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Tweede Kamer wil uitleg 
beveiliging Schiphol 
 
De Volkskrant - 06 februari 2008  
RIJSWIJK - De Tweede Kamer heeft 
woensdag verontrust gereageerd op de 
aankondiging van een SBS-rapportage 
waarin wordt geconcludeerd dat de 
beveiliging van Schiphol lek is. Een 
Kamermeerderheid wil snel opheldering 
van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken. De Koninklijke 
Marechaussee stelt een diepgaand 
onderzoek in op verzoek van minister 
Ernst Hirsch Ballin van Justitie. 
In het programma Undercover in 
Nederland zal journalist Alberto Stegeman 
zondagavond laten zien hoe hij een 
nepbom langs de beveiliging van Schiphol 
wist te smokkelen. De journalist slaagde 
hierin door vermomd als platform-
medewerker op pad te gaan met de 
toegangspas van iemand anders. Het is 
volgens hem kinderlijk eenvoudig om via 
de personeelsingang een nepbom aan 
boord van een vliegtuig te krijgen en grote 
partijen drugs langs de douane te 
smokkelen. (…) 
Een woordvoerder van de luchthaven wilde 
woensdagochtend niet reageren op dit 
specifieke voorval. Wel zei hij dat Schiphol 
voldoet aan Europese regels en daarop 
geregeld wordt gecontroleerd. (…) 
Veiligheidsregels 
Dat lek moet worden gedicht door de 
strenge veiligheidsregels die gelden voor 
passagiers op Schiphol ook op te leggen aan 
personeel dat op de luchthaven werkt. ‘Het 
is heel ernstig dat de achterdeur bij wijze 
van spreken gewoon open staat. Wat ons 
betreft moeten de veiligheidsregels worden 
aangescherpt. Bij uitstek voor Schiphol 
geldt natuurlijk dat de risico's gigantisch 
zijn.’  
Het CDA heeft inmiddels schriftelijke 
vragen gesteld aan minister Hirsch Ballin. 
De regeringspartij wil weten in hoeverre de 
beveiliging op de luchthaven waterdicht is. 
 

Voorwoord 

Lippenstift en parfum moeten zorgvuldig worden 

geseald in transparante zakjes. En een flesje water 

in de tas? Opdrinken of meteen weggooien. 

Anders kom je het vliegtuig niet in. Sinds de 

aanslagen van 11 september 2001 is de beveiliging 

van Schiphol enorm toegenomen. Maar al deze 

nieuwe maatregelen hebben Schiphol nog steeds 

niet ‘waterdicht’ gemaakt, zo bleek uit een SBS- 

rapportage van afgelopen februari. De media en 

de Tweede Kamer sprongen er direct bovenop, 

want als Schiphol niet goed beveiligd is, loopt heel 

Nederland gevaar.  

 

De steeds verder doorgevoerde veiligheids-

maatregelen hebben consequenties gehad voor 

het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de 

beveiliging van Schiphol: Group 4 Securicor 

Aviation Security (G4S AS). Via mijn werk bij 

PACE consultants kwam ik in contact met G4S 

AS. Van mijn baas vernam ik dat binnen die 

organisatie veel veranderingen gaande waren. Hij 

vertelde dat er onrust heerste. Er was in het 

verleden een hoop gebeurd: veranderingen aan de 

top en steeds veranderende wetgeving, wat zorgde 

voor onduidelijkheid op de werkvloer. Daar 

kwam nog eens bij dat er vanuit de top weinig 

aandacht was geweest voor het personeel. Het 

werd duidelijk dat er binnen die organisatie orde 

op zaken gesteld moest worden. Door het 

aantrekken van een nieuw managementteam (MT) 

met grote veranderingsdrang, zou de organisatie 
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weer op de rails moeten komen.  

Na een aantal gesprekken gevoerd te hebben binnen G4S AS, werd mij al snel duidelijk dat de 

knelpunten alleen maar opgelost konden worden als er veranderingen op alle vlakken van de 

organisatie zouden plaatsvinden. Het betrof hier een organisatieverandering in de breedste zin van 

het woord. Dit fascineerde mij enorm. Het leek mij voldoende stof tot nadenken en onderzoeken te 

geven en het is een grote persoonlijke uitdaging om zo’n complexe verandering te analyseren.  

 

Een organisatieverandering is een bijzonder ingewikkeld proces. Centraal staat hierbij de complexe 

dynamiek tussen organisatiecultuur, interne communicatie, manieren van leidinggeven en 

organisatiestructuur. Dit ingewikkelde proces en die complexe dynamiek hebben tijdens mijn studie 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap mijn interesse gewekt. Om die reden heb ik organisatiecultuur, 

interne communicatie, manieren van leidinggeven en de organisatiestructuur in hun dynamische 

verhouding tot elkaar voor dit afstudeeronderzoek bestudeerd. Deze scriptie vormt het verslag van 

mijn afsluitende onderzoek voor de master Communicatie, Beleid en Management.  

 

E.G. Bremmer 

Utrecht, 2008  
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1. Inleiding  

We leven in een wereld waarin de enige constante verandering is.1 Alles verandert continu en 

voortdurend: het weer, de seizoenen, mensen, gedachtes, regeringen en het economische klimaat. 

Binnen organisaties is dat niet anders. Organisatieverandering is waarschijnlijk het onderwerp waar 

binnen de organisatiewetenschap het meeste onderzoek naar gedaan is. Toch blijkt dat al die 

onderzoeken nog niet hebben kunnen leiden tot verandermodel of –theorie dat altijd het gewenste 

effect heeft. 

Het kan al een buitengewoon moeilijk karwei zijn om het gedrag van één persoon te veranderen. 

Het veranderen van tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen binnen een organisatie kan 

een Herculesklus zijn.2 Een belangrijke reden voor de moeilijkheid van het doorvoeren van 

veranderingen is de betrekkelijke ongrijpbaarheid van organisaties. Een organisatie is een sociaal 

systeem dat niet louter uit losse onderdelen bestaat en uit elkaar gehaald kan worden zoals een 

apparaat, waar men enkel moertjes en schroefjes nodig heeft om het geheel bij elkaar te houden.3 

Alles binnen een organisatie staat in voortdurende verbinding met elkaar. Die verbinding staat in dit 

onderzoek centraal. De relaties tussen de organisatiecomponenten tonen aan dat men geen nieuwe 

organisatiecultuur kan realiseren zonder aandacht te besteden aan interne communicatie, manieren 

van leidinggeven en organisatiestructuur. Deze vier componenten verhouden zich tot elkaar in een 

zogenaamde ‘dynamische vierhoek’4: de auteurs Bos en Mastenbroek hebben een model ontworpen  

dat beschrijft hoe deze componenten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en direct en 

voortdurend invloed op elkaar hebben. Binnen dit dynamische proces spelen de vier componenten 

verschillende rollen bij een organisatieverandering. 

 

De hoofdrol in organisatieveranderingen is volgens Stoter weggelegd voor interne communicatie, 

met name in de besturing van de veranderprocessen.5 Communicatie is binnen de context van de 

organisatie verweven met componenten als organisatiecultuur en manier van leidinggeven. Deze 

drie verkeren met elkaar en ten opzichte van elkaar in een zeer dynamische verhouding. De vierde 

component, organisatiestructuur, heeft als randvoorwaarde ook een belangrijke rol in dit proces, 

namelijk het verzorgen van een goede taakverdeling en coördinatie hiervan, al is deze rol wel meer 

                                                 
1 Mastenbroek, 2000, 1. 
2 Kotter, 2002, 22. 
3 Caluwé e.a. 2005, 11. 
4 Bos & Mastenbroek, 1998. 
5 Stoter, 1997, 12. 
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te zien als een statische rol. 6 Die statische rol wordt veroorzaakt doordat structuur voornamelijk op 

papier vastligt en de andere componenten in veel directere zin bepaald worden door het menselijk 

handelen. Door de invloed van communicatie op de organisatiecultuur en de manieren van 

leidinggeven, is communicatie hét instrument bij uitstek om veranderingen op deze vlakken door te 

voeren.7 Door communicatie kunnen mensen geïnformeerd worden, waardoor ze betrokken raken 

met het veranderingsproces. Door te communiceren krijgen medewerkers inzicht in het belang van 

de verandering, het traject en het beoogde doel. Met behulp van communicatie kan men acceptatie 

creëren voor de veranderingen, waardoor eventuele weerstand om te veranderen zal afnemen. Deze 

hoofdrol bij veranderingen voor interne communicatie blijkt onder andere uit een onderzoek onder 

bedrijven die de laatste jaren een fusie hebben meegemaakt. Zeventig procent van de respondenten 

bleek het succes van de fusie te verklaren uit de wijze waarop het veranderproces met interne 

communicatie was begeleid.8 Tachtig procent van de managers beschouwt interne communicatie als 

een van de kritische succesfactoren of zelfs als dé kritische succesfactor. Het overgrote deel van hun 

agenda bestaat uit allerlei vormen van communiceren. Toch zorgt de communicatie voor veel 

onvrede bij voornamelijk de grotere bedrijven, wat zijn doorwerking heeft op de organisatiecultuur.9  

 

Voor dit afstudeeronderzoek is onderzocht hoe de ‘dynamische vierhoek’ in een veranderingsproces 

van een specifieke organisatie er concreet uitziet en functioneert. Er is gekeken hoe de vier 

componenten afzonderlijk functioneren en hoe ze juist in hun onderlinge afhankelijkheid 

functioneren en een dynamiek vormen. Daarnaast is, gezien bovenstaande, specifiek op de rol van 

communicatie gelet. 

Vraag- en doelstelling van het onderzoek 

De organisatie die centraal staat in dit onderzoeksrapport, is Group 4 Securicor Aviation Security 

(G4S AS). Dit is een organisatie die zich richt op de beveiliging van Schiphol. Het 

veranderingsproces wat bij G4S AS is ingezet, heeft alleen maar kans van slagen als in heel de 

organisatie zaken veranderen. Zo wil het management af van een negatieve sfeer onder het 

personeel. Deze sfeer wordt onder andere veroorzaakt door onduidelijkheid op de werkvloer 

vanwege steeds weer veranderende regelgeving dankzij toenemende terroristische dreigingen, een 

directieve manier van leidinggeven en vele wisselingen in de top. Die veranderingen en 

                                                 
6 Bos & Mastenboek., 1998, 11. 
7 Delden, 1999, 11. 
8 Koeleman, 2003, 121. 
9 Koeleman, 2003, 121. 
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De componenten 

- organisatiecultuur 

- interne communicatie 

- manier van leidinggeven 

- structuur 

De ‘dynamische vierhoek’ 
 

Organisatiecultuur 

Manier van 
leidinggeven 

Organisatiestructuur 
 

Interne communicatie 
 

Casestudie 
 
 

bij  
G4S AS 

onduidelijkheden hebben de medewerkers weerbarstig en pessimistisch gemaakt ten opzichte van 

weer nieuwe veranderingen. Afgelopen jaar is er een nieuwe business manager aangesteld bij G4S 

AS en hem is de opdracht gegeven om ‘wat aan die negatieve sfeer te gaan doen’ en er voor te 

zorgen dat de medewerkers plezier krijgen in hun werkzaamheden. Er is een verandertraject gestart 

en dat traject zal in dit afstudeeronderzoek belicht en geëvalueerd worden aan de hand van de 

‘dynamische vierhoek’.  

 

De doelstelling van het onderzoek kan als volgt worden omschreven:  

Inzicht verwerven in de complexiteit van organisatieverandering bij G4S AS met behulp van 

een analyse aan de hand van de ‘dynamische vierhoek’10 en de daaraan ten grondslag liggende 

theorie. 

 

De hoofdvraag die hieruit voortvloeit, luidt als volgt: 

Welke inzichten op het gebied van communicatie geeft een analyse aan de hand van de 

theorie rond de ‘dynamische vierhoek’ over de complexe organisatieverandering binnen 

G4S AS?  

 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd om bovenstaande hoofdvraag te beantwoorden: 

1. Hoe zien de verschillende componenten van de ‘dynamische vierhoek’ voor en tijdens het 

veranderproces bij G4S AS eruit? 

2. Hoe en in welke mate werken de componenten op elkaar in bij G4S AS? 

3. Is de rol van het component ‘interne communicatie’ bij de organisatieverandering van G4S 

AS inderdaad een sleutelfactor?  

 

                                                 
10 Bos & Mastenbroek, 1998. 

 Figuur 1. Eenvoudige weergave opbouw onderzoek. 
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Afbakening en verantwoording onderzoeksveld 

Veranderprocessen zijn oneindig ingewikkeld en moeilijk om in totaliteit te onderzoeken. Er 

bestaan duizend en één modellen die dit willen verklaren. Voor dit onderzoek is er gekozen om 

slechts één model te gebruiken en hiermee de diepte in te gaan. De keuze voor dit model uit zich in 

het feit dat hierin de vier meest basale componenten centraal staan. Deze zijn praktisch in elke 

organisatie zijn terug te vinden. Voor het onderzoek naar de werking van de vier componenten uit 

het model is getracht om per component voornamelijk gebruik te maken van vooraanstaande 

auteurs over een component. Hiertoe is gekozen om de omvang van dit onderzoeksrapport beperkt 

te kunnen houden. Daarnaast is aanvullende informatie gezocht om de bestaande inzichten over 

een component zo compleet mogelijk te maken.  

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Een luchthaven als Schiphol is een bijzonder dynamische omgeving waar hoge eisen worden gesteld 

aan de beveiliging, waarvan G4S AS de grootste beveiliger is. Door de toegenomen dreigingen van 

terrorisme en steeds nieuwe regelgeving, is er de laatste jaren veel veranderd binnen de beveiliging 

van Schiphol. De veranderingen, bedoeld om de beveiliging zo optimaal mogelijk te laten 

functioneren, zijn voor het operationele personeel merkbaar in het uitvoeren van hun alledaagse 

werkzaamheden. Het is dus van wezenlijk maatschappelijk belang dat het operationele personeel 

haar werkzaamheden gedreven en met grote precisie kan uitvoeren. De veranderingen die nu 

gaande zijn binnen G4S AS, zijn gericht op het optimaliseren van de omstandigheden waarin het 

operationele personeel werkzaam is, zodat de veiligheid van ons land en al haar gasten gewaarborgd 

blijft. Met dit onderzoek wordt inzicht verschaft in het veranderproces van G4S AS. Van die 

inzichten die hieruit voortkomen, kan de organisatie leren zodat in de toekomst veranderingen met 

meer kennis uitgevoerd kunnen worden.  

Aan de hand van wetenschappelijke literatuurbronnen geeft dit onderzoek het overzicht van de 

mogelijke werking en invloed van de ‘dynamische vierhoek’ aangescherpt, aangevuld en voorzien 

van kritische kanttekeningen. Er is nog niet veel over de ‘dynamische vierhoek’ geschreven. Wel is 

zonder dat over de ‘dynamische vierhoek’ wordt gepraat, veel geschreven over de verschillende 

aspecten en de samenwerking tussen deze componenten beschreven. Dit is echter vaak onvolledig 

of vanuit een van de deelgebieden bekeken, en het beschrijft niet het complete complexe spel tussen 

de componenten. Met dit onderzoek wordt getracht deze hiaten in de beschikbare kennis en 

informatie te verkleinen. Het onderzoek is erop gericht een completer beeld van de potentiële 
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werking van de ‘dynamische vierhoek’ te geven, om daarmee een bescheiden bijdrage te leveren aan 

wetenschappelijk onderzoek. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk twee beschrijft de theorie van de ‘dynamische vierhoek’. Allereerst wordt er ingaan op wat 

men daaronder verstaat, daarna wordt er bij de vier componenten afzonderlijk stil gestaan om 

vervolgens in te kunnen gaan op de onderlinge dynamiek. Hoofdstuk drie betreft de casestudie. Eerst 

wordt in dit hoofdstuk de methodische verantwoording gegeven alvorens er uitgelegd wordt wat 

voor organisatie G4S AS is. Hierna worden alle vier de componenten afzonderlijk in beeld gebracht. 

Er wordt gekeken naar voor de verandering, hoe het veranderproces in elkaar zit en waar men naar 

streeft. Dit gebeurt aan de hand van analyse van de kwantitatieve data, verkregen uit de interviews. 

In hoofdstuk vier zal de casus aan de hand van de ‘dynamische vierhoek’ geanalyseerd worden. 

Hoofdstuk vijf tenslotte zal een antwoord proberen te geven op de deelvragen en daarmee de 

hoofdvraag van dit onderzoek. Dit afsluitende hoofdstuk zal worden afgesloten met enkele 

discussiepunten en een beknopte aanzet tot mogelijke interventies. 
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Organisatiecultuur 

Manier van 
leidinggeven 

Organisatiestructuur 
 

Interne communicatie 
 

 

2.  Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de literatuur uitleg gegeven over wat de ‘dynamische 

vierhoek’ is, waar het vandaan komt en de invulling die hieraan gegeven kan worden. Vervolgens 

worden de verschillende componenten waaruit zij bestaat uitvoerig belicht. Daaropvolgend zal de 

dynamiek tussen de verschillende componenten nader verklaard worden om daarna te onderzoeken 

hoe die dynamiek bij organisatieverandering te werk gaat. 

2.1. ‘Dynamische vierhoek’: de inleiding 

De ‘dynamische vierhoek’ is een schematische weergave die laat zien hoe organisatiecultuur, interne 

communicatie, manieren van leidinggeven en organisatiestructuur elkaar beïnvloeden, bepalen, 

veronderstellen, conditioneren en zodoende in zekere mate product zijn van elkaar. 11 Dit komt 

voort uit het volgende: de manier van leidinggeven hangt nauw samen met de organisatiecultuur.12 

Daarnaast wordt aan de stijl van leidinggeven een sterke voorbeeldfunctie toebedacht, voor de wijze 

waarop organisatieleden onderling communiceren.13 In het geleerde en aangeleerde gedrag speelt 

communicatie een grote rol. Communicatief gedrag blijkt daarbij historisch en maatschappelijk 

bepaald en is daarom weerbarstig tijdens veranderingen. Organisatiecultuur, interne communicatie 

en de manier van leidinggeven verkeren met elkaar en ten opzichte van elkaar dus in een zeer 

dynamische verhouding. De organisatiestructuur heeft, als randvoorwaarde, ook een belangrijke rol 

in dit dynamische proces, namelijk het verzorgen van een goede taakverdeling en coördinatie 

hiervan,  al is deze rol wel meer te zien als een statische rol.14   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

Figuur 2. De ‘dynamische vierhoek’15 
 

                                                 
11 Bos & Mastenbroek, 1998, 11. 
12 Schein, 2000, 158. 
13 Stoter, 1997, 18. 
14 Bos & Mastenrboek., 1998, 11. 
15 Bos & Mastenrboek., 1998, 11. 
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Het begrip de ‘dynamische vierhoek’ is door Bos en Mastenbroek geïntroduceerd. Zij stellen dat 

inzicht in deze dynamiek voor leiders van grootste betekenis is, omdat zij alle vier de componenten 

van deze dynamiek moeten beheersen en gestalte geven. Als hen dat lukt, hebben ze volgens Bos en 

Mastenbroek, de teugels van de organisatie pas echt goed in handen. Wanneer leiders deze 

dynamiek onderkennen en voor de onderlinge beïnvloedbaarheid van deze componenten oog 

krijgen, dan kunnen ze dit gebruiken en er mee spelen. De complicerende factor in dit geheel is dat 

ze zelf met hun leiderschapstijl ook deel uitmaken van de vierhoek. 16 

Om voor dit afstudeeronderzoek meer te weten te komen over organisaties en hoe een mogelijk 

veranderproces in elkaar zit, is de theorie ten grondslag liggende aan de ‘dynamische vierhoek’ als 

een instrument gebruikt. De theorie biedt inzicht in verschillende componenten en de 

krachtenvelden die binnen een organisatie werkzaam zijn. Bos en Mastenbroek stellen dat inzicht in 

de ‘dynamische vierhoek’ van grote betekenis is; deze moet onderkend worden, men moet oog 

hebben voor de onderlinge beïnvloedbaarheid om deze te gebruiken en mee te spelen. Zij vertellen 

echter niet hoe men dit alles kan doen. Door de ‘dynamische vierhoek’ als instrument te 

beschouwen, is er getracht een manier te vinden waardoor men actief met de dynamiek aan de slag 

kan gaan.  

2.2. Componenten uit de vierhoek nader besproken 

Om de dynamiek in een organisatie te kunnen onderzoeken en haar als instrument te gaan 

gebruikten, zullen de vier componenten hieraan voorafgaand nader besproken worden. Alle vier de 

componenten vinden plaatst binnen de context van een organisatie. Die laatste is als volgt te 

omschrijven: 

“Een organisatie is een verzameling mensen, waarvan de leden elkaar gevonden hebben in het willen 

realiseren van een, voor hun meetbaar, doel; daartoe zijn ze met elkaar praktische werk- en 

gedragsafspraken overeengekomen”17. 

2.2.1. Organisatiecultuur  

Sinds de jaren ’70 is er veel onderzoek gedaan naar organisatiecultuur en sindsdien bestaan er 

tientallen definities en opvattingen over organisatiecultuur. Edgar Schein geeft de volgende definitie:  

“A pattern of shared basic assumptions that a group learned as it solved its problems of external adoption 

and integration, that worked well enough to be considered valid and therefore to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.18”   

                                                 
16 Bos & Mastenbroek, 1998, 59. 
17 Wijnen e.a. in Koeleman, 2003, 3. 
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Een redelijke eenvoudige is die van Deal en Kennedy: “The way we do things aroud here.19” 

Sanders en Neuijen beschrijven cultuur als: “De gemeenschappelijke verstandhouding van de leden 

van – en de belanghebbenden bij het bedrijf 20”. Uit deze verschillende definities valt op te maken 

dat cultuur te maken heeft met normen en waarden, die het handelen bepalen (bij het oplossen van 

problemen) binnen een organisatie. Voor dit afstudeeronderzoek is een vrij vertaalde definitie van 

Schein gebruikt: “Een patroon van gedeelde basisaannames die de groep heeft geleerd bij het 

(succesvol) oplossen van problemen.”  

 

Edgar Schein veronderstelt dat als men naar cultuur wil kijken, men moet beseffen dat ze op 

verscheidene ‘niveaus’ aanwezig is en dat men de dieper gelegen niveaus ervan moeten begrijpen 

om te kunnen sturen. Deze cultuurniveaus verschillen van heel zichtbaar tot zeer impliciet en 

onzichtbaar. Volgens Schein bestaat de essentie van een cultuur uit gemeenschappelijke geleerde 

waarden, overtuigingen en veronderstellingen die tot een gemeenschappelijk goed worden en, 

wanneer de organisatie succes blijft boeken, ook vanzelfsprekend wordt gevonden. Wel stelt hij dat 

het belangrijk is om hierbij in gedachten te houden dat het gaat om een ‘gemeenschappelijk 

leerproces’.21 Schein is van mening dat de cultuur een product is van sociaal leren. De 

gemeenschappelijke denk- en handelswijzen die blijken te werken, worden tot elementen van de 

cultuur. Daarom, stelt hij, kan men geen nieuwe cultuur ‘creëren’. Wel vind hij dat men een nieuwe 

manier van denken en handelen kan bevorderen; met controle kan men er voor zorgen dat ze wordt 

nageleefd; maar de leden van de organisatie gaan pas over tot internalisatie en inbouw ervan in de 

nieuwe cultuur, als ze in de loop van de tijd beter blijkt te werken.22  

 

Schein kent twee functies toe aan organisatiecultuur, namelijk: standaardisering van 

probleemoplossingen en onzekerheidsreductie.23 Bij standaardisering gaat het om de na verloop van 

tijd geïnstitutionaliseerde gedragregels. Deze gedragregels zijn cultuur geworden. De cultuur heeft 

volgens Schein vaste manieren ontwikkeld om problemen aan te pakken. Cultuur biedt dus als het 

ware sjablonen voor probleemoplossingen aan. De tweede functie van cultuur, de 

onzekerheidsreductie, betreft het verminderen van angsten wanneer leden van de organisatie 

worden geconfronteerd met onzekerheden en ambiguïteiten of met een overmaat aan indrukken. 

                                                                                                                                                            
18 Bolman & Deal, 2003, 243. 
19 Bolman & Deal, 2003, 243. 
20 Sanders en Neuijen, 1987, 45. 
21 Schein, 2000, 28. 
22 Schein, 2000, 156. 
23 Bos & Mastenbroek, 1998, 69. 
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Cultuur dient dan als een proces van zingeving, waardoor angsten zullen verminderen. De 

vormgeving hiervan vloeit voort uit de wijze waarop de leiders ooit oplossingen hebben gevonden 

en uit de wijze waarop de leiders ooit kennis hebben gegeven aan gebeurtenissen en dingen om hen 

heen. 

 

Cultuurverandering betekent de wens om zaken in alledaagse werkpraktijken anders te laten 

verlopen. Sturing daarvan moet daarom aansluiten op de dagelijkse praktijken en in de 

lijnorganisatie liggen. Het is bij uitstek een aangelegenheid die door de cultuurdragers, de leiders, 

niet uitbesteed mag worden, maar waarbij ze zelf het goede voorbeeld dienen te geven. Het 

doordenken en doorleven wat de cultuurverandering behelst en wat dat van de organisatie en de 

leiding vraagt, kan alleen gedaan worden door de leiding zelf.24 De belangrijkste les die getrokken 

kan worden na het bestuderen van het begrip ‘organisatiecultuur’ is volgens Schein dat cultuur 

fundamenteel, veel omvattend en complex is. Ze bestrijkt alle aspecten van de werkelijkheid en 

functioneren van de mens. Ze beïnvloedt de wijze waarop men denkt, voelt, handelt en geeft aan 

het dagelijkse leven betekenis en voorspelbaarheid. Streng stelt hij dat men cultuur niet te licht mag 

opvatten en over de mogelijkheid om cultuur te veranderen niet te gemakkelijk mag nagedacht mag 

worden.25 Een cultuurverandering begint niet met de gedachte een cultuur te veranderen, maar het 

dient een oplossing te zijn om problemen aan te pakken waarmee de organisatie zich 

geconfronteerd ziet, als deze worden belemmerd door de cultuur. De reden waarom er niet te licht 

over cultuurverandering gedacht mag worden, is dat de cultuur het overblijfsel is van eerdere succes 

in de organisatie. De verandering heeft daarom de meeste kans van slagen wanneer er sterke nadruk 

wordt gelegd op de goede, al bestaande cultuuronderdelen en men probeert om de wat zwakkere 

elementen weg te werken.26 

 

Er bestaan verschillende typologieën van organisatieculturen. Stoter refereert voornamelijk aan De 

Cock e.a. die een meetinstrument voor organisatieklimaat hebben ontwikkeld, genaamd Focus ‘95’. 

Dit instrument is gebaseerd op de stroming die cultuur opvat als een verzameling waarden, normen, 

uitingen en gedragingen die bepalen hoe mensen met elkaar omgaan en in welke mate zij energie 

steken in hun werk en de organisatie. Dit instrument meet het organisatieklimaat. Klimaat heeft in 

deze zin betrekking op de gemeenschappelijke perceptie van organisatieleden van de 

organisatiecultuur. Cultuur en klimaat zijn conceptueel aan elkaar verboden, beschrijft Stoter, in die 

                                                 
24 Kloosterboer, 2005, 125. 
25 Schein, 2000, 58. 
26 Schein, 2000, 158. 
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Klimaat Kernwaarden 

Ondersteunend  Participatie, samenwerken, sociaal, vertrouwen, begrip, 
mondelinge en informele communicatie, betrokkenheid, het 
openlijk delen van ideeën en kritiek. 

Innovatief Openstaan voor veranderingen, risico, creativiteit, 
competentie, anticipatie, omgevingsgerichtheid, pro-actief, 
experimenteren, veelzijdige communicatie en 
verantwoordelijkheid. 

Respect-voor-

regels 

Respect voor autoriteit, rationaliteit van de procedures, 
verdeling van het werk, hiërarchie, formele schriftelijke 
communicatie, autoriteit op basis van in procedure vastgelegde 
bevoegdheden. 

Doelgericht Rationele planning, selectieve communicatie, rationaliteit. 

zin dat cultuur afgeleid kan worden door de meting van klimaat. Beide hebben betrekking op de 

gemeenschappelijke perceptie (klimaat) en interpretatie (cultuur). Klimaat heeft echter meer 

betrekking op processen en procedures als afgeleiden van waarden en normen.27 Om te 

onderzoeken welk klimaat bij een organisatie heerst, gaat men uit van twee vragen:  

1) Krijgen de mensen in de organisatie voldoende ruimte om zich te ontplooien in de organisatie 

of staan organisatiedoelstellingen centraal? 

2) Stelt de organisatie zich in op een flexibele relatie met de omgeving of is ze gericht op de 

beheersing van de organisatie? 

 

Deze vragen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat zowel individuele ontplooiing, als 

organisatiedoelstelling, als de huidige toestand en de flexibiliteit betreffende de omgeving belangrijk 

zijn en evenveel aandacht verdienen.  

Doordat elke organisatie met een zekere eigenheid deze vier zaken behandelt, ontstaat er een 

indeling in vier organisatieklimaten28:  

 

  Figuur 3. Vier organisatieklimaten. 

 

Hieronder worden slechts twee van de vier klimaattypen toegelicht, namelijk het innovatieve- en het 

respect-voor-regels klimaat. Hiervoor is gekozen omdat deze twee bij het empirische gedeelte van 

dit onderzoek een rol spelen. 

 

Innovatief klimaat 
                                                 
27 Naar Stoter, 1997, 106. 
28 Stoter, 1997, 107. 
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Hierbij heerst een gedecentraliseerde en gedelegeerde manier van werken. Er is geringe controle van 

bovenaf en men vertrouwt dat de organisatieleden zich inzetten voor de realisatie van de 

organisatiedoelstellingen. Veranderingen veroorzaken een snelle manier van beslissen, uitvoeren en 

werken. Medewerkers krijgen ruimte en vrijheid voor zelfrealisatie in de organisatie. Invloed is 

gebaseerd op kennis en bekwaamheid. De structuur vormt een netwerk. Conflicten zijn om van te 

leren en om in overleg op te lossen. De manier van leidinggeven is zowel taak- als relatiegericht.29 

 

Respect-voor-regels klimaat 

Bij dit klimaat zijn orde en systematisch werken van belang. Wanneer er veranderingen zijn dan 

worden deze systematische en grondig voorbereid. Verslagen en nota’s zijn hierbij belangrijk. 

Evenwicht wordt bereikt door de uitbouw van een hiërarchische structuur. Gezag berust op 

vastgestelde en afgelijnde bevoegdheden en er is een sterke centralisatie. De manier van 

leidinggeven is voornamelijk proceduregericht. Reglementen zijn er om conflicten te voorkomen en 

bij nieuwe problemen zullen de reglementen worden herzien en aangepast. Veranderingen worden 

gerealiseerd door reorganisatie. Het uitwerken van regels dient als een bescherming voor het 

personeel. Dit klimaat is vooral gunstig voor mensen met een grote behoefte aan zekerheid, een van 

de redenen waarom er vooral schriftelijk wordt gecommuniceerd.  

2.2.3. Interne communicatie 

In het begin van dit hoofdstuk staat de definitie van een organisatie weergegeven. Daar staat dat:  

“Een organisatie is een verzameling mensen, waarvan de leden elkaar gevonden hebben in het willen 

realiseren van een, voor hun meetbaar, doel; daartoe zijn ze met elkaar praktische werk- en 

gedragsafspraken overeengekomen”30.  

Om een organisatie te kunnen zijn, communiceren mensen met elkaar. Door communicatie 

scheppen ze hun organisationele realiteit en verlenen zij betekenis aan de organisatorische 

werkelijkheid om hen heen.31 De zendende en ontvangende partij zijn hierbij even belangrijk. Door 

te communiceren wordt de organisatie mogelijk gemaakt en door te organiseren wordt de 

communicatie mogelijk gemaakt. Van interne communicatie bestaan vele definities en deze worden 

nog steeds aangepast en aangescherpt. Alex Stoter geeft aan communicatie de volgende definitie, die 

tevens voor dit onderzoek als uitgangspunt dient:  

                                                 
29 Stoter, 1997, 107. 
30 Wijnen e.a. in Koeleman, 2003, 3. 
31 Reijnders, 2006, 122. 
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“Er is sprake van communicatie als het proces van informatietransmissie leidt tot enig effect, bijvoorbeeld in 

een kennis-, attitude- of gedragsverandering, of in de zin van gemeenschappelijke betekenis of 

standpuntvorming.”32.  

Met deze definitie doet Stoter recht aan het tweerichtingskarakter van communicatieprocessen, 

waarbij de rollen van zender en ontvanger voortdurend kunnen veranderen als in een dialoog, 

waarbij de voorzetting en rolwisseling plaatsvindt op basis van een teweeggebracht effect (in gedrag, 

kennis of houding). Daar komt bij dat binnen organisaties de gemeenschappelijke 

betekenisvorming, verstandhoudingen en opvattingen ten aanzien van problemen en beleid een 

sleutelrol spelen bij veranderingsprocessen. Dit maakt dat communicatie en veranderingsprocessen 

zo nauw aan elkaar gerelateerd zijn.33 

Aan interne communicatie worden drie functies gekoppeld: de smeer-, de bind- en de 

interpretatiefunctie34. De interne communicatie als smeerfunctie zorgt dat de werkzaamheden 

effectief worden uitgevoerd. Het is als het ware een coördinatie-mechanisme. Zonder interne 

communicatie zou de doelgerichtheid van de activiteiten ontbreken en zou bij wijze van spreke elke 

medewerker alleen zijn eigen doelen realiseren. Interne communicatie in een organisatie werkt 

daarom als een smeermiddel. Naast dat interne communicatie effectief verhogend werkt, is het ook 

een bindmiddel. Het kan gebruikt worden om een ‘wij-gevoel’ te creëren of om de cultuur van de 

organisatie uit te dragen en te versterken. Tot slot heeft interne communicatie een 

interpretatiefunctie. Het helpt om verschillende visies toe te lichten door in een dialoog helder te 

maken wat precies wordt bedoeld. Dit gebeurt door het delen van de interpretatie en de betekenis te 

construeren waarmee begrip wordt gekweekt. Vanuit dit begrip kunnen mensen tot elkaar komen, 

zodat een gedeeld (handelings)perspectief kan ontstaan. Dit helpt om processen soepeler te laten 

verlopen.35 

 

Binnen een organisatie hebben medewerkers verschillende soorten informatie nodig om te kunnen 

functioneren. Voor een leidinggevende is het van belang om bewust te zijn van het feit dat er vier 

verschillende informatie soorten bestaan en dat een medewerker ze alle vier nodig heeft. De vier 

soorten informatie zijn:  

- informatie ten behoeve van het primaire proces (taakinformatie); 

- informatie over het beleid van de organisatie (beleidsinformatie); 

                                                 
32 Stoter, 1997, 19. 
33 Stoter, 1997, 19. 
34 Reijnders, 2006 124. 
35 Reijnders, 2006 124. 
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- informatie over de voortgang (beheerinformatie); 

- informatie over personeels- en sociale zaken (sociale informatie).36 

 

Hoe deze informatie naar de werknemer toe gecommuniceerd wordt, hangt af van de invalshoek 

waarmee het beste naar het soort informatie gekeken kan worden. De communicatiewetenschap 

kent drie verschillende invalshoeken om naar communicatie binnen organisaties te kijken. Deze 

invalshoeken sluiten elkaar niet persé uit; ze verschillen vooral door het perspectief waarmee er naar 

communicatie gekeken wordt.37 

 

1. Managementinstrument 

Communicatie wordt in deze invalshoek gezien als een instrument behorende tot het totale 

palet van in te zetten beleidsmiddelen. Vandaar het zeer functionele karakter van deze 

invalshoek. Communicatievraagstukken zijn erg afhankelijk van de discipline die ze aanpakt. 

Een reclamebureau zal waarschijnlijk met een andere oplossing komen voor een 

communicatieprobleem dan een Public Relations-bureau. Communicatie wordt beschouwd als 

een middel om bepaalde doelen te bereiken op verschillende managementniveaus. Dit middel 

kan daardoor ook ingezet worden gedurende organisatieveranderingen. Deze benadering van 

communicatie in organisaties is vrij dominant en statisch. Men ziet communicatie als middel 

dat meetbare resultaten oplevert, in plaats van een proces.38  

 

2. Proces van intentionele informatietransmissie 

In tegenstelling tot de eerste invalshoek wordt communicatie hierbij gezien als een proces. 

Preciezer gezegd, als een informatieverwerkend proces waarbij een relevant onderscheid 

wordt gemaakt tussen miscommunicatie en effectieve communicatie. Hierbij staan drie 

aspecten centraal waar informatie in te onderscheiden is: een syntactische, een semiotische en 

een pragmatisch waarde aspect. Met andere woorden: het gaat hier om een onderscheid in de 

hoeveelheid informatie, de betekenis die daaraan gegeven wordt en de effectiviteit van de 

informatie.39 Aan deze invalshoek ligt de theorie van Shannon en Weaver uit 1949 ten 

grondslag, die ook ten grondslag lag aan de gehele communicatiewetenschap. Centraal hierbij 

staan onder andere de begrippen: informatievoorziening, kanalen, ruis, effecten, feedback, etc. 

                                                 
36 Reijnders, 2006, 126. 
37 Stoter, 1997, 28. 
38 Stoter, 1997, 20. 
39 Stoter, 1997, 13. 
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Bij de theorie van Shannon en Weaver valt de lineare procesbenadering in het oog, aldus 

Stoter. Hij stelt dat deze procestheorie zich toespits op de informatie-uitwisseling en niet 

zozeer op aspecten die van invloed zijn op de informatieverwerking, de betekenisvorming en 

het leerproces dat plaatsvindt.40  

 

3. Betekenisgevend cultureel leerproces 

Deze invalshoek raakt het snijvlak tussen communicatie en cultuur doordat communicatie 

gezien wordt als een cultureel proces waarin het transformatieproces van informatie 

geïntegreerd is. Stoter omschrijft dit als volgt: ‘Bij communicatie vinden sociale interacties 

plaatst waarin betekenis wordt verleend aan informatie door leden van dezelfde of 

verschillende culturen. Er ontstaan gemeenschappelijke verstandhoudingen en betekenissen.’ 

Zogenaamde culturele richtlijnen bepalen in grote mate de omgangsvormen en die worden 

tijdens onderlinge communicatie binnen een organisatie ook gehanteerd. Communicatie wordt 

gezien als de weg waarlangs cultuur wordt overgebracht.41  

 

Open communicatie met daarin geïntegreerd de probleem- en doelgerichtheid is in organisaties die 

in sterke turbulente omgevingen opereren sterk aan te bevelen, meent Stoter. Hij stelt dat 

professionaliteit, kwaliteit, zakelijkheid, kennis en vaardigheden in de onderlinge samenwerking of 

communicatiegedrag effectiever zijn als reguleringsmechanismen dan hiërarchie, beheersing, 

procedures of onzakelijke en persoonlijke motieven bij beleid- en veranderingsprocessen. Deze 

hebben een inproductief karakter die problemen in een vicieuze cirkel brengen.42 Met name in 

bureaucratische organisaties zijn, in plaats van openheid, hiërarchie en beheersing kenmerkend voor 

de communicatie. Hierdoor verloopt de communicatie voornamelijk in stappen: doen, bezinnen, 

denken en beslissen zijn sterk van elkaar gescheiden. Hierop concludeert Stoter dat het syntactische, 

het semantische en het pragmatische niveau van informatie te sterk van elkaar zijn gescheiden. Dit 

veroorzaakt een zogenaamde ver-van-mijn-bed-show gedragshouding waarbij organisatieleden niet 

aangemoedigd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen en ervaart men een gebrek aan 

zelfstandigheid binnen de organisatie.  

                                                 
40 Stoter, 1997, 28. 
41 Stoter, 1997, 28. 
42 Stoter, 1997, 175. 



Afstudeeronderzoek – Dynamiek bij verandering – E.G. Bremmer - 2008 

 - 20 - 

2.2.4. Manieren van leidinggeven 

De Franse industrialist Fayol heeft voor het eerst in 1916 beschreven wat managers precies doen, 

namelijk: plannen, organiseren, coördineren en leidinggeven. Dit zijn meer vage doelstellingen, dan 

dat hieruit duidelijk wordt wat een manager précies doet. Henry Mintzberg beschrijft dit wel 

duidelijk. In 1975 heeft Mintzberg een onderzoek gepubliceerd waarin hij antwoord geeft op de 

vraag “Wat doen managers?”. Dit onderzoek geldt nog steeds als een zeer belangrijk onderzoek en 

is in 2000 opnieuw gepubliceerd. Aan de hand van zijn eigen observatie van vijf president-

directeuren en op basis van andere onderzoeken naar werkwijze van managers, concludeerde hij dat 

het werk van managers onderverdeeld kan worden in drie soorten taken, namelijk: interpersoonlijke 

taken, informatietaken en besluitende taken. Hij stelt daarbij dat voor het uitvoeren van deze taken 

een manager bepaalde vaardigheden nodig heeft: het ontwikkelen van relaties met collega’s, het 

voeren van onderhandelingen, het motiveren van ondergeschikten, het oplossen van conflicten, het 

opzetten van informatienetwerken en het verspreiden van informatie, het nemen van beslissingen 

op basis van weinig of ambigue informatie en het toewijzen van middelen.43  

De leider is een persoon die leiding heeft over een organisatie of een afdeling daarvan. Die leiding 

uit zich niet alleen in formele macht, maar daar vloeit ook een status uit. Een status leidt tot allerlei 

inter-persoonlijke relaties, en daar vloeit weer toegang tot informatie uit voort. Met behulp van die 

informatie kan de manager beslissingen nemen en strategieën voor zijn organisatie of afdeling 

uitwerken.44 Het is dus voor een leider noodzakelijk om een bepaalde status te hebben, omdat het 

hem helpt bij het realiseren van zijn werkzaamheden. Hoewel in de organisatiewetenschap een 

verschil bestaat in de betekenis van de begrippen leiderschap en managen, worden ze toch vaak 

door elkaar gehaald. De manager probeert door middel van samenwerken met anderen of door 

middel van anderen organisatiedoelstellingen te bereiken. Een leider probeert het gedrag van een 

ander individu of een groep op een bepaalde manier te beïnvloeden. Wierdsema en Swieringa 

verwoorden het verschil als volgt:  

“Managen, dit is het activeren van mensen tot het gewenste gedrag, kan men (…) op twee manieren doen, 

namelijk indirect, door middel van strategieën, structuren, systemen en cultuur: dat is wat we management 

noemen; en direct, door middel van overtuigen, begeleiden, adviseren en motiveren: dat is wat we leiderschap 

noemen.”45 

In de ‘dynamische vierhoek’ gesproken wordt over manieren van leidinggeven en niet over 

managen. Daarom is voor dit afstudeeronderzoek gekozen om de term leidinggevende te hanteren. 

                                                 
43 Harvard Business Review, 2000, 1. 
44 Harvard Business Review, 2000, 9. 
45 Swieringa & Wierdsma, 1990. 
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In de meeste gevallen kan dit gelezen worden als manager en in mindere mate zal hier het werk van 

de leider mee bedoeld worden. 

 

Bij leidinggeven kan het gaan om groepen of individuen die gestuurd worden. Er is daarnaast altijd 

sprake van een partij die de meerdere is en een partij die ondergeschikt is, ongeacht de grootte van 

de afstand, aldus Stoter. Hij stelt dat de ene partij op basis van een bepaalde machtsbron in de 

positie is waarin hij anderen kan beïnvloeden. Deze machtsbronnen kunnen zeer verschillend zijn. 

Er kan gedacht worden aan gezag op basis van een hiërarchische positie, maar ook op basis van 

kennis, ervaring of andere zaken.46 

In een organisatie krijgt een leidinggevende met veel verschillende situaties te maken, die wisselende 

aanpakken behoeven. Net als men voor het bouwen van een huis verschillende gereedschappen 

nodig heeft, zo heeft een leidinggevende een arsenaal aan zogenaamde managementgereedschappen 

nodig. Het is de kunst om ze te leren te gebruiken in de juiste situatie.47 Hersey en Blanchard 

hebben getracht inzichtelijk te maken in welke situatie men welke stijl dient te gebruiken. Onder stijl 

van leidinggeven verstaan ze: “Het gedragspatroon (de woorden en daden) van degene die leiding 

geeft, zoals dat door anderen ervaren wordt.”48 De stijl van leidinggeven wordt dus gedefinieerd in 

termen waarop de leider door de ogen van anderen wordt gezien. Het gaat niet om hoe hij zichzelf 

ziet, maar hoe hij overkomt bij degenen wier gedrag hij probeert te beïnvloeden. Het zijn namelijk 

de zienswijze van de medewerkers over het gedrag van de leidinggevende dat bepalend is voor hun 

gedrag. Het situationele leidinggeven hebben Hersey en Blanchard in kaart gebracht door middel 

van een model waarin ze gebruik maken van twee categorieën: ‘sturing’ (taakgericht gedrag) en 

‘ondersteuning’ (relatiegericht gedrag). Onder sturing verstaan ze de mate waarin de leidinggevende 

zich bezighoudt met het specificeren van de plichten en verantwoordelijkheden van een individu of 

groep. Tot deze gedragingen behoren handelingen als mensen instrueren wat hen te doen staat, hoe 

zij iets moeten doen, wanneer zij iets moeten doen, waar ze iets moeten doen en wie het moet doen. 

Onder ondersteuning verstaan ze de mate waarin een leidinggevende de tweerichtingscommunicatie 

(of verschillende richtingen als er meer mensen bij betrokken zijn) onderhoudt. Dit gedrag omvat 

luisteren, aanmoedigen, voorwaarden scheppen, toelichten, begrip tonen en op de ander ingaan.49  

 

                                                 
46 Stoter, 1997, 120. 
47 Hersey, 2004, 30. 
48 Hersey, 2004, 35. 
49 Hersey, 2004, 38. 
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Hersey en Blanchard hebben een schema gemaakt die inzichtelijk maakt hoe een leidinggevende kan 

kiezen uit een grote of kleine mate van taakgerichtheid of grote of kleine mate van 

relatiegerichtheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het succes van een leidinggevende wordt beïnvloed door zijn 

omgeving; de wisselwerking tussen de leidinggevende en zijn ondergeschikten, superieuren, 

collega’s, de organisatie in haar geheel, de eisen die het werk stelt en de beperkingen die de 

beschikbare tijd oplegt. Al deze factoren spelen een rol bij de manier waarop iemand leiding geeft. 

De belangrijkste factor is echter de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Als de 

medewerker besluit niet te volgen, dan worden alle andere factoren onbelangrijk. Daarom stelt 

Hersey dat het van kardinaal belang is dat leidinggevenden hun vermogen om een goede relatie met 

hun medewerkers te creëren optimaal ontwikkelen. Essentiële factor bij het bepalen van succes in 

de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker, is het vermogen om van de leidinggevende 

om de competentie van zijn medewerker in te schatten. ‘Competent zijn’ betekent zoveel als de 

bereidheid en bekwaamheid bezitten tot het uitvoeren van een specifieke taak of het vervullen van 

een specifieke functie.50 

2.2.5. Organisatiestructuur  

Organisaties worden gestructureerd om de verschillende stromen vast te leggen en te sturen en om 

de verbanden tussen de onderdelen te bepalen. Vaak is het zo dat deze stromen en verbanden geen 

lineaire vorm hebben waarbij het ene element keurig op het volgende volgt. Het lastige van het 

                                                 
50 Hersey, 2004, 56. 
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beschrijven van de structuur van een organisatie is dat woorden wel een lineaire vorm moeten 

aannemen. Daarom wordt bij het weergeven van de structuur vaak gebruik gemaakt van beelden en 

organogrammen.  

Iedere georganiseerde activiteit van mensen dient aan twee fundamentele en tegengestelde 

voorwaarden te voldoen: de verdeling van het werk in de verschillende taken die uitgevoerd dienen 

te worden, oftewel de arbeidsverdeling, en de coördinatie van deze taken. Henry Mintzberg heeft de 

structuur van een organisatie daarom als volgt gedefinieerd: ‘het totaal van de verschillende 

manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken 

vervolgens worden gecoördineerd’51. Binnen een organisatie is sprake van een bepaalde verdeling in 

werkzaamheden, functies en verantwoordelijkheden en de coördinatie daarvan, die met elkaar zijn 

afgestemd om de organisatiedoelen te behalen. Een organisatie heeft vastgelegd wie er bevelen 

geeft, wie aan wie rapporteert, waarover wel en niet en tussen wie en wie gecommuniceerd mag 

worden en zij heeft vaste overlegknooppunten gecreëerd.52  

Een structuur is geen vastliggend feit binnen een organisatie. Er vindt continue verandering plaats. 

Structuur kan gezien worden als het voorlopige resultaat van een voortdurend 

(her)structureringsproces. In dat proces hebben partijen pogingen gedaan om met het oog op de 

voortgang in de tijd, de doeltreffendheid, doelmatigheid en de legitimiteit een werkbare situatie te 

creëren. Doordat hierbij allerlei verschillende (persoonlijke) belangen spelen, wordt er in het kader 

van structuur ook wel gesproken over een ‘negotiated order’. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het 

onderhandelingskarakter van het eindresultaat, en ook het feit dat een structuur niet een definitief 

plaatje van de organisatie kan vormen.53   

Met de ontwikkelingen in de organisatiewetenschap is men in de loop der jaren anders tegen 

structuur gaan aankijken. Vroeger was men van mening dat een goede structuur was gebaseerd op 

regels en een strakke hiërarchie van gezag, waarbij de ‘span of control’ niet groter mocht zijn dan 

zes. Sinds de jaren ’90 werd de gedachte populair dat men de verschillende elementen van de 

structuur onafhankelijk van elkaar geselecteerd moeten worden, zoals iemand een groenten op de 

markt uitzoekt of een keuzes maakt bij een lopend buffet.54 Mintzberg verwerpt echter beide 

denkbeelden en komt na jarenlange studie over organisatiestructuren met een derde benadering: ‘De 

elementen van een structuur moeten zo geselecteerd worden dat interne consistentie of harmonie 

                                                 
51 Mintzberg, 2004, 2. 
52 Bos & Mastenbroek, 1998. 
53 Krogt, van der & Vroom, 1995, 105. 
54 Mintzberg, 2004, 2. 
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ontstaat en tevens een basisconstructie met de situationele factoren.’55 Onder de situationele 

factoren verstaat Mintzberg de omgeving, de omvang en leeftijd van de organisatie en de 

gebruikelijke technische systemen.’ Deze situationele factoren worden vaak ‘gekozen’ als de 

elementen van de structuur, zo stelt hij. De plaats die de organisatie inneemt in haar omgeving, de 

gewenste groei, de methoden die worden gebruikt om diensten of producten te produceren- al deze 

factoren worden volgens Mintzberg ook geselecteerd. Dat brengt hem tot de conclusie dat zowel de 

ontwerpparameters als de situationele factoren gegroepeerd moeten worden tot dat wat hij 

configuraties noemt. Het is afhankelijk van de verschillende keuzes die men in de organisatie maakt, 

wat voor verschillende configuraties er gekozen worden. In principe is er een groot aantal 

configuraties mogelijk, maar in de praktijk is het aantal configuraties dat effectief blijkt te zijn vaak 

veel kleiner.56  

Mintzberg heeft daarom als hoofdthema in een van zijn bekendste boeken ‘Organisatiestructuren’ 

gewijd aan het feit dat een beperkt aantal van deze configuraties voldoende is om te verklaren 

waarom effectieve organisaties zo gestructureerd zijn als ze zijn. Met andere woorden, bij het 

ontwerp van een effectieve organisatiestructuur- in feite zelfs bij de diagnose van problemen in veel 

niet-effectieve organisaties – worden slechts een paar basisconfiguraties overwogen.57 

 

Een organisatiestructuur kan op verschillende manieren in kaart worden gebracht. Het bekendste is 

een model ontworpen door Henry Mintzberg, het zogenaamde ‘niermodel’. In dit model worden 

vijf belangrijke delen onderscheiden en vormt een betrekkelijke abstracte weergave van de bekende 

lijn- en staforganisatie. Mintzberg gaat bij het benoemen van organisatiestructuren uit van twee 

dimensies: de relatieve dominatie van een van de samenstellende groepen in een organisatie en een 

serie coördinatiemechanismen.58 

  

Mintzberg kent verschillende variaties op het niermodel, afhankelijk van de structuur die hij 

beschrijft. Echter de vijf onderdelen, die per structuur van positie verschillen, kunnen wel op 

dezelfde manier worden uitgelegd. Zo houdt de strategische top zich bezig met het uitzetten van de 

grote lijnen en met de belangrijkste relatie naar de buitenwereld. Het midden-management vertaalt 

die grote lijnen in opdrachten voor degenen die het werk uiteindelijk moeten uitvoeren. De 

beheersingsstaf ontwerpt methoden om het verloop van het werkproces zo goed mogelijk in de 

                                                 
55 Mintzberg, 2004, 3. 
56 Mintzberg, 2004, 3. 
57 Mintzberg, 2004, 3. 
58 Korgt, van der & Vroom, 1995, 112. 
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hand te houden. De ondersteunende staf verleent tenslotte de noodzakelijke diensten om de 

organisatorische processen goed te laten verlopen.59  

Van de verschillende structuurtypen die Mintzberg heeft onderscheiden, zullen twee hiervan 

worden toegelicht, namelijk de machinebureaucratie en de adhoccratie. Dit zijn de twee structuren 

die voor de case studie van belang zijn.  

 
Machinebureaucratie 

Deze organisatiestructuur is voornamelijk bij de grotere bedrijven terug te vinden. Zij wordt 

gekenmerkt door een groot aantal staforganen die beleidsvoorbereidend werk verrichten. Belangrijk 

is hierbij de efficiëntie van de grote schaal. Door de grote mate van specialisatie in de organisatie 

hebben staforganen relatief veel macht. Regels en normen zorgen voor een voorspelbare, 

regelmatige, gegarandeerde kwaliteit van diensten.60 De werkzaamheden van de uitvoerende 

werknemers worden door de beheersende staf tot in detail gepland. Als gevolg daarvan kan de 

meestal weerbarstige groep van de uitvoerende werknemers vrijwel geen invloed uitoefenen op het 

verloop van de processen in de organisatie. Het coördinatieprobleem in de machinebureaucratie kan 

opgelost worden door standaardisering van het bewerkingsproces.61 Het veranderen van 

machinebureaucratieën is een zware opdracht, omdat organisaties met deze structuurvorm vaak log 

en traag zijn.  

 

Adhoccratie 

Bijna tegenover de machinebureaucratie staat de adhoccratie. Dit is een organisatievorm die ontstaat 

wanneer er binnen een organisatie sterke behoefte is aan innovatie en creativiteit. Het kenmerkt 

zich door een weinig formele, platte organisatie waarbij een duidelijke hiërarchische structuur 

ontbreekt. Er wordt veel gewerkt met projectgroepen, multidisciplinair, die zich voornamelijk bezig 

houden met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen. Het werken op deze 

manier zorgt voor veel informeel overleg, waardoor ook het onderscheid tussen lijn en staf 

nauwelijks meer te maken valt.62 De zwakste schakel bij deze structuurvorm is coördinatie. Dat 

komt door een gebrek aan standaardoplossingen. Men wil juist per geval een passende oplossing 

bedenken. Hierdoor is het niet mogelijk om coördinatie te bereiken door middel van supervisie of 

standaardisering van het werkproces, want wanneer men dat doet, veronderstelt men dat er mensen 

in de organisatie zijn die van tevoren weten wat de uitkomsten moeten zijn. Volgens Mintzberg is 

                                                 
59 Krogt, van der & Vroom, 1995, 107. 
60 Koeleman, 2003, 56. 
61 Krogt, van der & Vroom, 1995, 108. 
62 Koeleman, 2003, 59. 
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voortdurende onderlinge afstemming de enige mogelijkheid om wat aan het coördinatieprobleem te 

doen. Door de vele verschillende commissies, werkgroepen en projecten is dit geen eenvoudige 

opgave. Mintzberg stelt verder dat binnen een adhoccratie de ondersteunende staf het voor het 

zeggen heeft, maar dat wordt door Van der Krogt & Vroom in twijfel getrokken. Zij stellen dat 

door al het samenwerken wat binnen deze organisatievorm gebeurd, het eigenlijk onmogelijk is om 

een aparte machtspositie van de ondersteunende staf te handhaven.63 

 

Hoewel Mintzberg uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de verschillende organisatiestructuren, zal 

geen van de door hem beschreven structuren in zuivere vorm voorkomen. Andere wetenschappers 

verklaren om die reden dat het zinloos is om naar een van deze vormen te streven64. Het werk van 

Mintzberg zou wellicht meer een metaforisch karakter hebben en het verwijst naar de actieve 

aspecten van de structuur.65 Het voornaamste waar een organisatie op dient te letten is dat de 

doelstelling past bij de vorm van de organisatie, aldus Koeleman.66 

 

Binnen de ‘dynamische vierhoek’ heeft organisatiestructuur een aparte status. Het betreft hier 

namelijk vooral een formeel gebeuren. Men bepaalt op papier hoe de structuur er uitziet, maar in de 

praktijk kan dit nog verschillen met de theorie. De structuur is dan ook het enige component dat 

niet afhankelijk is van het menselijk handelen, maar een theoretisch gegeven is, waar men naar dient 

te handelen. 

2.3. Dynamiek nader verklaard 

In de volgende paragraaf staat de dynamiek tussen de vier componenten beschreven. Er wordt 

toegelicht op welke wijze deze vier met elkaar en tot elkaar in verhouding staan. Zoals in de 

inleiding staat aangegeven, heeft interne communicatie hierin een centrale rol. Hier is voor gekozen 

omdat communicatie als doorslaggevend wordt beschouwd bij organisatieverandering. Stoter stelt 

dat organisatie-veranderingsprocessen veelal te beschouwen zijn als collectieve cultuur- en 

gedragsveranderingsprocessen, waarbij het individuele niveau pas collectief kan worden door 

communicatie.67 Om die reden zal de organisatiestructuur, -cultuur en de manier van leiderschap op 

de eerste plaats naast  interne communicatie worden gezet. 

  

                                                 
63 Krogt, van der & Vroom, 1995, 112. 
64 Krogt, van der & Vroom, 1995, 113 / Koeleman, 2003, 61. 
65 Krogt, van der & Vroom, 1995, 113. 
66 Koeleman, 2003, 61. 
67 Stoter, 1997, 163. 
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2.3.1. Organisatiecultuur: in relatie tot interne communicatie, manieren van leidinggeven en 

structuur 

Organisatiecultuur is een component dat tot uiting komt in alle facetten van een organisatie. De 

cultuur betreft namelijk al het handelen. Dit handelen gaat altijd gepaard met communicatie. Het is 

daarom dat organisatiecultuur en interne communicatie nauw met elkaar verbonden zijn. Stoter stelt 

dat door het vermogen te communiceren werknemers in staat zijn om sociaal gedeelde realiteiten te 

construeren.68 Stoter maakt gebruik van een reeks citaten uit de literatuur om te illustreren hoe 

binnen een organisatie cultuur en communicatie met elkaar verbonden zijn.  

“Men schrijft (…) verschillende functies toe aan wat wel wordt genoemd een ‘sterk’ organisatiegevoel: het 

identiteitsgevoel bij organisatieleden, het engagement met iets dat het individuele ontstijgt, de stabiliserende 

werking op het sociale systeem, de regulering van interne en externe integratie, de vorming van de corporate 

glue die de organisatie samenhoudt. (...) Betrokkenheid van de werknemers kan men stimuleren via de 

organisatiecultuur.”69  

Normen en waarde sturen rechtstreeks de persoonlijke communicatie en dienen daarmee als 

richtlijn voor de onderlinge communicatie. Er kan zelfs gezegd worden dat cultuur een sturende 

functie heeft in relatie tot communicatiegedrag. Normen en waarden manifesteren zich onder 

andere in gedragcodes die van groot belang zijn voor ons sociale functioneren. Daar komt bij dat 

cultuur zich manifesteert in interpretatiekaders. Dit zijn modellen voor de werkelijkheid waarmee 

betekenis wordt toegekend aan allerlei situaties in de organisatie, bijvoorbeeld problemen. De 

vergemeenschappelijking die nodig is om een organisatiecultuur te laten zijn, kan daarom alleen 

maar plaatsvinden door onderlinge communicatie. Bos en Mastenbroek zijn van mening dat het 

verband tussen cultuur en communicatie is als de kip-of-ei kwestie. Zij stellen dat voor de uitspraak: 

‘De cultuur bepaalt de wijze waarop de mensen met elkaar in een organisatie communiceren’ 

evenveel te zeggen is als voor de uitspraak: ‘De interne communicatie stuurt de cultuur aan’. Om die 

reden zijn zij van mening dat ze in operationeel opzicht te maken hebben met een volgorde in de 

aansturing van het één door het ander, als van bewegende dingen op een cirkel. Cultuur en 

communicatie duwen elkaar voort, achter elkaar aan en dat eeuwigdurend, omdat het een cirkel is.70  

                                                 
68 Stoter, 1997, 99. 
69 Stoter, 1997, 99. 
 
70 Bos & Mastenbroek, 1998, 71. 
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Organisatiecultuur en manieren van leidinggeven 

Organisatiecultuur bepaalt de context van een organisatie. Leiderschap als beïnvloeding heeft 

betrekking op die context. Quinn heeft acht managementrollen beschreven die gebaseerd zijn op de 

vraag ‘sluit de huidige cultuur aan bij waar ik mijn organisatie wil hebben?’. De cultuur is hierin 

belangrijk omdat dit een vorm van collectief gedrag is, waar de rol van de leidinggevende deel van 

uitmaakt. In cultuur worden de impliciete waarden van een organisatie zichtbaar, in gedrag, in 

gebruiken en gewoonten, in de inrichting van gebouwen en in de leider. Wanneer leidinggevenden 

aan anderen vragen te veranderen, zullen ze zelf het goede voorbeeld dienen te geven, pas dan 

maken ze visies en waarden tastbaar. Door duidelijkheid te scheppen over de eigen normen en 

waarden stellen ze een helder kader voor hun medewerkers. Door dit kader kunnen de 

medewerkers verenigd worden rond de gemeenschappelijke waarden.71 Deze waarden ontstaan niet 

uit opgelegde visies van bovenaf, maar zijn het resultaat van luisteren, waarderen, overeenstemming 

bereiken en conflicten oplossen. Medewerkers dienen, willen zij de waarden begrijpen en erachter 

gaan staan, bij de totstandkoming betrokken worden: eenheid wordt gesmeed, niet opgelegd. Uit 

onderzoek is gebleken dat leidinggevenden in hun beste ogenblikken inzien dat welbewust het 

voorbeeld geven essentieel is om de aandacht, de energie en de inspanningen van hun medewerkers 

te kunnen richten op het verlangde gedrag; en wel net zo lang totdat zulk gedrag een normale 

werkwijze gaat worden, behorend tot de dagelijkse gang van zaken.72 De intensiteit, de kracht en de 

passie van de betrokkenheid van de leidinggevenden bij de waarden die ze aanhangen, bepalen 

uiteindelijk of de medewerkers ze serieus nemen. Medewerkers kijken namelijk meer naar de 

waarden waarmee feitelijk wordt gewerkt, de gehanteerde waarden, dan naar de waarden waarvan 

beweerd wordt dat ze worden aangehangen, de beleden waarden. De waarden zelf zijn niet tastbaar, 

maar wel in de uitingen; of medewerkers oprecht zijn in hun overtuigingen, hun beslissingen, hun 

handelingen, in de aandacht die zij schenken en in de zaken waarin zij hun tijd besteden.73 Naast de 

organisatiecultuur die voor een groot deel zichtbaar wordt in het voorbeeldgedrag van de 

leidinggevenden, komt de cultuur ook tot uiting in de manier waarop er beslissingen genomen 

worden. Wie er worden wel en wie worden niet voor een vergadering uitgenodigd, wie moeten er 

een inbreng hebben en welke punten worden in welke volgorde besproken, zegt veel over de 

waarden binnen een organisatie.  

                                                 
71 Loon, v., 2006, 25. 
72 Kouzes & Posner, 1999, 219. 
73 Kouzes & Posner, 1999, 219. 
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Organisatiecultuur en -structuur 

Organisatiecultuur is sterk verbonden met de structuur van een organisatie. Het is namelijk de 

organisatiecultuur die bepaalt op welke manier er volgens de structuur gecommuniceerd wordt. De 

organisatiecultuur is dus verantwoordelijk voor zowel de formele organisatiestructuur als de 

feitelijke structuur. Het onderscheid dat binnen een organisatie kan bestaan tussen de feitelijke en 

de formele structuur valt toe te schrijven aan de cultuur binnen een organisatie. Uit een organogram 

kan opgemaakt worden hoe een organisatie aankijkt tegen taken en verantwoordelijkheden, maar 

het kan ook gezien worden als een uiting van de organisatiecultuur. Het zijn de mensen die de 

feitelijke besluitvormingen en verantwoordelijkheden bepalen. Mensen die invulling geven aan het 

organogram laten zich leiden door gewoonten, normen, waarden en achtergrondkenmerken. 

Hierdoor heeft cultuur een grote invloed op de feitelijke structuur van een organisatie.74 

2.3.2. Manieren van leidinggeven: in relatie tot interne communicatie en structuur 

Het voorbeeldgedrag van een leidinggevende leidt niet alleen tot de gewenste waarden in een 

organisatie. Voor een groot deel bestaat leidinggeven uit verbale communicatie en het non-verbaal 

geven van het goede voorbeeld. Dit voorbeeldgedrag van de leidinggevende moet een herkenbaar 

aspect zijn van de manier van leidinggeven. Een bepaald leiderschap kan een goede structurering 

van de interne communicatie en de inhoudelijke kwaliteit daarvan belemmeren of bevorderen.75 

Stoter heeft als de belangrijkste parameters voor de manier van leidinggeven benoemd: de wijze 

waarop besluitvorming plaatsvindt, de motivatiefactoren die door de leidinggevende centraal 

worden gesteld en de mate van sturing en ondersteuning.76 Hieronder wordt de parameter van 

sturing en ondersteuning toegelicht. 

 

Mate van sturing en ondersteuning 

Bij de verschillende stijlen van leidinggeven die Hersey en Blanchard hebben beschreven horen 

verschillende manieren van communiceren. Elke stijl heeft zijn eigen communicatiepatroon.77 De 

twee stijlen die van belang zijn voor mijn onderzoek zal ik hier toelichten, de andere twee zal ik kort 

toelichten.  

Bevelende stijl – Veel sturing, weinig relatie 

                                                 
74 Stoter, 1997, 102. 
75 Bos & Mastenbroek, 1998, 80. 
76 Stoter, 1997, 130. 
77 Koeleman, 2003, 67. 
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Deze stijl kenmerkt zich door het werk voorop te stellen. Uniformiteit van het handelen staat 

voorop. De leidinggevende bepaalt het liefst zo veel mogelijk zelf en de werkzaamheden zijn zo 

ingericht dat er weinig ruimte is voor eigen input en creativiteit van de werknemer.  Er is sprake van 

duidelijke regels, veel controle en sterke sturing van bovenaf. Waardering krijgt de werknemer alleen 

als de prestaties goed zijn. De leidinggevende stelt zich op als de ‘al-beslisser en al-weter’. Een 

leidinggevende die deze stijl hanteert, communiceert voornamelijk eenzijdig in een zakelijke, 

formele sfeer in de vorm van instructie. Zijn verhaal naar het personeel bestaat grotendeels uit doen 

van mededelingen waarbij weinig tot geen ruimte is voor discussie.  

 

Onderhandelende stijl – veel sturing, veel relatie  

Bij deze stijl geeft de leidinggevende richting aan de medewerker en blijft de taakuitoefening 

nauwkeurig volgen. Besluiten worden genomen waarbij de mening van de medewerkers een sterke 

invloed heeft. Er wordt ook samen met de medewerkers naar oplossingen gezocht. Typerend is dat 

de leidinggevende hier geen beslissingen neemt, maar de voorwaarden creëert waarbij ze tot stand 

komen. Doordat de leidinggevende meer de creativiteit van de medewerkers stimuleert, is hij meer 

coach dat chef. De communicatie is dan ook tweezijdig. Naast de nodige informatie en instructies, 

legt de leidinggevende ook uit waarom iets moet gebeuren. Kortom de leidinggevende geeft uitleg 

over beslissingen, vraagt suggesties en motiveert de medewerker door de bedoelingen te laten zien. 

Hij luistert en toont begrip, maar wel voornamelijk in taakgerichte situaties.  

 

De overige twee stijlen die Hersey en Blanchard beschrijven zijn de participatieve stijl en de 

delegerende stijl. Bij de participatieve stijl speelt volkomen acceptatie een grote rol en de 

medewerker en de leidinggevende hebben beide een even groot aandeel in besluitvorming. Bij de 

delegerende stijl ligt de verantwoordelijk voor het te behalen doel bij de medewerkers zelf.  

  

Iedere leidinggevende zal zijn eigen voorkeursstijl hebben, of een mix van stijl prefereren. Het is 

dan ook niet zo dat er een stijl is die als het meest effectieve wordt beschouwd. Uit onderzoek is 

juist gebleken dat men effectief kan leidinggeven, wanneer men in staat is om van stijl te wisselen, 

als de omstandigheden dat vereisen. De kern van situationeel leiderschap is daarom dat de 

leidinggevende zijn gedrag, zoals dat door de medewerkers wordt waargenomen, afhankelijk van de 

situatie, kan bijstellen.78  

 

                                                 
78 Bos, ten, e.a. 2003, 42. 
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Manieren van leidinggeven en structuur 

De organisatiestructuur vertelt veel over de manier van leidinggeven. Aan de structuur valt af te 

lezen over wie een leidinggevende verantwoordelijk is en met wie hij overleg moet voeren. Elke 

structuursoort heeft zijn eigen leiderschapstijl. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe 

verschillende factoren die de structuur beïnvloeden ook de manier van leidinggeven beïnvloeden. 

2.3.3. Organisatiestructuur: in relatie tot interne communicatie 

Net als de organisatiecultuur en manier van leidinggeven is de organisatiestructuur verbonden met 

de interne communicatie. De structuur binnen een organisatie kan namelijk pas benoemd worden 

wanneer de communicatiestructuur in beeld te brengen is. De vraag die hierbij van belang is, is: wie 

staat in relatie tot wie en welke interactie vindt hierbij plaats? Met andere woorden de structuur 

bepaalt wie met wie communiceert. Bos en Mastenbroek stellen dat het verstandig is om met de 

formele organisatiestructuur als onderliggend stramien voor de interne communicatie een structuur 

te maken. Hier bedoelen ze mee dat het management communicatiemiddelen en –kanalen schept en 

aanwijst die een redelijk peil van informatie-uitwisseling garanderen.79 Het ontwerpen van een 

organisatiestructuur is een vraagstuk waarbij gekeken wordt naar de complementaire krachten 

arbeidsverdeling en coördinatie. Elke vorm van arbeidsverdeling is het verbreken van de samenhang 

in een groter geheel. Coördinatie is er op gericht deze verbroken samenhang te herstellen. 

Communicatie en informatie spelen hierbij een belangrijke rol. Want wat gedeeld is door structuur, 

wordt door de interne communicatie weer bijeen gebracht.80  

2.4. ‘Dynamische vierhoek’ bij organisatieverandering 

Veranderen is te omschrijven als: het oude loslaten en hechten aan het nieuwe. Hoe meer men 

gehecht is aan het oude, hoe moeilijker het wordt om dit los te laten en hoe lastiger het wordt om te 

veranderen.81 Mensen veranderen wat ze doen niet zozeer omdat ze een analyse voorgeschoteld 

krijgen die hun denken verandert, maar omdat ze feiten te zien krijgen die hun gevoelens 

veranderen.82 Een altijd werkend stappenplan is er nog niet uitgevonden. Wel zijn er een aantal 

basistheorieën, die hun nut bewezen hebben en door verscheidene auteurs worden aangehangen. 

Een daarvan is dat een organisatieverandering een dynamisch proces is. Bijna elk willekeurig 

(hand)boek over organisatieverandering geeft schematisch weer hoe de verschillende zogenaamde 

                                                 
79 Bos & Mastenbroek, 1998, 86. 
80 Koeleman, 2003, 55. 
81 Kayzel, 2002, 19. 
82 Kotter, 2002, 15. 
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‘thema’s’, ‘variabelen’ of ‘componenten’ op elkaar van invloed zijn bij een verandering.83 Uit deze 

voorbeelden blijkt niet alleen dat men terminologisch geen overeenstemming kan bereiken, het 

verschilt ook per auteur welke componenten in dit schema worden opgenomen. Van de 

componenten van de ‘dynamische vierhoek’ komen cultuur en structuur het meeste in andere 

schema’s of modellen voor. Er bestaan in relatie tot organisatieverandering volop modellen en 

schema’s, in allerlei soorten en maten, maar de functie wordt niet in alle gevallen direct duidelijk. Zo 

wordt de functie van de ‘dynamische vierhoek’ (in relatie tot organisatieverandering) niet door Bos 

en Mastenbroek gegeven. Het enige wat ze over de vierhoek als zodanig zeggen is: ‘het is van groot 

belang dat leiders in de ‘dynamische vierhoek’ inzicht moeten hebben, omdat zij het gestalte moeten 

geven en moeten beheersen.’84 Op de vraag hoe leiders dit moeten doen, gaan de auteurs niet in. Ze 

gebruiken het slechts als hulpmiddel om de complexiteit van een organisatie uit te leggen. De focus 

van het boek is communicatie en met de vierhoek hebben Bos en Mastenbroek een manier 

gevonden om te laten zien dat communicatie in alle facetten van een organisatie verweven zit. Het 

komt er op neer dat Bos en Mastenbroek geen antwoord geven op de vraag hoe men kan 

veranderen met dit dynamische model. Op zich ook niet verwonderlijk, want dat is niet de intentie 

van het boek.  

 

Om wel een antwoord te vinden op de vraag hoe dit model gebruikt kan worden bij 

organisatieveranderingen, is er voor dit afstudeeronderzoek naar andere auteurs gekeken. Naar 

auteurs die een soortgelijk model beschrijven in combinatie met organisatieveranderingen en die wel 

op die vraag zijn in gegaan. Hun inzichten geven wel antwoord. Omdat het te ver gaat om alle 

modellen en bijhorende theorieën te behandelen, is er een keuze gemaakt om hier slecht op één 

model in te gaan. Het model van J.J. Boonstra. Hij schreef een boek over de theorie en praktijk van 

complexe veranderingsprocessen. Hij beschrijft dat het model dat hij centraal stelt in dat boek, dient 

als een diagnostisch hulpmiddel om de status quo van een organisatie te bepalen. Het kan als 

uitgangspunt genomen worden om verschillen tussen organisaties te beschrijven voor een 

organisatiediagnose of om verschillen in aanvang en na afloop van een organisatie-

veranderingsproces te analyseren.85 Deze uitleg over hoe een model bij organisatieverandering te 

gebruiken is, past bij de ‘dynamische vierhoek’ zoals die voor dit afstudeeronderzoek gebruikt is. 

Die vier componenten van de ‘dynamische vierhoek’ helpen om de status quo van een organisatie te 

bepalen en dienen als het ware als kernpunten waar aandacht aan besteed dient te worden, 

                                                 
83Zie o.a. Boonstra e.a., 1996, 27; Cozijnsen e.a, 2003, 172; Kloosterboer, 2005, 2. 
84 Bos & Mastenbroek, 1998, 59. 
85 Boonstra e.a., 1996, 39. 
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voorafgaand en tijdens een organisatieverandering. Door de grote verscheidenheid aan modellen en 

theorieën over organisatieverandering, is niet te concluderen dat deze vier componenten afdoende 

zijn om voorafgaand aan en tijdens een organisatieverandering te bestuderen. Dit verschilt per 

organisatie en per verandering. Wel zal er na het bestuderen van de vier componenten een goede 

‘eerste’ indruk zijn opgedaan en daarmee lijkt de ‘dynamische vierhoek’ een geschikt middel om een 

koers te bepalen van organisatieverandering.  
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3. Casestudie bij G4S AS 

In dit hoofdstuk wordt eerst een verantwoording van de onderzoeksmethode gegeven. Vervolgens 

wordt een beschrijving van de onderzoeksorganisatie, G4S AS, gegeven. Daarna valt te lezen hoe de 

vier componenten bij G4S AS er voor de organisatieverandering uitzagen en met welk doel het 

veranderproces is ingezet. Dit hoofdstuk eindigt met het samenbrengen van de vier componenten 

in een beschrijving over de ‘dynamische vierhoek’.  

3.1. Verantwoording methode 

3.1.1. Oriëntatiefase 

Voorafgaand aan dit afstudeeronderzoek heb ik twee gesprekken bijgewoond tussen het 

managementteam (MT) en een externe coach. Deze gesprekken waren er op gericht om het MT een 

klankbord te geven waarin zij hun ervaringen en uitdagingen konden uitspreken zodat de coach hier 

vragen over kon stellen wat het MT nieuwe inzichten kon verschaffen. Het eerste coachingsgesprek 

wat ik heb bijgewoond was in het begin van alle veranderplannen. Hierin gaf het MT vooral haar 

wensen ten opzichte van de organisatie in de toekomst kenbaar. Het tweede gesprek was een half 

jaar later. Een aantal geplande veranderingen waren ingezet. Dit gesprek was meer gericht op het 

vertellen waar de weerstand in de organisatie zat en hoe hiermee om gegaan werd. Na deze twee 

gesprekken heb ik een middag een rondleiding van een agent gehad. Deze rondleiding maakte dat ik 

meer van de organisatie begreep, de werkzaamheden van dichtbij kon zien en wat kon praten met 

de man op de werkvloer. In deze oriëntatiefase heb ik van deze gebeurtenissen aantekeningen 

gemaakt die me hebben geholpen om een beeld over de G4S AS te vormen. Aan de hand van deze 

gesprekken is de richting voor dit afstudeeronderzoek bepaald en de hoofdvraag opgesteld.  

 

3.1.2. Kwalitatieve interviews 

Om informatie over de componenten en de organisatieverandering te verzamelen zijn er voor dit 

onderzoek vier kwalitatieve interviews afgenomen. Deze interviews zijn afgenomen aan de hand van 

een topiclijst die gestoeld is op de vier componenten. Kennis verworven in eerdere interviews is 

gebruikt bij volgende interviews. Hierdoor zijn het vier verschillende gesprekken geworden met 

steeds een andere invalshoek.  

De keuze voor de respondenten is gemaakt aan de hand van hun functie. Het uitgangspunt hierin 

was informatie verzamelen uit zoveel mogelijk lagen van de organisatie. Het resultaat was interviews 

met twee leden van het MT: de business manager en de manager operations en met twee 
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leidinggevende die lager in de organisatie zitten: een dutymanager die de dagoperatie aanvoerd en 

degene die alle dutymanagers aanstuurt.  

Desalniettemin heeft het empirisch onderzoek tekortkomingen. De interviews die voor dit 

onderzoek zijn afgenomen hebben een enigszins subjectief karakter aangezien al de respondenten 

een leidinggevende functie hebben en er geen data afkomstig is van de man op de werkvloer. 

Geplande enquêtes onder de agents werd door het MT niet toegestaan. Zij waren van mening dat 

de agents de laatste tijd al te vaak waren ‘lastig gevallen’ met vragen over de 

organisatieveranderingen. Het MT was bang dat er anders te veel woorden en te weinig daden 

waren betreffende de veranderingen. Zelfs een interview met een aantal agents werd niet 

goedgekeurd.  

3.2. Introductie van G4S AS  

Group 4 Securicor Aviation Security (G4S AS) is een organisatie die zich richt 

op de beveiliging van Schiphol. De werkzaamheden van G4S AS bestaan 

voornamelijk uit het screenen van passagiers en bagage aan de gates. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van meerdere niveaus in controle. 

Wanneer een bagagestuk niet door de eerste screening heen komt, zal het 

naar het volgende niveau gaan waar het met zwaarder apparatuur nog een keer bekeken wordt. 

Uiteindelijk zijn er vier niveaus en pas bij de laatste wordt de tas geopend onder begeleiding van 

experts. Verder draagt G4S AS ook zorg voor het controleren op verdachtheden van de vliegtuigen 

bij aankomst en/of vertrek. 

De man bij de gate wordt agent (op z’n engels) genoemd. De agent heeft contact met de passagiers 

en controleert de bagage. De grote groep agents wordt aangestuurd door supervisors, die weer 

onder verantwoordling van dutymanagers vallen. Uiteindelijk valt heel de organisatie onder het MT. 

Met aan het hoofd van het MT de business manager.  

 

Aviation Security is een aparte B.V. binnen G4S. De reden dat het een aparte B.V. is, komt voort 

uit de risicovolle omgeving, die Schiphol is. De kans op hoge schadeclaims bij fouten is enorm. 

Door het een aparte B.V. te maken, voorkomt men dat G4S niet in zijn totaliteit failliet gaat.  

G4S AS is in 2004 ontstaan door een overname van Group 4 Falck (Falck) door Securicor en ging 

verder onder de nieuwe naam G4S AS. Voor Falck waren er al meerdere overmanes en fusies 

geweest. Falck had voor 2004 de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van Schiphol en eigenlijk 

veranderde dit na de fusie niet zo veel. Zo schitterde het Falcklogo nog lange tijd op veel plaatsen 
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zoals het uniform en op werkmappen. Binnen de organisatie wordt er nog altijd over Falck 

gesproken, wat niet verbazingwekkend is: meer dan 90% van het personeel is afkomstig van Falck. 

Falck kenmerkte zich als een sterk hiërarchische organisatie, waar veel oud-politieagenten werkzaam 

waren. Overnames en fusies in het verleden hebben ertoe bijgedragen dat de organisatie weinig 

aandacht en ruimte had voor inbreng van het personeel. De vele veranderingen, de onduidelijkheid 

in instructies en het gebrek aan aandacht hebben tot een negatieve sfeer op de werkvloer geleid. 

Sinds oktober 2006 staat G4S AS onder leiding van een nieuwe business manager. Deze was eerder 

werkzaam bij Securicor, een organisatie waarbij men marktgericht te werk ging, snel en flexibel 

wilde zijn en waar de overtuiging heerste dat de organisatie baat heeft bij slimme, zelfstandige 

mensen. Men probeerde daar een relatie te leggen tussen motivatie en betrokkenheid van 

medewerkers en de uiteindelijke klanttevredenheid. Dit bleek succesvol. Nu mag deze nieuwe 

business manager bij G4S AS orde op zaken stellen. Hij wil voornamelijk af van de negatieve sfeer 

die er in de loop der jaren door alle overnames en veranderingen is ontstaan. Deze sfeer wordt 

onder andere veroorzaakt door de directieve manier van leidinggeven, de grote ontevredenheid 

onder de werknemers, gebrek aan vertrouwen in het MT en gebrek aan duidelijkheid op de 

werkvloer die er sinds bovengenoemde overnames en vele veranderingen heerst. Om dit te 

veranderen, zal er een aanzienlijke omslag nodig zijn. Deze omslag vraagt een heel andere manier 

van denken, werken, aansturen en feedback geven; een andere manier van communiceren.  

3.3. Vier componenten 

De informatie verkregen door middel van interviews in verschillende lagen in de organisatie is 

gebruikt om een beeld te krijgen hoe de vier componenten er aan toe waren, hoe het er nu aan toe 

gaat en met name hoe men deze denkt en hoopt te kunnen veranderen of te kunnen beïnvloeden. 

De transcripten van de interviews zijn terug te vinden in de bijlagen.  

3.3.1.Organisatiecultuur 

Hoe het was… 
Schiphol is een dynamische werkomgeving en veel mensen ervaren het als iets spannends om er te 

werken. Daar komt bij dat er een sterkte collegialiteit heerst onder het personeel. Als het er op 

aankomt, is men heel erg betrokken met het werk wat er moet gebeuren. 

 

Het werk kent ook een keerzijde, want het vertrouwen in het management is laag. Uit recent 

onderzoek binnen de organisatie is gebleken dat dit heeft geleid tot grote medewerkers-

ontevredenheid. De organisatie is lang operatie- en doelgericht geweest, waardoor de medewerker 
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“Zo was het gisteren bijvoorbeeld heel slecht weer, veel regen en onweer, veel 
kisten hdbben vertraging. Dat betekent dat veel medewerkers langer moeten 
blijven, maar dan zijn ze ook allemaal wel bereid om dat te doen. Dan 
zeggen ze: ‘Oké, slecht weer, we gaan er voor en met z’n allen zorgen we 
ervoor dat die vluchten kunnen vertrekken uiteindelijk.’ Die mensen waren 
om 22.00 vrij af, maar gaan pas om 1.00 naar huis en dan komen ze 
vandaag weer binnen met: ‘geweldig gister, dat hebben we toch maar weer met 
elkaar gedaan.’ Dus die collegialiteit en betrokkenheid is er nog wel.” 
(Uit interview respondent II) 

op de tweede plek kwam te staan. Bij het maken van ingrijpende beslissingen werd het personeel 

niet om een mening gevraagd, maar kreeg het kant-en-klare beslissingen voorgeschoteld. Hierdoor 

is het gevoel gegroeid dat er door het management niet naar het personeel geluisterd werd. Dat 

terwijl de man op vloer ervoor heeft gezorgd dat er de afgelopen twee jaar een goede omzet is 

gedraaid en ook winst is gemaakt. Die man op de vloer heeft veel gegeven en is ´op´ geraakt. Het 

personeel is inmiddels verwrongen. 

Door de wisselende werkdruk die het werk kent, was er op de werkvloer regelmatig tijd om met 

elkaar te kletsen. Deze ‘dode’ momenten boden een platvorm om negatieve gevoelens met elkaar te 

delen. Door het vaak met elkaar te hebben over alle dingen die niet goed gingen, bevestigde men 

elkaar in het negatieve gedrag. Dit resulteerde in een negatieve sfeer en wantrouwen naar het 

management. Eén van de leidinggevende beschreef de sitauatie als “personeel wat graag loopt te 

‘kankeren’86”. Hieruit 

volgt dat het personeel 

zich niet verwant voelt 

met het management 

waardoor het een soort 

‘hullie - zullie’ is 

geworden. Het personeel 

werd nooit om een 

mening werd gevraagd, waardoor het niet gewend is om zelf probleemoplossend te denken. Het 

personeel is heel voorzichtig geworden; mensen durven niet buiten de kaders te denken en te lopen. 

Dat uit zich in het onvoldoende nemen van verantwoordelijkheid, c.q. een passieve en negatieve 

houding en iets van ‘als ze het vanuit het MT niet zeggen of beslissen, dan doen we het ook niet’. 

De eigen creativiteit, de pro-activiteit, zelf verantwoordelijkheid nemen zijn punten die sterk 

onderontwikkeld zijn. Dit is onder andere veroorzaakt door de grote contradictie tussen hoe er met 

je wordt omgegaan en de verantwoordelijkheid binnen de baan. Aan de ene kant wordt de agent 

niet geacht mee te denken, maar aan de andere kant is hij wel verantwoordelijk voor de veiligheid 

op Schiphol.  

Binnen G4S AS is een grote groep agents die er al heel lang werkt tegenover een kleinere een 

nieuwere garde. Deze laatste groep heeft wel nieuwe ideeën en staat ook open voor verandering, 

maar het blijkt dat ze al snel worden meegezogen door de oude garde die van oorsprong heel erg 

negatief is door alle ervaringen die ze heeft gehad. Die negativiteit heeft tot scepsis geleid. In het 

                                                 
86 Interview respondent II 
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verleden heeft het personeel te vaak beloftes gehoord die het management niet heeft kunnen 

waarmaken. Er heerst heel sterk het idee van eerst zien, dan geloven. Ze willen wel, maar zijn wel 

schuchter op basis van historie. Het wantrouwen naar het management komt mede voort door vele 

veranderingen die zich binnen de organisatie hebben afgespeeld. Vele veranderingen zorgden voor 

onduidelijkheden, waardoor elke supervisor zijn eigen interpretatie van de procedures en regels 

hanteert. Door deze ambiguïteit wisten de agents vaak niet waar ze aan toe waren en deze 

verwarring leidde tot onvrede. 

 

Het veranderingsproces 

De situatie tussen het personeel en management bleek verre van gewenst. Verandering was nodig 

om het tij te keren. Dit werd met name duidelijk toen opdrachtgever van G4S AS veranderde van 

de Marechaussee in Schiphol. Het commerciële Schiphol stelde strengere eisen aan de organisatie 

dan de Marechaussee. Eén van de strengere eisen betrof het inzetten van het personeel. Dit moest 

een stuk effectiever georganiseerd gaan worden. Men was gewend om effectief drie, vier uur op een 

dag te werken. Voor de rest was het een beetje kaarten of vaak een uurtje eerder betaald naar huis. 

Schiphol wil ‘value voor money’. Als zij voor acht uur betaalt, verwacht ze ook dat mensen acht uur 

bezig zijn. Om aan de wensen van Schiphol te kunnen voldoen, besloot men binnen G4S dat er een 

nieuwe business manager nodig was voor G4S AS. Na zijn komst waren er nog enkele andere 

wisselingen in het MT.  

Het nieuwe management probeert verandering te realiseren in de organisatiecultuur. Allereerst wil 

het MT wat aan de negatieve sfeer doen. Dit lukt alleen wanneer er een stukje gezond verstand 

ontwikkeld wordt op de werkvloer, zo werd in verschillende interviews gesteld. Om dat te realiseren 

stelt het MT zichzelf hele basale vragen: ‘Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe ga ik met 

problemen om? In wat voor termijnen denk ik dat ik ze ga oplossen? Waar leg ik mijn 

verantwoordelijkheden?’ Wanneer ze hier ‘normale’ antwoorden op hebben gevonden en dit 

naleven, verwacht het MT dat dit doorstraalt op de werkvloer.  
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“Zo was er laatst 20 kilo coke gevonden door onze jongens in een 
koffer. De KMAR helemaal blij, het kwam in de krant, maar 
dat allemaal onder de naam van de KMAR. Wij zorgen er dan 
nu voor dat onze medewerkers ook een beetje in die vreugde 
kunnen delen, door een bos bloemen in de lounge te zetten, een 
fotootje op het prikbord en dan vermelden wij erbij dat zij 
geweldig hun best hebben gedaan.” 
(Uit interview respondent II) 
 

De ambitie van het MT is om op de 

werkvloer zogenaamde ‘happy agent’ 

aan het werk te hebben. Dit houdt 

in dat de agent op tijd zijn pauze 

heeft, hij fatsoenlijk benaderd wordt, 

met zijn vragen ergens terecht kan, 

verlof kan opnemen en dat hij 

duidelijkheid heeft. Duidelijkheid betreffende zijn werkzaamheden, maar ook in andere 

bijkomstigheden. Om dit te realiseren zijn inmiddels op verschillende vlakken initiatieven genomen. 

Een van die initiatieven is een integriteitproject waarbij de vraag centraal staat: ‘hoe gaan we met 

elkaar om?’. Dit project leidt tot zelfreflectie in verschillende lagen en het lijkt al vrij snel vruchten 

af te werpen. Een instrument ten behoeve van het terugwinnen van vertrouwen is positieve 

aandacht geven bij goede resultaten. Waar men in het verleden alleen iets te horen kreeg bij 

problemen en fouten, wil men nu de aandacht op het goede richten. Men probeert attent te zijn 

door een bloemetje te sturen bij zoveel jaar trouwe dienst of bij het opsporen van een grote 

hoeveelheid drugs.  

Het personeel wat in vertrouwen beschadigd is door ervaringen uit het verleden, probeert men 

nieuwe moed te geven. Het MT probeert aan de oude garde duidelijk te maken dat dingen in het 

verleden niet allemaal beter waren, door met ze hierover in gesprek te gaan. Het doel van deze 

gesprekken is het personeel bewust maken van de noodzaak van verandering door ze in te laten 

zien wat er niet goed ging en waarom verandering nodig is. Deze gesprekken helpen de nieuwe 

situatie te accepteren. Ook probeert het management om vaker op de werkvloer aanwezig te zijn 

om het verhaal van de ‘gewone’ man aan te horen en om vaker één-op-één gesprekjes te voeren.  

Al deze initiatieven van het MT zijn bedoeld om het personeel het idee te geven dat dat ze met 

elkaar er het beste van kunnen maken.  

 

3.3.2. Interne communicatie 

Hoe het was... 

Binnen G4S AS is communicatie een groot probleem. Er heerst een negatieve sfeer van 

communicatie. Het probleem treft vooral de communicatie tussen verschillende organisatielagen. 

De communicatie op het horizontale niveau is prima. Maar zodra er verticaal gecommuniceerd 

wordt, gaat het mis. Er wordt te weinig gecommuniceerd, en wat er wel wordt gecommuniceerd, is 
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vaak ambigu. Men luistert slecht naar elkaar en heeft schroom om elkaar op te zoeken. Er bestaat 

ook veel onduidelijkheid over wie wat moet communiceren. Aan feedback, evaluatie en 

terugkoppeling doet men nauwelijks iets. 

Wanneer er beslissingen worden genomen, ontbreekt het aan tijd om alle argumenten uit te spreken. 

Tijd voor overtuigen is er niet of wordt niet genomen, er moet meteen gehandeld worden. Dit leidt 

tot directief leidinggeven. 

 

Een vorm van communicatie die met name problematisch te noemen is, is de e-mail. Dit 

communicatiemiddel is de laatste jaren enorm toegenomen, maar goede richtlijnen en afspraken 

omtrent de e-mail ontbreken. G4S AS is een 24-uurs bedrijf en men werkt in ploegendienst. Het 

personeel is heel wisselend aanwezig waardoor het moeilijk is om een ieder hetzelfde verhaal te 

vertellen. De e-mail leek hier de oplossing voor te zijn, maar hoe handig dit middel ook is, de 

nadelen lijken nu groter dan de voordelen te worden. Mensen spreken elkaar minder, verhalen 

worden verkeerd geïnterpreteerd en kleine irritaties groeien uit tot ruzies. Men denkt na het 

versturen van een e-mail klaar te zijn met communiceren en het verifiëren van de boodschap bij de 

ontvanger gebeurd zelden. Uit intern onderzoek is naar voren gekomen dat het rendement van dit 

middel schrikbarend laag blijk te zijn. Daar komt bij dat er naar een veel te breed publiek wordt geë-

maild. Vaak gaan één-op-één mails, naar een hele groep. Mensen begrijpen de e-mail niet, gaan daar 

op reageren en daar komen dan weer vele e-mailtjes overheen. Men is vergeten dat het vaak 

effectiever werkt, wanneer mensen elkaar opzoeken en samen gaan praten om zo tot een oplossing 

te komen.  

 

Het veranderingsproces 

Om de communicatie te verbeteren, zijn er een aantal acties ondernomen. Allereerst is het 

management zich bewust van de belangrijke voorbeeldpositie die zij hierin inneemt. De lagere lagen 

kopiëren de werkwijze van het MT. Door dingen positief te benaderen, klinkt het vaak beter en 

brokkelt de negativiteit langzaam af. Het MT wil hiermee duidelijk maken dat negatief praten 

onnodig energie kost. ‘Kijk eerst naar jezelf en wat jij kan doen in plaats van  anderen de schuld toe 

te schuiven’. 

  

Door middel van opgezette werkgroepen waarin mensen vanuit alle lagen van de organisatie 

deelnemen, wil het MT plannen in de organisatie laten binnendruppelen. In het verleden had men 

schroom om elkaar op te zoeken om samen oplossingen te bedenken. Nu worden deze mensen 
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“Nieuw is dat wij aan de mensen vragen wat ze van ons aan 
informatie willen en dat wij hen daar dan in voorzien. Daarbij 
geven we een opdracht mee aan die mensen dat ze hier ook met 
hun collega’s over moeten praten, want dan gaat het een beetje 
rondzingen. Vraag twee die we aan ze gesteld hebben is in welke 
vorm en hoe vaak ze info van ons willen. En daar luisteren we 
dan naar. Zelf vinden we daar natuurlijk ook wel wat van, 
maar we willen wel weten wat er in de operatie leeft. Vandaar 
dat we het op deze manier doen.”  
(Uit interview respondent II) 
 

vaker bij elkaar geplaatst om de communicatie te bevorderen. Om onduidelijkheden rondom de 

communicatie te verbreken heeft men behoefte aan schriftelijke richtlijnen waarin staat hoe men en 

naar wie men toe communiceert. In het verleden werd er slecht geluisterd naar elkaar, nu begint 

daar langzaam verandering in te komen.  

Om onduidelijkheden weg te nemen en het personeel op de hoogte te houden van plannen en 

ontwikkelingen is er een nieuwsbrief gestart met daarin belangrijke nieuwtjes en de stand van zaken. 

Informatie in deze nieuwsbrief wordt gestuurd vanuit de vraag in plaats van het aanbod. Om die 

nieuwsbrief een kans van slagen te geven, zijn er afspraken gemaakt wie wat gaat communiceren. 

 

Verder zijn gespreksessies gestart 

waarin het management tijd neemt 

om vragen van het personeel te 

beantwoorden. Belangrijk hierin is 

dat zoveel mogelijk openheid in 

lastige situaties wordt gegeven. Het 

management streeft om in de 

toekomst voor oplossingen of 

veranderingen waar veel draagkracht nodig is, de agents tijd en ruimte te geven zelf om oplossingen 

te bedenken.  

 

Om het e-mailprobleem op te lossen, komt er een document met richtlijnen en afspraken. Het 

uitgangspunt hierin is dat er zo minimaal mogelijk gemaild wordt. Het MT ziet liever dat mensen de 

telefoon pakken en samen al pratend naar oplossingen zoeken, in plaatst van te mailen. Ook zal in 

dit document wat komen te staan over welke e-mails voor wie bedoeld zijn om het rendement van 

dit communicatiemiddel in de toekomst weer te kunnen vergroten. 

 

Eén van de speerpunten is om dit jaar iedereen minstens één gesprek te geven met zijn 

leidinggevende. Mensen zullen dat in eerste instantie niet ervaren als een grote verbetering, maar het 

komt al snel neer op tweeduizend gesprekken. Voor het jaar daarop is het streven om iedereen een 

beoordelingsgesprek én een functioneringsgesprek te geven. “Gesprekken voeren met je 

medewerkers is een verbetering die misschien op de vloer niet direct merkbaar is, maar het 

weldegelijk is. Je hebt dan iets gedaan in een grotere context.” aldus de business manager. 

Doormiddel van gesprekken kan het management beetje bij beetje de nieuwe doelen overbrengen 
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“Als het niet goed ging was de mentaliteit toch een 
beetje van ‘klats, klats, klats, niet meer doen’ en 
‘drie keer klats, klats, klats, ga maar ergens 
anders naar toe!’.” (Uit interview respondent II) 
 

op de mensen en ze bewust maken van de huidige situatie. In deze gesprekken komt naar voren dat 

men soms dingen ervaart op basis van ervaringen uit het verleden, maar wanneer er doorgevraagd 

wordt, men doorkrijgt dat men nu in een andere situatie zit. Tot slot probeert het management om 

de successen met elkaar te delen. Mensen wakker schudden en ze naar het positieve laten kijken.  

3.3.3. Manieren van leidinggeven 

Hoe het was... 

Het grote deel van de werkzaamheden op van 

G4S AS valt te plannen, maar er zijn veel 

gebeurtenissen of omstandigheden die roet in het 

eten kunnen gooien. Het weer is de grootste 

boosdoener hierin. Bij slecht weer hebben alle vluchten vertraging en dan worden er ad hoc 

beslissingen genomen betreffende de werkzaamheden van die dag. Er is dan geen tijd om te 

overleggen of om de argumenten achter de keuzes uit te leggen. Dan moet er gehandeld worden. 

Deze manier van leidinggeven is niet alleen in dit soort situaties in de organisatie ingekapseld 

geraakt. Het heeft geleid tot dé manier van leidinggeven in alle situaties. Het werk is heel erg taak- 

en resultaatgericht en weinig mensgericht. De menselijke factor is daardoor snel op de achtergrond 

verdwenen. Men ging regeren op basis van macht. Men hanteerde de bevelende manier van 

leidinggeven. Door alle verscherpte veiligheidsmaatregelen veranderden de werkzaamheden keer op 

keer. Justitie stelde steeds andere, dwingende eisen. Nog een factor waardoor de agent op de vloer 

niet geacht werd mee te denken. De omstandigheden hebben de situatie er niet beter op gemaakt. 

Er waren strenge targets die gehaald dienden te worden en daarvoor heiligde het doel de middelen. 

De manier van leidinggeven werd als ‘extreem directief’ omschreven wat voor veel weerstand 

zorgde.  

 

Het veranderproces 

Met de komst van het nieuwe MT veranderde de gedachte over hoe men het best kan leidinggeven. 

Uit een intern medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat er veel onvrede was 

onder het personeel. Binnen het MT werd de service-profit-chain geïntroduceerd. Een model dat als 

uitgangspunt heeft dat een tevreden medewerker een tevreden klant genereert. In het kader van dit 

model werd er voor het eerst binnen G4S AS over coachend leidinggeven en de ideeën daarachter 

gesproken. Het nieuwe MT had in eerdere functies elders ervaren dat het belangrijk is om draagvlak 

te creëren door het personeel serieus te nemen en mee te laten denken over belangrijke beslissingen. 
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“Wat we nu aan het doen zijn, in het kader van die projecten die 
we gekozen hebben, is aan de medewerker vragen hoe ze het willen 
hebben. Als zij zeggen dat de communicatie klote is, zeg dan 
maar hoe je het wel wil. Daar komen hartstikke goede dingen uit. 
Overigens precies dezelfde dingen die ik zie, want ook daarin zijn 
we natuurlijk allemaal hetzelfde. We kunnen lezen, we kunnen 
luisteren, dus in die zin, het is allemaal geen rocket sciences. Het 
gaat allemaal om hele basale, voorspelbare zaken. Doordat je het 
die mensen zelf laat bedenken, is het hopelijk effectiever, is de 
draagvlak groter, de commitment groter. En door daar te 
beginnen, geef je die mensen wat verantwoordelijkheid terug.”  
(Uit interview respondent III) 
 

Die ervaring deelde zij met de organisatie. In het begin leidde dat tot veel verwarring onder het 

personeel. Men was gewend om bevelen en opdrachten te krijgen, niet om zelf mee te denken. Nu 

wordt er aangestuurd om van een bevelende manier van leidinggeven naar een onderhandelende 

stijl te gaan. Bij deze stijl blijft er veel sturing bestaan, hetgeen nodig is binnen een ad hoc 

organisatie als G4S AS, maar is er wel genoeg ruimte voor de relatie met het personeel. Het MT 

ervaarde dat het de omschakeling in de manier van leidinggeven niet alleen veel vroeg van het 

leidinggevende personeel, maar 

minstens zoveel vroeg aan de man 

op de werkvloer. Er zat nog veel 

wantrouwen naar het management 

toe. Het personeel vond het 

verwarrend om te merken dat 

iemand die in het verleden alleen 

maar bevelen gaf, ineens om 

inzichten en meningen vraagt. Op 

allerlei lagen in de organisatie werd 

gestart met projectgroepen die over essentiële zaken moesten nadenken en het MT daarover van 

advies moest voorzien. Volgens de business manager leverde dit het MT geen nieuwe ideeën of 

inzichten. Deze projectgroepen zijn alleen voor het personeel zelf bedoeld. Het doel was dat zij zich 

serieus genomen voelden en gingen nadenken waarom er bepaalde zaken op die manier geregeld 

moesten worden. Daar kwam als pluspunt bij dat de leden van de projectgroepjes in de pauzes met 

hun collega’s over de organisatie gingen praten zodat er nog meer personeel over de organisatie 

ging nadenken. Verder wordt er door het management geprobeerd om vaker op de werkvloer 

aanwezig te zijn. Om makkelijker benaderbaar te zijn voor het personeel. Dit werkt twee kanten op: 

het MT hoort meer verhalen van de man op de werkvloer en krijgt zo een beter beeld van de 

omstandigheden en het personeel hoort en ziet het MT vaker waardoor de afstand verkleind wordt.  

De veranderende manier van leidinggeven sijpelt langzaam de organisatie binnen. Het is een proces 

dat veel tijd en aandacht verdient. Momenteel is het zo dat de eerste trap voldoet, de tweede een 

beetje en de derde voldoet nog niet. Het MT is hierin zich bewust van haar voorbeeldfunctie. 

Langzaamaan wordt gedrag gekopieerd. Er zijn leidinggevenden die niet met de nieuwe manier om 

kunnen gaan. Er wordt met die mensen assessements afgenomen om te kijken in hoeverre ze ´om 

te scholen´ zijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er begonnen met intensieve trainingen en 

coachingstrajecten. Maar uit een assessement kan ook blijken dat er geen toekomst meer voor die 
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MT 
 

Dutymanagers 

Supervisors 

Agents 

persoon ligt bij G4S AS en dan volgt er ontslag. Dat is een middel dat niet geschuwd kan worden 

bij organisatieverandering, aldus de business manager. 

3.3.4. Organisatiestructuur 

Hoe het was... 

G4S AS is een organisatie met verschillende lagen en 

afdelingen. Tussen die afdelingen en lagen wordt er 

vrij hiërarchisch naar elkaar toe gecommuniceerd. 

De bovenste laag beslist alles en de onderste is 

slechts uitvoerend bezig. Hoewel de structuur als 

hiërarchisch omschreven wordt, heerst er binnen de 

organisatie veel onduidelijkheid. Taken zijn 

onduidelijk en niemand weet precies wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Hierdoor blijven er taken liggen, 

maar daar worden ze wel op afgerekend door een 

laag boven ze. Naast dat de taken onduidelijk zijn, 

heerst er ook veel verwarring over procedures. De 

vele veranderingen en aanpassingen hebben er toe 

geleid dat niemand precies meer weet wat de bedoeling is en er vele interpretaties binnen de 

organisatie te vinden zijn. Voor de agents op de werkvloer is dit vervelend, want afhankelijk van 

welke supervisor en aan het werk is, verandert de instructie. Dit heeft geleid tot heel veel grijs 

binnen de organisatie, terwijl zwart-wit gewenst is.  

 

Het veranderingsproces 

Wanneer er naar de structuur gekeken wordt, is het besef groot dat er behoefte is aan duidelijkheid. 

Duidelijkheid in taakomschrijvingen, in procedures en verantwoordelijkheden. Om inzicht te 

krijgen hoe deze duidelijkheid het beste binnen G4S AS gecreëerd kan worden, is er een werkgroep 

gestart. In die werkgroep zitten mensen uit alle lagen van de organisatie. Zij hebben zo veel 

mogelijk knelpunten geïnventariseerd. Ook aan de Schiphol, de opdrachtgever, is gevraagd wat zij 

als ideaal zouden zien. Met deze bevindingen wordt nu gepuzzeld. Eén van de opties die genoemd 

wordt, is het splitsen van de werkzaamheden van een supervisor. Er wordt dan gedacht aan 

supervisors die verantwoordelijk zijn voor de operatie op dagbasis en supervisors die zich kunnen 

concentreren op het aansturen van mensen. De business manager denkt dat een matrixstructuur 

 Figuur 5. Vereenvoudigde weergave  
 van de structuur bij G4S AS. 
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“Ik ben verantwoordelijk voor dit bedrijf, als ik geen zeggenschap heb 
over de planning of over HR en dat soort dingen, dan kan ik die tent 
ook niet runnen. Dan zou ik die verantwoordelijkheid ook niet eens 
willen, want ik heb de middelen niet om het waar te kunnen maken, 
dus dan ga ik het ook niet doen. Maar in deze organisatie zitten een 
aantal mensen en die doen dat toch. Die zijn verantwoordelijk voor 
dingen waar ze geen invloed op hebben, dus moeten wij daar 
verandering in aanbrengen.” (Uit interview respondent III) 
 

voor meer duidelijkheid zal zorgen. Het doel van die matrixstructuur is dat de mensen zelf beter 

zien waar ze in dat proces zitten. Het zorgt voor een andere beleving. Want je maakt mensen samen 

verantwoordelijk voor een bepaalde sector. Hij gelooft erin dat ze iemand verantwoordelijk moeten 

maken voor het geheel en hem die tools geven om die taak goed te kunnen doen. Onder tools 

versta hij ondersteuning van HR, van recruitment, van verzuimcoördinatoren, van financieel inzicht 

en planning. Dat betekent dat 

het werk zo georganiseerd moet 

worden dat hij daar ook invloed 

op kan uitoefenen. Om te 

kijken hoe dit precies kan gaan 

gebeuren, kijkt de werkgroep 

ook naar de mogelijkheid van 

een matrixstructuur. Toch blijkt dat zo’n verandering veel onduidelijkheid en onrust met zich 

meebrengt. De business manager mist visie bij het middenmanagement om zo’n situatie in te 

schatten en er wat mee te kunnen. Deze omslag duurt langer dan verwacht en dit wijdt hij aan de 

cultuur die nog niet zo ver is dat het middenmanagement gewend is om mee te denken met zulke 

vraagstukken.  

 

Er wordt ook opgemerkt door het MT dat door hun komst verhoudingen anders zijn gaan liggen. 

Doordat er in een redelijk korte tijd een bijna nieuw MT is gekomen, zit daar weinig kennis over het 

verleden van de organisatie. Die kennis hebben ze wel nodig om inzicht te krijgen in de organisatie. 

Om aan die kennis te komen, doen ze een beroep op de dutymanagers. In die groep dutymanagers 

zit opgeteld meer dan honderd jaar werkervaring. Al die kennis en ervaring heeft ze in aanzien doen 

stijgen. Ze worden meer gewaardeerd dan voorheen.  

3.4. ‘Dynamische vierhoek’ 

Bij het begin van de veranderingen heeft het MT voor een centraal uitgangspunt gekozen, de ‘happy 

agent’. Een doel waarbij alle veranderingen gericht zijn om bij te dragen om dat streven te bereiken. 

Dat houdt in dat de agent op tijd zijn pauze heeft, dat hij fatsoenlijk benaderd wordt, met zijn 

vragen ergens terecht kan, verlof kan opnemen en dat hij duidelijkheid heeft. In zijn werk, maar ook 

over al die andere dingen. Om dat te bereiken worden er nu in de vier componenten veranderingen 

doorgevoerd die allemaal invloed op elkaar hebben en met elkaar samenhangen. Die veranderingen 

worden ingegeven door door die ‘happy agent’ en om te bedenken hoe dat doel bereikt wordt, stelt 
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“Valt er een zwaartepunt te leggen bij een van 
de componenten?” “Nee, er valt geen zwaartepunt te 
leggen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Begint 
structuur bij cultuur of andersom? Ik weet het niet. Het is 
een kip-en-ei verhaal. Communicatie is een soort schil dat er 
omheen zit.” (Uit interview respondent III) 
 

het MT zich hele basale vragen: ‘Hoe ga je met elkaar om en hoe wil je dat men met elkaar omgaat, 

wat straal je uit, wat communiceer je, hoe open ben je, hoe eerlijk ben je, hoe transparant ben je, 

kom je je afspraken na, spreek je mensen aan op gedrag, laat je jezelf aanspreken op gedrag, ben je 

daar consequent in?’ Bij het MT leeft de overtuiging dat wanneer men in de organisatie deze basale 

zaken goed weet te borgen, dat de rest vanzelf komt.  

 

Bij het inzetten van de verandering was men niet uitgegaan van de iets wat terug valt te voeren op 

de ‘dynamische vierhoek’. Wel betreffen de veranderingen juist de componenten uit de vierhoek. 

Nu de veranderingen eenmaal in gang zijn gezet, concludeert men dat die onderlinge dynamiek van 

belang is om in de gaten te houden. Met name bij het doorvoeren van een nieuwe structuur, merkte 

het MT dat dit component te erg afhankelijk was van de veranderingen in de andere drie 

componenten. Het was niet een kwestie van een werkgroep een nieuw organogram laten tekenen. 

Want om een organogram te tekenen 

die in de veranderingsplannen past, 

moet de werkgroep eerst zelf een 

verandering hebben doorgemaakt. Het 

MT merkt de complicerende factor van 

dit geheel op, want zij zijn van mening 

dat het goed is om die werkgroep met nieuwe ideeën betreffende de structuur te laten komen, maar 

wanneer ze wachten totdat zij zoveel inzicht hebben gekregen dat zij de gewenste structuur kunnen 

bedenken, duurt het invoeren van de nieuwe structuur wel een stuk langer dan gepland was. Met 

deze vertraging ontwikkelen de veranderingen in de andere componenten minder volkomen dan 

gewenst. Juist doordat het zo’n vierhoek is zonder begin en eindpunt is het ingewikkeld om de 

dynamiek op een correcte manier te beïnvloeden, zo concludeert de business manager.  
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4. Analyse 

In de analyse van dit afstudeeronderzoek wordt het overzicht van de resultaten uit de casestudie 

getoetst aan de literatuur die beschreven is in het theoretisch kader. In hoofdstuk 3 is er per 

component een beschrijving gegeven van hoe de situatie voor de verandering was en welke richting 

men op wil met het veranderproces. In dit hoofdstuk worden zal wederom eerst per component 

gekeken worden om vervolgens wat over de vierhoek in haar geheel te kunnen zeggen. 

4.1. Vier componenten 

In hoofdstuk twee is uiteengezet wat in de wetenschappelijke literatuur zoal gezegd wordt over de 

vier componenten. Hier worden de belangrijkste punten daarvan naast de praktijk gelegd. 

4.1.1 .Organisatiecultuur 

Voor dit afstudeeronderzoek is een vrij vertaalde definitie van Edgar Schein gebruikt om 

organisatiecultuur te definiëren: “Een patroon van gedeelde basisaannames die de groep heeft 

geleerd bij het (succesvol) oplossen van problemen”. Bij G4S AS heeft het MT geconstateerd dat er 

onder het personeel een aantal basisaannames gelden die niet op een positieve manier bijdragen aan 

de doelstellingen van de organisatie. Hierbij valt te denken aan de opvatting dat het management 

niet bereid is te luisteren naar het personeel en dat het personeel liever voorzichtig en passief is, in 

plaatst van verantwoordelijkheid te nemen en pro-actief te zijn. Schein heeft verder over cultuur 

geschreven dat het bestaat uit gemeenschappelijk geleerde waarden, overtuigingen en 

veronderstellingen. Hij noemt het een gemeenschappelijk leerproces. Bij G4S AS is goed vast te 

stellen dat de heersende cultuur het resultaat is van gebeurtenissen uit het verleden. Er zijn veel 

negatieve gebeurtenissen geweest die geleid hebben tot de scepsis bij de man op de werkvloer. Om 

hier een omslag in te krijgen, zo stelt Schein, moet men niet een nieuwe cultuur gaan ‘creëren’, maar 

een nieuwe manier van denken en handelen bevorderen.87   

Bos en Mastenbroek beschrijven de twee functies die Schein toekent aan organisatiecultuur, 

namelijk: standaardisering van probleemoplossingen en onzekerheidsreductie.88 Bij de eerste functie 

gaat het om vaste manieren die helpen om problemen aan te pakken. Bij G4S AS was het personeel 

niet gewend om zelf problemen op te lossen. Wanneer zich een probleem voordeed, dan deed men 

niks totdat zij daartoe instructie over hadden ontvangen. Dit leidde tot een zeer passieve houding. 

De tweede functie die toegekend wordt aan cultuur, de onzekerheidsreductie, had zich ook op een 

                                                 
87 Schein, 2000, 156. 
88 Bos & Mastenbroek, 1998, 69. 
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negatieve manier ontwikkeld. Er is de laatste jaren veel veranderd bij G4S AS, zowel in eisen op de 

werkvloer als in de top en opdrachtgever van de organisatie. Voor het personeel is dit een grote 

onzekerheidsfactor geweest. Vaak zijn beloftes gedaan die niet waargemaakt zijn. Al die 

veranderingen en loze beloftes hebben het personeel afgestompt. Er heerst een mentaliteit van eerst 

zien, dan geloven. Om weer nieuwe veranderplannen te overleven heeft het personeel reserves 

ingebouwd. Ze zijn schuchter en pessimistisch geworden om straks niet voor de zoveelste keer 

teleurgesteld te raken in het management.  

Bij het nieuwe MT leeft de wens om hier verandering in aan te brengen. Kloosterboer beschrijft een 

cultuurverandering als de wens om alledaagse werkpraktijken anders te laten verlopen.89 

Leidinggevenden moeten hierbij het goede voorbeeld geven en er dient nadruk gelegd te worden op 

het positieve in de organisatie. Om wat aan de negatieve sfeer binnen G4S AS te doen, is een 

project gestart gericht op de vraag ‘hoe gaan we met elkaar om?’ Met dit project wil het MT het 

personeel bewust maken van haar gedrag en door middel van zelfreflectie hierin een verandering 

bewerkstelligen. Wanneer men door heeft op welke verschillende manieren het mogelijk is om 

iemand of iets te benaderen, zal men bewuster kiezen voor een bepaald gedrag. Het MT hoopt 

hiermee een stuk passiviteit bij het personeel weg te nemen. Het MT is zich bewust van haar grote 

voorbeeldpositie. Ze heeft zichzelf basale vragen gesteld over omgangsvormen, het aanpakken van 

problemen en het nemen van verantwoordelijkheden. Met het vinden van ‘normale’ antwoorden op 

deze vragen en het naleven daarvan, hoopt het MT een gedrag neer te zetten wat door de rest van 

de organisatie langzamerhand gekopieerd zal worden. Kloosterboer heeft gesteld dat 

cultuurverandering de meeste kans van slagen heeft wanneer nadruk wordt gelegd op de goede, al 

bestaande cultuuronderdelen en men probeert om de wat zwakkere elementen weg te werken. Het 

lijkt erop dat het MT van G4S AS hier een andere mening over heeft. In de interviews kwam naar 

voren dat ze bezig is met het organiseren van gesprekken om duidelijk te maken wat in het verleden 

niet goed ging en waarom de verandering noodzakelijk is. Hierbij wordt vanzelfsprekend veel meer 

de nadruk op het negatieve, in plaats van het positieve gelegd.  

In het theoretisch kader wordt ingegaan op de verschillende typologieën van organisatieculturen en 

het meetinstrument wat hiervoor de De Cock e.a. is opgesteld90. Dit meetinstrument gaat uit van 

twee vragen om een klimaat aan een organisatie toe te schrijven. Het uitgangspunt bij deze vragen is 

zelfontplooiing versus organisatiedoelen en flexibel versus beheersing. Dit leidt tot vier 

verschillende klimaattypes waarvan er in het theoretisch kader twee zijn toegelicht: het innovatieve 

                                                 
89 Kloosterboer, 2005, 125. 
90 Stoter,1997, 107. 
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klimaat en het respect-voor-regels klimaat. De reden hiervoor is dat er bij G4S AS sprake was van 

een respect-voor-regels klimaat. In grote lijnen is de beschrijving voor dit organisatietype van 

toepassing op de voormalige situatie bij G4S AS: orde en systematisch werken van belang, 

hiërarchisch, procedure gericht en veel uitgewerkte regels. Het MT wil hier van af en doelt op een 

klimaat lijkend op het innovatieve klimaat: een gedecentraliseerde en gedelegeerde manier van 

werken, ruimte voor medewerkers en zelfrealisatie en een manier van leidinggeven die gericht is op 

zowel de taak als de relatie.  

4.1.2. Interne communicatie 

Om het begrip interne communicatie enigszins te kunnen inkaderen, is voor dit afstudeeronderzoek 

gebruik gemaakt van de definitie van Alex Stoter:  

“Er is sprake van communicatie als het proces van informatietransmissie leidt tot enig effect, bijvoorbeeld in 

een kennis-, attitude- of gedragsverandering, of in de zin van gemeenschappelijke betekenis of 

standpuntvorming.”91.  

Uit deze definitie valt op te maken dat er alleen maar sprake is van communicatie wanneer dit geleid 

heeft tot een effect. Bij de ontvanger moet een kennis-, attitude of gedragsverandering hebben 

plaatsgevonden of er moet iets gebeurd zijn in de zin van de gemeenschappelijke betekenis of 

standvorming. Wanneer dit in ogenschouw genomen wordt, valt te concluderen dat er bij G4S AS 

nog een hoop te verbeteren valt aan de interne communicatie. Er wordt weinig gecommuniceerd, 

en wat er gecommuniceerd wordt, is ambigu. Ook blijkt dat er slecht naar elkaar geluisterd wordt. 

Een optelsom van deze punten maakt het erg moeilijk om het proces van informatietransmissie tot 

enig effect te doen leiden. Bij G4S AS is uit een intern onderzoek naar voren gekomen dat het 

rendement van e-mail schrikbarend laag blijkt te zijn. Doordat er veel berichten worden verstuurd, 

maar deze niet het doel bereiken waarvoor ze zijn gestuurd, treedt er geen effect op. Dit maakt dat 

bijvoorbeeld e-mailen een ‘leeg’ communicatiemiddel is geworden binnen G4S AS. 

Er worden drie functies aan interne communicatie toegeschreven: de smeer-, bind- en 

interpretatiefunctie92. De smeerfunctie werkt als een coördinatiemechanisme waardoor er een 

gezamenlijk doel gerealiseerd kan worden. Bij G4S AS zit hier een knelpunt. Door de vele 

veranderingen en de wisselende werkinstructies is het onduidelijk wat er precies van het werk 

verwacht wordt. In de interviews kwam naar voren dat elke supervisor er zijn eigen regels op na 

houdt, simpelweg omdat er geen algemeen heldere regels geformuleerd zijn. Deze ambiguïteit maakt 

dat de organisatie stroever loopt dan nodig is. De tweede functie die wordt toegeschreven aan 

                                                 
91 Stoter, 1997, 19. 
92 Reijnders, 2006, 124. 
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communicatie is de bindfunctie. Dit staat voor het versterken van de organisatiecultuur of wel het 

‘wij-gevoel’. Het ‘wij-gevoel’ is bij G4S AS zeker aanwezig. Dit komt tot uiting in het oplossen van 

bijzondere situaties, zoals vertragingen. Wel valt hier een kanttekening bij te plaatsen. Men voelt 

zich verbonden met de directe collega’s; er is dus met name verbintenis op horizontale lagen in de 

organisatie. Werknemers zijn trots op hun werkplek en niet zo zeer op hun werkgever, maar op 

horizontaal niveau geeft dit voldoende stof tot gesprek wat onderling de banden doet versterken. 

De laatste functie van interne communicatie is de interpretatiefunctie. Hierbij word interpretatie 

gedeeld en betekenis geconstrueerd om begrip te kweken. Deze functie is de afgelopen jaren het 

ondergeschoven kindje geweest bij G4S AS en heeft een deel van de ‘ellende’ veroorzaakt. Aan de 

top is er geen aandacht gegeven aan het creëren van begrip, geen uitleg gegeven om de betekenis 

van een besluit helder te maken. Er was geen ruimte voor het creëren van draagkracht, maar er 

werden besluiten genomen en de uitkomsten daarvan werden zonder uitleg de organisatie ‘in 

geslingerd’. Aan alle drie de functies werkt het nieuwe MT. Er worden richtlijnen en afspraken 

gemaakt en werkgroepen opgezet om de interne communicatie te verbeteren. Er zijn gespreksessies 

gestart waarin openheid voorop staat bij het beantwoorden van de vragen die het personeel heeft. 

Dit alles om draagvlak te creëren en het personeel het gevoel te geven dat zij ook wat in de melk te 

brokkelen heeft. Informatie wordt nu vraaggericht de organisatie in gestuurd waar dit in het 

verleden slecht op basis van het aanbod gebeurde.  Deze nieuwe stappen dragen vermoedelijk bij 

aan ‘wij-gevoel’ dat breder is dan een gevoel van verbintenis met alleen de directe collega’s. 

In hoofdstuk twee staan drie verschillende invalshoeken beschreven die de communicatie-

wetenschap kent om naar communicatie binnen organisaties te kijken. Theoretisch gezien kiest men 

een invalshoek afhankelijk van het soort informatie die men over wil brengen. De soorten 

informatie die in dit onderzoek gebruikt zijn waren kort gezegd taak-, beleids-, beheers en sociale 

informatie.93 Het soort informatie geeft het perspectief aan om een invalshoek te kiezen. De 

invalshoeken zijn communicatie als managementinstrument, als proces van intentionele 

informatietransmissie en communicatie als betekenisgevend cultureel leerproces. In het verleden is 

er bij G4S AS niet zichtbaar rekening gehouden met de verschillende informatiesoorten of 

invalshoeken. Er werd gecommuniceerd tot dienst van de top, zonder daarbij aandacht te hebben 

voor het effect daarvan. Het lijkt erop alsof het alleen als middel werd gezien, niet als een proces of 

laat staan dat er rekening werd gehouden met een betekenisgevend cultureel leerproces wat 

communicatie kan zijn.  

                                                 
93 Reijnders, 2006, 126. 



Afstudeeronderzoek – Dynamiek bij verandering – E.G. Bremmer - 2008 

 - 51 - 

Met de veranderingen is ook hier verbetering geboekt. Men gaat bewust met communicatie om en 

houdt rekening met de verschillende aspecten en daarmee perspectieven die de communicatie rijk is.  

De drie invalshoeken worden afgewisseld en toegepast aan één van de vier soorten informatie die 

dan gecommuniceerd moet worden. Op die manier kan er beter gebruik worden gemaakt van de 

mogelijkheden die interne communicatie voor een organisatie te bieden heeft.  

Stoter is een sterk voorstander van open communicatie. Hierarchie en beheersing kunnen 

inproductieviteit te weeg brengen, waardoor problemen in een vicieuze cirkel terecht kunnen 

komen. Wanneer dit voorkomt, verloopt het communicatieproces in stappen waardoor het 

syntactische, het semantische en het pragmatische niveau van informatie uit elkaar getrokken wordt. 

Dit leidt tot een gebrek aan zelfstandigheid binnen de organisatie, aldus Stoter.94 Bij G4S AS lijkt dit 

gebeurd te zijn. De stappen doen, denken, bezinnen, denken en beslissen werden lang niet altijd met 

elkaar verbonden. Dit leidde tot een ver-van-mijn-bed-show-houding bij het personeel. Het gebrek 

aan zelfstandigheid ligt verscholen achter de manier waarop er gecommuniceerd werd. Om 

zelfstandigheid te realiseren zal er in de onderlinge samenwerking of communicatiegedrag gebruik 

gemaakt moeten worden van reguleringsmechanismen als professionaliteit, kwaliteit, zakelijkheid, 

kennis en vaardigheden. Binnen G4S AS lijkt men zich hiervan bewust te zijn geworden en is men 

gestopt om alleen maar een beroep te doen op reguleringsmechanismen als hierarchie, beheersing, 

procedures en personlijke of onzakelijke motieven.  

 

4.1.3. Manieren van leidinggeven 

Mintzberg heeft na onderzoek gesteld dat het werk van een manager in drie taken te verdelen is: 

interpersoonlijke-, informatie- en besluitende taken. De vaardigheden die hij bij een manager 

hiervoor nodig acht heeft hij ook benoemd. Kort gezegd beslaan deze vaardigheden drie terreinen: 

sociaal, informatief en besluitvaardigheid.95 Veel leidinggevende zijn binnen G4S AS doorgegroeid. 

Zij hebben promotie gemaakt doordat ze goed waren in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit 

betekent lang niet in alle gevallen dat men ook geschikt is voor de rol als leidinggevende en dat zij 

beschikken over de vaardigheden door Mintzberg benoemd. Dit, in combinatie met het ad hoc 

karakter van de werkzaamheden, maakt dat de manier van leidinggeven niet optimaal te noemen 

was. Het vermogen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen om een goede relatie met medewerkers te 

creëren is het belangrijkste wat een leidinggevende kan doen, zo stelt Hersey.96 Essentieel hierbij is 

                                                 
94 Stoter, 1997, 175. 
95 Harvard Busin ess Review, 2001, 1. 
96 Hersey, 2004, 56. 
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het vermogen van de leidinggevende om de competenties van de werknemer in te schatten. Bij G4S 

AS was, gezien de stijlen van leidinggeven, vooral sprake van de bevelende stijl: weinig 

ondersteuning en veel sturing. In de interviews werd duidelijk dat de menselijke factor zeer op de 

achtergrond is geraakt, men omschreef het leidinggeven als ‘extreem directief’.  Inmiddels verandert 

dit. Er wordt ruimte gemaakt voor de relatie met de werknemer. Men wil van een bevelende stijl 

naar een onderhandelende stijl: veel ondersteuning en veel sturing. Om dit te bereiken probeert het 

MT het goede voorbeeld te geven, zodat dit zijn werking heeft op leidinggevenden lager in de 

organisatie. Daarnaast worden assessments afgenomen en coachingstrajecten opgezet om bij de 

leidinggevenden de vaardigheden te ontwikkelen die Mintzberg essentieel achtte. Wie blijkt niet mee 

te kunnen of niet over de door Mintzberg gestelde vaardigheden te beschikken, heeft zijn tijd bij 

G4S AS gehad. Dan volgt ontslag. Met deze maatregelen probeert het MT het veranderproces ook 

door middel van de manier van leidinggeven in de organisatie vast te leggen.   

4.1.4. Organisatiestructuur 

Op basis van arbeidsverdeling en coördinatie van taken zijn volgens Mintzberg verschillende 

structuurtypes te onderscheiden. Hoewel deze structuurtypes nooit in de zuivere vorm terug te 

vinden zijn, biedt het wel een mogelijkheid om inzicht te geven in de organisatiestructuur bij G4S 

AS. De structuur lag voorheen het dichtsbij de vorm die Mintzberg beschrijft als de 

machinebureaucratie. Bovenin de organisatie werd alles bedacht en beslist en onderin kon men geen 

invloed meer uitoefenen, maar moest men slecht plannen uitvoeren. Wanneer de beschrijving van 

een machinebureaucratie naast de beschrijving van G4S AS wordt gelegt, valt op dat de 

machinebureaucratie nog veel strakker geregeld is, dan bij G4S AS het geval was. Daar was veel 

onduidelijk en van het plannen tot in detail was geen sprake.  Dat hier verandering in moest komen, 

zag het MT ook in. Als belangrijkste eis aan de organisatiestrutuur stelt zij duidelijkheid. Een deel 

van die duidelijkheid biedt de machinebureaucratie door het hebben van regels en normen. Maar 

het MT wil meer dan een goed geoliede machinebureaucratie. Zij verlangt naar een organisatie waar 

werknemers meedenken. Iets wat in een machinebureaucratie niet past. Een structuurvorm die op 

inspraak en meedenken is gebaseerd, is de adhoccratie. Deze vorm is bijna het tegenovergestelde 

van de machinebureuacratie. Het MT streeft naar een combinatie tussen deze vormen: het 

personeel krijgt de mogelijkheid om mee te denken in procedures, taakverdelingen etc., maar het 

MT beslist uiteindelijk. Wanneer dit lukt, is er duidelijkheid in de organisatie door middel van macht 

gebaseerd op inspraak. Een ander probleem wat naar voren kwam, is dat mensen 

verantwoordelijkheden dragen, zonder dat zij alle middelen tot hun beschikking hebben om daar 
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voldoende invloed op uit te kunnen oefenen. Het MT heeft een werkgroep de opdracht gegeven 

om hier een oplossing voor te verzinnen. Een oplossing die het MT eigenlijk al bedacht had. Hieruit 

blijkt dat de inspraak vooral gericht is op het creëren van draagvlak en de macht vooral bij het MT 

blijft liggen.  

4.2. ‘Dynamische vierhoek’ 

Bij het proces van organisatieverandering bij G4S AS is er geen gebruik gemaakt van de 

‘dynamische vierhoek’ of een model wat hiermee te vergelijken valt. Toch is het MT de dynamiek 

tussen de verschillende componenten gaan inzien. De precieze werking van dynamiek tussen de 

componenten is in 2.3 uitvoerig neergezet. Deze paragraaf laat zien hoe de veranderingen per 

component niet afzonderlijk in te voeren zijn, maar aan elkaar verbonden zijn door hun onderlinge 

dynamiek. 

 

Analyse uit de vorige paragraaf is gebruikt om het schema hieronder in te vullen. Per component is 

neergezet wat de hoofdproblemen zijn en welke oplossingen men bedacht heeft om er wat aan te 

doen.  

 

 

 

 

 

 

  Figuur 6. Schematische weergave situatie G4S AS.  
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Wat in dit schema opvalt, is dat de problemen van alle vier de componenten terug te voeren zijn op 

drie gebreken, namelijk: gebrek aan zelfstandigheid, gebrek aan coördinatie en een gebrek aan 

duidelijkheid. 

 

1) = Organisatiecultuur, 2) = Interne communicatie, 3)=Manieren van leidinggeven en 4)= organisatiestructuur. 

 

Deze drie gebreken veroorzaken organisatiebreed problemen. Wanneer er wat aan deze gebreken 

gedaan wordt, zullen veranderingen in de componenten optreden. Hieruit blijkt dat een 

cultuurverandering, zonder aandacht voor de andere drie componenten, bij G4S AS een 

onbegonnen zaak lijkt. Wat Bos en Mastenbroek over de dynamiek tussen de componenten 

schrijven, is door dit onderzoek niet onderuit gehaald: de componenten beïnvloeden, bepalen, 

veronderstellen, conditioneren elkaar en zijn ook in een zekere mate een product van elkaar.97 

Alleen wanneer bij alle vier de componenten veranderingen worden doorgevoerd, is de organisatie 

in staat om deze gebreken te verhelpen en de organisatieverandering enige kans van slagen te geven.  

4.3. ‘Dynamische vierhoek’ als veranderingsinstrument 

 
De ‘dynamische vierhoek’ is een schematische weergave die laat zien dat de vier componenten 

elkaar beïnvloeden, bepalen, veronderstellen, conditioneren en ook in een zekere mate product zijn 

van elkaar.98 Bos en Mastenbroek hebben dit model geïntroduceerd, met als enig te achterhalen 

doel, om aan leidinggevenden inzicht te geven van deze dynamiek van organisaties. Zij stellen dat 

inzicht in deze dynamiek voor leiders van de grootste betekenis is, omdat zij alle vier de 

componenten van deze dynamiek moeten beheersen en gestalte geven. Als hen dat lukt, hebben ze 

volgens Bos en Mastenbroek, de teugels van de organisatie pas echt goed in handen.  

Om inzicht te krijgen in de complexheid van organisatieveranderingen is in dit onderzoek de theorie 

ten grondslag liggende aan de ‘dynamische vierhoek’ als een instrument gebruikt. De theorie biedt 

inzicht in verschillende componenten en de krachtenvelden die binnen een organisatie werkzaam 
                                                 
97 Bos & Mastenbroek, 1998, 11. 
98 Bos & Mastenbroek, 1998, 11. 

 Figuur 7. Drie organisatie brede gebreken. 
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zijn. Door de ‘dynamische vierhoek’ als instrument te beschouwen, is getracht een manier te vinden 

om op een systematische wijze inzicht in complexe materie te verkrijgen.  

Gebruikmakend van de vier componenten, is het mogelijk geweest om de organisatie in kaart te 

brengen. Het heeft geholpen om structuur aan te brengen in een onoverzichtelijke situatie. Dankzij 

de vierhoek is het mogelijk geworden kernachtig neer te zetten wat de problemen zijn en welke 

oplossingen daarvoor gevonden moeten worden. De uitleg van Boonstra over het doel van een 

model bij complexe veranderingsprocessen bleek goed van toepassing op de vierhoek: een 

diagnostisch hulpmiddel om de status quo van organisatie te bepalen.99   

In dit afstudeeronderzoek wordt de ‘dynamische vierhoek’ als een instrument voor 

organisatieveranderingen neergezet. Hoewel het gebruik van het instrument vele inzichten biedt en 

een goede organisatieanalyse oplevert, geeft het geen antwoord op de vraag in hoe de verandering 

ingezet dient te worden. Daarom is enige nuance wel op zijn plek. De ‘dynamische vierhoek’ is een 

zeer geschikt instrument gebleken ter analyse van de organisatie voorafgaand aan een 

organisatieverandering. Het laat zien waar de problemen zitten en hoe die met elkaar verbonden 

zijn. De ‘vierhoek’ dient precies het doel wat de auteurs voor ogen hadden. Het leert je de 

organisatie doorgronden. Met die gedegen kennis over de organisatie is men een heel eind op weg 

om een een goed plan betreffende de veranderingen te schrijven. En zoals een oud gezegde ons 

leert: een goed begin is het halve werk.  

                                                 
99 Boonstra e.e., 1996, 39. 
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5. Conclusie 

In de conclusie wordt een kort neergezet welke inzichten hebben geleid tot de antwoorden op de 

deelvragen. Met de antwoorden op de deelvragen zal de hoofdvraag beantwoordt worden. 

Daarnaast worden de beperkingen van dit onderzoek in de discussie besproken en zal er in het 

advies beknopt mogelijke interventies worden toegelicht.  

 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om inzicht te verwerven in de complexiteit van 

organisatieverandering bij G4S AS met behulp van een analyse aan de hand van de ‘dynamische 

vierhoek’ en de daaraan ten grondslag liggende theorie. Daarnaast is er aandacht geweest voor de 

specifieke rol van de component ‘communicatie’. 

5.1 Beantwoording vragen 

Allereerst zullen de deelvragen beantwoord worden om tot het antwoord op de hoofdvraag te 

komen. 

Deelvragen 

Hoe zien de verschillende componenten van de ‘dynamische vierhoek’ voor en tijdens het veranderproces bij G4S AS 

eruit? 

Om te kunnen bepalen hoe de verschillende componenten van de ‘dynamische vierhoek’ bij G4S 

AS eruit zien, is eerst onderzocht wat er over de componenten in de literatuur staat geschreven. Aan 

de hand van definities, modellen en functietoekenningen is voor elk component beschreven hoe het 

zijn eigen rol binnen een organisatie heeft. Door uitgebreid stil te staan bij kenmerken en functies 

van elk component, wordt recht gedaan aan de verschillende karakters van de componenten. Hierin 

kwam naar voren dat er een kloof bestaat tussen wat theoretisch wenselijk is en hoe het er in de 

praktijk bij G4S AS aan toe gaat. De wens om organisatieverandering door te voeren, is de wens tot 

het overbruggen van deze kloof. De theorie gaf verder inzicht in de klassieke valkuilen die elk van 

deze componenten kent. Deze theoretische inzichten zijn gebruikt om te kijken in welke mate deze 

terug te vinden zijn bij G4S AS. Uitvoerige bestudering van elk component afzonderlijk helpt om 

een gedetailleerd beeld van de organisatie te krijgen. Met deze detaillistische kennis is kan men heel 

gericht een verandering inzetten en uitvoeren.  
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Hoe en in welke mate werken de componenten op elkaar in bij G4S AS? 

Hoewel elk component haar eigen specifieke problemen kent, is in dit onderzoek naar voren 

gekomen dat deze problemen niet op zichzelf staande problemen zijn.  Doordat de componenten 

elkaar beïnvloeden, bepalen, veronderstellen, conditioneren en ook in een zekere mate een product 

zijn van elkaar, hebben die afzonderlijke problemen allemaal met elkaar te maken. De wens om een 

organisatieverandering in te zetten komt voort uit drie gebreken die organisatiebreed spelen: gebrek 

aan zelfstandigheid, gebrek aan coördinatie en gebrek aan duidelijkheid. Deze drie gebreken komen 

binnen de vier componenten in verschillende uitingen naar voren. De gevolgen van de gebreken 

vormen zich naar de kenmerken van de component en veroorzaken per component 

componentgebonden problemen. Zo spelen bij organisatiecultuur drie problemen: pessimisme, 

geen eigen initiatief en omgang. Problemen die kenmerkend zijn voor de component 

organisatiecultuur, maar die niet met alleen maar maatregelen binnen dat component te verhelpen 

zijn. Want om eigen initiatief te bevorderen, moet er door de leidinggevende ruimte worden 

gegeven, wat een verandering betekent in de manier van leidinggeven. Zo blijkt dat elk probleem in 

verbintenis staat met een probleem in een ander component. Deze verbintenis is zichtbaar gemaakt 

in de drie organisatiebrede gebreken. Organisatieverandering kan veel gerichter worden ingezet 

wanneer in kaart is gebracht welke problemen er bij welk component spelen, hoe die problemen 

elkaar beïnvloeden, bepalen, veronderstellen, conditioneren en ook in zekere zin een product zijn 

van elkaar. Pas dan kan men overzien hoe de dynamiek binnen een organisatie werkt en deze 

dynamiek bewust inzetten en bespelen om organisatiebrede problemen aan te pakken. 

 

Is de rol van het component ‘interne communicatie’ bij organisatieveranderingen van G4sAS inderdaad een 

sleutelfactor? 

Aan het begin van dit afstudeeronderzoek staat vermeld dat de hoofdrol bij 

organisatieveranderingen is weggelegd voor communicatie. Communicatie is het middel om 

veranderingen aan te kondigen, in te zetten en door te voeren. Om de dynamiek tussen de 

componenten te kunnen verklaren is de component ‘interne communicatie’ als eerste naast de 

andere componenten gelegd. Een groot deel van de dynamiek tussen de componenten kon op die 

manier benoemd worden, juist omdat de invloed van communicatie per component enorm is. Dat 

interne communicatie zo belangrijk is, blijkt uit de drie gebreken waarmee G4S AS te maken heeft: 

gebrek aan zelfstandigheid, gebrek aan coördinatie en gebrek aan duidelijkheid. Hoewel deze 

gebreken alle drie in de componenten op verschillende manieren uitingen krijgen, is de eerste 

verbintenis met communicatie te leggen. Deze drie gebreken zijn voor een groot deel in de eerste 
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plaats verbonden met interne communicatie. Dit laat zien hoe groot de invloed van communicatie is 

binnen een organisatie en dat het terecht een sleutelfactor heeft bij organisatieveranderingen. 

Terug naar de hoofdvraag  

Aan de hand van bovenstaande analyses en de antwoorden op de deelvragen kan een antwoord 

worden gegeven op de hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek: 

Welke inzichten op het gebied van communicatie geeft een analyse aan de hand van 

de theorie rond de ‘dynamische vierhoek’ over de complexe organisatieverandering 

binnen G4S AS?  

Dit onderzoek heeft geleid tot het inzichtelijker maken van de complexe organisatieverandering 

binnen G4S AS aan de hand van de theorie rond de ‘dynamische vierhoek’.  Een belangrijke reden 

voor het falen van vele veranderingsprocessen is de betrekkelijke ongrijpbaarheid van organisaties. 

Die ongrijpbaarheid komt voort uit de vele verbindingen binnen een organisatie en maakt het 

complex. Die complexe verbindingen zijn weergegeven in de ‘dynamische vierhoek’. Door 

bestudering van die dynamiek en haar componenten afzonderlijk is in dit afstudeeronderzoek op 

drie niveaus inzicht in de organisatie gekregen. Op microniveau is inzicht gekregen door elk 

component afzonderlijk uitvoerig te bestuderen. Per component werd duidelijk wat de knelpunten 

zijn en in hoeverre de situatie afweek van de gewenste situatie. Zoals gezegd maakt juist die 

onderlinge verbintenis een organisatie complex. Daarom is het nodig geweest om de onderlinge 

dynamiek uitvoerig te belichten. Het één voor één verbinden van de componenten onderling gaf op 

macroniveau inzicht in de onderlinge beïnvloeding en afhankelijkheid. Hierbij werd duidelijk dat alle 

vier de componenten een eigen plek in de organisatie hadden, die niet losgekoppeld kan worden 

van de situatie bij de andere componenten. Bestudering van de gehele dynamiek van de organisatie 

liet op een mesoniveau zien dat Bos en Mastenbroek met de ‘dynamische vierhoek’ een model 

hebben geïntroduceerd die bevestigd dat de componenten elkaar beïnvloeden, bepalen, 

veronderstellen, conditioneren en ook in een zekere mate een product zijn van elkaar. Met inzicht in 

en kennis van deze dynamiek is men in staat om met behulp van kleine stappen (de componenten) 

het grote geheel (de dynamiek) te overzien. Hierdoor is het mogelijk om precies de problemen van 

de organisatie te benoemen om zo gericht te kunnen werken aan verandering organisatiebreed.  

5.2 Discussie 

Om dit onderzoek te beperken zijn er keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben echter wel 

consequenties voor de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Deze beperkingen zullen als 
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discussiepunten worden besproken. Hier vloeien aanbevelingen voor eventueel vervolg onderzoek 

uit.  

 

In dit afstudeeronderzoek is gezocht naar inzichten die de ‘dynamische vierhoek’ geeft ten opzichte 

van organisatieverandering. Hiervoor is slechts gebruik gemaakt van een casestudie bij één 

organisatie. Hoewel mijn verwachting is dat bij vele organisatieverandering een gebrek is aan 

volledige analyse voorafgaand aan veranderingen en dat daarmee bovenstaande problemen voor 

meerdere organisaties gelden -zeker die meerdere fusies achter de rug hebben-  zal dit eerst verder 

onderzocht moeten worden voor de uitkomst van dit onderzoek gegeneraliseerd kan worden. 

Hiervoor is een meervoudige casestudie nodig die de invloed van de ‘dynamische vierhoek’ bij 

organisatieveranderingen bestudeerd. Met behulp van een meervoudige case studie zal duidelijk 

worden welke aspecten van de vier componenten en hun onderlinge dynamiek een extra impuls 

kunnen geven aan de organisatieverandering. Of op welke wijze hier bewust mee gewerkt kan 

gebeuren. 

De inzichten die de ‘dynamische vierhoek’ hebben gegeven helpen om te overzien wat er in de 

organisatie allemaal moet veranderen en hoe men dat het beste kan doen. Om te achterhalen hoe 

bruikbaar de ‘dynamische vierhoek’ is, is een vergelijking met andere modellen nodig. Bovendien 

kan de vraag gesteld worden of het uitmaakt welk model men gebruikt bij het analyseren van de 

organisatie, maar dat het analyseren op zich al een enorme verbetering geeft ten opzichte van het 

veranderingsproces.  

5.3 Advies 

 
Om de organisatieverandering bij G4S AS te optimaliseren, wordt hier een beknopte aanzet tot 

verandering gegeven. De mogelijke interventies zijn gestoeld op de analyse beschreven in hoofdstuk 

4 en dan met name op figuur 6 op pagina 54: de schematische weergave situatie G4S AS. 

Organisatiecultuur 

De problemen die er bij het component organisatiecultuur spelen, komen voort uit problemen in 

het verleden. Bij het personeel wat sceptisch en pessimistisch is, moet een nieuwe manier van 

denken en handelen bevorderd worden. Om dit te bewerkstelligen moet duidelijkheid komen in de 

plannen en afspraken waarmee het personeel te maken krijgt. Door het personeel duidelijkheid te 

verschaffen, zal het vertrouwen in het MT toenemen. Dit is langdurig proces, want zoals het 

gezegde zegt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  
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Om het personeel meer zelfstandigheid te laten nemen, is een goede instructie nodig. Het personeel 

moet uitgebreid verteld worden wat de momenten zijn waarop dit van ze verwacht wordt en wat er 

dan van de leidinggevenden verwacht wordt. Dit vraagt een grote omschakeling, zowel van de 

leidinggevende als van het personeel. Daarom zijn kleine stappen aan te raden. Wanneer hier succes 

behaald worden, dan doet het MT er verstandig om dit te vieren. Dus niet alleen de successen 

vieren zoals het opsporen van grote hoeveelheden drugs, maar ook gewenst gedrag in kleinere 

zaken belonen. Geef complimentjes en leg daar mee de focus op de dingen die goed gaan. Met veel 

positieve aandacht wordt het personeel gestimuleerd om haar houding en gedrag te veranderen. 

Hierin hebben leidinggevende een belangrijk voorbeeld positie. Wanneer zij zich positief opstellen, 

zal het personeel ze hierin volgen.  

Interne communicatie 

Bij interne communicatie komt wederom de behoefte naar duidelijkheid naar voren. Duidelijkheid 

kan alleen gerealiseerd worden wanneer er goed gecommuniceerd wordt en juist dát is een probleem 

bij G4S AS. Er moet een manier gevonden worden waardoor communicatie optreedt dat tot effect 

leidt. Mensen moeten bij elkaar geplaatst worden om inzicht en begrip te krijgen in elkaars 

werksituaties en behoeftes die daar uit voort vloeien. Wanneer het duidelijk wordt wat iemand aan 

informatie en communicatie nodig heeft, is het eenvoudiger om daaraan te voldoen. Zo zal er meer 

in de organisatie gecommuniceerd worden en zal de ambiguïteit afnemen. Dit vraagt echter wel om 

goede sturing en coördinatie om de juiste mensen bij elkaar te krijgen om ze vervolgens de juiste 

afspraken te laten maken.  

Om het e-mailprobleem aan te pakken is een duidelijk document nodig waarin staat hoe je een 

heldere e-mail schrijft, aan wie je die stuurt en in welke situaties. Zo wordt het e-mail gebruik 

ingekaderd om het middel weer enige efficiëntie terug te geven. Het MT heeft het plan al opgevat 

om een nieuwsbrief te verstrekken op basis van de behoeftes van het personeel. Hiermee wordt een 

grote stap richting het personeel gedaan. Echter dient het MT dit wel vol te houden. De valkuil is 

dat langzamerhand steeds meer aanbodgestuurde informatie in de nieuwsbrief wordt opgenomen. 

Wanneer dit gebeurt, wordt een belofte verbroken en vertrouwen beschaamd.  

Manieren van leidinggeven 

Het MT heeft geconcludeerd dat binnen de organisatie leidinggevende zitten zonder de juiste 

competenties. Deze leidinggevenden dienen de mogelijk en ruimte te krijgen zich hier in te 

ontwikkelen. Dit kan door assesmemts, coachingsgesprekken en daar waar nodig ontslag. Door 

(coachings)gesprekken te voeren en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen, weten 
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zij wat er van hun verwacht wordt en kunnen ze gericht aan hun leidinggevende competenties 

werken. Een ander probleem wat bij dit component naar voren kwam is de directieve manier van 

leidinggeven. Hoewel er aangegeven wordt dat hier een verandering langzaam van boven naar 

beneden doorsijpelt, zal er ook het een en ander op laag niveau geïnitieerd moeten worden om deze 

verandering kracht bij te zetten. Er moet duidelijk gemaakt worden aan het personeel wat deze 

nieuwe manier van leidinggeven inhoudt, zodat ze weten wat ze van hun leidinggevende kunnen 

gaan verwachten. Inspraakmogelijkheden en gespreksessies helpen om ruimte te geven aan de 

wensen van het personeel. Om het personeel te ondersteunen is veel opbouwend contact nodig 

tussen de leidinggevende en zijn ondergeschikten. Positieve aandacht geven en complimentjes 

maken zoals beschreven bij organisatiecultuur helpt om de relaties te verbeteren. 

Organisatiestructuur 

De oorzaak van de directieve manier van leidinggeven ligt onder andere in de structuur van de 

organisatie. Deze was te globaal te vergelijken met een machinebureaucratie. Hoewel deze vorm van 

structuur theoretisch gezien veel duidelijkheid brengt, was dit bij G4S AS niet het geval. Het MT 

verlangt naar een andere manier van leidinggeven, naar duidelijkheid in werkafspraken en naar 

middelen die passen bij verantwoordelijkheden. Om te breken met de hiërarchische structuur wil 

het MT meer inspraak voor het personeel. Hoewel veel werkzaamheden strikt gebonden zijn aan 

vaste regels en procedures en dus weinig ruimte laat voor eigen invullingen, zijn er wel andere 

punten om de autonomie van het personeel te benadrukken. Het MT heeft een goede eerste stap 

gemaakt door het kledingreglement te versoepelen. In plaats van voor te schrijven bij welk weertype 

welke kleding wordt gedragen, is nu ingevoerd dat men zelf mag beslissen welk onderdeel men van 

het uniform draagt, zolang het maar fatsoenlijk blijft. Wanneer het MT in dit soort dingen niet meer 

van bovenaf reguleert, zal het verantwoordelijkheidsbesef bij het personeel toenemen.  

Om duidelijkheid te creëren zijn richtlijnen nodig. Richtlijnen over wie wat doet en wie waar 

verantwoordelijk is. Maar ook richtlijnen over wie met wie moet communiceren. Met duidelijke 

afspraken hierover weet een ieder wat van hem of haar verwacht wordt en bij wie men terecht kan 

met vragen. Het laatste probleem wat bij structuur speelt, is verantwoordelijkheid dragen zonder 

alle middelen te hebben om invloed te hebben en controle uit te voeren. Dit kan slechts verholpen 

worden wanneer er duidelijke taak- en functiebeschrijvingen worden opgesteld. Zo wordt 

inzichtelijk gemaakt wie waarover gaat en daar kunnen de middelen dan op worden afgestemd. 

Mocht dat laatste niet mogelijk te blijken, dan dienen er goede afspraken gemaakt te worden om die 

verantwoordelijkheid niet te overvragen. 
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‘Dynamische vierhoek’ 

In dit advies wordt wederom duidelijk dat veranderingen niet bij de componenten afzonderlijk 

doorgevoerd kunnen worden, maar dat alles met elkaar in verbinding staat en elkaar beïnvloedt. 

Daarom is het raadzaam om bewust te zijn van die dynamiek. Dit helpt om de complexiteit van de 

organisatieverandering behapbaar te maken en hopelijk ook om het tot een goed einde te brengen. 
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Nawoord 

Na een periode van anderhalf jaar ligt hier dan eindelijk mijn scriptie helemaal klaar voor me. Het 

was weg met hobbels en waarop ik soms zonder richtingsgevoel liep te dwalen. Ik veranderde mijn 

onderzoeksvraag telkens, maar steeds had ik het idee nog niet op de goede weg te zitten. Al 

dwalend stuitte ik op een aantrekkelijke zijweg: ik werd gevraagd voor een bestuursfunctie bij mijn 

studentenvereniging. Die weg ben ik ingeslagen, maar dit betekende wel een omweg. Tijdens mijn 

bestuursjaar heb ik geprobeerd om af en toe ook het pad van de afstuderende student te 

bewandelen, maar vaak vond ik het bestuurspad aantrekkelijker. Ineens was daar het besef dat mijn 

bestuurspad niet oneindig was en dat ik nog steeds een flinke route had af te leggen met mijn 

scriptie. Om mijn laatste bestuursmaanden volledig te kunnen genieten van al het moois dat het 

studentenleven biedt, heb ik een eindsprint genomen naar het einde van mijn afstudeeronderzoek.   

Zonder hulp van anderen had ik deze weg nooit kunnen afleggen. Allereerst wil ik mijn 

scriptiebegeleider, dr. P.A.H. Hörmann, bedanken. Pauline, dankzij jouw hulp heb ik richting 

gevonden om deze scriptie te kunnen schrijven. Met de juiste aanwijzigen heb je me mijn eigen weg 

laten vinden. Ook gaat mijn dank uit naar dr. E.F. Loos. Eugène is tweede lezer. Ik ken hem als 

iemand van wie ik met zeer veel plezier onderwijs heb mogen ontvangen. Dankzij de contacten van 

mijn toenmalige werkgever PACE consultants ben ik in contact gekomen met G4S AS. Het MT en 

de respondenten van G4S AS bedank ik voor de informatie die nodig was om een analyse te 

kunnen maken. Hanneke bedankt voor je opbouwende kritiek. Je bent een geweldige vriendin, 

sparringpartner en inspiratiebron. Mijn zusje Linde komt grote dank toe. Je hebt mijn 

studentenleven verrijkt door je vele aanwezigheid, steun en het tonen van je ongekende discipline. 

Eva, vooral dank voor vele uren samen in de UB. Joanne en Joanne, jullie zijn heerlijke vriendinnen 

die voor ontspanning zorgden na harde inspanning. Mijn bestuursgenoten wil ik bedanken voor 

medeleven, begrip en een flexibele inzet waardoor ik aan mijn scriptie kon blijven werken. Rolf, Ate 

en Annewil wil ik bedanken voor de vele grapjes, mooie momenten samen en de eerlijke kritiek. 

Niet in het minst, maar wel als laatst gaat grote dank uit naar mijn ouders. Zonder hun 

onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en (financiële) steun had ik mijn studie nooit kunnen 

beginnen, laat staan afronden. Zeker tijdens het schrijven van mijn scriptie hebben ze alles gedaan 

wat binnen hun mogelijkheden lag om mij bij te staan en te helpen. Dit heeft veel voor me 

betekend. Papa, bedankt voor je wetenschappelijke kennis, de werkruimte en je nooit aflatende 

aanmoedigingen om de eindstreep te halen. Mama, ik ben je dankbaar voor je kritisch oog en de 

uren die je besteed hebt aan het lezen, verbeteren en becommentariëren van mijn werk.  
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Bijlage 

Interviewtranscripts 

Interview met respondent I 

Respondent 1 is al 17 jaar werkzaam binnen G4S AS. Hij is begonnen als agent en langzaam 

opgeklommen binnen het bedrijf. Inmiddels is hij al weer vier jaar dutymanager. Hij heeft 

veranderingen binnen het bedrijf aan den lijve ondervonden. 

 

Welkom. G4s is bezig met veranderingen en over dat proces wil ik u graag een aantal 

vragen stellen.  

Als ik kijk naar het verleden dan was het vaak een kwestie van regeren op macht, dan was het vaak 

een kwestie van doorduwen, vaak een kwestie van doorpakken om te bereiken, en eigenlijk 

heiligden alle middelen dat doel, want daar moesten we naar toe. We waren heel doelgericht en de 

medewerker kwam daarbij op de tweede plaats. Inmiddels merk ik dat daar heel langzaam een 

verandering in te ontdekken is. Dat heeft onder andere te maken met het integriteitproject die de 

vraag aan ons stelt: ‘hoe gaan we met elkaar om?’. Een project met betrekking van de normen en 

waarden. ‘Wat doen we wel, wat doen we niet. Hoe gaan we met elkaar om. Hoe zeg je en wat zeg 

je?’ Aan dat project heb ik veel, juist in mijn taak als leidinggevende. Ik kom wel uit de oude tijd, 

maar de veranderingen merk ik best wel, al heel snel. Om me heen merk ik heel veel geluiden over 

hmm weer een project, oh, iemand krijgt weer heel veel geld betaald voor een project, en dat soort 

dingen. Die mensen zul je altijd houden. Aan de andere kant merk ik wel enthousiasme om me 

heen. Het is enthousiasme mijn inziens, al ben ik dan niet aanwezig bij de bijeenkomsten van dat 

project, maar ik hoor wel feedback. Eerst krijg je geluid te horen ‘er wordt geluisterd’. Of er wat 

meegedaan wordt, dat is het tweede punt hè.  

(Er komt iemand binnen met de vraag of we in een kamer hiernaast willen gaan zitten. Wij 

onderbreken even ons gesprek om aan zijn vraag te voldoen.) 

We hadden het over normen en waarden en de beleving daarvan, en dat daar nu veranderingen in 

bezig zijn. En als je mij nu vraagt wat daarvan het gevolg is, is dat er wordt geluisterd. Of er wat 

meegedaan wordt of niet, dat zal de toekomst uitwijzen.  

En het gevoel dat er naar de medewerker werd geluisterd was er in het verleden niet? 

Nee! Een lekker star ‘nee’ hè? Het was dan ook echt nee. Als je dan kijkt naar, ik zal je een klein 

voorbeeldje geven, iets recentelijk binnen mijn werk. Ik heb drie week geleden een voorstel 

geschreven en die gemaild naar mijn leidinggevende, krijg ik een mailtje terug, met daarin het 
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antwoord: ‘bedankt voor je voorstel, ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar ik zal het eens 

bespreken.’ Krijg ik gister een mailtje met daarin: ‘we hebben je voorstel besproken, we gaan er nu 

niks mee doen, maar dank je wel. Laat dit je er vooral niet van weerhouden om te komen met 

meerdere ideeën.’ Dit is dus een mooi voorbeeld van ‘er wordt naar je geluisterd’.  

Dat integriteitproject waar u over vertelde, weet u ook waarom dat in gang gezet is? 

Dat kwam voort uit de negatieve sfeer waarin wij met elkaar communiceerden. Wij bleven altijd 

maar negatief met elkaar. Op alle niveaus communiceren wij geweldig met elkaar. Horizontaal gaat 

het dus prima, maar verticaal, das een heel ander verhaal. Nu met dat project zitten ineens mensen 

van verschillende lagen met elkaar aan tafel en dat er dingen overlegd worden. Dat werkt dus, 

schijnlijk. Dat dit project een positief resultaat zal hebben, daarvan ben ik wel overtuigd, maar niet 

binnen zes maanden. Als je ziet hoeveel negativiteit erin gebakken zit, dan duurt dat echt wel even 

hóór! Voordat je iemand zover krijgt om mee te denken, laat staan om mee te praten, dan ben je al 

een heel stuk verder. Een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat er dingen veranderen, is dat men nu een 

bosje bloemen krijgt als men zoveel jaar in dienst is. Dat gebeurde voorheen niet. Die overgang 

zorgt ook wel voor scheve gezichten, zeker bij diegene die net een jubileum hebben gehad voordat 

deze maatregel werd ingevoerd. 

Merkt je met betrekking tot de interne communicatie ook dat jouw aansturing van bovenaf 

aan het veranderen is? 

Nou toevallig is er net een nieuwe leidinggevende gekomen, die heel erg op één lijn zit met het 

‘nieuwe’ MT en ja, dat is wel een andere stijl dan dat we gewend waren. En dat vind ik zeker 

positief.  

En stuurt u, door de nieuwe inzichten omtrent de normen en waarden rondom 

communicatie, ook uw mensen anders aan? 

Ja, zo was ik voorheen extreem directief, puur op dat is de taak die moet gebeuren en dan wel zsm. 

Dat kwam voor een deel voort uit het feit dat ik een ad hoc baan heb, waarin beslissingen snel 

genomen moeten worden. Maar een tijdje terug heb ik een stapje terug gedaan om te kijken wat er 

met mensen gebeurd, als je op die manier aan mensen leiding geeft. Ik merk aan mezelf dat ik nu 

veel meer vraag wanneer mensen bij mij komen met een probleem niet van wat heb jij daar zelf 

aangedaan, maar wat voor oplossingen zijn er. In het begin kijken mensen mij dan aan van ‘hu, je 

vraagt aan mij de oplossing?’ Ja, zei ik dan, ik wil namelijk dat je meedenkt. Soms gaat dat wel, en 

soms gaat dat niet. Ik ben nu veel meer coachend bezig dan voorheen. Ik merk voor mezelf dat het 

werkt, het geeft veel meer rust. Ik hoef niet meer zo te rennen en niet meer zo te jagen achter 

dingen aan. Misschien dat als we de mensen zelf leren na te denken, dat mijn baan dan opgeheven 
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kan worden. Ik- hoop het wel, want dat betekend dat wij onze taak goed hebben gedaan en dat het 

coachende zin heeft gehad.  

Hoe bent u tot dit inzicht gekomen en hoe wordt u hierin ondersteund? 

Het zou wel heel mooi zijn als ik zou zeggen van het huidige MT, maar dat is niet zo. Ik denk een 

aantal dingen. Ik denk door het zien van resultaten van projecten, vooral die van integriteit. Aan de 

andere kant, door mijn directe manier van leidinggeven, kreeg ik veel weerstand. Ik kreeg er gewoon 

problemen mee. Uiteindelijk kreeg ik dan wel eens te horen, je hebt het dan wel zo gezegd, maar 

had je dat niet anders kunnen doen? ‘Tjonge jonge, wat ben jij bot zeg’ hoorde ik regelmatig. Ik had 

op een gegeven moment twee keuzes, kon er mee door gaan of dit veranderen. Uiteindelijk had ik 

alleen mijzelf ermee. Het accepteren van gezag, komt steeds minder voor. Dat zie je ook op de 

werkvloer. Dus als je directief leidinggeeft, ga je botsen. Ik vergelijk het maar met een vechtsport 

Aikido. De kracht van de tegenstander ga je gebruiken. Dus in plaat van dat als hij duwt, ik ook ga 

duwen, nee dan ga ik trekken. Dat is heel ideologisch hoor, maar het werkt wel, want zo trek je ze 

over een streep. Ik heb er in ieder geval een stuk rust door gevonden, dan steeds maar weer die 

confrontatie op te zoeken.  

Heeft u ook een andere manier gevonden om mensen te motiveren? 

Ja, maar dat is een hele lange weg. Ik ben iemand die een best wel uitgebreide kennis heeft van de 

instructies en procedures waar wij mee werken. Omdat we die kaders opgelegd krijgen van een 

werkgever en ook externe partijen, zullen we binnen die kaders moeten werken. Maar die kaders 

werken niet, mensen zoeken de rand op. Vroeger, dit klinkt een beetje oubollig, maar toen zou ik 

gezegd hebben: ‘je moet het zo en zo doen’. Nu merk ik voor mezelf veel meer dat ik vraag: ‘hoe 

heb je het gedaan, is dat wel de juiste manier dan, hoe had je dat anders moeten doen, en vooral, das 

dan de volgende, het trucje, waarom had je het anders moeten doen. Want zodra het waarom 

bekend is, wordt iets leuk om te gaan doen. Op het gebied van procedures zijn er heel veel 

veranderingen gaande en om mensen daarin te motiveren, moeten ze het waarom weten. 

De structuur van G4S is redelijk hiërarchisch. Ziet u een verband tussen de hiërarchische 

structuur en directieven manier van leidinggeven? 

Nee, al zijn er momenteel wel gesprekken gaande met betrekking tot het eventueel anders aansturen 

van de organisatie. Zoals het nu is, zo als je al zei, is het redelijk hiërarchisch. Waar nu over 

gesproken wordt, zijn een aantal alternatieven, Ik ben niet betrokken bij de gesprekken. Maar ze 

kijken of ze de hele organisatie niet in een matrix kunnen gieten. Wat de huidige stand van zaken 

daarvan is, dat weet ik niet. Ik heb er ook geen inzicht in, maar af en toe krijg je wat te horen. 



Afstudeeronderzoek – Dynamiek bij verandering – E.G. Bremmer - 2008 

 - 68 - 

Heeft u het idee dat de hiërarchie hierdoor minder zal worden? Nee, ik denk eerder dat er wat 

taken uit elkaar getrokken zullen worden. Maar nogmaals ik weet hier niet het fijne van.  

Hoe gaan uw werkinstructies of werkoverleg er aan toe? Nou dat gebeurt met alle 

dutymanagers, maar dat zijn er maar vijf. Er is daar een aansturende factor in. Ik maak de notulen, 

agenda en verstuur de uitnodigingen. Wij maken dan een lijst met vragen en opmerkingen naar het 

MT toe. Zij beantwoorden dan die vragen weer. Dat werkt voor het MT en dat werk voor ons. Het 

MT had eerst mooie plannen om de werkvloer op te gaan, maar ik heb ze geadviseerd om daar mee 

te stoppen als ze niet van plan zijn dit structureel aan te pakken. Ze moeten het of in hun agenda 

inplannen of niet doen, want anders werkt het niet. Maar ik merk wel dat als er iemand op de 

werkvloer komt, dat dat gewaardeer wordt door de werknemers. Dus het zou heel belangrijk zijn als 

het wel gebeurd. Mensen ervaren dat als een stukje aandacht wat ze hard nodig hebben. 

Nog even terug naar de interne communicatie. Je vertelde dat er merkbaar 

veranderingdingen gaande zijn. Is dit ook terug te merken in de schriftelijke 

communicatie? Nee, eigenlijk niet nee. Ik weet wel dat er laatst geopperd is om wat richtlijnen 

voor schriftelijke communicatie op papier te zetten, maar wat daar van terecht komt weet ik niet. 

Vooral de mail is een probleem. Want mensen zetten wat op de mail en schrijven hun probleem van 

zich af, zonder direct mensen daar op aan te spreken. Mensen spreken hun verwachtingen niet goed 

uit in de mail. Dat zal zeker nog moeten veranderen. Het vraagt om een omslag, een 

cultuurveranderingen, iets waar veel tijd in gaat zitten. 

Tijdens de rondleiding viel het me op dat er in de kantine briefjes verspreid hingen met de 

vraag of mensen een dienst wilde ruilen. Werkt die manier van communiceren? Tuurlijk niet. 

Mensen doen dat wel, maar dat werkt niet. Mensen moeten dat niet onderling gaan ruilen, daar 

hoort een supervisor zich over te buigen, met hulp van de afdeling planning. Maar ja, die hebben 

daar geen tijd voor. Wanneer die meer ruimte zouden krijgen, zou dat een stuk schelen. Nu is het zo 

dat mensen soms geen verlof kunnen krijgen op de dag dat ze dat wel willen. En wat doen mensen 

met negatieve ervaringen, die gaan praten en zo ontstaat onder andere die negatieve sfeer. Waar het 

mij omgaat, is dat aan die mensen ook wordt uitgelegd waarom ze geen verlof kunnen krijgen. Want 

als ze de reden weten, kunnen ze ook begrip op brengen. 

Is er ook wat veranderd in de schriftelijke communicatie van het MT afkomstig? Ja, sowieso 

in de mail van mijn directe leidinggevende. Ik krijg nu het idee dat er naar me wordt geluisterd. Dat 

was in het verleden wel heel anders. Ik ben positief verrast door de veranderingen die ik nu zie. Had 

ik niet voor mogelijk gehouden, maar blijkbaar kan het wel. Al zijn we er nog lang niet, nog lang 

niet. Wij zijn een groot, log apparaat. We waren geen leuk bedrijf, maar zijn nu wel een beetje een 
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leuk bedrijf aan het worden. We staan nog in de kinderschoenen. Er zit alleen nog heel veel oud 

zeer, heel veel ‘vroeger was het beter’, heel veel ‘er wordt toch niet geluisterd’ en heel 

langzamerhand concluderen de mensen dat er steeds meer aandacht voor ze is,  ze vaker een één op 

één gesprek hebben met hun leidinggevende of vaker de ‘baas’ zien rondlopen op de werkvloer. 

Maar die verandering gaat langzaam. Maar beter langzaam en goed, dan snel en over zes maanden 

zeggen dat er weer een verandering mislukt is.  

Ik heb alle informatie verzameld die ik graag wilde weten. Bedankt voor uw tijd en input! 

Geen dank, ik vond het leuk om aan je onderzoek mee te kunnen werken. 

 

Interview met respondent II 

 

Welkom, fijn dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek. Ik heb u gemaild met een korte 

uitleg van mijn onderzoek, maar voordat we daar verder op ingaan, zou ik graag van u 

willen weten, hoe lang u hier al werkzaam bent en wat uw werkzaamheden zijn. Zeg 

alsjeblieft gewoon jij. Maar goed, ik ben hier nog maar vier maanden werkzaam. Hiervoor was ik vijf 

jaar werkzaam bij een andere afdeling van de club. Ik werkte voor een detentiecentrum van justitie, 

waar ik Marc van Haaren ook heb leren kennen. Daarvan heb ik de opzet gedaan vanaf dag één. Na 

driekwart jaar ben ik daar uitgegaan, omdat justitie toen die dingen zelf ging doen. Ik ben toen meer 

gaan nadenken over de ontwikkeling. Dat was meer eens stafbaan. Tja, en toen kreeg ik de vraag 

van Marc om hierheen te komen. Ik ken Marc dus nog uit ons verleden en we hebben altijd goed 

contact gehad, zakelijk, maar zeker ook privé. En Marc die had iemand nodig op het operationele 

vlak en wist dat ik iets anders zocht, vandaar. Aanvankelijk zou ik dit werk eerst samen gaan doen 

met een ander, maar deze manager operations, die heeft al heel snel te kennen gegeven dat hij 

ergens anders wilde werken. Misschien wel mede dankzij mijn komst, dat weet ik niet. Hij is dus 

half april vertrokken en sindsdien doe ik het alleen, maar naar verwachting hebben we vanaf 

september een andere manager operations naast mij.  

Wie stuurt u dan aan binnen G4S? Formeel is het zo dat alle dutymanagers onder mij 

verantwoordelijkheid staan. Zij rapporteren dan ook aan mij. Het zijn er zes en een daarvan is mijn 

aanspreekpunt en daar zit ik ook een keer in de week mee aan tafel. Hij stuurt de rest van de club 

ook aan. Ik kom er alleen bij kijken wanneer er echt serieuze problemen zijn. Ik probeer het 

aanspreekpunt dan te ondersteunen en geef hem advies. 

Hoe zien uw werkzaamheden er verder uit? Ik ben verantwoordelijk voor de operatie. Dat 

betekent heel veel ouwehoeren, heel veel in overleg zitten. Die operatie is gewoon een grote club, 
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dat zijn 2000 medewerkers. Daarnaast moet er nog redelijk wat rommel uit het verleden worden 

opgeruimd. Dat is niks ten kwade van mensen die hier voor mij hebben gezeten. Het was gewoon 

een hele hectische periode met heel veel veranderingen.. Nu zitten we relatieve periode van rust. Er 

gebeuren weinig zaken waarvoor we ineens 300 extra man in moeten zetten. Wij hebben daardoor 

nu ook de tijd om problemen uit het verleden op te ruimen. Anderzijds moeten we ook vooruit 

kijken om te bedenken wat we nog met deze organisatie kunnen doen om het te verbeteren, want er 

zitten nog behoorlijk wat aandachtspunten in. Dat is ook de reden waarom we twee managers 

operatie wilden hebben. Ik ben dan meer om te kijken hoe de processen in elkaar zitten en kijken of 

dat niet anders kan. Om in mijn eentje en te kijken naar de operatie, en de knelpunten uit het 

verleden en hoe het in de toekomst beter kan, is voor één persoon te intensief. 

Binnen de organisatie is er nu veel aandacht voor de cultuur, voor de normen en waarden 

binnen de organisatie. Waar komt volgens u die aandacht vandaan? Als je terug gaat naar het 

verleden dat hebben wij het als bedrijf heel goed gedaan als het gaat om geld, als het gaat om 

contact met de opdrachtgever. Twee, drie jaar geleden was die relatie met de opdrachtgever 

Schiphol heel slecht, met de mes op tafel, dat idee. Degene voor Marc en mij zijn toen onwijs op 

die relatie gaan zitten, die hebben die relatie enorm verbeterd. Daar hebben wij nu veel profijt van, 

dat merk ik gewoon elke dag. Helaas is dat wel ten koste gegaan aan de aandacht voor de 

medewerkers. Door al die veranderingen zeggen mensen hier nu veel dat in het verleden alles beter 

was. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Vroeger was de marechaussee de opdrachtgever en geld 

speelde daarbij geen rol. Men werkte toen effectief drie, vier uur op een dag. Voor de rest was het 

een beetje kaarten en vaak een uurtje eerder naar huis en dan wel betaald krijgen. Nu is de 

opdrachtgever Schiphol en dat is gewoon een commercieel bedrijf. Die willen value voor money.  

Als die voor acht uur betalen, verwachten ze ook dat mensen acht uur bezig zijn. Dat is natuurlijk 

best wel een omschakeling voor die mensen. Daarnaast is door al die veranderingen heel veel 

operationele druk op de tent gezet, omdat te kunnen realiseren is er ook heel directief gestuurd. Dat 

gaat niet altijd op de meest vriendelijke manier. Dat was voor een deel ook noodzakelijk, maar voor 

een deel kan je natuurlijk ook de boodschap zo brengen, dat de verpakking wel redelijk is. Dat 

betekent gewoon dat er nu wantrouwen is van de medewerkers naar de managers. Dat er redelijk 

wat negativiteit in het bedrijf zit. Voordat ik hier naar toe kwam, heb ik al wel verhalen gehoord 

over dit bedrijf. Dat waren alleen maar negatieve verhalen. Mensen liepen alleen maar te, sorry voor 

het woord, te kankeren. Wat me dan nu ook op valt is dat er inderdaad veel negatief gesproken 

wordt, vooral naar het management, maar de collegialiteit onderling is gewoon goed. En als het er 

op aankomt, is men wel heel erg betrokken. Zo was het gisteren bijvoorbeeld heel slecht weer, veel 
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regen en onweer, veel kisten hebben vertraging. Dat betekent dat veel medewerkers langer moeten 

blijven, maar dan zijn ze ook allemaal wel bereid om dat te doen. Dan zeggen ze: ‘Oké, slecht weer, 

we gaan er voor en met z’n allen zorgen we ervoor dat die vluchten kunnen vertrekken uiteindelijk.’ 

Die mensen waren om 22.00 vrij af, maar gaan pas om 1.00 naar huis en dan komen ze vandaag 

weer binnen met: ‘geweldig gister, dat hebben we toch maar weer met elkaar gedaan.’ Dus die 

collegialiteit en betrokkenheid is er nog wel. Alleen in de relatie tussen medewerkers en 

management, daar zit een knelpunt. Dat is niet alleen nadelig voor de relatie medewerkers 

management, maar dat is slecht voor het hele bedrijf. Het zijn echt eilandjes, echt eilandjes op 

allerlei vlakken. Dat heeft te maken met hullie zullie. Dat gevoel krijg je in ieder geval vaak en ook 

bang zijn om je nek uit te steken. Als ik dingen doe buiten mijn kader, dan ga ik misschien anderen 

voor de voeten lopen en dan krijg je weer ruzie en weet ik het wat. Dus mensen zijn heel erg 

voorzichtig. Mensen durven niet buiten de kaders te denken en te lopen. Hierdoor ontstaat er een 

slechte communicatie en lopen de zaken trager dan zou kunnen. Er is schroom om hulp te vragen. 

Dus soms moet ik mensen bij elkaar plaatsen, omdat ze dat zelf niet kunnen bedenken dat ze samen 

tot een oplossing kunnen komen. Maar voordat dat zover is, ben je wel een tijd verder, want ze 

doen dat niet uit zichzelf.  

Binnen G4S is een andere cultuur gewenst. Waar denkt jij dat de grootste verandering zal 

plaatsvinden. Kijk drie van de vijf MT’ers zijn nieuw. Die hebben een andere manier van 

aansturen. De vorige waren heel erg directief, dus die vlogen ergens naar binnen en riepen dan wij 

gaan dit en dit en dit doen en veel succes ermee. Dat gebeurde wel heel enthousiasmerend, dus 

mensen gingen daar enthousiast mee aan de slag, maar wisten vaak onvoldoende wat er van ze 

verwacht werd. Dat was voor een deel te verklaren door nogmaals de situatie waarin zij zich 

bevonden. Want als je vandaag te horen krijgt dat over twee weken je operatie totaal anders moet 

draaien, dan niet de tijd om heel veel overleg te plegen. Ik zit er veel meer in van ‘ik ben nieuw, ik 

weet het ook allemaal niet, ik heb er de balle verstand van, dus ik kan het niet bedenken.’ Daardoor 

probeer ik mensen erbij te betrekken, door met mensen te praten om te kijken welke kant we op 

gaan. Uiteindelijk neem ik dan wel de beslissing, maar dat gebeurd op basis van informatie die ik 

van onderaf krijg. Van een aantal mensen krijg ik te horen dat ze dit leuk vinden, die denken ook 

hard mee en voor anderen is het flink wennen. Als je altijd verteld is, nu ga je links af nu ga je rechts 

af, en nu wordt er aan ze gevraagd wat ze er zelf van vinden, dat ze er zelf over na mogen denken, 

tja, dat is natuurlijk wel even een omslag. Wij als MT proberen nu ook veel meer om vanuit het 

positieve te denken. Als het niet goed ging was de mentaliteit toch een beetje van ‘klats, klats, klats, 

niet meer doen’ en ‘drie keer klats, klats, klats, ga maar ergens anders naar toe’. Dat moet ook wel 
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gebeuren, als daar de redenen voor zijn, maar wij proberen nu veel meer te kijken naar hoe komt 

dat nu. Het is fout gegaan, nou dat kan gebeuren, maar hoe komt dat nu en dan kijken naar hoe dat 

de volgende keer voorkomen kan worden. Dat is de insteek waarmee we hun proberen te 

benaderen en we hopen ze ook in de discussie te betrekken. Daarnaast proberen we aandacht te 

vestigen op dingen die leuk zijn en goed gaan. Zo was er laatst 20 kilo coke gevonden door onze 

jongens in een koffer. De KMAR helemaal blij, het kwam in de krant, maar dat allemaal onder de 

naam van de KMAR. Wij zorgen er dan nu voor dat onze medewerkers ook een beetje in die 

vreugde kunnen delen, door een bos bloemen in de lounge te zetten, een fotootje op het prikbord 

en dan vermelden wij er bij dat zij geweldig hun best hebben gedaan. Want het is een leuk bedrijf, 

het zijn hele leuke mensen, er zitten natuurlijk overal zeikerds tussen, die zitten hier ook tussen, 

maar uiteindelijk vinden de mensen het hartstikke leuk hier en willen ze hier graag werken.  

Ik hoor je de hele tijd in de wij-vorm spreken, is dit dan iets wat jullie bewust besproken 

hebben binnen het MT? Ja, dat is dan voor een deel het MT, maar vooral het OMT (operationeel 

MT). Met die club hebben we heel bewust afspraken gemaakt dat we het anders gaan doen. Dat als 

we een succesje hebben dat daar dan een bos bloemen naar toe gaat, dan gaan we in de lounge staan 

en vertellen aan de medewerkers, alsjeblieft en top. Zo hebben we binnen het OMT ook gehad over 

kleding. Vorig jaar is er een nieuw kledingreglement ingevoerd, die was heel erg strak. Met het OMT 

hebben we gekeken of daar niet meer ruimte in aan te brengen was. Een stukje 

verantwoordelijkheid terug te leggen bij de medewerkers. Zo vonden we dat de medewerkers zelf 

mag beslissen of hij met warm weer een jasje aan of uit doet, maar je moet er dan wel voor zorgen 

dat je er piekfijn uitziet. Daarvoor bepaalden wij of dat jasje aan of uit mocht. En dan kijken wij 

gewoon wat er gebeurd als je die agents wat extra ruimte geeft. Wordt er inderdaad misbruik van 

gemaakt en hoe moeten wij daar dan mee omgaan? Dat er misbruik van gemaakt wordt met 

tweeduizend medewerkers, ja dat weet je gewoon van te voren. In het verleden was het dus klats, 

klats, klats, maar nu proberen we mensen daar op aan te spreken, van nou dit hebben we met elkaar 

afgesproken en waarom doe je dat niet zo. De uitdaging zit daarin, ik kan dat wel vinden, mijn 

OMT kan dat wel vinden, maar dat zijn maar zes mensen. Daar bereik je die andere tweeduizend 

niet mee. Daar zit een laag tussen, dat zijn de supervisors en dat is waar de volgende slag gemaakt 

moet worden. Die moeten ook veel meer in plaats van directief coachend gaan sturen. En daar zit 

een hele grote uitdaging in. Daar zijn we ook nog wel een tijdje zoet mee, denk ik.  

Hebben jullie al een idee hoe jullie die slag gaan maken? Dat begin is eigenlijk al geïnitieerd 

toen ik hier kwam. Daar zijn ze nu iets korter dan een half jaar echt actief meebezig. Er zijn toen 

een aantal speerpunten benoemd. Zo hebben de supervisors heel veel werkzaamheden die ze 
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moeten verrichten. Ze hebben een operatie draaiende te houden en daarnaast willen we dan dat ze 

gaan coachend leidinggeven, dat kan eigenlijk niet, daar zit een uitdaging aan. Van mij uit naar de 

OT, dat loopt wel, maar van het OT naar de supervisors, daar begint het probleem. Daarom gaan 

we eerst uitzoeken wat nou precies de taken van de supervisors zijn, zodat we daar ook een plan 

voor kunnen trekken. Een realistisch plan waarin ze ook tijd hebben voor de dingen die we van ze 

verwachten. Daarnaast hebben we gekeken naar de organisatiestructuur. Daarin is heel veel 

onduidelijk van wie is nou waar verantwoordelijk voor. Dat zorgt voor heel veel grijs en grijs zorg 

voor ook weer onduidelijkheden naar die agents toe. Wij gaan er dus naar kijken of we die 

organisatiestructuur niet zo neer kunnen zetten dat er meer duidelijkheid kan komen. Zo van, ik ben 

daar verantwoordelijk voor en ik wil daarom mijn ding dan ook zo en zo kunnen doen. Uit de 

combinatie van die twee komt straks een plan. We gaan kijken naar welke taken die mensen 

meekrijgen, maar dan ook naar welke competenties daarbij horen. Als we dat weten, gaan we ook 

tijd en energie stoppen in die mensen om ze daarvoor geschikt te maken. Wat je dan gaat merken is 

dat van de supervisors, een deel daarvan zijn gewoon doorgegroeide beveiligers. Dat waren hele 

goede agents, dus die deden hun werk heel erg goed, die stijgen dan echt boven de rest uit en dan 

denken wij ‘daar moeten we wat mee, weet je wat we maken hem supervisor’. Maar een inhoudelijke 

vent, is nog niet meteen een goed baasje. En op een aantal punten kom je dat wel tegen.  

Hoeveel supervisors heeft G4S dan ongeveer? Ik denk dat we er hier tussen honderd en 

honderd twintig hebben. Het exacte aantal durf ik niet uit mijn hoofd te noemen. Daar zit dus ook 

de uitdaging aan. Want juist met zo’n grote club is er zoveel onduidelijkheid. Door hun eigen 

interpretaties van het werk, voeren ze ook allemaal een eigen koers. Dat zorgt voor onduidelijkheid 

op de werkvloer en dat leidt tot onvrede. Als ik vandaag te horen krijg dat ik linksaf moet en 

morgen krijg ik te horen dat ik rechtsaf moet, dat helpt niet.  

Nog even over de structuurverandering, ik ving iets op dat er wellicht een splitsing in de 

werkzaamheden van de supervisors aanzit te komen. Kun je daar wat meer over vertellen? 

Wat we gedaan hebben is de knelpunten in kaart gebracht. Daarnaast zijn we naar alle betrokkenen 

gegaan. We hebben een werkgroep geformeerd. Daar ben ik verantwoordelijke voor, maar ik zit 

echt op de zijlijn, want als dingen niet lekker lopen, dan word ik ingevlogen. In die werkgroep zitten 

mensen van alle lagen van de operatie en zij bekijken dus wat de huidige situatie is, wat zijn de 

knelpunten en die inventariseren dat ook heel nadrukkelijk in de operatie doen. Ze halen daarmee 

de informatie van de mensen zelf, in plaats van dat wij het hier zelf gaan bedenken. Het voordeel 

dat Marc en ik hebben, wij weten hier niet wat er gebeurd, want we zijn allebei nieuw, dus we gaan 

terug naar de operatie en op basis daarvan komen daar plannen uit. We zijn nu zo ver dat we in 
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kaart hebben wat de situatie nu is, wat zijn de knelpunten daarbij en wat zou de situatie moeten zijn 

volgens de mensen die met die supervisors te maken hebben. Dat zijn zowel interne als externe 

partijen, dus ook aan Schiphol hebben we gevraagd wat zij van die supervisors verwachten. Daar 

komt een plaatje uit en nu zijn we aan het puzzelen om te kijken hoe we aan die wensen kunnen 

voldoen. Een van de opties daarbij is inderdaad het spitsen van de werkzaamheden van de 

supervisor. Dan zouden we supervisors krijgen die verantwoordelijk zijn voor de operatie op 

dagbasis en we krijgen supervisors die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de mensen. En 

inderdaad, het begint nu een beetje rond te zingen van daar gaan we naar toe. De supervisors zijn 

zelf ook al aan het praten, van ik ga daarvoor of ik ga daarvoor en dan merk je dat het begint te 

leven. Dan kom ik gelijk weer bij een stukje communicatie. Dat verhaal communiceert zichzelf, juist 

omdat mensen erbij betrokken worden. Ze zien nu dat er niet over twee maanden een plan over ze 

heen geflikkerd wordt, maar ze hebben er nu met z’n allen over nagedacht en zijn er bij betrokken. 

Dat is wat anders dan in het verleden. Toen werden mensen er misschien wel bij betrokken, maar 

juist die terugkoppeling gebeurde onvoldoende. Daarom zijn we nu extra gespitst op de 

terugkoppeling.  

Om even bij communicatie te blijven, doen jullie ook wat om de schriftelijke communicatie 

aan te pakken? Een van de dingen die we hier geconstateerd hebben is dat er een heel sterke e-

mail cultuur heerst. Mensen denken ook dat als ik een e-mailtje gestuurd heb, dan heb ik het 

gecommuniceerd. We hebben ook een stagiaire gehad en die heeft gekeken naar het rendement van 

email en dat bleek echt schrikbarend laag te zijn. Maar ook de toon die gezet wordt in e-mails, dat 

wil ik vaak niet. Ik heb dan liever dat mensen de telefoon pakken en dat mensen met elkaar naar 

oplossingen gaan zoeken. Daar moeten we aan werken, dat heeft tijd nodig. Ik probeer daarom ook 

minimaal via e-mail te communiceren. Ik spaar dingen op en neem het mee in mijn overleg. Dan 

duurt het wel iets langer voordat ik het wegzet, maar ik hoop wel dat het effect daardoor veel beter 

is. Daardoor kan ik ook veel meer met mensen samen naar oplossingen zoeken en daardoor staat je 

afspraak veel beter, omdat je met z’n tweeën in dat proces hebt gezeten.  Een e-mailtje sturen met 

‘kan je dat voor mij regelen’ is geen afspraak. Dat voorbeeld probeer ik dus vanuit mijn rol neer te 

zetten en ik hoop echt dat dat doorschijnt op de lagen daaronder en het dan ook meer op die 

manier gaat werken. Daar zit alleen we weer die uitdaging. Mijn spam of control is beperkt. Ik stuur 

maar relatief een kleine groep aan en ik kan begrijpen wanneer je veel meer man direct onder je 

hebt, dat het dan wel even een ander verhaal is.  

Zijn jullie dan van plan om deze grote groep instructies of trainingen te geven om de 

normen en waarden die jullie hoog hebben staan omtrent communicatie aan deze groep 
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mee te geven? Wij zijn op een aantal dingen bezig. Als je kijkt naar de medewerkertevredenheid 

van ons, dan kwam daar vorig jaar uit dat mensen erg ontevreden zijn. Wat je merkt is dat er heel 

veel behoefte is aan informatie en heel veel behoefte aan duidelijkheid. Over die duidelijkheid heb 

ik net al even aangegeven, we zitten onvoldoende met elkaar op één lijn. Anderzijds wordt er 

onvoldoende gedeeld van wat gebeurd er nu. Daarom komt er nu vanaf volgende week een brief in 

lounge te liggen van Marc van Haaren waarin de laatste stand van zaken in zal komen te staan. We 

vertellen wat over de projecten die we aan het doen zijn, over de resultaten met de gesprekken van 

de bonden, over de bezetting. Daarnaast zijn we begonnen met sessies van 2x 120 man waarin we in 

gesprek gaan met de medewerkers en we in staat zijn om hun vragen te beantwoorden. Wij 

proberen op basis daarvan de mensen wat meer te betrekken. Het is natuurlijk een hele grote groep 

die je dan bereikt.  

Bestond er al iets van een nieuwsbrief? Er waren heel veel losse initiatieven, maar echt duidelijke 

afspraken van wie doet nu wat en wie gaat dat communiceren, dat ontbreekt en daar proberen we 

nu structuur in aan te brengen. Nieuw is dat wij aan de mensen vragen wat ze van ons aan 

informatie willen en dat wij hen daar dan in voorzien. Daarbij geven we een opdracht mee aan die 

mensen dat ze hier ook met hun collega’s over moeten praten, want dan gaat het een beetje 

rondzingen. Vraag twee die we aan ze gesteld hebben is in welke vorm en hoe vaak ze info van ons 

willen. En daar luisteren we dan naar. Zelf vinden we daar natuurlijk ook wel wat van, maar we 

willen wel weten wat er in de operatie leeft. Vandaar dat we het op deze manier doen.  

Draaien jullie wel eens mee in de operatie? Ja, ik heb het laatst gedaan, hartstikke leuk. Marc van 

Haaren heeft het laatst ook gedaan. Gewoon een pak aan en meewerken. We hebben daar wel wat 

publiciteit aan gegeven. Die ervaringen nemen we dan mee. Het is echt heel leerzaam, maar ook 

leuk voor je medewerkers, want die vinden dat prachtig. Nog even over communicatie. Volgende 

week ga ik in de lougne met een collega een presentatie houden over een afdeling die niet lekker 

loopt. We gaan dan bespreken waar we tegenaan lopen, waar de uitdagingen zitten. Over de 

verantwoordelijkheid die de medewerkers zelf hebben. Dat we weten dat het nog niet optimaal is en 

dat we hun hulp daarbij moeten gebruiken. De strekking zal zijn: ‘laten we proberen om met z’n 

allen er het beste van te maken’. Even terug naar de werkvloer, in het verleden werd er misschien 

wel eens meegelopen, maar niet vanuit dat gaan we met z’n allen structureel doen. Wat ik zelf leuk 

vind, is dat ik eigenlijk de hele dag met mensen aan’t ouwehoeren ben en probeer wat uit te dragen, 

stimuleer dat mensen elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek zijn. Het effect daarvan is dat ik te 

weinig tijd in de operatie kan doorbrengen, daarom probeer ik dat buiten de kantoortijden nog wel 

eens te doen. Dan ga ik niet in pak, maar gewoon. Dan ga ik in de lounge zitten om met mensen te 
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praten, stel ik me voor en hoor hun verhaal aan. Ik vraag bij alles hoe het werkt en probeer zo meer 

inzicht in de organisatie te krijgen. Enerzijds kost het me vrije tijd, maar anderzijds krijg ik er zoveel 

enthousiasme voor terug. Dat geeft me enorm veel energie. Dus het is gewoon leuk. De mensen die 

ik dan gesproken heb, waarderen dat enorm en die zwaaien dan naar me en komen naar me toe om 

wat te vragen en dat vind ik top. Dat zijn de mensen waar ik voor werk. Zij moeten de klus klaren, 

ik kan alleen de randvoorwaarden inkleuren.  

Met welk uitgangspunt zijn jullie met de veranderingen van start gegaan? We hebben een 

centraal uitgangspunt genomen en dat is de agent. Ik noem het altijd de ‘happy agent’. Dat houdt in 

dat die man op tijd zijn pauze heeft, dat hij fatsoenlijk benaderd wordt, met zijn vragen ergens 

terecht kan, verlof kan opnemen en ik heb dan nog gezegd dat hij duidelijkheid heeft. In zijn werk, 

maar ook over al die andere dingen. Die onduidelijkheid ontbreekt nu. Dat is voor een agent heel 

frustrerend. We hebben daarbij zeven projecten opgestart op basis van gesprekken met mensen in 

de organisatie. Ik ben hier alleen nog te weinig bij betrokken om je daar goede informatie over te 

geven.  

Er is veel gaande in de organisatie. Ja er is zeker veel gaande. Daarbij is de grootste valkuil dat 

we ons aan ons woord houden en ook de resultaten laten zien. Heel simpel, want al die verhalen die 

wij nu vertellen in de operatie, mensen zijn heel sceptisch. Wij zijn namelijk het zoveelste 

management wat voorbij komt en beterschap beloofd. Het personeel denk ook van het zal wel 

weer. Eerst zien en dan geloven.  

Het valt me op dat drie van de vijf MT’ers nieuw is. Zijn er nog wel oudgedienden in 

‘belangrijkere’ posities? Dat is best wel een goede vraag, maar dat valt wel tegen. De 

sectormanager die er nu het langste zit, werkt hier nu anderhalf jaar. Dus dat is een hele nieuwe 

club. Ik ben nieuw, zij zijn nieuw en weten allemaal niet wat hier allemaal gebeurd. Dat wordt nog 

wel heel interessant, want bij elke vraag heeft niemand het antwoord. Maar bij de dutymanagers, die 

club van zes, daar zit bij elkaar meer dan honderd jaar werkervaring in op Schiphol. Doordat zij nu 

de kennis hebben, krijgen ze ook meer status en die jongens zorgen wel dat de opeatie op dagbasis 

draait. Die sectormanagers zijn allemaal nieuw en hebben hun handen vol zodat ze hun ding leren, 

dus die waarderen het enorm dat dutymanagers hun dingen uit handen halen. Die dutymanagers zie 

je groeien en pakken die rol heel goed op als ondersteuning naar de leiding toe. Het nadeel van veel 

nieuwe is dat er weinig inhoudelijke kennis zit, aan de andere kant zit er ook weinig historie en 

weinig weerstand om dingen anders te doen en vooral dat laatste maakt mijn leven wel een heel stuk 

makkelijker. Ik heb wel heel erg behoefte om van de dutymanagers te weten hoe dingen in het 
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verleden waren, wat er toen geprobeerd is en wat daarvan het effect was. Zodat we niet fouten uit 

het verleden gaan overdoen. 

Kortom er is gewoon heel veel onduidelijkheid en dat zorgt voor een negatieve cultuur. Om dat te 

veranderen moet het MT het goede voorbeeld geven, het positieve gaan benaderen en dingen 

opzetten die voor duidelijkheid zorgen. Dat is aan de ene kant een heldere structuur waarbij de 

spam of controle overzichtelijk wordt en aan de andere kant is communicatie heel belangrijk. Zowel 

de inhoud en de verpakking. Maar goed, we zijn nog wel even bezig.  

 

Ik heb alle informatie verzameld die ik graag wilde weten. Bedankt voor uw tijd en input! 

Geen dank, ik vond het leuk om aan je onderzoek mee te kunnen werken. 
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Interview met respondent III 

 

Welkom, fijn dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek. Ik heb u gemaild met een korte 

uitleg van mijn onderzoek, maar voordat we daar verder op ingaan, zou ik graag van u 

willen weten, hoe lang u hier al werkzaam bent en wat uw werkzaamheden zijn. Ik ben 

buisness unit director, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor dit bedrijf. Aviation Security is 

een aparte bv binnen G4S. Daarom ben ik ook bedrijfsdirecteur, ik ben daardoor aansprakelijk voor 

de dingen die gebeuren. De reden dat we een aparte bv zijn, is dat je op Schiphol dusdanig te maken 

hebt met risico’s, dat als dingen verkeerd gaat je zulke schadeclaims hebt, dat het hele bedrijf 

meteen failliet is. Uiteindelijk ben ik overal voor verantwoordelijk wat nodig is om een bedrijf goed 

te laten functioneren en om daarmee wat geld te verdienen. Daarbij heb ik natuurlijk wel hulp van 

een goed MT en vanzelfsprekend de rest van de organisatie. Ik ben een half jaar geleden hier 

gekomen. Ik heb een tweeledige opdracht: aan de ene kant moet ik het contract behouden van de 

opdrachtgever, dat is een contract van € 70 miljoen per jaar. We hebben hier wel 2300 medewerkers 

aan het werk, dus met behoud van dat contract helpen we heel wat mensen aan het werk. Dat 

contract loopt ongeveer zeven jaar.  De andere kant, dat is voor jou interessant, dat is 

organisatieverandering. Wij zijn een oude Falck organisatie. Mij is verteld dat ik daar een stukje 

cultuur en structuur in moest aanbrengen waardoor het wat dichter komt bij de sfeer van de 

moederorganisatie, G4S. En kijk daarbij ook naar hoe je deze organisatie met zijn eigen identiteit, 

toch zo maximaal mogelijk gebruik kan maken van dingen die centraal bedacht en voorgesproken 

zijn.  

Hoe ben je begonnen met het vormgeven van die veranderingen? Het eerste wat ik eigenlijk 

heb gedaan is simpelweg rondlopen en met zoveel mogelijk mensen praten. Ik probeer, nu ook nog, 

om zoveel mogelijk in de operatie aanwezig te zijn. Gewoon in de lounge zitten en praten met 

medewerkers, maakt niet uit met wie, het gesprek komt dan vanzelf op gang. Wanneer je zo dicht 

op het primaire proces zit, hoor je al snel welke dingen er wel en niet goed gaan en waar de 

medewerkers lol in hebben. Hoe het vroeger was, hoe het nu is, wat ze wenselijk achten. Ik ben dus 

als eerst gaan sponzen en zoveel mogelijk proberen te luisteren en de basale waarom vragen te 

stellen, dat zijn meestal de beste vragen. Waarom is dat zo, waar staat dat, wie heeft dat bedacht, 

heb je daar zeggenschap over, heb je daar wel eens invloed op gehad, wat doe je er zelf aan? Die 

hele basale, open vragen daar krijg je heel veel informatie van. Het tweede wat we gedaan hebben, 

wat goed heeft geholpen, is een medewerkerstevredenheidonderzoek wat vorig jaar naar buiten is 

gekomen. Dat rapport is ingevuld door een beperkt aantal percentage medewerkers, iets van 30%, 
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maar dan heb je wel toch zes, zeven honderd mensen die via een vaste structuur wat te zeggen 

hebben over de organisatie en haar cultuur, structuur, manier van leidinggeven, over salaris, plezier 

in het werk, al die basis dingen waarom het gaat. Daaruit kwamen wat aandachtspunten naar voren, 

die werden bevestigd door gesprekken die ik gevoerd heb. Die dingen komen bij elkaar en zo 

ontstaat er een beeld van waar je aan wilt werken. Daarnaast heb ik natuurlijk gesprekken gehad met 

onze opdrachtgever en daaraan heb ik weer basale dingen gevraagd, wat vind je dat de aandacht 

verdiend. Wat vind je dat er goed gaat en wat vind je dat er echt niet goed gaat. En zeg dat ook 

gewoon tegen me, want dan kan ik daar wat mee.  

Heeft de opdrachtgever daar goed zicht op? Jazeker, die ziet veel meer dan dat je in eerste 

instantie denkt. Wij zijn een 24-uurs bedrijf en stralen altijd wat uit. De opdrachtgever pikt daar veel 

van op. Daarnaast worden er regelmatig steekproeven gehouden. Dat betekent dat er iedere dag 

wordt gemeten of wij dat doen, wat er van ons wordt gevraagd. In die zin weten ze het verdomd 

goed. Maar we hebben ook interacties hè. Overleggen tussen onze mensen en hun. Daar krijgen ze 

een beeld van hoe wij communiceren, hoe wij over dingen praten, maar vooral hoe wij op dingen 

reageren. Als zij vragen over tekortkomingen, zijn wij dan defensief, komen we met smoesjes, geven 

we dingen toe. Ja, en dan blijkt toch wij inderdaad een redelijk defensieve organisatie zijn en niet 

heel erg open communiceren, zowel naar onze medewerkers toe als naar de klant over de dingen die 

we doen. Mijn instelling is dan toch een andere. Ik denk meer de Group 4 mentaliteit. Als er iets 

met de klant verkeerd gaat, probeer ik dat van te voren aan te geven. Gewoon open en eerlijk 

zeggen wat er niet goed gaat, maar dan ook vertellen wat wij er al aan hebben gedaan en nog aan 

gaan doen. Ik signaleer dus een probleem, wacht niet totdat de klant daarmee komt, maar probeer 

er zelf mee te komen en ik denk dat we dat ook in deze organisatie moeten nastreven in ons contact 

met de opdrachtgever. Dat is gewoon een andere benadering van het probleem. De opdrachtgever, 

want zo kwamen we hier op, geeft dat dan ook terug over hoe wij in zo’n overleg zitten. Die dingen 

bij elkaar genomen, geven mij op een gegeven moment een beeld waarvan ik zeg, oké dan zijn dit 

de dingen waarmee ik aan de slag wil. Wat die dingen zijn, heeft voor een groot deel dan ook weer 

te maken met hoe je zelf in je werk en in je leven staat. In die zin ben ik als manager niet anders dan 

als mens, behalve dan dat ik een pak aan doe en zorgvuldiger communiceer en beweeg dan dat ik in 

mijn privétijd doe. Er zit ook gewoon een stukje gezond verstand in. Hoe gaan mensen met elkaar 

om? Hoe ga ik met problemen om? In wat voor termijnen denk ik dat ik ze ga oplossen? Waar leg 

ik mijn verantwoordelijkheden? Dat soort zaken zijn dan de dingen die je zelf meeneemt en die je 

op een gegeven moment ook graag wilt overdragen aan je mensen. Daar begin je. Dat heeft ook wel 

direct wat problemen gegeven, want de operationele mensen, bij een daarvan, daarbij werd het voor 
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mij na een maand al duidelijk dat dat hem niet ging worden. Dat is niet goed of fout. Die man had 

een hele andere methode van managen. Ik vond dat heel directief, veel regeltjes en sancties. Ik ben 

meer van: ‘goh, we hebben een probleem, heb jij een idee hoe we dat gaan oplossen.’ Dat werkt dus 

heel anders dan: ‘jij hebt een probleem en als je dat niet zo en zo oplost, nou dan heb je een 

probleem.’ Ik heb helemaal geen zin in zo’n stijl, dat kost me ook veel te veel energie. Maar de 

consequentie daarvan is wel geweest dat ik binnen twee maanden al een van de MT leden een 

probleem had en dat hij ook eieren voor zijn geld heeft gekozen. Dat hoort er dan ook gewoon bij. 

Het is nu nog in het MT zo dat er nog steeds twee van de ‘oude club’ in zitten en dat blijft 

moeizaam. Ik merk dat op een aantal punten. Voor hen is het moeilijk. Daar zitten twee aspecten 

aan. Eén: als je het hebt over cultuurverandering, dat ik in het begin hun te weinig bevestig heb in 

de goede dingen die er zijn gedaan en dat ik veel, onbewust overigens, te veel de vinger heb gelegd 

op de dingen die niet goed zijn. Met dat ik daar de vinger oplegde, ging ik voorbij aan alle dingen 

die wel goed gingen. Daarmee lukte het me niet goed om het vertrouwen van deze mensen te 

winnen.  

Wat maakte dat je dit ging beseffen? Op een gegeven moment spreekt dat zich wel uit. Dan 

merk je in een overleg dat mensen reageren op een bepaalde manier. Dan krijg ik een antwoord en 

toen merkte ik hier zit gewoon structureel iets niet goed. Dan heb je een spiegel en daar kan je voor 

gaan staan en dan kan je kijken naar hoe komt dat. Wat is er gebeurd? Je probeert dan niet alleen 

het proces te analyseren, maar je kijkt naar de interacties door de weken heen en kijkt of ik daar 

ergens een rode draad uit kan halen. Toen besefte ik me dat ik te veel had gezeten in het vrij snel 

aangeven, nou dit vind ik niet goed, dit wil ik anders en zo kan het ook. Ik heb te weinig tijd 

genomen en geluisterd naar de argumenten uit het verleden om te horen waarom ze het doen en 

hoe ze het zo gedaan hebben. Wat dat betreft, je leert gewoon constant weer. Ik kan wel denken dat 

ik het allemaal al een keer meegemaakt heb, maar dat is gewoon niet zo. Dat is elke keer weer heel 

anders.  

Toen je wist wat je wilde aanpakken, hoe ben je toen verder gegaan? Het volgende wat ik 

gezegd heb is: ‘laten we eens kijken naar de plannen van 2006, wat waren daarvan de doelstellingen 

en wat is daarvan gerealiseerd en ik wil nu een discipline, een plan 2007 maken.’ Ik heb aan de 

mensen de opdracht gegeven om op te schrijven wat ze dit jaar willen bereiken, daarna gaan we bij 

elkaar zitten en gezamenlijk kijken, dat hebben we al heel snel gedaan in oktober of november, laten 

we dat planmatig verwerken. Wat wil je doen met jou club en laten we daar een groter geheel 

overheen gieten zodat iedereen zijn bijdrage levert voor het geheel. Toen hebben we in het begin 

van het jaar nog één of twee dagen bij elkaar gezeten en het plan uitgewerkt waarbij ik leading heb 
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laten zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek waarbij het credo was: ‘de medewerker eerst’. 

Hoe kunnen we nou een aantal punten uit dat medewerkerstevredenheidonderzoek pakken, die 

verbeteren en daardoor ook er voor gaan zorgen dat die mensen zich beter in hun vel gaan voelen, 

meer aandacht krijgen en op een aantal punten gewoon het idee krijgen: hé, het wordt hier leuker, ik 

krijg mijn aandacht, meer vrijetijd, etc. Dan krijg je een beetje het standaard verhaal wat ook de 

filiosofie is van Group 4, dat noemen we tegenwoordig de ‘valid-profit chain’ of de service-profit-

chain. Dat heeft als uitgangspunt een tevreden medewerker genereert een tevreden klant. Daar 

geloof ik ook in. Daar hebben we dus ook onze speerpunten uitgehaald. Het zit hem er dan ook 

heel erg in: ‘hoe kan ik met zorgen dat die medewerkerstevredenheid, en daarmee de kwaliteit van 

dienstverlening omhoog gaat, om daarmee de klant te houden.  

Is dat een nieuwe benadering binnen deze organisatie? Ik denk dat ze hem wel kenden, maar 

ik begrijp ook, en daar moet je gewoon eerlijk over zijn, dat ze de afgelopen jaren gewoon heel veel 

voor hun kiezen hebben gehad, vaak hebben moeten schakelen, heel snel op allemaal veranderingen 

en veranderende vraagstellingen vanuit de opdrachtgever, die wel vervuld moesten worden. Dus als 

jij met die hectische dingen te maken hebt, dan heb je vanzelfsprekend geen tijd voor andere zaken. 

Wat wel zo is, en dat moet je gewoon erkennen, dan denk ik dat de afgelopen twee, drie jaar ze daar 

heel wrang in zijn geweest om ook richting die opdrachtgever de organisatie het qua budgetten het 

heel goed gedaan heeft, maar dat dat wel ten koste is gegaan van de medewerker. Dus de man op 

vloer heeft er voor gezorgd dat wij de afgelopen twee jaar een goede omzet en ook winst hebben 

gedraaid. Een tevreden klant hebben gegenereerd. Maar nu merk je bij een groot aantal van die 

mensen dat het ‘op’ is. Die mensen zijn verwrongen.  Dat betekent dat je nu wat anders moet gaan 

doen en daar dan ook echt mee aan de slag moet. Ik ben daardoor ook veel minder bezig met mijn 

relatie of met strategie. Ik geloof niet zo in strategie, je moet gewoon basaal je ding doen. Zorgen 

dat daar mensen staan, dat ze een goed pak aan hebben en dat ze er netjes uitzien, dat ze vriendelijk 

zijn, dat ze de kwaliteit leveren die er wordt gevraagd. Maar je moet wel terug naar de medewerker 

tevreden houden. Dus ik denk dat men hiervoor het verhaal wel kent, die sevice-profit-chain, maar 

dat men wegens de omstandigheden gewoon niet aan toe gekomen is. Ze wilden misschien wel, 

maar ze hadden de mogelijkheid gewoon niet. Dan kom ik ook een beetje terug op de opmerking 

over hoe ik ben omgegaan met die MT’ers die hier al werkzaam waren. Ik heb gewoon te weinig 

mijn waardering uitgesproken voor de hectiek en de problemen waarmee ze te kampen hadden.  

Hoe erg zit dat directieve leidinggeven in de organisatie? Ik zie dat op alle fronten terug. Dat 

uit zich in het onvoldoende nemen van verantwoordelijkheid, c.q. een passieve en negatieve 

houding en iets van ‘als ze het vanuit het MT niet zeggen of beslissen, dan doen we het ook niet’. 
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De eigen creativiteit, de pro-activiteit, ambitiële vermogen, zelf verantwoordelijkheid nemen zijn 

geen punten die hier sterk onderontwikkeld zijn. En vanuit de stijl die ik bij een aantal mensen 

gezien heb, begrijp ik dat. Het werkt is hier taakgericht, resultaatgericht en niet mensgericht, 

waarmee men ook een stuk van die menselijke factor uitschakelt. En dat is ook een volgende 

bijkomstigheid, wat heel moeilijk is te doorbreken, is dat het werk van een agent gedeeltelijk met 

zich meebrengt dat je hersendood wordt gemaakt. Terwijl aan de andere kant, het moment dat je bij 

die gate staat, je bij de passagiers je gedraagt als een volwassene, een professionele beveiliger, die 

adequaat reageert. Assertief bent, goed kijkt, handelt, mensen aanspreekt, als team probeer je daar 

het maximale uit te halen. Er zit een hele grote contradictie tussen hoe er met je wordt omgegaan en 

de verantwoordelijkheid binnen je baan. Dat zijn hele lastige dingen.  

Heb je al een idee hoe je met die contradictie om wilt gaan? Daar begin je mee, door die 

agents gewoon dingen zelf te laten oplossen. Bijvoorbeeld met een stukje kwaliteit, wij missen te 

veel steekproeven. Wij hebben ook die neiging, af en toe doe ik natuurlijk net zo, ik ben ergens ook 

gewoon resultaat gericht en dan gaan we hier bedenken hoe het moet, maar dat is dus flauwekul. 

Wij moeten dan naar agents toe en zeggen, nou in de cijfers zien we dat we een uitdaging hebben. 

We zouden tegen de agenst kunnen gaan zeggen: ‘jullie gaan met z’n tienen zitten, wij plannen jullie 

twee dagen vrij en aan het eind van de tweede dag moeten jullie met een plan komen.’ Maar dat 

doen we veel te weinig. Het zou nu ook nog niet lukken, omdat ze nog niet op die manier zijn 

aangesproken of die ruimte hebben gehad. Wat we nu aan het doen zijn, in het kader van die 

projecten die we gekozen hebben, is aan de medewerker vragen hoe ze het willen hebben. Als zij 

zeggen dat de communicatie klote is, zeg dan maar hoe je het wel wil. Daar komen hartstikke goede 

dingen uit. Overigens precies dezelfde dingen die ik zie, want ook daarin zijn we natuurlijk allemaal 

hetzelfde. We kunnen lezen, we kunnen luisteren, dus in die zin, het is allemaal geen rocket 

sciences. Het gaat allemaal om hele basale, voorspelbare zaken. Doordat je het die mensen zelf laat 

bedenken, is het hopelijk effectiever, is de draagvlak groter, de commitment groter. En door daar te 

beginnen, geef je die mensen wat verantwoordelijkheid terug. Binnen een kader van vrijheid in 

handelen, daar moet je langzaam mee beginnen, maar als je dat concequent volhoud, dan zal dat op 

termijn ook iets gaan betekenen voor de dagelijkse werkzaamheden bij de gate.  

Heerst er binnen de organisatie wil om daaraan mee te werken? Ik denk dat ze het allemaal 

wel willen, maar ze zijn wel schuchter op basis van historie. Die terughoudendheid is er wel en ook 

de onbekendheid en dat maakt dat zijn tijd nodig heeft. Het is niet zo dat dat morgen ineens anders 

is, maar hopelijk als je in oktober terug komt, zou dat beter moeten zijn.  
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Mij is bekend dat binnen de organisatie er een grote collegialiteit bestaat. Is dat waar ze de 

motivatie vandaan halen? Ik denk dat je drie hoofd motieven hebt. De eerste is gewoon Schiphol. 

De omgeving, de setting hier, er zijn toch heel veel mensen die daar opgewonden van worden. Dat 

heeft ook wel iets hè? Ik heb dat niet zo, maar vind het wel een hele mooie plek. Maar zeker als je 

op MBO-niveau zit of net LBO+  en dan zegt: ‘ik werk in uniform op Schiphol’ dat heeft wel wat. 

Zeker ook voor allochtonen die we hier hebben werken, we hebben een relatief hoog percentage 

allochtonen, en voor hun spreek dat zeker aan. Het tweede wat mensen dan bindt zijn de collega’s. 

Samen die dingen doen. Dat speelt zeker wel mee en tot slot ook geld. Mensen zeggen wel eens dat 

ze hier niet zo veel verdienen, maar we hebben hier een aparte cao en die betaalt beter dan de 

reguliere beveiligings-cao. Er zijn dus wel mensen die lopen te piepen dat ze het hier niet naar hun 

zin hebben, dan zeggen we altijd dat ze vooral weg moeten gaan, andere beveiligers zat, maar dat 

scheelt ze gewoon een paar honderd euro. Dus geld is weldegelijk een bindende factor. 

Nog even over de manieren van leidinggeven., hoe ga je er voor zorgen dat elke 

leidinggevende zijn directieve stijl los laat? Dat werkt getrapt. Dat begint bovenaan. De manier 

waarop we hier met het MT met elkaar communiceren, dat moeten de lagen daaronder kopieren. 

Maar ook de mensen onder ons meer ruimte geven om dingen in te vullen. Ook bij dutymanagers, 

bij bepaalde problemen hun er in betrekken en zeggen dat wij het ook niet weten. Ik weet het 

eigenlijk altijd wel, maar ik moet dan zeggen: ‘ik weet het niet’ of ‘ik denk dat ik het weet en ik heb 

jullie nodig om gezamenlijk te komen tot’ want dat gezamelijk dingen doen, daar zijn we wel mee 

bezig. Bij sectormanagers, bij dutymanagers en de supervisors ligt daarbij de volgende stap. Daar ligt 

ook meteen de grootste uitdaging, dat zijn de sleutelfiguren binnen het bedrijf. De eerste trap 

voldoet, de tweede een beetje en de derde voldoet niet, en daar moet je doorheen. Dat betekent dat 

je mensen kwijt gaat raken, dat je mensen moet assessen en kijken ‘jij past niet’ of ‘jij past wel maar 

je hebt een aantal verbeterpunten waar we iets mee kunnen en daar gaan we energie in stoppen’ of 

‘met alle respect je hebt hier gewerkt, maar niet met het resultaat waar wij op zitten te wachten’. Dat 

is een slag die we nu moeten gaan maken.  

Hoe gaan jullie die slag aanpakken? Door training en coaching. Als je iemand niet coacht kan je 

ook niet verwachten dat die het wel redt. Dus je moet echt individueel kijken. Die persoon ga je 

assessen, daar komen een aantal aandachtspunten uit, daar moet je iets mee gaan doen, een stukje 

training en coaching. Maar dat kan je pas doen, nadat je een aantal zaken geregeld en ingericht hebt. 

Het heeft dus wel weer allemaal met elkaar te maken. Wat daar bij belangrijk is, is communicatie, 

dat is een hele sterke, en ook heel erg het spiegelen. Dus als je dingen in de operatie ziet die heel erg 

fout gaan, dan wil ik ze gaan confroteren met de consequenties van hun eigen gedrag. Ik ga dan 
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gewoon zeggen: ‘dat en dat hebben we afgesproken, maar zo hebben jullie het gedaan, dat heeft dat 

en dat effect, je kunt het wel op anderen afschuiven, maar het begint bij jezelf.’ Ik wil ze duidelijk 

maken dat negatief lullen onnodig energie kost en je een betere leidinggevende wordt door eerst 

naar jezelf te kijken ipv anderen de schuld toe te schuiven. Het zit ook heel erg in termijnen. In de 

opvolging. Als ik een vraag krijg, hoe snel los je dat op voor je medewerker. Ik heb de gewoonte dat 

als iemand aan mijn bureau komt met een vraag, meteen voor diegene ga bellen. Ik probeer dingen 

binnen hetzelfde moment af te handelen. Dat heeft drie resultaten: mensen voelen zich serieus 

genomen én ik hoef het niet meer mee te dragen en drie, ik leg het probleem heel vaak dan bij een 

ander neer die het voor mij kan oplossen en die breng ik dan samen. Want wat ik nu zie, dingen die 

bij mij komen, zijn zaken die al meer dan een half jaar slepen. Het gaat heel erg om het nemen van 

verantwoordelijkheid. Ik heb het probleem nu en ik zorg binnen een redelijk termijn, dat is tien 

werkdagen, dat probleem is opgelost. Dat zijn hele basale dingen, maar daar gaat het wel om. Het 

zit heel erg in, en daar hoort dat spiegelen dus bij, als zij die verantwoordelijkheid niet nemen, dan 

confronteren we ze met de consequenties van dat gedrag. Dan schetsen we in de grote context wat 

dat dan betekend. Neem nog zo iets, duidelijkheid. Dat is er op zich wel, maar de interpretatie 

daarvan, het werken volgens die afspraken, dat voert men vervolgens dan anders uit. Men spreekt 

elkaar daar dan ook niet op aan. Dat is best lastig  

In een eerder gesprek hoorde ik je vertellen over het belang van een matrixstructuur voor de 

organisatie. Ik heb vernomen dat er inmiddels een projectgroep is gestart om te kijken naar 

de structuur van de organisatie. Zie je nu, een aantal maanden verder, nog steeds veel heil 

in een matrixstructuur? Ja. Ik blijf er in geloven dat je gewoon iemand verantwoordelijk moet 

maken voor het geheel en hem die tools geven om die taak goed te kunnen doen. Onder tools 

versta ik dan ondersteuning van HR, van recruitment, van verzuimcoördinatoren, van financieel 

inzicht en planning. Dat betekent dat we de boel zo moeten organiseren dat hij daar ook invloed op 

kan uitoefenen. Dat project is pas nu eigenlijk echt van de kant en in de aanloop bleek dat mensen 

het ook heel erg moeilijk leek om ook in die vorm te denken. Dus de benadering matrix gaf 

onzekerheid. ‘Wat gebeurt er met mijn baan en hoe gaat dat dan?’ Wat opvalt, is dat de kwaliteit van 

het middenmanagement hier, naar ik vind, onvoldoende is om ook kritisch te kunnen denken en te 

snappen hoe je een goede bijdrage kunt leveren. En dan kom je een beetje terug waar we het eerder 

in het gesprek al over hadden, is die creativiteit. Haak je aan bij nieuwe ideeën, waar ga je je energie 

in stoppen of denk je dat is allemaal al een keer gedaan, dat wil ik niet. Kijk, je hebt winnaars en 

verliezers en het verschil is dat een winnaar altijd zegt dat het kan en een verliezer zegt het kan niet 

of ik heb niet kunnen trainen. Dat zie je hier ook wel een beetje zo. Het doel van die 



Afstudeeronderzoek – Dynamiek bij verandering – E.G. Bremmer - 2008 

 - 85 - 

matrixstructuur is dat de mensen zelf beter zien waar ze in dat proces zitten. Het zorgt voor een 

andere beleving. Want je maakt mensen samen verantwoordelijk voor een bepaalde sector. Dat is 

een slag die we gaan maken en die duurt langer dan ik had ingeschat. Dat heeft te maken met een 

deel dat mensen dat gewoon niet kunnen bedenken en heel erg bezig zijn met de vraag wat het voor 

henzelf gaat betekenen, ipv het grote geheel. Maar ook dat is cultuur.  

Er is dus voor iets wat jij al bedacht had, een projectgroep in het leven hebt geroepen, zodat 

zij jouw plan gaan bedenken, om een omslag te realiseren bij die mensen en om draagvlak 

te creëren?  Ja, dat is zo. Die projectgroep vertelt mij niks nieuws, het is er voor henzelf. Het is vrij 

basaal. Ik heb dat gewoon voor mijzelf geredeneerd. Ik ben verantwoordelijk voor dit bedrijf, als ik 

geen zeggenschap heb over de planning of over HR en dat soort dingen, dan kan ik die tent ook 

niet runnen. Dan zou ik die verantwoordelijkheid ook niet eens willen, want ik heb de middelen niet 

om het waar te kunnen maken, dus dan ga ik het ook niet doen. Maar in deze organisatie zitten een 

aantal mensen en die doen dat toch. Die zijn verantwoordelijk voor dingen waar ze geen invloed op 

hebben, dus moeten wij daar verandering in aanbrengen.  

Terug naar de dynamische vierhoek. Valt er wat jou betreft een zwaartepunt te leggen bij 

een van de componenten? Nee, er valt geen zwaartepunt te leggen. Het heeft allemaal met elkaar 

te maken. Begint structuur bij cultuur of andersom? Ik weet het niet. Het is een kip-en-ei verhaal. 

Communicatie is een soort schil dat er omheen zit.  

Kijk, wij zijn met deze verandering begonnen door de ‘happy agent’ als uitgangspunt te nemen. 

Want een tevreden medewerker genereert een tevreden klant. Om die agent ‘happy’ te krijgen waren 

er op meerder onderdelen in deze organisatie veranderingen nodig. Eigenlijk met name in die vier 

componenten die jij onderzoekt. Maar met die kennis zijn we niet begonnen, dat is door al die 

gesprekken als het ware boven komen drijven. Blijkbaar zijn die vier componenten wel de essentiele 

componenten van een organisatie. Over de onderlinge dynamiek van die vier componenten ben ik 

wel meer gaan nadenken. Kijk, iedereen kan met een boerenverstand bedenken dat die dingen in 

elkaar overvloeien en met elkaar te maken hebben. Bij leidinggeven communiceer je en hoe je 

communiceert wordt weer bepaald door je normen en waarden en aan wie je wat verteld komt door 

de structuuur. Dat is vrij eenvoudig allemaal. Wel ben ik gaan inzien dat het vlechtwerk tussen die 

compontenten niet uit elkaar te trekken is. Het is één grote pot, niet een schema waar een begin en 

einde aan zit. Dat maakt het ingewikkeld. De moeilijkheid van die dynamiek kwam extra naar voren 

in de werkgroep structuur. Ik wilde dat ze mijn plan gingen bedenken, maar heb me daarbij te 

weinig gerealiseerd dat ze daarvoor eerst anders moeten gaan denken, andere inzichten voor nodig 

hebben en moeten leren om met een andere bril naar een organisatie te gaan kijken. Dat heeft tijd 
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nodig. Toch wil ik die structuur ook veranderen. Nu zit ik met de vraag, ga ik mijn plannen 

doordrukken zodat de verandering in de structuur bijdraagt aan de totale veranderingen of wacht ik 

nog op die verandering in de werkgroep zodat de veranderende structuur meer door de organisatie 

gedragen wordt, maar wel langer duurt voordat ik die kan invoeren. Ik weet niet waar ik goed aan 

doe en ik denk dat inzicht in zo’n dynamische vierhoek vrij essentieel kan zijn. Toch houd ik mij 

meer bezig met de basis: ‘hoe ga je met elkaar om en hoe wil je dat men met elkaar omgaat, wat 

straal je uit, wat communiceer je, hoe open ben je, hoe eerlijk ben je, hoe transparant ben je, kom je 

je afspraken na, spreek je mensen aan op gedrag, laat je jezelf aanspreken op gedrag, ben je daar 

consequent in?’ Als je daarin veel basis dingen goed weet te borgen, dan komt de rest vanzelf. Dat is 

mijn overtuiging. En door een bepaalde structuur in te richten, kun je het vergemakkelijken en door 

mensen te coachen kun je het vergemakkelijken. Door een bepaald soort team om je heen te 

creëren kun je het vergemakkelijken. Door hard te reageren op sterk afwijkend gedrag, kun je het 

vergemakkelijken. Maar ik denk dat je het veel meer moet zoeken in het belonen van het positieven 

en het gedrag wat je ook wenst dan in het afstraffen van wat je niet wenst. Het is een hele andere 

benadering waar ze dan mee te maken krijgen, en dat merk je ook, dat vinden ze lastig. Maar dat is 

geen reden omdat niet te doen, nee, daar moet je gewoon een keer mee beginnen. Een stukje 

waardering naar de mensen, een bloemetje geven bij iets positiefs. Ik vind dat leuk, als mensen iets 

goeds gedaan hebben, nou, dan verdienen ze dat. Dat begint dus bij voorbeeldgedrag, consequent 

zijn en de kern is ‘hoe ga je met elkaar om?’ Als je mensen de ruimte geeft om zelf 

verantwoordelijkheden te nemen, maak je een begin met nog meer ruimte te geven ook in andere 

dingen. Natuurlijk wel binnen een bepaald kader, maar wel dat ze beslissingsvrijheid krijgen ipv als 

een zombie bij naar zo’n gate rond te lopen. Maar goed, dat is een uiterst ingewikkeld en langdurig 

traject. Het is een fantasitische uitdaging, maar ik ben wel heel erg kwetsbaar. Er hoeven maar een 

paar dingen fout te gaan en dan ben je weer terug bij af. Die mensen hebben allemaal een kort 

geheugen. Het ziektepercentage ligt boven de 10%. Dat zegt iets over de cultuur, dat mensen hier 

niet graag werken, dat ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Sommige mensen werken hier al 

zeven jaar en hebben nog nooit een beoordelingsgesprek gehad. Ik kan mij dat niet voorstellen. Eén 

van de speerpunten is dan ook dit jaar iedereen minstens één gesprek gehad moet hebben, één maar 

hè, om te beginnen. Mensen zullen dat niet ervaren als een grote verbetering, maar als wij twee 

duizend toch een gesprek hebben kunnen geven, dan hebben wij het wel heel goed gedaan. Je hebt 

twee duizend werknemers, dat zijn tien gesprekken per dag en als dat lukt met z’n allen dan hebben 

we wel een speerpunt gehaald en kunnen we volgend jaar toe naar iedereen een 

beoordelingsgesprek én een functioneringsgesprek. Gesprekken voeren met je medewerkers is een 
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verbetering die misschien op de vloer niet direct merkbaar is, maar het weldegelijk is. Je hebt dan 

iets gedaan in een grotere context. Maar daar zitten we nu binnen in. Kijk, bij alle dingen is het zo 

dat de werkelijkheid heel weerbarstig is, daarom loop ik veel in die operatie. Ik heb op Neijenrode 

gezeten en ik heb dit en ik heb dat, maar uiteindelijk moet je wel ergens in je achterhoofd houden 

dat het er om gaat: ‘wat zie ik en wat voel ik?’ Het gaat om je zintuigen, wat neem je waar en hoe ga 

je daar dan mee om.  

Bedankt voor je gesprek! Ik heb veel van je geleerd. Dank je wel voor je openheid! Graag 

gedaan! 
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Interview respondent IV  

Welkom, fijn dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek. Ik heb u gemaild met een korte 

uitleg van mijn onderzoek, maar voordat we daar verder op ingaan, zou ik graag van u 

willen weten, hoe lang u hier al werkzaam bent en wat uw werkzaamheden zijn. Ik werk hier 

nu sinds 1990 in dienst en ben langzaam opgeklommen. Van agent naar leidinggevende. Ik geef nu 

leiding aan een groep dutymanagers, dat zijn mensen die de dagoperatie aanvoeren. Daarnaast heb 

ik heel veel contact met de luchthaven. Het leuke aan mijn werk is dat er geen dag hetzelfde is. Je 

maakt een planning van wat je die dag wilt doen, maar daar komt dan van alles doorheen. Er 

gebeuren gewoon dingen, die vallen niet te plannen. Sommige dingen gebeuren gewoon en dat 

moet dan ook meteen opgelost worden. Juist die ad hoc oplossingen komen bij ons terecht. Alles 

wat gestructureerd kan, gaat naar de sectormanager. Wij zijn er om de brand te blussen en om 

verder de boel te onderhouden.  

Hoe zou je de cultuur binnen de organisatie omschrijven? Nou, eigenlijk zijn er momenteel 

verschillende culturen te vinden. Er is een groep die hier al heel lang werkt, die hangt wat bij elkaar 

en dan heb je ook nog een nieuwe garde, die hebben wel nieuwe ideeën, maar die worden heel vaak 

meegezogen door de oude garde en die zijn van oorsprong heel erg negatief door alle ervaringen die 

ze gehad hebben. Elke keer weer nieuwe veranderingen. Er zijn dus twee culturen, mensen die heel 

negatief zijn en mensen die denken: ‘ik ga lekker werken en mijn ding doen’. De klagers, das 

gewoon de oude kern, die kunnen goed klagen.  

Hoe sta jij daarin? Ik voel heel goed wat ze bedoelen en ik begrijp ook heel goed waar ze het over 

hebben en ik kan dat redelijk makkelijk ombuigen. Als je dat niet hebt, dan is het hier lastig werken. 

Omdat ik er heel lang werk weet ik ook waar ze het over hebben als ze weer eens verzuchten dat 

het in het verleden beter was. Dan kan ik zeggen wat aan iets de voordelen waren, maar ik heb het 

voordeel dat ik dan ook wel kan zeggen ‘dit en dit waren daarvan de nadelen’. Mensen vergeten de 

nadelen vaak en daar help ik ze dan aan te herinneren en help ze zo een nieuwe situatie te 

accepteren. Meestal lukt het me dan wel om ze mee te krijgen, maar dat is soms best wel moeilijk. 

Er is vaak ook niet zo veel tijd om alle argumenten uit te spreken. Vaak moet er gewoon nu wat 

gebeuren en is er geen tijd om ze te overtuigen, dan moeten we gewoon aan de slag met de 

opdracht. Dan wordt het een kwestie van duwen.  

Hoe omschrijf je jouw manier van leidinggeven? Binnen de organisatie heerst momenteel 

steeds meer aandacht voor de mens. Het is steeds minder duwen en meer trekken. Vanuit het MT 

hebben we te horen gekregen dat we minder op basis van macht moeten gaan leiding geven, maar 

opzoek moeten gaan naar de mogelijkheden. Ze proberen ons bewust te maken dat het heel erg 
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belangrijk is hoe je iets verteld. Maar ik heb daar niet zoveel moeite mee, want mijn standaardstijl 

van leidinggeven is een sociale stijl. Dat was daarvoor ook al. Ik voel me daar gewoon het prettigste 

bij en behaal daar ook het meeste resultaat mee. Ik merk ook dat als ik dan eens wat beveleriger 

overkom, dat mensen daar begrip voor hebben en denken dat er wat aan de hand is, anders zou ik 

het wel op een andere manier zeggen.  

Merk je dat jouw manier van leidinggeven als voorbeeld dient voor de dutymanagers? Ik 

ben geen lijn baas, ik moet heel erg op de relaties sturen. Ik kan niet dwingend zijn, juist op de 

relatie moet ik het doen. Ik heb geen andere mogelijkheid. Ik geef dat ook altijd mee: ‘als er wat mis 

gaat, ga dan op de relatie zitten, want daar valt wat te halen, niet op de macht.’ 

In hoeverre betrek jij de dutymanagers in de besluiten die jij moet nemen? We zijn een kleine 

groep en we hebben de afspraak om dingen ook eerst in de groep te bespreken. Dan maken we een 

gemeenschappelijk standpunt en daar mee komen we naar buiten. Als we het eerst met elkaar 

bespreken, dan kunnen we er eest ook met elkaar allemaal wat over zeggen en dan dus 

gemeenschappelijk naar buiten toe, geen wildgroei, want dat willen we niet. Dat werkt gewoon 

goed. Tuurlijk gebeurt het wel eens dat mensen toch nog wat gaan roepen, maar dan zeg ik gewoon: 

‘ho, stop even, dat hebben we niet afgesproken’. We zijn een kleine club, we zijn maar met z’n 

zessen, dus dat is vrij makkelijk. We werken ook al heel lang met elkaar, dus dat praat ook 

makkelijk. Er zitten jongens tussen met twintig dienstjaren. Er zitten er een paar die er korter zitten, 

maar die worden heel makkelijk meegenomen in zo’n club.  

Waar denk je dat die mensen hun motivatie vandaan halen? Mensen blijven hier, omdat het de 

luchthaven is. Dat trekt gewoon. Wanneer mensen eens van een baan veranderen, dan hoor je heel 

vaak dat ze de nieuwe baan wel prima vinden, maar de omgeving van de luchthaven missen en dan 

komen ze soms toch weer terug, omdat dit gewoon een bijzondere omgeving is. Verder, zoals ik al 

zij, is geen dag hetzelfde, dat motiveert ook. En als derde motiveert, volgens mij,  de band die we 

met elkaar hebben. We doen het met elkaar. Zij weten wat ze moeten doen, halen motivatie echt uit 

hun werk en soms een beetje aandacht van mij kan wat extra motivatie geven. Het werkt prettig als 

ze zich gewaardeerd voelen en daarom geef ik soms complimentjes. Dat gaat ook makkelijk, want ik 

kom zelf uit die club. Ik moet het daarom ook niet te veel gaan doen, dan komt het niet meer 

natuurlijk over. Het moet ook niet te gek worden. Laatst zijn we met z’n allen uiteten geweest, dat is 

gewoon leuk, even met elkaar dingen delen.  

Was jouw voorganger ook relatiegericht? Ja, maar dat ligt ook aan het werk dat wij doen. Dat 

met die dutymanagers, daar ontkom je niet aan om op de relatie te gaan zitten. Taakgericht schiet 
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echt niet op en daar komt bij dat er jongens bij zitten die twintig jaar werkervaring hebben, wat kan 

ik hun nog gaan vertellen? Dat schiet niet op. 

Hoe ervaar jij de wijze waarop er binnen de organisatie gecommuniceerd wordt? We 

vervallen heel gauw. Zo wordt e-mail veel als communicatiemiddel gebruikt. Dat is lekker makkelijk, 

je werkt in wisseldiensten, dus je zet al snel wat op de mail. Daardoor gaan dingen snel een eigen 

leven leiden. Want je ziet elkaar niet, je weet niet hoe diegene het heeft bedoelt. Daar komt bij dat er 

veel te breed wordt ge-e-maild. Er wordt niet één op één afgetikt en we bellen elkaar nog wel, nee, 

die mail gaat de hele groep in. Daar zie je dingen mis gaan. Mensen begrijpen de e-mail niet, gaan 

daar op reageren en daar komen dan weer honderd duizend e-mailtjes overheen.  Ipv dat mensen 

elkaar gaan opzoeken en samen er over praten en het dan snel klaar is. Nee, men blijft er maar over 

doorgaan en dat is gewoon iets waar we aan moeten werken. Dus aan de ene kant is het heel 

makkelijk, juist omdat we een 24-uurs bedrijf zijn en je wil graag een ieder hetzelfde verhaal 

vertellen, maar in de praktijk gaan daar zoveel dingen aan mis. De meest klassieke fouten zijn dat 

gewoon.  

Merk je ook verschil in de toon van de communicatie vanuit het MT? Er is nu een omslag, 

maar heel lang is er negatief gestuurd. Je mag dit niet en je mag dit niet. Lekker negatief benaderen, 

zeg maar. Terwijl als je het omdraait zeg je hetzelfde, alleen het klinkt even wat leuker. Daar maken 

we nu heel langzamerhand een draai in. Dat zie je nu wel veranderen.  

Maar wat je niet moet vergeten is dat het beveiligingswereldje helemaal aan elkaar hangt van regels 

en procedures. Een agent moet je eigenlijk niet te veel laten denken, want die moet gewoon zijn 

taak uitvoeren. Elke tiende passagier moet je wel of niet fouilleren. Dat staat daar gewoon in. Dat 

klinkt wel heel rot, maar je hebt het wel nodig om iemand op pad te sturen. Als je het over 

procedures hebt, dat klinkt allemaal heel vervelend, maar het is wel wat justitie wil, wat de 

luchthaven wil. Dat is op die manier gewoon vastgelegd en daar moeten we ons aan houden. Op 

papier staat er dan heel vaak je moet dit, en je moet dat, maar dat ligt ook gewoon in de aard van 

het werk. Gezellig klinkt het allemaal niet, maar dat zijn gewoon dingen die erbij horen. Je kan er 

een mooi verhaal van maken, maar met mooie woorden is het ook nog dezelfde regels die nageleefd 

moeten worden. Ik ben van mening dat geschreven werkinstructies zo helder mogelijk moeten zijn. 

Dat komt dan misschien een beetje rot over, maar het is wel helder en het werkt het beste. Als 

iemand daar dan van afwijkt, daar moet je dan mee omgaan. Maar dat zie ik los van elkaar. Je hebt 

de hele duidelijke instructies, dat is dat dan en daarnaast heb je de menselijk interactie als iemand 

daar van afwijkt. Daarbij je bepaal je afhankelijk van de agent wat voor stijl je daarbij gaat kiezen. 
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Dat is een stukje situationeel leidinggeven. Als je dat niet in je vingers hebt, dan ben je gewoon heel 

gauw klaar. 

Kan je wat vertellen over de hiërarchie binnen de organisatie? Ik denk dat dat goed is. Het zou 

nog wel iets scherper kunnen, zelfs. Nu zijn sommige dingen gewoon niet helemaal helder. Wie is 

nou waar verantwoordelijk voor en dat zie je zodra dat grijs wordt, dan gaan mensen zoeken. Dan 

komen mensen er niet uit en gaan ze ‘shoppen’.  Dat is gewoon niet goed. Hoe helder je dat dan 

neerzet, die is verantwoordelijk daarvoor, hoe minder willekeur je krijgt. We zijn nu bezig om een 

hele nieuwe structuur te bouwen, juist omdat er te veel onduidelijk is. Mensen voelen zich ergens 

verantwoordelijk voor en zijn het niet of andersom. Dat proberen we nu heel helder te krijgen, 

anders lopen mensen alleen maar tegen muren op. We maken nu inzichtelijk wie waar afrekenbaar 

voor is en wie waar wat over te zeggen heeft.  

Kijkend naar organisatiecultuur, interne communicatie, de manieren van leidinggeven en 

de structuur van de organisatie. Op welk gebied denk je dat er de meest progressie te 

boeken valt? Als je de cultuur kan veranderen, dan komt de rest mee, volgens mij, Je kan zeggen, 

we gaan anders communiceren, maar als mensen niet veranderen, dan ga je dat niet redden. Je moet 

het gevoel veranderen en dat heeft met cultuur te maken. Er moet wat met de mensen gebeuren. En 

dat kan volgens mij alleen maar top-down. Daarbij gaat het niet alleen om zeggen wat je graag wilt, 

maar ook laten zien wat je wilt. Vooral mensen die hier al heel lang werken en wat verzuurd zijn, die 

hebben vaak een houding: ‘oh, jullie willen weer wat veranderen, laat dan eerst maar eens wat zelf 

zien’.  

In hoeverre merk je dat de houding van het MT zijn doorwerking heeft op jou als 

leidinggevende? Dat merk ik in alles en ook al heel snel. Dat komt ook omdat ik vaak overleg heb, 

dus vaak ‘het voorbeeldgedrag’ van heel dichtbij meemaak. Ik zie de dingen al wel veranderen, maar 

onder mij zien ze die dingen nog niet. Als ik met ze ga praten, merk ik dat mensen vaak blijven 

hangen in dingen met hoe het was. Doormiddel van gesprekken merk ik dat ik beetje bij beetje wat 

kan overbrengen op de mensen en ze bewust kan maken van de huidige situatie. Soms ervaren ze 

dingen op basis van ervaringen uit het verleden, maar als je dan door vraagt, is dat nu helemaal niet 

aan de hand. En met gesprekken kom je daarin een heel eind. Het is ook goed om de successen met 

elkaar te delen. Mensen wakker schudden en ze naar het positieve laten kijken. En als iets mis gaat, 

ja, dan kijken hoe het de volgende keer voorkomen kan worden. Een cultuur omslag duurt gewoon 

heel lang. Uiteindelijk zullen ze het wel gaan zien, maar dat heeft zijn tijd nodig.  

Bedankt voor je gesprek! Ik heb veel van je geleerd. Dank je wel voor je openheid! Graag 

gedaan! 


