’ leiderschapsgedrag is voorts gericht op het laten ervaren door
medewerkers van ‘personal mastery experiences’ om het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten.
De leidinggevende werkt aan “elimination of defensive behavior” (Bandura, 1977, p.196). “Self
directed mastery experiences are then arranged to reinforce a sense of personal efficacy”(Bandura,
1977, p.202). De leidinggevende bekrachtigt het gedrag van medewerkers door hen feedback te
geven en waar nodig te steunen. De informatie over het gedrag moeten medewerkers wel als
betrouwbaar ervaren en zij moeten hun leidinggevenden vertrouwen dat zij hen zullen steunen.
‘Structuurbiedend’ leiderschapsgedrag is ‘demanding’ door het stellen van duidelijke grenzen aan
sociaal gedrag en het stellen van bij de competentie passende prestatieverwachtingen.
Het bieden van structuur zal bijdragen aan het minder ‘threathening’ worden van de organisatie
bijvoorbeeld door het consequent volgen van een vaste dagelijkse routine.
Het onderzoek naar het aantonen van de effecten van interventies voor leiderschapsontwikkeling zal
zich, naast de beoogde verandering in de stijl van leidinggeven, richten op het vertrouwen van
medewerkers in de organisatie en in eigen kunnen. Dit wordt in hoofdstuk 6 beschreven.
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4.5

Samenvatting

Wat is er in dit hoofdstuk gedaan
In dit hoofdstuk zijn aan de theorie uit het brondomein van de orthopedagogiek, die in hoofdstuk 3 is
beschreven, inzichten ontleend voor het domein van de organisatiekunde. De inzichten zijn
geoperationaliseerd in een interventiemethode voor verwaarloosde organisaties die uit een
diagnosefase en een herstelfase bestaat.
In dit hoofdstuk is een antwoord gezocht op de deelvragen:
a. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om de mate van verwaarlozing van een
organisatie vast te stellen?
Dit heeft geresulteerd in een definitie van een verwaarloosde organisatie, 15 kenmerken en een
methode voor het stellen van de diagnose waarbij de interventies van de adviseur zijn
omschreven.
b. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om het herstel van verwaarlozing in een
organisatie aan te pakken?
Dit heeft als eerste geresulteerd in 10 criteria waar een organisatie aan dient te voldoen om het
proces van verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten, alsmede de taak
en rol van de adviseur om de criteria te implementeren.
Als tweede is ingezoomd op leiderschapsstijlen, die zijn aangevuld met inzichten uit onderzoek
naar (in-)effectieve opvoedingsstijlen en is een interventieprogramma opgesteld voor de
ontwikkeling van een leiderschapsstijl die past bij herstel van verwaarlozing. Tot slot is het
beoogde effect op medewerkers van de verandering in leiderschapsstijl geoperationaliseerd met
behulp van de begrippen organizational trust en self-efficacy of eigen
doeltreffendheidverwachting.

Welke inzichten heeft dat opgeleverd
Het onderscheid tussen mishandeling en verwaarlozing wordt voor organisaties gevolgd. Dit
betekent dat verwaarlozing in organisaties beschouwd wordt als een langdurig of chronisch proces,
dat leidt tot een fundamenteel verstoorde relatie tussen leiding en personeel dat gekarakteriseerd
wordt door wantrouwen, spelgedrag, het ontwijken van verantwoordelijkheid en
zelfhandhavingsgedrag van beide partijen. Uiteindelijk ontbreekt wederkerigheid in de relatie tussen
leiding en personeel. De kans dat verwaarlozing in organisaties wordt ontkend en genegeerd, wordt
op basis van de theorie reëel geacht. Het inzicht dat verwaarlozing gaat om iets dat ontbreekt, stelt
de topleiding en de adviseur voor de opgave de schadelijke effecten aan te tonen. Om houvast te
bieden zijn vijftien kenmerken van verwaarlozing beschreven die bij toepassing in de praktijk dienen
te worden getoetst. Er is een methode ontwikkeld om het proces van diagnosticeren te structureren
en de taak en rol van de adviseur zijn uitgewerkt. Voor de aanpak van het herstel van een
verwaarloosde organisatie zijn inzichten uit de gezinssituatie en uit een behandelinstelling
gecombineerd en is een tiental criteria ontwikkeld waaraan voldaan moet worden om de
verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten.
Van belang zijn het commitment en sponsorship van de top, concrete verwachtingen omtrent
verhoudingen en gedrag van leiding en medewerkers in het alledaagse leven van de organisatie en
de consequenties bij het daar niet aan voldoen, een duidelijke en geformaliseerde positionering van
de directe leiding en tot slot de organisatie, programmering en sturing van het veranderproces zelf.
Opgemerkt werd dat een grondhouding bij leiding, staf en adviseur van een evenwicht tussen
betrokkenheid en distantie vereist is tijdens het herstel, omdat er niet in een wederkerige relatie
gewerkt kan worden en er heftige reacties op de verandering te verwachten zijn.
Vervolgens is ingezoomd op de analogie tussen opvoeding en leiderschap.
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Aan bestaand onderzoek naar de leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’ zijn
inzichten uit onderzoek naar effectieve opvoedingsstijlen toegevoegd. Er is een programma
ontworpen voor ontwikkeling van de leiderschapsstijl in de gewenste richting.
De verwachte effecten van de verandering in leiderschap op medewerkers zijn geoperationaliseerd
met behulp van het begrip vertrouwen, nader uitgewerkt in organizational trust (Kramer, 1999) en
self-efficacy of eigen doeltreffendheidverwachting van Bandura (1977).

Wat is de betekenis voor deze studie
Het blijkt mogelijk om met behulp van de kennis uit het brondomein orthopedagogiek een diagnoseinstrument te ontwikkelen voor het vaststellen van de mate van verwaarlozing in organisaties. Door
dit instrument in casusstudies toe te passen kan de bruikbaarheid van de kenmerken onderzocht
worden.
Bovendien blijkt het mogelijk de kennis over opvoedingsstijlen toe te passen op leiderschapsstijlen
en kunnen door het combineren van inzichten omtrent behandeling van verwaarlozing in
gezinssituaties en in behandelsituaties criteria worden opgesteld die in organisaties aanwezig dienen
te zijn om verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten. Nu de interventies
en hun beoogde effecten zijn beschreven en geoperationaliseerd, is een theoretisch kader
ontwikkeld waarmee kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan kan worden naar de ontwikkeling
van verwaarloosde organisaties.
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Hoofdstuk 5 Effectiviteit van de methode voor diagnose
5.1

Inleiding

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de effectiviteit van de interventies in verwaarloosde organisaties
onderzocht. Eerst wordt de onderzoeksopzet, die op in paragraaf 1.3 is gepresenteerd, nog even in
herinnering gebracht:

Fase 1
Deel I : Interveniëren Diagnose
15 kenmerken
Deel II: Evalueren

Zijn de 15 kenmerken
behulpzaam?

a.

c.

Fase 2
Herstel
b.
10 criteria en
ontwikkeling van leiderschapsstijl
Zijn er aantoonbare effecten?
d.

In hoofdstuk 3 en 4 is door middel van literatuuronderzoek antwoord gegeven op de deelvragen a.
en b. Dit heeft geleid tot vijftien kenmerken voor diagnose van verwaarlozing en tien criteria die
herstel van verwaarlozing bevorderen, alsmede de ontwikkeling van een leiderschapsstijl die
noodzakelijk is voor herstel. Dit is deel I van deze studie
In dit hoofdstuk komt deelvraag c. aan de orde:
c. Zijn de vijftien kenmerken behulpzaam bij het diagnosticeren van verwaarlozing van
organisaties en kunnen dan uitspraken gedaan worden over het verwaarloosd zijn van een
organisatie?
Het antwoord op deze vraag wordt door middel van kwalitatief onderzoek in de vorm van
casusstudies in dit hoofdstuk gegeven (hoofdstuk 5).
In hoofdstuk 5.2 wordt het onderzoek naar de bruikbaarheid van de kenmerken weergegeven in de
vorm van casusstudies.
In hoofdstuk 5.3 worden conclusies getrokken omtrent de bruikbaarheid van de kenmerken.
In hoofdstuk 5.4 wordt gerapporteerd of met behulp van de kenmerken uitspraken gedaan kunnen
worden over het verwaarloosd zijn van de drie casus.

Methode
Eerst is de bruikbaarheid van de kenmerken onderzocht (paragraaf 5.2 en 5.3) en daarna wordt per
casus op basis van de kenmerken een uitspraak gedaan over het verwaarloosd zijn (paragraaf 5.4).
De bruikbaarheid van de kenmerken is onderzocht aan de hand van casusstudies. De casusstudies
zijn opdrachten die de adviseur heeft uitgevoerd en zijn beschreven aan de hand van observaties van
de adviseur en collega-adviseurs en door het bestuderen van bedrijfsgegevens, documenten en door
middel van semigestructureerde interviews.
Elke casusstudie begint met een typering van de organisatie en een beschrijving van het vraagstuk
dat de aanleiding vormde om een diagnose te stellen.
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Per kenmerk zijn de volgende aspecten onderzocht (paragraaf 5.2):
1. Is het kenmerk bruikbaar? Hiervoor is een schaal gebruikt met de volgende waarden:
+ volledig bruikbaar
0 deels bruikbaar
- niet bruikbaar
2. Waarom is het bruikbaar? Dan volgt een toelichting op hoe het kenmerk te gebruiken is.
3. Wat is met het kenmerk onthuld? Hoe heeft dit kenmerk meer of andere informatie opgeleverd
over deze organisatie en de problematiek die daar aan de orde is.
Per casus wordt de werking van de methode van diagnosticeren, bestaande uit de fasen ‘onthullen’,
‘confronteren’, ‘aansluiten’ en ‘anders doen’ (zie paragraaf 4.2), geëvalueerd.
In paragraaf 5.3 wordt de bruikbaarheid van de kenmerken in de drie casus vergeleken op de punten:
1. Leveren de kenmerken informatie op die helpt het vraagstuk te verhelderen.
2. In hoeverre zijn de kenmerken discriminerend ten opzichte van elkaar.
Dan wordt gekeken of de kenmerken wellicht aanpassing behoeven.
Vervolgens wordt in paragraaf 5.4 gerapporteerd of in de onderzochte casus een uitspraak gedaan
kan worden over het verwaarloosd zijn van de betreffende organisatie.
Voor de kenmerken wordt een schaal gebruikt bestaande uit:
niet aanwezig
0
in geringe mate aanwezig
+
volledig aanwezig

5.2

Onderzoeksresultaten bruikbaarheid kenmerken verwaarloosde organisatie

Organisatie A
Inleiding
Organisatie A is een stichting met ten tijde van de casus een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) en
een Raad van Toezicht. De organisatie is ingedeeld in zeven regio’s die geleid worden door managers.
Tevens is er een centrale afdeling bedrijfsvoering waarin de taken van Personeel en Organisatie
(P&O), Financiën, Automatisering, Facilitaire zaken en Kwaliteitsbeheersing zijn ondergebracht.
De diagnose is gesteld in één regio met een omvang van 105 fte (fulltime equivalenten).
Er werken gemiddeld 130 mensen, waaronder veel deeltijdwerkers. In de gehele organisatie werken
ten tijde van de interventies ongeveer 700 mensen. De organisatie in de regio bestaat uit zes teams
die geleid worden door een teamleider. De teamleider is resultaatverantwoordelijk voor de diensten
die de regio verleent. Organisatie A is een fusieorganisatie die in vijf jaar groeit met 200 fte. Dan
vinden er ingrijpende veranderingen in de organisatiestructuur plaats. De staf- en ondersteunende
diensten worden samengevoegd op een centraal bureau. Twee hoofdtaken die eerder functioneel
waren georganiseerd in afdelingen van 40 tot 60 medewerkers, worden samengevoegd en
ondergebracht in teams van 12 tot 15 medewerkers: hierdoor wordt de afstand tussen leiding en
medewerkers kleiner, in plaats één leidinggevende, een afdelingshoofd, per 40 tot 60 medewerkers
is er nu één leidinggevende, een teamleider, per 12 tot 15 medewerkers. De teamleider is een
nieuwe functie, die de oude functie van coördinator, zonder hiërarchische bevoegdheden, vervangt.
Er komen veel veranderingen van buiten op organisatie A af. De verantwoordingseisen worden hoger
en daarmee de administratieve last, de werkdruk neemt toe, omdat zich steeds meer cliënten zich
aanmelden, er wordt een nieuwe methode van werken ingevoerd die het werkproces voor de
medewerkers structureert en daarmee de autonomie inperkt en de ketengedachte vergt
intensievere samenwerking met andere instanties.
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Organisatie A is een postfusie organisatie waarin de cultuurkenmerken van de samenstellende delen
nog herkenbaar zijn. Organisatie A heeft een lange historie van niet sturen en leiden:
leidinggevenden waren deskundigen met aanzien in hun vakgebied die beheersmatige taken
uitvoerden ten behoeve van het personeel. Over de teams zijn medewerkers verspreid die in het
verleden een invloedrijke groep met sterke onderlinge cohesie vormden: enkele vertegenwoordigers
van die groep zitten in de OR. Een andere categorie medewerkers was specialisten per taakgebied.
De band met het verleden is in de regio voor de meerderheid van de personeelsleden sterker dan
met heden en toekomst.
Het organisatievraagstuk dat aanleiding vormde voor een diagnose
De kwestie die de RvB aan de adviseur voorlegt, is dat het niet lukte om een volgende stap in de
organisatieontwikkeling te maken. Er is veel aandacht besteed aan het professionaliseren van de
bedrijfsvoering, er is een duidelijke organisatiestructuur neergezet en nu wil de RvB dat het
management van de regio’s meer verantwoordelijkheid gaat nemen. De RvB maakt zich echter
zorgen over het gebrek aan initiatief dat door de meeste managers getoond wordt. Op de
uitnodigingen van de RvB om plannen te ontwikkelen, komt geen antwoord en de managers
gebruiken hun mogelijkheden om te sturen niet. Bovendien komt er uit een
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek naar voren dat de communicatie tussen directe leiding en
medewerkers in twee van de grootste regio’s zeer slecht is. In die regio’s heeft het personeel haar
onvrede over de leiding op papier gezet en de OR verwacht van de RvB dat zij actie gaat
ondernemen.
Dit signaal, gevoegd bij de afwachtende houding van het regiomanagement, doet de RvB besluiten
om externe hulp in te roepen met de vraag om de problematiek in de regio te onderzoeken. De
voorzitter van de RvB voelt zich aangesproken door het concept van verwaarlozing en vraagt de
adviseur de communicatieproblemen in de regio te onderzoeken en een aanpak voor het oplossen
daarvan voor te stellen.
Hieronder worden de 15 kenmerken (zie paragraaf 4.2) in tabelvorm vermeld. Bij elk kenmerk wordt
vermeld de bruikbaarheid (kolom 1), een toelichting op de bruikbaarheid ‘waarom’ (kolom 2) en
hetgeen onthuld wordt of zichtbaar gemaakt (kolom 3).
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Context van organisatie A
1. Geschiedenis ingrijpende veranderingen en veel wisselingen in de leiding
bruikbaarheid
waarom
wat wordt onthuld/zichtbaar

+

2.

Het kenmerk laat diversiteit aan
interne en externe veranderingen
zien: sterke groei, fusie en
reorganisatie.
Weinig wisselingen in leiding
Zicht op krachtenvelden in de
organisatie.

Verschillen in cultuur tussen functies.
Herkomst top en de affiniteit met werkers enerzijds
en bedrijfsvoering anderzijds.
Hoe de veranderingen zijn begeleid:
Zwakke begeleiding van de veranderingen,
bedrijfsvoering zwak ontwikkeld,
veel aandacht voor managementvraagstukken,
weinig aandacht voor kwaliteit leiderschap,
ontbreken aandacht voor cultuur en gedrag.

Kenmerken primaire proces en aandacht leiding

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Het kenmerk laat zien dat het
primaire proces veel
maatschappelijke aandacht geniet.
Het primaire proces zelf vergt veel
vermogen tot verdragen van
medewerkers.

De impact van media-aandacht voor medewerkers en
een gevoel van miskenning, overal de schuld van
krijgen.
De aandacht is collegiaal georganiseerd, emoties
worden met iedereen gedeeld, gevoelens van
miskenning, huilen op de gang.
Afhankelijkheid cliënt van medewerker en
afhankelijkheid medewerker ten opzichte van
organisatie en leiding: secundaire traumatisering.

3.

Welstand van de organisatie

bruikbaarheid
0

4.

waarom
Het kenmerk is vergelijkbaar met
bedrijfsvoeringsindicatoren:
taaklast en beschikbare tijd en
financiële middelen.

waarom

0

Het kenmerk vestigt de aandacht
op de rolinvulling door de top en
de accenten die de top in het
organisatiebeleid legt.
Hoger management en staf beheerst door angst

bruikbaarheid

waarom

+

Het kenmerk richt de aandacht op
de positionering van lijn en staf en
op de interne
machtsverhoudingen.

6.

Organisatie heeft goed werkgeverschap: faciliteiten
zijn eigentijds.
Prestatienormen ontbreken: productiviteit en
prestaties niet gekoppeld aan inzet en middelen:
daardoor geen duidelijk antwoord op bezuinigingen.
Door de top is veel geïnvesteerd in
kennisontwikkeling, maar op een vrijblijvende manier.

Top is losgezongen

bruikbaarheid

5.

wat wordt onthuld/zichtbaar

wat wordt onthuld/zichtbaar
Top neemt niet de afstand die past bij de positie als
bestuurder. Verschillende oriëntaties en stijlen leden
RvB: voorzitter RvB eerder te nabij voor medewerkers
en heeft weinig vertrouwen in de directe leiding.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Patroon van afhankelijkheid herhaalt zich (zie 2):
MT-leden stellen zich afhankelijk op naar RvB, klem
tussen belangen medewerkers en organisatie.
Staf heeft invloed achter de schermen, met name
controlling. P&O is in de regio onzichtbaar.

Direct leidinggevenden niet in positie

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Het kenmerk vestigt de aandacht
op de mate van erkenning van het
vak van manager en de formele en
de feitelijke positie van de direct
leidinggevende .

Nieuwe structuur geeft formeel een duidelijke positie
aan de direct leidinggevenden. Die is nieuw:
leidinggeven was beheren en faciliteren van
medewerkers.
Stellen van eisen aan gedrag en aanspreken zijn
nieuw.

Tabel 5.1

Kenmerken context van organisatie A
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Gedrag leiding organisatie A
7. Leiding is weinig ‘demanding’
bruikbaarheid
waarom
wat wordt onthuld/zichtbaar

+

8.

Twee stijlen in RvB:
voorzitter weinig structuur, heel attent/oplettend:
oriëntatie op medewerkers,
tweede man veel structuur en attent/oplettend:
oriëntatie op leidinggevenden.
Geen eenduidige visie op leiderschap in de
organisatie.
Grote persoonlijke verschillen in stijl van leidinggeven
tussen MT-leden die naast elkaar kunnen bestaan
Verschil in stijl tussen directe leiding en top:
regiomanager en teamleiders gaan wel eisen stellen,
begrenzen, medewerkers aanspreken op gedrag en
functioneren.

Leiding is weinig ‘responsive’

bruikbaarheid

+

9.

Dit kenmerk laat duidelijk zien wat
ontbreekt: concrete eisen en
toezicht daarop.
Wel veel wettelijke en
administratieve kaders, plannen en
beleid.
Uitvoering beleid en plannen
gedelegeerd met weinig toezicht.
Zeer sociaal werkgeverschap.

waarom
Het kenmerk vestigt de aandacht
op de relatie tussen leiding en
medewerkers.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Grote verschillen in verwachtingen tussen
meerderheid medewerkers en directe leiding:
medewerkers verwachten onbeperkte aandacht en
vrijheid om emoties te delen. Teamleiders blijven in
rol en geven functionele aandacht, bewaren distantie
en bekrachtigen professioneel gedrag. Verschillen in
verwachtingen tussen jonge medewerkers
(functioneel) en oudgedienden (autonoom) worden
zichtbaar.

Leiding fysiek en/of emotioneel niet beschikbaar

bruikbaarheid

+

waarom
Het kenmerk attendeert op het
verschil tussen de beleving van
leiding en medewerkers.
Fysieke beschikbaarheid betekent
niet automatisch ook emotionele
betrokkenheid.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Leiding is in beide opzichten beschikbaar maar
medewerkers willen geen relatie.
Onder een groep medewerkers heerst sterk
wantrouwen over alles wat de leiding doet.
Emoties kleuren de waarneming in sterke mate.
Een onderhuidse machtstrijd tussen informele leiders
en formele leiding wordt zichtbaar.

10. Direct leidinggevenden aan het overleven

bruikbaarheid

+

Tabel 5.2

waarom
Het kenmerkt vestigt de aandacht
op de mate waarop de direct
leidinggevenden hun rol kunnen
invullen.

wat wordt onthuld/zichtbaar
De rol van teamleider is nieuw. Voor hen is het zoeken
naar invulling nieuwe rol. Rolverandering wordt door
veel werkers niet geaccepteerd: “je was één van ons”.
Team bestond alleen op persoonlijk
betrekkingenniveau. Distantie bewaren wordt als
verwaarlozing ervaren. Gedragsuitingen in
teambijeenkomsten vijandig. Contact via inhoud van
het werk wel mogelijk: de functionele afstand biedt
bescherming tegen de negatieve emoties van
verwaarloosde medewerkers.

Kenmerken gedrag leiding organisatie A

Gedrag medewerkers organisatie A
11. Grenzeloos gedrag
bruikbaarheid

waarom
Dit kenmerk laat de reactie van
medewerkers zien op het
ontbreken van heldere normen
en eisen in het werk, taken en
rollen, sociaal gedrag.
Medewerkers zijn zich niet
bewust van grenzeloos gedrag
en vinden dit normaal.

+

wat wordt onthuld/zichtbaar
Dit gedrag is in alle dagelijkse routines in de
organisatie zichtbaar.
Rollen worden niet gezien: leden van RvB
worden met voornaam aangesproken.
Intervisie is een vorm van elkaar troosten en
meeleven.
Normen van bejegening ontbreken.
Grens tussen privé en werk is vervaagd.
Veel roddel en delen emoties achter gesloten
deuren.

12. Niet kunnen reflecteren en leren

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Dit kenmerk laat de heftige
reactie zien van medewerkers
wanneer zij aangesproken
worden op hun werk, houding
en gedrag.

Het is kennelijk heel bedreigend om op gedrag in
het hier en nu aangesproken te worden.
Het toont hoe persoonlijk alle relaties zijn.
Het zijn juist medewerkers die ‘niets te vrezen
hebben’ die het sterkst weerstand bieden.

13. Ontwijken van verantwoordelijkheid

bruikbaarheid

waarom
Dit kenmerk vestigt de
aandacht op de mate waarin
medewerkers de
verantwoordelijkheid nemen
voor hun taakvervulling en de
consequenties van eigen
gedrag.

+

wat wordt onthuld/zichtbaar
Alle ‘schuld’ voor wat er mis is wordt bij ‘het
management’ gelegd: sterk afhankelijk gedrag.
De voorwaarden, die gesteld worden om in
beweging te komen, zijn eindeloos .
Elke afleiding of afwijking wordt benut om te
wijzen op de ‘erbarmelijke’ situatie.
Voor een klein groepje blijft deze beleving tot
het eind van het interventietraject hun
werkelijkheid.

14. Zelfhandhavinggedrag

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Dit kenmerk richt de aandacht
op afweermechanismen,
gedrag ‘in de schaduwkant’, en
de belangen die bewaakt
worden.
De groepsdynamiek wordt hier
onthuld.

Medewerkers kunnen leidinggevenden tegen
elkaar uitspelen.
De informele elite wordt zichtbaar.
De jongere medewerkers durven geen afwijkend
geluid te laten horen.

15. Heftige weerstand

bruikbaarheid

waarom

+

Dit kenmerk geeft de adviseur
een indicatie of hij dichter bij
de kern van de echte
problemen komt.

Tabel 5.3

wat wordt onthuld/zichtbaar
Getracht wordt de adviseur tot bondgenoot te
maken, als dat niet lukt, worden zijn
deskundigheid en integriteit betwijfeld en tot
slot wordt de metafoor verontwaardigd
afgewezen.
Klein groepje medewerkers leeft nog steeds in
verleden en blijft compensatie van het hen
aangedane leed verlangen.

Kenmerken gedrag medewerkers organisatie A
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Evaluatie van de werking van de methode van diagnosticeren
Hoe verliep het proces van onderzoeken en het tegelijkertijd in beweging brengen van betrokkenen
in de organisatie, vooral de top? In welke mate is de adviseur met behulp van de kenmerken er in
geslaagd de top te engageren, te observeren en betekenis te geven aan de werkelijkheid in het
alledaagse organisatieleven en de betrokkenen te betrekken en te committeren?
De directe leiding komt in beweging door de onthulling van de aard en omvang van de problemen en
is positief over de geboden hulp door de adviseur. De regiomanager beseft dat hij een belangrijke
ondersteunende rol heeft naar de teamleiders. Hij komt door het organiseren van het werk in teams
meer nabij en is beter beschikbaar voor de teamleiders. De teamleiders staan in de vuurlinie van
heftige weerstanden maar blijven in positie. Werkconferenties, alsmede advies-en
begeleidingsgesprekken, hebben bijgedragen aan het zelfvertrouwen van de teamleiders. De top
komt niet direct in beweging. De noodzaak tot veel structuur in het alledaagse organisatieleven
wordt niet gedeeld door de voorzitter van de RvB. De voorzitter gaat uit van een volwassen
verantwoordelijke houding van de medewerkers en laat hen het tempo van het veranderproces
bepalen. Voor de directe leiding en de regiomanager ziet de RvB eerder een faciliterende rol. Pas in
een later stadium, na vertrek van één van de leden van de RvB, wordt de verbinding gemaakt tussen
top en directe leiding. De voorzitter RvB gaat zich nu meer op de directe leiding oriënteren. Binnen
de groep medewerkers is aanvankelijk veel horizontale solidariteit en lijkt het ‘wij tegen het
management’. Dit gaat geleidelijk veranderen: veel medewerkers gaan zich meer op het eigen team
richten en in de één op één relatie met de teamleider ontstaat verbinding aanvankelijk op inhoud en
kan een functionele relatie ontwikkeld worden. De striktheid in regels, afspraken en onderlinge
omgang zorgen voor voorspelbaarheid en rust. Tijdens teambijeenkomsten is het nog vaak onveilig
en spelen emoties hoog op. Dit verandert pas later en verschilt sterk per team. De staf (P&O,
Controlling, Facilitaire zaken en Kwaliteit) komt wel in beweging, maar volgend op de ontwikkelingen
bij de top en directe leiding. De positie van de staf is betrekkelijk machteloos. De OR speelt
aanvankelijk een prominente rol in het verzet, maar blijkt daarin vooral gevoed te worden door een
informele elite uit de regio. Toen het dagelijkse leven in de regio stabiliseerde, nam de OR afstand in
een meer functionele rol.

Casus organisatie B
Inleiding
Organisatie B is een regio van een landelijk werkende organisatie die is gestructureerd in vijf regio’s
en een landelijk centraal kantoor. Organisatie B wordt geleid door een tweehoofdige Raad van
Bestuur die het landelijk managementteam vormt met vijf regiodirecteuren en twee directeuren van
centrale diensten. In de regionale organisatie worden alle primaire werkprocessen uitgevoerd. De
eerste lijn staffuncties voor controlling, P&O en communicatie werken op locatie in de regio . De
personele omvang is 45 fte en 52 mensen. In de gehele organisatie werken ten tijde van de
interventies ongeveer 700 mensen. Het management in de regio bestaat uit een directeur die
integraal verantwoordelijk is voor beleid en bedrijfsvoering, financiën en personeel, alsmede twee
managers en drie teamleiders. Het MT van de regio bestaat uit de directeur, twee managers en de
controller.
Organisatie B is op landelijk niveau een fusieorganisatie waarin 16 organisaties in een periode van 15
jaar zijn samengegaan. De voorganger van de huidige regio is meer dan 90 jaar geleden opgericht en
werd 10 jaar geleden samengevoegd met de 25% grotere vestiging van een naburige stad en onder
één directie geplaatst. De directie hield kantoor in de naburige stad, waar zich ook de stafdiensten
bevonden. Daardoor kreeg organisatie B in letterlijke betekenis een leiding op afstand. Er vonden in
die periode vele wisselingen in de directe leiding plaats. Het verloop onder het personeel is groot: bij
de start van de casus is 50% van het personeelsbestand korter dan een jaar in dienst.
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Er ontwikkelt zich in ruim acht jaar een organisatie met een sterke neiging tot zelf doen en een
informele leiding.
Eind 2007 wordt de samenvoeging van de beide steden ongedaan gemaakt en ontstaan er opnieuw
twee integraal verantwoordelijke regionale kantoren waar organisatie B er één van is. In die periode
treden de huidige directeur, de twee managers, de teamleiders en de stafleden in dienst van de
regio. In de periode van de casus zit er een geheel nieuw management.
In deze casus hebben de ingrijpende veranderingen langer geleden plaatsgevonden. De grootste
impact heeft de periode van 10 jaar gehad, waarin er niet werd gereorganiseerd en de leiding
letterlijk afwezig was.
Het organisatievraagstuk dat aanleiding vormt voor een diagnose
Aanleiding voor het inschakelen van de extern adviseur is de non-responsiviteit in de vorm van
apathie, het uitblijven van reacties, die de leden van het MT ervaren. Hun aanwezigheid wordt
genegeerd, medewerkers lijken hen niet op te merken. De directeur moet medewerkers erop wijzen
dat er nu weer leiding is. Eén van de MT-leden typeert het gedrag van medewerkers als ‘verweesd’.
Daarop vraagt de directeur aan de adviseur om een diagnose te stellen en de MT-leden en
teamleiders te adviseren en begeleiden in het omgaan met een ‘apathische organisatie’ en hoe zij
contact kunnen maken met de medewerkers in een ‘verweesde organisatie’.
Hieronder worden de 15 kenmerken (zie paragraaf 4.2) in tabelvorm vermeld. Bij elk kenmerk wordt
vermeld de bruikbaarheid (kolom 1), een toelichting op de bruikbaarheid ‘waarom’ (kolom 2) en
hetgeen onthuld wordt of zichtbaar gemaakt (kolom 3).
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Context van de organisatie B
1. Geschiedenis ingrijpende veranderingen en veel wisselingen in de leiding
bruikbaarheid
waarom
wat wordt onthuld/zichtbaar

+

2.

Kenmerk helpt om
ontwikkelingsgeschiedenis en
ontbreken van leiding te duiden.

Kenmerken primaire proces en aandacht leiding

bruikbaarheid

-

3.

waarom
Kenmerk voegt in deze casus niet
veel toe.

wat wordt onthuld/zichtbaar
De werkprocessen van organisatie B zijn strak
gereguleerd. Hoewel er lastige klanten zijn is het werk
niet emotioneel belastend voor medewerkers.
Wat wel zichtbaar wordt, is de enorme vrijheid die
buitendienstmedewerkers en projectleiders in hun
werk hebben: dit vergt wel aandacht van de leiding.

Welstand van de organisatie

bruikbaarheid

4.

(Opnieuw) een fusiegeschiedenis die zwak begeleid is,
na het vertrek van de eigen leider waar iedereen trots
op was, liet de toenmalige directie de regio letterlijk
aan zijn lot over, de vele wisselingen onder
teamleiders en het personeel dat leert zijn eigen
boontjes te doppen.

waarom
Kenmerk voegt in deze casus
weinig toe

wat wordt onthuld/zichtbaar
Organisatie B staat er financieel goed voor en de
toerusting van de organisatie is modern. Er wordt veel
geïnvesteerd in opleiding van medewerkers.

Top is losgezongen

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Kenmerk zeer bruikbaar om
verhouding tussen RvB en directeur
van de regio te typeren.

De top is wel losgezongen: de ambities van de RvB
staan ver af van de ontwikkeling van de regio. Dit
levert veel extra druk op voor het MT dat nog bezig is
intern de organisatie op orde te brengen. De schade
blijft beperkt, omdat de regio redelijk zelfstandig kan
functioneren en de directeur ervoor zorgt dat er geen
reden is voor de RvB om in te grijpen.

5.

Hoger management en staf beheerst door angst

bruikbaarheid

+

6.

waarom
Kenmerk zeer bruikbaar om de
dominantie van de centrale
controlling te zien.

wat wordt onthuld/zichtbaar
In de regio werken een professionele
personeelsadviseur, controller en
communicatieadviseur, die op de problematiek in de
regio zijn gericht, maar wel voortdurend de druk van
het centrale apparaat ervaren.

Direct leidinggevenden niet in positie

bruikbaarheid

+

Tabel 5.4

waarom
Kenmerk zeer bruikbaar om de
worsteling van de direct
leidinggevenden zichtbaar te
maken en het belang van de
presentie en steun van hoger
management.

wat wordt onthuld/zichtbaar
De teamleiders moeten zich voortdurend bewijzen.
Respect verdienen zij door kennis op te bouwen over
het werk. Aanbrengen van structuur in werkroosters
en onderlinge verhoudingen wordt niet gepikt: in
binnen- en buitendienst zijn medewerkers gewend
hun eigen gang te gaan en onderling alles te regelen.
Hoger management wordt in beginperiode zeer in
beslag genomen door externe verplichtingen.

Kenmerken context van organisatie B
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Gedrag leiding organisatie B
7. Leiding is weinig ‘demanding’
bruikbaarheid
waarom

8.

Kenmerk niet alleen bruikbaar om
+
structuurkant leidinggeven te
onderzoeken, maar tevens de mate
van controle en toezicht te
beoordelen.
Het kenmerk geeft inzicht in de
rolinvulling op de ‘structuurkant’
van het leidinggeven.
Leiding is weinig ‘responsive’

wat wordt onthuld/zichtbaar
Directeur is zeer eisend, maar grillig in controle en
toezicht. Eén van de managers laat aanvankelijk veel
over aan oudgedienden en steunt teamleiders niet
altijd in conflicten met personeel.
Teamleiders durven nog geen eisen te stellen, omdat
hun kennis nog tekort schiet.
Externe verplichtingen van de MT-leden maken dat
controle en toezicht vaak bij teamleiders ligt.

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Kenmerk zeer bruikbaar om
spagaat waarin MT-leden verkeren
zichtbaar te maken. Zij moeten
zowel op interne behoeften
inspelen als aan externe behoeften
van bewoners en politici in het
werkgebied tegemoet komen.

Er blijken verschillen in stijl tussen de directeur, de
beide managers en de teamleiders. De gevoeligheid
voor personeelsbehoeften is heel verschillend. De
directeur kan er ‘bovenop zitten’ als een
personeelsprobleem speelt. De managers gaan meer
uit van taakvolwassenheid van medewerkers. Eén van
teamleiders laat zich geheel leiden door wensen van
het personeel en de andere ziet de behoeften van de
medewerkers niet.

9.

Leiding fysiek en/of emotioneel niet beschikbaar

bruikbaarheid

+

waarom
Kenmerk zeer bruikbaar om
situatie voor en na de komst van
het nieuwe management te
duiden.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Directeur en managers willen wel ingaan op
behoeften personeel, maar zijn veel buiten de deur.
In de beleving van medewerkers is er nog weinig
veranderd ten opzichte van de periode dat de leiding
fysiek op afstand zat: er is nu wel leiding, maar die is
altijd druk.
Overigens zijn directeur en MT-leden hierop
aanspreekbaar, zij ontkennen het niet.

10. Direct leidinggevenden aan het overleven

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Kenmerk bruikbaar om zowel oude
als nieuwe situatie te duiden.

In oude situatie staan teamleiders er letterlijk alleen
voor. In de nieuwe situatie hebben de teamleiders wel
de steun van directeur en managers, maar missen hun
betrokkenheid en aanwezigheid.
In de beginfase staan de nieuwe teamleiders er
feitelijk alleen voor in het veranderen van het
alledaagse organisatieleven.

Tabel 5.5

Kenmerken gedrag leiding organisatie B
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Gedrag medewerkers organisatie B
11. Grenzeloos gedrag
bruikbaarheid

waarom
Kenmerk bruikbaar om het
eigenzinnige gedrag van
medewerkers te duiden.

+

wat wordt onthuld/zichtbaar
Grenzen tussen privé en werk zijn vervaagd.
Medewerkers regelen elkaars vervanging. Veel
gedoe over radio’s op de afdeling. Team Noord
en Zuid ergeren zich over het gedrag van de
ander: lang koffiedrinken, boodschappen doen.
Er wordt veel geroddeld over collega’s: enkelen
die het mikpunt zijn, hadden hier flink last van,
maar durven dat niet aan de orde te stellen bij
de teamleiders.

12. Niet kunnen reflecteren en leren

bruikbaarheid

waarom

o

Kenmerk wel herkenbaar maar
met minder emotionele lading
dan bij organisatie A.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Medewerkers in de beide teams hebben ieder
een eigen werkwijze en vinden die duidelijk
beter dan van het andere team. Men is niet
nieuwsgierig naar het ‘waarom’ van de
werkwijze van de collega’s. Ieder heeft een
persoonlijke taakinvulling.

13. Ontwijken van verantwoordelijkheid

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Kenmerk bruikbaar om te
constateren dat medewerkers
wel verantwoordelijkheid
namen, maar niet gewend
waren om verantwoording af
te leggen.

Het ontwijken gebeurt heel subtiel. Pas tijdens
de vakantie van een collega in de buitendienst
blijkt dat hij een toezegging aan een klant niet
heeft geregeld.
Er wordt ook door anderen veel nagelaten, dat
de leiding soms te laat ontdekte.
Als een projectleider vastloopt, gaat hij of zij er
niet mee naar de manager, maar moddert door.

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Kenmerk bruikbaar om relaties
en verhoudingen in informele
organisatie in kaart te brengen
en om groepsdynamiek
zichtbaar te maken.

Medewerkers laten hun teamleiders regelmatig
weten dat er niets aan de hand is en dat zij zich
geen zorgen hoeven te maken.
Tijdens bijeenkomsten met medewerkers wordt
zichtbaar wie de informele leiders zijn en valt op
dat medewerkers zich niet durven uit de
spreken in de groep.

14. Zelfhandhavinggedrag

15. Heftige weerstand

bruikbaarheid

+

Tabel 5.6

waarom
Zeer bruikbaar om te zien dat
er in het begin geheel geen
weerstand is tegen de leiding.
Wel weerstand tegen de
extern adviseur.
Het ontbreken van weerstand
blijkt een vorm van
schijnaanpassing te zijn.

wat wordt onthuld/zichtbaar
De nieuwe leiding wordt aanvankelijk
‘vriendelijk genegeerd’.
Als de directeur tijdens een
personeelsbijeenkomst voorbeelden noemt van
gedrag waarover hij zich verwondert, wordt dit
met een schouderophalen ontvangen: “Waar
maakt hij zich druk over”.

Kenmerken gedrag medewerkers organisatie B
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Evaluatie van het proces van diagnosticeren
Hoe verliep het proces van onderzoeken en het tegelijkertijd in beweging brengen van betrokkenen
in de organisatie, vooral de top? In welke mate is de adviseur met behulp van de kenmerken erin
geslaagd de top te engageren, te observeren en betekenis te geven aan de werkelijkheid in het
alledaagse organisatieleven en de betrokkenen te betrekken en te committeren?
Bij het MT (de directeur, de managers en de controller) werkt het interactief stellen van de diagnose
effectief. Zij zijn nieuwsgierig naar alle ontdekkingen en bereid om naar hun eigen rol te kijken.
Aanvankelijk zetten zij de ontdekkingen nog niet om in hun dagelijks handelen. Dan worden zij weer
in beslag genomen door de drukke agenda’s en de vele dingen die hun aandacht vragen. De regio is
een betrekkelijk klein organisatieonderdeel, maar wordt door de RvB wel geacht op alle fronten van
strategie en beleid mee te doen. Medewerkers hebben daarom de indruk dat er wel een juiste
diagnose is gesteld, maar dat er niets mee gebeurt en zij ervaren nog steeds weinig aandacht van de
leiding. De verschuiving van de aandacht van directeur en managers van vele zaken buiten de deur
en het op orde hebben van de bedrijfsvoering naar het interne alledaagse leven van de organisatie,
heeft geleidelijk plaatsgevonden. De adviseur heeft bewust op deze verandering van focus
aangedrongen.
De top van de organisatie stond en staat op afstand van de regio. De ambities en verplichtingen
vanuit de centrale organisatie zorgen voor extra druk in de regio, maar hebben het proces van
interne verandering niet gehinderd. De directeur en zijn MT-leden hebben voldoende zelfstandigheid
in de regio om het proces van organisatieontwikkeling zodanig vorm te geven, dat het aansluit op
wat er nodig is. De OR speelt in het traject in de regio geen merkbare rol.

Casus organisatie C
Inleiding
De derde casus in het kader van dit onderzoek naar de kenmerken, betreft een onderdeel van een
organisatie van 1000 medewerkers. Bij het onderdeel in deze casus werken rond de 220
medewerkers (circa 195 fte). Organisatie C kent duaal management op directieniveau en
hoofdenniveau en wordt geleid door een directeur bedrijfsvoering en een directeur primair proces.
De beide directeuren rapporteren aan de Raad van Bestuur (RvB).
De organisatiestructuur van de sector is ingedeeld in clusters. De clusters zijn combinaties van
diensten. De sector is verspreid over vier locaties. De clusters worden duaal geleid door een hoofd
bedrijfsvoering en een hoofd primair proces. Elk cluster bestaat uit teams met een coördinator. De
functie van teamcoördinator heeft het karakter van een meewerkend voorman/-vrouw. De
afdelingshoofden van de cluster hebben formeel een gedeelde verantwoordelijkheid en bevoegdheid
voor de bedrijfsvoering respectievelijk het primaire proces. In de teams werken diverse specialisten,
alsmede ondersteunende functies zoals secretaressen, administratief medewerkers, technisch
personeel, huishoudelijk personeel en receptionisten.
Het organisatieonderdeel in de casus maakt deel uit van een fusieorganisatie. Die fusie heeft 10 jaar
geleden plaatsgevonden. Op de verschillende locaties zijn naambordjes van de oude organisaties nog
aanwezig. Veel medewerkers voelen zich nog bij hun oude organisatie horen.
Het organisatievraagstuk dat aanleiding vormt voor een diagnose
De organisatie worstelt al jaren met tal van problemen, die nog spelen op het moment dat de
directeur bedrijfsvoering drie maanden na zijn aantreden aan de adviseur vraagt om een diagnose uit
te voeren. Er dienen grote financiële tekorten weggewerkt te worden en er zijn veel klachten over de
kwaliteit van de diensten en producten. De problemen lijken structureel te zijn en er zijn al vele
pogingen geweest om vat te krijgen op de problemen. De organisatie is als een
kostenplaatsenstructuur opgezet, wat leidt tot een voortdurende strijd om de middelen.
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De organisatieonderdelen functioneren als eilanden: ieder richt zich op het eigen stukje van de
productie.
Er is een groot personeelsverloop, ook onder leidinggevenden. De grote centrale organisatie
probeert grip te krijgen op de kosten. Er is jarenlang bezuinigd op personeel, middelen, onderhoud
van gebouwen en facilitaire zaken. De opdrachtgever heeft als directeur bedrijfsvoering in vier jaar
vijf voorgangers gehad. Er hangt bij de start van de diagnose een volgende fusie in de lucht met een
organisatie die twee keer zo groot is. De voorbereidingen voor die fusie zijn al twee jaar aan de gang.
Daardoor is er een extra druk op de kosten en worden investeringen uitgesteld. Aan de Raad van
Bestuur is een tijdelijk bestuurder toegevoegd, die ervaring heeft in het bedrijfsleven en die het
aanspreekpunt is voor de directeur bedrijfsvoering van de sector waar de diagnose wordt uitgevoerd.
Tevens is er op centraal niveau een directeur operations aangesteld, die orde moet brengen in de
werkprocessen.
Hieronder worden de 15 kenmerken (zie paragraaf 4.2) in tabelvorm vermeld. Bij elk kenmerk wordt
vermeld de bruikbaarheid (kolom 1), een toelichting op de bruikbaarheid ‘waarom’ (kolom 2) en
hetgeen onthuld wordt of zichtbaar gemaakt (kolom 3).
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Context van de organisatie C
1. Geschiedenis ingrijpende veranderingen en veel wisselingen in de leiding
bruikbaarheid
waarom
wat wordt onthuld/zichtbaar
+

2.

Kenmerk helpt om de
wisselwerking tussen het ontstaan
van de problemen te zien.

Er is een papieren organisatie ontstaan, die volledig
losstaat van de werkelijkheid: roosters worden anders
gedraaid, functies worden anders ingevuld, plannen
komen niet tot uitvoering.
De managementwereld is een andere dan de wereld
van de productie geworden.

Kenmerken primaire proces en aandacht leiding

bruikbaarheid

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

+

Kenmerk helpt hier om een parallel
te zien tussen de problemen van de
cliënten en het gedrag van
personeel.

Personeelsleden en leidinggevenden zeggen
ongevraagd tegen de adviseur dat zij de organisatie
nooit bij klanten zullen aanbevelen. Een medewerker
zegt last te hebben van de chaos in de organisatie,
terwijl zij in de dagelijkse hectiek naar klanten en de
immer grote werkdruk overeind moet zien te blijven.

3.

Welstand van de organisatie

bruikbaarheid

waarom

+

Kenmerk hier relevant:
structureel slechte financiële
situatie maakt verbetering situatie
onmogelijk.

4.

Top is losgezongen

bruikbaarheid
+

5.

waarom
Kenmerk helpt om hier snel de
positionering van de top in te
schatten: centrale staf hoort hier
ook bij.

wat wordt onthuld/zichtbaar
RvB blijkt feitelijk onder curatele te staan. Ingrepen
door interim-managers hebben op korte termijn
gewerkt, maar structureel de situatie verergerd.
Verdeeldheid aan de top tussen bedrijfsvoering en
productie werkt door op lagere niveaus.

Hoger management en staf beheerst door angst

bruikbaarheid

waarom

+

6.

wat wordt onthuld/zichtbaar
De organisatie maakt een uitgewoonde indruk. Er is
bezuinigd op alles waarop bezuinigd kan worden,
zonder daarin onderbouwde keuzes te maken.
Investeringen zijn uitgesteld en later afgeblazen.
Er is heerst apathie onder leiding en personeel.
Fouten, defecten en risico’s worden niet meer
gemeld, omdat er toch niets mee gebeurd.

Kenmerk helpt om onvermogen tot
beheersing zichtbaar te maken,
maar ook dat iedereen weet dat
het mis is en niets meer doet om
dit te veranderen.
Direct leidinggevenden niet in positie

bruikbaarheid
+

Tabel 5.7

waarom
Kenmerk helpt om verschillen
tussen formele en informele
organisatie zichtbaar te maken.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Er is een grote centrale staf ontstaan, als antwoord op
het ontbreken van leiderschap. Afdelinghoofden
worden uitvoerders van centrale maatregelen.
Structureel wantrouwen tussen management en staf.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Duale structuur in de leiding van bedrijfsvoering en
productie leidt tot permanente machtstrijd op de
lagere niveaus. Invloed is gekoppeld aan personen
niet meer aan posities. Formele structuur zegt niets
over verhoudingen.

Kenmerken context organisatie C
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Gedrag leiding organisatie C
7. Leiding is weinig ‘demanding’
bruikbaarheid
waarom
wat wordt onthuld/zichtbaar
+

8.

Grote verschillen in hoe hoofden eisen stellen: van
“als je de productie maar haalt kan het mij niet
schelen hoe je dat doet” tot “ik controleer elke
rapportage”.
Het eisen van loyaliteit aan het organisatieonderdeel
en de leidinggevende blijkt een dominant verschijnsel.
De loyaliteit smoort elke vorm van kritiek of ideeën
voor vernieuwing.

Leiding is weinig ‘responsive’

bruikbaarheid
+

9.

Kenmerk geschikt om te
onderscheiden op welk gebied er
wel of niet eisen worden gesteld.

waarom
Kenmerk geschikt om te zien dat
respons ook calculerend kan zijn
Responsiviteit kan politiek gedrag
zijn.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Er is heel veel spelgedrag. Hoofden doen alsof zij
verandering willen en doen alsof zij ingaan op
behoeften van personeel.
Enkele teamcoördinatoren identificeren zich sterk
met de tekorten in middelen: zij gaan namens hun
medewerkers strijd voeren voor de aanschaf van
meer computers of een andere kamer in het gebouw.

Leiding fysiek en/of emotioneel niet beschikbaar

bruikbaarheid

waarom

+

Met dit kenmerk kan het verschil in
redenen van niet beschikbaar zijn
voor top, hoger management en
directe leiding onderscheiden
worden.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Top is bezig met grote strategische spellen met
concurrenten, overheid en tal van ketenpartners.
Directeuren worden in beslag genomen door
crisismanagement en ingrepen om bedrijfsvoering
onder controle te krijgen.
Hoofden vechten voor hun productie-eenheid.
Teamcoördinatoren vechten voor de middelen voor
hun personeel, of werken mee om gaten te vullen in
het rooster.

10. Direct leidinggevenden aan het overleven

bruikbaarheid
+

Tabel 5.8

waarom
Kenmerk geschikt om het
zelfhandhavinggedrag van direct
leidinggevenden te zien.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Teamcoördinatoren spannen samen om overeind te
blijven. Facilitair personeel dient als ‘scapegoat’ voor
slechte producten.
Het klagen over centraal en hoger management
verbindt.
Afdelingshoofden zijn ook aan het overleven, maar
doen dat heel verschillend.

Kenmerken gedrag leiding organisatie C
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Gedrag medewerkers organisatie C
11. Grenzeloos gedrag
bruikbaarheid
+

waarom

wat wordt onthuld/zichtbaar

Alle kenmerken in deze
categorie zijn in deze casus
behulpzaam om niet alleen het
gedrag van medewerkers,
maar ook het gedrag van direct
leidinggevenden te verklaren.

Rolbewustzijn onder hoofden en
teamcoördinatoren ontbreekt: alles is
persoonlijk.
Gedrag leiding en personeel is elkaars spiegel.
Op alle aspecten van samenwerken ontbreekt
discipline en velen zijn zich niet bewust meer dat
de normen op vele punten zijn losgelaten.

12. Niet kunnen reflecteren en leren

bruikbaarheid

waarom

+

Kenmerk helpt om de
schijnaanpassing te kunnen
doorzien: wel zeggen maar niet
doen.

wat wordt onthuld/zichtbaar
‘Niet kunnen’ is voor het onderhouden van de
kennis voor veel personeelsleden ‘niet
gefaciliteerd worden’. Er is geen tijd voor. Dit is
tegelijk een excuus om het eigen functioneren
niet te hoeven verantwoorden.

13. Ontwijken van verantwoordelijkheid

bruikbaarheid
+

waarom
Kenmerk laat zien dat
eindeloos veel voorwaarden
aan het nemen van
verantwoordelijkheid worden
gesteld.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Is in alle aspecten van het functioneren
zichtbaar:
uitvoeren van productietaken, bejegening van
klanten, registreren, elkaar aanspreken.

14. Zelfhandhavinggedrag

bruikbaarheid
+

waarom
Kenmerk laat zien dat
medewerkers niet anders
kunnen, maar dat
leidinggevenden dit ook doen
om persoonlijke belangen
veilig te stellen.

wat wordt onthuld/zichtbaar
Er is een wijd verbreide roddelcultuur, waarin
mensen gemaakt en gebroken worden.
Er zijn machtige coalities van specialisten.

15. Heftige weerstand

bruikbaarheid

waarom

+

Kenmerk vestigt ook de
aandacht op onderhuids
verzet: heftigheid kan ook
onverzettelijkheid betekenen.

Tabel 5.9

wat wordt onthuld/zichtbaar
Er is eerder gelatenheid merkbaar dan openlijk
verzet. Wel is er een subtiele chantage van
pogingen tot verandering.
Veel schijnaanpassing.
Optimisten raken teleurgesteld en verbinden
zich met sterke overlevers.

Kenmerken gedrag medewerkers organisatie C
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Evaluatie van het proces van diagnosticeren
Hoe verliep het proces van onderzoeken en het tegelijkertijd in beweging brengen van betrokkenen
in de organisatie, vooral de top? In welke mate is de adviseur met behulp van de kenmerken erin
geslaagd de top te engageren, te observeren en betekenis te geven aan de werkelijkheid in het
alledaagse organisatieleven en de betrokkenen te betrekken en te committeren?
Het lukt wel om aandacht van de top te krijgen voor de situatie, maar de top stopt de verwaarlozing
zelf niet. Er komen wel extra middelen, maar de top is emotioneel niet beschikbaar. Er is angst voor
verergering in de top, wat leidt tot allerlei maatregelen van risicobeheersing die de positie van de
directeuren van de sector ondermijnen. De reactie op het niveau van de collega-directeuren is
negeren en ontkennen dat zoiets bij hen zou kunnen voorkomen, terwijl de diagnose duidelijke
aanwijzingen bevat dat de verwaarlozing ook in andere organisatieonderdelen heeft plaatsgevonden.
De reactie van hoofden en teamcoördinatoren is aanvankelijk een gevoel van eindelijk gehoord te
worden. Toen zij begrepen dat zij onderdeel van de problematiek zijn en dat van hen ook
verandering wordt gevraagd, gingen zij in de verdediging.
Medewerkers reageren afwachtend. In teams waar de directe leiding merkbaar iets verandert, komt
wel nieuwe energie.
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5.3

Conclusie over de bruikbaarheid van de kenmerken

In deze paragraaf worden conclusies getrokken met betrekking tot het element bruikbaarheid in de
deelvraag die in dit hoofdstuk is onderzocht:
c. Zijn de 15 kenmerken behulpzaam bij het diagnosticeren van een verwaarlozing van
organisaties en kunnen dan uitspraken gedaan worden over het verwaarloosd zijn van een
organisatie?
De kenmerken zijn in de drie casus onderzocht, voorafgaand aan de start van de interventies voor
herstel waarover in hoofdstuk 6 gerapporteerd zal worden.
In onderstaand schema vatten wij de bruikbaarheid van de kenmerken in de casus samen.
Personele omvang
Fte/personen
Aantal direct leidinggevenden

Organisatie
A
110 /130
7

Organisatie
B
45 /52
3

Organisatie
C
195 /220
13

A

B

C

+

+

+

+
o
o
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

A

B

C

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

A

B

C

+
+
+
+
+

+
o
+
+
+

+
+
+
+
+

Context van de organisatie
1
2

Geschiedenis ingrijpende veranderingen en veel
wisselingen in de leiding
Kenmerken primaire proces en aandacht leiding

3

Welstand van de organisatie

4

Top is losgezongen

5

Hoger management en staf beheerst door angst

6

Direct leidinggevenden niet in positie

Gedrag leiding
7

Leiding is weinig ‘demanding’

8

Leiding is weinig ‘responsive’

9

Leiding fysiek en/of emotioneel niet beschikbaar

10

Direct leidinggevenden aan het overleven

Gedrag medewerkers
11

Grenzeloos gedrag

12

Niet kunnen reflecteren en leren

13

Ontwijken van verantwoordelijkheid

14

Zelfhandhavingsgedrag

15

Heftige weerstand

Tabel 5.10

Overzicht bruikbaarheid kenmerken in organisatie A, B en C
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Bij een vergelijking van de bruikbaarheid van de afzonderlijke kenmerken is gekeken naar:
1. Leveren de kenmerken informatie op die helpt het vraagstuk te verhelderen?
2. In hoeverre zijn de kenmerken discriminerend ten opzichte van elkaar?
Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor het schrappen, toevoegen of aanpassen van de
kenmerken.
Context van de organisatie
1

Geschiedenis ingrijpende veranderingen en veel
wisselingen in de leiding

2

Kenmerken primaire proces en aandacht leiding

3

Welstand van de organisatie

4

Top is losgezongen

5

Hoger management en staf beheerst door angst

6

Direct leidinggevenden niet in positie

Tabel 5.11

Behulpzaam bij tonen van
Diversiteit, complexiteit, opeenvolging van
veranderingen en hun effecten en hoe deze
zijn begeleid
Voegt geen nieuwe informatie toe: het
roept wel nieuwsgierigheid op naar
parallelprocessen5
Voegt in alleen in extreme omstandigheden
zoals bij organisatie C, iets toe
Rolinvulling, positie, oriëntatie en
betrokkenheid van de top
Naast neiging tot beheersing de
positionering en macht van de staf
Naast de formele positie ook de informele
verhoudingen en de verticale steun (of het
ontbreken daarvan)

Toetsing bruikbaarheid kenmerken context

Het kenmerk 3 betreffende de welstand van de organisatie levert weinig nieuwe informatie op: dit
kan ook uit financiële stukken en beleidsstukken afgeleid worden. Wel is interessant om te zien in de
casus hoe met de effecten van tekorten aan middelen wordt omgegaan.
Te overwegen is om een apart kenmerk op te nemen dat de aandacht vestigt op de positie en de
macht van de staf. Bij een sterke positie en veel macht van de staf heeft de directe leiding een
zwakke positie. In organisatie C is de sterke en machtige staf een compensatie van de onmacht van
het hoger management.
In deze categorie zou ook de eenheid van leiding in de top van de organisatie bekeken dienen te
worden. In betekenis lijkt dit op de eenheid van stijl ouders/opvoeders: wanneer de ene manager
een autoritaire stijl hanteert en de ander een permissieve stijl zoals in organisatie A het geval is, dan
werkt dit verwarrend of het kan leiden tot het tegen elkaar uitspelen van de leden van de directie
zoals in organisatie C gebeurt.

5

Parallelprocessen zijn patronen van gedrag in de organisatie die zich op diverse plekken manifesteren. Als er
verdeeldheid is aan de top is de kans groot dat die verdeeldheid doorwerkt naar de lagere organisatie niveaus.
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Gedrag leiding
7

Leiding is weinig ‘demanding’

8

Leiding is weinig ‘responsive’

9

Leiding fysiek en/of emotioneel niet
beschikbaar

10

Direct leidinggevenden aan het overleven

Tabel 5.12

Behulpzaam bij het tonen van
Wat aan het leidinggeven ontbreekt, naast het
eisen stellen, ook de mate van toezicht.
Onderscheid op welke gebieden wel of niet
eisen worden gesteld.
De verhouding en de relatie tussen leiding en
medewerkers, het spanningsveld tussen
externe en interne aandacht van de top en het
inzicht dat respons ook calculerend kan zijn.
De afstand tussen leiding en medewerkers,
onderscheid tussen vroeger en nu,
onderscheid en mogelijk cumulatie van
redenen van niet beschikbaar zijn voor top,
hoger management en directe leiding.
De mate waarin direct leidinggevenden die 7,8
en 9 wel doen, geaccepteerd worden door hun
medewerkers en
het kan een uiting van zelfhandhavingsgedrag
van direct leidinggevenden zijn.

Toetsing bruikbaarheid kenmerken gedrag leiding

De kenmerken 9 en 8 doen zich gelijktijdig voor in de drie casus: een leiding die fysiek en emotioneel
niet beschikbaar is, is tevens weinig ‘responsive’.
De kenmerken 7 t/m 10 zijn normatief gesteld vanuit het perspectief van de toestand van een
verwaarloosde organisatie. Dat betekent dat een verwaarloosde organisatie als referentiekader is
genomen, dat vergeleken wordt met een organisatie waarvan de toestand onbekend is. Wanneer de
formulering neutraal gemaakt wordt bijvoorbeeld bij 7: in welke mate is de leiding ‘demanding’,
wordt de vraagstelling minder normatief.
Overigens overlappen de kenmerken 7 en 8 met de leiderschapsdimensies die in hoofdstuk 4 zijn
beschreven, namelijk attent/oplettend zijn met ‘responsive’, en structuur bieden met ‘demanding’.
Er zou voor gekozen kunnen worden om de vragenlijst leiderschap reeds bij de diagnose af te nemen.
De resultaten kunnen dan vergeleken worden met de kenmerken 7 en 8. Dit is een vorm van
triangulatie en zal dat de validiteit van de gevonden uitkomsten versterken.
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Gedrag medewerkers
11

Grenzeloos gedrag

12

Niet kunnen reflecteren en leren

13

Ontwijken van verantwoordelijkheid

14

Zelfhandhavinggedrag

15

Heftige weerstand

Tabel 5.13

Behulpzaam bij het tonen van
De schadelijkheid van het ontbrekende, de reactie
heeft diagnostische betekenis voor de ernst van
verwaarlozing, de grenzeloosheid betreft alle
aspecten in het werk en dat medewerkers zich er
niet van bewust hoeven te zijn
Hoe onveilig medewerkers zich voelen, en het
vertonen van schijnaanpassing
Vele verschijningsvormen, hoeft geen apathie in te
houden, eerste neiging om alles bij anderen leggen
Afweermechanismen, de ‘schaduwkant’, bewaken
eigen belangen, verhoudingen en relaties in
informele netwerken
Hoe dicht de adviseur bij de kern van de problemen
komt, ‘heftig’ kan ook onverzettelijk betekenen,
meer of minder subtiele chantage

Toetsing bruikbaarheid kenmerken gedrag medewerkers

Alle vijf kenmerken van het gedrag van medewerkers blijken ook van toepassing te kunnen zijn op
direct leidinggevenden en hun superieuren. Ook zij kunnen verwaarloosd zijn, zoals blijkt uit de casus
van organisatie C.
In de drie casus valt buiten de omschreven kenmerken nog een frappant kenmerk op, dat als een
manifestatie van verwaarlozing beschouwd kan worden, namelijk ondermijning van gezag.
In organisatie A is er een informele groep senior medewerkers, die via de vertrouwenspersoon een
ingang vinden bij de RvB en inspeelt op de angst voor intimiderend leidinggeven bij de voorzitter
RvB. De groep gebruikt ook de OR als instrument. De groep medewerkers werpt zich op als de
‘redders’ van het personeel en verzet zich tegen hun verlies aan invloed, nu de directe leiding in
positie komt.
In organisatie B zijn er oudgedienden met veel kennis, die gewend waren de dagelijkse gang van
zaken te regelen toen de leiding afwezig was. Zij ondermijnen de nieuwe leidinggevenden door van
hen minimaal dezelfde expertise te verlangen als waar zij over beschikken. Dit is een eis waar de
nieuwe leidinggevenden onmogelijk aan kunnen voldoen.
In organisatie C is er een stilzwijgende samenspanning van de hoofden die hun afdeling tegen de
‘buitenwereld’ beschermden en de nieuwe leiding die een ‘reddersrol’ op zich neemt voor deze
ernstig verwaarloosde situatie. De nieuwe leiding pakt echter niet door, waardoor zij van ‘redder’ zelf
‘slachtoffer’ wordt en daarmee het eigen opgebouwde gezag ondermijnt.
Deze aangetroffen vormen van ondermijning van gezag rechtvaardigen de toevoeging van een
kenmerk.
De 16 kenmerken worden ten tijde van de diagnose onderzocht en zeggen dan iets over de context
van de organisatie of waargenomen gedrag van leiding of medewerkers.
In de literatuur werd er op gewezen dat de schadelijke effecten ontstaan door de lange duur van
verwaarlozing (zoals in Aichhorn, 1952, Smis, 1984 en Kockelbergh et al., 1999). De diagnose is een
momentopname. Het betekent dat nagegaan dient te worden hoe lang de kenmerken al aanwezig
zijn. Als het kenmerk (ook) in het verleden van toepassing was, is de vraag relevant hoe lang dat al
het geval is. Dit geeft een indicatie voor de schadelijke effecten die de verwaarlozing kan hebben
(zoals in Kockelbergh et al., 1999).
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In de categorie ‘context van de organisatie’ worden op grond van de toepassing in de drie casus de
volgende aanpassingen aangebracht. Twee kenmerken leveren weinig relevante informatie op en
kunnen geschrapt worden, namelijk:
2.
kenmerken primaire proces en aandacht leiding
3.
welstand van de organisatie.
Het kenmerk
5.
Hoger management en staf beheerst door angst,
uitsplitsen in drie kenmerken, namelijk:
3.
Eenheid van leiding in de top
4.
Positie en invloed van het hoger management
5.
Positie en invloed van de staf.
De kenmerken die normatief gesteld zijn, behoeven een neutrale formulering.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan de kenmerkenlijst als volgt worden bijgesteld:
Context van de organisatie: in welke mate zijn de volgende kenmerken aanwezig
Behulpzaam bij tonen van
1 Geschiedenis ingrijpende
Diversiteit, complexiteit, opeenvolging van veranderingen en hun
veranderingen en veel
effecten en hoe deze zijn begeleid
wisselingen in de leiding
2 Verbinding van de top met
Rolinvulling, positie, oriëntatie en betrokkenheid van de top bij de
de vraagstukken in de
interne vraagstukken en het alledaagse leven in de organisatie
organisatie
3 Eenheid van leiding in de
De mate waarin leden van de top een visie op leiderschap hebben
top
geëxpliciteerd en een gelijke boodschap uitdragen
4 Positie en invloed van het
De mate waarin het hoger management formeel in positie is,
hoger management
alsmede de mate waarin zij zich met die positie identificeren
5 Positie en invloed van de
De positionering van de staf ten opzichte van het lijnmanagement
staf
en de professionaliteit van handelen
6 Positie van de direct
Naast de formele positie ook de informele verhoudingen en de
leidinggevenden
verticale steun (of het ontbreken daarvan)
Tabel 5.14
Tabel bijgestelde kenmerken context van de organisatie
Gedrag leiding: in welke mate,
7

is leiding ‘demanding’
en vragenlijst leiderschap

8

is leiding ‘responsive’
en vragenlijst leiderschap

9

is leiding fysiek en/of
emotioneel beschikbaar

10 worden direct
leidinggevenden in hun rol
geaccepteerd door de top,
hun superieuren en de
medewerkers
Tabel 5.15

Behulpzaam bij het tonen van
Wat aan het leidinggeven ontbreekt, naast het eisen stellen ook de
mate van toezicht, onderscheid op welke gebieden wel of niet
eisen worden gesteld
De verhouding en de relatie tussen leiding en medewerkers,
spanningsveld tussen externe en interne aandacht van de top; dat
respons ook calculerend kan zijn
De afstand tussen leiding en medewerkers, onderscheid tussen
vroeger en nu, onderscheid en mogelijk cumulatie van redenen van
niet beschikbaar zijn voor top, hoger management en directe
leiding
De mate waarin direct leidinggevenden die 7,8 en 9 wel doen
geaccepteerd worden door hun medewerkers en
het kan een uiting van zelfhandhavinggedrag van direct
leidinggevenden zijn

Tabel bijgestelde kenmerken gedrag leiding
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In welke mate vertonen medewerkers en/of leidinggevenden
Behulpzaam bij het tonen van
11 Grenzeloos gedrag
De schadelijkheid van het
ontbrekende, de reactie heeft
diagnostische betekenis voor de
ernst van verwaarlozing, de
grenzeloosheid betreft alle
aspecten in het werk en dat
medewerkers zich er niet van
bewust hoeven te zijn
12 Niet kunnen reflecteren en Hoe onveilig medewerkers zich
leren
voelen, en het vertonen van
schijnaanpassing
13 Ontwijken van
Vele verschijningsvormen, hoeft
verantwoordelijkheid
geen apathie in te houden, eerste
neiging om alles bij anderen te
leggen
14 Zelfhandhavinggedrag
Afweermechanismen, de
‘schaduwkant’, bewaken eigen
belangen, verhoudingen en relaties
in informele netwerken
15 Heftige weerstand
Hoe dicht de adviseur bij de kern
van de problemen komt, ‘heftig’
kan ook onverzettelijkheid
betekenen, meer of minder subtiele
chantage
16 Ondermijning van gezag
Gedrag door medewerkers,
leidinggevenden of stafleden die de
zwakke positie van de directe
leiding compenseren of misbruiken
en invloed gaan verliezen door het
in positie komen van de leiding
Tabel 5.16

Medewerkers Leiding

Tabel bijgestelde kenmerken gedrag medewerkers en/of leidinggevenden

Evaluatie van het proces van diagnosticeren
In hoofdstuk 4.3 is de methode beschreven voor het stellen van een diagnose aan de hand van de
kenmerken en zijn de interventies van de adviseur voor het stellen van de diagnose benoemd. Hier
wordt kort het proces van diagnosticeren geëvalueerd dat de adviseur uitvoert, waarbij hij
tegelijkertijd betrokkenen in de organisatie meeneemt in zijn bevindingen, met als doel om hen in
beweging te krijgen om iets aan de situatie te doen. Het proces van diagnosticeren is in het geval van
organisatie A, B en C niet principieel anders geweest. De mate waarin de adviseur erin slaagt de
betrokkenen te engageren en in beweging te krijgen, verschilde wel. Bij het engageren van de top
valt op dat dit beter lukt met het managementniveau dat de directe probleemhebber is en er het
meeste last van heeft, dan met de top die verder af staat van de problematiek, zoals een RvB. Bij
organisatie A lukt het met één lid van de RvB wel en met de voorzitter niet, bij organisatie B is de RvB
buiten beeld voor de adviseur, maar heeft de directeur zelf voldoende macht, bij organisatie C lukt
het met één lid van de RvB en niet met de overige leden.
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Bij organisatie A heeft de contractering wel schriftelijk en zeer gedetailleerd op niveau van de RvB
plaatsgevonden, maar dit blijkt geen garantie voor een sterke relatie van de adviseur met de
opdrachtgever.
Bij de organisatie B vindt de contractering met de regiodirecteur plaats, die daarbij zijn MT-leden en
de direct leidinggevenden nadrukkelijk betrekt. Bij organisatie C vindt de contractering met één van
de twee directeuren plaats met instemming van een lid van de RvB.
Later is er wel aandacht besteed aan verbreding van de contractering naar de andere directeur en
overige leden van de RvB, maar dit is niet gelukt.
Het onthullen van het alledaagse organisatieleven vinden alle betrokkenen lastig om onder ogen te
zien. Vaak is er de neiging om ‘de ogen te sluiten’, maar wanneer de adviseur de patronen zichtbaar
maakt en laat zien hoe dit werkt, raken de leidinggevenden steeds meer gefascineerd. Timing van de
adviseur blijkt hier belangrijk: hij ziet snel heel veel, maar moet de werkelijkheid doseren en
verbinden aan gebeurtenissen in het hier en nu, waarbij het past om verbanden te leggen met
andere gedragspatronen. In de literatuur werd al gewezen op de reactie van ontkenning (zoals door
Van der Ploeg & de Groot, 2010 en Rosenthal, 1987). Een neutralere formulering van de kenmerken
kan wellicht helpen om het instrument op een onderzoekende manier te kunnen toepassen als een
hulpmiddel, om de werkelijkheid in de organisatie te kennen en niet om te oordelen.
In de drie casus is de bereidheid van de direct leidinggevenden groot om met de inzichten aan de slag
te gaan, omdat zij zich geholpen voelen door het woorden geven aan verschijnselen waar zij al lang
tegen aanlopen, maar waarvan zij niet goed begrijpen hoe het zit. Het kost duidelijk moeite de
superieuren in de casus organisatie B en C mee te krijgen. De regiomanager in organisatie A had al bij
de start de keuze gemaakt om de problemen te willen oplossen en is bereid naar het eigen
functioneren te kijken. In organisatie B aanvaarden de MT-leden niet direct dat zij een keuze moeten
maken, maar doen dit tijdens het proces van diagnosticeren nadrukkelijk wel. In de casus organisatie
C ontstaat verdeeldheid tussen de leden van het hoger management en hebben twee van hen geen
keuze voor verandering willen maken. Het onthullen van hoe het alledaagse organisatieleven
verloopt en de vraagstukken en dilemma’s die daarin spelen benoemen, werkt bevrijdend voor
medewerkers en direct leidinggevenden, vooral als de top aangeeft de diagnose te delen en hier echt
verandering in te willen brengen. Als actieve steun van de top voor verandering dan uitblijft, wordt
het voor de direct leidinggevenden moeilijk om de verandering vol te houden. In organisatie A slaagt
de leiding van de regio er wel in, omdat zij veel steun aan elkaar hebben en het urgentiebesef groot
is. In organisatie B kan de directeur het gemis aan steun van de top compenseren door zijn eigen
volhardende houding, waardoor de verandering door gaat en er een hecht team van leiding en staf
ontstaat in de regio. In organisatie C kunnen de directeuren bedrijfsvoering en productie het gemis
aan steun door de top niet ondervangen, omdat zij zich zelf niet actief door de top gesteund voelden.

5.4

Kan met behulp van de kenmerken een uitspraak gedaan worden over het
verwaarloosd zijn

In deze paragraaf wordt bezien of het mogelijk is een uitspraak te doen over het verwaarloosd zijn
van de onderzochte casus met behulp van de kenmerken. Daarmee wordt het tweede element uit
deelvraag c beantwoord:
c. Zijn de 15 kenmerken behulpzaam bij het diagnosticeren van een verwaarlozing van
organisaties en kunnen dan uitspraken gedaan worden over het verwaarloosd zijn van een
organisatie?
In onderstaande tabel worden de scores omtrent de aanwezigheid van de kenmerken in organisatie
A, B en C weergegeven en vervolgens wordt een uitspraak gedaan omtrent het verwaarloosd zijn ten
tijde van de diagnose.
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Voor de uitspraken wordt een schaal gebruikt bestaande uit:
kenmerk niet aanwezig,
0
kenmerk in geringe mate aanwezig,
+
kenmerk volledig aanwezig
Personele omvang
Fte/personen
Aantal direct leidinggevenden

Organisatie
A
110 /130
7

Organisatie
B
45 /52
3

Organisatie
C
195 /220
13

A

B

C

+

+

+

-

+
o

+
+
+
+
+

A

B

C

o

+
+
+

+
+
+
+

A

B

C

+
+
+
+
+
+

o
+
+

+
+
+
+
+
+

Context van de organisatie
1
2

Geschiedenis ingrijpende veranderingen en veel
wisselingen in de leiding
Kenmerken primaire proces en aandacht leiding

3

Welstand van de organisatie

4

Top is losgezongen

5

Hoger management en staf beheerst door angst

6

Direct leidinggevenden niet in positie

Gedrag leiding
7

Leiding is weinig ‘demanding’

8

Leiding is weinig ‘responsive’

9

Leiding fysiek en/of emotioneel niet beschikbaar

10

Direct leidinggevenden aan het overleven

Gedrag medewerkers (of leidinggevenden)
11

Grenzeloos gedrag

12

Niet kunnen reflecteren en leren

13

Ontwijken van verantwoordelijkheid

14

Zelfhandhavinggedrag

15

Heftige weerstand

16

Ondermijning van gezag

Tabel 5.17 Uitspraken over verwaarloosd zijn van organisatie A, B en C op basis van de kenmerken
Kan organisatie A op basis van de kenmerken als een verwaarloosde organisatie aangemerkt
worden?
Volgens de kenmerken zou organisatie A nu geen verwaarloosde organisatie zijn. In de context zijn
geen criteria die verwaarlozing veroorzaken of bevorderen. De context verwijst wel naar een
geschiedenis met ingrijpende veranderingen en organisatie A kent een primair proces dat om veel
aandacht van de leiding vraagt. Het gedrag van de huidige leiding is niet verwaarlozend, maar kan als
participatief gekenmerkt worden en gaat uit van de bereidheid tot het nemen van
verantwoordelijkheid door medewerkers.
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Het gedrag van medewerkers past wel bij een verwaarloosde organisatie: zij nemen geen
verantwoordelijkheid voor hun sociale gedrag en wantrouwen de leiding.
Dit maakt dat de direct leidinggevenden zelf het gevoel hebben dat zij aan het overleven zijn. Het
verwaarloosde gedrag van de medewerkers is dus niet het gevolg van de stijl van de leiding nu en de
huidige context van de organisatie. In de metafoor kan het gezien als worden als weerstand tegen
verandering. Eén de inzichten uit de literatuur was dat verandering heftige reacties oproept (zoals in
Redl & Wineman, 1987 en Colapinto, 1997). In een voormalige verwaarloosde organisatie wordt
kennelijk een participatieve leiderschapsstijl gewantrouwd.
Wat opvalt in de casus van organisatie A is, dat wel een situatie van wederzijdse bereikbaarheid is
gecreëerd (Schuiling, 2001), maar veel medewerkers zijn nog niet bereid de verbinding aan te gaan
en wantrouwen de directe leiding nog steeds. De verwaarlozing manifesteert zich in een grote mate
van afhankelijkheid van de medewerkers naar de leiding. Tegelijk is er heftig verzet tegen de
duidelijker structuren en grenzen die de leiding stelt. Een informele groep ondermijnt het gezag van
de huidige leidinggevenden.
Kan organisatie B als een verwaarloosde organisatie aangemerkt worden
Organisatie B geeft een ander beeld te zien dan organisatie A.
In de context van organisatie B zijn verwaarlozende kenmerken aangetroffen en het gedrag van de
leiding heeft op drie van de vier kenmerken een verwaarlozend karakter. Toch ontbreken twee
belangrijke kenmerken bij de gedragsuitingen van medewerkers: zij nemen ondanks de afwezige
leiding wel hun verantwoordelijkheid, zij het op eigen wijze, en er is geen weerstand tegen de
nieuwe leiding, eerder het negeren van hun aanwezigheid. De invulling van de eigen
verantwoordelijkheid gebeurt wel volgens eigen interpretatie van wat gedaan hoort te worden: dit
botst met de koers van de organisatie. Het gedrag van de medewerkers kan wel als non-responsief
getypeerd worden, maar heftig verzet naar de leiding ontbreekt. Er is wel sprake van een subtiel
ondermijnen van het gezag van de direct leidinggevenden. In organisatie B ontbreekt leiding
gedurende langere tijd: desondanks nemen medewerkers hun verantwoordelijkheid en gaan op hun
manier gewoon door met hun werk. Wellicht dient deze uitkomst in het perspectief van de
geschiedenis van deze organisatie gezien te worden: er is 10 jaar letterlijk geen leiding geweest.
Lewin, Lippit en White (1943) wezen er al op dat laissez faire leiderschap schadelijker is dan het
ontbreken van leiding.
Kan organisatie C als een verwaarloosde organisatie aangemerkt worden
Organisatie C voldoet aan alle kenmerken van een verwaarloosde organisatie.
Opmerkelijk in deze casus is dat de leidinggevenden, in het bijzonder de afdelingshoofden, hetzelfde
probleemgedrag vertonen als de medewerkers. Zij laten een sterke neiging tot schijnaanpassing zien.
Opvallend in deze casus is de gerichtheid op de eigen afdeling of het eigen team. Er is weinig sociale
cohesie: ieder gaat voor zichzelf. Het is een ‘los zand’-organisatie met een ‘ieder voor zich
mentaliteit’. De onvrede over het hoger management en het ontbreken van voorwaarden om het
werk goed te kunnen doen, werken als cement voor horizontale lotsverbondenheid onder de directe
leiding en de afdelingshoofden. Zo ontstaan ‘peer groups’ van afdelingshoofden op basis van
negatieve emoties. De afdelingshoofden ondermijnen het gezag van de sub-top uit vrees voor verlies
van eigen invloed. Het onvermogen en ongenoegen wordt ook op de adviseur geprojecteerd: hij
heeft immers hun aandeel in de verwaarlozing onthuld.
De conclusie op basis van de drie casus luidt, dat het goed mogelijk is om met behulp van de
kenmerken een uitspraak te doen over het verwaarloosd zijn van een organisatie. Het lukt om andere
woorden te geven aan de vraagstukken in de onderzochte organisaties die tot dan als weerbarstig of
onoplosbaar werden gezien.
Het meenemen van de betrokkenen in het onthullen van de werkelijkheid blijkt belangrijk voor de
acceptatie van de diagnose, hoewel de acceptatie niet in alle gevallen tot stand komt.
107

Hoofdstuk 6 Effecten van de interventies op de organisatie-ontwikkeling
6.1

Inleiding

Deze studie beoogt kennis uit het brondomein orthopedagogiek toe te passen in de organisatiekunde
om verwaarloosde organisaties te herkennen en om het herstelproces van verwaarloosde
organisaties vorm te geven. In hoofdstuk 3 zijn de inzichten uit de literatuur uit het brondomein
orthopedagogiek gepresenteerd en in hoofdstuk 4 zijn de inzichten toegepast op het doeldomein
organisatiekunde. Dit leidde tot de formulering van 15 kenmerken van een verwaarloosde
organisatie, die gebruikt zijn om een diagnose te stellen. Voorts zijn interventies voor herstel van een
verwaarloosde organisatie beschreven. De interventies betreffen 10 criteria waaraan een organisatie
zou dienen te voldoen om de verwaarlozing te stoppen en het herstel mogelijk te maken, alsmede
interventies voor leiderschapsontwikkeling om het alledaagse leven van de organisatie te
stabiliseren.
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt het proces van interveniëren onderzocht door middel van
kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In hoofdstuk 5 is aan de hand van casuïstiek onderzocht in
welke mate de 15 kenmerken behulpzaam zijn om een diagnose van verwaarlozing te stellen en of
een uitspraak gedaan kan worden over het verwaarloosd zijn van een organisatie.
In hoofdstuk 6 wordt door middel van twee deelstudies vastgesteld in welke mate er aantoonbare
effecten zijn van de interventies in de betreffende casusstudies op het herstel van een normale
organisatieontwikkeling van een verwaarloosde organisatie.
In onderstaande tabel is de deelvraag, die thans aan de orde is, met geel aangegeven:

Fase 1
Deel I : Interveniëren Diagnose
15 kenmerken
Deel II: Evalueren

Zijn de 15 kenmerken
behulpzaam?

a.

c.

Fase 2
Herstel
b.
10 criteria en
ontwikkeling van leiderschapsstijl
Zijn er aantoonbare effecten?
d.

Het kwalitatief onderzoek betreft de mate waarin een tiental criteria zijn vervuld, waaraan een
organisatie zou dienen te voldoen om de verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang
te zetten. Beoordeeld wordt in welke mate de criteria in de drie casus aanwezig zijn, de mate van
acceptatie van de adviezen die de adviseur geeft om de criteria te vervullen en in welke mate de
adviezen zijn geïmplementeerd. De resultaten worden in paragraaf 6.2 beschreven.
Het kwantitatief onderzoek betreft een longitudinaal onderzoek naar de verandering van
leiderschapsstijl van direct leidinggevenden onder medewerkers op twee momenten: voor de
interventies en na de interventies voor ontwikkeling van de stijl van leidinggeven. Hierbij is het in
hoofdstuk 4 ontwikkelde leiderschapsmodel gebruikt. Er is een programma van interventies
uitgevoerd, gericht op ontwikkeling van de leiderschapsstijl in een verwaarloosde organisatie.
Deze interventies zouden moeten leiden tot de gewenste verandering in leiderschapsstijl en zouden
tot een aantoonbare toename van het vertrouwen van de medewerkers in de organisatie en in hun
eigen kunnen moeten leiden.
De resultaten worden in paragraaf 6.3 beschreven.
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6.2

Deelstudie 1: aantonen criteria voor herstel organisatieontwikkeling

Deelstudie 1 onderzoekt de effecten van de interventies van de adviseur, als onafhankelijke
variabele, op de implementatie van de criteria voor herstel in de verwaarloosde organisatie, als
afhankelijke variabele. In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat een aantal vereisten noodzakelijk is om de
verwaarlozing te stoppen en het herstel in gang te zetten zoals een stabiel leefklimaat (Trieschman et
al., 1980 en Broos & Van Dun, 1997), het in positie zijn van de opvoeders (Rink, 2004), een
gestructureerd proces van verandering (Slot & Spanjaard, 2009), alsmede een steunsysteem voor de
opvoeders vanwege de heftige reacties die verwacht mogen worden (Redl & Wineman, 1987).
Deze vereisten zijn in hoofdstuk 4.3 vertaald in 10 criteria om de verwaarlozing in organisaties te
stoppen en het herstelproces in gang te zetten, zoals de houding van de top, de regulering van het
alledaagse organisatieleven, de positionering van de directe leiding en de structurering en sturing
van het veranderproces. In hoofdstuk 4.3 zijn tevens de interventies van de adviseur beschreven om
te onderzoeken in welke mate de criteria aanwezig zijn en als dit niet het geval is, wat de adviseur
dan doet om de implementatie van de criteria te bevorderen.
Verwachting deelstudie 1
De verwachting is dat de interventies van de adviseur bijdragen aan de succesvolle implementatie van
de criteria voor herstel.

Methode
Er zijn in hoofdstuk 4.3 10 criteria benoemd voor vier categorieën, die hieronder worden herhaald:
Houding van de top:
1. De top kan druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
voldoende mate afschermen.
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan of, anders gezegd, op de
fase van ontwikkeling waarin de organisatie verkeert.
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal alledaags organisatieleven:
4. Verwachtingen over de sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers
onderling en van medewerkers naar klanten, zijn expliciet gemaakt.
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gestelde grenzen overschrijdt.
Directe leiding is in positie:
6. De directe leiding is resultaatverantwoordelijk.
7. De directe leidinggevenden zijn competent in het realiseren en in stand houden van een
voorspelbaar dagelijks organisatieleven. Zij zijn bereid om in de situatie van een verwaarloosde
organisatie hun rol als leidinggevende op te pakken.
8. De direct leidinggevende wordt gesteund door zijn of haar superieuren en de top van de
organisatie.
Geleid en getoetst veranderproces:
9. Het proces van verandering is gestructureerd en wordt vanuit de top geregisseerd.
10. De interventies in het proces worden steeds op hun werking getoetst.

De criteria zijn onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek in drie organisatiecasus. Het
betreft dezelfde drie organisaties als die waarin de bruikbaarheid van de kenmerken voor diagnose is
onderzocht: organisatie A, B en C. De gegevens voor de casusstudie zijn verzameld tijdens het proces
van interveniëren door de adviseur in de vorm van observaties en het maken van aantekeningen
door de adviseur, verzamelen van bedrijfsgegevens, documentenstudie en door middel van
gesprekken met leden van de top, hoger management en direct leidinggevenden.
Zoals gesteld in hoofdstuk 4.3 is de rol van de adviseur bij de interventies voor herstel een
combinatie van procesadvisering, waarin de adviseur de betrokkenen leert hun problemen zelf op te
lossen en expertadvisering, door hen vanuit zijn deskundigheid te adviseren over passende
oplossingen. Voorts werd gewezen op de programmatische en opvoedkundige rol van de adviseur
door het probleemoplossingproces te structureren en de opdrachtgever te leren hoe de verandering
aan te pakken (Drukker & Verhaaren, 1980). In hoofdstuk 4.3 is bovendien een aantal competenties
benoemd waarover een adviseur, die intervenieert in verwaarloosde organisaties, dient te
beschikken, namelijk een ruime ervaring met het alledaagse leven in organisaties, een gedegen
organisatiekundige en veranderkundige ondergrond, een ‘streetwise’ houding, gevoeligheid voor de
schaduwkant van organisaties, patronen van sociale interactie snel kunnen herkennen en duiden,
systemisch kunnen kijken en tot slot inzicht hebben in eigen functioneren en persoonlijkheid.

Resultaten deelstudie 1
Het deelonderzoek naar de criteria is verricht in drie casus: organisatie A, B en C.
De interventies, die hier worden aangeduid met de term ‘adviezen’, zijn de onafhankelijke variabele.
De implementatie van de criteria is de afhankelijke variabele.
De mate van aanwezigheid van de criteria bij aanvang van het interventieproces is T0, de acceptatie
van de adviezen is T1, en de implementatie van de adviezen is T2.
De linkerkolom in de tabel geeft weer in welke mate de criteria voor herstel in de organisatie
aanwezig zijn. Onder ‘aanwezig’ wordt verstaan dat het criterium werkzaam is. Een plan of
voornemen wordt als ‘niet aanwezig’ gezien. De score die wordt toegekend is:
niet aanwezig
O
deels aanwezig
+
volledig aanwezig
De middenkolom in de tabel geeft weer of in welke mate de top, hoger management en directe
leiding de adviezen accepteren om de criteria te implementeren. De scores die worden toegekend
zijn:
geen acceptatie
O
acceptatie bij een deel van de actoren
+
volledige acceptatie door alle actoren
De rechterkolom in de tabel geeft weer of en in welke mate de adviezen door de top, hoger
management en directe leiding zijn geïmplementeerd. De score die wordt toegekend is:
niet geïmplementeerd
O
deels geïmplementeerd
+
volledig geïmplementeerd
De resultaten worden in tabelvorm weergegeven waarbij de scores zijn voorzien van een toelichting.
De functie van de tabellen 6.1 tot en met 6.13 is om te laten zien in welke mate de interventies van
de adviseur effect hebben gehad.
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Organisatie A
Houding van de top
De
top
kan
de
druk
vanuit
de
omgeving
van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
1.
voldoende mate afschermen.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan en sluit aan op de fase
van ontwikkeling van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
0
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
Tabel 6.1

Criteria houding van de top organisatie A

De top van organisatie A bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur. De beide leden hebben een
verschillende oriëntatie: de voorzitter richt zich in zijn verwachtingen op de medewerkers, stelt een
groot vertrouwen in de medewerkers en geeft hen veel ruimte. De leiding heeft vooral een
faciliterende rol in zijn visie. Het andere lid van de RvB richt zich in zijn verwachtingen over het
veranderproces op het lijnmanagement, steunt de leidinggevenden en stelt duidelijke grenzen. Dit
verschil leidt tot voorzichtig opereren van de top en de direct leidinggevenden ervaren geen steun
vanuit de top.
In de top leven verschillende verwachtingen omtrent de aanpak van de verwaarlozing: voor de
voorzitter is dit bescherming van de medewerkers en voor het andere lid het nemen van de
verantwoordelijkheid van de leiding om het alledaagse leven te normaliseren en voor de
medewerkers het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun taak.
De top heeft wel een visie op de missie van de organisatie, maar vertaalt deze niet in duidelijke
keuzen voor de organisatie. Wel neemt de top het initiatief tot professionalisering van staven,
systemen en werkmethoden. De implementatie verloopt traag en de verschillende veranderingen
zijn niet op elkaar afgestemd.
De voorzitter heeft een zeer sterke binding met het primaire proces en bewaart voor de situatie van
een verwaarloosde organisatie te weinig distantie tot medewerkers. Het andere lid van de RvB heeft
ook een hart voor het primaire proces maar handelt in functionele rollen en verhoudingen en kan
daarmee afstand bewaren.
De ambivalentie aan de top wordt gezien en benut door de OR en een informeel netwerk van
medewerkers.
Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal organisatieleven
4. Verwachtingen over sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers onderling
en van medewerkers naar klanten zijn expliciet.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
+
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gedeelde kaders overschrijdt.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
+
Tabel 6.2

Criteria verwachtingen organisatie A

In een dienstverlenende organisatie zoals A hebben de professionele opvattingen een grote invloed
op het alledaagse organisatieleven. De opvatting dat het werk om een grote professionele
autonomie vraagt, wordt door veel medewerkers gedeeld: weinig medewerkers vinden het afleggen
van verantwoording vanzelfsprekend. Het gewend zijn aan een grote vrijheid van handelen is ook
herkenbaar in het alledaagse organisatieleven, waarin veel gedrag ‘normaal’ wordt gevonden. Door
maatschappelijke kritiek, een hoge werkdruk, nieuwe werkmethoden en de noodzaak tot meer
samenwerken, komt de sociale interactie op de agenda en neemt de noodzaak tot het afleggen van
verantwoording over werkwijzen en persoonlijk functioneren toe. Er is een hoge mate van
engagement onder medewerkers die voor betrokkenheid zorgt, maar ook een keerzijde kent van
geen vragen mogen stellen over iemands functioneren.
De directe leiding en haar superieur werken aan gedragsverandering in het alledaagse leven. Door
een grote inzet, consequent handelen, waarbij zij onderscheid weten te maken in competenties en
bereidheid van werkers, wordt het steeds gewoner dat er consequenties zijn verbonden aan
grensoverschrijdend gedrag.
Directe leiding is in positie
6. Directe leiding is resultaatverantwoordelijk.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
De
direct
leidinggevenden
zijn
competent
en
bereid
hun
rol
op
te
pakken.
7.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
8. De direct leidinggevenden worden gesteund door de superieuren en de top.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
0
Tabel 6.3

Criteria positie directe leiding organisatie A

Er is in organisatie A recent een structuur van teams ingevoerd met een resultaatverantwoordelijke
teamleider. De organisatie komt uit een situatie van hoofden met een grote span of control en een
beheertaak alsmede werkbegeleiders met een inhoudelijke taak. Organisatie A kent voor het eerst
een duidelijke managementstructuur. De besluitvorming en de invoering hebben lang geduurd,
waardoor bij een deel van de medewerkers de verwachting werd gewekt dat alles bij het oude zou
blijven.
De bereidheid om invulling te geven aan de nieuwe rol van teamleider is groot onder de teamleiders.
Veel tijd en aandacht gaat zitten in het opbouwen van de teams en het leiden van het alledaagse
organisatieleven. Er blijkt veel achterstallig onderhoud te zijn op het gebied van organisatie en
planning van het werk, personele vraagstukken, deskundigheid en onderlinge sociale interactie. De
teamleiders hebben alle aandacht nodig bij het op orde krijgen van hun eigen teams. Geleidelijk
komt er ruimte om meer af te stemmen en van elkaar te leren.
De manager van de teamleiders speelt een belangrijke ondersteunende rol voor de teamleiders en is
zichtbaarder in het alledaagse organisatieleven. De top is aanvankelijk terughoudend en gevoelig
voor signalen van medewerkers, maar geeft geleidelijk meer ruimte aan de manager. De teamleiders
voelen zich niet gesteund door de top. Aanvankelijk houden collega’s van de manager zich afzijdig,
maar geleidelijk raken zij meer geïnteresseerd in wat er in de regio gebeurt. De top investeert wel in
een Management Development-programma voor de direct leidinggevenden. Dit MD-programma
heeft overigens geen aansluiting met de interventies van de adviseur.
De ondersteuning van P&O ontbreekt aanvankelijk, maar verbetert aanzienlijk na een wisseling van
personeelsadviseur.
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Geleid en getoetst veranderproces
Het
proces
van
verandering
is
gestructureerd.
9.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
10. De interventies in het veranderproces worden steeds op hun werking getoetst.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
Tabel 6.4

Criteria geleid veranderproces organisatie A

Op het niveau van de regio wordt het proces van verandering gestuurd in nauwe samenwerking
tussen manager, adviseur en de direct leidinggevenden.
Er ontbreekt aansluiting op andere veranderprojecten in de organisatie, zoals het MD-programma,
de invoering van nieuwe werkmethoden en veranderingen in de branche die doorwerken in de
organisatie. Tijdens het verandertraject vinden twee meerdaagse managementconferenties plaats,
waarin het veranderproces en ieders rol daarin intensief worden geëvalueerd. Voor de betrokkenen
levert dit veel op. Naar de top blijft de interactie beperkt tot informeren en zoveel mogelijk
aangesloten houden op wat er gebeurt.
Het veranderproces blijft beperkt tot de betreffende regio, hoewel er vele aanwijzingen zijn dat de
verwaarlozing niet alleen in deze regio voorkomt.

Organisatie B
Houding van de top
1. De top kan de druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
voldoende mate afschermen.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan en sluit aan op de fase
van ontwikkeling van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
Tabel 6.5

Criteria houding van de top organisatie B

In deze casus is het belangrijk de organisatorische context te schetsen. De regio maakt deel uit van
een landelijke organisatie. Aan de top van de organisatie staat een tweehoofdige Raad van Bestuur.
De voorzitter is zeer ambitieus en heeft een visie op de toekomst die ver af staat van de
werkelijkheid in de regio’s en het tweede lid wil alle risico’s in de organisatie zo goed mogelijk
beheersen: dit geeft aanzienlijke druk op de regio. De regio’s worden geleid door directeuren met
een grote mate van zelfstandigheid, zolang zij hun zaakjes maar op orde hebben.
Zij hebben meer ‘last’ dan ‘profijt’ van het centrale kantoor, maar zolang de resultaten goed zijn,
heeft men in de regio meer ruimte om de beleidsopdracht te vertalen naar de locale situatie. Dat is
ook het geval in de regio van de casus waar de directeur bovendien de graag ‘het beste jongetje’ van
de klas wil zijn. Daarmee legt hij wel druk op zijn organisatie, maar bouwt hij ook krediet op bij de
RvB. Door het vertrouwen dat hij van de RvB geniet, kan hij de organisatie redelijk afschermen van al
te gedetailleerde bemoeienis vanuit het centrale kantoor.
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De RvB sluit met haar beleidsambities in het geheel niet aan op wat de regio aankan, maar de
directeur en zijn MT slagen er wel in om de regio weer op de kaart te zetten. In deze casus was de
RvB buiten beeld en niet actief betrokken bij het herstelproces. De directeur en zijn MT vervulden
voor de regio de rol van de top. Gedurende de eerste periode was de regiotop meer naar buiten
gericht en lag de leiding van het alledaagse organisatieleven bij de twee teamleiders. Hier kwam
verandering in, mede door de invloed van de adviseur. De regiotop was bereid meer tijd en aandacht
aan het alledaagse organisatieleven te besteden en ging de teamleiders steunen.
Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal organisatieleven
4. Verwachtingen over sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers onderling
en van medewerkers naar klanten zijn expliciet.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
+
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gedeelde kaders overschrijdt.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
Tabel 6.6

Criteria verwachtingen organisatie B

Omdat de regio gedurende acht jaar op afstand geleid was, waren er informele verhoudingen
ontstaan, waarin de sociale omgang ook informeel was. De medewerkers met de meeste kennis van
zaken hadden het meeste aanzien. Er bestonden informele clubjes van medewerkers die elkaar ook
zagen in het privéleven. Er was binnen de regio een tegenstelling tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ gegroeid in
de loop der jaren, die haast onoverbrugbaar leek. ‘Zij van Zuid’ deden het werk op een geheel andere
manier dan ‘wij van Noord’ en vice versa. Daarin zat een flink oordeel over elkaar. Zowel de top als
de directe leidinggevenden wilden dit veranderen en slaagden er geleidelijk in tegenstellingen te
overbruggen en spraken mensen consequent aan op wat zij ‘normaal’ vonden. Organisatie B kende al
een goed geïnstrumenteerd personeelbeleid en de regiotop wilde vanaf haar start optreden tegen
normafwijkend gedrag. Over hoe dat moest zaten de leidinggevenden niet op één lijn. Mede door de
interventies gericht op stijlverandering ontstond er meer eenheid van leiderschap en eenheid van
handelen. Dit kon op instemming van veel medewerkers rekenen. Een kleine groep, die gewend was
aan veel vrijheid, probeerde zich hieraan te ontrekken. De direct leidinggevenden zaten er echter
dicht boven op.
Directe leiding is in positie
6. Directe leiding is resultaatverantwoordelijk.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
7. De direct leidinggevenden zijn competent en bereid hun rol op te pakken.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
8. De direct leidinggevenden worden gesteund door de superieuren en de top.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
+
Tabel 6.7

Criteria positie directe leiding organisatie B

De regio kent een duidelijke managementstructuur waarin de directe leiding
resultaatverantwoordelijk is. Er bestaat echter voor een kleinere afdeling de combinatie van direct
leidinggevende en MT-lid: beide rollen vragen om aandacht en leiden tot een dubbele loyaliteit.
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De direct leidinggevenden hebben wel een duidelijke positie, maar hebben op personeelsgebied
formeel beperkte bevoegdheden. Mede door de reflecties van de adviseur zijn alle betrokkenen wel
bereid om naar hun rol te kijken, waardoor zij elkaar meer ruimte hebben gelaten.
De direct leidinggevenden zijn bereid hun rol op te pakken, maar één van de teamleiders blijkt niet
voldoende competent om gedragsverandering in het team te realiseren. De top heeft na intensieve
begeleiding besloten om afscheid te nemen van de teamleider en een nieuwe teamleider aan te
trekken. Deze teamleider is duidelijk wel voor de taak berekend.
In de beginperiode is er bij de top de neiging om in te grijpen als dingen verkeerd gaan, of bij
spoedklussen rechtstreeks medewerkers aan te spreken. Er ontstaat ook irritatie in het MT en aan de
adviseur is gevraagd om hierin te begeleiden. Dit heeft geleid tot meer inzicht in elkaars drijfveren,
wederzijds begrip en openheid naar elkaar.
Geleid en getoetst veranderproces
9. Het proces van verandering is gestructureerd.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
10. De interventies in het veranderproces worden steeds op hun werking getoetst.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
Tabel 6.8

Criteria geleid veranderproces organisatie B

Vanaf de start heeft het MT de regie gevoerd over het veranderproces en is de adviseur hier nauw bij
betrokken. Wel neemt de adviseur vaak het initiatief, maar dat wordt geaccepteerd en de
regiebijeenkomsten zijn altijd spannend en leerzaam voor alle betrokkenen.
De interventies worden steeds geëvalueerd op hun werking, maar volle agenda’s zorgen er wel voor
dat vervolgstappen uitblijven of pas later worden gezet. Het nemen van voldoende tijd voor het
herstelproces blijkt essentieel.

Organisatie C
Houding van de top RvB
1. De top kan de druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
voldoende mate afschermen.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan en sluit aan op de fase
van ontwikkeling van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
Tabel 6.9

Criteria houding van de top organisatie C: Raad van Bestuur (RvB)

Voor de organisatie C dienen twee tabellen te worden ingevuld: één voor de Raad van Bestuur
inclusief het centrale besturingsapparaat en één voor de directie van het organisatieonderdeel
daaronder. Deze twee lagen waren niet verbonden. De RvB werd geheel in beslag genomen door het
managen van de omgeving en het regisseren van een lopend fusieproces.
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De betrokkenheid van de RvB bij het verwaarloosde organisatieonderdeel bestaat uit angst voor de
risico’s die het functioneren van het organisatieonderdeel, waar de interventies plaatsvonden, met
zich meebrengt. De RvB laat niet blijken dat zij er rekening mee houdt dat in andere delen van de
organisatie wellicht ook verwaarlozing voorkomt en wil kennelijk niet naar de werkelijkheid van het
alledaagse organisatieleven kijken.
Houding van de top: directeuren
1. De top kan de druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
voldoende mate afschermen.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
+
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan en sluit aan op de fase
van ontwikkeling van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
Tabel 6.10

Criteria houding van de top organisatie C: directeuren

Organisatie B kent een duale managementstructuur zoals die in dit type organisatie gebruikelijk is
met een directeur Primair proces en een directeur Bedrijfsvoering. De directeur Bedrijfsvoering heeft
in vier jaar vijf voorgangers gehad. Tijdens de interventieperiode van anderhalf jaar vinden er drie
wisselingen van directeur Primair proces plaats. De directeur Bedrijfsvoering ziet de grote kloof
tussen de ambities van de organisatie en het werkelijk functioneren in het alledaagse
organisatieleven, waarin ernstige verwaarlozing speelt. De verwaarlozing zit voornamelijk in het
primair proces, maar het ontbreekt aan visie en sturing op het primair proces van hoog tot laag. De
directeur Bedrijfsvoering heeft het veranderproces gericht op het herstellen van veel wat mis is in
het alledaagse organisatieleven en krijgt hier steun voor van de laatst aangetreden directeur Primair
proces. De implementatie lukt deels, omdat er tegelijkertijd reorganisatieplannen worden
ontwikkeld, er in alle denkbare aspecten van de bedrijfsvoering en op sociaal gebied grote
achterstanden bestaan en de helft van afdelingshoofden zich verzet tegen een sterkere positionering
van de direct leidinggevenden. De directeuren zijn door de hectiek van de vele veranderingen
onvoldoende zichtbaar op de werkvloer en onvoldoende bereikbaar voor de direct leidinggevenden.
De adviseur heeft met de directeur Bedrijfsvoering getracht de RvB meer te betrekken bij het
veranderproces. De directeur Bedrijfsvoering wordt aanvankelijk gesteund door een lid van de RvB
dat echter tijdens de interventieperiode vertrekt. Nadien lukt het niet de voorzitter van de RvB te
betrekken bij het veranderproces.
Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal organisatieleven
4. Verwachtingen over sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers onderling
en van medewerkers naar klanten zijn expliciet.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
0
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gedeelde kaders overschrijdt.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
0
Tabel 6.11

Criteria verwachtingen organisatie C
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Het personeel klaagt veel over de onderlinge verhoudingen en de werksituatie, maar legt alle
verantwoordelijkheid voor het huidige functioneren in het alledaagse organisatieleven buiten
zichzelf. Er is in organisatie C een strikte informele hiërarchie van professionals en het personeel
hecht meer aan de eigen vakdiscipline dan aan samenwerking. Tussen locaties zijn er grote
verschillen in het werkklimaat. Er wordt door leiding en medewerkers veel gesproken over het
belang van de cliënt, maar niemand verbind daar consequenties aan voor het eigen gedrag.
Toch komt het gesprek over wat normaal is en wat niet, door de interventies wel op gang: de direct
leidinggevenden spelen hierin een hoofdrol, maar zij missen een gemeenschappelijk kader en een
gedeelde visie op leiderschap. De afdelingshoofden gaan het gesprek hierover met elkaar niet aan en
de directeuren dwingen dit ook niet af. De adviseur signaleert dit te laat in het traject om hier nog
verandering in te kunnen brengen.
Door de stijlverandering bij een aantal direct leidinggevenden en enkele personele ingrepen van de
directeur Bedrijfsvoering, worden er wel consequenties verbonden aan slecht functioneren en
ongewenst gedrag van diverse leidinggevenden en medewerkers. Er zijn echter ook afdelingen en
teams waar alles bij het oude blijft.
Directe leiding is in positie
6. Directe leiding is resultaatverantwoordelijk.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
7. De direct leidinggevenden zijn competent en bereid hun rol op te pakken.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
0
8. De direct leidinggevenden worden gesteund door de superieuren en de top.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
Tabel 6.12

Criteria positie directe leiding organisatie C

De direct leidinggevende is formeel een coördinerende functie, waarbij alle bevoegdheden bij het
afdelingshoofd liggen. Op het niveau van afdelingshoofden bestaat, evenals op directieniveau, een
duale managementstructuur. Op de twee onderste niveaus van de organisatie is dus formeel
niemand in een volledig verantwoordelijke positie. Daar waar de persoonlijke verhoudingen goed
zijn, of een persoonlijk sterke en competente teamcoördinator dit afdwingt, nemen leidinggevenden
een positie in. De directeuren doen met hulp van de adviseur een voorstel voor versterking van de
positie van de direct leidinggevende in de vorm van een functieprofiel van een
resultaatverantwoordelijke teamleiderfunctie. De specialisten verzetten zich hiertegen en claimen
medezeggenschap zonder verantwoording over de bedrijfsvoering. Het voorstel wordt door de RvB
aangehouden vanwege de voorgenomen reorganisatie als gevolg van de fusie. De bereidheid onder
de direct leidinggevenden en hun superieuren om hun rol op te pakken verschilt sterk. Tijdens het
programma voor leiderschapsontwikkeling haken veel direct leidinggevenden af wanneer zij
ontdekken dat een ‘echte’ leidinggevende rol hen niet past. De afdelingshoofden verzetten zich, op
een uitzondering na, tegen het sterker in positie komen van de direct leidinggevenden en steunen
hen niet. De adviseur wijst de directeuren op deze situatie, maar zij grijpen niet in op de houding van
de afdelingshoofden.
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Geleid en getoetst veranderproces
9. Het proces van verandering is gestructureerd.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
+
n.v.t.
n.v.t.
10. De interventies in het veranderproces worden steeds op hun werking getoetst.
aanwezig
acceptatie adviezen
implementatie
0
0
Tabel 6.13

Criteria geleid veranderproces organisatie C

Bij de start van het veranderproces wordt een regiegroep ingesteld van de beide directeuren en de
adviseur. Bijeenkomsten worden gepland en de structuur van het proces wordt door de adviseur
uitgewerkt. De aanvankelijke discipline gaat geleidelijk schuiven en de adviseur gaat er in mee.
Door de grote druk waaronder de directeuren opereren, laten zij veel regie bij de adviseur die dat
van hen overneemt om het proces gaande te houden. De werking van de interventies wordt
onregelmatig geëvalueerd, waarbij de directeur Bedrijfsvoering steeds meer treedt in de rol van de
adviseur en zelf initiatieven neemt voor nieuwe interventievormen. De directeur Primair proces blijft
wel in de managementrol, maar richt zich voornamelijk op de hoofden primair proces.
Het veranderproces is niet verbonden met de overige veranderprocessen in de organisatie en de
adviseur heeft geen rechtstreekse toegang tot de RvB om het gebrek aan regie te kunnen agenderen.
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6.3

Conclusies deelstudie 1

De verwachting voor deelstudie 1 was dat de interventies van de adviseur bijdragen aan de
succesvolle implementatie van de criteria voor herstel.
De interventies zijn aangeduid met het verzamelbegrip ‘adviezen’.
De resultaten worden in onderstaande tabellen samengevat: om te beginnen de aanwezigheid van
de criteria in organisatie A, B en C op t0:
Criterium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organisatie

Top kan externe druk hanteren.
Top sluit aan op ontwikkelingsfase.
Top is verbonden met primaire proces.
Verwachtingen expliciet.
Consequenties voor afwijkend gedrag.
Directe leiding resultaatverantwoordelijk.
Directe leiding competent en bereid.
Directe leiding wordt gesteund.
Gestructureerd veranderproces.
Toetsing werking interventies.

Tabel 6.14

A
0
0
+
+
0
0
+
+

B
0
0
0
0
0
0
0
+
+

C
0

0
+
+
0
0
0
0
+
0

Aanwezigheid criteria op t0

Wat opvalt is dat bij organisatie A in vergelijking tot organisatie B en C de meeste criteria aanwezig
zijn bij aanvang van het interventieproces. De criteria 4 (verwachtingen) en 5 (consequenties) zijn het
minst aanwezig in de drie casus. De top is in organisatie A verbonden met het primaire proces, wat
bij organisatie B deels het geval is en in organisatie C is enkel de subtop van directeuren verbonden
met het primaire proces.
De uitgangspositie van de drie organisaties, voor wat betreft de aanwezigheid van de criteria, lijkt
niet sterk te verschillen.
Criterium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organisatie

Top kan externe druk hanteren.
Top sluit aan op ontwikkelingsfase.
Top is verbonden met primaire proces.
Verwachtingen expliciet.
Consequenties voor afwijkend gedrag.
Directe leiding resultaatverantwoordelijk.
Directe leiding competent en bereid.
Directe leiding wordt gesteund.
Gestructureerd veranderproces.
Toetsing werking interventies.

Tabel 6.15

A
0
+
n.v.t.
+
+
n.v.t.
+
0
n.v.t.
n.v.t.

B
+
+
+
+
+
+
+
+
n.v.t.
n.v.t.

C
0

+
n.v.t.
n.v.t.
0
0
+
0
n.v.t.
0

Acceptatie adviezen op t1

Wat opvalt is dat de acceptatie van de adviezen bij organisatie B het hoogste is bij alle actoren: de
externe druk vanuit de RvB blijft groot, maar de regiotop is in staat om de externe druk te reguleren.
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Organisatie C laat zien dat de adviezen niet door alle actoren worden geaccepteerd. Bij organisatie A
is op vier criteria sprake van volledige acceptatie van de adviezen.
Criterium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organisatie

Top kan externe druk hanteren.
Top sluit aan op ontwikkelingsfase.
Top is verbonden met primaire proces.
Verwachtingen expliciet.
Consequenties voor afwijkend gedrag.
Directe leiding resultaatverantwoordelijk.
Directe leiding competent en bereid.
Directe leiding wordt gesteund.
Gestructureerd veranderproces.
Toetsing werking interventies.

Tabel 6.16

A
0
n.v.t.
+
+
n.v.t.
+
0
n.v.t.
n.v.t.

B
+
+
+
+
+
+
+
+
n.v.t.
n.v.t.

C
-

n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
n.v.t.
-

Implementatie adviezen op t2

Wat opvalt is dat bij organisatie B alle criteria geïmplementeerd zijn, terwijl bij organisatie C de
implementatie te wensen over laat: drie van de geaccepteerde adviezen worden deels
geïmplementeerd.
In organisatie A resteren twee criteria die ‘deels’ scoren en beide verwijzen naar het niet geheel op
dezelfde lijn zitten van de top en de leiding in de regio.

Bespreking per casus
In organisatie A is de houding van de top ambivalent en inconsistent, maar de directe leiding is wel in
positie en bereid en competent die positie in te nemen. De manager steunt de direct
leidinggevenden en komt zelf ook sterker in positie. Het ontbreekt aan expliciete verwachtingen
omtrent het alledaagse organisatieleven, maar hier wordt wel aan gewerkt door de manager en de
direct leidinggevenden. Het veranderproces is gestructureerd en er wordt regie gevoerd, alleen het
proces is niet aangesloten op andere veranderprocessen in de organisatie.
De adviseur kan zijn taak en rol naar de direct leidinggevenden en hun superieur, de manager, met
name in het programma voor leiderschapsontwikkeling, uitstekend vervullen.
De invloed van de adviseur is beperkt op de verbinding van het veranderproces in de regio met de
rest van organisatie, mede door de verschillen van inzicht in de top. De rol van procesadviseur naar
de top is beperkt, omdat er geen hechte relatie met de voorzitter RvB ontwikkeld kan worden.
Bij de organisatie B is een deel van de top weliswaar buiten beeld, maar is de regiotop voldoende in
staat de eigen organisatieontwikkeling te sturen. De adviseur kan een sterke relatie ontwikkelen met
de regiotop, waarin de samenwerking uitstekend is.
De directe leiding moet haar positie nog waarmaken, maar is daar wel toe bereid. Toen bleek dat één
de direct leidinggevenden niet competent genoeg was, heeft er een wisseling plaatsgevonden. De
regiotop gaat de directe leiding nadrukkelijker steunen en laat de verantwoordelijkheid bij hen.
Het heeft lang ontbroken aan regulering van het alledaagse organisatieleven en het duurt wel even
voor de leidinggevenden allen op één lijn zitten.
Het veranderproces kent een duidelijke fasering, maar de regie moet door de adviseur wel steeds
aangezwengeld worden. De regierol wordt dan wel gepakt door de regiotop.
De adviseur kan zijn taak en rol naar alle leidinggevenden in de regio uitstekend vervullen, vooral in
het programma voor leiderschapsontwikkeling. De rol van de adviseur wordt geaccepteerd door de
regiotop en de direct leidinggevenden.
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Er is geen contact van de adviseur met de RvB: de informatie over het veranderproces loopt via de
regiodirecteur. Hoe het veranderproces zich verhoudt tot andere veranderingen in de organisatie is
onzichtbaar voor de adviseur, maar er is geen bemoeienis vanuit de RvB of het centrale kantoor met
het verandertraject in de regio.
Bij de organisatie C is de RvB ver weg van het veranderproces en wordt in beslag genomen door een
geheel andere veranderagenda. In het krachtenveld aan de top lijkt er sprake van twee afzonderlijke
schijven die onafhankelijk van elkaar draaien, namelijk de RvB en de directeuren. Anders dan bij
organisatie B heeft de directie hier wel last van de houding van de RvB, omdat de eigen positie ook
zwak is en afhankelijk van persoonlijke chemie tussen de directeur bedrijfsvoering en een tijdelijk lid
van de RvB. Wanneer het lid van de RvB vertrekt, valt de steun voor de directeur bedrijfsvoering weg.
De positie van de direct leidinggevenden is formeel zeer zwak en wordt persoonlijk heel verschillend
ingevuld. De direct leidinggevenden zijn formeel zeer afhankelijk van de ruimte en steun die zij
krijgen van de afdelingshoofden. Het krachtenveld onder leidinggevenden is door de ontbrekende
formele posities en het niet consequent optreden van de directeuren heel politiek en onveilig. Dit is
merkbaar in het traject voor leiderschapsontwikkeling. Op het gebied van het alledaagse
organisatieleven bestaan evenmin duidelijke grenzen en ieder geeft daar op eigen wijze invulling aan.
Het veranderproces is gestructureerd opgezet, maar de regie wordt gaandeweg minder, terwijl de
adviseur hierin te lang meegaat en zelf een deel van de regie voor zijn rekening neemt.
Concluderend kan gezegd worden dat de uitgangssituatie van de drie casus voor wat betreft de
aanwezigheid van de 10 criteria voor herstel niet sterk onderling verschilde. Er waren bij aanvang van
het interventieproces in de drie casus slechts twee of drie criteria vervuld.
Het vaststellen van de uitgangssituatie voor het herstel op T0 is derhalve ook een vorm van diagnose,
namelijk van de herstelbaarheid van de verwaarloosde organisatie.
Wanneer naar de acceptatie van de adviezen wordt gekeken op T1 dan stijgt het aantal criteria met
een + bij organisatie A van vier naar acht, bij organisatie B van twee naar negen en bij organisatie C
van drie naar vijf, waarbij aangetekend dient te worden dat de stijging de subtop betreft en niet de
hoogste top.
Wanneer naar de implementatie van de adviezen wordt gekeken op T2, dan daalt organisatie A van
acht naar zeven, organisatie B stijgt naar 10 criteria en organisatie C daalt van vijf naar drie.
De acceptatie van de adviezen van de adviseur kan groot zijn, maar de implementatie kan vervolgens
achterblijven. De invloed van de adviseur op het implementeren van de criteria voor herstel is
kennelijk beperkt.
De verwachting voor deelstudie 1 dat de interventies van de adviseur bijdragen aan de succesvolle
implementatie van de criteria voor herstel, wordt door de resultaten niet bevestigd. Er is kennelijk
meer voor nodig dan acceptatie van de adviezen om de implementatie te garanderen.
In de casus zijn aanwijzingen te vinden dat de houding van de top hierin heel belangrijk is en dat
eenheid van denken en handelen op de diverse managementniveaus verticaal en horizontaal in de
managementteams een belangrijke factor is bij het herstel van verwaarloosde organisaties.
Er zijn twee soorten van diagnose in een verwaarloosde organisatie: van de ‘kwaal’ aan de hand van
de 16 kenmerken die in hoofdstuk 5 zijn getoetst, en van de ‘herstelbaarheid’ in de vorm van de
aanwezigheid van de criteria voor herstel die in hoofdstuk 6.3 zijn behandeld.
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6.4

Deelstudie 2: de effecten van de interventies op de leiderschapsstijl van direct
leidinggevenden en het vertrouwen van medewerkers

Inleiding
In deelstudie 2 wordt in twee van de casus, namelijk organisatie B en C, onderzocht in welke mate de
effecten van de interventies, gericht op verandering van de leiderschapsstijl, aangetoond kunnen
worden door middel van kwantitatief onderzoek. De interventies voor leiderschapsontwikkeling die
zijn beschreven in hoofdstuk 4 zijn de onafhankelijke variabele, de leiderschapsstijl is de afhankelijke
variabele. Verondersteld wordt, dat evenals bij opvoeden, leiderschap effect heeft op het gedrag en
de ontwikkeling van medewerkers (Bass, 1990). Een autoritatieve opvoedingsstijl draagt bij aan een
normale ontwikkeling tot zelfstandigheid van het kind (Baumrind, 1968 en Maccoby & Martin, 1983),
terwijl voor herstel van de ontwikkeling van verwaarloosde kinderen veel structuur in de dagelijkse
routine dient te worden aangeboden (Slot & Spanjaard, 2009). Een gezaghebbende leiderschapsstijl
zal, evenals een autoritatieve opvoedingsstijl6 , bijdragen aan een normale ontwikkeling tot
taakvolwassenheid van mens en organisatie, waarin de organisatieleden verantwoordelijkheid
nemen voor de hen opgedragen taken.
Dit betekent dat er, als gevolg van de interventies voor leiderschapsontwikkeling, een beweging naar
een gezaghebbende leiderschapsstijl beoogd wordt. In een verwaarloosde organisatie krijgt de
dagelijkse routine in het organisatieleven veel nadruk en is een houding van een gepaste mate van
distantie en betrokkenheid voor de leidinggevenden geboden.
Over het effect van leiderschap op de organisatieontwikkeling is in hoofdstuk 4 gesteld dat in een
verwaarloosde organisatie:
- Een directieve leiderschapsstijl zal leiden tot duidelijkheid en bij consequent volhouden tot
voorspelbaarheid en toename van veiligheid in de organisatie.
- Een gezaghebbende leiderschapsstijl niet vanzelfsprekend zal leiden tot het nemen van
verantwoordelijkheid door alle medewerkers, maar op de langere termijn wel tot een
wederkerige relatie zal leiden.
- Een participatieve leiderschapsstijl gewantrouwd zal worden, omdat medewerkers niet gewend
en niet bereid zullen zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en misbruik
zullen maken van de geboden ruimte.
- Een laissez faire leiderschapsstijl de verwaarlozing zal veroorzaken of continueren.
Het beoogde effect van de interventies voor ontwikkeling van leiderschap is, dat medewerkers de
stijl van hun direct leidinggevende ervaren als gezaghebbend.

Effecten van de interventies op de leiderschapsstijl van direct leidinggevenden
Hypothese A luidt als volgt:
De verwachting is dat de interventies gericht op de ontwikkeling van een andere stijl van leidinggeven
ertoe zullen leiden dat medewerkers een meer gezaghebbende stijl van leidinggeven ervaren. Dit
betekent dat er op T1 hogere scores op de dimensies structuur bieden en attent/oplettend zullen
worden aangetroffen in vergelijking tot T0.

6

het begrip ‘autoritatief’ wordt gebruikt om een opvoedingsstijl aan te duiden en het begrip ‘gezaghebbend’
om een leiderschapsstijl aan te duiden, maar de woorden hebben een gelijke betekenis.
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Onafhankelijke variabele

afhankelijke variabelen
T1 posttest
6 – 8 maanden later

T0 pretest
Leiderschapsdimensies

Leiderschapsdimensies

Interventies voor
leiderschapsontwikkeling

Structure
Consider

Zoals beoordeeld door medewerkers

Structure: score hoger
Consider: score hoger

Zoals beoordeeld door medewerkers

Figuur 6.1 Pre-test / post-test design voor meting effect van interventies op leidinggeven, zoals
beoordeeld door medewerkers zelf

Effecten van de interventies op het vertrouwen van medewerkers
Tegelijkertijd is het effect van de interventies voor verandering van leiderschapsstijl onderzocht op
het vertrouwen van medewerkers, bestaande uit vertrouwen in de organisatie (‘ organizational
trust’) en vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’) . De interventies voor leiderschapsontwikkeling
die zijn beschreven in hoofdstuk 4, zijn de onafhankelijke variabele, het vertrouwen van
medewerkers is de afhankelijke variabele. Als leidinggevenden op de dimensies structure en consider
hoger scoren, is de verwachting dat het vertrouwen van medewerkers toeneemt, wat tot uitdrukking
komt in meer vertrouwen in hun direct leidinggevende, hun collega’s en in de top van de organisatie
en in een toename van het vertrouwen in eigen kunnen.
Hypothese B luidt als volgt:
Het effect van de interventies gericht op een betere stijl van leidinggeven zal tegelijkertijd merkbaar
zijn in een toename van vertrouwen van medewerkers bestaande uit organizational trust en selfefficacy.
Onafhankelijke variabele

T0 pre-test

afhankelijke variabelen

T1 post-test
6 – 8 maanden later

Vertrouwen
Vertrouwen in top
Vertrouwen in dir.lg.
Vertrouwen in collega
Zelfvertrouwen

Interventies voor
leiderschapsontwikkeling

Zoals beoordeeld door medewerkers

Vertrouwen: score hoger
Vertrouwen in top: idem
Vertrouwen in dir.lg.: idem
Vertrouwen in collega: idem
Zelfvertrouwen: idem
Zoals beoordeeld door medewerkers

Figuur 6.2 Pre-test / post-test design voor meting effect van interventies op vertrouwen van
medewerkers, zoals beoordeeld door medewerkers zelf
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Het aantonen van de effecten van de interventies, gericht op een effectievere stijl van leidinggeven,
omvat tevens de vraag waar dat aan ligt.
Er is gekeken of de voorspelde toename in vertrouwen kan worden verklaard door de toename in
Consider of Structure. Anders gezegd: hoe groot wordt het effect van de interventies als we Consider
(C) of Structure (S) als mediator beschouwen.
Hypothese C luidt als volgt:
De toename in vertrouwen van medewerkers kan worden verklaard uit de toename van de scores op
de dimensies voor leidinggevend gedrag zoals beoordeeld door medewerkers, namelijk structuur
bieden (S) en attent/oplettend zijn (C).

Onderzoekspopulatie
Aan het onderzoek is deelgenomen door de medewerkers van organisatie B en C. De vragen zijn
tevens voorgelegd aan de leidinggevenden.
Organisatie
B
C
Tabel 6.17

mdw
67
67
228
228

lg
6
6
20
20

T
T0
T1
T0
T1

N
50
52
118
133

N=mdw
46
47
102
129

N=lg
4
5
16
4

Onderzoekspopulatie en respons

Instrumenten
Leadership Behavior Description Questionnaire: LBDQ
De vragen over leiderschapsgedrag zijn afkomstig uit de Leadership Behavior Description
Questionnaire: LBDQ-form XII (Stogdill, 1963). De LBDQ omvat twee schalen, structuur bieden
(initiating structure of IS) en attent/oplettend zijn (Consideration of C). In de tabellen worden deze
schalen kortweg ‘structure’ en ‘consider’ genoemd. De beschrijvingen van de leiderschapsfactoren
‘initiating structure’ en ‘consideration’ zijn zeer stabiel en consistent gebleken in verschillende
situaties en typen organisaties (Taylor, Crook & Dropkin, 1961 en Philipsen, 1965). Schriesheim en
Kerr (1974) vonden dat de items op de ‘consideration’- schaal van ieder instrument sterk correleren
met de andere ‘consideration’- items en niet correleren met de items op de ‘initiating structure’schaal. Andersom constateren zij dat de items op de ‘initiating structure’-schaal, onafhankelijk van de
‘consideration’ items, onderling sterk correleren met de andere ‘structuring’ items. De thans
gebruikte vragenlijst is onderzocht op betrouwbaarheid. Tevens is een aanzet tot validering gegeven
door deze af te nemen onder medewerkers in vijf andere organisaties dan de drie casus en feedback
te vragen aan de betreffende leidinggevenden over de uitkomsten7.
De betrouwbaarheid van de schaal ‘consideration’ in de LBDQ-XII is door Schriesheim en Kerr (1974)
berekend op Cronbachs alfa .90 en voor ‘initiating structure’ op .78. Voor de gebruikte schalen in
deze studie is de betrouwbaarheid berekend8.

7

Zie bijlage I

8

De analyses zijn uitgevoerd met behulp van SPSS versie 19.0.
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Schaal
items
Consideration 10
Structure
10
Tabel 6.18

Cronbachs alfa dit onderzoek
,88
,85

Cronbachs alfa eerder onderzoek
,90
,78

Betrouwbaarheden van schalen voor leiderschapsgedrag

Vragenlijst vertrouwen: organizational trust en self-efficacy (OTSE)
De vragen over organizational trust en self-efficacy betreffen schalen afkomstig uit de vragenlijst van
Huiskamp et al. (2008), die onderzoek hebben verricht naar innovatief werkgedrag, waarvoor als
determinanten onder meer het sociale netwerk en de persoon zelf zijn onderkend. Vertrouwen
wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor innovatief werkgedrag. Dit vertrouwen is nodig op
het horizontale niveau van collega’s onderling en verticaal tussen medewerker en de direct
leidinggevende. De vragenlijst van Huiskamp et al. (2008) bevat schalen die aspecten van
organizational trust meten, namelijk het vertrouwen in de werkgever, vertrouwen in collega’s en
vertrouwen in de direct leidinggevende. De items in deze schalen sluiten aan bij kenmerken die
medewerkers aan betrouwbare leidinggevenden toeschrijven (zie Gabarro, 1978, Butler, 1991 en
Tyler & Degoei, 1996), namelijk vakkennis, eerlijk en oprecht zijn, consistentie, openheid en ‘het
goede met mij voorhebben’. Self-efficacy is door Huiskamp et al. (2008) aangemerkt als een
onderdeel van innovatief werkgedrag. Huiskamp et al. (2008) hebben het begrip self-efficacy in hun
vragenlijst aangeduid met zelfvertrouwen waarmee zij het vertrouwen in eigen kunnen bedoelen,
het oordeel van de medewerker over zijn vaardigheden voor het vervullen van zijn werk.
In de schaalconstructie is het item voor werktevredenheid uit de vragenlijst van Huiskamp et al.
(2008) opgenomen in de vragenlijst, vanuit de gedachte dat dit een onderdeel is van self-efficacy:
tevreden zijn met het werk draagt bij het vertrouwen in eigen kunnen.
Voor deze studie wordt de redenering gevolgd dat organizational trust een voorwaarde is om tot
self-efficacy te komen. Anderen, leidinggevenden en directe collega’s, nemen waar dat de eigen
gedragingen van de medewerker met goed resultaat worden uitgevoerd. Maar dan moet de
medewerker de informatie over zijn gedrag of concreter, de reactie op het gedrag, wel als waar en
betrouwbaar ervaren. De vragen over organizational trust en self-efficacy vormen een afzonderlijk
onderdeel van de vragenlijst waar tevens een deel met vragen over leiderschapsgedrag in voorkomt.
De schaal OTSE en de subschalen zijn onderzocht op betrouwbaarheid (Huiskamp et al., 2008).
Schaal

subschaal

Vertrouwen
Vertrouwen in top
Vertrouwen in direct leidinggevende
Vertrouwen in collega’s
Zelfvertrouwen
Tabel 6.19

items Cronbachs alfa
dit onderzoek
18
5
5
5
3

Cronbachs alfa
eerder
onderzoek

,88
,91
,92
,89
,71

,96
,93
,83

Overzicht schalen organizational trust en self-efficacy en de betrouwbaarheden

Het item ‘werktevredenheid’ is uit de subschaal zelfvertrouwen verwijderd, omdat dit de
betrouwbaarheid van de schaal SEFF verminderde (.64).

Onderzoeksopzet
Het onderzoek kent een pretest-posttest design. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de situatie
voor en na de interventies voor ontwikkeling van de leiderschapsstijl. De opzet is geen experimenteel
design, want er zijn geen aselecte toedelingen gedaan en er was geen controlegroep beschikbaar.
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Er is geen sprake van gepaarde waarneming, omdat de vragenlijsten anoniem zijn afgenomen,
waardoor de respondenten op T1 niet aan T0 gekoppeld konden worden. Er is een vergelijking
gemaakt op het niveau van groepsgemiddelden. De T1 groep is in vrijwel alle opzichten vergelijkbaar
met de T0 groep, met uitzonderding van het feit dat de interventie heeft plaatsgevonden. Dat maakt
het plausibel dat verschillen tussen T1 en T0 inderdaad aan de interventie kunnen worden
toegeschreven9.
In de discussie wordt ingegaan op de beperkingen van deze onderzoeksopzet en de mogelijke
implicaties daarvan op de uitkomsten.

Procedure
Van de vragenlijst is een versie op papier gebruikt. Ten behoeve van het afnemen is een schriftelijke
handleiding gemaakt. De vragenlijsten zijn afgenomen per team binnen een afdeling. Een team is een
organisatorische eenheid bestaande uit tien tot vijfentwintig medewerkers, geleid door een
teamleider. Een afdeling is een organisatorische eenheid bestaande uit een aantal teams geleid door
een afdelingsmanager. Cummings en Worley wijzen er op dat dit niet ongewoon is bij
organisatieontwikkeling: “OD interventions are usually applied to existing work units rather than to
randomized groups of organization members” (Cummings & Worley 2009, p.198).
De organisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen, stelden vooraf als voorwaarde dat de
scores niet herleidbaar dienden te zijn tot personen. De vragenlijsten zijn om die reden niet via een
identificatienummer gekoppeld aan de naam van de respondent. De organisatie heeft een
handleiding voor het afnemen van de vragenlijst ontvangen. De vragenlijst is afgenomen tijdens een
regulier overleg van de leidinggevende met het personeel. Daarbij werd door de leidinggevende een
mondelinge instructie gegeven voor het invullen van de vragenlijst. De vragenlijsten werden direct na
het invullen ingenomen. Er is een T0 en een T1meting verricht. Het moment T0 is gelegen nadat de
diagnose was gesteld, maar voor de start van de interventies voor herstel van de
organisatieontwikkeling. De meting T1 vond plaats na afloop van de begeleide interventies voor
herstel. De meting is onder 95% van dezelfde populatie medewerkers afgenomen die het gedrag van
dezelfde direct leidinggevende scoren. De medewerkers die voor dit onderzoek de lijst invulden,
functioneerden minimaal drie maanden onder hun direct leidinggevende. Tussen T0 en T1 lag bij
organisatie B acht maanden. Bij organisatie C lag tussen T0 en T1 een periode van zes maanden. De
onderzoeker was bij organisatie B bij alle afnamen aanwezig. Bij organisatie C was de onderzoeker bij
50% van de afnamen aanwezig.

Resultaten
De hypothesen A en B zijn getoetst door voor beide organisaties te kijken of per categorie personen,
leidinggevenden (lg) en medewerkers (mdw) de uitkomst bij T1 significant verschilt van T0 op de
afhankelijke variabelen Consider en Structure, alsmede op de schaal vertrouwen (OTSE), opgebouwd
uit de deelschalen vertrouwen in de top (VertrTop), vertrouwen in directe collega’s (VertrDirCollega),
vertrouwen in de directe leidinggevende (VertrDirLG) en self-efficacy (Zelfvertr).
Hiertoe is een T-test uitgevoerd. Omdat een toename verwacht wordt, is het verschil bepaald tussen
T1 en T0, zodat naar positieve verschillen gekeken kan worden.
9

De organisatiecontext is constant gebleven:
De organisatiestructuur van het primaire proces is ongewijzigd: de teams waren dezelfde naar functies en
aantallen personeel in T0 en T1;
De managementstructuur is ongewijzigd;
Er hebben geen wisselingen in de leiding plaatsgevonden;
Er hebben geen personeelsmutaties plaatsgevonden anders dan normaal verloop (niet meer dan 5%
verloop).
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Medewerkers organisatie B
Afhankelijke
variabele
Consider
Structure
Vertrouwen
VertrTop
VertrDirCollega
VertrDirLG
Zelfvertr

t

df

4,44
3,93
0,54
0,03
-0,81
2,18
-0,68

91
91
91
91
91
91
91

Sig.
(tweezijdig)
.00
.00
.59
.98
.43
.03
.50

Verschil tussen
gemiddelden
5,00
3,93
0,95
0,02
-0,46
1,54
-0,23

Tabel 6.20
Effect van interventies in organisatie B op de afhankelijke variabelen gemeten onder medewerkers
Op de variabelen Consider en Structure wordt in organisatie B een significante toename bij T1
gevonden ten opzichte van T0. Op de variabele Vertrouwen als totaal wordt geen significante
toename bij T1 gevonden ten opzichte van T0, echter op de variabele vertrouwen in direct
leidinggevende (VertrDirLG) wordt wel een significante toename bij T1 gevonden ten opzichte van T0.
Dit betekent dat bij organisatie B het verwachte effect aangetoond kan worden van de interventies
op de leiderschapsstijl van de direct leidinggevende en wordt aangetoond dat het vertrouwen in de
direct leidinggevende onder medewerkers is toegenomen.
Medewerkers organisatie C
Afhankelijke
variabele
Consider
Structure
Vertrouwen
VertrTop
VertrDirCollega
VertrDirLG
Zelfvertr

t
-1,23
0,87
-0,73
-0,84
-0,15
-1,46
0,89

df
228
228
226
221
226
226
225

Sig.
(tweezijdig)
.22
.38
.47
.40
.88
.15
.38

Verschil tussen
gemiddelden
-.96
.65
-.81
-.45
-.06
-.68
.23

Tabel 6.21
Effect van interventies in organisatie C op de afhankelijke variabelen gemeten onder medewerkers
Op geen van de variabelen wordt een significante toename bij T1 gevonden ten opzichte van T0.
Dit betekent dat bij organisatie C geen effect aangetoond kan worden van de interventies op de
leiderschapsdimensies en op vertrouwen zoals beoordeeld door de medewerkers.
Medewerkers ervaren geen verschil in stijl van leidinggeven en hun vertrouwen in de organisatie en
vertrouwen in eigen kunnen is evenmin toegenomen.
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Bij organisatie B is de voorspelde beweging op de beide leiderschapsdimensies aangetoond. In
onderstaand diagram is dat zichtbaar, het lijkt of daar een ‘zuidwesten’ wind heeft gewaaid:

voor

na

Figuur 6.3
Spreidingsdiagram door medewerkers ervaren stijl van leidinggeven bij organisatie B bij T0 (meting
1) en T1 (meting 2)
Bij organisatie B is het aantal respondenten dat de stijl van leidinggeven als laissez faire ervaart
afgenomen van 17 naar 5: zie het kwadrant linksonder in figuur 6.3.
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De medewerkers hebben in organisatie C geen verandering in stijl van leidinggeven ervaren als
gevolg van de interventies. Daarbij valt op dat in meting T0 veel medewerkers de stijl van
leidinggeven als gezaghebbend ervaren en dat dit in meting T1 niet verandert. In het diagram is te
zien dat het aantal scores in de kwadrant laissez faire (links onder) is toegenomen van 15 naar 20.

voor

na

Figuur 6.4
Spreidingsdiagram door medewerkers ervaren stijl van leidinggeven bij organisatie C bij T0 (meting
1) en T1 (meting 2)
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Effectgrootte
Per organisatie is naar de effectgrootte gekeken: (gemiddelde op T1 – gemiddelde op
T1)/standaarddeviatie op T0. Dit is alleen gedaan indien er significante positieve effecten gevonden
werden. Bij negatieve effecten is er weinig reden om de effectgrootte te onderzoeken: de
effectgrootte is op nul gezet. Derhalve is enkel de effectgrootte berekend voor organisatie B. Door
het geringe aantal respondenten onder leidinggevenden (lg) is de kans op fluctuaties in de scores
aanwezig en zijn de lg niet betrokken in de analyse van de effectgrootte.
Bij het bepalen van de effectgrootten is enkel gekeken naar de categorie medewerkers, omdat het
aantal respondenten in de categorie leidinggevenden slechts 7 bedroeg voor beide metingen.
De effectgrootte is geclassificeerd met de indeling van Cohen (1988) waarbij 0.2 is klein, 0.5 is
middelgroot en 0.8 is groot.
Medewerkers organisatie B
Variabele
Consider

Structure

Vertrouwen

VertrTop

VertrDirCollega

VertrDirLG

Self-efficacy

Tabel 6.22

Gemiddelde Std. Deviatie
39,8
4,9

Std. afwijking
gemiddelde Effectgrootte
,71
0,84

Meting
2

N
47

1

46

34,8

6,0

,88

2

47

37,0

4,7

,68

1

46

33,1

5,0

,73

2

47

78,3

8,6

1,25

1

46

77,3

8,3

1,23

2

47

19,0

2,9

,43

1

46

19,0

3,6

,53

2

47

21,1

2,9

,43

1

46

21,5

2,5

,37

2

47

21,0

3,1

,45

1

46

19,5

3,7

,55

2

47

17,3

1,6

,23

1

46

17,5

1,7

,26

0,79

0,11

0,01

-0,18

0,41

-0,13

Effectgrootte voor organisatie B

Uit de berekening blijkt dat de effectgrootte van de interventies op de afhankelijke variabelen
Consider en Structure groot is en dat de effectgrootte op de afhankelijke variabele VertrDirLG
middelgroot is.
De gevonden resultaten ondersteunen de hypothesen A en B niet in het geval van organisatie C en
voor organisatie B is gevonden dat hypothese A wordt ondersteund, maar dat hypothese B wordt
ondersteund voor de afhankelijke variabele ‘vertrouwen in direct leidinggevende’.
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Aangetoond is dat in één van de onderzochte casus, namelijk organisatie B, de interventies voor
ontwikkeling van de stijl van leidinggeven ertoe leiden dat medewerkers een meer gezaghebbende
stijl van leidinggeven ervaren.
Tegelijkertijd is het vertrouwen van de medewerkers in de direct leidinggevende toegenomen in deze
casus. Er treedt geen toename van de self-efficacy op, noch in de overige dimensies vertrouwen in de
top en vertrouwen in directe collega’s.
Toetsing hypothese C: Consider en Structure als mediator
Hypothese C stelde dat de toename in vertrouwen van medewerkers kan worden verklaard uit de
toename van de scores op de dimensies voor leidinggevend gedrag, namelijk attent/oplettend zijn
(Consider) en structuur bieden (Structure).
In organisatie C kon geen effect van de interventies op de dimensies van leidinggeven worden
aangetoond en evenmin op vertrouwen: daarom kan organisatie C hier verder buiten beschouwing
blijven.
In organisatie B kon wel een effect van de interventies op de dimensies van leidinggeven worden
aangetoond op één van de variabelen voor vertrouwen, namelijk vertrouwen in de direct
leidinggevende (VertrDirLG, maar nog niet op vertrouwen in de top (VertrTop), vertrouwen in directe
collega’s (VertrDirCollega) en self-efficacy (Zelfvertr).
Er is getoetst in welke mate de toename van vertrouwen in de direct leidinggevende (VertrDirLG)
wordt veroorzaakt door meer attent (Consider) en of structuur biedend (Structure)
leiderschapsgedrag.
Dit is gedaan door het opstellen van een algemeen lineair model met als afhankelijke variabele
VertrDirLG en als predictoren het tijdstip van meting en de variabelen Consider en Structure zoals
beoordeeld door medewerkers:
Hypothese B

Interventies

Hypothese A

Vertr
DirLG

C
S

Hypothese C

Figuur 6.5 Mediatie-effect van een toename van Consider (C) en Structure (S).
Uit deze analyse kwam naar voren dat het effect van de interventie op VertrDirLG niet meer
significant was na het toevoegen van Consider en Structure als extra voorspellers (en zelfs tot een
negatief verschil leidde), wat betekent dat het effect volledig aan (één van) beide kan worden
toegeschreven.
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Vervolgens blijkt dat het aanvankelijke verschil tussen T0 en T1 voor VertrDirLG van (21.0 - 19.5 =)
1.5 (zie tabel 6.6) veranderd is in (19.8 - 20.8 =) -1.0 na toevoeging van Consider en Structure, waarbij
de omslag voor het voornaamste deel aan Consider is toe te schrijven.
Bron

Tabel 6.23

SS

df

MS

F

p

Consider

339,4

1

339,4

70,77

0,00

Structure

8,5

1

8,5

1,76

0,19

Meting

17,9

1

17,9

3,74

0,06

Residu

426,9

89

4,8

Totaal

1118,7

92

Variantieanalyse van de variabelen Consider en Structure op VertrDirLG.

De uitkomst is dat Consider significant is (met p 0.05), ofwel het effect van de interventie op
vertrouwen in de direct leidinggevende loopt volledig via Consider.
Dit suggereert dat de interventie ervoor gezorgd heeft dat de leidinggevenden meer considerate
werden (beoordeeld), wat vervolgens heeft geleid tot meer vertrouwen in de direct leidinggevende.
Deze bewering gaat niet op voor de variabele Structure.
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6.5

Conclusies deelstudie 2

Deelstudie 2 richt zich op de vraag of de effecten van de interventies, gericht op verandering van de
leiderschapsstijl, aangetoond kunnen worden en of aangetoond kan worden dat de verandering in
leiderschapsstijl effect heeft op het vertrouwen van medewerkers.
De resultaten wijzen uit dat in organisatie B effecten van de interventies kunnen worden aangetoond
op de leiderschapsstijl in de richting die vanuit de theorie was voorspeld, namelijk een toename op
de dimensies Consider en Structure, hetgeen wijst op een meer gezaghebbende en directieve stijl
van leidinggeven. Het aangetoonde effect blijkt groot te zijn.
Hypothese A wordt derhalve ondersteund door de resultaten in organisatie B.
Hypothese B wordt niet ondersteund door de resultaten in organisatie B voor wat betreft de
variabele vertrouwen als geheel, bestaande uit vertrouwen in de organisatie (‘organizational trust’)
en vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’), maar wordt wel ondersteund op de variabele
vertrouwen in de direct leidinggevende. Het aangetoonde effect op vertrouwen in de directe
leidinggevende blijkt middelgroot te zijn.
Hypothese C is in organisatie B getoetst door te berekenen of het aangetoonde effect op vertrouwen
in de direct leidinggevende veroorzaakt wordt door de verandering in leiderschapsstijl.
De resultaten wijzen uit dat bij medewerkers die hun een leidinggevende als meer considerate
beoordelen, het vertrouwen in die leidinggevende toeneemt.
Bij medewerkers die hun leidinggevende als meer structurerend beoordelen, neemt het vertrouwen
in die leidinggevende niet toe.
De resultaten wijzen uit dat in organisatie C geen effecten kunnen worden aangetoond op de
leiderschapsstijl noch op het vertrouwen van medewerkers.
Hypothese A en B worden in het geval van organisatie C niet ondersteund: het toetsen van
hypothese C is in het geval van organisatie C derhalve niet relevant.
In hoofdstuk 7 zullen de resultaten uit deelstudie 2, het kwantitatieve onderzoek, naast de resultaten
uit deelstudie 1, het kwalitatieve onderzoek naar de criteria voor herstel, worden gelegd.
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Hoofdstuk 7 Conclusie en discussie
7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de deelstudies op een rij gezet, zodat deze in samenhang
kunnen worden beoordeeld en besproken: dit gebeurt in de vorm van een cross case analyse in
paragraaf 7.2.
Vanuit het verkregen overzicht worden in paragraaf 7.3 conclusies getrokken: wat is het antwoord
op de deelvragen en de hoofdvraag van deze studie?
In paragraaf 7.4 worden de beperkingen van het onderzoek besproken. Daarbij wordt de
mogelijkheid van ‘rival explanations’ gecontroleerd (Yin, 2000).
In paragraaf 7.5 wordt de betekenis van deze studie voor de organisatiekunde besproken.
Tot slot worden in paragraaf 7.6 suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.
In het nawoord van deze studie wordt teruggeblikt naar de casus GVB: was dat met de kennis van nu
een verwaarloosde organisatie en hoe staat het er nu voor met GVB?

7.2

Cross case analyse

In deze studie is kennis ontleend aan een brondomein buiten de organisatiekunde, namelijk de
orthopedagogiek, omdat de interventies die op basis van de beschikbare kennis waren toegepast niet
het verwachte effect hadden: dit is beschreven in de casus GVB in hoofdstuk 2.
Met de nieuwe kennis uit het brondomein is het concept van de verwaarloosde organisatie als
aanvullend verklaringsmodel geformuleerd. De verkenning in de literatuur en de bruikbare begrippen
die dit heeft opgeleverd, zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. Het aanvullende verklaringsmodel heeft
het karakter van een metafoor: het maakt het mogelijk het onbekende betekenis te geven. De
nieuwe inzichten uit het brondomein zijn in hoofdstuk 4 vertaald in een interventieproces bedoeld
voor verwaarloosde organisaties. Het interventieproces kent een diagnosefase en een herstelfase.
Per fase zijn de interventies geconcretiseerd en van een methode van toepassing voorzien. Voor de
diagnose zijn 15 kenmerken van een verwaarloosde organisatie gedefinieerd. Voor het herstel zijn 10
criteria gedefinieerd en een programma voor verandering van de leiderschapsstijl. Voor de
beschrijving van leiderschapsstijlen is gebruik gemaakt van bestaande ‘vergeten’ kennis uit de
organisatiekunde (Judge et al., 2004), die verrijkt is met betekenis omtrent opvoedingsstijlen uit het
brondomein. De beoogde effecten van de verandering van leiderschapsstijl zijn geoperationaliseerd
met de begrippen ‘organizational trust’, ofwel vertrouwen in de organisatie en ‘self-efficacy’, in deze
studie aangeduid als zelfvertrouwen. De nieuwe kennis is toegepast en onderzocht in drie casus waar
de adviseur interventies heeft uitgevoerd voor diagnose en herstel van de betreffende mogelijk
verwaarloosde organisaties.
De bruikbaarheid van de nieuwe kennis is per fase onderzocht. Voor de diagnosefase (zie hoofdstuk
5) is onderzocht of de kenmerken behulpzaam zijn bij het verklaren van de vraagstukken in de drie
casus en is gekeken, of met behulp van de kenmerken een uitspraak gedaan kan worden over het
verwaarloosd zijn van de betreffende drie organisaties. Voor de herstelfase (zie hoofdstuk 6) is
onderzocht of de interventies die op basis van de nieuwe kennis zijn ontworpen en toegepast
aantoonbare effecten hebben in de casus. In drie casus is de aanwezigheid en implementatie van de
10 criteria voor herstel onderzocht en in twee van de casus is onderzocht of het effect van de
interventies voor verandering van de leiderschapsstijl aangetoond kan worden.
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In onderstaande tabel worden de bevindingen in de drie casus gepresenteerd en vervolgens
geanalyseerd:

1

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

2
3
4

5

6
7

Voldoen aan 15 kenmerken
voor verwaarloosd zijn
Aantal criteria voor herstel bij
aanvang volledig aanwezig
Aantal volledig geaccepteerde
adviezen: tussen haakjes het
aantal criteria waar aan voldaan
wordt
Aantal volledig
geïmplementeerde adviezen:
tussen haakjes het aantal
criteria waar aan voldaan wordt
Verandering in leiderschapsstijl
Verhoging van organizational
trust en self-efficacy

Tabel 7.1

Organisatie A

Organisatie B

Organisatie C

Non-profit
130
Ja

Non-profit
50
Ja

Non-profit
220
Ja

Organisatieontwikkeling stagneert
‘Communicatieproblemen tussen leiding en
medewerkers’
Deels

Negeren leiding

Gewenning aan
problemen
‘Eilandcultuur’

Deels

Geheel

4

2

3

4 (8)

8 (9)

2 (5)

3 (7)

8 (10)

0 (3)

Niet gemeten
Niet gemeten

Ja
Ja, vertrouwen in
directe leiding

Nee
Nee

‘Verweesde
organisatie’

Overzicht bevindingen per casus

De empirie voor deze studie bestaat uit drie casus. Het zijn alle drie non-profit organisaties met een
taakstelling in het publieke domein. De totale personele omvang van de organisaties A en B is gelijk
met circa 700 medewerkers, organisatie C is groter met circa 1000 medewerkers. Het deel van de
organisatie waar de interventies gedaan zijn, verschilt wel in grootte qua personele omvang:
organisatie A 130 medewerkers, organisatie B ruim 50 medewerkers en organisatie C 220
medewerkers.
De drie casus kennen alle een problematische ontwikkelingsgeschiedenis: er is geen opvallend
verschil in voorgeschiedenis. De organisaties zijn alle ontstaan uit fusies van hun voorgangers met
andere soortgelijke of verwante organisaties. De voorgangers zijn meer dan 20 jaar geleden
opgericht. De drie casus hebben alle in de voorliggende periode van vijf jaar een ingrijpende
reorganisatie meegemaakt, waarvan de gevolgen nog merkbaar zijn.
Het vraagstuk dat in eerste aanleg aan de adviseur wordt voorgelegd, verschilt per organisatie: bij
organisatie A is het de verwondering over ‘een volgende stap’ in de ontwikkeling die niet lukt, bij
organisatie B is het de verbazing over het uitblijven van reacties van medewerkers op het aantreden
van een nieuwe leiding, bij organisatie C is het de gewenning aan de onoplosbaarheid van problemen
die opvalt.
De diagnose met behulp van de kenmerken toont aan dat organisatie A, voor wat betreft de context
en het gedrag van de leiding niet, als een verwaarloosde organisatie beschouwd kan worden, maar
dat de medewerkers wel verwaarloosd gedrag vertonen.
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In organisatie B zijn op het moment van diagnose in de context en het gedrag van de leiding wel
verwaarlozende kenmerken aangetroffen, maar vertonen de medewerkers slechts twee van de vijf
kenmerken van verwaarloosd gedrag. De diagnose in organisatie C is duidelijk: organisatie C voldoet
aan alle kenmerken van een verwaarloosde organisatie.
Bij de diagnose van een verwaarloosde organisatie aan de hand van de kenmerken wordt gekeken
naar ‘ de kwaal’. Bij aanvang van het traject van herstel wordt een ander soort diagnose uitgevoerd,
namelijk naar de ‘herstelbaarheid’, door te kijken naar welke criteria al aanwezig zijn.
Kijken we naar de criteria voor herstel, dan valt op dat de uitgangspositie van organisatie A het beste
is. Wanneer we inzoomen op de aard van de criteria die vervuld zijn, dan valt op dat de top in
organisatie A een binding heeft met het primaire proces, terwijl in organisatie B en C de top meer
extern gericht is. Bij organisatie A en B is in de structuur van de organisatie het criterium aanwezig
van een directe leiding die resultaatverantwoordelijk is: dit ontbreekt bij organisatie C.
Verandering van dit criterium vergt een structuurwijziging in de organisatie die doorgaans ingrijpend
is, om een besluit door de top vraagt en veel tijd kost om door te voeren. Dit gebeurt dan ook niet in
organisatie C.
Wanneer we naar de acceptatie kijken van de adviezen om de ontbrekende criteria te vervullen, dan
springt organisatie B er gunstig uit: zowel verticaal tussen de managementniveaus, als horizontaal
onder leden van het management en de staf is er een grote mate van overeenstemming over de
adviezen. Dit ligt anders voor organisatie A, waar tussen top en de niveaus daaronder geen eenheid
van opvatting bestaat over de juistheid van de adviezen. Onder de directe leiding en het hoger
management bestaat in organisatie A horizontaal wel overeenstemming over de adviezen. Bij
organisatie C is de acceptatie van de adviezen in de subtop aanwezig en onder een deel van de direct
leidinggevenden ook. Onder het hoger management is horizontaal geen overeenstemming over de
adviezen.
Het beeld omtrent de mate van acceptatie van de adviezen zien we terug in de implementatie. In
organisatie A worden drie criteria wel geïmplementeerd, maar ervaart de directe leiding nog geen
expliciete steun van de top. In organisatie B worden vanwege de eenheid van leiding alle adviezen
geïmplementeerd. De verdeeldheid in organisatie C en het ontbreken van steun door de top wreekt
zich: geen van de adviezen om de criteria te vervullen wordt geïmplementeerd. Dit ligt voor een deel
buiten de invloedsfeer van de subtop, omdat de voorgestelde aanpassing van de organisatiestructuur
niet door de top wordt goedgekeurd. De subtop slaagt er echter niet in eenheid van leiding te
bereiken onder het onder hen resorterende hoger management en de directe leiding.
De verandering in leiderschapsstijl is enkel gemeten in organisatie B en C. In organisatie A is wel een
meting van de leiderschapsstijl gedaan na afloop van het interventieprogramma, maar er ontbreekt
een meting op T0, zodat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de verandering van
leiderschapsstijl in organisatie A. In organisatie B wordt een verandering in leiderschapsstijl in de
voorspelde richting aangetoond: op T1 ervaren de medewerkers een stijl die gekenmerkt wordt door
meer ‘structure’ en meer ‘consideration’. Dit leidt niet tot meer vertrouwen van medewerkers als
geheel, maar wel tot een toename van het vertrouwen in de direct leidinggevende. Die toename is
toe te schrijven aan de variabele ‘consideration’ in het leidinggeven.
In organisatie C kan geen verandering in leiderschapsstijl worden aangetoond en evenmin een
toename van vertrouwen.
Wanneer we organisatie B en C met elkaar vergelijken, kunnen we concluderen dat eenheid van
leiding vermoedelijk een belangrijke succesfactor is in het traject van herstel van een verwaarloosde
organisatie. Bij organisatie B bestond bij aanvang van het traject geen eenheid van leiding, zowel
verticaal tussen de lagen als horizontaal op de lagen: dit veranderde aanzienlijk als gevolg van de
interventies. Bij organisatie C leek er aanvankelijk slechts geen eenheid in de leiding op de twee
hoogste niveaus te bestaan, maar later bleek er ook geen eenheid van leiding onder het hoger
management en de direct leidinggevenden te bestaan. De subtop was niet in staat voor meer
eenheid van leiding op de lagere niveaus te zorgen.
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Wanneer teruggekeken wordt naar de gestelde diagnose in organisatie B en C, dan is er voldoende
aanleiding om beide organisaties als verwaarloosd te beoordelen. Er zijn echter ook verschillen:
organisatie C scoort op alle kenmerken als verwaarloosd, terwijl organisatie B op zes van de
kenmerken als volledig aanwezig scoort en op twee als in geringe mate aanwezig.
Wanneer nu de organisaties B en C met elkaar worden vergeleken, dan lijkt het erop dat organisatie
B herstelbaar is en organisatie C niet. Er zijn in de studie, zoals gezegd, twee soorten van diagnose
uitgevoerd. De eerste diagnose betreft ‘de kwaal’: kan deze organisatie als verwaarloosd worden
gediagnosticeerd op basis van de 16 kenmerken. De tweede diagnose betreft de ‘herstelbaarheid’: in
welke mate zijn de 10 criteria voor herstel aanwezig. Hierin zijn de criteria voor de houding van de
top en de positionering van de directe leiding van doorslaggevend belang. Indien de directe leiding
niet in positie is en het sponsorschap vanuit de top ontbreekt, zoals in organisatie C, dan zijn de
voorwaarden voor herstelbaarheid gering. Indien er ten behoeve van de positionering van de direct
leidinggevenden ingrepen in de organisatiestructuur noodzakelijk zijn, zoals in organisatie C, is naast
de houding van de top ook de invloed en macht van de top in relatie tot het krachtenveld in de
organisatie van belang. Organisaties, zoals organisatie C, kennen invloedrijke specialisten en staven
die hun macht niet zonder meer zullen afstaan aan een sterker gepositioneerde directe leiding.
Bovendien dient er dan nog een kwaliteitsslag gemaakt te worden bij de selectie en benoeming van
direct leidinggevenden, die immers eerder op coördinerende, vakinhoudelijke, administratief
beheermatige en organisatorische vaardigheden zijn geselecteerd en niet op competenties om
gedrag te veranderen: de casus lijngebonden werken bij GVB laat zien hoe moeizaam het
ontwikkelen van de stijl van de directe leiding verloopt, zelfs als er wel een organisatiestructuur is
waarin de directe leiding in positie is.
De twee diagnoses, van ‘de kwaal’ en van de herstelbaarheid, werken dus als een optelsom waarbij
de adviseur zich dient te beraden op de kans op succes, de timing van interventies en de duur (en
kosten) van het herstel: hierover dient de adviseur met de top in gesprek te gaan en hier een
expliciete keuze en commitment te verlangen.
Misschien is voor een organisatie, waar sprake is van een optelsom van diagnoses, zoals in
organisatie C en waar er bovendien geen eenheid van leiding bestaat om het herstel aan te pakken,
de onvermijdelijke conclusie dat de beste oplossing is om de organisatie op te heffen en de
activiteiten onder te brengen in een organisatie, waar wel aan de criteria wordt voldaan. In dat geval
zal er nog steeds een intensief en langdurig programma nodig zijn om het dagelijks leven in die
‘nieuwe’ organisatie te normaliseren, maar dat gebeurt dan wel in een context die beschermt.

7.3

Conclusies

De aanleiding voor deze studie is dat met bestaande kennis uit de organisatiekunde niet verklaard
kon worden waarom interventiestrategieën voor organisatieontwikkeling, zoals beschreven in de
casus GVB in hoofdstuk 2, niet de verwachte werking hadden. Er bleef een aantal vragen
onbeantwoord over het gedrag van medewerkers, de stijl van leidinggeven en de invloed van de
context van de organisatie (zie paragraaf 2.5). Deze vragen waren richtinggevend voor de zoektocht
naar nieuwe kennis in het brondomein orthopedagogiek, dat eerder door Kampen en Schuiling
(2005) was ontdekt.
Het doel van deze studie is om nieuwe kennis toe te voegen aan de organisatiekunde. Dat is gelukt:
er bleek kennis voorhanden te zijn die op het eerste gezicht als metafoor bruikbaar lijkt om de
verschijnselen te verklaren die met de beschikbare kennis niet verklaard konden worden. De
herkenning op zichzelf is niet voldoende om te kunnen spreken van ‘verwaarloosde organisaties’.
De betekenisvolle kennis dient vertaald te worden. Dit leverde de probleemstelling voor het
voorliggende onderzoek op, namelijk, op welke wijze zijn de wetenschappelijke inzichten uit het
brondomein (ortho-)pedagogiek als metafoor toepasbaar in het doeldomein organisatie. Deze
probleemstelling is uitgewerkt in vier te beantwoorden deelvragen.
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Deelvragen 1 en 2
Als eerste komt de vraag aan de orde op welke manier kennis uit het brondomein bruikbaar is om de
mate van verwaarlozing van een organisatie vast te stellen.
De tweede vraag betreft de wijze waarop kennis uit het brondomein bruikbaar is om interventies
voor herstel van verwaarloosde organisaties te ontwerpen en toe te passen.
In de conclusies kunnen beide deelvragen tezamen genomen worden, omdat in de beantwoording
twee stappen zitten, namelijk de selectie van relevante kennis in het brondomein, die is terug te
vinden in hoofdstuk 3 en de vertaling daarvan naar interventies die in hoofdstuk 4 is beschreven.
Het doen van de interventies is als een proces van interveniëren voorgestel, met een fase waarin een
diagnose wordt gesteld en een fase waarin aan herstel wordt gewerkt.
De kennis die uit het brondomein is afgeleid kan worden onderscheiden in basiskennis om te
verklaren en specifieke kennis om te handelen.
Basiskennis
De basiskennis helpt om het concept verwaarloosde organisatie te omschrijven.
Dit kan door met behulp van de kennis uit het brondomein te omschrijven wat verwaarlozing is, welk
gedrag van kinderen dan zichtbaar is, welke houding en gedrag van ouders/opvoeders als
verwaarlozend kan worden beschouwd, wat goede en slechte opvoedingsstijlen zijn en wat er
bekend is over het stellen van een diagnose en het aanpakken van herstel. De tweede stap is dat uit
de betreffende kennis, afkomstig uit het brondomein, nieuwe kennis voor de organisatiekunde kan
worden afgeleid, waarmee het concept verwaarloosde organisatie wordt beschreven. De basiskennis
bestaat uit een definitie van wat een verwaarloosde organisatie is, wat verwaarlozen is in termen van
leiderschap en welk gedrag van medewerkers kan worden beschouwd als uitingen van verwaarloosd
zijn. Tot de basiskennis behoort ook hoe betrokkenen, in de organisatie leiding en medewerkers,
reageren op interventies en wat dit betekent voor de rol van de adviseur. Die basiskennis is relevant
gedurende het gehele proces van interveniëren en is terug te vinden in hoofdstuk 4.2 en in hoofdstuk
4.3.
Tot de basiskennis met betrekking tot verwaarloosde organisaties die aan de organisatiekunde kan
worden toegevoegd, behoren de volgende inzichten.
Verwaarlozing is een begrip dat verwijst naar iets wat ontbroken heeft in de ontwikkeling van de
organisatie. Dit ontbreken heeft schade aangericht die niet direct aan de buitenkant zichtbaar is.
Onderzoek naar opvoedgedrag van ouders geeft taal aan het ontbrekende, namelijk het ontbreken
van de sturing en begeleiding van kinderen door de ouders. Daarmee zijn er ook woorden
beschikbaar om het effect op de kinderen te beschrijven. Verwaarlozing is een proces van lange duur
dat heeft geresulteerd in de situatie waarin de organisatie nu verkeert: dit kan goed naar organisaties
vertaald worden door naar hun ontwikkelingsgeschiedenis te kijken. De begrippen
verantwoordelijkheid en competentie om op te voeden zijn goed bruikbaar in organisaties om de rol
en het handelen van de leiding te bezien. Het inzicht dat opvoeders een positie dienen te hebben en
dienen in te nemen, kan goed naar de structuur van organisaties en de invulling van rollen vertaald
worden.
De beschrijving van de condities in het alledaagse leven van ouders en kind is bruikbaar voor het
beoordelen van het ‘organizational life’, het alledaagse leven in de organisatie, de structuur die
daarin al of niet bestaat en de begrenzing die wordt aangegeven en geaccepteerd.
In hoofdstuk 4.2 werd gesteld dat diagnose een proces is waarin de leiding meegenomen dient te
worden. Uit de casusstudies blijkt dat de diagnose geen momentopname is maar een proces van
onthullen, confronteren, aansluiten en anders doen.
Het ‘anders doen’ onthult weer of betrokkenen dit kunnen of willen en zo kan een nieuwe cyclus
ingezet worden. In organisatie C is goed te zien dat pas nadat het voorstel tot het in positie te
brengen van de direct leidinggevenden door de directeuren op papier was gezet, bleek dat de
afdelingshoofden dit niet wilden omdat zij vreesden invloed te verliezen en wisten dat zij zelf niet
over de competenties beschikten om zelf een andere rol te gaan vervullen.
138

Het inzicht, dat op interventies gereageerd zal worden met ontkenning en schijnaanpassing, is goed
bruikbaar voor de adviseur om als uitgangspunt te nemen bij het werken in verwaarloosde
organisaties.
Het bleek goed mogelijk om inzichten omtrent de rol en de competenties van hulpverleners en
groepsleiders te vertalen naar de rol en competenties waarover een adviseur dient te beschikken die
in een verwaarloosde organisatie aan de slag gaat.
Het inzicht dat voor het herstel prioriteit dient te worden gegeven aan herstel van het alledaagse
leven (zie paragraaf 4.3), is goed hanteerbaar voor organisaties om het aangrijpingspunt voor de
verandering te benoemen: in het alledaagse organisatieleven dient eerst orde op zaken gesteld te
worden, dienen grenzen aan gedrag gesteld te worden, realistische prestatieverwachtingen gesteld
te worden en dienen er consequenties verbonden te zijn aan afwijkend gedrag.
Dit inzicht is goed te integreren met de in de Angelsaksische literatuur gangbare begrippen
‘organizational reality’ en ‘organizational life’, die worden gebruikt als spiegelbeeld van de formele
organisatie, als aanduiding van onbewuste processen en drijfveren of van de schaduwzijde in de
betekenis van dat wat in de schaduw van de formele organisatie gebeurt.
Tot de basiskennis behoort tevens een vertaling van inzichten omtrent de begeleiding en de
behandeling van verwaarlozende ouders/opvoeders en verwaarloosde kinderen naar de typering van
verschillende rollen die adviseurs vervullen bij organisatieontwikkeling. Zo kan een combinatie van
de rollen worden benoemd: procesadviseur, expert en een programmatische rol.
Een nieuw inzicht voor het vak van adviseur is, dat in een verwaarloosde organisatie, anders dan in
een niet-verwaarloosde organisatie, door de adviseur niet gewerkt kan worden vanuit een
wederkerige relatie van de adviseur met alle actoren in het cliëntsysteem en dat de adviseur daar
ook niet naar moet streven in een verwaarloosde organisatie. Dit heeft ook consequenties voor de
competenties en het vermogen om te verdragen van de adviseur: dit kon met behulp van de kennis
omtrent behandeling van verwaarloosde kinderen en hun ouders worden uitgewerkt, namelijk door
als adviseur te beseffen dat het werken in een verwaarloosde organisatie een interventie is met een
grote emotionele lading en diepgang (Harrison, 1970).
Ten aanzien van leiderschap kan kennis uit beide domeinen relatief eenvoudig geïntegreerd worden,
na de ontdekking dat de belangrijkste dimensies die afgeleid zijn uit onderzoek naar opvoedgedrag
namelijk ‘responsive’ respectievelijk ‘demanding’, sterke overeenkomst vertonen met de dimensies
die afgeleid zijn uit onderzoek naar leiderschapsgedrag, namelijk ‘consideration’ respectievelijk
‘initiating structure’.
Het effect op medewerkers van de interventies voor een andere stijl van leidinggeven is
geoperationaliseerd met de begrippen ‘organizational trust’ en ‘self-efficacy’. Het begrip vertrouwen
in de organisatie wordt gezien als een voorwaarde om gezag van de leiding te accepteren (Kramer,
1999). Het begrip self-efficacy is een bekend begrip in het brondomein om het effect van
leerprogramma’s voor jongeren met gedragsproblematiek te evalueren (Slot & Spanjaard, 2009). Het
begrip is minder bekend in de organisatiekunde, maar wel eerder buiten het brondomein toegepast,
zoals bij het onderzoek naar trainingsprogramma’s in het onderwijs van Hommes (2006).
Specifieke kennis
Voorts kan er specifieke kennis voor de organisatiekunde worden afgeleid uit het brondomein, die
bruikbaar is voor de instrumenten en voor de methode van interveniëren. De specifieke kennis is niet
uitsluitend afkomstig uit het brondomein orthopedagogiek, maar een integratie van inzichten
betreffende opvoeden en verwaarlozen met bestaande inzichten inzake leiderschap (intiating
structure en consideration), organizational trust en de sociale leertheorie (self-efficacy).
De specifieke kennis ten behoeve van het stellen van een diagnose is geconcretiseerd in een
referentiekader in de vorm van 15 kenmerken voor het stellen van een diagnose, een methode voor
het stellen van een diagnose en een omschrijving van de rol van de adviseur en de competenties
waarover de adviseur dient te beschikken om een diagnose te kunnen uitvoeren. Dit is terug te
vinden in hoofdstuk 4.2.
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De specifieke kennis ten behoeve van de aanpak van herstel betreft inzichten die bruikbaar zijn op
het niveau van de organisatie als systeem en inzichten die zich specifiek richten op
leiderschapsgedrag.
De specifieke kennis is geconcretiseerd in 10 criteria op organisatieniveau voor het herstel van
verwaarlozing, een set van interventies en de rolbeschrijving van de adviseur om de 10 criteria te
toetsen en te implementeren, een leiderschapsmodel waarmee op actorniveau de vereiste
verandering van leiderschapsstijl in een verwaarloosde organisatie wordt gerealiseerd, een set van
interventies die de adviseur toepast voor verandering van de leiderschapsstijl in de gewenste richting
en de begrippen organizational trust en self-efficacy om het effect van de verandering in
leiderschapsstijl op medewerkers te kunnen vaststellen. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 4.3 en
hoofdstuk 4.4.
Tot de specifieke kennis met betrekking tot verwaarloosde organisaties die aan de organisatiekunde
kan worden toegevoegd, behoren de volgende inzichten.
Er kunnen ‘goede’ en ‘slechte’ opvoedingsstijlen worden benoemd die kunnen worden vertaald in
‘goede’ en ‘slechte’ leiderschapsstijlen. De verantwoordelijkheid en competentie als leiding om te
leiden, kan voor organisaties worden uitgewerkt voor de top van de organisatie, hoger management
en directe leiding.
Met de driedeling context van de organisatie, gedrag van de leiding en gedrag van medewerkers kan
een referentiekader voor de diagnose bestaande uit 15 kenmerken worden uitgewerkt.
Het inzicht dat diagnose een proces is dat gaat over het vaststellen van ‘ iets dat ontbroken heeft’,
leidt tot het inzicht dat dit stap voor stap dient te gebeuren: deze gedachte is omgezet in een
methode die de werkelijkheid in een organisatie onthult, waarmee de adviseur de betrokkenen
confronteert om hen bewust te maken van de ontwikkelingsfase waarin de organisatie verkeert en
welk handelen daarin effectief is.
Het inzicht dat de interventies in verwaarloosde organisaties zich in eerste instantie dienen te richten
op het alledaagse organisatieleven en, naar analogie van de opvoeding, op het creëren van het juiste
orthopedagogisch klimaat, is goed te vertalen in 10 criteria waaraan verwaarloosde organisaties
dienen te voldoen om de verwaarlozing te kunnen stoppen en het proces van herstel in gang te
kunnen zetten.
Aan de inzichten omtrent behandeling van verwaarloosde kinderen en hun ouders/opvoeders kon
tevens worden afgeleid dat dit een gestructureerd proces is. Zo konden in totaal 10 criteria worden
uitgewerkt ten aanzien van de houding van de top voor sponsorship van de verandering,
concretisering van verwachtingen en consequenties in het alledaagse organisatieleven, een sterke en
gezaghebbende positonering van de directe leiding en een gestructureerd en geregisseerd
veranderproces.
Bij het ontwikkelen van een programma van interventies voor de verandering van de leiderschapsstijl
ligt het zwaartepunt op bestaande vakkennis omtrent interveniëren van de adviseur, die is verrijkt
met inzichten betreffende de opvoedingsbegeleiding van ouders. Dit betreft de keuze om de
interventies te richten op het in een gezaghebbende positie brengen van de direct leidinggevenden,
opdat zij in een andere relatie tot hun medewerkers komen te staan en andere interactiepatronen
met hun medewerkers gaan ontwikkelen. De adviseur begeleidt dus de leiding in verwaarloosde
organisaties en doet zelf geen rechtstreekse interventies voor gedragsverandering van medewerkers.

Deelvraag 3
De derde deelvraag van het voorliggende onderzoek betreft de vraag of de 15 kenmerken, die door
integratie van kennis uit het brondomein en het doeldomein zijn verkregen, behulpzaam zijn bij het
diagnosticeren van verwaarlozing in organisaties.
De voornaamste conclusies op basis van onderzoek in drie casus zijn de volgende.
De kenmerken leveren voldoende informatie op om het organisatievraagstuk dat de aanleiding
vormt voor de diagnose te kunnen verklaren.
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De driedeling die in de kenmerken is gehanteerd, namelijk de context van de organisatie, het gedrag
van de leiding en het gedrag van de medewerkers, blijkt alle voor de diagnose van verwaarlozing
relevante aspecten te omvatten. Er worden in het onderhavige onderzoek geen aspecten van het
organisatie-functioneren gemist.
De kenmerken voor ‘gedrag leiding’ en ‘gedrag medewerkers’ zijn voldoende discriminerend. Binnen
de categorie ‘context van de organisatie’ kunnen twee kenmerken vervallen, omdat zij weinig
toevoegen. Verder dienen de kenmerken omtrent de positie van leiding en staf nader verbijzonderd
te worden.
De kenmerken maken het in alle drie de casus mogelijk om op een onderbouwde wijze een uitspraak
te doen of de casus als een verwaarloosde organisatie aangemerkt kan worden. Uit de casusstudies
blijkt nog een kenmerk relevant te zijn, namelijk ondermijning van gezag: dit kenmerk wordt
toegevoegd aan het diagnoseinstrument. Ondermijning van gezag is gedrag van medewerkers, staf of
leidinggevenden die de zwakke positie van de directe leiding compenseren of misbruiken en invloed
gaan verliezen door het in positie komen van de leiding.
In organisatie A zijn zeven kenmerken aanwezig, in organisatie B acht kenmerken en in organisatie C
zijn alle 15 kenmerken aanwezig. Over organisatie C bestaat geen twijfel omtrent het verwaarloosd
zijn.
Indien het gedrag van de medewerkers in organisatie A een diagnostische betekenis heeft, dan lijkt
het in dit geval niet de reactie te zijn op de context en verwaarlozend gedrag van de leiding nu, maar
uit het verleden. In organisatie B kan in het heden verwaarlozend gedrag van de leiding worden
geconstateerd en is de top niet verbonden. De vraag rijst of er een minimum aantal kenmerken is
waarbij de diagnose verwaarloosd gesteld kan worden. Het verwaarloosd zijn van kinderen is vaak
een optelsom van problemen van de ouders, de omstandigheden waarin zij leven en de problemen
van de kinderen (Slot & Spanjaard, 2009). Ook voor organisaties is het een optelsom van problemen:
hoe meer kenmerken worden aangetroffen, gespreid over de context van de organisatie, het gedrag
van de leiding en het gedrag van de medewerkers, hoe groter de kans dat de organisatie
verwaarloosd is. Daarbij dient ook naar de duur van verwaarlozing gekeken worden: in organisatie A
zijn aanwijzingen gevonden in de geschiedenis van de organisatieontwikkeling, zoals een niet
afgemaakt fusieproces, het niet in positie zijn van de direct leidinggevenden, vele wisselingen in de
leiding en een toegeeflijke stijl van leidinggeven, die wijzen op een geschiedenis van verwaarlozing.
De uitkomsten van de toetsing van de kenmerken geven voldoende aanleiding om te veronderstellen
dat zij, met inachtneming van de aangebrachte verbeteringen, ook in andere organisaties
behulpzaam zullen zijn bij het diagnosticeren van verwaarlozing, wanneer de
organisatievraagstukken daartoe aanleiding geven.
Het proces van diagnosticeren blijkt voor de uitkomst van de diagnose en de acceptatie daarvan door
de verantwoordelijke leiding even belangrijk te zijn als de inhoud van de kenmerken die als
referentiekader gehanteerd worden: de ontwikkelde methode is hierbij behulpzaam.

Deelvraag 4
De vierde deelvraag ten behoeve van het antwoord op de probleemstelling van dit onderzoek betreft
de vraag of de effecten van de interventies die de adviseur heeft gedaan, kunnen worden
aangetoond. Eerst worden de conclusies besproken met betrekking tot de interventies voor het
implementeren van de 10 criteria voor herstel en vervolgens worden de conclusies doorgenomen
met betrekking tot de interventies voor de verandering van de leiderschapsstijl en het effect daarvan
op het vertrouwen van medewerkers.
Het onderzoek naar de 10 criteria laat zien dat de uitgangssituatie in de drie casus niet wezenlijk
anders is. In de drie casus zijn twee á drie criteria reeds aanwezig. Met de acceptatie van adviezen
van de adviseur ligt het anders: die is het grootst in organisatie B. Duidelijk wordt dat in organisatie A
en C verschillend over de adviezen wordt gedacht onder leden van het management.
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Dit verschil werkt door in de implementatie: in organisatie B worden alle adviezen geïmplementeerd,
terwijl bij organisatie C geen van de adviezen wordt geïmplementeerd. Bij organisatie A wordt het
gedeelte van de adviezen dat betrekking heeft op de directe leiding en het niveau daarboven wel
geïmplementeerd, maar implementatie door de top blijft uit.
De rol van de top bij de implementatie van adviezen is belangrijk, maar zeker ook de rol van de
directe leiding en hoger management. Wanneer er verdeeldheid heerst onder hoger management en
de direct leidinggevenden, in combinatie met de afwezigheid van steun voor de adviezen in de top,
zoals bij organisatie C, dan zullen de criteria niet worden geïmplementeerd.
De verwachting dat de interventies van de adviseur bijdragen aan een succesvolle implementatie van
de criteria voor herstel komt wel uit voor wat betreft de acceptatie van de adviezen die hij geeft
omtrent de 10 criteria, maar slechts beperkt voor wat betreft de implementatie van de criteria.
De acceptatie van de adviezen kan kennelijk groot zijn, maar dit wil nog niet zeggen dat de adviezen
ook geïmplementeerd worden.
Het effect van de interventies voor verandering in de leiderschapsstijl kan in één casus aangetoond
worden, namelijk organisatie B: er is echter ook zichtbaar gemaakt onder welke omstandigheden de
interventies niet werken zoals in organisatie C.
In organisatie B heeft het programma van interventies binnen een termijn van acht maanden geleid
tot het voorspelde effect van een meer gezaghebbende leiderschapsstijl. Het voorspelde effect op
het vertrouwen van medewerkers wordt deels aangetoond, namelijk ten aanzien van het vertrouwen
in de direct leidinggevende. Dit is een onderdeel van de ‘organizational trust’. Dat effect wordt
overigens veroorzaakt door de dimensie ‘consideration’ in het leidinggeven. De literatuur uit het
brondomein geeft aan dat structuur en begrenzing in het alledaagse leven noodzakelijk zijn als eerste
stap in het herstel van verwaarlozing (zie bijvoorbeeld Slot & Spanjaard, 2009). Op grond daarvan
werd vermoed dat met name de dimensie ‘structure’ in het leiderschap zou bijdragen aan toename
van het vertrouwen van medewerkers in de organisatie en in eigen kunnen. Wanneer we nu de
onderzoeksresultaten van organisatie B ten aanzien van het leiderschap, leggen naast de resultaten
van de interventies op de 10 criteria voor herstel op organisatieniveau, dan zien we dat alle adviezen
van de adviseur zijn geaccepteerd en vervolgens geïmplementeerd. De beide onderzoeksresultaten
geven in combinatie aanwijzingen dat met vervulling van de 10 criteria op organisatieniveau voldaan
is aan de structuurkant van het herstel van het normale leven en dat binnen die begrenzing en
stabiliteit het ‘considerate’ gedrag van de leidinggevende vertrouwen in de direct leidinggevende
oproept, maar nog niet leidt tot meer zelfvertrouwen.
De effecten van het programma van interventies voor verandering van het leiderschap kunnen niet
worden aangetoond voor organisatie C. Wanneer we kijken naar het resultaat van de interventies
voor herstel op organisatieniveau, dan zien we dat de adviezen door een deel van de leiding niet
werden geaccepteerd en dat implementatie niet heeft plaatsgevonden.
Als deze uitkomsten in samenhang worden geïnterpreteerd, dan wordt duidelijk dat, wanneer op
organisatieniveau niet aan de 10 criteria voor herstel wordt voldaan, tegelijkertijd de interventies
voor verandering van leiderschapsstijl op korte termijn geen aantoonbaar effect hebben. Een
mogelijke verklaring is dat de leidinggevenden het geleerde niet in de praktijk toepassen, omdat in
de inrichting en werking van de organisatie niets is veranderd en zij zich niet gesteund weten door
hoger management en de top.
Van organisatie A is eerder geconstateerd dat ten tijde van diagnose er geen kenmerken van
verwaarlozing werden aangetroffen in de context en in het gedrag van de leidinggevenden, maar
opvallend genoeg wel gedrag onder medewerkers dat past bij een verwaarloosde organisatie. De
diagnose van herstelbaarheid van organisatie A week niet af van organisatie B en C, maar daar treedt
wel verbetering in op, omdat de adviezen van de adviseur worden geaccepteerd en
geïmplementeerd.
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Als we de optelsom maken, staat organisatie A er beter voor om door middel van een
gezaghebbende stijl van leidinggeven het gedrag van de medewerkers te veranderen: dit is in de
praktijk gebeurd en het effect op T1 is gemeten. Deze meting is buiten beschouwing gebleven, omdat
er in organistie A geen meting op T0 is gedaan en het verschil niet wetenschappelijk kan worden
aangetoond.
In organisatie B werd een toename van het vertrouwen in de direct leidinggevende gevonden. De
vraag die gesteld kan worden is of dit een eerste stap is op weg naar een toename van de selfefficacy. Vertrouwen in de leiding kan als een voorwaarde gezien worden om self-efficacy te ervaren
en op te bouwen. Met andere woorden, self-efficacy is een getrapt begrip: eerst vertrouwen in de
leiding opbouwen en dan vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) ontwikkelen. De toename in
self-efficacy zou op een later moment gevonden kunnen worden. Om de veronderstelling dat het
vertrouwen in de direct leidinggevende de eerste stap is op weg naar een toename van de selfefficacy te onderbouwen, zou de meting herhaald dienen te worden, om op een langere termijn dan
6 tot 8 maanden te kunnen beoordelen of dan sprake is van de voorspelde toename van selfefficacy. Nu is de self-efficacy tegelijkertijd met de leiderschapsstijlen gemeten en zou bij herhaling
overwogen dienen te worden de meting van self-efficacy op een ander moment later in de tijd te
doen. Dat er wel een toename van vertrouwen in de direct leidinggevende wordt gevonden en niet in
de top lijkt logisch, omdat een medewerker het gedrag van de direct leidinggevende dagelijks ervaart
en dat van de top niet rechtstreeks ervaart en het oordeel over de top velt op basis van verhalen die
er over de top verteld worden in positieve zin of in negatieve zin. Toch mag op de langere termijn
een toename in het vertrouwen in de top verwacht worden en wellicht is dit ook een voorwaarde om
het zelfvertrouwen te ontwikkelen. De conclusie is dat de adviseur voor een langere periode bij het
herstel van de verwaarloosde organisatie betrokken dient te zijn: de GVB casus is daar een voorbeeld
van. De adviseur is niet permanent in de organisatie, maar participeert in betekenisvolle momenten
in het alledaagse leven in de organisatie, observeert het gedrag van leiding en medewerkers en geeft
de leiding hierover feedback. De adviseur is dan tevens in de gelegenheid om de ontwikkeling in het
herstel zien in het in positie komen de van de leiding en in zich normaliserende verhoudingen. Een
andere interventie voor de langere termijn is een meerdaagse werkconferentie, waarin twee keer
per jaar met het lijnmanagement het proces van herstel wordt geëvalueerd en waar gewerkt wordt
aan de eenheid van leiding. De top is bij een deel van deze conferenties aanwezig om betrokkenheid
te tonen en te ervaren wat de directe leiding ervaart in het herstelproces aan de basis.
Alles overziende lijkt er sprake van gelijktijdigheid in het herstel van de ontwikkeling van
verwaarloosde organisaties te zijn: er dient een aantal structurele criteria aanwezig te zijn op
organisatieniveau, danwel geïmplementeerd te worden, zoals het in positie zijn van lijn en staf terwijl
tegelijkertijd de ontwikkeling van gedrag ter hand genomen wordt. Een onmisbare voorwaarde is de
bereidheid van de top om alle aandacht te richten op het hersteltraject en te werken aan eenheid
van leiding. Dat er na slechts acht maanden toch een verandering in leidinggeven in één casus kan
worden aangetoond en dat de 10 criteria voor herstel in diezelfde tijd kunnen worden
geïmplementeerd, is een bemoedigend resultaat voor de bruikbaarheid van het concept van de
verwaarloosde organisatie en de bruikbaarheid en effectiviteit van de interventies voor herstel.
Ten aanzien van de generaliseerbaarheid van de bevindingen omtrent de interventies voor herstel is
een nuancering op zijn plaats. De grootte van de organisatie is een factor van belang voor de duur
van het verandertraject: het traject bij GVB duurde bijvoorbeeld 10 jaar.
Zoals eerder opgemerkt in hoofdstuk 4.1 speelt de duur van de verwaarlozing een rol bij de ernst van
de schade, wat betekent dat de intensiteit en de duur van het hersteltraject variëren, afhankelijk van
de ernst van de schade.
De casus in deze studie zijn alle afkomstig uit de nonprofitsector en zijn naar verwachting niet
zomaar toepasbaar in commerciële organisaties. De veronderstelling is dat verwaarlooosde
organisaties onder marktomstandigheden niet zolang kunnen overleven als nonprofitorganisaties.
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Een vorm die wel eens in het bedrijfsleven, in het bijzonder bij banken en verzekeringsmaatschappijen, zou kunnen worden aangetroffen, is de verwende organisatie, naar analogie van de
verwennende verwaarlozing en overbescherming die in hoofdstuk 3.4 zijn beschreven. In dergelijke
organisaties kan de verwaarlozing lang verborgen blijven en kunnen de gevolgen afgewenteld
worden op de klanten en de overheid, zoals is gebleken tijdens de kredietcrisis van 2008.
De uitkomsten van de toetsing van de kenmerken geven voldoende aanleiding om te
veronderstellen dat zij, met inachtneming van de aangebrachte verbeteringen, ook in andere
organisaties behulpzaam zullen zijn bij het diagnosticeren van verwaarlozing, wanneer de
organisatievraagstukken daartoe aanleiding geven.

Antwoord op de centrale vraag
Op de vraag op welke wijze de wetenschappelijke inzichten uit het brondomein (ortho-)pedagogiek
als metafoor toepasbaar zijn in het doeldomein organisatiekunde, kan vastgesteld worden dat de
kennis helpt om betekenis te geven aan de verschijnselen in verwaarloosde organisaties en
daarnaast bruikbaar is om instrumenten voor diagnose en herstel te ontwikkelen. De kennis helpt
ook om de interventies die de adviseur uitvoert te omschrijven en het handelen van de adviseur te
structureren. Bovendien kan de kennis uit het brondomein worden gecombineerd met bestaande
inzichten omtrent leiderschap.
De toegevoegde waarde van de transfer van kennis is wetenschappelijk aantoonbaar, waarmee een
bijdrage is geleverd aan ‘evidence based consulting’, terwijl een bijdrage aan de praktijk is geleverd
door met de nieuwe kennis onder de omstandigheden van een verwaarloosde organisatie het
adviesproces beter te kunnen structureren.
Om dit resultaat op zijn waarde te kunnen beoordelen, zullen in de volgende paragraaf de
beperkingen van het onderzoek en de mogelijke rivaliserende verklaringen worden besproken.

7.4

Discussie

Het doel van deze studie is om een bijdrage aan het domein van de organisatiekunde te leveren door
het toepassen van inzichten uit het brondomein orthopedagogiek. Dit is gedaan door middel van
kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek in dezelfde drie organisaties en de resultaten
dekken elkaar. De bevindingen zijn een eerste onderbouwing voor de toepasbaarheid van de
inzichten uit de orthopedagogiek omtrent verwaarlozing en de effecten daarvan in organisaties.
Om de waarde van de studie te kunnen beoordelen, zullen een aantal beperkingen van de opzet van
deze studie besproken worden.
Tevens worden de verkregen resultaten tegen het licht gehouden met behulp van het begrip ‘rival
explanations’ of rivaliserende verklaringen van Yin (2000). Yin (2000) noemt een aantal rivaliserende
verklaringen die voor dit onderzoek gecheckt worden. Yin onderscheidt daarbij ‘craft rivals’
(onderzoek rivalen) en ‘real life rivals’ (werkelijkheid rivalen). Over mogelijke ‘craft rivals’ die
veroorzaakt worden door de onderzoeksopzet kan het volgende gezegd worden.
Een eerste punt van discussie betreft de wijze waarop van bestaande instrumenten voor de meting
van leiderschap en vertrouwen in verwaarloosde organisaties zijn gebruikt.
Voor het onderzoeken van leiderschapsgedrag is een versie van een bestaand instrument gebruikt,
de LBDQ XII (Stogdill, 1963), waarvan de validiteit en de betrouwbaarheid uitvoerig zijn onderzocht
en waarover tevens veel vergelijkend onderzoek voorhanden is (zie bijlage I). Aan de dimensies van
leidinggeven die het instrument meet, is vanuit de theorie over opvoedingsstijlen betekenis
toegevoegd. Er zijn geen nieuwe items opgenomen in de vragenlijst of items vervangen. Dit kan
betekenen dat de bestaande items een bredere lading moeten dekken dan waar zij voor bedoeld zijn.
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Voor dit onderzoek is overigens wel een aanzet tot validering gedaan door de vragenlijst, buiten de
twee casus van deze studie, af te nemen in vijf andere non-profit organisaties en de resultaten op
herkenbaarheid te toetsen bij de leidinggevenden over wie de vragenlijst is ingevuld.
Voor de operationalisatie van het begrip vertrouwen is eveneens gebruik gemaakt van een
bestaande vragenlijst, namelijk van Huiskamp et al. (2008). Uit vragenlijst zijn schalen gebruikt die
respectievelijk vertrouwen in de organisatie (‘organizational trust’) en vertrouwen in eigen kunnen
(‘self-efficacy’) meten. Er één schaal ‘vertrouwen’ geconstrueerd, bestaande uit de subschalen
vertrouwen in de top (vijf items), vertrouwen in de directe leiding (vijf items), vertrouwen in directe
collega’s (vijf items) en self-efficacy/zelfvertrouwen (drie items). Te overwegen is om in de toekomst
te werken met afzonderlijke schalen voor organizational trust en voor self-efficacy. Daarbij wordt
aanbevolen een instrument te zoeken dat self-efficacy beter meet (zie bijvoorbeeld Jones & Prinz,
2005). De relatie tussen vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) en het vertrouwen in de
organisatie (organizational trust) verdient nadere studie: is self-efficacy in organisaties een getrapt
begrip, waarbij organizational trust een conditie is voor de toename van self-efficacy?
Een tweede kanttekening betreft de onderzoeksopzet. In de deelnemende organisaties werd
anonimiteit van de respondenten als strikte voorwaarde gesteld. De keuze is gemaakt om de
respondenten niet kenbaar te maken: hierdoor konden er geen paarsgewijze vergelijkingen
uitgevoerd worden bij de tweede meting. Bij de analyse van de gegevens is gebruik gemaakt van
vergelijking van gemiddelden tussen T0 en T1. Dit kan een vertekening geven, bijvoorbeeld doordat
een medewerker de vragenlijst enkel op T0 heeft ingevuld en een andere medewerker enkel op T1.
Deze medewerkers kunnen hun leidinggevende verschillend beoordelen.
Een derde kanttekening betreft de betrekkelijk korte periode tussen T0 en T1 in het longitudinaal
onderzoek. Cummings en Worley (2009) wijzen er op dat de implementatie van interventies voor
organisatieontwikkeling veel tijd kost en dat de effecten die direct na de interventies worden
gemeten, kunnen verschillen van de effecten op langere termijn.
In hoofdstuk 3 is in de theorie met betrekking tot herstel van verwaarlozing al gewezen op de lange
duur van herstelproces (Smith & Fong, 2004 en Van der Ploeg & De Groot, 2010).
Herhaling van de metingen is aan te bevelen om te kunnen beoordelen wat de effecten op de
langere termijn zijn.
De ‘real life rivals’ die in de werkelijkheid van de onderzochte casus kunnen spelen zijn de volgende.
Ten eerste de mogelijkheid dat een andere interventie het gevonden effect heeft veroorzaakt of zich
vermengd heeft met de interventie die gedaan is. Deze kan voor organisatie A, B en C uitgesloten
worden: ten tijde van de diagnose vonden er geen andere geplande interventies gericht op het
functioneren van de organisatie plaats in de betreffende organisatieonderdelen.
In organisatie A waar enkel een effectmeting naar de verandering van leiderschapsstijl gedaan kon
worden, liep ten tijde van de interventies gericht op leiderschap een organisatiebreed Management
Development (MD-)programma waar de direct leidinggevenden aan deelnamen. Dit MD-programma
kan een versterkend of verzwakkend effect op de ontwikkeling van de leiderschapsstijl gehad
hebben: versterkend indien het programma de stijl bekrachtigt, maar verzwakkend indien de
leidinggevenden een stijl geleerd zouden hebben die minder effectief is in een verwaarloosde
organisatie. In organisatie B en C was er geen sprake van een gelijktijdig programma voor
leiderschapsontwikkeling. Tevens waren er, voor zover kan worden vastgesteld, geen andere
interventies die de opvatting van de medewerkers over hun leidinggevende beïnvloed kunnen
hebben.
Een tweede mogelijkheid is dat de adviseur zijn werk niet goed heeft gedaan. Ondanks de
omstandigheid dat de adviseur tijdens de opdrachten die in de casus worden beschreven, altijd
collegiale intervisie heeft toegepast met twee of drie collega’s met een vergelijkbaar ervaringsniveau,
is deze mogelijkheid niet uit te sluiten: een voorbeeld is dat de adviseur in organisatie C enige tijd is
meegegaan in het loslaten van de discipline in het verandertraject.
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Een derde mogelijkheid is dat er een andere theorie bestaat die een betere verklaring biedt voor de
gevonden resultaten. Dit is bij de opzet van het onderzoek verkend in de casusbeschrijving van GVB,
waar in recente organisatiekundige theorie is gezocht naar verklaringen voor de aangetroffen
verschijnselen. Omdat daar geen afdoende verklaringen konden worden gevonden, is de stap naar
een ander bronddomein gemaakt, in dit geval de orthopedagogiek. Het is niet aannemelijk dat de
theorieën die in hoofdstuk 2 zijn besproken en niet of beperkt werkten in de GVB casus, wel gewerkt
zouden hebben in de drie casus in deze studie.
Een vierde mogelijkheid is dat er externe ontwikkelingen zijn waar de resultaten een onderdeel van
zijn. Die mogelijkheid kan voor de organisaties B en C worden uitgesloten, omdat er tijdens de
interventieperiode geen andere grote veranderingen plaatsvonden. Het gelijktijdige MD-programma
bij organisatie A was beperkt van opzet.
Een vijfde mogelijkheid is dat de adviseur door zijn handelen de resultaten heeft veroorzaakt of
beïnvloed. Dit is niet geheel uit te sluiten: de adviseur die de interventies deed, weliswaar in
samenwerking met één of twee collega-adviseurs, is tevens de onderzoeker. Dit was bij de leiding en
veel van de medewerkers in organisatie A, B en C bekend en dus is het bijvoorbeeld mogelijk dat de
respondenten die de vragenlijsten voor leiderschap hebben ingevuld zich hierdoor hebben laten
beïnvloeden. Het feit dat de adviseur promoveerde op het onderzoek in de casus maakte zijn
betrokkenheid intenser. Dit had voordelen bijvoorbeeld door een voortdurend reflecteren op eigen
professioneel handelen, maar wellicht ook nadelen door alle verschijnselen te zien als ‘aanvullende
bewijzen’ voor de theorie van de verwaarloosde organisatie.
Tot slot kan er nog op enkele beperkingen van een andere aard gewezen worden. Grant en Oswick
(1996) wijzen op het risico van het modelleren van de organisatiewerkelijkheid naar de kenmerken
van de metafoor. Perrow (1970) noemt dit het gevaar van ‘pigeon holing’: dit is een vorm van
blikvernauwing, waardoor alles wat waargenomen wordt lijkt te wijzen op een verwaarloosde
organisatie. Dit kan worden voorkomen door meervoudig naar de problemen in de organisatie te
kijken en hierbij andere metaforen te gebruiken. De adviseur heeft om dit te ondervangen in de
casus meervoudig naar de problemen gekeken met zijn organisatiekundige expertise.
Omdat het hier gaat om een nieuw concept voor de organisatiekunde, ontbreekt eerder kwantitatief
onderzoek, zodat de uitkomsten niet vergeleken kunnen worden met ander onderzoek in
organisaties.
Met betrekking tot de generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek dient derhalve
enige terughoudendheid betracht te worden, ook omdat de steekproef van casus eenzijdig was.
Hoewel de resultaten de hypothesen voor wat betreft de voorspelde verandering in leiderschap sterk
ondersteunen en een toename van het vertrouwen in de direct leidinggevende aan meer
‘considerate’ leiderschap kan worden toegeschreven, zijn de effecten van de interventies voor
herstel thans aangetoond in één casus. Herhaling van het onderzoek naar de effecten is zeker nodig,
maar was in organisatie A en C niet mogelijk.

7.5

Betekenis voor de organisatiekunde

Deze studie draagt bij aan de kennis over organisatieontwikkeling in de twee betekenissen die
Cummings en Worley (2009) hieraan geven, namelijk voor de professionele toepassing en voor de
wetenschap.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt kan worden vastgesteld dat er thans een coherent theoretisch
kader beschikbaar is, dat bruikbare aanknopingspunten bevat voor de interventie in verwaarloosde
organisaties. We weten nu meer over het concept verwaarloosde organisatie, hoe een diagnose
gesteld kan worden en dat met succes interventies voor herstel gedaan kunnen worden in sommige
situaties.
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De kenmerken om een diagnose te stellen blijken bruikbaar en de effecten van de interventies voor
herstel zijn aangetoond in sommige situaties. Er is een bestaande vragenlijst voor leiderschapsstijlen,
de LBDQ, toegepast in de context van verwaarloosde organisaties: daarvoor is een aanzet tot
validering gedaan.
Het brondomein pedagogiek biedt overigens ruimere mogelijkheden voor transfer van kennis naar
het doeldomein organisatiekunde dan in deze studie heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de
analogie tussen opvoeden en leiderschap toe te passen in niet verwaarloosde organisaties.
Voor de professionele toepassing komt een ‘evidence based’ instrumentarium beschikbaar, waarmee
adviseurs een diagnose kunnen stellen in de vorm van de getoetste en bijgestelde kenmerken.
Tevens komt een set van criteria beschikbaar, waarmee in een organisatie kan worden beoordeeld in
hoeverre op organisatieniveau de voorwaarden voor herstel aanwezig zijn. De onderzoeker heeft dit
instrumentarium inmiddels buiten deze studie succesvol gebruikt in vijf andere organisaties.
Er wordt een bijdrage geleverd aan het methodisch handelen van adviseurs. Ten eerste door de
beschrijving en evaluatie van de fasen van het diagnoseproces en de rol daarbij van de verschillende
actoren in het organisatiesysteem. Ten tweede door de beschrijving van de interventies, die op
organisatieniveau door de adviseur gedaan kunnen worden om de criteria voor herstel te doen
implementeren. Ten derde door het beschreven programma van interventies, dat door de adviseur
wordt uitgevoerd om een verandering in leiderschap te doen plaatsvinden en ten vierde door de
evaluatie van het effect van de interventies.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over leiderschap, waarbij versies van de LBDQ zijn
gebruikt (Bass, 1990). In het voorliggende onderzoek is de LBDQ niet enkel voor wetenschappelijke
doeleinden gebruikt, maar tegelijkertijd als instrument van de adviseur. De adviseur heeft de
uitkomsten van de metingen bij aanvang en aan het slot van het leiderschapsontwikkelingsprogramma met de top en de deelnemers besproken als instrument van concrete feedback op de
wijze van leidinggeven. De LBDQ kan op vergelijkbare wijze ingezet worden bij trajecten voor
management development en organisatieontwikkeling in niet verwaarloosde organisaties. De
onderzoeker heeft dit inmiddels in twee organisaties bij wijze van procesevaluatie gedaan. In drie
andere organisaties is de LBDQ als evidence based diagnoseinstrument voor de stijl van leidinggeven
gebruikt (zie bijlage I).
In dit onderzoek is tevens aandacht besteed aan de rol en competenties van de adviseur bij het
werken in verwaarloosde organisaties. De inzichten uit de orthopedagogiek omtrent een zorgvuldig
evenwicht tussen betrokkenheid en distantie en het vermogen om te kunnen verdragen, voegen een
nieuwe dimensie toe aan de relatie tussen de adviseur en zijn cliëntsysteem, namelijk om te kunnen
werken in relaties die niet wederkerig of zelfs vijandig kunnen zijn. Niet elke adviseur zal affiniteit
hebben met het werken in verwaarloosde organisaties en niet elke adviseur beschikt over de
competenties om te werken in een verwaarloosde organisatie.
Het concept verwaarloosde organisatie zou wel tot de basiskennis van iedere adviseur dienen te
behoren om bij adviesopdrachten die gestart zijn vanuit een geheel andere vraagstelling op enig
moment te kunnen signaleren of men zich in een verwaarloosde organisatie bevindt, want
verwaarloosd zijn heeft consequenties voor de uitvoerbaarheid van de opdracht.
Deze studie bevat daarvoor voldoende kennis en aanknopingspunten. Die kennis zou beschikbaar
dienen te komen als onderdeel van masteropleidingen aan Universiteiten en Hogescholen en
opleidingen voor veranderaars zoals SIOO, Nyenrode en De Baak.
Het nieuwe concept ‘verwaarloosde organisatie’ verdient serieuze aandacht binnen de
organisatiekunde omdat verwaarlozing een sluipend proces is dat de ontwikkeling van organisaties
stagneert, waarvan de gevolgen voor mens en organisatie zeer schadelijk kunnen zijn en die een
langdurig intensief en kostbaar proces van herstel vergen of zelfs tot een besluit tot beëindiging van
de organisatie kan leiden.
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In die betekenis is deze studie verwant aan studies die gaan over de oorzaken en de effecten van
irrationeel leiderschap (Kets de Vries, 1999), destructief leiderschap (Tepper, 2007) en de ‘dark side
of organizations’ (Vaughn, 1996) met als belangrijkste verschil dat genoemde benaderingen gaan
over de effecten van slecht leiderschap en dat verwaarlozing gaat over iets onmisbaars voor de
ontwikkeling van die organisaties in het leiderschap.Het ontbreken heeft op grond van de literatuur
uit het brondomein vermoedelijk schadelijker effecten dan bijvoorbeeld destructief leiderschap
(zoals in English, 1998 en Kaplan et al., 1999).
De studie biedt interessante mogelijkheden voor een bijdrage aan de discussie met vakgenoten in de
professie en de wetenschap. Veel van de veranderkundige literatuur (zie voor een overzicht
Boonstra, 2004 en De Caluwé & Vermaak, 2006) behandelt weerstand en problemen bij
organisatieverandering, alsof deze problemen een reactie zijn op de interventies die gedaan worden
voor ‘planned change’. Met de inzichten uit de studie over verwaarloosde organisaties kan op een
andere wijze naar weerstand bij verandering of onveranderbaarheid gekeken worden.
Het is goed mogelijk dat de problemen er al waren door een verwaarloosde ontwikkeling die
manifest worden door de interventies voor verandering, waarbij er andere eisen worden gesteld aan
het functioneren van de organisatie. Verwaarloosde organisaties zijn niet onveranderbaar, maar er
dient eerst een ontwikkelingsachterstand overbrugd te worden: daarvoor dienen de condities voor
herstelbaarheid wel aanwezig te zijn, zoals naar aanleiding van organisatie C geconstateerd wordt.
Adviseurs dienen met hun interventies aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van de organisatie en
er niet zomaar van uit te gaan dat interventies die in andere organisaties werkten in iedere
organisatie, in het bijzonder een verwaarloosde organisatie, implementeerbaar zijn. Dergelijke
aanames van adviseurs verergeren de problemen in een verwaarloosde organisatie. De studie levert
een aanvullend perspectief op voor de kleuren van de veranderstrategieën van De Caluwé en
Vermaak (2006). De extreme kleurvarianten van de veranderstrategieën kunnen alle in meer of
mindere mate bijdragen aan de oorzaken van verwaarlozing. Extreem rood is een veranderstrategie
van vriendjespolitiek, waarin te weinig afstand is, extreem geel is een veranderstrategie die
gekenmerkt wordt door autoritair of destructief leiderschap, extreem blauw staat voor een strategie
die te afstandelijk is, schijnaanpassing oproept en afhankelijk maakt, extreem wit staat voor een
laissez faire veranderstrategie en extreem groen voor een permissieve veranderstrategie waarin
nooit eisen worden gesteld, “als er maar geleerd wordt”.
Aan Schuiling (2001) kan de vraag gesteld worden of stagnatie in leren in organisaties te maken kan
hebben met verwaarlozing. In deze studie wordt betoogd dat non-responsiviteit een kenmerk van
verwaarlozing is. Dit dient eerst hersteld te worden, alvorens geleerd kan worden.
Met Vermaak (2009) kan een dialoog worden aangegaan over de overeenkomsten en verschillen
tussen taaie vraagstukken en verwaarloosde organisaties. De overeenkomst zit in de wijze van kijken
naar vraagstukken in organisaties, namelijk scepsis ten aanzien van het maakbaarheidsdenken en het
klassieke beheersingsdenken. Het verschil is de constatering dat verwaarloosde organisaties nog niet
toe zijn aan de creatieve oplossingen die Vermaak voorstaat.

7.6

Suggesties voor vervolg onderzoek

Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek zijn er interessante mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
De eerste suggestie voor vervolgonderzoek betreft een herhaling van het onderzoek naar de effecten
van de interventies op de verandering in leiderschapsstijl en het vertrouwen van medewerkers in
meerdere organisaties en een herhaling van de metingen over een langere periode. Het doel is om
de effecten van de interventies op de langere termijn te beoordelen, waarin gaande het proces
verschuivingen in organizational trust en self-efficacy zichtbaar gemaakt kunnen worden.
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De veronderstelling is dat organizational trust een voorwaarde is om tot self-efficacy te komen:
wellicht was het te vroeg om al effecten bij self-efficacy te vinden. Bij vervolgonderzoek kan de
veranderstelde mediërende rol van organizational trust getoetst worden.
Hierbij dient de onderzoeksopzet aangepast te worden om een paarsgewijze meting mogelijk te
maken. Zodra over voldoende organisaties gegevens beschikbaar komen, kan ook gedacht worden
aan vergelijkend onderzoek, waarin meer kenmerken van verwaarloosde organisaties kunnen
worden geanalyseerd en een benchmark kan worden opgebouwd.
De tweede suggestie voor vervolgonderzoek betreft het proces van interveniëren, dat gebaat is bij
een nadere uitwerking van de competenties van een adviseur die werkt in een verwaarloosde
organisatie. In een verwaarloosde organisatie zet de adviseur, sterker dan bij analytische en rationele
adviesprocessen, zichzelf als instrument in (zie ook Kampen, 2009b). In het brondomein van de
orthopedagogiek is voor de rol van de adviseur nog veel te leren van de hulpverlener/groepsleider en
de therapeut.
Dit betreft dan in het bijzonder het doseren en behouden van een houding van betrokkenheid en
distantie (Broos & Van Dun, 1997) en het kunnen verdragen van projecties van negatieve emoties
(zie onder andere Moeskops, 2006).
De rol van de adviseur bij het interveniëren in het alledaagse organisatieleven is anders dan de rol
van de adviseur die vanuit een houding van onafhankelijkheid reflecteert. Ook wat leidinggevenden
ervaren in verwaarloosde organisaties is het onderzoeken waard: het artikel van Kampen (2009a)
biedt hiervoor enkele aanknopingspunten.
De derde suggestie voor vervolgonderzoek betreft het verder ontwikkelen van het diagnoseinstrument: aan de 15 kenmerken die op basis van de theorie zijn omschreven is nu één kenmerk op
basis van de empirie toegevoegd, namelijk het ondermijnen van het gezag en de positie van de
leiding. Aan de 16 kenmerken is nog geen waarde toegekend aan de mate waarin een bepaald
kenmerk werd aangetroffen. De aandacht ging nu uit naar de bruikbaarheid van de kenmerken. Bij
een verdere toepassing van het op basis van de bevindingen aangepaste instrument is het aan te
bevelen om de mate waarin een kenmerk wordt aan getroffen ook te classificeren en te kijken in
hoeverre een kenmerk betrekking heeft op de hele organisatie of delen van de organisatie. Hiertoe
zou een schaal gehanteerd kunnen worden die een waardering toekent op een vijf punt schaal. In
hoofdstuk 6 is een aanzet gedaan door te differentiëren naar niet aanwezig, in geringe mate
aanwezig en volledig aanwezig. Bij vervolgonderzoek kan een gedifferentieerder meetlat worden
ontwikkeld om de mate waarin een kenmerk voorkomt in de organisatie te beoordelen.
Een suggestie die in het verlengde hiervan ligt, betreft de mogelijke onderlinge causaliteit van de
kenmerken als variabelen. Het gedrag van leidinggevenden kan als onafhankelijke variabele gezien
worden en het gedrag van medewerkers als afhankelijke variabele en maar ook andersom.
Leidinggevenden reageren immers op het gedrag van hun medewerkers.
De context van de organisatie kan als modererende variabele nader onderzocht worden.
Een voorbeeld waarvoor aanwijzingen in dit onderzoek te vinden zijn, betreft de relatie tussen de
houding van de top (kenmerken 2 en 3) en de mate waarin de directe leiding ‘demanding’ (kenmerk
7) en ‘responsive’ (kenmerk 8) is: indien er eenheid van leiding is in de top en de top verbonden is
met de vraagstukken in de organisatie, zal de directe leiding sterker ‘demanding’ en ‘responsive’
gedrag kunnen vertonen.
Een vijfde suggestie betreft nader onderzoek naar leiderschap in verwaarloosde organisaties. Nu is
gekeken naar het effect van een leidinggevende stijl op medewerkers. Uit de literatuur over
opvoeding is bekend dat er een wisselwerking is tussen ouder en kind. Voor organisaties is de vraag
relevant welke invloed het verwaarloosde gedrag van medewerkers, zoals in de kenmerken 11 tot en
met 16 is beschreven, heeft op de leiderschapsstijl en op de motivatie van leidinggevenden.
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In organisatie A had het verwaarloosde gedrag van de medewerkers invloed op de leidinggevenden.
Interessant is om te kijken of leidinggevenden hun stijl als gevolg daarvan aanpassen, bijvoorbeeld
door toegeeflijker te worden of juist directiever.
Dan is er de onderlinge invloed van de leiderschapsdimensies: een inzicht uit de literatuur is dat in
verwaarloosde organisaties structuur vooraf gaat aan relatie (Trieschman et al., 1980): betekent dit
dat de leiderschapsdimensie ‘structure’ een versterkend effect heeft op ‘consider’?
In dit kader kan voorts gedacht worden aan een verdere verkenning van het onderzoek naar laissez
faire leiderschap (zie Bass, 1990) en in welke mate dit bruikbaar is voor het concept verwaarloosde
organisatie.
Gedacht kan worden aan het meten van laissez-faire leiderschap en onderzoek naar de effecten op
het gedrag en de motivatie van medewerkers. Een interessante vraag in dit licht betreft het
verdragen door medewerkers van verwaarlozend of laissez faire leiderschap: hoe gaan zij daarmee
om. Welke copingstrategieën hanteren medewerkers en in welke mate zijn bepaalde strategieën
effectief bij het verdragen (‘containen’) van verwaarloosd worden? (zie bijvoorbeeld Carver, Scheier
& Weintraub, 1989).
Ook kan gedacht worden aan de raakvlakken tussen de inzichten over opvoeden en leiderschap en
het concept van de transactionele analyse waarin het communiceren vanuit de ouder-, volwasseneen kindpositie centraal staat (zie bijvoorbeeld Berne, 1964).
Een zesde suggestie betreft de bruikbaarheid van kennis over groepsdynamiek in de context van
verwaarloosde organisaties. In alle casus viel op dat de uitingen van verwaarloosd gedrag van
medewerkers in groepen sterker was dan in de individuele relatie met de leidinggevende.
Een zevende suggestie betreft de kenmerken van ‘de verwaarloosde medewerker’: we weten nog
weinig over kenmerken van medewerkers en of deze de beoordeling van hun leidinggevende
beïnvloeden: scoort een medewerker die langer dan vijf jaar bij de organisatie werkt, meer dan vijf
wisselingen van leidinggevende heeft meegemaakt en twee of meer keer is herplaatst, lager op de
dimensies ‘ consider’ en ‘structure’? Ook kan gedacht worden aan de invloed van
persoonskenmerken: waarom vertoont de ene medewerker wel verwaarloosd gedrag en de ander
niet? Hebben medewerkers die in hun jeugd zelf door hun ouders zijn verwaarloosd meer of juist
minder last van verwaarlozing in organisaties? In hoeverre beïnvloedt een persoonlijk verleden van
verwaarloosd zijn het handelen van een leidinggevende of stafmedewerker?
Een laatste suggestie betreft situationele factoren: thans zijn onderzoeksgegevens beschikbaar van
non-profit organisaties: dit doet de vraag rijzen of er ook verwaarloosde organisaties zijn in de
profitsector en of er verschillen zijn in de oorzaken van verwaarlozing. Kan het proces van
verwaarlozing langer voortduren in de non-profitsector, omdat die organisaties niet zo snel zullen
worden opgeheven?
Hier kan gekeken worden of een bepaald type organisaties meer risico loopt op verwaarloosd raken:
te denken valt aan organisaties waar medewerkers in direct contact met klanten met veel agressie te
maken krijgen, zoals de politie, of dat medewerkers geconfronteerd worden met ernstig menselijk
leed, zoals in de zorg of bij de brandweer.
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Epiloog
Deze studie is ontstaan uit verwondering over de vraag waarom interventies voor
organisatieontwikkeling bij GVB niet werkten, zoals op grond van bestaande veranderkundige
inzichten verwacht mocht worden. De vragen die uit de casus naar voren kwamen, konden niet
afdoende verklaard worden uit recente veranderkundige inzichten, bleek in hoofdstuk 2. Deze studie
wordt afgesloten met een korte terugblik op de vragen met de nieuw ontwikkelde inzichten omtrent
interventies in verwaarloosde organisaties. Wat kan er gezegd worden over de werking van de
interventies voor herstel die in de casus zijn beschreven. In deze studie werd geconcludeerd dat
herstel van verwaarlozing een langdurig proces is: dit roept de vraag op naar hoe GVB er na 10 jaar
voorstaat.
Was het GVB een verwaarloosde organisatie en passen de interventies in de casus bij een effectief
herstelproces?
Wanneer bij de start van de interventies die in hoofdstuk 2 in de casus worden beschreven een
diagnose zou zijn uitgevoerd met behulp van de kenmerken die in paragraaf 4.2 zijn benoemd en in
hoofdstuk 5 zijn aangevuld, dan zou moeten worden geconcludeerd dat alle 16 kenmerken in meer
of mindere mate aanwezig waren. Ten tijde van de casus Verkeersleidingen en de casus lijngebonden
werken veranderde dit op de volgende kenmerken in de context: de top van de organisatie maakt
verbinding met de vraagstukken in de organisatie, de positie en invloed van het hoger management
neemt toe, de invloed van de staf neemt af en de direct leidinggevenden worden in positie gebracht.
In het gedrag van de leiding wordt veel nadruk gelegd op de dimensie ‘demanding’, vooral op
normalisering van houding en gedrag in het alledaagse organisatieleven. Pas later, wanneer de rust is
weergekeerd en iedereen normaal doet, krijgt de dimensie ‘responsive’ meer gewicht. In die
volgorde wijkt de interventiestrategie van GVB af ten opzichte van de uitkomsten van deze studie
waar het de dimensie ‘consideration’ blijkt te zijn die leidt tot meer vertrouwen in de directe
leidingevende.
De leiding is fysiek en emotioneel beschikbaar, maar de acceptatie door de medewerkers komt pas
na enkele jaren. Het grenzeloos gedrag van medewerkers wordt van meet af aan ingeperkt, maar het
kost heel veel inspanning van de leidinggevenden om het gedrag onder de overige kenmerken te
veranderen. Er is veel schijnaanpassing en ondermijning van gezag, ook onder leidinggevenden en
staffunctionarissen.
Over het voldoen aan de criteria voor het stoppen van de verwaarlozing en het in gang zetten van
het proces van herstel, kan vastgesteld worden dat de houding van de top positief is bij GVB en dat
de top een voorbeeldrol vervulde in het expliciteren van verwachtingen voor een normaal
organisatieleven. De top verbindt hier duidelijke consequenties aan en het op één lijn krijgen van alle
managementniveaus vergt veel tijd en inspanning. Ondanks een geleid en getoetst veranderproces is
het in positie brengen van de directe leiding een langdurig en intensief proces dat een sterke
assessmentwerking heeft gehad: in 10 jaar blijkt 70% van de direct leidinggevenden niet over de
vereiste competenties te beschikken om hun rol te vervullen in het herstel van de verwaarloosde
organisatie.
De leiderschapsstijl bij GVB was tot 1996 een cocktail van toegeeflijk, laissez faire en soms plotseling
autoritair leiderschap wanneer het uit de hand liep. Met de interventies in de casus lijngebonden
werken en een programma voor leiderschapsontwikkeling is de nadruk eerst gelegd op directief
leiderschap, die geleidelijk is overgegaan in gezaghebbend leiderschap. Opmerkelijk hierbij is dat de
top de rol van de staf, in het bijzonder die zich met mensen bezighoudt (P&O, maatschappelijk werk,
bedrijfsartsen) ingrijpend heeft veranderd. De ‘praat-’ en hulpdiensten zijn opgeheven, terwijl er veel
is geïnvesteerd in goed werkgeverschap en sociale veiligheid.
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De ‘kwaal’ bij GVB was ernstig, maar de diagnose van de herstelbaarheid was gunstig: de top wilde
veranderen, ging hierin actief regie voeren en bracht niet alleen de directe leiding in positie, maar
tevens het hoger management en de staf. Tijdens de verandering was er sprake van een grote mate
van eenheid van leiding van hoog tot laag, die overigens in de loop van een aantal jaren is
opgebouwd.
Het effect op lange termijn
Gegevens met betrekking tot de bedrijfsprestaties van het GVB over de periode 2003 tot en met
2009 laten zien dat de effecten in de bedrijfsvoering pas na enkele jaren zichtbaar worden. Er is
gekeken naar twee indicatoren van de bedrijfsvoering die rechtstreeks door de stijl van leidinggeven
worden beïnvloed, namelijk ‘productiviteit’ en ‘arbeidsverzuim’. Productiviteit is het aantal uren dat
een buschauffeur, tram- of metrobestuur of conducteur daadwerkelijk betalende passagiers
vervoert.
In het arbeidsverzuim zijn het ziekteverzuim en alle vormen van gereglementeerd verzuim
opgenomen. De interventies voor herstel hebben plaatsgevonden in de periode van 2001 tot 2008.
De interventies die zijn beschreven in hoofdstuk 2 kunnen met de kennis van nu getypeerd worden
als het in positie brengen van de direct leidinggevenden en het leren toepassen van een
gezaghebbende en directieve stijl van leidinggeven.
In onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven per vervoermodaliteit.
Modaliteit
Bus
Tram

Metro

Tabel 7.2

indicator
Productiviteit %
Arbeidsverzuim %
Productiviteit %
Arbeidsverzuim %
Productiviteit %
Arbeidsverzuim %
Productiviteit %
Arbeidsverzuim %

functie
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Conducteur
Conducteur
Bestuurder
Bestuurder

2003
54,2 %
15,6 %
55,1 %
16,3 %
52,2 %
19,7 %
50,4 %
12,7 %

2009
59,6 %
7,5 %
58,8 %
8,9 %
57,2 %
11,8 %
50,2 %
11,1 %

Vermindering in fte
58
51
7

10

68

11

productiviteit en arbeidsverzuim bij GVB over 2003 - 2009

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het arbeidsverzuim onder rijdend personeel in 1996 rond de
25% lag.
De gegevens van GVB laten zien dat de interventies voor herstel tot aanzienlijke besparingen op
personele kosten hebben geleid: voor het rijdend personeel beloopt dit tussen de 7 en 10% van de
formatie van circa 3500 fte.

10

De besparingen zijn in de betreffende periode geïnvesteerd in de terugkeer van de conducteur op alle tramlijnen. Hier
kan 51 fte gelezen worden omdat op elke tram 1 bestuurder en 1 conducteur rijden.
11

De besparing is bij metro gerealiseerd door een efficientere wijze van roosteren.
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Samenvatting
Het doel van deze studie is toevoegen van kennis aan de organisatie- en veranderkunde. Dit
onderzoek beoogt een transfer te maken van kennis uit het ene domein, namelijk (ortho-)pedagogiek
als bron, naar een ander domein, namelijk organisatiekunde, als doel. De aanleiding voor de studie is
een omvangrijk en langdurig verandertraject bij GVB Amsterdam, waar wordt geconstateerd dat de
interventies niet of anders werken dan op basis van beschikbare theorie voor ‘planned change’
verwacht kon worden. Op de gekozen veranderstrategieën blijft de verwachte respons uit: het
alledaagse organisatieleven gaat door alsof er niets gebeurd is. Reflectie op de verschijnselen met
enkele recente veranderkundige benaderingen leidt tot de conclusie dat er eerst iets anders moet
gebeuren, alvorens volgens die benaderingen geïntervenieerd kan worden. In een eerste verkenning
in 2005 lijkt de orthopedagogiek een brondomein met bruikbare inzichten om te interveniëren in een
verwaarloosde organisatie (Kampen & Schuiling, 2005). Dit leidt tot de centrale vraag voor deze
studie:
Op welke wijze zijn de wetenschappelijke inzichten uit het brondomein (ortho-)pedagogiek als
metafoor bruikbaar in het doeldomein organisatiekunde?
Het onderzoek richt zich op vier vragen:
a. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om de mate van verwaarlozing van een
organisatie vast te stellen?
b. Op welke manier is kennis uit het brondomein bruikbaar om interventies voor herstel van
verwaarlozing in een organisatie te ontwerpen en toe te passen?
c. Zijn de kenmerken die zijn opgesteld behulpzaam bij het diagnosticeren van verwaarlozing in
organisaties?
d. Kan het beoogde effect van de interventies voor herstel aangetoond worden?
Het onderzoek is als volgt gedaan. De bovenstaande vragen a. en b. betreffen het conceptvormende
deel van het onderzoek:
- de adviseur reflecteert op zijn interventies en constateert dat deze niet de beoogde werking
hebben. Dit is te lezen in hoofdstuk 2.
- vervolgens gaat de adviseur op zoek naar kennis in een ander brondomein en vindt daar
bruikbare kennis. Dit is te vinden in hoofdstuk 3.
- de adviseur maakt een selectie van toepasbare inzichten. Deze inzichten vertaalt de adviseur in
interventies, namelijk 15 kenmerken van een verwaarloosde organisatie en 10 criteria waar een
organisatie aan dient te voldoen om de verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel op
gang te brengen. Daarbij is een programma van interventies voor leiderschapsontwikkeling
ontworpen. Hier is tevens beschreven wat de adviseur en andere actoren in de verwaarloosde
organisatie doen in de praktijk. Dit is te vinden in hoofdstuk 4.
De bovenstaande vragen c. en d. betreffen het concepttoetsende deel van het onderzoek:
- de onderzoeker vraagt zich af in hoeverre de 15 kenmerken behulpzaam zijn om een diagnose uit
te voeren in een verwaarloosde organisatie. De onderzoeker kijkt hier met een
wetenschappelijke bril naar het werk van de adviseur die de diagnose in drie organisaties heeft
uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Dit is te vinden in hoofdstuk 5.
- de onderzoeker kijkt of de effecten van de interventies voor herstel aantoonbaar zijn aan de
hand van de criteria: dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Vervolgens kijkt de
onderzoeker of de effecten van de interventies voor ontwikkeling van het leiderschap
aangetoond kunnen worden: dit gebeurt door middel van kwantitatief onderzoek, waarvoor een
instrument is ontwikkeld op basis van bestaande vragenlijsten. Beide vormen van onderzoek
worden gerapporteerd in hoofdstuk 6.
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In hoofdstuk 7 worden de conclusies uit het kwalitatieve en het kwantitatieve onderzoek beoordeeld
en bediscussieerd en tot slot wordt de betekenis voor de praktijk van de organisatiekunde geduid.
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van twee casus uit de begeleide organisatieontwikkeling van GVB
Amsterdam. De interventies bij GVB werken niet of anders dan op basis van de destijds beschikbare
theorie over ‘planned change’ (Chin & Benne, 1970) respectievelijk ‘positioneel’ en ‘transactioneel
organiseren’ (Wierdsma, 1999) verwacht kan worden. De casusbeschrijving opent met een
beschrijving van de veranderhistorie van GVB waarin de ontwikkeling van de problemen over de
voorliggende 30 jaar wordt geschetst. De eerste casus betreft een reorganisatie van de
verkeersleidingen waarbij een normatief reëducatieve veranderstrategie (Chin & Benne, 1970) is
toegepast in de verwachting dat de medewerkers zich eigenaar zullen voelen van de verandering, als
zij die mede hebben vormgegeven. Dat gebeurt niet, terwijl het verwachte effect van de rationeel
empirische strategie eveneens uitblijft (Chin & Benne, 1970). Zij raken niet overtuigd door de
argumenten voor de noodzaak van de verandering en zien niet dat de verandering ook voordelen
biedt zoals meer afwisseling in het werk. Zelfs de machtdwangstrategie (Chin & Benne, 1970) van het
stellen van andere eisen om de nieuwe functie te gaan vervullen, heeft niet het verwachte effect van
in beweging komen. Op alle drie de strategieën en combinaties daarvan blijft de verwachte respons
uit: het alledaagse leven in de afdeling gaat gewoon door alsof er niets gebeurd is. De adviseur doet
een aantal ontdekkingen in de organisatiewerkelijkheid over hoe de bedrijfsvoering in de praktijk
werkt en hoe afhankelijk dit is van persoonlijke verhoudingen onder leiding en personeel. Daarvan
worden met een narratieve benadering diverse treffende voorbeelden beschreven zoals ‘de
vrachttram’ (zie hoofdstuk 2.3).
De tweede casus gaat over het verbeteren van de operationele leiding van de tram-, bus- en
metrolijnen, een project dat ‘lijngebonden werken’ wordt genoemd. In de veranderaanpak zijn de
leerervaringen van de eerste casus en andere veranderprojecten bij GVB verwerkt en is een meer
procesmatige manier van veranderen met een strakkere en nabije regie toegepast. De problematiek
van deze casus is een situatie van versnipperd leiderschap en persoonlijke verhoudingen.
De adviseur doet opnieuw een aantal ontdekkingen over de organisatiewerkelijkheid die zeer tot de
verbeelding spreken en zicht geven op het ontbreken van verbindingen tussen leiding en personeel,
het bestaan van een wijdvertakte informele organisatie en het betrachten van schijnaanpassing aan
de verandering door alle betrokkenen. Er wordt ook onthuld dat er door de leiding nog nooit aan
gedragsverandering is gewerkt en nadat zij daar een begin mee maken, hebben de leidinggevenden
daar grote moeite mee.
Dat de verandering nu als een trektocht wordt aangepakt in plaats van een verzorgde reis
(Wierdsma, 1999 en Wierdsma & Swieringa, 2002), blijkt een verbetering, want er wordt meer
geïmproviseerd en ingespeeld op de actuele situatie en de mogelijkheden die er zijn. De bijstellingen
komen voort uit de onthullingen over de organisatiewerkelijkheid die steeds opnieuw ‘erger is dan je
denkt’ en ‘dichterbij is dan je denkt’. Het drieslag leren dat volgens Wierdsma (1999) nodig is voor
transactioneel organiseren komt niet op gang, omdat leiding, staf en medewerkers niet bereid zijn
tot reflecteren en leren, relaties niet wederkerig zijn en er wantrouwen is omtrent de vermeende
agenda achter de verandering. De verwachting dat mensen door het handelen verbonden raken
(Wierdsma, 1999), komt niet uit. Er wordt geen wederzijdse afhankelijkheid beleefd, het is ieder voor
zich. Er zijn wel sociale netwerken, maar die zijn niet gekoppeld aan activiteiten, maar aan emoties
en sentimenten en zijn gericht op overleven.
Een belangrijk inzicht uit de beide casus bij GVB is het belang van de dynamiek in het dagelijkse
‘organizational life’ (Frost et al., 1982 en Gabriel, 1999): als de veranderstrategie hier niet bij aansluit,
missen de interventies hun werking. Als reflectie op de beide casus bij GVB is een aantal recente
veranderkundige inzichten geraadpleegd die iets zeggen over complexiteit en weerbarstigheid van
verandering, mogelijke dieperliggende oorzaken en wat er in de schaduw van organisaties gebeurt.
Dit levert op dat de schaduwkant belangrijk is als onderdeel van de realiteit in organisaties, maar nog
geen houvast geeft welke interventies dan effectief zijn (zoals bij Rodgers, 2007).
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De ‘silent killlers’ die Beer en Eisenstat (1996, 2003) benoemen, zijn herkenbaar, evenals de neiging
hier over te zwijgen (‘organizational silence’: Morrison & Milleken, 2000 en ‘moral muteness’: Bird &
Waters, 1989). In de casus wordt dit zwijgen overigens doorbroken, maar ondanks de ‘silent killers’
leeft de organisatie gewoon op oude voet door. Het lijkt op de robuustheid van organisaties waar
Van Oss en Van t’ Hek (2008) op wijzen: het vermogen van organisaties om onder veranderende
omstandigheden in de kern van haar eigenschappen hetzelfde te blijven. Met Vermaak (2009) kan
geconstateerd worden dat er weliswaar sprake is van taaie vraagstukken bij GVB, maar tevens dat
GVB nog niet toe is aan de speelse interventies: er moet eerst orde op zaken gesteld worden. De
idee dat er eerst iets anders moet gebeuren, geldt ook voor het inzicht van Schuiling (2001) die vond
dat de ontwikkeling van middenmanagers en medewerkers weer op gang komt, zodra een situatie
van wederzijdse bereikbaarheid wordt gecreëerd. In de casus lijngebonden werken is er wederzijdse
bereikbaarheid gecreëerd en toch willen de medewerkers geen verbinding en blijft responsiviteit uit.
Een belangrijke les uit de casus GVB is, dat interventies voor organisatieontwikkeling dienen te
beginnen in de ‘organizational reality’ (Frost et al., 1982), wat die realiteit ook is en dat die realiteit
niet op papier in formele stukken is te vinden of uit interviews gehaald kan worden, maar door de
adviseur ontdekt en onthuld moet worden in de praktijk.
Dit levert een aantal zoekvragen op zoals, hoe kan het ‘rare’ gedrag van medewerkers verklaard
worden: welke betekenis heeft dat? Waarom nemen medewerkers geen verantwoordelijkheid?
Waarom wantrouwen medewerkers elke nieuwe leidinggevende? Waarom reageren medewerkers
afwijzend op een participatieve benadering of een leidinggevende die wel voor hen beschikbaar is?
Wat kan er over de stijl van leidinggeven/veranderen gezegd worden? Nu en in het verleden.
Wat kan er over de context van de organisatie gezegd worden: welke invloed heeft dat?
Deze zoekvragen zijn behulpzaam bij de exploratie van een ander brondomein dat bij toeval door
Kampen is ontdekt: de orthopedagogiek (Kampen & Schuiling, 2005).
In hoofdstuk 3 is opvoeden en in het bijzonder verwaarlozen door de opvoeders en de effecten
daarvan op de ontwikkeling van kinderen als metafoor onderzocht, om als volgende stap
verschijnselen in organisaties, zoals in de casus GVB in hoofdstuk 2, te kunnen verklaren.
Metaforen maken het mogelijk het onbekende betekenis te geven door een beroep te doen op
kennis van wat bekend is (Lakoff & Turner, 1989). De orthopedagogiek wordt als brondomein
gebruikt: dan staan taal en betekenissen ter beschikking als veiligheid, aandacht, erkenning geven,
structuur bieden, leren, grenzen aangeven, aansluiten bij de competenties van medewerkers en
ontwikkelingsachterstand van een organisatie. Door opvoeden te zien als een proces van begeleiden
van ontwikkeling, kan gedacht worden in termen van positieve ontwikkeling, maar ook in termen van
negatieve (regressie) of deviante ontwikkeling.
Als antwoord op de vraag ‘wat is verwaarlozing’, is het begrip verwaarlozing (‘neglect’)
onderscheiden van het begrip mishandeling (‘abuse’). Opmerkelijk is dat uit onderzoek blijkt dat de
schade van ‘neglect’ voor kinderen ernstiger kan zijn dan van ‘abuse’ (English, 1998). Bij
verwaarlozing gaat het om het nalaten van opvoedingshandelingen door de ouder of opvoeder die
verantwoordelijk is voor de opvoeding die het kind nodig heeft (Rink, 1995). Onder verwaarlozen
vallen naast het negeren van wat het kind nodig heeft, ook verwenning, toegeeflijkheid en
overbescherming, overschatting (het niet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind) of een
dominante houding van de ouders (Rink 2004). Een belangrijk inzicht is, dat verwaarlozen geen
vooropgezet gedrag is van opvoeders, maar een combinatie van een gebrek aan bewustzijn en
kennis, bekwaamheid, bereidheid en beschikbaarheid van opvoeders (Verhey, 1990a). Het gaat om
een wisselwerking van tekortkomingen van de ouders (‘parenting deficits’), van het kind (‘child
deficits’) en van de sociale leefomgeving (‘community deficits’)(Smith & Fong, 2004). Voor de
diagnose van verwaarlozing zijn derhalve drie elementen van belang: het sociale leefklimaat of de
context, het gedrag van de opvoeders en het gedrag van de kinderen.
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Een bruikbaar inzicht is, dat het probleemgedrag van de kinderen functioneel is als reactie op de
verwaarlozing: het is overlevingsgedrag.
De diagnose van verwaarlozing is lastig, omdat het gaat om iets wat ontbreekt in de opvoeding van
het kind, namelijk ‘a desired set of conditions of behaviors’ (McSherry, 2007).
Verwaarlozing is een langdurig patroon van inadequate zorg (Hutchison, 2004). De effecten daarvan
worden pas op termijn zichtbaar in het gedrag van de kinderen: het probleemgedrag is een
uitingsvorm van verwaarloosd zijn die diagnostische betekenis heeft, dat wil zeggen het gedrag
verwijst naar verwaarlozing (Thoomes-Vreugdenhil, 1999). De ernst van de schade die het kind
oploopt, hangt samen met de duur van de verwaarlozing (Smith & Fong, 2004 en McSherry, 2007).
Verwaarloosde kinderen blijken slecht opgewassen te zijn tegen de eisen die een maatschappelijke
omgeving aan hen stelt: zij hebben moeite de taken die bij hun leeftijd horen, te volbrengen (Egeland
et al., 1983). Kinderen leren een eigen manier om zich aan de werkelijkheid aan te passen: zij leren
zich te handhaven en op een slimme manier te overleven (Aichhorn, 1952). Het gedrag van
verwaarloosde kinderen is enerzijds een uiting van onvermogen en anderzijds een vorm van slim
afweergedrag (Redl & Wineman, 1987). Rosenthal (1987) wijst er op dat dit gedrag functioneel is: de
kinderen manoevreren zich met hun gedrag in een betrekkelijk ongrijpbare positie.
Vervolgens is de theorie omtrent opvoeden bestudeerd en is gekeken of er ‘goede’ en ‘slechte’
opvoedingsstijlen bestaan. Uit de onderzoeken naar opvoedgedrag van ouders en begeleiders komen
twee belangrijke dimensies naar voren: ‘responsiveness’, het ingaan op de behoeften en
competenties van het kind, en ‘demandingness’, het stellen van eisen en grenzen en het toezicht
daarop (Maccoby & Martin, 1983). Zo kunnen vier opvoedingsstijlen worden onderscheiden en de
effecten daarvan op de ontwikkeling van het kind: de autoritaire opvoedingsstijl die geheel uitgaat
van de normen van de opvoeder, de toegeeflijke opvoedingsstijl die sterk uitgaat van wat een kind
aangeeft en wenst, de verwaarlozende opvoedingsstijl waarin niet op de behoeften en competenties
van het kind wordt ingegaan en waarin evenmin kaders worden geboden en de autoritatieve of
gezaghebbende opvoedingsstijl waarin rekening houdend met de zich ontwikkelende behoeften en
competenties van het kind, aandacht is en structuur wordt geboden. De gezaghebbende
opvoedingsstijl leidt tot een gezonde ontwikkeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van het
kind. De verwaarlozende opvoedingsstijl blijkt een schadelijker effect op een kind te hebben dan
autoritair opvoeden (Baumrind 1991). Geen interactie tussen ouder en kind is erger dan interactie
gebaseerd op macht. Een toegeeflijke opvoedingsstijl heeft overigens ook een negatieve invloed op
de ontwikkeling van kinderen: het bieden van structuur is nodig voor het ontwikkelen van
zelfstandigheid (Baumrind 1978).
Aan de behandelprogramma’s voor verwaarloosde kinderen zijn inzichten ontleend voor de
interventies, de houding van de begeleider en het klimaat waarin de behandeling plaats vindt
(Trieschman et al., 1980, Slot & Spanjaard, 2009 en Van der Ploeg, 2010). Daarbij is gekeken naar
interventies die zich richten op verandering van de opvoedingsstijl, de eisen die aan het sociale
leefklimaat gesteld worden en het omgaan met de reacties van het verwaarloosde kind. Vanwege de
heftigheid van de te verwachten reacties, is gekeken welke grondhouding de hulpverlener of
opvoeder in de behandeling dient aan te nemen: deze dient een evenwichtige combinatie van
betrokkenheid en distantie te kunnen hanteren en kan niet uitgaan van het ontwikkelen van een
wederkerige relatie en wederzijds vertrouwen tussen kind en opvoeder (Broos & Van Dun, 1997 en
Slot & Spanjaard, 2009).
Het doel van de behandeling is als eerste gericht op herstel van een voorspelbaar alledaags leven
waarin veel structuur is, met een opvoedingsstijl die van een directieve stijl geleidelijk overgaat in
een autoratitieve stijl.
In hoofdstuk 4 zijn aan de theorie uit het brondomein van de orthopedagogiek, die in hoofdstuk 3 is
beschreven, inzichten ontleend voor het domein van de organisatiekunde. De inzichten zijn
geoperationaliseerd in een interventiemethode voor verwaarloosde organisaties die uit een
diagnosefase en een herstelfase bestaat.
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Ten behoeve van de diagnose is een definitie van een verwaarloosde organisatie gegeven, zijn 15
kenmerken benoemd en is een methode voor het stellen van de diagnose beschreven, waarbij de
taak en rol van de adviseur zijn benoemd.
Ten behoeve van het herstel zijn 10 criteria ontwikkeld waar een organisatie aan dient te voldoen om
het proces van verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten: daarbij zijn de
taak en rol van de adviseur beschreven om de criteria te implementeren. Vervolgens is ingezoomd op
leiderschapsstijlen die zijn aangevuld met inzichten uit onderzoek naar (in-)effectieve
opvoedingsstijlen en is een interventieprogramma opgesteld voor de ontwikkeling van een
leiderschapsstijl die past bij herstel van verwaarlozing. Tot slot is het beoogde effect op
medewerkers van de verandering in leiderschapsstijl geoperationaliseerd met behulp van het begrip
vertrouwen, bestaande uit vertrouwen in de organisatie (‘organizational trust’ Kramer, 1999) en
‘self-efficacy’ of eigen doeltreffendheidsverwachting (Bandura, 1977, 1982). Het onderscheid tussen
mishandeling en verwaarlozing wordt voor organisaties gevolgd: het gaat om het niet nemen van
verantwoordelijkheid en het nalaten van effectief leiderschapsgedrag. Dit gebeurt niet bewust, maar
uit onvermogen. In deze studie wordt gesproken over verwaarlozing als handeling en over
verwaarloosde organisaties als systemen die de gevolgen van verwaarlozing in zich dragen.
Verwaarlozing in organisaties wordt als een langdurig of zelfs chronisch proces beschouwd dat leidt
tot een fundamenteel verstoorde relatie tussen leiding en personeel, die gekenmerkt wordt door
wantrouwen, spelgedrag, het ontwijken van verantwoordelijkheid en zelfhandhavingsgedrag van
beide partijen. Uiteindelijk ontbreekt wederkerigheid in de relatie tussen leiding en personeel. Vaak
wordt verwaarlozing in organisaties ontkend en genegeerd. Het inzicht dat verwaarlozing gaat om
iets dat ontbreekt, stelt de topleiding en de adviseur voor de opgave de schadelijke effecten aan te
tonen. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat er sprake kan zijn van ontkenning,
misleiding en het plichtmatig meewerken aan de diagnose.
In deze studie wordt als definitie van een verwaarloosde organisatie gehanteerd:
Een verwaarloosde organisatie is een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan sturing en
begeleiding van de organisatieontwikkeling als gevolg waarvan patronen van schadelijke interactie
tussen leiding en medewerkers ontstaan (zoals in Glaser, 2002).
De methode om een diagnose te stellen bestaat uit vier stappen die enkele malen doorlopen worden
door de adviseur met de leiding van de organisatie: de eerste stap is onthullen van gedrag en
verschijnselen in de organisatie waar tot dan toe aan voorbij gegaan wordt, de tweede stap is
confronteren van de betrokkenen met dat gedrag en hun eigen reactie daarop en de vraag stellen of
dat gedrag past bij hun taak en rol in de organisatie, de derde stap is aansluiten bij wat de organisatie
aankan en de vierde stap is anders doen. Daarbij is beschreven hoe de adviseur te werk gaat en over
welke competenties hij dient te beschikken. De kenmerken die als referentiekader voor de diagnose
gebruikt worden, gaan over de context van de organisatie, gedrag van de leiding en gedrag van
medewerkers.
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In onderstaande tabellen zijn de kenmerken weergegeven.
Context van de organisatie: in welke mate zijn de volgende kenmerken aanwezig
Behulpzaam bij tonen van
1 Geschiedenis ingrijpende
Diversiteit, complexiteit, opeenvolging van veranderingen en hun
veranderingen en veel
effecten en hoe deze zijn begeleid
wisselingen in de leiding
2 Verbinding van de top met
Rolinvulling, positie, oriëntatie en betrokkenheid van de top bij de
de vraagstukken in de
interne vraagstukken en het alledaagse leven in de organisatie
organisatie
3 Eenheid van leiding in de
De mate waarin leden van de top een visie op leiderschap hebben
top
geëxpliciteerd en een gelijke boodschap uitdragen
4 Positie en invloed van het
De mate waarin het hoger management formeel in positie is
hoger management
alsmede de mate waarin zij zich met die positie identificeren
5 Positie en invloed van de
De positionering van de staf ten opzichte van het lijnmanagement
staf
en de professionaliteit van handelen
6 Positie van de direct
Naast de formele positie ook de informele verhoudingen en de
leidinggevenden
verticale steun (of het ontbreken daarvan)

Gedrag leiding: in welke mate,
7

is leiding ‘demanding’
en vragenlijst leiderschap

8

is leiding ‘responsive’
en vragenlijst leiderschap

9

is leiding fysiek en/of
emotioneel beschikbaar

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

Behulpzaam bij het tonen van
Wat aan het leidinggeven ontbreekt, naast het eisen stellen ook de
mate van toezicht, onderscheid op welke gebieden wel of niet
eisen worden gesteld
De verhouding en de relatie tussen leiding en medewerkers,
spanningsveld tussen externe en interne aandacht van de top; dat
respons ook calculerend kan zijn
De afstand tussen leiding en medewerkers, onderscheid tussen
vroeger en nu, onderscheid en mogelijk cumulatie van redenen van
niet beschikbaar zijn voor top, hoger management en directe
leiding
De mate waarin direct leidinggevenden die 7,8 en 9 wel doen
geaccepteerd worden door hun medewerkers en
het kan een uiting van zelfhandhavinggedrag van direct
leidinggevenden zijn
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In welke mate vertonen medewerkers en/of leidinggevenden het
volgende gedrag
Behulpzaam bij het tonen van
11 Grenzeloos gedrag
De schadelijkheid van het
ontbrekende, de reactie heeft
diagnostische betekenis voor de
ernst van verwaarlozing, de
grenzeloosheid betreft alle
aspecten in het werk en dat
medewerkers zich er niet van
bewust hoeven te zijn
12 Niet kunnen reflecteren en De mate waarin medewerkers zich
leren
onveilig voelen, en het vertonen
van schijnaanpassing
13 Ontwijken van
Vele verschijningsvormen, hoeft
verantwoordelijkheid
geen apathie in te houden, eerste
neiging om alles bij anderen te
leggen
14 Zelfhandhavinggedrag
Afweermechanismen, de
‘schaduwkant’, bewaken eigen
belangen, verhoudingen en relaties
in informele netwerken
15 Heftige weerstand
De mate waarin de adviseur de kern
van de problemen nadert, ‘heftig’
kan ook onverzettelijkheid
betekenen, meer of minder subtiele
chantage
16 Ondermijning van gezag
Gedrag door medewerkers,
leidinggevenden of stafleden die de
zwakke positie van de directe
leiding compenseren of misbruiken
en invloed gaan verliezen door het
in positie komen van de leiding

Medewerkers Leiding

Voor de aanpak van het herstel van een verwaarloosde organisatie zijn inzichten uit de gezinssituatie
en uit de behandelsetting gecombineerd en zijn 10 criteria ontwikkeld waaraan voldaan moet
worden om de verwaarlozing te stoppen en het proces van herstel in gang te zetten:
Houding van de top:
1. De top kan druk vanuit de omgeving van de organisatie hanteren en de interne organisatie in
voldoende mate afschermen.
2. De top sluit met haar visie en plannen aan op wat de organisatie aankan, of, anders gezegd, op
de fase van ontwikkeling waarin de organisatie verkeert.
3. De top heeft zich verbonden met het primaire proces van de organisatie.
Geëxpliciteerde verwachtingen en consequenties voor een normaal alledaags organisatieleven:
4. Verwachtingen over de sociale interactie tussen leiding en medewerkers, medewerkers
onderling en van medewerkers naar klanten zijn expliciet gemaakt.
5. Er worden consequenties verbonden aan gedrag dat bewust de gestelde grenzen overschrijdt.
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Directe leiding is in positie:
6. De directe leiding is resultaatverantwoordelijk.
7. De directe leidinggevenden zijn competent in het realiseren en in stand houden van een
voorspelbaar dagelijks organisatieleven. Zij zijn bereid om in de situatie van een verwaarloosde
organisatie hun rol als leidinggevende op te pakken.
8. De direct leidinggevende wordt gesteund door zijn of haar superieuren en de top van de
organisatie.
Geleid en getoetst veranderproces:
9. Het proces van verandering is gestructureerd en wordt vanuit de top geregisseerd.
10. De interventies in het proces worden steeds op hun werking getoetst.
Er is voor een succesvolle aanpak van het herstel een grondhouding bij leiding, staf en adviseur
vereist van evenwicht tussen betrokkenheid en distantie, omdat er niet in een wederkerige relatie
gewerkt kan worden en er heftige reacties op de verandering te verwachten zijn.
Daarbij zijn de interventies van de adviseur beschreven om de aanwezigheid van de 10 criteria te
onderzoeken en wat de adviseur doet om de implementatie van de criteria te bevorderen en vanuit
welke adviesrollen hij dan opereert.
Er vinden dus twee soorten diagnose plaats: van de ‘kwaal’ met behulp van de kenmerken, en van de
‘herstelbaarheid’ met behulp van de 10 criteria.
Vervolgens is ingezoomd op de analogie tussen opvoeding en leiderschap. Hier is gebruik gemaakt
van een bestaand leiderschapsconcept waaraan inzichten uit onderzoek naar effectieve
opvoedingsstijlen zijn toegevoegd. De twee opvoedingsdimensies ‘responsiveness’ en
‘demandingness’ sluiten in betekenis aan op de leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating
structure’ uit onderzoek naar leiderschapsgedrag (Stogdill & Shartle 1948, Hemphill, 1950a,
Fleishman, 1953).
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Op basis van de twee dimensies of schalen, die aangeduid worden als attent (‘consider’) en
structurerend (‘structure’), is in deze studie op dezelfde wijze als bij de opvoedingsstijlen van
Maccoby en Martin (1983) een assenstelsel gemaakt, waarin vier leiderschapsstijlen worden
onderscheiden:

Attent

hoog

Participatief

Gezaghebbend
Structurerend
hoog

laag

Laissez faire

Directief

laag
Figuur 4.3

Leiderschapsdimensies Fleishman (1961) aangevuld met inzichten uit opvoeden

Attent
hoog

laag

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

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

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

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

Structurerend
hoog

laag
Tabel 4.1

Beschrijving van de vier leiderschapsstijlen
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Nu kan een onderscheid in ‘goede’ en ‘slechte’ leiderschapsstijlen gemaakt worden en kan benoemd
worden wat het effect van de onderscheiden leiderschapsstijlen in een verwaarloosde organisatie
kan zijn, namelijk:
- Een directieve leiderschapsstijl zal in een verwaarloosde organisatie bijdragen aan de
noodzakelijke voorspelbaarheid en het begin zijn van een normale organisatieontwikkeling.
- Gezaghebbend leiderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van een organisatie.
- Een participatieve leiderschapsstijl, waarin wel veel aandacht is voor de behoeften van
medewerkers, maar weinig structuur geboden wordt, zal in een verwaarloosde organisatie
gewantrouwd worden.
- Laissez faire leiderschap is schadelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en zal
verwaarlozing continueren of veroorzaken.
Uitgangspunt voor deze studie is dat verwaarlozend leiderschap leidt tot een zodanige verstoring van
de relatie dat de medewerkers niet meer bereid zijn die relatie ‘uit zichzelf’ te herstellen, zoals
Schuiling (2001) vond in een gezonde organisatie. In een verwaarloosde organisatie dient eerst de
basisveiligheid hersteld te zijn. In de beginperiode van het herstel dient een directieve stijl
gehanteerd te worden, omdat deze bijdraagt aan voorspelbaarheid in de organisatie zoals Colapinto
(1997) aangeeft bij herstel van het normale leven voor verwaarloosde kinderen.
Er is een programma ontworpen voor ontwikkeling van de leiderschapsstijl in de gewenste richting.
Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Een startconferentie voor alle deelnemers en de top.
b. Interactieve leermodulen met leidinggevenden.
c. Intervisiebijeenkomsten met leidinggevenden.
d. Coaching van leidinggevenden.
e. Themasessies alledaagse organisatieleven.
Een begeleidende interventie bij het programma voor de leidinggevenden is het voeren van adviesen begeleidingsgesprekken van de adviseur met de top en MT-leden.
Het beoogde effect van een andere stijl van leidinggeven is in deze studie geoperationaliseerd met
het begrip vertrouwen en bestaat uit twee elementen: vertrouwen in de organisatie (‘organizational
trust’) en vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’).
In verwaarloosde organisaties is bij medewerkers wantrouwen ontstaan ten aanzien van de
organisatie als geheel en ten aanzien van de leiding in het bijzonder: de GVB casus bevatte
bijvoorbeeld aanwijzingen van diepgeworteld wantrouwen in de organisatie en de leiding.
Verwaarloosde medewerkers zijn kennelijk wat Kramer (1999) noemt ‘distrusters’.
Verwaarloosde kinderen hebben slechte ervaringen met hun ouders/opvoeders, maar zij denken dat
het aan hen ligt waarom zij geen aandacht en zorg van hun ouders hebben ontvangen (Erickson &
Egeland, 1996, Crittenden & Ainsworth, 1989, Van Hekken, 1992). Het tweede aspect van
vertrouwen dat zal worden bekeken bij medewerkers, is het zelfvertrouwen en meer in het bijzonder
het vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’). De verwachting is dat wanneer medewerkers
vertrouwen hebben in eigen kunnen, zij hun rol in de organisatie zullen oppakken en
verantwoordelijkheid nemen voor wat zij doen.
De verwachting is dat het effect van een andere leidinggevende stijl zichtbaar wordt in een toename
van het vertrouwen in de organisatie en in een toename van het vertrouwen in eigen kunnen.
‘Considerate’ leiderschapsgedrag betekent dat de leidinggevende ingaat op de behoeften,
competenties en emoties van medewerkers en hen betrekt bij zaken die van belang zijn voor hun
werk. Dit zal bijdragen aan de bereidheid van de medewerker om vertrouwen te stellen in de leiding
en in de organisatie.
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‘Considerate’ leiderschapsgedrag is voorts gericht op het laten ervaren door medewerkers van
‘personal mastery experiences’ om het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten. De leidinggevende
werkt aan “elimination of defensive behavior” (Bandura, 1977, p.196). De leidinggevende bekrachtigt
het gedrag van medewerkers door hen feedback te geven en waar nodig te steunen.
‘Structuurbiedend’ leiderschapsgedrag zal bijdragen aan het minder ‘threathening’ worden van de
organisatie door het consequent volgen van een vaste dagelijkse routine. Dit leiderschapsgedrag is
tevens ‘demanding’ door het stellen van duidelijke grenzen aan sociaal gedrag en het stellen van bij
de competentie passende prestatieverwachtingen. Het consequent zijn van de leidinggevende draagt
bij aan het vertrouwen van de medewerker in de organisatie en de eigen rol daarin.
Het onderzoek in de literatuur van de orthopedagogiek en de vertaling daarvan naar het domein van
de organisatiekunde heeft het volgede opgeleverd:
- De definitie van het concept van de verwaarloosde organisatie.
- Een instrument bestaande uit 15 kenmerken en een methode voor het stellen van een diagnose
naar verwaarlozing in organisaties.
- Een aanpak voor herstel van verwaarloosde organisaties, bestaande uit een instrument en een
methode om 10 criteria voor herstel te implementeren, alsmede een programma voor de
ontwikkeling van de vereiste leiderschapsstijl .
- De definitie van het beoogde effect van de interventies voor herstel gebruikmakend van de
begrippen ‘organizational trust’ en ‘self-efficacy’.
Door middel van de uitwerking van het concept verwaarloosde organisatie en de interventies die
daarin gedaan kunnen worden voor diagnose en herstel, is een eerste aanzet gegeven om kwalitatief
en kwantitatief onderzoek te doen naar de ontwikkeling van verwaarloosde organisaties.
Hoofdstuk 5 begint met een onderzoek naar de bruikbaarheid van de kenmerken voor het stellen van
de diagnose.
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van de kenmerken is gebaseerd op drie casusstudies waarin
een diagnose is uitgevoerd. De casus zijn drie organisaties waar zich problemen voordoen die lijken
op de uitingsvormen van een verwaarloosde organisatie. Per kenmerk is onderzocht in welke mate
het kenmerk bruikbaar is, met een toelichting waarom het kenmerk bruikbaar is, alsmede wat met
het kenmerk over de problemen in de organisatie wordt onthuld. Vervolgens is gekeken of met
behulp van de kenmerken een uitspraak gedaan kan worden over het verwaarloosd zijn van de drie
organisaties.
De kenmerken blijken voldoende discriminerend en leveren nieuwe informatie op over het
functioneren van de organisatie. Enkele kenmerken met betrekking tot de context van de organisatie
zijn aangepast: de aard van het primaire proces en de welstand van organisatie blijken weinig
informatie toe te voegen, terwijl een nadere verbijzondering van de positie en rolverdeling tussen
diverse leidinggevende niveaus en de staf wel relevant is. Het blijkt dat de kenmerken die gaan over
het gedrag van medewerkers ook aangetroffen kunnen worden bij leidinggevenden.
Op basis van de casusstudies kan een 16e kenmerk worden toegevoegd namelijk ondermijning van
gezag: dit blijkt zich in verschillende verschijningsvormen in de drie casus voor te doen.
De kenmerken maken het in de drie onderzochte casus mogelijk om op een onderbouwde wijze een
uitspraak te doen of de casus als een verwaarloosde organisatie aangemerkt kan worden.
Opmerkelijk is dat de kenmerken niet allemaal dezelfde richting op wijzen: het gedrag van
medewerkers kan nog als verwaarloosd gekenmerkt worden, terwijl de context van de organisatie
en het gedrag van de leiding niet als verwaarlozend kunnen worden getypeerd. Tevens blijkt dat
leidinggevenden ook verwaarloosd gedrag kunnen vertonen.
De ontwikkelde methode is behulpzaam bij het zichtbaar maken van het alledaagse organisatieleven
waarin de verwaarlozing zich manifesteert.
Het proces van diagnosticeren blijkt even belangrijk te zijn als de inhoud van de kenmerken die als
referentiekader gehanteerd worden, omdat betrokkenen deel uitmaken van het probleem en
meegenomen worden in de diagnose daarvan.
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Het stellen van een diagnose is derhalve geen eenmalige expertmeting van de toestand van een
organisatie. Het stellen van de diagnose is een proces, waarin in een aantal stappen de
werkelijkheid in de organisatie onthuld kan worden: de reactie van betrokkenen op de onthulde
verschijnselen en gedragspatronen, in het bijzonder door de leidinggevenden op alle niveaus in de
organisatie, levert informatie op over de mate waarin zij onderdeel van het probleem zijn. Het
stellen van de diagnose onthult eveneens op welke wijze de leiding bijdraagt aan het proces van
verwaarlozen en of de leiding zich dit bewust is.
In de casus wordt bevestigd dat de adviseur niet uit kan gaan van een wederkerige relatie en dat hij
rekening dient te houden met ontkenning en met misleidend gedrag. Om de diagnose te kunnen
uitvoeren, dient de adviseur de steun van de top van de organisatie te contracteren.
Het stellen van de diagnose kan weliswaar conceptueel onderscheiden worden van de interventies
voor het herstel, maar in de praktijk zijn diagnose en herstel onderdelen van één interventieproces.
De conclusie op basis van de drie casus luidt, dat het goed mogelijk is om met behulp van de
kenmerken een uitspraak te doen over het verwaarloosd zijn van een organisatie. Het lukt om andere
woorden te geven aan de vraagstukken in de onderzochte organisaties die tot dan als weerbarstig of
onoplosbaar werden gezien.
Het meenemen van de betrokkenen in het onthullen van de werkelijkheid in de organisatie blijkt
belangrijk voor de acceptatie van de diagnose, hoewel de acceptatie niet in alle gevallen tot stand
komt.
Hoofdstuk 6 bestaat uit twee deelstudies: een kwalitatief onderzoek in drie casus naar de 10 criteria
voor herstel en een kwantitatief onderzoek naar de vraag of de effecten van de interventies op het
leiderschap en het vertrouwen van medewerkers kunnen worden aangetoond.
In deelstudie 1 wordt onderzocht in welke mate de interventies van de adviseur bijdragen aan de
succesvolle implementatie van de criteria voor herstel.
Op T0 is gekeken naar de aanwezigheid van de criteria in de drie casus: de uitgangspositie van de drie
organisaties voor wat betreft de aanwezigheid van de criteria lijkt niet sterk te verschillen. Slechts
twee of drie van de criteria blijken aanwezig. Dit is ander soort diagnose dan de kenmerken van ‘de
kwaal’ namelijk of de ‘patient’ ‘herstelbaar’ is.
Op T1 is gekeken naar de mate van acceptatie van de adviezen voor het implementeren van de 10
criteria. De mate van acceptatie van de adviezen blijkt wel aanzienlijk te verschillen tussen de
verschillende casus. Op T2 blijkt dat in de casus waar de acceptatie van adviezen het hoogste was,
organisatie B, de 10 criteria alle zijn geïmplementeerd. In organisatie A en C is er bij een deel van de
actoren wel acceptatie van de adviezen, maar zijn de adviezen toch niet geïmplementeerd.
De acceptatie van de adviezen van de adviseur kan groot zijn, maar de implementatie kan vervolgens
achterblijven. De invloed van de adviseur op het implementeren van de criteria is kennelijk beperkt.
De verwachting voor deelstudie 1 dat de interventies van de adviseur bijdragen aan de succesvolle
implementatie van de criteria voor herstel, wordt door de resultaten niet bevestigd. Er is kennelijk
meer voor nodig dan acceptatie van de adviezen om de implementatie te garanderen.
In de casus zijn aanwijzingen te vinden dat de houding van de top hierin heel belangrijk is en dat
eenheid van denken en handelen op de diverse managementniveaus verticaal en horizontaal in de
managementteams een belangrijke factor is bij het herstel van verwaarloosde organisaties.
Deelstudie 2 betreft kwantitatief onderzoek naar de effecten van de interventies op de gewenste
verandering in de stijl van leidinggeven en de effecten het vertrouwen van medewerkers.
In de deelstudie is ingezoomd op verandering van leiderschap als een element van het herstel van
een verwaarloosde organisatie. Het inzicht uit de orthopedagogiek dat een autoritatieve
opvoedingsstijl leidt tot een normale ontwikkeling tot zelfstandigheid bij kinderen, is geadopteerd
voor leiderschap en is aangeduid als een gezaghebbende leiderschapsstijl. Het programma van
interventies is gericht op het ontwikkelen van het leiderschap in de richting van een gezaghebbende
stijl.
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De overgenomen opvoedkundige gedachte is, dat het structuur brengen in het alledaagse leven zal
zorgen voor voorspelbaarheid, ritme en veiligheid en dat dit een eerste stap is in het herstel van
verwaarlozing. Het effect op de medewerkers is geoperationaliseerd met behulp van de begrippen
organizational trust of vertrouwen in de organisatie en self-efficacy of vertrouwen in eigen kunnen.
Aan de medewerkers en de leidinggevenden zelf is voor en na de interventies gevraagd hoe zij het
leiderschapsgedrag beoordelen. Tevens is op dezelfde momenten aan de medewerkers en de
leidinggevenden gevraagd hoe het met het vertrouwen in de organisatie en in eigen kunnen is
gesteld.
De resultaten wijzen uit dat de effecten van de interventies, gericht op verandering van de
leiderschapsstijl, aangetoond kunnen worden: interventies gericht op ontwikkeling van de
leiderschapsstijl in de richting van meer gezaghebbend blijken effect te hebben.
Ondanks een toename op de beide leiderschapsdimensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’,
wordt op één dimensie van organizational trust namelijk ‘vertrouwen in de direct leidinggevende’
een toename aangetoond. Dit blijkt veroorzaakt te worden door de leiderschapsdimensie
‘consideration’. Op zelfvertrouwen (self-efficacy) kan geen effect worden aangetoond.
De toename van ‘considerate’ leiderschapsgedrag staat niet op zichzelf, het ‘initiating structure’
leiderschap is tevens toegenomen in één van de casus.
In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van de studies vergeleken en besproken.
Op basis van de bevindingen is een ‘crosscase analysis’ uitgevoerd (zie hoofdstuk 7.2):

1

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

2
3
4

5

6
7

Voldoen aan 15 kenmerken
voor verwaarloosd zijn
Aantal criteria voor herstel bij
aanvang volledig aanwezig
Aantal volledig geaccepteerde
adviezen: tussen haakjes het
aantal criteria waar aan voldaan
wordt
Aantal volledig
geïmplementeerde adviezen:
tussen haakjes het aantal
criteria waar aan voldaan wordt
Verandering in leiderschapsstijl
Verhoging van organizational
trust en self-efficacy

Tabel 7.1

Organisatie A

Organisatie B

Organisatie C

Non-profit
130
Ja

Non-profit
50
Ja

Non-profit
220
Ja

Organisatieontwikkeling stagneert
‘Communicatieproblemen tussen leiding en
medewerkers’
Deels

Negeren leiding

Gewenning aan
problemen
‘Eilandcultuur’

Deels

Geheel

4

2

3

4 (8)

8 (9)

2 (5)

3 (7)

8 (10)

0 (3)

Niet gemeten
Niet gemeten

Ja
Ja, vertrouwen in
directe leiding

Nee
Nee

‘Verweesde
organisatie’

Overzicht bevindingen per casus
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De drie casus kennen alle een problematische ontwikkelingsgeschiedenis: er is geen opvallend
verschil in voorgeschiedenis. De organisaties zijn alle ontstaan uit fusies van hun voorgangers met
andere, soortgelijke, of verwante organisaties. Het vraagstuk dat in eerste aanleg aan de adviseur
wordt voorgelegd, wordt verschillend geformuleerd, maar verwijst wel naar verwaarloosd zijn.
De diagnose van ‘de kwaal’ verwaarlozing met behulp van de kenmerken toont aan dat organisatie A,
voor wat betreft de context en het gedrag van de leiding, niet als een verwaarloosde organisatie
beschouwd kan worden, maar dat de medewerkers nog wel verwaarloosd gedrag vertonen. In
organisatie B zijn op het moment van diagnose in de context en het gedrag van de leiding nog wel
verwaarlozende kenmerken aangetroffen, maar vertonen de medewerkers slechts twee van de vijf
kenmerken van verwaarloosd gedrag. De diagnose in organisatie C is duidelijk: organisatie C voldoet
aan alle kenmerken van een verwaarloosde organisatie. De diagnose van de ‘herstelbaarheid’ levert
geen verschillen op tussen de drie organisaties. De aanwezigheid, of liever gezegd de afwezigheid van
de criteria, is ongeveer gelijk. In organisatie B is de acceptatie van de adviezen het grootst, gevolgd
door organisatie A en dan organisatie C. In organisatie B worden de adviezen alle geïmplementeerd
waarbij de eenheid van leiding zich positief onderscheidt van organisatie A waar enige reserve in de
top blijft bestaan en organisatie C waar de steun van de top ontbreekt en de verdeeldheid onder
hoger management en directe leiding toenemen.
Het effect van de interventies op de verandering naar een gezaghebbende leidinggevende stijl kan
enkel in organisatie B en C worden vastgesteld, omdat hier op twee momenten is gemeten: voor en
na de interventies. In organisatie B kan het effect van de interventies op de verandering naar een
gezaghebbende leidinggevende stijl worden aangetoond. Tegelijkertijd wordt in organisatie B een
toename van het vertrouwen in de direct leidinggevende gevonden. Dat er eerst een toename van
vertrouwen in de direct leidinggevende wordt gevonden en niet in de top lijkt logisch, omdat een
medewerker het gedrag van de direct leidinggevende dagelijks ervaart en dat van de top niet
rechtstreeks ervaart. Het effect op de self-efficacy van medewerkers kan niet worden aangetoond.
Het is wenselijk de effecten van de interventies op de langere termijn te beoordelen, waarin gaande
het proces verschuivingen in organizational trust en self-efficacy zichtbaar gemaakt kunnen worden.
De veronderstelling is dat organizational trust een voorwaarde is om tot self-efficacy te komen:
wellicht was het te vroeg om al effecten bij self-efficacy te vinden. Bij vervolgonderzoek kan de
veronderstelde mediërende rol van organizational trust getoetst worden.
Alles overziende lijkt er sprake van gelijktijdigheid in het herstel van de ontwikkeling van
verwaarloosde organisaties te zijn: er dienen een aantal structurele criteria aanwezig te zijn op
organisatieniveau, danwel geïmplementeerd te worden, zoals het in positie zijn van lijn en staf,
terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van gedrag ter hand genomen wordt. Een onmisbare
voorwaarde is de bereidheid van de top om alle aandacht te richten op het hersteltraject en te
werken aan eenheid van leiding.
Dat er na slechts acht maanden toch een verandering in leidinggeven kan worden aangetoond en dat
de criteria voor herstel in diezelfde tijd kunnen worden geïmplementeerd, is een bemoedigend
resultaat voor de bruikbaarheid van het concept van de verwaarloosde organisatie en de
bruikbaarheid en effectiviteit van de interventies.
Wanneer we de studie samenvatten, dan luidt de verwachting vanuit de theorie uit het brondomein
dat bij herstel van verwaarlozing veel structuur geboden dient te worden in een voorspelbaar
leefklimaat. Het aangaan van een wederkerige relatie is nog niet mogelijk en zal pas op termijn
kunnen plaatsvinden. Dit is geoperationaliseerd in een stijl van leidinggeven waarin het accent op
structuur dient te liggen. Dit zou tegelijkertijd tot een toename van vertrouwen bij medewerkers
leiden. Er wordt gevonden dat de interventies leiden tot een meer gezaghebbende leiderschapsstijl,
waarin zowel ‘consideration’ als ‘structure’ toenemen.
Het effect op vertrouwen blijkt deels op te treden in een toename van het vertrouwen in de direct
leidinggevende, hetgeen door ‘consideration’ wordt veroorzaakt, de stijl die via de relatie verloopt.
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Dit effect blijkt aangetoond te kunnen worden in organisatie B, waar aan alle criteria voor herstel is
voldaan.
Dan zou de conclusie zijn dat de structuur en eenheid van leiding op organisatieniveau de ene pijler is
voor herstel en dat verandering naar een gezaghebbende leiderschapsstijl de andere pijler is.
Kortweg: gezaghebbend leiderschap in de context van een stabiel organisatieklimaat met een
betrokken top. De onderzoeksresultaten worden bediscussieerd aan de hand van mogelijke
rivaliserende verklaringen en het benoemen van enkele beperkingen van de onderzoeksopzet.
De studie levert basiskennis op in de vorm van een concept van de verwaarloosde organisatie en
inzichten waarmee een diagnose kan worden gesteld en het herstel kan worden aangepakt.
De basiskennis uit het brondomein kan worden geïntegreerd met bestaande kennis omtrent
leiderschap, organizational trust en self-efficacy.
De studie levert daarnaast specifieke kennis op in de vorm van instrumenten en methoden. De
instrumenten zijn 16 kenmerken voor het stellen van een diagnose, een leiderschapsmodel en 10
criteria voor structuerering van de inrichting en werking van het organisatiesysteem.
Het brondomein pedagogiek biedt overigens ruimere mogelijkheden voor transfer van kennis naar
het doeldomein organisatiekunde dan in deze studie heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de
analogie tussen opvoeden en leiderschap toe te passen in niet verwaarloosde organisaties.
Voor de professionele toepassing komt een ‘evidence based’ instrumentarium beschikbaar, waarmee
adviseurs een diagnose kunnen stellen in de vorm van de getoetste en bijgestelde kenmerken.
Tevens komt een set van criteria beschikbaar, waarmee in een organisatie kan worden beoordeeld in
hoeverre op organisatieniveau de voorwaarden voor herstel aanwezig zijn. De onderzoeker heeft dit
instrumentarium inmiddels buiten deze studie succesvol gebruikt in vijf andere organisaties.
Er wordt een bijdrage geleverd aan het methodisch handelen van adviseurs. Ten eerste door de
beschrijving en evaluatie van de fasen van het diagnoseproces en de rol daarbij van de verschillende
actoren in het organisatiesysteem. Ten tweede door de beschrijving van de interventies die op
organisatieniveau door de adviseur gedaan kunnen worden om de criteria voor herstel te doen
implementeren. Ten derde door het beschreven programma van interventies dat door de adviseur
wordt uitgevoerd om een verandering in leiderschap te doen plaatsvinden en ten vierde door de
evaluatie van het effect van de interventies.
Het concept verwaarloosde organisatie zou tot de basiskennis van iedere adviseur dienen te behoren
om bij adviesopdrachten, die gestart zijn vanuit een geheel andere vraagstelling, op enig moment te
kunnen signaleren, dat men zich in een verwaarloosde organisatie bevindt, want verwaarloosd zijn
heeft consequenties voor de uitvoerbaarheid van de opdracht.
Deze studie bevat daarvoor voldoende kennis en aanknopingspunten. Die kennis zou beschikbaar
dienen te komen als onderdeel van masteropleidingen aan Universiteiten en Hogescholen en
opleidingen voor veranderaars zoals SIOO, Nyenrode en De Baak.
Het nieuwe concept verwaarloosde organisatie verdient serieuze aandacht binnen de
organisatiekunde, omdat verwaarlozing een sluipend proces is dat de ontwikkeling van organisaties
stagneert, waarvan de gevolgen voor mens en organisatie zeer schadelijk kunnen zijn en die een
langdurig intensief en kostbaar proces van herstel vergen of zelfs tot een besluit tot beëindiging van
de organisatie kan leiden. In die betekenis is deze studie verwant aan studies die gaan over de
oorzaken en de effecten van irrationeel leiderschap (Kets de Vries, 1999), destructief leiderschap
(Tepper, 2007) en de ‘dark side of organizations’ (Vaughn, 1996), met als belangrijkste verschil dat
genoemde benaderingen gaan over de effecten van slecht leiderschap en dat verwaarlozing gaat
over iets onmisbaars in het leiderschap en de inrichting vande organisatie voor de ontwikkeling van
die organisaties. Het ontbreken heeft op grond van de literatuur uit het brondomein vermoedelijk
schadelijker effecten dan bijvoorbeeld destructief leiderschap (zoals in English, 1998 en Kaplan et al.,
1999).
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Summary
The aim of this study is to develop and test a theory of neglected organizations. In developing a
theory of neglected organizations research findings and theories form the source domain of orthopedagogy were used as a metaphor and were translated to the target domain of organizational
development (OD). This is an exploratory study that yields a new concept in the domain of
organizational development. The study offers new knowledge for practitioners in the field of
management and consulting to solve organizational problems. This knowledge can be added to the
domain of OD. The study offers instruments and methods for intervening in neglected organizations:
this is a contribution to evidence based consulting. The origin of the study is a lengthy organizational
change process in ‘GVB’ , the public transport company of Amsterdam. Interventions for change
made by the consultant did not work the way that was expected from ‘planned change’ theory. The
response to the interventions was mere silence as if the daily organizational life continued as if
nothing had happened. This phenomenon of no response was explored with the use of recent
theoretical findings in OD from which the conclusion is drawn that something else in the organization
needs to be restored first before any of the interventions could possibly succeed. A first survey of the
domain of orthopedagogy in 2005 learned that this domain could potentially serve as a source for
explanation of the phenomena that we discovered during intervening in neglected organizations
(Kampen & Schuiling, 2005).
The main research question for this study reads as:
How can research from the source domain of orthopedagogy be useful as a metaphor in the target
domain of OD?
This study is focused on four research questions:
1. In what way is knowledge from the source domain useful to diagnose a state of neglect in
organizations?
2. In what way is knowledge form the source domain useful to develop and implement
interventions for recovery of neglected organizations?
3. Are the litarature based characteristics of neglected organizations as defined early in this study
helpful in diagnosing a state of neglect in organizations?
4. Can the effectiveness of the interventions for recovery of neglected organizations be
demonstrated?
In the first part of the study the concept of the neglected organization is developed:
The consultant reflects on his interventions and discovers the interventions did not work as was
intended or might be expected. This is can be read in chapter 2.
The consultant looks for explanations in another domain of knowledge and finds theories that
might be useful. This can be read in chapter 3.
The consultant makes a selection of theoretical findings using the questions from chapter 2. The
consultant derives from these theoretical findings 15 characteristics for diagnosis and 10 criteria
which an organization has to meet in order to stop the process of neglect and to start the
process of recovery. An additional program for development of appropriate leadership styles is
developed. This chapter also pays attention to the role and task of the consultant while
intervening in neglected organizations.
In the second part of the study the concept of the neglected organization is tested:
To what extend are the 15 characteristics helpful for diagnosing a state of neglect in
organizations. This research is carried out using case studies and a method of qualitative
research. The findings are reported in chapter 5.
Can the effects of the interventions for recovery regarding the implementation of the 10 criteria,
and of the effects on leadership style be measured? These two studies are reported in chapter 6.
In the concluding chapter 7 the findings are compared and reviewed.
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Chapter 2 presents two case studies of organizational development at GVB. The practice of OD is
embedded in the theory of planned change of Chin and Benne (1970) and the theory of co-creating
change from Wierdsma (1999). The cases are introduced with a review of the history of
organizational change in the public transport company over a period of 30 years in which the
developing issues of organizational dysfunction are illustrated.
One case concerns the reorganization of the department of traffic control in which a normative reeducative strategy of change was applied (Chin & Benne, 1970). The assumption of the consultant
was that involvement of the members of the department would lead to acceptance and ownership of
the new situation of an integrated traffic control. This does not occur nor does the assumption of a
rational empirical approach to change (Chin & Benne, 1970): the members of the department don’t
see the wisdom of the change despite the obvious enrichment of their work. Even the application of
a power coercive approach (Chin & Benne, 1970) where employees risked losing their job does not
show any effect in the attitude towards the planned change. The expected effects of the three
approaches, which were applied in a combination suiting the situation, do not occur: organizational
daily life continues as if no organizational change had taken place. The consultant stumbled on
organizational reality and discovered how the daily business was run and that it was dominated by
personal relationships between management and subordinates. Narratives are used as examples of
how organizational life at GVB looks like, one such story is that of ‘The tram in the night’. The other
case concerns the optimization of operational management on tramlines that were referred to as
‘integrated line operation’.
The lessons learned from this case were applied in the strategy for change. One major lesson was to
apply an iterative approach and simultaneously act with close surveillance.
This was incorporated in the strategy of change because the issue in this case is weak and distributed
operational management and a culture of great personal freedom in how the work needs to be done.
The applied strategy is transactional organizing instead of positional organizing (Wierdsma, 1999):
change is seen as a collective learning proces.
The consultant learns a lot about the organizational reality and unveils the absence of a mutual
relationship between management and subordinates, well-organized personal networks; and how all
of the participants in the change process, management, staff and subordinates, keep up appearances
with the intended change. The consultant discovers that the managers do not interfere in the
behavior of the personnel unless there is an emergency. Managers are not competent in behavioral
guidance. The consultant is faced with organizational reality (Frost et al., 1982) which is ever ‘worse
than you can imagine’ and ‘the origin of problems is nearer than you thought’
One aspect of the chosen change strategy in this case seems to work well: more iterative and
reflective guidance over the change process - as Wierdsma (1999) calls - the concept of the ‘trek’
instead of the ‘package tour’. This strategy offers the opportunity to improvise when the actual
situation needs other interventions. . However the triple loop learning process (Wierdsma, 1999)
needed to successfully co-create change in organizations does not start because management, staff
and personnel are not willing to reflect and learn, their relationships are not mutual and there is a
wide spread distrust of a hidden change agenda. The assumption of Wierdsma (1999) that people are
committed by joint acting does not prove true. No mutual dependence is experienced; everyone
struggles on his own. There are informal networks not committed to organizational goals but to
survival and based on cheap sentiments and shared fears.
One major finding in the case studies of GVB is the importance of the dynamics of daily
organizational life in organizations (Frost et al., 1982 and Gabriel, 1999): if the change strategy does
not encompass the organizational reality most interventions will fail to work as intended.
The findings in the case studies at GVB are reviewed with some relevant recent studies of
organizational development that pay attention to complexity and resistance to change of
organizational change and the ‘shadowy dark side’ (Rodgers, 2007) of organizations.
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This ‘shadowy dark side’ of organizations indicates the importance of encompassing the
organizational reality but shows no evidence based successful interventions.
The concept of ‘silent killers’ (Beer & Eisenstat, 1996 and 2003) can be identified in the GVB cases as
well as the phenomena of ‘organizational silence’ (Morris & Milleken, 2000) and ‘moral muteness’
(Bird & Waters, 1989). The board of GVB breaks their silence pertaining to the problems in
organizational performance and the organizational life is not threatened by the silent killers referred
to by Beer and Eisenstat (1996 and 2003), everything goes ‘business as usual’.
There are characteristics of the concept of the robust core of an organization in the cases (Van Oss &
van ‘t Hek, 2008), which says that every organization has the ability to maintain its identity under
changing circumstances. The organizational problems at GVB seem to be tough issues (Vermaak,
2009) but the creative and playful interventions that Vermaak proposes to resolve these issues will
not work: the problems at GVB demand restoring basic conditions and relations in daily
organizational functioning first. The insight of restoring ‘normal life’ also first applies to the findings
of Schuiling (2001), who found that development of middle managers and their subordinates can
start as soon as mutual availability has been created. This condition was created but distrust
remained dominant and subordinates at GVB are not willing to response to the availability and
attention of the managers.
An important conclusion that can be drawn from the cases at GVB is that interventions for
organizational development have to start with the organizational reality however problematic the
situation is. The organizational reality cannot be found by studying the formal functioning of the
organization: the consultant needs to reveal the truth about informal organizational functioning, this
can only be done by ‘muddling through’ the reality of organizational life and looking at the shadowy
side.
The review of the case studies of OD interventions in GVB leads to research questions such as: what
is the rationale of the ‘weird’ behavior of subordinates like the tram drivers, and what is the meaning
of these behaviors? Why do subordinates refuse to take responsibility for their behavior? Why do
subordinates distrust every new manager? Why do subordinates refuse to participate in how their
own work is organized ? Why do not they respond to the availability of their managers? What can be
said about the leadership style and the approach to change in the past and present of the cases?
What can be said about the history and the context of the organization, and how does it influence
the effectiveness of interventions?
These research questions serve as a guide for exploring the source domain of orthopedagogy that
was discovered by serendipity (Kampen & Schuiling, 2005).
Chapter 3 encompasses a relevant selection of findings in the domain of orthopedagogic studies,
which will be transferred to the concept of the neglecting organization and a set of interventions in
chapter 4. Parenting styles - especially neglecting - and their consequences on the development of
children will be used as a metaphor to understand the phenomena as reported in the case studies of
GVB. ‘Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of another, and its primary
function is understanding’ (Lakoff & Johnson, 1980: p.36). ‘Metaphors allow us to make sense of the
unfamiliar by drawing on the knowledge of the familiar’ (Inns, 2002, p. 306). The process of using
metaphors is described as: ‘metaphors are mappings from one conceptual domain to another’
(Lakoff & Turner, 1989). The domain of orthopedagogy is used as a source domain, it provides us
with language and meaning for the concepts of ‘safety’, ‘attention’, ‘recognition’, ‘initiating
structure’, ‘learning’, ‘restricting’, ‘suiting to the competences of organizational members’ and
‘suiting to the developmental stage of the organization’. Parenting is suggested as guiding a process
of development of children. The omission of guidance can result in deviant development or in a
developmental delay.
In the literature the distinction between ‘abuse’ and ‘neglect’ is found relevant for this study because
‘neglect’ can have more devastating consequences for children than ‘abuse’ (English, 1998). Neglect
means the omission of the parenting a child needs (Rink, 1995).
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Neglecting behavior of the parents consists of unavailability and ignoring the emotional and physical
needs for the care of a child, spoiling, indulgence, overprotection, overestimation or a dominant
attitude of the parents (Rink, 2004).
Particularly relevant to this study is the notion that neglecting is in general not an intentional
behavior of parents, but mostly a combination of a lack of awareness, knowledge, skills, commitment
and availability of the parents (Verhey, 1990). Neglect involves the interaction of ‘parenting deficits’,
‘child deficits’ and ‘community deficits’ (Smith & Fong, 2004). These elements are important in
diagnosing neglect. Neglect is a lengthy form of inadequate care (Hutchinson, 2004). The problematic
behavior of neglected children is an indicator of neglect and can be seen as functional for surviving
dangerous situations. In a time limit the damage from neglect shows itself in problematic behavior of
the children: the misbehavior is an indicator that has a diagnostic value (Thoomes-Vreugdenhil,
1999). Diagnosing neglect is hard because one needs to reveal that ‘a desired set of conditions of
behaviors’(McSherry, 2007) has been missing. The severity of the damage is related to the duration
of the neglect (Smith & Fong, 2004 and McSherry, 2007). Neglected children cannot cope with the
demands of their social environment: they cannot comply with the developmental tasks of their age
(Egeland et al., 1983). They learn to deal with the reality of life in their own way and learn how to
stand up and survive in a shrewd manner (Aichhorn, 1952). The behavior of neglected children can
be seen as incompetent as well as resistant (Redl & Wineman, 1987). Rosenthal (1987) points out
that this behavior is functional: the children maneuver themselves in an elusive position so they can’t
be held responsible for what they have done.
The literature concerning parenting is explored on the issue of how effective and ineffective
parenting styles differentiate. Two main factors are analyzed in the study of parenting behavior:
‘responsiveness’ (the way parents respond to the needs and competences of their child) and
‘demandingness’ (the way parents exercise demands and control over the child) (Maccoby & Martin,
1983). Four parenting styles and their effect on the development of children can be distinguished:
Authoritarian parents are highly demanding and directive, but not responsive. "They are
obedient and status-oriented, and expect their orders to be obeyed without explanation"
(Baumrind, 1991, p. 62). This style implicates obedience regardless of the needs and
competences of the child and can therefore result in deceptive adaptation.
Indulgent parents (also referred to as "permissive" or "nondirective") "are more responsive than
they are demanding. They are nontraditional and lenient, do not require mature behavior, allow
considerable self-regulation, and avoid confrontation" (Baumrind, 1991, p. 62). The absence of
structure often leads to problem behavior and is therefore less effective.
Authoritative parents are both demanding and responsive. "They monitor and impart clear
standards for their children’s conduct. They are assertive, but not intrusive and restrictive. Their
disciplinary methods are supportive, rather than punitive. They want their children to be
assertive as well as socially responsible, and self-regulated as well as cooperative" (Baumrind,
1991, p. 62). This style is found to be the most effective for the development of children to
autonomous and responsible persons.
Uninvolved parents are low in both responsiveness and demandingness. This parenting style
encompasses rejecting and neglecting styles and is found to have a more damaging impact on
the development of children than is the authoritarian style (Baumrind, 1991).
The studies of the treatment of neglected children indicate the preliminary importance of the
recovery of the routines in everyday life (Trieschman et al., 1980). The enactment of a protective
educative climate is an important condition (Slot & Spanjaard, 2009 and Van der Ploeg, 2010). The
authoritative style is the preferred parenting style with even an accent on the structuring dimension
to offer a maximum of predictability to the child.
The role of the social worker as a mentor in the treatment of neglected children is important: he
needs to keep a balance between involvement and distance (Broos & Van Dun, 1997). The mentor
needs to be able to handle tough resistance and work with the children without mutual relationships.
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The theoretical revenue from the source domain of orthopedagogic studies is transferred to the
domain of organizational development in chapter 4 resulting in a conceptualization of neglected
organizations. This encompasses a definition and a method for intervening including a phase of
diagnosing and a phase of recovery. The diagnosis consists of an instrument of 15 characteristics, the
description of the method for diagnosing and the description of the role and tasks of the consultant.
The strategy for recovery encompasses an instrument for implementing the necessary conditions and
a program for developing an appropriate leadership style. The instrument consists of 10 criteria a
neglected organization should meet as a condition to be able to stop the process of neglecting and
be able to start the process of recovery. The leadership program consists of interventions aimed at
developing an effective leadership style. Again the role and tasks of the consultant in this phase of
intervening are described. The intended effect of the change in leadership style is defined using the
concept of ‘organizational trust’ (Kramer, 1999) and the concept of ‘self efficacy’ (Bandura, 1977,
1982).
The distinction between ‘abuse’ and ‘neglect’ is thought to be relevant in an organizational context:
neglect is about not taking responsibility in the role as a manager and about the enactment of
ineffective leadership. Assumed is that neglect is not intended behavior but occurs by omission and
incompetence. In this study neglect as an act of managers is distinct from neglected organizations as
systems that contain the consequences of neglecting. Neglect in organizations is considered as a
lengthy or even permanent process that results in a fundamentally disturbed or even a broken
relationship between management and subordinates. This disturbed relationship is characterized by
mutual distrust, falsifying, and avoidance of responsibility and survival strategies of both parties. The
final consequence is non-responsiveness in the relationship between management and subordinates.
Very often neglect in organizations is denied and neglected. The nature of neglect implies that the
consultant and the board who hired him are faced with the unpleasant task of demonstrating the
damaging effects of neglect. They should bear in mind that members of the neglected organization
will deny, deceive, play games and cooperate coercively.
This study comes to the following definition of a neglected organization:
A neglected organization is an organization in which leadership and guidance of the organizational
development is missing over a long period of time and where as a result of this omission harmful
patterns of behavior have developed between management and subordinates (as in Glaser, 2002).
The method for diagnosing consists of four steps that are carried out by the consultant and members
of the management several times in a cyclic process. The first step is revealing behavioral patterns,
relationships and phenomena in the organization that are considered obvious or self-evident. The
second step is facing the participants with reality and giving attention to their response; then they
are asked if their behavior is appropriate to their role and responsibility. The third step is suiting the
phase of development of the organization. This means that the interventions match to the
competences and the needs of the members of the organization. The fourth step is to act in an
appropriate way. The interventions of the consultant carrying out the diagnoses are described just as
the competences needed to act successfully in a neglected organization.
The instrument for carrying out the diagnose consists of 16 characteristics regarding three aspects of
functioning:
The organization as a system:
1. A history of radical organizational change and frequent changes in the staff.
2. Commitment of the board to internal organizational problems.
3. Unity in leadership in the board and senior management.
4. Positioning and authority of the senior management.
5. Positioning and authority of the support staff.
6. Positioning and authority of operational management.
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The leadership behavior: to what extent are managers
7. Demanding to the performance of the employees.
8. Responsive to the competences and emotional needs of the employees.
9. Physically and emotionally available for the employees.
10. Members of operational management are accepted and supported by the senior management
and their subordinates.
The behavior of subordinates and members of the staff: to what extend is the following behavior
existend:
11. Infinite behavior.
12. Refusing to reflect and learn.
13. Avoidance of responsibility.
14. Self-preservation.
15. Severe resistance.
16. Subversion of authority.
The method for recovery of neglected organizations consists of an instrument of 10 criteria that need
to be implemented to stop the process of neglect and start the process of recovery. The criteria were
drawn from a combination of findings of successful treatment in families and in residential settings.
The 10 criteria are:
Concerning the board of the organization
1. The board is able to resist and handle pressure from the context of the organization and is able
to protect the borders of the organization as to guarantee stable internal affairs.
2. The vision and strategy that are initiated by the board level with the competences and the phase
of development of the organization.
3. The board is effectively committed to the operation of the organization.
Concerning demands and consequences of a stable daily organizational life
4. Expectations about social interactions between members of the organization at all levels are
explicit and concrete.
5. Misbehavior that threatens the stability of daily organizational life has consequences that shall
be held against the actor.
Concerning the position of the operational management
6. The members of the operational management are responsible for the performance of their work
unit or team.
7. The members of the operational management are competent in establishing and maintaining a
stable organizational life. They are willing to take responsibility in their role.
8. The members of the senior management and the board actively support the members of the
operational management.
Concerning the management of the process of change
9. The process of change is structured over time, is dedicated to recovery and monitored by the
board.
10. The interventions in the process of change are permanently checked in practice in relation to the
changes in the organizational reality.
The interventions that the consultant carries out involves three stages: firstly is to investigate the
presence or absence of the criteria, secondly is to advise about how to implement the missing
criteria, and thirdly to implement the missing criteria. This process of intervening shows that two
types of diagnosis are carried out: one to diagnose the pathology of neglect done with the help of 15
characteristics and one to diagnose the conditions for recovery done with the help of 10 criteria.
In the attitude of the consultant, the board and members of the management show a careful balance
between commitment and distance should be kept because relations are not reciprocal and though
resistance can be expected.
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The second part of the strategy for recovery is based upon the analogy between parenting styles and
leadership styles. The leadership styles are known in the literature as ‘consideration’ and ‘initiating
structure’ (Stogdill & Shartle, 1948, Hemphill, 1950, Fleishman, 1953) and show a perfect analogy
between the dimensions ‘responsiveness’ and ‘demandingness’. The description of the leadership
styles is enriched with relevant findings about the parenting styles.
The dimension ‘consideration’ is on the Y-axis and ‘initiating structure’ is on the X-axis in the
leadership model: now four leadership styles can be defined:

Consideration high

Participative

Authoritative
Initiating Structure
high

low

Laissez faire

Instructive

low
Leadership model with the dimensions of Fleishman (1961) enriched with aspects of parenting.
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consideration

low

high

Participative
Leader offers autonomy and
responsibility to subordinates :
how the work is to be done is loose,
seeks support for his decisions,
appeals to their competences and
exercises low structuring and
control.

Authoritative
Leader offers responsibility according
to capabilities, coaches in the work,
is demanding in commitment to
organizational goals, sets realistic
targets and is considerate in the
needs and attention for
subordinates.

Laissez faire
Leader assumes no responsiblity in
his role: fails to initiate structure
and neglects the needs and
competences of the subordinates.

Instructive
Leader bears sole responsibility:
decides unilaterally, determines what
is right and orders this to be done.

Initiating
structure
high

low
Description of the four leadership styles.
A difference can be made in ‘good’ and ‘bad’ leadership styles including the result of the
distinguished styles in a neglected organization:
An instructive leadership style will contribute in a neglected organization to a needed
predictability and is effective at the start of recovery from neglect.
An authoritative leadership style contributes to a healthy development of the organization.
A participative leadership style in which consideration for the needs of subordinates is high but
structuring is low, will be distrusted in a neglected organization and is therefore ineffective.
A laissez faire leadership style is harmful for the development of the organization and will
contribute to neglect. In a neglected organization it contributes to the neglect of neglect.
This study assumes that lengthy laissez faire leadership will disturb relationships to the extent that
members of the organization are no longer willing to restore the relationship spontaneously as
Schuiling (2001) found in a healthy organization. In a neglected organization components of
protection and safety need to be restored first. In doing so an instructive leadership style serves to
establish predictability in the organization (as in Colapinto, 1997).
To change leadership styles in the desired direction a program of interventions is developed. This
program consists of:
An opening conference: participants are members of operational and senior management and
the board.
Learning conferences attended by all members of operational management.
Peer reflection with members of operational management on cases.
Individual coaching of the members of operational management.
Team conferences with employees and their manager to assess everyday organizational life and
enforce the role and position as the immediate supervisor .
This program is accompanied by a series of meetings with the consultants and members of senior
management and board to adjust them to the change process in organizational life.
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The consultant aims to ensure support for the change in leadership style (in operational
management) from the board and the senior management. These steps are necessary to restore a
stable daily organizational life.
The intended effect of the change in leadership style is made tangible with the concept of ‘trust’. It
encompasses two variables: organizational trust and self-efficacy.
In neglected organizations the subordinates distrust the overall functioning of the organization and in particular - the persons who are responsible in management: the case of the public transport
company GVB illustrates a deep rooted distrust in every aspect of management and this is projected
towards new members of operational management. Neglected subordinates are what Kramer (1999)
calls ‘distrusters’. The analogy with neglected children is that they have learned to distrust
everybody. They have experienced the unavailability and neglect from their parents and tend to
think that they are themselves to blame as the cause of neglect (Erickson & Egeland, 1996,
Crittenden & Ainsworth, 1989, Van Hekken, 1992). That is why in this study self esteem defined as
self-efficacy is chosen as a possible outcome of change in leadership style. Assumed is that when selfefficacy is restored subordinates will take responsibility for their contribution to the well functioning
of the organization.
In this study it is assumed that change in leadership style will result in an increase of organizational
trust and an increase in self-efficacy of the subordinates.
Considerate leadership behavior means that the manager pays attention to the needs, capacities and
emotions of his subordinates and that the manager will involve the subordinates in matters related
to their work. This leadership behavior will contribute to the extent of trust subordinates have in the
organization and the management. Considerate leadership behavior is aimed at personal mastery
experiences of their subordinates, which contribute to their self-efficacy. The manager enforces the
performance and desired behavior by giving feedback on the behavior of their subordinates and by
doing this he contributes to the ‘elimination of defensive behavior’ (Bandura, 1977, p.196).
Structuring leadership behavior is aimed at restoring routines in the daily life of the organization and
by doing so contributes to a less threatening situation in the organization.
The manager will be demanding by setting suiting performance targets and define the norms of daily
social interaction in the workplace. The manager will be predictable in addressing the behavior of his
subordinates. Consistent behavior of the manager will contribute to increase of trust in the
organization is assumed.
The study of the literature of orthopedagogic studies and the transfer to the domain of OD has
resulted in:
a. The definition of the concept of a neglected organization.
b. An instrument consisting of 15 characteristics and a method to diagnose a state of neglect in
organizations.
c. An approach to recovery of neglected organizations consisting of an instrument and a method to
implement the 10 criteria for recovery and a program for change in the leadership style.
d. The definition of the intended effect of the interventions for recovery using the concept of
organizational trust and self-efficacy.
The research follows the two phases of intervention, diagnosis and recovery. In chapter 5 the
evaluation is reported on how useful the 15 characteristics are to diagnose a state of neglect in
organizations. Three case studies are conducted in organizations where symptoms of neglect were
found by the consultant. Every characteristic is reviewed regarding the usefulness of what it
contributes to a get a clear picture of the problems in the organization, and what each characteristic
reveals about the origins of the problems in the organization.
Then the question is answered whether the findings enable a conclusion about the state of neglect of
the organization.
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The findings of the study of the characteristics indicate that they are sufficiently discriminating and
deliver new information and insights about the problems in the organization. Some of the
characteristics about the context of the organization have been adjusted. The characteristic
regarding the prosperity of the organization is relevant for families but not for organizations. The
characteristics about the roles and positioning of members in the management and staff of the
organization need a more precise definition. The characteristics regarding the behavior of neglected
employees also apply to the behavior of members of management and staff. The empirical findings
lead to an additional characteristic regarding the subversion of authority that was found in all of the
three case studies.
The characteristics have the potential to assess neglect in the studied cases.
Two of the cases can be considered neglected organizations at the time of the diagnosis.
A remarkable finding is that the characteristics can indicate a state of neglect in the past: the
characteristics in one case regarding the context of the organization and the leadership behavior did
not indicate a state of neglect while on the contrary all the items of behavior of subordinates did
indicate neglect.
The conclusion is drawn that the characteristics help to reveal the dynamics of organizational life
necessary to assess neglect in organizations. The process of diagnosing using the four-step method is
found to be equally important as the instrument of the characteristics. Diagnosing is a process of
revealing in which the members of the organization feel both ‘perpetrators’ and ‘victims’: they are
part of the problem.
It takes time to engage participants in revealing the reality of organizational life. Once the reality can
be addressed a relief of speaking freely about what seemed to be a taboo is taking place. The way
participants react to the revealed organizational reality gives new information about the state of
neglect in particular the members of management being part of the problem.
The process of revealing gives clear insight to the ways in which roles and positions are occupied by
members of management and staff. In doing so the competencies and intentions of members of the
management and staff - including the board - are revealed regarding the enforcement of neglect, and
their potential for the organization to recover from neglect.
The case studies confirm the assumed lack of reciprocity in the relationships within the organization.
This implicates that the consultant cannot rely on mutual adjustment in the client system. The
consultant needs to be aware of denial, deception and betrayal, because the members of the
organization often are ashamed of the situation and feel they have failed. They will offer resistance
to the reports of the consultant. This means that the consultant needs to contract the back up and
support for his role with the board. The study of the phase of diagnosing indicates that this can be
theoretically distinct from the phase of recovery, but in the consulting process the phases are
iterative actions in one process of intervening. Every step to recover reveals new information about
the pathology: the reality is always worse than imagined.
The case studies lead to the conclusion that it is possible to make a substantiated statement about
the phenomenon of neglect in organizations. The new concept helps to reveal the problems in the
organization in other terms in order to understand the phenomena that appeared obstinate and
insoluble. To engage participants in revealing the organizational reality it is necessary to assume the
responsibility , though the consultant must accept that the responsibility is often denied by
members of the staff in a neglected organization.
Chapter 6 consists of two studies. The first study uses a qualitative approach to evaluate the
interventions for implementing the 10 criteria for recovery of neglect: the study is carried out in the
same organizations where the diagnoses were conducted.
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The second study is conducted using a quantitative approach to measure the effects of the
interventions on change of leadership style and on the assumed increase in organizational trust and
self-efficacy of employees: the study was carried out in only two of the organizations used in the case
studies due to the lack of longitudinal data in one of the organizations.
The first study that is reported in chapter 6 considers the interventions for implementing the 10
criteria for recovery. Assumed is that the interventions of the consultant contribute to the
implementation of the 10 criteria for recovery.
The measure consists of three moments in time: t0, t1 and t2. This examination of the existence of
the criteria is in fact a different kind of diagnosis: not to assess the pathology but to assess the
condition of the organization for recovery.At t0 the starting point the existence of the 10 criteria is
examined in the three cases, organization A, B and C . There are no big differences between the
organizations at the starting point: only 2 or 3 out the 10 criteria can be found. At t1 the degree of
acceptance of the advice given by the consultant regarding the implementation of the missing
criteria is examined. The degree of acceptance varies considerably.
At t2 is examined to what degree the missing criteria are implemented. The findings are that in the
organization B where the acceptance of the advice of the consultant was high all 10 of criteria are
implemented. In organization C notwithstanding that the acceptance of the advice was high in the
senior management the criteria were not implemented due to a lack of support of the board.
In organization A the conditions at the starting point allowed the senior management to implement
most of the criteria despite an explicit consent of the board.
The conclusion is that acceptance of the advice of the consultant can be significant but this does not
entail the advice is implemented. The influence on the implementation of 6 out of 10 criteria is
limited: the criteria concerning the attitude of the board and the positioning of the operational
management need the consent and support of the board and the senior management. The influence
of the consultants interventions is modest.
The assumed contribution of the consultant in implementing the 10 criteria is not confirmed in the
case studies. The acceptance of the advice given by the consultant can be high but there are other
circumstances and influences that determine the success of implementing. One of the indications
found in the case studies is that the unity both vertically and horizontally between members of the
board and staff is a very important factor in creating the conditions for successful recovery of
neglected organizations.
The second study concerns the measurement of the effects of the interventions on leadership style
and the effects on an assumed increase in organizational trust and self-efficacy.
Assumed is that a more authoritative style of leadership will have a similar effect on the
development of employees as would the authoritative parenting style on the development of
children. The program of interventions is aimed at enforcing both the considerate dimension of
leadership as well as the structuring dimension. It is predicted that the interventions will yield a
higher score on both dimensions of leadership. The result of a more considerate and structuring
leadership style is assumed to have an effect on organizational trust and on self-efficacy of
employees. It is predicted that both forms of trust will increase as a result of the interventions for
change of leadership style.
The effects are measured using a questionnaire constructed of items of existing questionnaires.
A pretest and posttest design was carried out in two cases, organization B and C.
Employees and their immediate supervisor were asked to fill out the questionnaire at t0 and t1 about
6 to 8 months later.
The results indicate that the assumed effects of the interventions for the change of leadership style
can be significantly demonstrated in one of the two cases. The effects of the interventions on
increase in trust are only significant on the variable ‘trust in immediate supervisor’ which is part of
the construct of organizational trust.
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The dimension of considerate leadership causes the effect. No significant effect on self-efficacy can
be found.
The results can be reported for one of the cases that participated in the measurement.
In chapter 7 the results of the entire study are compared and discussed.
Comparing the results is done by using a cross case analysis. The table shows an overview of the
findings in this study.
1

2
3
4
5
6
7

findings
Type of organization:
Branche
Head count
Lengthy problematic
development
Issue

Organization A

Organization B

Organization C

Non profit
130
Yes

Non profit
50
Yes

Non profit
220
Yes

Stagnating OD

Neglect of new
management

Defined by organization as

‘Problems in
communication
between
management and
subordinates’
In part
4

‘Orphaned
organization’

Habituation to
organizational
problems
‘Culture of
archipelago’

In part
2

Full scale
3

4 (8)

8 (9)

2 (5)

3 (7)

8 (10)

0 (3)

Not measured

Yes

No

Not measured

Yes, trust in
immediate
supervisor

No

Meet the 15/16 characteristics
Amount of criteria’s for recovery
present
Amount of accepted advices
(total of criteria’s present)
Amount of implemented advices
(total of criteria’s present)
Measurement change in
leadership
Measurement change
organizational trust and selfefficacy

The cases all show a lengthy problematic organizational development: the type and severity of the
problems is similar. The organizations are all products of mergers. The issue that is initially expressed
shows a non-responsiveness, an important warning signal for neglect. The diagnosis of the pathology
indicates that organization A cannot be labeled as a neglected organization but the employees
exhibit extreme behavior of neglect. Organization B can be labeled as neglected though the
employees exhibit only two of the five characteristics of the behavior associated with neglect.
Organization C is positive on all characteristics of neglect.
The diagnosis of the presence of conditions for recovery indicates no significant differences between
the cases. In organization B the acceptance of the advice of the consultant is most while in
organization A and C the acceptance differs under the members of the board and senior
management. In organization B all the missing criteria are implemented. In organization A the
missing criteria are implemented due to the commitment of the senior and operational management
in the relevant part of the organization. Organization C lacks the support of the board for
implementation of the criteria while there is an increase in division between members of senior
management. The effect of the interventions for a change in leadership style is measured in two of
the cases because a pretest and posttest measure could be carried out in these organizations.
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In organization B the predicted increase on the dimensions of considerate and structuring leadership
is found significant. An increase in trust in the immediate supervisor is also found.
It is plausible that an increase in trust in the immediate supervisor is found prior to an assumed
increase in trust in members of the senior management or the board because subordinates
experience the behavior of their immediate supervisor on a daily basis, while the performance of the
senior management and the board is less visible for subordinates.
No significant effect on self-efficacy of the subordinates was found. We advocate the measurement
of the effect of the interventions over a longer period of time to assess the assumed shift in increase
of organizational trust and self-efficacy. It is assumed that organizational trust is preliminary for an
increase in self-efficacy.
An overall conclusion of this study which examined effects of interventions to recover neglected
organizations is that several interventions ought to take place simultaneously. Some criteria are
more important than others: the commitment of the board to recovery is indispensable.
The criterion concerning the structure of management - especially a clear position of the operational
management - needs to be implemented first while in the meantime the interventions for change of
behavior in leadership take place.
The change in leadership style was conducted in a relatively short period of 8 months: this is an
encouraging finding for the relevance of the new concept and the interventions derived from the
source domain of orthopedagogy, but it needs further research over a longer period of time. The
findings of this study indicate that structuring of the social environment in organizations is analogous
to the pedagogical climate in the treatment of neglected children. A predictable social environment
in organizations is the context in which an authoritative leadership style is effective and subordinates
can develop organizational trust and self-efficacy.
The literature of orthopedagogic studies have already indicated that neglect is a lengthy insidious
process and recovery is not done overnight; it needs a prolonged and intense process of
organizational change.
This is an exploratory study that yields a new concept in the domain of organizational development.
The study offers new knowledge for practitioners in the field of management and consulting to solve
organizational problems. This knowledge can be added to the domain of OD. The study offers
instruments and methods for intervening in neglected organizations: this is a contribution to
evidence based consulting. The instruments and findings have been used successfully by the author
in several organizations over a period of five years.
The exploration of the domain of orthopedagogic studies has a broader potential for the domain of
OD. The analogy between parenting and leadership is inspiring and also practical in healthy
organizations. There are interesting interfaces to be explored between this study and studies of
destructive leadership and abusive supervision (Tepper, 2007), studies exploring the dark side of
organizations (Vaughn, 1996) and the study of tough issues in organizations (Vermaak, 2009).
The concept of the neglected organization belongs to the basics of every professional in the field of
consultancy and interim management. In case one is assigned to a project in the context of a
neglected organization this knowledge will provide recognition of the phenomenon. In these
circumstances failure of the traditional repertoire of interventions is imminent. Recognizing the
characteristics of a neglected organization and knowing how to cope with the absence of reciprocity
will help to decide whether one can succeed in a neglected organization or one is wiser to turn in
the assignment.
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Bijlagen
1.

Toelichting kwantitatief onderzoek

Schaalconstructie Leadership Behavior Description Questionnaire (LBDQ)
De vragenlijst over leiderschapsgedrag is afkomstig uit de Leadership Behavior Description
Questionnaire (LBDQ –form XII 1962). De LBDQ is ontwikkeld in het kader van de leiderschapstudies
van de Ohio State University in de jaren 50 en 60.
In hoofdstuk 4 zijn de leiderschapsstijlen beschreven. De vragenlijst is gekozen vanwege de
overeenkomst in betekenis van de ontwikkelde schalen met de dimensies die uit onderzoek naar
opvoedingsstijlen naar voren zijn gekomen.
De LBDQ is een instrument waarmee de medewerkers het gedrag van hun leidinggevende kunnen
beschrijven, ongeacht het soort organisatie waarin zij werken. Voorwaarde is dat de medewerkers in
de gelegenheid zijn om het gedrag van hun leidinggevende bij het leidinggeven aan hun afdeling of
het team hebben kunnen observeren (Stogdill, 1963). In de handleiding van de LBDQ XII wordt
aanbevolen dat minimaal vier respondenten per leidinggevende vereist zijn om een stabiele score te
verkrijgen van de betreffende leidinggevende. Een gemiddelde van zeven respondenten per
leidinggevende is wenselijk. Meer dan 10 respondenten per leidinggevende is niet vereist voor een
stabiele beschrijving. De uitgevoerde metingen voldoen aan dit vereiste.
Naast de LBDQ is een versie ontwikkeld voor gebruik in industriële bedrijven: de Supervisory Behavior
Description Questionnaire (SBDQ). Hierin zijn aanvullende items opgenomen betreffende de wijze
waarop de leidinggevende het werk structureert. In dit onderzoek is gekozen voor de LBDQ-form XII
(Stogdill, 1963).
Schriesheim en Kerr (1974) constateerden in een vergelijkend onderzoek naar de LBDQ en de SBDQ
dat de SBDQ items bevat die bestraffend gedrag, willekeur, gebruik van dwang of dominant gedrag
meten. Deze items passen niet in de conceptualisering van leiderschap in deze studie. Deze items
komen niet voor in de door ons gebruikte LBDQ-XII.
De LBDQ-XII uit 1962 is ten opzichte van eerdere versies uitgebreid met 10 factoren (totaal dus 12
factoren) die een breder spectrum van leiderschapsgedrag meten en bestaat uit 100 items. Voor dit
onderzoek zijn de factoren initiating structure en consideration relevant vanwege de parallelle
betekenis met opvoedingsstijlen en de conclusies van Schriesheim en Stogdill (1975) na factoranalyse
van drie versies van de schalen.
In de LBDQ-XII zijn negen items voor respectievelijk initiating structure en consideration gelijk aan de
versie uit 1957: op elk van de schalen is door Stogdill één nieuw item toegevoegd. Dit is de hier
gebruikte versie bestaande uit 10 items voor initiating structure en 10 items voor consideration.
De vragenlijsten en de handleiding zijn te vinden op internet op:
http://fisher.osu.edu/offices/fiscal/lbdq
In eerste instantie is gezocht naar bestaande Nederlandse vertalingen van de LBDQ. Er is een versie
van Philipsen (1965), een verkorte versie van de SBDQ van Syroit (Syroit, 1979) en een versie van de
SBDQ van de Vries, Roe en Taillieu (1996). In deze versies komen slechts zes items overeen met de
hier gebruikte versie van de LBDQ. In de masterthese van Van den Bergen (2008) zit een Nederlandse
versie. Bij de kwaliteit van de vertaling kunnen vraagtekens geplaatst worden.
De toelichting en de vragen zijn door de onderzoeker zelf vertaald in het Nederlands. De concept
vertaling is voorgelegd aan vijf collega’s die over een goede beheersing van de Engelse en
Nederlandse taal beschikken. Bovendien is de vertaling voorgelegd aan een ervaren docent Engels
die regelmatig in Groot Brittannië verblijft en qua taalbeheersing als native speaker kan worden
aangemerkt.

193

In dit onderzoek is een versie van de vragenlijst voor medewerkers en voor leidinggevenden gebruikt.
Het verschil is de persoonsvorm waarin de vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld: ‘mijn
leidinggevende kondigt veranderingen van te voren aan’ (in te vullen door de medewerkers) of ‘ik
kondig veranderingen van te voren aan’ (in te vullen door de leidinggevende). De Nederlandse versie
van de gebruikte vragenlijst is aan het slot van de bijlage opgenomen.
Betrouwbaarheid
De beschrijvingen van de leiderschapsfactoren initiating structure en consideration zijn zeer stabiel
en consistent gebleken in verschillende situaties en typen organisaties (Taylor, Crook & Dropkin,
1961 en Philipsen, 1965). Schriesheim en Kerr (1974) hebben de interne consistentie van de
verschillende versies van de vragenlijsten geëvalueerd en constateren dat de items op de
consideration schaal van ieder instrument sterk correleren met de andere consideration items en niet
correleren met de items op de initiating structure schaal. Andersom constateren zij dat de items op
de initiating structure schaal, onafhankelijk van de consideration items, onderling sterk correleren
met de andere structuring items.
De betrouwbaarheid van de schaal consideration in de LBDQ-XII is door Schriesheim en Kerr (1974)
berekend op Cronbachs alfa .90 en voor initiating structure .78.
Brown (1967) voerde een factoranalyse uit op de 12 subschalen van de LBDQ-XII op basis van de
scores van 1551 leerkrachten die het leiderschapsgedrag van 170 leidinggevenden beschreven op
Canadese scholen. Hij vond dat er twee factoren van een hogere orde zijn die 76% van de variantie
verklaren van de 12 subschalen: er was een cluster rond initiating structure en een cluster rond
consideration. De twee genoemde factoren vormen consistent het kader voor het beschrijven van
leiderschapsgedrag op basis van de factoranalyses (Bass, 1990).
Schriesheim en Stogdill (1975) voerden een vergelijkende factoranalyse uit op de
onderzoeksgegevens van drie versies van de vragenlijst: de LBDQ, SBDQ en de LBDQ-form XII. Zij
hebben de drie versies afzonderlijk gefactoranalyseerd met gebruikmaking van de prinicipal axes
method with varimax rotation, employing the same parameters for all three analyses. Op basis
daarvan concluderen zij dat de LBDQ-XII en de LBDQ het beste voldoen voor het meten van
leiderschapsgedrag. Van deze twee verdient de LBDQ-XII de voorkeur, omdat de factorstructuur het
minst complex is, vrij is van productiegeoriënteerde items, met succes op validiteit is getest en 50%
korter is dan de oorspronkelijke LBDQ-vragenlijst. Schriesheim (1979) vond in een studie van 308
medewerkers van een nutsbedrijf dat er geen verschil in beschrijving van het gedrag van de
leidinggevende optrad naar de medewerker persoonlijk of het gedrag van de leidinggevende in
groepen.
Validiteit
Stogdill (1969) onderzocht de validiteit van de beschrijvingen van leiderschapsgedrag. Validiteit
betekent dat de betreffende subschaal het gedragspatroon meet dat het beoogt te meten. Stogdill
heeft daarop een scenario laten schrijven voor de subschalen van de LBDQ-XII. In het scenario
werden de rollen beschreven op basis van het gedragspatroon. Ervaren acteurs speelden de rollen
van leidinggevenden en medewerkers. Elke rol werd door twee acteurs gespeeld. Dit werd op film
opgenomen. Aan de hand van de filmbeelden vulden observatoren de vragenlijst in voor het gedrag
dat zij waarnamen. Zij namen geen significante verschillen waar tussen de wijze waarop de
verschillende acteurs dezelfde rol speelden. Op basis daarvan trok Stogdill de conclusie dat de
schalen meten wat zij beogen te meten.
In vier verschillende soorten organisaties is een meting uitgevoerd om de ontwikkelde vragenlijst te
valideren. Dit betreft onderdelen van een Welzijnsinstelling, een instelling voor Huishoudelijke Zorg,
een Hogeschool alsmede een kleine gemeente in zijn geheel.
De vragenlijst is afgenomen onder de medewerkers, hun direct leidinggevenden en hun managers of
directeuren. De uitkomsten zijn op herkenbaarheid getoetst bij de direct leidinggevenden en hun
managers en directieleden.
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Zowel de direct leidinggevenden als hun superieuren herkenden de uitkomsten en gaven aan dat
deze niet verschilden van hun inzichten in het functioneren van de betreffende leidinggevenden.
De schalen S (Initiating Structure) en C (Consideration) kennen elk 10 items.
Vragenlijst leiderschap (LBDQ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Item
kondigt veranderingen van te voren aan
maakt zijn opvattingen duidelijk naar het team
maakt het door kleine dingen prettig om in dit team te werken
probeert zijn nieuwe ideeën uit met het team
is gesloten
let op het persoonlijk welbevinden van de teamleden
draagt bijzondere taken over aan teamleden
maakt een werkverdeling
handhaaft duidelijke prestatienormen
legt niet uit waarom hij iets doet
handelt zonder het team te raadplegen
behandelt alle teamleden als zijn gelijken
moedigt het gebruik van uniforme procedures aan
staat open voor verandering
zorgt ervoor dat zijn positie in het team voor ieder duidelijk is
is welwillend en benaderbaar
vraagt van zijn teamleden dat zij zich houden aan regels en voorschriften
laat zijn teamleden weten wat van hen verwacht wordt
doet wat met suggesties van de teamleden
bepaalt wat er gedaan moet worden en hoe dat gedaan moet worden

schaal
C
S
C
S
C
C
S
S
S
C
C
C
S
C
S
C
S
S
C
S

De vragen worden gescoord op een Likert-schaal met de volgende waarden:
1. = nooit
2. =bijna nooit
3. =af en toe
4. =vaak
5. =altijd
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Schaalconstructie organizational trust en self-efficacy
De vragen over organizational trust en self-efficacy betreffen schalen afkomstig uit de vragenlijst van
Huiskamp et al. (2008) die onderzoek hebben verricht naar innovatief werkgedrag, waarvoor als
determinanten onder meer het sociale netwerk en de persoon zelf zijn onderkend. Vertrouwen
wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor innovatief werkgedrag. Dit vertrouwen is nodig op
het horizontale niveau van collega’s onderling en verticaal tussen medewerker en de direct
leidinggevende. De vragenlijst van Huiskamp et al. (2008) bevat schalen die aspecten van
organizational trust meten, namelijk het vertrouwen in de werkgever, vertrouwen in collega’s en
vertrouwen in de direct leidinggevende. De items in deze schalen sluiten aan bij kenmerken die
medewerkers aan betrouwbare leidinggevenden toeschrijven (zie Gabarro, 1978, Butler, 1991 en
Tyler & Degoei, 1996) namelijk vakkennis, eerlijk en oprecht zijn, consistentie, openheid en ‘het
goede met mij voorhebben’.
Self-efficacy is door Huiskamp et al. (2008) aangemerkt als een onderdeel van innovatief werkgedrag.
Huiskamp et al. (2008) hebben het begrip self-efficacy in hun vragenlijst aangeduid met
zelfvertrouwen, waarmee zij het vertrouwen in eigen kunnen bedoelen, het oordeel van de
medewerker over zijn vaardigheden voor het vervullen van zijn werk.
In de schaalconstructie is het item voor werktevredenheid uit de vragenlijst van Huiskamp et al.
(2008) opgenomen in de vragenlijst, vanuit de gedachte dat dit een onderdeel is van self-efficacy:
tevreden zijn met het werk draagt bij het vertrouwen in eigen kunnen.
Bij de analyse van de gegevens is het item ‘ik doe mijn werk met veel plezier’ is uit de subschaal selfefficacy verwijderd omdat dit de betrouwbaarheid van de schaal organizational trust en self-efficacy
verminderde (.64).
Voor deze studie wordt de redenering gevolgd dat organizational trust een voorwaarde is om tot
self-efficacy te komen. Anderen, leidinggevenden en directe collega’s, nemen waar dat de eigen
gedragingen van de medewerker met goed resultaat worden uitgevoerd. Maar dan moet de
medewerker de informatie over zijn gedrag of concreter, de reactie op het gedrag, wel als waar en
betrouwbaar ervaren.
Huiskamp gebruikt een 6-punts Likert schaal met de antwoordcategorieën (Huiskamp et al. 2008):
1. Zeker niet
2. Nauwelijks
3. Enigszins
4. Wel
5. Zeker wel
6. Weet niet
De mogelijkheid ‘weet niet’ is in het huidige onderzoek niet opgenomen om een zo hoog mogelijke
respons te verkrijgen. Er is een 5-punts Likert schaal gehanteerd met dezelfde antwoordcategorieën
als onder 1 t/m 5 in de schaal van Huiskamp.
Vragenlijst organizational trust en self-efficacy:
Vertrouwen in werkgever
1. Ik heb vertrouwen in de vakkundigheid van de directeur.
2. De directeur is altijd eerlijk en oprecht.
3. Ik kan op de directeur aan.
4. De directeur is open en direct naar mij toe.
5. Ik vertrouw erop dat de directeur het goede met mij voorheeft.
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Vertrouwen in collega’s
6. Ik heb vertrouwen in de vakkundigheid van mijn directe collega’s.
7. Mijn directe collega’s zijn altijd eerlijk en oprecht.
8. Ik kan op mijn directe collega’s aan.
9. Mijn directe collega’s zijn open en direct naar mij toe.
10. Ik vertrouw erop dat mijn collega’s het goede met mij voorhebben.
Vertrouwen in direct leidinggevende
11. Ik heb vertrouwen in de vakkundigheid van mijn direct leidinggevende.
12. Mijn direct leidinggevende is altijd eerlijk en oprecht.
13. Ik kan op mijn direct leidinggevende aan.
14. Mijn direct leidinggevende is open en direct naar mij toe.
15. Ik vertrouw erop dat mijn directe leidinggevende het goede met mij voorheeft.
Self-efficacy
16. Ik ben er zeker van dat ik goed ben in mijn werk.
17. Ik ben in staat om nieuwe dingen te doen.
18. Ik ben goed in het oplossen van problemen in mijn werk.
Werktevredenheid
19. Ik doe mijn werk met veel plezier.

Procedure voor afnemen van de vragenlijst
De procedure van afnemen van de vragenlijst met bovengenoemde schalen was als volgt:
De vragenlijst is op papier afgenomen;
De meting is in de casus-organisaties door de Raad van bestuur of directie per email
aangekondigd met een korte omschrijving van het doel van de meting, de garanties omtrent
anonieme verwerking, wat de organisatie met de resultaten gaat doen en dat de medewerkers
een terugkoppeling zullen krijgen van de resultaten;
Ten behoeve van het afnemen is een schriftelijke handleiding gemaakt.
De vragenlijst is afgenomen tijdens een regulier overleg met het personeel in aanwezigheid van
de onderzoeker danwel een leidinggevende of een staffunctionaris van P&O.
Daarbij werd een mondelinge instructie gegeven voor het invullen van de vragenlijst op basis van
de handleiding.
De vragenlijsten werden direct na het invullen ingenomen door de onderzoeker danwel de
leidinggevende die vervolgens de vragenlijsten per post opstuurde naar de onderzoeker.
Schriesheim, Kinicki en Schriesheim (1979) wijzen op de risico’s van vertekening bij het invullen van
vragenlijsten zoals de LBDQ:
Halo-effect: het verschijnsel waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit bij de
respondent de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn.
Mildheid: de respondent wil niet te hard oordelen over het gedrag van zijn leidinggevende
omdat het een aardig persoon is.
Sociale wenselijkheid: de antwoorden geven waarvan de respondent denkt dat die verwacht
worden, of uit vrees om afgerekend te worden bij een eerlijk oordeel.
De neiging om het met een bewering eens te zijn is vaak sterker dan het ermee oneens te
zijn. Dit leidt tot een positievere score dan in werkelijkheid het geval is.
Schneider (1973) wijst er op dat respondenten ertoe neigen de vragenlijst in te vullen
overeenkomstig hun impliciete opvattingen en stereotype beelden van het gedrag van
leidinggevenden en niet zozeer hun eigen ervaring weergeven.
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Schriesheim en DeNisi (1978) vonden dat naarmate de respondenten over meer en specifieke
informatie over het functioneren van de organisatie beschikken, zij nauwkeuriger de vragenlijst
invulden en minder op impliciete opvattingen leunden. De medewerkers die voor dit onderzoek de
lijst invulden kenden hun direct leidinggevende minimaal 3 maanden.

Gegevensverwerking
Aan de hand van de vragenlijsten is een database ontworpen en beschreven in een codeboek.
De gegevens zijn door de onderzoeker of een junior adviseur handmatig ingevoerd in de database.
Elke vragenlijst is vooraf op volledigheid gecontroleerd en van een volgnummer voorzien.
Vragenlijsten waar in deel 1 (algemene gegevens) gegevens omtrent de respondent ontbraken, zijn
wel ingevoerd. In 10% van de gevallen vulden respondenten de gegevens niet in, waarvan zij dachten
dat die tot hun persoon te herleiden zouden zijn. Deze reactie mag in een verwaarloosde organisatie
verwacht worden, omdat hier wantrouwen heerst dat ook op de onderzoeker geprojecteerd wordt.
Vragenlijsten, waar in deel 2 (vragen over de direct leidinggevende) meer dan 5 items (van totaal 20
items) niet gescoord waren, zijn terzijde gelegd. Dit geldt ook voor deel 3 (vragen over uzelf en uw
werkomgeving). In 5% van de gevallen vulden medewerkers de vragen over vertrouwen in de directie
niet in, omdat zij daar geen zicht op zeiden te hebben. Deze vragenlijsten zijn wel in het onderzoek
betrokken.
In de database is een bewerking uitgevoerd, waarin de ontbrekende waarden zijn berekend aan de
hand van de gemiddelde scores en vervolgens zijn toegevoegd.
Op basis van de originele vragenlijsten zijn de schalen geconstrueerd: de schaal Consider, de schaal
Structure en de schaal SEFF (self-efficacy).
Voor de schaal Consider zijn de scores op de vragen 5, 10 en 11 omgecodeerd, omdat deze negatief
gesteld waren. Bij het invoeren bleek dat respondenten de wijze van stellen begrepen.
De respons was als volgt:
organisatie
A
B
C
D
E
F
G
H
totaal

soort meting

aantal
personeelsleden
Effectmeting 97
Longitudinaal 67
Longitudinaal 220
Eenmalig
97
Eenmalig
81
Eenmalig
135
Eenmalig
253
Eenmalig
248
1298

T0

respons
%

50
118
87
48
94
196
71
602

78%
53%
90%
59%
70%
77%
29%

T1
82
52
133

respons
%
85%
81%
60%
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Tabel bijlage I.1respons van de verrichte metingen
De resultaten van de organisaties waar eenmalig een meting is uitgevoerd (organisatie A en D tot en
met H), zijn niet in deze studie opgenomen.
Wel is een eerste aanzet gegeven tot een validering van de meting: daartoe zijn in organisatie A en D
tot en met H de uitkomsten vergeleken met gehouden interviews met de leidinggevenden over de
scores. Van de geïnterviewde leidinggevenden herkende 90% van hen de uitkomsten.
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