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Managementsamenvatting 
 
Deze scriptie betreft mijn sociaalinterpretatieve kwalitatieve onderzoek naar betekenisgeving 
aan leiderschap in een onzekere en dynamische periode (februari tot juli 2009) bij Schiphol 
Group. De vraag welke betekenis medewerkers van Corporate Affairs (CA) en Bagage aan 
leiderschap in een onzekere en dynamische periode geven staat hierin centraal. Dit onderzoek 
is gebaseerd op diepte‐interviews, literatuurstudie, documentanalyse en observaties. 
 
Geconcludeerd kan worden dat  in de onzekere en dynamische periode (februari tot  juli 2009) 
bij  CA  en  Bagage  betekenis  gegeven  wordt  aan  twee  soorten  leiderschap:  die  van  de  heer 
Nijhuis (CEO Schiphol Group) en die van de managers van de (sub)afdelingen CA en Bagage. De 
heer  Nijhuis  wordt  door  medewerkers  van  CA  en  Bagage  gezien  als  initiatiefnemer  van  de 
herijkte strategie en de reorganisatie. Wat betreft de uitvoering van de reorganisatie, wordt er 
betekenis gegeven aan de managers van de (sub)afdelingen CA en Bagage. Met betrekking tot 
de uivoering van de reorganisatie, hechten medewerkers van CA en Bagage waarde aan twee 
thema’s:  communicatie  en  historie.  Communiceren  voor  managers  in  een  onzekere  en 
dynamische situatie is lastig omdat communicatie voor onzekerheid en ambiguïteit zorgt. Door 
de  onzekerheid  en  ambiguïteit  grijpen  medewerkers  van  CA  en  Bagage  terug  op  een 
soortgelijke  gebeurtenis  uit  het  verleden:  de  reorganisatie  van  tien  jaar  geleden:  AWA 
(Activiteiten Waarde Analyse). Wanneer de directie van Schiphol Group de cultuurverandering 
(waarvan de herijkte  strategie  en de  reorganisatie onderdeel  zijn) wil  voortzetten,  is  het  van 
belang aandacht te besteden aan (de gevolgen van) AWA. AWA is onderdeel van de cultuur van 
de  afdelingen CA en Bagage  en  is  van  invloed op het  handelen  van medewerkers  van CA  en 
Bagage in de huidige situatie. 
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Travelling through culture 
 
Travelling through culture ‐ een titel met een dubbele betekenis.  
Ten eerste staat de titel: ‘de reis (door cultuur)’, als metafoor voor dit onderzoek. De reden dat 
ik voor deze metafoor heb gekozen, is omdat ik een reis een mooie metafoor voor het doen van 
onderzoek vindt. Dit omdat bepaalde ‘stappen’ die je maakt tijdens een reis: de voorbereiding, 
nieuwe ervaringen opdoen op locatie en later de reis analyseren, overeen komen met ‘stappen’ 
in  het  doen  van  onderzoek.  Daarbij  vond  ik  ‘een  reis’  toepasselijk  bij  mijn 
onderzoeksorganisatie,  Schiphol  (Group);  de  plek  waar  mensen  vaak  hun  reis  beginnen.  De 
tweede betekenis van deze titel heeft betrekking op de cultuurverandering die de directie van 
Schiphol  Group  wil  doorvoeren  binnen  Schiphol  Group.  De  reis  is  hier  metafoor  voor  de 
verandering van de huidige cultuur naar een nieuwe cultuur die de directie van Schiphol Group 
voor ogen heeft en waarmee zij op 27  januari een begin heeft gemaakt door middel van het 
aankondigen van de herijkte strategie en de reorganisatie. 
Vier jaar geleden kon ik alleen maar hopen dat ik deze ‘reis’ binnen Schiphol Group zou mogen 
maken.  Vier  jaar  geleden,  op  een maandagochtend  in  februari,  in mijn  eerste  jaar  van mijn 
Bachelor Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen, begon mijn  fascinatie voor Schiphol na het 
volgen van een hoorcollege van de heer Cerfontaine op de Utrechtse School voor Bestuurs‐ en 
Organisatiewetenschappen. Tijdens dit hoorcollege vertelde de heer Cerfontaine over Schiphol. 
Hij  vertelde over de mogelijke privatisering, de uitbreidingsplannen van Schiphol  en over het 
politieke spel dat Schiphol speelde met de overheid (wel of niet privatiseren). Ik was onder de 
indruk  van  de  organisatie.  Ik  had  nooit  eerder  stil  gestaan  bij  wat  er  allemaal  speelde  bij 
Schiphol, ik kwam er twee keer per jaar om vanuit daar te vertrekken en weer terug te komen 
naar  en  van mijn  vakantiebestemming.  Schiphol  bleek  veel meer  om  handen  te  hebben  dan 
zorg  dragen  voor  het  vertrek  en  aankomst  van  vliegtuigen.  Ik  was  gefascineerd  door  de 
verschillende  terreinen  waarmee  Schiphol  zich  bezig  hield,  een  aantal  terreinen  die  in  de 
presentatie  van de heer  Cerfontaine  aan bod  kwam waren:  politiek, milieu  en  internationale 
betrekkingen. Niet alleen wekte de organisatie mijn  interesse maar ook de manier waarop de 
heer  Cerfontaine  over  de  organisatie  sprak,  ik  vond  hem  een  visionair  leider.  De  heer 
Cerfontaine sprak over  ‘zijn’ organisatie, dit deed hij vol  trots en met enthousiasme. De heer 
Cerfontaine had als doel het privatiseren van Schiphol en in zijn presentatie werd duidelijk dat 
hij er alles aan zou doen om dit te behalen. Ik had er bewondering voor dat de heer Cerfontaine 
op  een  gepassioneerde  en  boeiende  manier  over  ‘zijn’  organisatie  kon  praten.  Na  de 
presentatie bleef ik Schiphol en de heer Cerfontaine volgen in de media. Al snel kwam ik tot de 
conclusie: de heer Cerfontaine ís Schiphol. Deze man had een visie en een doel voor Schiphol 
voor ogen en droeg deze in de presentatie en de media uit. 
Toen  ik  in  mijn  Master  jaar  aan  de  Utrechtse  School  voor  Bestuurs‐  en  Organisatie‐
wetenschappen een organisatie mocht uitzoeken om daar mijn onderzoek te doen om op af te 
studeren, hoefde ik niet lang na te denken. Ik had vier jaar geleden mijn zinnen al op Schiphol 
Group gezet en  ik voel me bevoorrecht dat  ik bij  Schiphol Group mijn onderzoek heb mogen 
doen. 
 
Voordat  ik  u  meeneem  in  mijn  reis,  wil  ik  graag  een  aantal  mensen  bedanken  die  hebben 
bijgedragen  aan  de  totstandkoming  van  dit  onderzoek.  Door  de  begeleiding  van  mijn 
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universitair docent Michel van Slobbe, was ik in staat kritisch te reflecteren op mijn onderzoek 
en  is  deze  scriptie  geworden  tot  wat  het  nu  is.  De  lessen  van  Jeroen  Vermeulen  hebben 
bijgedragen  aan mijn  inzicht met  betrekking  tot  het  thema  cultuur waardoor  ik  in  staat was 
verdieping in dit onderzoek aan te brengen. Daarnaast wil ik graag Paul Luijten bedanken voor 
de open ontvangst bij Schiphol Group en zijn begeleiding. Ook wil ik mij graag richten tot Paul 
Verweel en Gerlach Cerfontaine, mede dankzij hen was het voor mij mogelijk om bij Schiphol 
Group onderzoek te doen. Hans van den Berge wil ik graag bedanken voor zijn creatieve hulp en 
de  gezellige  momenten.  Tot  slot  wil  ik  mijn  medestudenten  bedanken,  voor  de  gezellige 
intervisiemomenten waar ik veel aan heb gehad. 

 
Ik neem u nu graag mee  in mijn  reis door de  cultuur  van Schiphol Group die plaatsvond van 
februari tot juli 2009. In deze reis ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag welke betekenis 
de  stafafdeling  Corporate  Affairs  en  de  lijnafdeling  Bagage  geven  aan  leiderschap  in  een 
onzekere en dynamische situatie. Ik begin met het plannen van mijn route voor mijn reis, in dit 
hoofdstuk  leg  ik uit hoe  ik mijn onderzoek heb uitgevoerd. Vervolgens pak  ik mijn  koffers,  ik 
vertel u welke informatie ik met mij mee nam naar Schiphol Group. Eenmaal op locatie vertel ik 
u  welke  informatie  ik  heb  gevonden  bij  de  afdelingen  Corporate  Affairs  en  Bagage.  Bij  het 
pakken  van  mijn  koffers  licht  ik  toe  welke  informatie  die  ik  had  meegenomen  en  welke 
informatie die ik bij de afdelingen Corporate Affairs en Bagage heb gevonden, gezamenlijk mee 
terug neem naar huis. Tot slot eenmaal terug thuis, geef ik antwoord op de hoofdvraag. 

 
Ik  wil  u  graag  uitnodigen  om  met  mij  mee  te  gaan  op  reis  naar  Schiphol  Group,  naar  de 
stafafdeling Corporate Affairs en de lijnafdeling Bagage.  
 
 
 
 
Utrecht, juli 2009 
 
Renske Savenije 
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Het begin van de reis 
 
Het doel van de reis 
Mijn reis door de cultuur van de afdelingen Corporate Affairs (CA) en Bagage bij Schiphol Group 
op zoek naar de betekenisgeving aan leiderschap, begon op een uniek moment: 1 januari 2009, 
een maand voordat ik mijn onderzoek begon, had er een leiderschapswisseling plaatsgevonden. 
De  heer  Nijhuis  volgde  de  heer  Cerfontaine  op  en  nam  plaats  als  nieuwe  CEO  van  Schiphol 
Group. Schiphol Group is een exploitant van luchthavens. De directie van Schiphol Group heeft 
de ambitie om één van de meest toonaangevende luchthavenondernemingen van de wereld te 
zijn (Intranet Schiphol Group)1. 
De heer Nijhuis heeft een aantal veranderingen bij Schiphol Group geïnitieerd. Zo kondigde hij 
op  27  januari  2009  tijdens  een  presentatie  voor  de  medewerkers  van  Schiphol  Group  een 
cultuurverandering  aan,  met  twee  belangrijke  aspecten:  een  herijkte  strategie  en  een 
reorganisatie. In deze presentatie werd duidelijk dat het doel van de herijkte strategie was dat 
Schiphol Group Lean & Mean moest worden. Dit hield  in dat er  slimmer, efficiënter en meer 
doelgericht  georganiseerd  moest  worden.  Een  eerste  stap  in  die  cultuurverandering  was  de 
reorganisatie en deze hield een afname in van 10 tot 25% van het personeel (Interview de heer 
Nijhuis, 23‐2‐2009). Behalve de komst van de heer Nijhuis, waren ook de aankondiging van de 
herijkte strategie en de reorganisatie van invloed op de situatie binnen Schiphol Group en dus 
de afdelingen CA en Bagage. Door deze veranderingen was de periode van februari tot juli 2009 
dynamisch,  maar  ook  onzeker  want  medewerkers  van  CA  en  Bagage  wisten  niet  wat  de 
gevolgen van de herijkte strategie en de reorganisatie voor hen zouden zijn. Voordat de directie 
van  Schiphol  Group  de  reorganisatie  in  juli  2009  gaat  uitvoeren  en  daadwerkelijk  een  start 
maakt  voor  de  cultuurverandering,  is  het  van  belang  dat  zij  weten  welke  betekenis 
medewerkers  geven  aan  de  huidige  cultuur  (situatie)  en  aan  leiderschap.  Leiderschap  is  een 
belangrijk thema in veranderingsprocessen. Zo zegt Bate (1994) dat leiders het initiatief kunnen 
nemen,  invloed uitoefenen en de  richting aangeven van de gewenste cultuur;  leiders hebben 
hierdoor een grote rol  in veranderingstrajecten. Betekenis geven in een veranderingstraject  is 
ook  van  belang.  Moor  (2005:168)  zegt  dat  het  in  een  veranderingstraject  van  belang  is  om 
betekenis  te  geven  aan de huidige  situatie  en daarmee ook  aan  leiderschap. Want, wanneer 
men steun wil creëren voor een nieuwe cultuur, dan zal men op de hoogte moeten zijn van de 
huidige  cultuur.  “Veranderen  is  immers  van  hier  naar  daar”  (Moor,2005:167).  Wanneer  er 
onvoldoende aandacht is voor het ‘hier’, dan zal het lastiger zijn om naar ‘daar’ te komen. 
 
Naar aanleiding van deze informatie is het doel van dit onderzoek geformuleerd: 
Inzicht  krijgen  in  de  relatie  tussen  de  huidige  dynamische  en  onzekere  situatie  en  de 
betekenisgeving aan  leiderschap ten einde een bijdrage te  leveren aan het doorvoeren van de 
cultuurverandering binnen Schiphol Group. 
Het  uitgangspunt  van  dit  onderzoek  is  dat  de  directie  van  Schiphol  Group  de  verkregen 
inzichten kan gebruiken voor de geplande cultuurverandering binnen Schiphol Group. De  

                                                
1Document Herijkte Strategie Schiphol Group. Dit document was beschikbaar op het Intranet van Schiphol Group 
(een interne website). In dit document, afkomstig van de directie van Schiphol Group, werden de herijkte strategie 
en de reorganisatie toegelicht. 
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reorganisatie  is  een onderdeel  van  de  geplande  cultuurverandering. De  directie  van  Schiphol 
Group, ziet de reorganisatie, de afname van het personeel, als eerste stap om Schiphol Group 
slimmer, efficiënter en meer doelgericht te maken. Dit vindt de directie van Schiphol Group van 
belang  omdat  dit  volgens  hen  bijdraagt  aan  het  uiteindelijke  doel  van  de  geplande 
cultuurverandering:  een  Lean & Mean  Schiphol Group  (Document Herijkte  Strategie  Schiphol 
Group). Mijn aanname is dat de situatie bij Schiphol Group nog een tijd dynamisch en onzeker 
blijft  tot  dat  de  geplande  veranderingen  volledig  zijn  doorgevoerd.  De  directie  van  Schiphol 
Group  en  de  managers  van  CA  en  Bagage  kunnen  de  betekenissen  van  medewerkers  aan 
leiderschap  uit  dit  onderzoek meenemen  in  het  veranderingstraject.  Dit  kan  gedaan worden 
aan de hand van aanbevelingen, die aan het einde van het onderzoek worden gegeven. 
Om dit doel te bereiken wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag: 
Welke  betekenis  geven  medewerkers  van  de  afdelingen  Corporate  Affairs  en  Bagage  van 
Schiphol Group aan leiderschap in een onzekere en dynamische periode (februari tot juli 2009)? 
 
Onderzoeksmethode 
Ik heb voor het onderzoek  twee verschillende afdelingen gekozen, namelijk Corporate Affairs 
(CA) en Bagage. CA  is  een  stafafdeling die direct onder het  toezicht  van de heer Nijhuis  valt. 
Bagage  is  een  lijnafdeling  in  de  Business  Area Aviation.  Business  Area Aviation  is  1  van  de  4 
Business  Areas  van  Schiphol  Group  waar  vanuit  de  bedrijfsvoering  zich  volstrekt  (Intranet 
Schiphol  Group).  Door  twee  afdelingen  te  onderzoeken  ben  ik  in  staat  geweest  om  de 
betekenisgeving  aan  leiderschap  in  een  onzekere  en  dynamische  periode  tussen  een 
stafafdeling en een lijnafdeling te vergelijken (zie bijlage 1, afdeling Bagage wordt hier genoemd 
als  Luggage Handling).  Het  onderzoek  is  gedaan  vanuit  de  sociaalinterpretatieve  benadering. 
Boer  (2005:147)  beschrijft  het  doel  van  deze  manier  van  onderzoek  doen  als:“beschrijving 
geven  van  betekenisverlening  van  de  betrokkenen  aan  een  verschijnsel  of  proces  en  deze 
betekenisverlening in de taal van de betrokkenen tot uitdrukking te brengen”. 
Specifiek  voor  dit  onderzoek  houdt  dit  in  dat  er  een  beschrijving  is  gegeven  van  de  relatie 
tussen  de  huidige  dynamische  en  onzekere  situatie  en  de  betekenisgeving  aan  de  rol  van 
leiderschap. In dit onderzoek is geen sprake van ‘de waarheid’.  Ieder individu heeft een eigen 
waarheid, een eigen stem. In dit onderzoek komen zoveel mogelijk verschillende stemmen aan 
het woord. Het onderzoek is daarom van kwalitatieve aard omdat ik het van belang vind om de 
wensen, ervaringen, meningen en behoeften van de respondenten in beeld te brengen.  Ik wil 
graag  begrijpen  hoe  medewerkers  tot  betekenisgeving  komen,  hoe  ze  hun  eigen  waarheid 
vormen. Het  is hiervoor van belang om aandacht aan het  individu  te schenken. Dit  is gedaan 
aan de hand van diepte‐  interviews.  Ik heb  in totaal 17  interviews gehouden met  in totaal 15 
mensen, de heer Luijten en de heer Nijhuis heb ik beide twee keer geïnterviewd. Ik heb bij de 
afdelingen  CA  en  Bagage  beide  7  medewerkers  geïnterviewd.  Daarnaast  heb  ik  voor  de 
dataverzameling ook gebruik gemaakt van documentanalyse en observaties. 
 
 



 9  

Relevantie onderzoek  
Voor Schiphol Group is dit onderzoek naar de betekenisgeving aan leiderschap in een onzekere 
en dynamische periode  interessant  omdat dit  onderzoek  antwoord  geeft  op welke betekenis 
medewerkers  van  CA  en  Bagage  geven  aan  leiderschap  en  aan  (leiderschap  in)  de  huidige 
dynamisch  situatie.  Zoals  eerder  benoemd,  is  het  in  een  veranderingstraject  van  belang  om 
betekenis te geven aan de huidige situatie en daarmee ook aan leiderschap (Moor,2005:168). 
Wanneer de directie van Schiphol op de hoogte is van de huidige situatie, dan kan de directie 
steun  creëren  voor  de  verandering  naar  de  nieuwe  gewenste  cultuur  die  de  directie  van 
Schiphol  voor  ogen  heeft.  De  betekenisgeving  aan  leiderschap  is  hierin  van  belang  omdat 
leiders  initiatief kunnen nemen,  invloed uitoefenen en de richting aangeven van de gewenste 
cultuur: leiders hebben een grote rol in veranderingstrajecten. De huidige cultuur (situatie) van 
de  afdelingen  CA  en  Bagage  is  het  startpunt  voor  de  cultuurverandering,  de  huidige  cultuur 
moet eerst worden begrepen door de directie van Schiphol Group en de managers van CA en 
Bagage om deze te kunnen veranderen (Moor,2005:168). Dit onderzoek geeft de betekenissen 
weer  van medewerkers  van CA en Bagage  aan  leiderschap  (in)  en de huidige dynamische en 
onzekere situatie (cultuur). 
Dit onderzoek is behalve relevant voor Schiphol Group, ook wetenschappelijk relevant. Zo geeft 
dit  onderzoek  inzicht  in  betekenissen  die medewerkers  geven  aan  leiders  c.q.  veranderaars. 
Ook  beschrijft  dit  onderzoek  de  culturele  betekenis  van  historie  en  communicatie  in  een 
veranderingsproces. 
 
Dit  onderzoek  is  als  volgt  opgebouwd.  Ik  begin  met  de  verantwoording  van  het  onderzoek, 
hierbij licht ik toe hoe ik dit onderzoek heb uitgevoerd. Vervolgens geef ik het theoretisch kader 
van dit onderzoek weer. Daarna presenteer ik de resultaten die ik heb gevonden aan de hand 
van diepte‐interviews, literatuurstudies, documentanalyses en observaties. Hierna analyseer ik 
mijn resultaten, dit doe ik aan de hand van een koppeling tussen het theoretisch kader en de 
gevonden  resultaten.  Tot  slot  kom  ik  tot  een  conclusie,  waarbij  ik  antwoord  geef  op  de 
hoofdvraag en waarbij  ik een aantal aanbevelingen doe voor de directie en de managers van 
Schiphol Group. 
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De route plannen 
 
Voordat ik op ‘reis’ ging moest ik mijn route plannen, welke route zou ik volgen en hoe zou ik 
dat  gaan doen?  In dit  hoofdstuk wordt besproken wat de  krachten en  zwakten  zijn  van mijn 
onderzoeksontwerp, de strategie die ik voor mijn onderzoek heb gekozen en de methoden die 
ik gedurende dit onderzoek heb gebruikt. Ik zal beginnen met toe te lichten hoe dit onderzoek 
tot stand is gekomen, daarna zal ik mijn onderzoeksuitgangspunten benoemen. 
 
Op zoek naar een locatie 
Dit  onderzoek  begon  begin  januari  2009 met  een  gesprek  met  Gerlach  Cerfontaine.  Op  dat 
moment  had  ik  nog  geen  plek  bij  Schiphol  Group.  Dit  gesprek  was  dan  ook  voornamelijk 
oriënterend van aard.  In dit  gesprek bracht  ik naar  voren dat  ik  graag onderzoek wilde doen 
naar de leiderschapswisseling die had plaatsgevonden binnen Schiphol Group. Naar aanleiding 
van dit gesprek kreeg ik een plekje op de afdeling Corporate Affairs (Communicatie, CA), onder 
leiding  van  Paul  Luijten.  Ik  heb  van  februari  tot  juni  vier  dagen  per  week  op  deze  afdeling 
doorgebracht, waar ik een kamer deelde met iemand van de afdeling CA. 
De eerste weken heb ik vooral gelezen over Schiphol Group en heb ik de sfeer kunnen proeven 
op de afdeling CA. Zo ben ik begonnen met het bekijken van de presentatie van de heer Nijhuis 
van 27 januari over de herijkte strategie (via Internet). Ook heb ik de documenten, ‘de herijkte 
strategie’ en ‘tijdsbalk organisatieaanpassing’, die op dat moment al beschikbaar waren over de 
reorganisatie, doorgenomen. Het  jaarverslag van 2007 en 2008 heb  ik ook bestudeerd. Vanaf 
mijn eerste dag bij Schiphol Group ben ik begonnen met waarnemingen en observaties. Brink 
(2001:11) maakt het volgende onderscheid tussen waarnemen en observeren:“bij waarnemen 
gaat het om het gebruik van zintuigen, zoals zien, horen, ruiken en voelen. In tegenstelling tot 
gewoon waarnemen verstaat men onder observeren het bewust en doelgericht waarnemen”. 
Ik schreef op wat mij opviel en wat er per dag of per week gebeurde. Ik leerde de medewerkers 
van  CA  in  eerste  instantie  kennen  tijdens  de  dagelijkse  bijeenkomst  op  de  afdeling,  die was 
dagelijks om 9.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst van vaak 10 minuten werd het nieuws rondom 
Schiphol Group doorgesproken. Tijdens deze bijeenkomsten kreeg ik mijn eerste indrukken van 
medewerkers door middel van wat  zij  zeiden, hoe hun houding was of  juist door het  feit dat 
medewerkers weinig  inbrachten. Ook ben  ik  iedere dag met de medewerkers van de afdeling 
CA gaan lunchen. Tijdens de lunch had ik gelegenheid om waar te nemen maar ook om deel te 
nemen in gesprekken. 
Op  18  februari  had  ik  een  gesprek met  de  heer  Luijten, manager  van  de  afdeling  CA.  In  dat 
gesprek  opperde  hij  de  mogelijkheid  om  naast  een  stafafdeling  ook  een  lijnafdeling  te 
onderzoeken, en om deze met elkaar te vergelijken. Ik kon zelf bepalen welke afdeling dit zou 
worden en  ik heb voor de afdeling Bagage gekozen. De  reden dat  ik hiervoor gekozen heb  is 
omdat  ik  gemakkelijk  toegang  had  tot  de  afdeling  Bagage  omdat  een  medewerker  van  CA 
verantwoordelijk  was  voor  de  communicatie  bij  Bagage.  Tijdens  dit  gesprek  heeft  de  heer 
Luijten  ook mogelijke  respondenten  geopperd  van  de  afdeling  CA. Omdat  ik  op  dat moment 
nog  vrij  weinig  inzicht  had  in  de  organisatie  heb  ik  in  eerste  instantie  deze  lijst  met 
respondenten aangehouden. Op een  later moment  realiseerde  ik mij pas dat de heer  Luijten 
(bedoeld of onbedoeld) op deze manier aanzienlijk wat invloed heeft gehad op het onderzoek. 
Ik heb er voor gekozen om ook nog respondenten te interviewen die oorspronkelijk niet op dit 
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lijstje stonden, dit vormde geen probleem. Ik heb het op deze manier aangepakt omdat ik mijn 
werkplek op de  afdeling CA had  en  ik  graag de  ‘steun’  van de heer  Luijten wilde.  Ik  had het 
vertrouwen  in  hem  dat  hij  het  beste  voor  had met mijn  onderzoek  en  heb  in  het  begin  zijn 
advies daarom opgevolgd. 
De  respondenten  van  de  afdeling  Bagage  heb  ik  ‘random’  gekozen.  Ik  heb  3  subafdelingen 
gekozen  en  daar  de  lijnmanagers  van  benaderd.  Mijn  gedachtegang  hierbij  was  dat  ik  een 
algemeen  beeld  van  de  afdeling  wilde  en  dat  het  dan  niet  veel  uitmaakte  wie  ik  zou 
interviewen.  Naar  mijn  idee  is  dit  goed  gelukt,  voornamelijk  doordat  ik  van  te  voren 
onderscheid  heb  gemaakt  in  niveaus,  want  ik  wilde  zowel  managers  als  medewerkers  op 
uitvoerend  niveau  interviewen.  Ik  heb  de  lijnmanagers  van  deze  subafdelingen  gevraagd  om 
zelf medewerkers  van  uitvoerend  niveau  van  hun  subafdeling  te  vragen  voor  dit  onderzoek. 
Hier zijn de lijnmanagers van invloed geweest op dit onderzoek. Zij hadden op dat moment de 
keuze  om  personen  ‘uit  te  kiezen’  en  indirect  kozen  ze  daarmee  ook  de  ‘verhalen’  in  de 
organisatie uit.  Ik heb dit op deze manier  aangepakt omdat  ik bij  de afdeling Bagage minder 
betrokken was dan bij CA. Ik heb op de afdeling CA advies ingewonnen en gevraagd of er veel 
verschil  zat  tussen  de  subafdelingen  bij  Bagage.  Het  antwoord  was  dat  alle  afdelingen 
interessant  waren  om  te  onderzoeken.  Ik  heb  de  lijnmanagers  gevraagd  om  iemand  van 
uitvoerend niveau aan te wijzen omdat het lastig voor mij was om met deze mensen in contact 
te  komen,  aangezien  hun  baan  vaak  geen  ‘kantoorbaan’  betrof.  Ik  kan  dit  nooit  met  100% 
zekerheid  zeggen  maar  ik  heb  niet  het  idee  dat  mijn  onderzoek  is  beïnvloed  omdat  ik 
lijnmanagers bij  Bagage heb  gevraagd om  respondenten  aan  te wijzen.  Tijdens de  interviews 
met medewerkers van Bagage op uitvoerend niveau, had ik niet de indruk dat zij zich niet vrij 
voelde  om mijn  informatie  te  geven.  Daarbij waren  deze medewerkers  tijdens  de  interviews 
niet bang om kritische punten van hun managers aan te stippen. De medewerkers van Bagage 
die ik heb geïnterviewd kwamen op mij oprecht over. 
Dit was in het kort hoe ik mijn onderzoek bij Schiphol Group heb gestart. Ik zal nu verder ingaan 
op mijn onderzoeksuitgangspunten, beginnende met de strategie die  ik gekozen heb voor dit 
onderzoek. 
 
De onderzoeksstrategie 
Dit  onderzoek  betreft  een  kwalitatieve  methode.  Baarda  en  de  Goede  (2001:364)  geven  de 
volgende betekenis hieraan: “Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen 
en  personen  worden  beschreven  en  geïnterpreteerd  worden  met  behulp  van  gegevens  van 
kwalitatieve  aard,  zoals  belevingen,  ervaringen,  betekenisverleningen  die  verzameld  zijn  via 
open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten”. 
De reden dat ik voor een kwalitatieve methode heb gekozen is omdat ik graag wilde begrijpen 
hoe medewerkers tot betekenisgeving komen. Het is hiervoor van belang om aandacht aan het 
individu te schenken. Door middel van kwalitatief onderzoek wordt de mogelijkheid gecreëerd 
dieper  in gesprek te gaan met verschillende  individuen om zo achter de normen, waarden en 
basisopvattingen  te  komen.  Er  zijn  echter  verschillende  vormen  van  kwalitatief  onderzoek. 
Omdat betekenisgeving  van de medewerkers  in  dit  onderzoek  centraal  staat,  heb  ik  gekozen 
voor de sociaalinterpretatieve benadering. Boer (2005:147) beschrijft het doel van deze manier 
van  onderzoek  doen  als:  “beschrijving  geven  van  betekenisverlening  van  de  betrokkenen  aan 
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een  verschijnsel  of  proces  en  deze  betekenisverlening  in  de  taal  van  de  betrokkenen  tot 
uitdrukking te brengen”. 
Specifiek  voor  dit  onderzoek  houdt  dit  in  dat  er  een  beschrijving  is  gegeven  van  de  relatie 
tussen  de  huidige  dynamische  en  onzekere  situatie  en  de  betekenisgeving  aan  de  rol  van 
leiderschap.  De  sociaalinterpretatieve  benadering  gaat  er  vanuit  dat  mensen  hun  eigen 
werkelijkheid  construeren.  Mensen  geven  betekenis  aan  hun  omgeving  en  door  de 
interpretatie  hiervan  krijgt  de  werkelijkheid  vorm.  Elk  individu  kijkt  als  het  ware  door  een 
andere ‘bril’ naar de werkelijkheid, het gevolg is dat iedereen een eigen waarheid heeft en er 
dus geen sprake is van één waarheid. De nadruk van het onderzoek ligt op de “betekenis die 
mensen zelf aan hun omgeving toekennen” (Boer,2005:147). 
De  periode  (februari  tot  juli  2009)  waarin  het  onderzoek  plaatsvond werd  gekenmerkt  door 
onzekerheid  en  dynamiek.  Boonstra  (2006:123)  zegt  het  volgende  over  onzekere  en 
dynamische  situaties:  in  dit  soort  situaties  worden  “werkelijkheidsbeelden  uitgewisseld, 
interactiepatronen blootgelegd en krijgen veranderingen vorm in een dialoog van actoren”. 
Mensen zijn op zoek naar nieuwe betekenissen en nieuwe waarheden worden gevormd, zo ook 
medewerkers  van  CA  en  Bagage.  Medewerkers  van  beide  afdelingen  gaven  aan  dat  de 
reorganisatie een veel besproken onderwerp  is, hier  ga  ik  verder op  in,  in het hoofdstuk  ‘Op 
locatie’  onder  het  kopje  ‘de  reorganisatie’.  Door  het  gebruik  van  de  sociaal‐interpretatieve 
benadering was er ruimte om hier aandacht aan te geven. Een andere reden waarom er voor de 
sociaal  interpretatieve  benadering  is  gekozen  is  omdat  ik  op  zoek was  naar  de  uitleg  van  de 
betekenis  die  mensen  aan  het  leiderschap  gaven.  Ik  wilde  begrijpen  hoe  mensen  tot 
betekenisgeving  kwamen. Dit  sluit  aan op  ‘sensemaking’.  Ik wilde weten welke elementen  in 
deze  dynamische  en  onzekere  periode  (februari  tot  juli  2009)  van  invloed  waren  op  het 
referentiekader van de medewerkers van CA en Bagage en wat hiervan het effect van was. 
 
Diepte‐interviews 
Omdat  ik wilde begrijpen hoe medewerkers van CA en Bagage tot betekenisvorming kwamen 
heb  ik  gebruik  gemaakt  van  diepte‐interviews.  Burns  et  all.  (2006:171)  verstaan  onder  een 
diepte‐interview:  “Een  verzameling  vragen  die  in  een  een‐op‐eensituatie  aan  een 
onderzoekssubject worden gesteld door een getrainde  interviewer om een  idee  te krijgen hoe 
het subject over iets denkt of waarom hij/zij zich op een bepaalde manier gedraagt”. 
De diepte‐interviews waren open en  semi‐gestructureerd. Ostelo  et  all.  (2006:54) maken het 
volgende  onderscheid:“Bij  een  open  interview  wordt  de  deelnemer  door  middel  van  een 
openingsvraag (de ‘gouden vraag’) uitgenodigd om te vertellen over zijn of haar ervaringen en 
belevingen.  De  interviewer  probeert  op  een  zodanige  manier  door  te  vragen  dat  de 
geïnterviewde persoon ‘rijke gegevens’ verstrekt. Bij een semi‐gestructureerd of gestructureerd 
interview heeft de onderzoeker van tevoren een aantal vragen opgesteld zodat hij verzekerd is 
van gegevens van de ondervraagde persoon over meerdere onderwerpen”. 
Wanneer  ik  een  interview  had,  dan  had  ik  vaak  topics  opgeschreven  met  daaronder  wat 
mogelijke  vragen  die  ik  de  respondent  zou  kunnen  stellen.  Deze  vragen  waren  vooral  een 
houvast, want  ging het  gesprek  een  andere  kant  op dan werden deze  vragen  lang niet  altijd 
gesteld. Het uitgangspunt van deze interviews was dat alles wat men naar aanleiding van een 
topic zei, relevant kon zijn. 
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Hieruit  blijkt  dat  mijn  methode  voor  het  verzamelen  van  data  open  en  flexibel  was.  Maso 
(1998:10)  zegt  over  deze  manier  van  onderzoeken:  “het  geeft  ruimte  aan  onvoorziene  en 
ongeplande verschijnselen en gebeurtenissen”. 
Doordat het onderzoek van te voren niet gestructureerd was kon ik bij een tussentijdse analyse 
van  de  data  de  probleemstelling  en  de  focus  op  onderwerpen  aanpassen  voor  de  volgende 
dataverzameling (interviews en literatuurstudie). 
 
Ik heb 11 van de 17 interviews voor 17 maart afgenomen en de overige 6 na 17 maart. Op 17 
maart vond de indiening van de adviesvraag plaats. Tot 17 maart moesten alle afdelingen naar 
hun  eigen  processen  kijken  en  per  activiteit  bepalen  of  deze  cruciaal  was  voor  de 
bedrijfsvoering. Ook moest de afdeling kijken of zij de activiteit zelf wilde blijven uitvoeren of 
dat deze uitbesteed kon worden. Deze plannen werden besproken met de directie van Schiphol 
Group. De directie van Schiphol Group verwerkte deze plannen tot een voorlopig totaal beeld 
dat  in  een  bedrijfsbrede  adviesaanvraag  aan  de  Centrale  Ondernemings  Raad  (COR)  werd 
voorgelegd.  Na  dat  moment  was  meer  duidelijkheid  over  het  aantal  overtallige  FTE’s  per 
afdeling. De COR bestudeerde deze adviesaanvraag en gaf hierover advies aan de directie. Op 
18 maart gaf de heer Nijhuis een presentatie aan de medewerkers van Schiphol Group over de 
definitieve plannen van de reorganisatie van alle afdelingen. Vanaf 18 maart tot 27 mei hebben 
de directie van Schiphol Group, de COR en de bonden van Schiphol een Sociaal Plan opgesteld. 
In  dit  Sociaal  Plan  zou  worden  vastgelegd  op  welke  manier  er  zou  worden  bepaald  welke 
medewerkers er bij de boventallige  functies zouden worden aangewezen. Tussen 1 en 15  juli 
moeten  alle  medewerkers  die  boventallig  verklaard  worden  hierover  ingelicht  zijn  (Intranet 
Schiphol Group)2. 
Dit  onderzoek  is  gebaseerd  op  interviews  met  de  heer  Nijhuis  en  leidinggevenden  en 
medewerkers van de afdelingen CA en Bagage. Ik heb in totaal 17 interviews gehouden met in 
totaal 15 mensen, de heer Luijten en de heer Nijhuis heb  ik beide twee keer geïnterviewd.  Ik 
heb bij beide afdelingen 7 medewerkers geïnterviewd, en de heer Nijhuis. De vragenlijst voor 
mijn  interviews  is een aantal keer gewijzigd door het proces heen. De reden hiervan was dat 
naar mate het onderzoek vorderde de focus van het onderzoek steeds meer duidelijk werd. De 
eerste  twee  interviews  waren  vrij  open.  Ik  had  twee  ‘hoofdonderwerpen’:  de  komst  en  de 
invloed van de heer Nijhuis en de reorganisatie. Deze hoofdonderwerpen kwamen naar voren 
naar aanleiding van het bestuderen van documenten: de videopresentatie van de heer Nijhuis 
over  de  herijkte  strategie  en  de  reorganisatie  (27  januari)  en  de  uitgeschreven  herijkte 
strategie. Maar ook naar aanleiding van waarnemingen kwam naar voren dat de reorganisatie 
een veel besproken onderwerp was op de afdeling CA. Tijdens de lunch en in de wandelgangen 
werd er veel over de reorganisatie gesproken door medewerkers van CA. Door middel van het 
stellen van open vragen probeerde  ik over de komst en de  invloed van de heer Nijhuis en de 
reorganisatie meer  informatie  te  verkrijgen. Na  twee  interviews bleek dat  communicatie  een 
thema was dat veel ter sprake kwam. Ik heb toen in 3 interviews de focus van de vragen gelegd 
op het thema communicatie.  Ik vond deze  interviews te sturend voor het stadium waarin het 

                                                
2 Document: Tijdspad organisatieaanpassing Schiphol Group. Dit document was beschikbaar op het Intranet van 
Schiphol Group (een interne website). In dit document, afkomstig van de directie van Schiphol Group, werd de 
planning van de reorganisatie weergegeven.  
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onderzoek zich bevond en ik besloot om de andere 6 interviews die ik voor 17 maart had weer 
een open karakter  te geven. Na 17 maart heb  ik de  laatste 6  interviews gehad, deze hadden 
meer focus dan de eerste interviews. Op dit moment had ik de 11 interviews van voor 17 maart 
uitgewerkt en geanalyseerd. Naar voren kwam dat twee thema’s een belangrijke rol speelden 
bij  de  afdelingen  CA  en  Bagage:  communicatie  en  de  Activiteiten  Waarde  Analyse(AWA) 
(eerdere reorganisatie). Ik besloot om de interviews deels open te houden, maar aan de andere 
kant  ook  deze  thema’s  aan  bod  te  laten  komen.  Vaak  viel  dit  met  elkaar  samen:  de  twee 
thema’s werden door de respondent zelf al genoemd. 
 
Waarnemen en observeren 
Om mij voor te bereiden op de interviews, ging ik op zoek naar thema’s die speelden onder de 
medewerkers.  De methodes  die  ik  hiervoor  gebruikte  waren  waarnemen  en  observeren  (bij 
CA). Op de afdeling Bagage heb ik niet waargenomen en niet geobserveerd. Ik kom hier onder 
het kopje ‘kritische noot’ op terug. 
Zoals  ik eerder  zei, heb  ik  in het begin vooral  tijdens de ochtendbijeenkomsten en  tijdens de 
lunch  waargenomen.  Iedere  dag  rond  12  uur  ging  ik  samen  met  medewerkers  van  CA  (de 
samenstelling  verschilde  per  dag)  naar  ‘het  restaurant’.  Dit  was  een  ruimte  waar  alle 
medewerkers  van  Schiphol  Group  konden  lunchen.  Samen  met  medewerkers  van  CA  zat  ik 
tijdens  de  lunch,  die  een  half  uur  duurde,  aan  een  lange  tafel  in  ‘het  restaurant’.  Tijdens  de 
lunch  werden  uiteenlopende  onderwerpen  besproken.  Zo  leerde  ik  medewerkers  van  de 
afdeling  CA beter  kennen en  zij mij.  Tijdens  de  lunch deed  ik  vaak mee  in  het  gesprek maar 
probeerde  ik  zo  min mogelijk  mijn  mening  te  geven  over  de  reorganisatie. Wanneer  ik  een 
interessant punt met betrekking tot mijn onderzoek hoorde, schreef ik dit naderhand op. 
Gedurende  het  onderzoek  ben  ik  ook  bij  een  aantal  presentaties  geweest,  waar  ik  heb 
geobserveerd:  een  persconferentie  van  de  heer  Nijhuis  (19‐02‐2009),  een  presentatie  van 
directielid de heer Rutten voor de Business Area Aviation (02‐03‐2009) en een toelichting van 
de heer Nijhuis op de plannen van de Centrale Onderneming Raad (COR) (18‐03‐2009). 
Gedurende de persconferentie was ik in staat om medewerkers van CA in praktijk bezig te zien. 
Medewerkers  van  CA  organiseerden  de  persconferentie  en waren  de  heer Nijhuis  tot  steun. 
Tijdens  de  presentatie  van  de  heer  Rutten  kon  ik  observeren  hoe medewerkers  van  Bagage 
werden geïnformeerd. Er werd informatie verteld die ook al op Intranet (een website voor alle 
medewerkers van Schiphol Group) stond, maar medewerkers  leken deze bijeenkomst  toch  te 
waarderen. Aan het einde van de bijeenkomst was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Hier maakten medewerkers gebruik  van en de heer Rutten gaf  zelf  antwoord. Gedurende de 
presentatie van de heer Nijhuis had ik de gelegenheid om hem te observeren in zijn rol als CEO. 
Ook  kon  ik  na  de  hand  op  de  afdeling  CA  zien  hoe  medewerkers  de  informatie  van  de 
presentatie  op  geheel  eigen  wijze  interpreteerden.  Ik  was  net  als  de  medewerkers  bij  de 
bijeenkomst geweest en toch hadden veel mensen andere dingen gehoord. 
Wat opvallend was, was dat ik bij één bespreking niet aanwezig ‘mocht’ zijn. Paul Luijten zou de 
afdeling  gaan  meedelen  wat  de  gevolgen  van  de  reorganisatie  voor  CA  zouden  zijn  op  een 
afdelingsbijeenkomst.  Een  van de medewerkers  had  te  kennen  gegeven dat  het  niet  op  prijs 
gesteld werd als ik daar bij aanwezig zou zijn. Wat er besproken zou worden waren geen zaken 
voor  een  ‘stagiaire’,  zo  zei  een medewerker  van  CA.  Ondanks  het  feit  dat  deze  bijeenkomst 
interessant  zou  zijn  voor  dit  onderzoek,  heb  ik  besloten  om  dit  te  accepteren.  Later  bleek 
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overigens dat de rest van de afdeling er geen probleem mee had gehad als ik bij de bijeenkomst 
aanwezig was geweest. 
Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat  ik dingen die  ik hoorde en zag opschreef.  Ik had 
niet het idee dat dit van enige invloed was op de medewerkers omdat ik de indruk had dat de 
medewerkers niet bang waren om hun mening te geven. Vaak schreef ik halverwege de dag wat 
dingen  op  die  me  waren  opgevallen.  In  het  begin  beschreef  ik  vooral  de  processen, 
voornamelijk hoe de afdeling functioneerde. Later schreef ik ook op wie wat had gezegd en in 
welke  context.  Ik  heb  geprobeerd  om  tijdens  het  schrijven  van  mijn  waarnemingen  en 
observaties zo min mogelijk een waardeoordeel te geven. Ik heb de dingen beschreven zoals ik 
ze zag of had gehoord. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik in het begin gebeurtenissen lastig kon 
plaatsen omdat  ik nog niet  lang op de afdeling onderzoek deed. Toen  ik eenmaal begon met 
analyseren  kwamen  de  aantekeningen  handig  van  pas  en  kon  ik  er  op  dat  moment  een 
interpretatie aan geven. 
 
Documentanalyse 
Om het proces van de reorganisatie in theorie en praktijk met elkaar te kunnen vergelijken heb 
ik gebruik gemaakt van documentanalyse. Daarnaast heb ik documenten gebruikt om mij in te 
lezen  over  de  organisatie.  De  analyse  van  de  documenten  is  verwerkt  in  het 
resultatenhoofdstuk. 
Via  Intranet  werden  verschillende  documenten  gepubliceerd  met  betrekking  tot  de  nieuwe 
strategie en de reorganisatie. 
Zo heb ik de volgende documenten bestudeerd: 

‐ Presentatie van de heer Nijhuis op 27 januari 2009 , over de herijkte strategie en 
de reorganisatie 

‐ De herijkte strategie Schiphol Group 
‐ Jaarverslagen van Schiphol Group 2007/2008 
‐ Uitwerking Businessplannen Schiphol Group3 
‐ Communicatieplan organisatieaanpak Schiphol Group4 
‐ De Week (personeelsblad van 10 jaar geleden) 

De presentatie van de heer Nijhuis, de herijkte strategie van Schiphol Group en de jaarverslagen 
van  2007/2007  heb  ik  doorgenomen/bekeken  aan  het  begin  van  dit  onderzoek.  Deze 
documenten  hebben  geholpen  om  een  beeld  te  vormen  over  de  organisatie  en  de  huidige 
situatie. De uitwerking van de businessplannen en het communicatieplan heb ik bestudeerd om 
te kijken naar wat de directie  trachtte  te bereiken met de  reorganisatie en op welke manier. 
Het communicatieplan gaf aan hoe de directie wilde dat de beslissingen die genomen werden 
door de directie, naar de medewerkers op de afdelingen werden gecommuniceerd.  Ik heb bij 
dit  document  met  name  gekeken  of  dit  overeen  kwam  met  hoe  de  medewerkers  de 
communicatie  hebben  ervaren.  De  uitwerking  van  de  businessplannen  heb  ik  gebruikt  voor 

                                                
3 Document: Uitwerking Businessplannen Schiphol Group. Dit document was beschikbaar op het Intranet van 
Schiphol Group (een interne website). In dit document, afkomstig van de directie van Schiphol Group, werden de 
plannen met betrekking tot de reorganisatie per afdeling weergegeven. 
4 Document: Communicatieplan Schiphol Group. Dit document was beschikbaar op het Intranet van Schiphol 
Group (een interne website). In dit document, afkomstig van de directie van Schiphol Group, werd de wijze van 
communicatie rondom de reorganisatie weergegeven. 
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feitelijke informatie over wat het gevolg voor het personeel en de functies per afdeling zouden 
zijn. Tot slot ben ik in het archief van Schiphol Group gedoken en heb ik in het personeelsblad 
De Week informatie gevonden over AWA. 
 
Representatief of specifiek 
Nu ik heb uitgelegd hoe ik aan de informatie ben gekomen wil ik graag in gaan op de vraag of 
deze informatie representatief is voor Schiphol Group. Ik denk dit onderzoek voor een gedeelte 
Schiphol Group representeert. Schiphol Group is opgebouwd uit een directie, een viertal staven 
en vier Business Area’s. Ik denk dat het onderzoek bij Bagage representatief is voor een groot 
gedeelte van de Business Area Aviation, namelijk het gedeelte Airside Operations. Bagage valt 
onder de Business Area Aviation. De Business Area Aviation is verdeeld in 5 afdelingen, waarvan 
Airside Operations  er  één  van  is.  De  (sub)afdeling  Bagage  is  1  van  de  drie  subafdelingen  die 
vallen onder de afdeling Airside Operations (zie bijlage 2). 
Airside Operations staat onder leiding van de heer Hellemons, die een belangrijke schakel is in 
de communicatie tussen de directie en de verschillende afdelingen van Airside Operations. De 
heer Hellemons en de heer Rutten (directeur Business Area (BA) Aviation) waren vorig  jaar al 
begonnen met  het  veranderen  van  de  organisatiecultuur  binnen  BA  Aviation.  Ze  waren  van 
mening dat er efficiënter gewerkt kon worden en hebben vorig jaar al een eerste stap gemaakt 
door  toen  al  mensen  aan  te  wijzen  die  boventallig  waren.  De  heren  Rutten  en  Hellemons 
vonden  open  en  eerlijke  communicatie  erg  belangrijk  in  dit  proces  (Interview  medewerker 
Bagage  na  17‐3‐2009).  Ik  ga  er  vanuit  dat  de  heer  Hellemons  ook  naar  de  andere  twee 
afdelingen  binnen Airside Operations  op  dezelfde manier  heeft  gecommuniceerd  als  naar  de 
afdeling Bagage. Ik ga er ook vanuit dat er binnen de drie afdelingen van Airside Operations op 
een  zelfde manier  is  gecommuniceerd en gehandeld omdat deze drie  afdelingen op dezelfde 
wijze zijn opgebouwd en omdat ze alle drie onder leiding van de heer Hellemons staan. 
Het  onderzoek  bij  CA  is  niet  representatief  voor  alle  staven.  Alle  staven  hebben  een  unieke 
functie en zijn niet met elkaar vergelijkbaar. De staven zijn functioneel gezien niet op dezelfde 
wijze ingedeeld en iedere stafafdeling valt onder een andere leidinggevende die direct onder de 
heer Nijhuis valt. Daarom is de afdeling CA naar mijn idee niet representatief voor alle staven. 
 
Analyse 
Na alle data te hebben verzameld, heb ik deze in stappen geanalyseerd. Ik ben begonnen met 
het  uitwerken  van  de  interviews  die  plaats  hadden  gevonden  voor  17  maart.  Toen  ik  deze 
getranscribeerd had, heb  ik deze allemaal doorgelezen. Na deze allemaal een keer te hebben 
doorgenomen viel mij op dat er een aantal onderwerpen was dat veel aan bod kwamen, deze 
heb ik genoteerd. Hierna ben ik nog een keer de interviews door gaan nemen, dit keer heb ik 
quote’s, die pasten bij de genoteerde onderwerpen, onderstreept. Wanneer ik merkte dat een 
quote naar mijn idee zinvol was maar niet in een onderwerp thuishoorde, schreef ik deze toch 
op. Zo ontstonden er meerdere onderwerpen. Aan het eind van dit proces had ik een lijst met 
onderwerpen.  Deze  heb  ik  doorgenomen  en  ik  heb  onderwerpen  bij  elkaar  gevoegd met  als 
resultaat  zeven  thema’s.  De  thema’s  waren:  ambiguïteit,  onzekerheid,  dynamiek, 
communicatie,  leiderschap,  cultuur  en  historie.  Ik  heb  gedurende  de  analyse  de  twee 
afdelingen van elkaar gescheiden gehouden. De zeven thema’s speelden bij beide afdelingen, 
maar inhoudelijk op een andere manier. 
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Om verbanden  te kunnen ontdekken  tussen de verschillende  thema’s, heb  ik per afdeling de 
thema’s  in  een  schema  gezet  en  hieraan  ook  de  literatuur  gekoppeld.  Uiteindelijk  heb  ik  de 
schema’s samengevoegd in een gezamenlijk schema. Op dat moment had ik een goed overzicht 
van  de  resultaten  tot  dan  toe.  Deze  schema’s  heb  ik  uitgeschreven  en  dit  is  verwerkt  in  het 
hoofdstuk  ‘Op  locatie’.  Vanuit  deze  schema’s  kwam naar  voren  dat  er  drie  thema’s  in  beide 
afdelingen  de  ‘hoofdrol’  hadden:  leiderschap,  communicatie  en  historie.  Mijn  overige 
interviews  heb  ik  gebaseerd  op  deze  zeven  thema’s,  maar  de  focus  lag  op  leiderschap, 
communicatie en historie. Deze interviews heb ik uitgewerkt op de zelfde manier als de andere 
interviews. 
Tijdens het maken van de analyse heb ik continu twee vragen in mijn achterhoofd gehouden: 

‐ ‘waar is dit een voorbeeld van’? 
‐ ‘wat zegt dit nu’? 

 
Deze manier van analyseren had voor‐ en nadelen. Een voordeel was dat er  focus was  in het 
onderzoek.  Het  onderzoek  begon  heel  breed  en  aan  de  hand  van  wat  de  respondenten 
belangrijk vonden kwam er steeds meer focus. Focus was van belang in het onderzoek om de 
hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Door verschillende quotes onder één thema te scharen, 
was ik in staat om antwoorden van verschillende respondenten te bundelen. Doordat ik in dit 
onderzoek gebruik heb gemaakt van quotes van respondenten, is de individuele mening van de 
respondent niet verloren gegaan. Een laatste voordeel is dat door het gebruik van schema’s, ik 
verbanden  tussen  de  verschillende  thema’s  gevonden  heb.  De  schema’s  waren  handig  in 
gebruik voor de vergelijking tussen de afdelingen, maar ook om het grotere ‘plaatje’ te zien. 
Omdat  voordelen  vaak ook nadelen hebben,  is  er bij  deze manier  van analyseren een aantal 
aandachtspuntjes.  Zo was  het  voor mij  van  belang  om  in  de  gaten  te  houden  dat  ik  na  een 
aantal  interviews  niet  ‘op  zoek  ging’  naar  een  thema,  want  het  was  de  bedoeling  dat  de 
interviews  zo  open  mogelijk  bleven.  Zoals  eerder  gezegd,  had  ik  vrij  snel  de  focus  in  de 
interviews gelegd op het thema ‘communicatie’.  Ik kwam tot de conclusie dat  ik dit  in een te 
vroeg  stadium  had  besloten.  Na  3  interviews  heb  ik  de  focus  op  ‘communicatie’  uit  de 
interviews gehaald, waardoor de interviews weer meer open werden.  Ik wilde voorkomen dat 
ik suggestieve vragen ging stellen om zo bij een thema uit te komen wat een andere respondent 
ook  had  genoemd.  Ook  moest  ik  opletten  dat  wanneer  ik  een  quote  van  een  respondent 
gebruikte,  deze  niet  ‘uit  zijn  verband  werd  gerukt’.  Ik  heb  erg  op  de  context  gelet  waarin 
respondenten antwoord gaven. Wanneer  ik een quote van een respondent gebruikte, keek  ik 
eerst naar de vraag die  ik had gesteld; de gestelde vraag bepaalt voor een groot gedeelte de 
betekenis van het antwoord. 
  
Relatie opdrachtgever 
De  heer  Luijten  was  mijn  begeleider.  Het  contact  tussen  ons  verliep  naar  mijn  idee  erg 
gemakkelijk.  Ik  bevond  mij  op  dezelfde  afdeling  maar  liep  de  deur  bij  hem  niet  plat; 
integendeel. Ik heb de heer Luijten twee maal geïnterviewd en ik hield hem op de hoogte door 
hem  zo  nu  en  dan  te  mailen  over  mijn  vorderingen.  Er  is  gedurende  mijn  onderzoek  altijd 
onduidelijkheid geweest over mijn opdrachtgever. Het initiatief bij dit onderzoek lag bij mijzelf.  
Deze  ‘verwarring’ over de opdrachtgever kwam goed naar voren  toen  ik een gesprek met de 
heer  Nijhuis  had.  Ik  kwam  daar  ook  de  heer  Luijten  tegen.  De  heer  Nijhuis  maakte  een 
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opmerking  naar  de  heer  Luijten  dat  hij  met  zijn  stagiaire  een  gesprek  had.  De  heer  Luijten 
reageerde daar op door te zeggen dat ik de stagiaire was van hem of van de heer Cerfontaine. 
Ik heb dit gegeven nooit als vervelend beschouwd. Zowel de heer Nijhuis als heer Luijten waren 
enthousiast  over  mijn  onderzoek  en  ik  ben  voldoende  begeleid  tijdens  mijn  onderzoek. 
Misschien nog wel belangrijker  is het gegeven dat veel deuren voor mij open stonden en dat 
veel medewerkers bereid waren mee te werken aan mijn onderzoek.  
 
Kritische noot 
Er  is  een  aantal  punten  in  dit  onderzoek  waar  ik  kritisch  op  wil  reflecteren.  De  focus  in  dit 
onderzoek ligt meer op de afdeling CA dan op de afdeling Bagage. Dit komt door het feit dat ik 
mijn werkplek op de eerstgenoemde afdeling had. Ik heb geen observaties verricht bij Bagage 
behalve tijdens de interviewmomenten. Hierdoor bevat dit onderzoek meer informatie over de 
afdeling  CA.  Een  ander  gevolg  is  dat  ik  niet  altijd  een  vergelijking  kon  maken  tussen  beide 
afdelingen. Zo lunchte ik altijd met de medewerkers van CA en kon ik op die momenten zien en 
horen wat er speelde op die afdeling. Over deze informatie van de afdeling Bagage beschik  ik 
niet. 
Het  feit  dat  ik  mijn  werkplek  maar  op  1  afdeling  had,  kan  van  invloed  zijn  geweest  op  de 
antwoorden  die  ik  heb  gekregen  tijdens  mijn  interviews.  De  medewerkers  van  de  afdeling 
Bagage zagen mij niet vaak. Het kan hierdoor zijn dat er gebrek was aan vertrouwen en dit kan 
van  invloed  zijn  op  de  antwoorden  die men  heeft  gegeven  tijdens  de  interviews.  Ik  kan  hier 
alleen maar naar gissen en hopen dat dit niet veel is voorgekomen. 
Doordat  ik  redelijk  veel  contact  had met  de medewerkers  van  CA,  merkte  ik  dat  ik  bij  veel 
mensen een beeld kreeg over deze medewerkers. Ik ben mij ervan bewust dat dit van invloed 
kan  zijn  op  het  onderzoek  in  bijvoorbeeld mijn  observaties.  Vaak  schreef  ik  die  achteraf  en 
beelden die je over medewerkers hebt kunnen hiervan op invloed zijn. Zo had ik een keer een 
verhaal gehoord waar ook een medewerker in voor kwam. Ik was verbaasd over het gedrag van 
de medewerker in dit verhaal. Ik merkte dat ik met andere ogen naar deze persoon ging kijken 
om te kijken of ik dit andere gedrag ook kon bespeuren. Een dag later bleek dat ik de verkeerde 
naam had doorgekregen. Ik merkte wel bij mijzelf dat iets dat zo klein lijkt, van invloed kan zijn 
op mijn visie en interpretatie van informatie en dus ook op dit onderzoek. 
De afdelingen CA en Bagage zijn eigenlijk niet vergelijkbaar. De afdeling CA is een stafafdeling 
en de afdeling Bagage is een lijnafdeling. CA werkt met de gehele afdeling in dezelfde gang. De 
afdeling Bagage is verspreid over twee locaties. De afdelingen zelf zijn niet vergelijkbaar, maar 
het is wel interessant om dezelfde thema’s op deze twee afdelingen met elkaar te vergelijken. 
 
Mijn rol als onderzoeker 
Zoals al eerder aangegeven,  is dit onderzoek vanuit het  sociaal  interpretatieve kader gedaan. 
Deze  benadering  van  onderzoeken  had  voor  mij  als  onderzoeker  een  aantal  consequenties. 
Zoals gezegd,  is er  in dit onderzoek niet sprake van  ‘een waarheid’.  Ieder  individu  in Schiphol 
Group heeft zijn eigen waarheid; een eigen stem. Mijn taak als onderzoeker was om er voor te 
zorgen dat zoveel mogelijk van deze verschillende stemmen aan het woord zouden komen. In 
mijn keuze van  respondenten heb  ik hier  zoveel mogelijk  rekening mee proberen  te houden. 
Om de werkelijkheid van anderen te begrijpen was het van belang dat ik als onderzoeker mij zo 
goed mogelijk inleefde in de respondenten. Ik heb dit proberen te doen door veel tijd met de 
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medewerkers door te brengen en hun verhalen aan te horen. Vooral bij het koffieapparaat of 
buiten  wanneer  men  een  sigaretje  rookte  vertelden  medewerkers  mij  veel.  Medewerkers 
liepen ook bij mij de kamer binnen om hun verhaal te doen of ik bleef na de pauze nog met wat 
medewerkers napraten. Door naar verhalen van medewerkers te luisteren en zo min mogelijk 
mijn  eigen  oordeel  te  geven,  probeerde  ik  een  beeld  te  vormen  over  wat  de  medewerkers 
meemaakten. Dit is erg lastig om te doen. Er zijn veel medewerkers en iedereen is anders. Toch 
denk  ik  dat  ik  na  5  maanden  (bij  CA)  een  goed  beeld  heb  gekregen  over  wat  er  in  de 
medewerkers omgaat met betrekking tot de reorganisatie. 
Voorafgaand  aan  het  onderzoek  had  ik  geen  begrippen  gedefinieerd  maar  zoveel  mogelijk 
informatie uit  de werkelijkheid proberen af  te  leiden. Doordat  ik heb geprobeerd om een  zo 
open mogelijke  houding  aan  te  nemen,  hoop  ik  het  interview  op minimale  wijze  te  hebben 
beïnvloed.  Dit  zal  nooit  geheel  voorkomen  kunnen  worden  omdat  ik  als  onderzoeker  de 
verkregen informatie ook op mijn eigen manier interpreteer. Een ander element waar ik in het 
onderzoek rekening mee moest houden was mijn ‘plek’ in de organisatie. Ik was vier dagen in 
de week aanwezig op de afdeling CA. Een sociale drang in mij zorgde ervoor dat ik graag bij de 
afdeling ‘wilde horen’. Aan de andere kant vond ik het van belang om onafhankelijk te zijn als 
onderzoeker.  Ik  heb  het  soms  als  lastig  ervaren  om  niet  te  betrokken  te  raken. Met  de  ene 
medewerker had ik meer dan met de ander. Met de mensen met wie ik goed kon opschieten, 
bracht  ik meer  tijd door. We hadden het dan  vaak over de  reorganisatie  en  ik merkte dat  ik 
geneigd was om met  sommige mensen  in discussie  te gaan. Als onderzoeker  vond  ik dit niet 
handig, want ik was op zoek naar de mening van de medewerkers zonder dat ik daar invloed op 
had.  Aan  de  andere  kant  vond  ik  het  gezellig  om  zo  nu  en  dan  te  kunnen  ‘sparren’ met  de 
medewerkers. 
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Ik ga op reis en ik neem mee…  
 
Voordat ik op reis ging, had ik mijn (literaire) koffer gepakt. Het proces dat daaraan vooraf ging 
was het selecteren van wat wel en niet mee zou gaan op reis. In dit hoofdstuk zet ik de theorie 
uiteen met  betrekking  tot  dit  onderzoek.  Verschillende  theoretici  gaan  in  dialoog met  elkaar 
waarna ik aan het einde weergeef welke theorie ik heb meegenomen. 
 
Dit  onderzoek  bij  Schiphol  Group  bevat  verschillende  thema’s,  te  weten:  leiderschap, 
communicatie en historie. Deze thema’s stonden voor medewerkers van CA en Bagage centraal 
gedurende de onzekere en dynamische periode  (februari  tot  juli  2009). Het moment  van het 
onderzoek  en  de  focus  in  het  onderzoek  zijn  de  twee  aspecten  waarop  dit  onderzoek  zich 
onderscheidt van andere onderzoeken. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf het moment 
dat er een cultuurverandering (herijkte strategie en een reorganisatie) werd aangekondigd tot 
aan het moment dat het Sociaal Plan met betrekking tot de reorganisatie werd gepresenteerd. 
Gedurende  deze  periode  was  er  vooral  sprake  van  onzekerheid;  pas  toen  het  Sociaal  Plan 
bekend  was  konden  er  medewerkers  aan  de  boventallige  functies  worden  gekoppeld.  Dit 
onderzoek  kijkt  niet  naar  hoe  een  verandering  wordt  geïmplementeerd, maar  naar  wat  een 
aankondiging van wat een verandering teweeg brengt in een organisatie. Dit is een verschil met 
eerdere onderzoeken. Veel onderzoekers, zoals Bordia et al.(2004), Sims (2000) en Greiner en 
Bhambri  (1989)  kijken  naar  het  uiteindelijke  resultaat  van  een  veranderingstraject;  is  het 
beoogde  resultaat  bereikt  en waarom wel  of  niet? Daarnaast  heeft  dit  onderzoek  een  focus, 
namelijk: welke betekenis  geven de medewerkers  aan een nieuwe CEO  in de dynamische en 
onzekere  situatie?  Veel  theoretici,  waaronder  Schein  (2004),  Weick  (1995)  en  Greiner  en 
Bhambri  (1989)  claimen  dat  een  CEO  een  grote  rol  speelt  in  een  veranderingstraject.  Dit 
onderzoek veronderstelt dat ook het management een grote rol speelt. Twee hoofdthema’s die 
in dit onderzoek aan bod komen zijn ‘communicatie’ en ervaringen uit het verleden, ‘historie’. 
Vooral  communicatie  wordt  vaak  in  onderzoeken  aangehaald  als  het  gaat  om 
veranderingstrajecten.  In  dit  onderzoek  ligt  de  focus bij  communicatie  op  twee  verschillende 
niveaus: van de directie naar de managers en van de managers naar uitvoerende medewerkers. 
Dit onderzoek onderscheidt  zich verder van andere onderzoeken doordat de betekenisgeving 
aan  leiderschap,  communicatie  en  historie  op  twee  afdelingen,  een  stafafdeling  en  een 
lijnafdeling, met elkaar vergeleken worden. Dit  laat  zien dat er verschil  zit  in betekenisgeving 
aan een veranderingstraject en waardoor dit komt, dit behandel ik uitgebreid in het hoofdstuk 
‘Mijn koffers pakken’. Tot slot is Schiphol Group een organisatie die zich lastig laat vergelijken 
met andere organisaties. Schiphol Group kan worden gezien als een hybride organisatie. Het is 
een publieke  instelling maar het  is ook  (deels) op de markt actief, dit  komt doordat Schiphol 
Group aandelen in Aeroports de Paris (een geprivatiseerde luchthaven) heeft. 
 
Vergelijking met eerder onderzoek 
Er  zijn  eerdere  onderzoeken  gedaan  die  raakvlakken  hebben  met  dit  onderzoek.  Zo  deed 
Sims(2000) onderzoek naar het  veranderen van een organisatiecultuur onder  leiding  van een 
nieuwe CEO bij een grote bank. In zijn onderzoek geeft hij antwoord op de vraag of en hoe een 
organisatie  ethisch  kan  veranderen.  In  dit  onderzoek wordt  de  invloed  van  een  nieuwe  CEO 
onder de loep genomen. De CEO in dit voorbeeld wordt door omstandigheden gedwongen om 
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snel maatregelen te nemen en een verandering in gang te zetten. Tevens wordt onderzocht of 
het mogelijk is dat een cultuur door de aanzet van een leider veranderd kan worden. 
Zijn conclusie is dat onder het juiste leiderschap een cultuur van een organisatie veranderd kan 
worden. Uit dit onderzoek bleek dat het van belang is dat een nieuwe leider op de hoogte is van 
de bestaande cultuur  in de organisatie. Daarna moet een  leider de richting voor de toekomst 
duidelijk  maken  aan  de  organisatie.  Naast  sterk  leiderschap  geeft  Sims  (2000)  aan  dat  het 
wijzigen van beleid, structuur, gedrag en overtuigingen ook van belang zijn  in het veranderen 
van  de  organisatiecultuur.  Bordia  et  al.  (2004)  deden  een  onderzoek  naar  onzekerheid 
gedurende  een  organisatieverandering  in  een  gezondheidsinstelling.  Zij  onderzochten  de 
consequenties  van  onzekerheid  en welke  strategieën managers  hiervoor  konden  inzetten.  In 
het onderzoek was er  sprake van een nieuwe CEO die een verandering  in gang zette. Tevens 
werd er onderzocht waar onzekerheid vandaan kwam en wat dat met de medewerkers deed. 
Een belangrijk thema dat zij aanhaalden was communicatie  in een veranderingstraject. Bordia 
et al. (2004)  hebben onderzocht of er een verband was tussen communicatie en verschillende 
vormen  van  onzekerheid.  De  conclusie  van  dit  onderzoek  was  dat  communicatie  vanuit  het 
management  en  participatie  in  de  besluitvorming,  onzekerheid  reduceert.  Op  deze  conclusie 
kom ik terug in het hoofdstuk ‘Mijn koffers pakken’. 
Greiner en Bhambri (1989) tonen aan de hand van hun onderzoek aan dat een nieuwe CEO in 
korte  tijd  succesvol  een  nieuwe  strategie  kan  invoeren,  dit  deden  zij  aan  de  hand  van  een 
onderzoek bij een gasdistributeur. In dit onderzoek werd er uitgegaan van een veelomvattende 
inhoud van de strategie en betrokkenheid van medewerkers in het besluitvormingsproces. Uit 
hun onderzoek bleek dat dit het beste gaat wanneer een leider gezag heeft, de zwakke punten 
in een organisatie ziet en wanneer deze zijn ondergeschikten wantrouwt. 
 
3 perspectieven op cultuur 
In dit onderzoek ligt de focus op de relatie tussen een onzekere en dynamische periode en de 
betekenisgeving  van  medewerkers  aan  leiderschap.  Betekenisgeving  is  onlosmakelijk 
verbonden  met  de  cultuur  van  de  organisatie.  De  betekenis  die  medewerkers  geven  aan 
leiderschap wordt beïnvloed door de cultuur waarin de medewerkers zich bevinden. Cultuur is 
een  alomvattend  begrip.  Er  is  veel  onderzoek  gedaan  naar  cultuur  en  de meningen  over  dit 
begrip  zijn  uiteenlopend.  Joanne  Martin  (2004)  heeft  onderscheid  gemaakt  tussen  drie 
perspectieven om naar organisatiecultuur te kijken. Deze drie perspectieven laten zien dat een 
organisatiecultuur op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden, afhankelijk van hoe 
men hier  naar  kijkt.  Binnen deze  drie  perspectieven  kunnen  andere wetenschappers worden 
geplaatst. 
Het eerste perspectief dat Martin onderscheid is het integratieperspectief. Dit perspectief gaat 
er  vanuit  dat  cultuur  wordt  gekenmerkt  door  “eenheid,  consensus  en  helderheid”  (Vlaamse 
onderwijsraad,2005:108).  
Er  bestaat  eenheid  in  de  organisatie  doordat  de  top  van  de  organisatie  expliciete  waarden 
uitdraagt. Deze waarden komen terug in culturele uitingen, wat er voor zorgt dat deze waarden 
alom  worden  geaccepteerd  in  de  organisatie.  Er  heerst  duidelijkheid  over  wat  er  van  de 
medewerkers  wordt  verwacht  en  er  is  geen  ruimte  voor  ambiguïteit  in  de  organisatie 
(Martin,2004). 
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Schein  (2004)  past  met  zijn  visie  op  cultuur  in  dit  perspectief.  Schein  definieert  cultuur  als 
gedeelde normen, waarden en basisopvattingen die zorgen voor interne integratie en externe 
aanpassing. Schein deelt een cultuur in 3 lagen in: artefacten, normen en waarden en gedeelde 
aannamen. Artefacten zijn alle elementen van een cultuur die je hoort en ziet wanneer je (nog) 
niet  tot  deze  cultuur  behoort.  Een  kenmerk  van  artefacten  is  dat  deze  gemakkelijk 
waarneembaar  zijn, maar  ze  zijn  lastig  om  te  interpreteren.  Om  artefacten  beter  te  kunnen 
interpreteren  wordt  er  naar  het  tweede  niveau  gekeken:  de  normen  en  waarden.  “In  dit 
stadium  zijn  deze  normen  nog  bewust  en  expliciet,  vaak  in  de  vorm  van  uitgangspunten  of 
professionele opvattingen” (Wieringen,2004:770).  
Wanneer normen en waarden niet meer ter discussie staan maar vanzelfsprekend zijn voor een 
organisatie, dan is er sprake van het derde niveau: gedeelde aannamen. Dit wordt ook wel de 
bron  van  de  cultuur  genoemd  (Wieringen,2004:770).  Peters  en  Waterman  (in  Dijk,1997:85) 
sluiten  zich  hierbij  aan.  Zij  pleiten  voor  een  sterke  organisatiecultuur  waarin  “alle  neuzen 
dezelfde  kant  op  staan”  (in  Dijk,1997:85). Want  “een  sterke  bedrijfscultuur  leidt  tot  gunstige 
bedrijfsresultaten” (in Journee,2003:41). 
Een  tweede  perspectief  dat  Martin  onderscheidt  is  het  differentiatieperspectief 
(Martin,2004:7).  Dit  perspectief  gaat  er  vanuit  er  sprake  is  van  cultuurverschillen  tussen 
verschillende groepen binnen één organisatie, dit zijn subculturen. Binnen deze subculturen is 
er wel sprake van eenheid, consensus en helderheid waarvan het integratieperspectief uitgaat. 
Er  kan  wel  sprake  zijn  van  ambiguïteit  tussen  subculturen  (Martin,2004:7).  Van  Maanen  en 
Barley (1984) leggen nadruk op groepen binnen een organisatie met andere achtergronden en 
andere  affiniteiten.  Dit  zou  tot  gevolg  hebben  dat  deze  groepen  weinig  delen  met  andere 
groepen.  Zij definiëren een  subcultuur als een gedeelte van de medewerkers die  zich  zelf  als 
groep  onderscheiden,  die  regelmatig  contact  met  elkaar  hebben,  die  dezelfde  problemen 
tegenkomen en die op dezelfde manier handelen die uniek  is voor de groep. Van Maanen en 
Barley vinden het niet realistisch om te denken dat deze kenmerken gelijk zijn voor de gehele 
organisatie en dat er dus sprake is van één cultuur. 
Het  derde  en  laatste  perspectief  is  het  fragmentatieperspectief  (Martin,2004:10).  In  dit 
perspectief wordt geclaimd dat eenheid, consensus en helderheid in de gehele organisatie niet 
reëel is vanwege het complexe en tijdelijke functioneren van een organisatie. Als er al sprake is 
van  consensus,  dan  is  dit  van  tijdelijke  aard  en  onderwerp‐gerelateerd  (Martin,2004:10).  
Cozijnsen (2008:34) zegt hierover: “Culturele helderheid of eenduidigheid is een illusie gecreëerd 
door het management”.  
Binnen dit perspectief past de  theorie  van Weick over  ‘sensemaking’  (betekenisgeving). Deze 
theorie  gaat  er  vanuit  dat  organisatie  ‘los  verbonden’  systemen  zijn.  ‘Sensemaking’  heeft 
betrekking  op  het  proces  waarin mensen  hun wereld  ‘maken’  en  tegelijkertijd  interpreteren 
(Boonstra,2006:219).  Ieder  individu  heeft  zijn  eigen  wereld.  In  de  theorie  van  Weick  zijn 
eenheid,  consensus  en  helderheid  niet  reëel.  Wanneer  er  sprake  is  van  verandering,  dan 
creëert ieder individu zijn eigen werkelijkheid wat ten koste gaat van de eenheid, consensus en 
werkelijkheid.  In  tijden van een verandering geeft  ‘sensemaking’ aan hoe een verschuiving  in 
het referentiekader van een individu plaatsvindt en hoe dit leidt tot verandering in de gedeelde 
aannamen van een organisatie. Wanneer er sprake  is van stabiliteit, vormen overeenkomsten 
tussen  individuele  referentiekaders  gezamenlijke  aannamen  binnen  een  organisatie  die  zich 
uiten in o.a. routines en rituelen, Weick noemt dit generieke subjectiviteit (Weick,1995).  Zodra 
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er een verandering optreedt in een organisatie, wordt deze generieke subjectiviteit aangetast. 
Het  individuele  referentiekader  wordt  geprikkeld  met  nieuwe  informatie,  bijvoorbeeld  met 
nieuwe organisatiedoelen. Mensen  vormen  vanuit  hun  eigen  referentiekader  hun mening  en 
gaan met  anderen  in  de  organisatie  in  gesprek  over  hun  interpretaties  van  de  verandering. 
Langzaam maar zeker worden op deze manier nieuwe aannamen gecreëerd, Weick noemt dit 
intersubjectieve  ‘sensemaking’  (Weick,1995).  Op  zulke  momenten  kan  er  op  bepaalde 
onderwerpen  en  tussen  bepaalde  medewerkers  wel  sprake  zijn  van  eenheid,  consensus  en 
werkelijkheid (Weick,1995). 
 
Een combinatie van Martin, Weick en Schein: ‘cultural dynamics’ 
Deze drie perspectieven van Martin kunnen afzonderlijk worden gezien, maar Hatch maakt een 
koppeling  tussen  de  theorie  van  Schein  en  Weick  (Hatch,1993)  en  daarmee  tussen  het 
integratie‐  en  het  fragmentatieperspectief.  Naar  haar  zeggen  ontbrak  het  bij  Schein  aan  de 
erkenning  van  symbolen  en  processen.  In  haar  theorie,  Cultural  dynamics,  is  er  ruimte  voor 
discussie  over  de  dynamiek  in  culturele  processen.  Hatch  heeft  twee  toevoegingen  op  het 
model  van  Schein:  symbolen  en  de  relatie  tussen  de  drie  verschillende  lagen  die  Schein 
benoemd.  Ook  maakt  zij  gebruik  van  elementen  uit  de  theorie  van  Weick:  zo  spelen 
betekenisgeving en interpretatie belangrijke rollen in de theorie van Hatch. 
In  haar  model  kijkt  Hatch  naar  hoe  cultuur  gevormd  wordt  door  middel  van  aannamen, 
waarden, artefacten, symbolen en naar de processen die hen verbinden. 
 
 
Model: Cultural Dynamics 
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Zoals hierboven in het schema wordt aangegeven, worden de culturele elementen (aannamen, 
waarden,  artefacten  en  symbolen)  verbonden  door:  uitingen,  realisatie,  symbolisering  en 
interpretatie.  Hatch  geeft  aan  dat  stabiliteit  en  verandering  beide  uitkomsten  zijn  van  het 
bovengenoemde proces. 
 
Het  model  van  Hatch  kan  van  elk  punt  benaderd  worden  en  het  kan  vanuit  elk  punt  twee 
kanten op gaan. De verschillende processen treden naast elkaar en door elkaar op, in stabiele 
en veranderende situaties. 
Een korte uitleg over het model van Hatch (1993): 

 Van aannamen naar waarden door middel van uitingen. Culturele aannamen activeren 
percepties,  cognities  en  emoties waaruit waarden  ontstaan.  Bijvoorbeeld wanneer  de 
aanname vanuit  de directie  is  dat medewerkers  lui  zijn,  dan  kan de directie besluiten 
strengere regels door te voeren (waarde). 

 Van waarden naar aannamen door middel van uitingen. Waarden kunnen in harmonie 
zijn  met  de  aannamen  van  een  medewerker.  Maar  waarden  kunnen  bestaande 
aannamen ook veranderen. Dit  gebeurt wanneer er  sprake  is  van een nieuwe waarde 
die succesvol is en wordt geaccepteerd door de medewerker. 

 Van  waarden  naar  artefacten  door  middel  van  realisatie.  Door  middel  van  realisatie 
worden waarden tastbaar en merkbaar. Dit komt doordat verwachtingen en de daarbij 
behorende  waarden  worden  omgezet  in  een  activiteit  met  een  zichtbare  uitkomst. 
Bijvoorbeeld wanneer de directie vindt dat er strengere regels moeten komen, moeten 
de medewerkers vaker verslag uitbrengen bij de directie over hun werkzaamheden. 

 Van artefacten naar waarden door middel van realisatie. Artefacten die voortkomen uit 
waarden  en  aannamen  bevestigen  deze.  Artefacten  uit  andere  culturen  die  worden 
overgenomen kunnen de bestaande waarden en aannamen beïnvloeden. 

 Van  artefacten  naar  symbolen  door  middel  van  symbolisering.  Het  proces  waarbij 
culturele symbolen worden gemaakt van associaties tussen de letterlijke ervaring van de 
artefact en de toegevoegde waarde. Dit kan verschillen per persoon omdat een artefact 
bij ieder een andere individuele toegevoegde waarde kan hebben. Bijvoorbeeld een bos 
rozen  heeft  voor  de  een meer  betekenis  omdat  de  een  het  letterlijk  ziet  als  een  bos 
rozen, een ander ziet het als blijk van waardering. 

 Van symbool naar artefact door middel van symbolisering. Men wordt zich bewust van 
het feit of een artefact als symbool wordt gebruikt of niet, m.a.w. van de toegevoegde 
waarde van het artefact. 

 Van  symbolen  naar  aannamen  door  middel  van  interpreteren.  Wanneer  symbolen 
worden geïnterpreteerd kan dit van invloed zijn op de aannamen die men heeft over de 
organisatie.  Zo  kunnen  interpretaties  van  symbolen  worden  opgenomen  in  de 
aannamen  van  de  organisatie.  Wanneer  klanten  het  symbool  zijn  en  medewerkers 
klanten  onvriendelijk  vinden,  dan  kan  de  aanname  worden  dat  klanten  onvriendelijk 
zijn. 

 Van  aannamen  naar  symbolen  door  middel  van  interpreteren.  Interpretaties  geven 
betekenis aan symbolen. Dit gebeurt vanuit een eigen cultureel referentiekader. 
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Hatch: best of both worlds  
De  theorie van Hatch zie  ik als een combinatie van positieve elementen van de verschillende 
theorieën. De drie perspectieven van Martin worden niet afzonderlijk van elkaar gezien, maar 
in combinatie. Ik kan mij hier goed in vinden. Ik ben geen voorstander van zwart/wit denken. Ik 
denk dat een benadering van organisatiecultuur uit een combinatie van de drie perspectieven 
kan bestaan (Martin,2004). De combinatie van Schein, Hatch en Weick vind ik interessant. Het 
model van Hatch als toevoeging op Schein geeft een helder beeld waaruit een cultuur bestaat 
en  op welke manier  deze  beïnvloed wordt.  De  processen:  uiten,  realiseren,  symboliseren  en 
interpreteren verduidelijken het model en hoe de elementen van cultuur tot stand komen. De 
toevoeging van het  interpreteren, die afkomstig  is uit de theorie van Weick, vind ik van groot 
belang.  Het  gaat  er  hier  om  welke  betekenis  medewerkers  geven  aan  aannamen,  waarden, 
artefacten  en  symbolen.  Als  onderzoeker  kan  je  aannamen, waarden,  artfacten  en  symbolen 
wel herkennen maar dat geeft weinig  informatie over de betekenis die medewerkers hieraan 
geven. Om hierachter te komen is het van belang om aandacht te schenken aan het individu, in 
dit onderzoek doe ik dat door middel van diepte‐interviews. Er kan naar mijn  idee sprake zijn 
van  een  (sub)cultuur  in  hoe  men  zich  gedraagt  etc.  maar  ik  geloof  dat  ieder  zijn  eigen 
referentiekader  heeft.  Dit  referentiekader  kan  beïnvloed  worden  door  een  organisatie  maar 
nooit  in  zijn  totaal.  Een  mens  construeert  zijn  eigen  realiteit  op  basis  van  wat  men  ervaart 
(Boonstra,2006:25).  Medewerkers  in  organisaties  hebben  ieder  hun  eigen  achtergrond  en 
ervaringen, dus niet één referentiekader zal hetzelfde zijn. Dit onderstreept tevens het belang 
van interviews in kwalitatief onderzoek. 
 
Een cultuur als variabele of metafoor 
McKinsey  (in Bate,1994:10‐11) ziet cultuur als  iets dat een organisatie heeft.  In zijn  theorie  is 
cultuur  één  van  de  zeven  componenten  die  een  organisatie  bezit.  Samen  met  de  andere 
componenten:  structuur,  strategie,  vaardigheden,  personeel,  stijl  en  systemen  zijn  deze  van 
invloed op het functioneren en presteren van een organisatie. De effectiviteit van cultuur wordt 
op twee niveaus gemeten: hoe sterk de cultuur  is en hoe functioneel cultuur  is  in combinatie 
met  andere  componenten  (McKinsey  in  Bate,1994:10‐11).  Deal  en  Kennedy  (In  Kossek  en 
Lamber,2005)  beamen  dit:  een  sterke  cultuur  is  van  invloed  op  het  gedrag  van  de 
medewerkers. Schein (2004:16) gaat hier verder op in en legt de nadruk op het feit dat cultuur 
maakbaar is door de leider in de organisatie. 
Weick heeft een andere visie en zegt dat er een nauw verband  is tussen cultuur en strategie. 
Cultuur en strategie zijn inwisselbaar voor elkaar en hebben overeenkomstige functies, ze zijn 
bijna identiek aan elkaar (Weick in Mintzberg,2005:175). Bate (1994) gaat hierin nog een stap 
verder.  Bate  ziet  cultuur  niet  alleen  als  een metafoor  voor  een  organisatie,  ook  zegt  hij  dat 
strategie een synoniem is voor cultuur. Cultuur is niet iets dat een organisatie heeft, maar iets 
dat  een  organisatie  is.  Bate  ziet  cultuur  als  een  strategisch  fenomeen  en  strategie  als  een 
cultureel  fenomeen  (Bate,1994,12:19).  Het  is  van  belang  om  bovenstaand  onderscheid  te 
maken  omdat  dit  van  invloed  is  op  veranderingstrajecten  in  de  organisatie.  Zo  veronderstelt 
Bate  (1994,23) dat wanneer men cultuur en  strategie wil  veranderen, dit hetzelfde proces  is. 
McKinsey  (in Bate,1994:10‐11),  echter,  ziet  cultuur en  strategie  als  losstaande  componenten, 
met deze overtuiging wordt een veranderingsproces anders ingezet. 
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Ik  kan mij  het  best  vinden  in  de  theorie  van  Bate  (1994).  Ik  denk  dat  een  organisatiecultuur 
lastig te scheiden valt van andere aspecten als een organisatiestructuur en –strategie. Daarom 
zie ik een organisatiecultuur als een metafoor voor een organisatie. Martin (2004) ondersteunt 
mijn mening met het onderscheid dat  zij maakt  in de drie perspectieven: het  integratie‐, het 
differentiatie‐ en het fragmentatieperspectief. Cultuur is volgens haar geen losstaand aspect in 
een organisatie. Zo wordt cultuur  in het  integratieperspectief beïnvloed door beslissingen van 
het  management.  In  het  differentiatieperspectief  wordt  cultuur  beïnvloed  door  gedeelde 
waarden  en  normen  van  groepen  en  in  het  fragmentatieperspectief wordt  cultuur  beïnvloed 
door een veranderlijke omgeving. 
  
In dit onderzoek staat verandering in cultuur en strategie centraal. Drie thema’s zijn hierin van 
belang: leiderschap, communicatie en historie. Er wordt nu eerst gekeken naar wat de rol van 
een leider kan zijn in deze veranderingstrajecten. Vervolgens wordt er gekeken naar het aspect 
‘communicatie’  gedurende  veranderingstrajecten.  Als  laatst  wordt  er  gekeken  naar  wat  het 
effect  is  van ervaringen van medewerkers  in een veranderingstraject. Deze onderwerpen  zijn 
tevens de hoofdthema’s in het hoofdstuk ‘Op locatie’. 
 
Leiderschap en management 
Schein ziet een nauw verband tussen leiderschap (CEO) en cultuur. Een belangrijke taak van een 
leider  is  het  creëren,  het  managen  en  als  het  nodig  is  het  vernietigen  van  cultuur.  Zo 
veronderstelt hij dat  leiderschap en cultuur “two sides of the same coin” zijn (2004:2). Schein 
zegt  dat  een  cultuur  begint  bij  een  leider  die  zijn  aannamen  en  waarden  op  een  groep 
projecteert. Wanneer deze aannamen geaccepteerd  zijn dan  is er  sprake van een cultuur die 
voor latere generaties het soort leiderschap bepaalt. De cultuur bepaalt het soort leiderschap. 
Wanneer  een  organisatie  in  een  veranderlijke  situatie  komt  en  de  aannamen  niet meer  van 
toepassing zijn, dan  is de  leider de aangewezen persoon om de cultuur  te veranderen. Het  is 
hierin  van  belang  dat  een  leider  zich  bewust  wordt  van  de  cultuur  waarin  hij  zich  bevindt, 
anders is hij niet in de staat de cultuur te managen. Schein zegt dat alleen een CEO de cultuur 
kan  veranderen  of  ontwikkelen  zodat  medewerkers  succesvol  blijven  in  een  veranderende 
omgeving (Schein,2004:2). 
Bate (1994) hanteert een geheel andere visie. Het is niet mogelijk om alleen de cultuur in een 
organisatie  te  veranderen.  Dit  komt  doordat  hij  cultuur,  strategie  en  organisatie  aan  elkaar 
gelijk stelt. Wanneer een van deze dimensies verandert, worden de andere twee als het ware 
ook veranderd. Leiders kunnen cultuur niet sturen of manipuleren. Zij kunnen echter wel het 
initiatief  nemen,  invloed  uitoefenen  en  de  richting  aangeven  van  de  gewenste  cultuur.  Bate 
spreekt  hier  liever  van  managers  dan  van  leiders  (Bate,2004:245).  Grinyer  en  Spencer  (in 
Greiner  en  Bhambri,1989:68)  zeggen  dat  wanneer  er  een  verandering  in  strategie  moet 
plaatsvinden, dit het beste kan worden gedaan door een nieuwe CEO van buitenaf. Tushman et 
all.  (in Greiner en Bhambri,1989:68) bevestigen dit beeld en claimen dat een nieuwe CEO van 
buitenaf drie keer zo veel kans heeft om een strategische verandering door te voeren. Maar er 
zijn tegengeluiden. Zo zegt Vancil (1987 in Greiner en Bhambri,1989:69) dat 10 tot 20 procent 
van de ingezette veranderingen faalt, waarvan de helft al binnen 2 jaar.  
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Zowel  Schein  als  Bate  zijn  het  erover  eens  dat  een  leider  een  belangrijke  rol  kan  spelen  in 
veranderingstrajecten in een organisatie.  
De betekenis die medewerkers geven aan de leider hangt niet alleen af van de rol die de leider 
heeft. Volgens Shamir (in Schyns,2005:143) hangt de invloed van de leider af van de letterlijke 
afstand  tussen de  leider en de medewerker. Wanneer een medewerker  letterlijk en  figuurlijk 
verder van de leider staat, is de perceptie op de leider vaker gebaseerd op een prototype. Dit 
komt doordat iemand die ver van een leider staat vaak indirecte informatie krijgt van de leider. 
Wanneer  iemand dichter bij een  leider  staat wordt er direct gecommuniceerd. De  informatie 
die zij van de leider ontvangen is vaak gevarieerder. Bovendien krijgen zij informatie van eerste 
hand en is de boodschapbrenger vaak de leider zelf. Het gevolg is dat de percepties op de leider 
van de mensen op afstand vaak minder van elkaar verschillen dan van mensen die persoonlijk 
met  de  leider  te  maken  hebben.  Medewerkers  die  dicht  bij  een  leider  staan  baseren  hun 
mening  over  de  leider  op  basis  van  het  karakter,  gedrag  en  het  vertrouwen  in  het  individu. 
Medewerkers die verder van de leider afstaan baseren hun mening over de leider op basis van 
de bereidheid om de ideeën van de leider op te volgen, het vertrouwen dat een leider heeft in 
de groep waar zij werkzaam zijn, het karakter van de leider en de algemene indruk die zijn van 
een leider hebben (Schyns,2005:143). 
Wat  ik  in  deze  benaderingen  mis,  is  de  aandacht  voor  managers.  Volgens  Mosmans  en 
Kienhorst (2006) hebben leiders en managers verschillende taken. Zo is de taak van een leider 
om een organisatie voor te bereiden op een verandering. Een manager zorgt daarentegen voor 
stabiliteit  door  “complexiteit  te  reduceren  en  beheersbaar  te  maken”(Mosmans  en 
Kienhors,1006:187).  Het  management  neemt  vaak  een  strategische  plek  in,  doordat  zij  de 
schakel  zijn  tussen  het  top  management  en  de  uitvoerende  medewerkers  (Mosmans  en 
Kienhors,2006:187).  Zij  moeten  de  strategische  speerpunten  die  bedacht  zijn  door  het 
topmanagement  omzetten  in  activiteiten  voor  de  uitvoerende  medewerkers 
(Tilleman,2004:43). 
 
Communicatie en onzekerheid 
Interne  communicatie  speelt  een  belangrijke  rol  in  een  veranderingstraject,  omdat  d.m.v. 
communicatie  medewerkers  worden  voorzien  van  informatie  over  een  veranderingstraject. 
Met  interne  communicatie  wordt  hier  bedoeld:  “alle  uitwisseling  van  informatie  in  een 
organisatie: dus zowel mondelinge, schriftelijke als visuele informatie” (Roovers,2003:10).  
Interne  communicatie  door  management  is  een  veelgebruikte  strategie  om  onzekerheid  bij 
medewerkers weg te nemen tijdens een veranderingstraject, zo zegt Klein (1996,  in Bordia et 
al.,2004:513).  Lock  en  Schweiger  (1979  in  Bordia  et  al.,2004:513)  zeggen  dat  wanneer  er 
gecommuniceerd wordt  over  het  veranderingstraject, medewerkers meer  voorbereid  zijn.  Zij 
zijn dan in staat om beter met de verandering om te gaan. Een tweede voordeel is dat wanneer 
er  gecommuniceerd  wordt,  medewerkers  zich  meer  betrokken  voelen  bij  het 
veranderingstraject.  Medewerkers  zijn  hierdoor  meer  op  de  hoogte  en  zullen  het 
veranderingstraject beter begrijpen. Napier  (In Schweiger,1991:110) stelt dat wanneer er niet 
wordt  gecommuniceerd  in  een  veranderingstraject,  dit  onzekerheid  bij  medewerkers  kan 
veroorzaken. Het zijn dan niet de veranderingen zelf, maar de onzekerheid die tot stress leidt. 
Het gevolg hiervan is dat medewerkers op andere manieren proberen om hun onzekerheid weg 
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te nemen. Mensen gaan roddels geloven of proberen via  informele kanalen aan informatie te 
komen (Napier et al. in Schweiger,1991:110). 
De beste manier om hier mee om te gaan is volgens Ashford (1989 in Schweiger,1991:110) om 
in  tijden  van  een  veranderingstraject  zo  snel  als  het  kan  alle  mogelijke  gevolgen  van  de 
verandering te bespreken met de medewerkers. Want onzekerheid en angst, zo zegt Ashford, 
kunnen  leiden tot stress, ontevredenheid over het werk, weinig vertrouwen  in de organisatie 
en  mensen  zullen  zelfs  willen  opstappen  (Asford,  Lee&  Bobko,1989  in  Schweiger,1991:110). 
Scholten  (2000:288)  zegt,  dat  transparante  informatie  gedurende  een  veranderingstraject 
onzekerheid  bij  medewerkers  kan  wegnemen.  Transparante  communicatie  zorgt  er  volgens 
Keijzers en Bos‐Brouwers (2008:119) voor dat medewerkers meedenken en mee handelen. 
Er  is echter niet altijd bekend wat er  te gebeuren staat.  In dit  soort  situaties,  zegt  Ivancevich 
(1987), is het verstandig om geen dingen te communiceren die men niet zeker weet. Wanneer 
het management  alleen  communiceert wat men  echt  zeker weet,  dan  kunnen medewerkers 
zich achteraf niet bedrogen voelen. Het is van belang dat er wordt uitgelegd waarom sommige 
vragen  niet  beantwoord  kunnen  worden.  De  communicatie  moet  in  veranderingstrajecten 
vooral  gericht  zijn  op  de medewerkers: wat  gaat  er  voor  hen  veranderen?  (Ivancevich  et  al. 
1987 in Schweiger,1991:10) Buono (1989, in Schweiger,1991:110) is van mening dat managers 
communicatie  in  een  veranderingstraject  met  medewerkers  zo  veel  mogelijk  moeten 
reduceren. Volgens Buono zou communicatie ook de rivalen van de organisatie bereiken en is 
de  kans  groot  dat  medewerkers  vertrekken  dan  dat  ze  er  voor  kiezen  om  een  pijnlijke 
verandering door  te maken. Daarnaast  zou het managers belemmeren om  flexibel  te kunnen 
reageren op veranderingen die plaatsvinden (1989, In Schweiger,1991:110). 
Bastien  (1987,  in  Bordia  et  al.,2004:513)  ziet  een  overeenkomst  tussen  communicatie  en 
onzekerheid bij medewerkers. Zo zegt hij dat wanneer er op tijd wordt gecommuniceerd en de 
informatie betrouwbaar is, dit onzekerheid bij medewerkers kan wegnemen. Onzekerheid komt 
veelal  voor  bij  veranderingstrajecten  in  organisaties.  Onzekerheid  kan  ontstaan  wanneer  er 
sprake is van onvoldoende of ambigue informatie (Putnam en Sorenson,1982 in Bordia et all., 
2004:508).   Het begrip onzekerheid kan op verschillende manieren worden onderverdeeld. Zo 
maken  Jackson  et  al.  (Jackson  et  al.,1987  in  Bordia  et  al.,2004:509)  Onderscheid  tussen 
onzekerheid  op  het  niveau  van  organisatie  (externe  omgevingsfactoren),  op  het  niveau  van 
groepen (structuur van de organisatie) en op  individueel niveau (taken en functies). Bordia et 
al.,  (2004:509)  maken  ook  onderscheid  in  drie  niveaus.  Zij  richten  zich  op  onzekerheden  bij 
individuen  in  een  veranderende  omgeving.  Het  eerste  niveau  dat  zij  onderscheiden  is 
strategische onzekerheid. Hierbij valt te denken aan: redenen voor verandering, het toekomst 
perspectief  en  de  duurzaamheid  van  de  organisatie  etc.  Het  tweede  niveau  is  structurele 
onzekerheid, dit betreft  structuren en  functies van verschillende groepen  in organisaties. Het 
laatste niveau is werkgerelateerde onzekerheid: baanzekerheid, promotie en baanverandering 
spelen hier een rol in. 
 
Historie 
Naast  communicatie  en  onzekerheid,  spelen  eerder  opgedane  ervaringen  door medewerkers 
ook een belangrijke rol  in veranderingstrajecten. De Leeuw (2000:503) zegt dat dit komt door 
het  gegeven  dat  de  bestaande  cultuur  is  gevormd  door  bewuste  en  onbewuste  processen: 
ervaringen uit  het  verleden. De medewerkers  van een organisatie hebben een  geheugen dat 
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mede wordt bepaald door ervaringen die zij hebben opgedaan. “Te denken valt aan ervaringen 
met eerdere reorganisaties, aan motieven die aan eerdere veranderingen ten grondslag lagen, 
aan onrust die is ontstaan, aan teleurstellingen (deze keer zal het ook wel niks worden) en aan 
het  feit  dat  in  de  bestaande  structuren  veelal  dor  de  organisatieleden  is  geïnvesteerd”  (de 
Leeuw,2000:503).  
Ook Weick (1995) hecht veel waarde aan het verleden. Zo zegt Weick dat betekenisgeving altijd 
achteraf plaatsvindt, omdat mensen reflecteren op wat is gebeurd en achteraf betekenis geven 
aan ervaringen en handelingen. De huidige situatie beïnvloedt de reflectie op het verleden. Zo 
zegt  Weick:  “Whatever  is  occuring  at  the  moment,  will  influence  what  is  discovered  when 
people glance backward”(Weick,1995:26).  
Weick  (1995:26)  zegt  dat  wanneer  toekomstplannen  van  een  organisatie  niet  worden 
gekoppeld aan reflectie en geschiedenis, deze toekomstplannen nutteloos en misleidend zullen 
zijn.  Reflectie  en  geschiedenis  van een organisatie  zijn  van belang omdat  zij  betekenis  geven 
aan de huidige situatie en van invloed zijn op het handelen van individuen in de huidige situatie. 
Ook  zegt Weick  (1995:36)  dat  wanneer  er  betekenis  aan  actie  in  een  andere  context  wordt 
gegeven  (wanneer  het  resultaat  bekend  is),  deze  betekenisgeving  niet  erg  bruikbaar  is  voor 
toekomstige  handelingen. Wanneer  er  in  een  andere  context  betekenis  wordt  gegeven,  dan 
wordt de onzekerheid van de periode in het verleden onderschat. Hier sluit van Gils (2003) zich 
op  aan  en  zegt  dat  eerder  opgedane  ervaringen  voor  weerstand  kunnen  zorgen  bij  een 
veranderingstraject. Van Gils  (2003)  zegt hierover dat de medewerkers dan geen vertrouwen 
hebben in de leiding. De medewerkers kunnen de gevolgen niet overzien en vaak zijn ze bang 
dat ze na de reorganisatie niet beter af zijn. Dit soort gevoelens zijn vaak gebaseerd op eerdere 
soortgelijke  ervaringen  (Gils,2003:23). Moor  (2005:168)  zegt  dat,  voordat  er  een  verandering 
kan plaatsvinden, het van belang  is dat de huidige  situatie  (cultuur) wordt geïdentificeerd en 
wordt begrepen. Veelal is men bezig met de gewenste cultuur in plaats van de huidige cultuur. 
Wanneer men steun wil creëren voor een nieuwe cultuur, dan zal men op de hoogte moeten 
zijn  van  de  huidige  cultuur.  “Veranderen  is  immers  van  hier  naar  daar”  (Moor,2005:167). 
Wanneer er onvoldoende aandacht is voor het ‘hier’, dan zal het lastiger zijn om naar ‘daar’ te 
komen. Het verleden kan worden gezien als een leerschool voor de toekomst.  
 
Wat neem ik mee? 
Nu dat alle theorieën zijn uitgezet, wordt de vraag beantwoord wat hiervan geleerd kan worden 
en wat  ik meeneem op  reis. Hatch  (1993) maakt  een  combinatie  van  Schein(2004)  en Weick 
(1995).  Aannamen,  waarden,  artefacten  en  symbolen  krijgen  betekenis  door  middel  van 
uitingen, realisatie, symbolisering en interpretatie. Hatch zegt dat het vormen van cultuur een 
oneindig, dynamisch proces  is. Wat geleerd kan worden uit het onderzoek van Sims  (2000)  is 
dat het voor een nieuwe CEO van belang is dat deze op de hoogte is van de bestaande cultuur 
in de organisatie. Een belangrijk punt dat van Bordia et al.  (2004) geleerd kan worden,  is dat 
communicatie vanuit het management in een veranderingstraject onzekerheid bij medewerkers 
kan  verminderen.  Niet  alleen  communicatie  maar  ook  betrokkenheid  in  het 
besluitvormingsproces omtrent de verandering kan onzekerheid verminderen bij medewerkers. 
Schein (2004), Weick (1995) en Greiner en Bhambri (1989) tonen allen aan dat een leider een 
belangrijke  rol  heeft  in  een  veranderingstraject. Wat  echter  ook meegenomen wordt,  is wat 
Mosmans en Kienhorst (2006) zeggen, namelijk dat managers ook een belangrijke rol vervullen 
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in een veranderingstraject. Managers kunnen volgens hen gezien worden als de schakel tussen 
de directie  en de uitvoerende medewerkers.  Een  statement  van  Shamir  (in  Schyns,2005:143)  
waar ik in het analyse hoofdstuk op terug kom, is dat de invloed van de leider afhangt van de 
letterlijke afstand tussen de leider en de medewerker. Tot slot wil ik twee waarschuwingen van 
Moor  (2005)  en  Weick  (1995)  benadrukken.  Moor  (2005:168)  zegt  namelijk  dat  het  in  een 
veranderingstraject  van  belang  is  dat  eerst  de  huidige  situatie  geïdentificeerd  en  begrepen 
wordt voordat er een verandering in wordt gezet. Weick (1995:26) geeft als waarschuwing mee 
dat  wanneer  toekomstplannen  van  een  organisatie  niet  worden  gekoppeld  aan  reflectie  en 
geschiedenis, deze toekomstplannen nutteloos en misleidend zullen zijn.  
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Op locatie 
 
Eenmaal op de  locaties, de afdelingen Corporate Affairs  (CA) en Bagage, aangekomen, heb  ik 
antwoord gezocht op mijn hoofdvraag: Welke betekenis geven de medewerkers van afdelingen 
Corporate Affairs en Bagage van Schiphol Group aan leiderschap in een onzekere en dynamische 
periode (februari tot juli 2009)? 
In  dit  hoofdstuk  worden  alle  resultaten  gepresenteerd.  De  afdelingen  CA  en  Bagage  zijn 
onderdeel van de organisatie Schiphol Group, welke ik eerst zal toelichten. De missie en de visie 
worden beschreven en  vervolgens wordt  er  ingegaan op de huidige  situatie. Daarna maak  ik 
onderscheid  in  drie  casussen,  namelijk:  de  herijkte  strategie  (thema:  huidige  situatie),  de 
reorganisatie (thema: leiderschap) en de reorganisatie Activiteiten Waarde Analyse (van 10 jaar 
geleden). Deze  drie  casussen  zijn  van  invloed op de  afdelingen CA  en Bagage  en worden  elk 
afzonderlijk toegelicht. Daarna worden de resultaten weergegeven, waarbij wordt ingegaan op 
de betekenissen die medewerkers aan de drie casussen geven. 
 
In  dit  hoofdstuk  zal  onderscheid  worden  gemaakt  tussen  data  uit  interviews  voor  17 maart 
(COR  aanvraag)  en  na  17  maart.  Dit  onderscheid  wordt  gemaakt  omdat  17  maart  een 
belangrijke  datum  in  het  veranderingstraject  is  geweest  en  van  invloed  is  op  de  gegeven 
antwoorden. Na 17 maart werden de boventallige functies bekend gemaakt; aan het begin van 
mijn onderzoek verwachtte  ik dat de onzekerheid na deze periode zou afnemen. Er  zal  in dit 
hoofdstuk gebruik worden gemaakt van de informatie uit de interviews, mijn observaties en de 
documentanalyse. 
 
De organisatie  
Schiphol Group  is een exploitant  van  luchthavens. De directie geeft aan  (Jaarverslag Schiphol 
Group  2008)  de  ambitie  te  hebben  om  één  van  de  meest  toonaangevende 
luchthavenondernemingen  van  de  wereld  te  willen  zijn.  De  directie  van  Schiphol  Group  wil 
duurzame waarde voor hun stakeholders creëren door het ontwikkelen van AirportCities en het 
positioneren van Amsterdam Airport Schiphol als de meest toonaangevende AirportCity. In het 
jaarverslag  van  2008  wordt  een  AirportCity  beschreven  als  een  dynamische  omgeving  waar 
mensen en bedrijven, logistiek en winkels, informatie en entertainment samenkomen en elkaar 
versterken. Het exploiteren van  luchthavens en het ontwikkelen van AirportCities gebeurt via 
vier  ‘business  areas’:  Aviation,  Consumers,  Real  Estate  en  Alliances  en  Participations.  De 
directie (Jaarverslag 2008) geeft aan dat de vier ‘business areas’ allen hun eigen kracht hebben. 
Zo  geven  zij  aan  dat  Aviation  diensten  en  faciliteiten  levert  aan  luchtvaartmaatschappijen, 
passagiers‐ en afhandelingmaatschappijen. De business area Consumers exploiteert winkels en 
autoparkeerterreinen,  zij  geven  concessies  voor  winkels  en  horecagelegenheden  uit  en  zij 
bieden  de  mogelijkheid  om  te  adverteren  op  Schiphol.  Real  Estate  ontwikkelt,  beheert, 
exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen‐ en buitenland. Alliances 
en Participations versterkt de positie van binnenlandse regionale  luchthavens die tot Schiphol 
Group  behoren.  Ook  zorgt  deze  Business  Area  voor  export  van  de  AirportCity‐formule  aan 
buitenlandse luchthavens. 
Schiphol Group  is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport 
en  Lelystad  Airport  en  bezit  51%  van  de  aandelen  in  Eindhoven  Airport  (Intranet  Schiphol 
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Group).  Dit  onderzoek  heeft  alleen  betrekking  op  Schiphol  Airport  Amsterdam  (Schiphol 
Group). 
 
Om het plaatje van Schiphol Group compleet te maken volgen er cijfers met betrekking tot het 
personeel.  Op  1  januari  2008  waren  er  2579  (2463  FTE’s)  medewerkers  bij  Schiphol  (alle 
locaties) werkzaam. Het percentage dat bij Schiphol Group werkzaam is, is 94,1% van het totaal 
aantal medewerkers van Schiphol. 69% is man en 31 % is vrouw bij Schiphol Group (Jaarverslag 
2008). 

 
 

Bron: jaarverslag 2008 

 
3 cases 
Er volgen nu 3 beschrijvingen van cases die een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. Dit zijn 
de herijkte strategie, de huidige reorganisatie en de reorganisatie Activiteiten Waarde Analyse 
(van 10  jaar geleden).  In deze beschrijvingen worden de handelingen en betekenissen van de 
nieuwe  CEO,  de  heer Nijhuis  gepresenteerd.  Later  in  dit  hoofdstuk  zal weergegeven worden 
welke  betekenis  deze  cases  hebben  voor  de medewerkers  van  de  afdelingen  CA  en  Bagage. 
Eerst ga ik in op de nieuwe CEO van Schiphol Group: de heer Nijhuis. 
 
De nieuwe CEO van Schiphol Group: de heer Nijhuis 
De heer Nijhuis is sinds 1 januari 2009 de nieuwe CEO van Schiphol Group. De heer Nijhuis volgt 
de heer Cerfontaine op die 10 jaar lang de CEO van Schiphol Group was. De heer Nijhuis is op 1 
oktober 2008 als directielid bij Schiphol Group begonnen om zich in te werken. Voordat hij CEO 
van Schiphol Group werd, was hij bestuursvoorzitter van Pricewaterhouse Coopers (PwC); een 
accountantsorganisatie.  In  de  pers  wordt  de  heer  Nijhuis  met  regelmaat  neergezet  als 
‘maatschappelijk  betrokken’.  Dit  komt  niet  alleen  omdat  hij  bij  PwC  de  portefeuille 
maatschappelijk  ondernemen  in  zijn  beheer  had, maar  ook  door  verschillende  nevenfuncties 
die  de  heer  Nijhuis  vervult  (http://www.luchtvaartnieuws.nl/news/?ID=26164, 23‐2‐009).  Zo 
was hij voorzitter van het “Ambassadeursnetwerk dat zich richt op het vergroten van diversiteit 
in  topfuncties,  hij  was  lid  van  de  Commissie  Code  Goed  Bestuur  voor  Goede  Doelen,  hij  is 
voorzitter van ‘Water Right’, bestuurder van de stichting ‘Common Purpose’ en lid van de raad 
van toezicht van de stichting ‘Kids Moving the World’ ” (www.vpro.nl,23‐2‐2009). 
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Dit is wat de heer Nijhuis (Interview De heer Nijhuis, 23‐2‐2009) zei over zijn eerste maanden bij 
Schiphol Group:  “Oktober was gezichten leren kennen, handjes geven, gesprekken voeren wat 
doe je nou precies. En wat speelt er. Tweede maand is een verdieping daarin. Derde maand is 
van wat gaan we doen. En dan bedoel ik er wordt ook heel nadrukkelijk naar je gekeken van wat 
gaan we doen? En de vierde maand is het gewoon logisch dat je de CEO bent. Dat is wel grappig 
als je dat zo ziet hoe zich dat ontwikkelt”. 
 
Herijkte strategie 
Volgens de directie van Schiphol Group (Document Herijkte Strategie Schiphol Group) bevindt 
Schiphol  Group  zich  in  een  veranderlijke  omgeving.  Kende  de  exploitant  van  luchthavens 
jarenlange  groei,  Schiphol  Group  heeft  nu  te maken met  een  afname  van  groei.  De  afname 
houdt  in  dat  er  een  daling  is  in  het  aantal  passagiers  en  in  de  hoeveelheid  vracht.  Schiphol 
Group verwacht dat deze afname niet op korte termijn zal verdwijnen. 
Schiphol Group geeft een aantal oorzaken voor de afname: 

- Wereldwijde economische crisis 
- De  komst  van  concurrerende  luchthavens.  Het  gaat  hier  om  bijvoorbeeld  de  nieuwe 

luchthaven in Dubai. Deze  luchthaven vormt een concurrent voor Schiphol wat betreft 
de overstapfunctie. 

- De  komst  van  nieuwe  vliegtuigtypes.  Het  betreft  hier  low‐cost  maatschappijen  als 
Easyjet en Ryanair. Vanwege de vliegbelasting (milieuheffing) en de luchthavenbelasting 
vinden  zij  Schiphol  te  duur  geworden  en  kiezen  zij  voor  concurrerende  luchthavens: 
België of Duitsland (De Volkskrant,04‐02‐2009). 

Behalve  de  veranderlijke  omgeving  spelen  volgens  de  directie  van  Schiphol  Group  andere 
elementen  in  de  huidige  situatie  ook  een  rol,  namelijk  hoge  prijzen  en  het  creëren  van 
draagvlak  voor  Schiphol.  In  vergelijking  met  concurrerende  luchthavens,  hanteert  Schiphol 
Group hoge prijzen, er  is sprake van hoge tarieven en belastingen voor airlines en passagiers. 
Hierdoor verliest Schiphol Group marktaandeel. 
Schiphol  Group  blijft  moeite  hebben  om  draagvlak  te  creëren  voor  Schiphol  (Airport 
Amsterdam) en de regionale velden, ondanks het feit dat er het Alderstafel akkoord is bereikt 
met  de  omgeving  over  de  groei  van  Schiphol  (Airport  Amsterdam)  
(Intranet Schiphol Group). De tafel van Alders is in 2006 opgericht met als doel “ontwikkelingen 
voor de luchtvaart op Schiphol (Airport Amsterdam), de hinderbeperking en de kwaliteit van de 
omgeving  gezamenlijk  uit  te  werken.”  (www.verkeerenwaterstaat.nl,  25‐02‐2009).  In  het 
Aldersoverleg  doen  Schiphol,  Luchtverkeersleiding Nederland,  KLM,  regionale  bestuurders  en 
een delegatie van bewonersvertegenwoordigers mee, onder leiding van Hans Alders (voormalig 
Commissaris van de Koningin van Groningen). 

 
Wat tenslotte van belang is in de huidige situatie is dat de voormalige CEO van Schiphol Group, 
de heer Cerfontaine plaats heeft gemaakt voor de heer Nijhuis. 

 
De  heer  Nijhuis  heeft  27  januari  2009  een  herijkte  strategie  gepresenteerd.  Bestond  de 
strategie voorheen nog uit 3 pijlers, in de nieuwe strategie zijn er 2, namelijk: Maatschappelijke 
functie en Ondernemende bedrijfsvoering. De heer Nijhuis  (presentatie 27‐01‐2009) kondigde 
de  maatschappelijke  functie  van  Schiphol  aan,  namelijk:  Serving  the  Netherlands.  Anders 
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gezegd:  Nederland  en  de  Randstad  verbinden  met  de  rest  van  de  wereld.  Een  financieel 
gezonde  en  ondernemende  bedrijfsvoering  is  hiervoor  de  randvoorwaarde  (de  heer  Nijhuis, 
Amstelveenweb.com,19‐2‐2009).  Hierdoor  zijn  de  twee  pijlers  onafscheidelijk  met  elkaar 
verbonden. 
 

Herijkte strategie Schiphol Group 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bron: presentatie de heer Nijhuis,27‐01‐2009 
 
 
 
 

De directie van Schiphol Group wilt met deze strategie de meest gewaardeerde luchthaven ter 
wereld te worden. Deze strategie is gebaseerd op 3 kernwaarden (bron: herijkte strategie): 
 

- ‘top connectivity’: van belang is een goede kwaliteit van het netwerk tussen Schiphol en 
de rest van de wereld, voor zowel passagiers als cargo.            

- ‘excellent visit value’: de klant moet tevreden zijn; Schiphol moet een goede omgeving 
bieden voor zaken en ontspanning.                            

- ‘sustainable  returns’:  Schiphol  Group  wil  duurzaam  en  innovatief  zijn  om  zo  hun 
concurrenten  voor  te  blijven.  Een  voorbeeld  is  de  ecobarrier,  (prijswinnaar 
internationale prijsvraag Schiphol) een innovatieve geluidsreducerende voorziening voor 
de Polderbaan (www.luchtvaartnieuws.nl,25‐02‐2009). 

 
De  directie  van  Schiphol  Group  voorspelt  dat  Schiphol  voorlopig  niet  groeit,  het  aantal 
passagiers en vliegtuigbewegingen zal afnemen  in 2009 (document herijkte strategie Schiphol 
Group).  De  heer  Nijhuis  gaf  in  zijn  presentatie  (27‐01‐2009)  aan  dat  als  Schiphol  Group  wil 
blijven  concurreren met  andere  luchthavens  dat  de  prijs  die  de  klanten  betalen  zal  moeten 
gaan dienen als marketinginstrument. Volgens de heer Nijhuis (presentatie 27‐01‐2009) houdt 
dit  in  dat  de  prijzen  voor  de  klanten  omlaag  moeten  gaan.  Een  ander  element  om  de 
concurrentie  bij  te  houden  is  het  blijven  investeren  in  de  kwaliteit  van  Schiphol  Group. Wil 
Schiphol Group de prijzen voor de klanten omlaag brengen en tegelijkertijd blijven investeren in 
de  kwaliteit  van  Schiphol  Group,  dan  zullen  de  bedrijfskosten  (o.a.  onderhoudskosten, 
investeringen, personeelskosten) van Schiphol Group omlaag moeten gaan. 
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Volgens  de  heer  Nijhuis  (interview  de  heer  Nijhuis,25‐05‐2009)  is  een  eerste  stap  in 
kostenreductie een  reorganisatie; een afname  in personeel met 10  tot 25%. Wanneer er een 
afname van 20% in het personeel plaatsvindt, zorgt dit volgens de heer Nijhuis voor maar 2,5% 
in  de  afname  van  ‘visit  costs’  (kosten  van  luchthaven).  Toch  is  het  volgens  de  heer  Nijhuis 
noodzakelijk dat er een afname in personeel plaatsvindt. “Het is een kostenpost waar je meteen 
iets aan kunt doen en mensen spreken het meeste aan. Een verhaal  rondom tickettaks kan  ik 
alleen  maar  vertellen  wanneer  wij  zelf  in  onze  organisatie  snijden”  (Interview  de  heer 
Nijhuis,23‐2‐2009). Op andere kosten moet er ook worden bespaard maar, “het signaal van we 
snijden  in  ons  eigen  vlees,  is  van  belang  voor  Den  Haag,  van  belang  voor  de  omgeving  hier 
omheen, voor alle omwonenden is het van belang dat het minder goed gaat met Schiphol. Het is 
van belang voor onze klanten; de airlines, dat ze weten wat we aan het doen zijn. Dus meedoen 
en de problematiek begrijpen” (Interview de heer Nijhuis,23‐2‐2009). 

 
De heer Nijhuis gaf aan dat de personeelsafname een onderdeel is van de cultuurverandering, 
het doel  is om een van Schiphol Group een Lean & Mean organisatie te maken. Het resultaat 
moet  een  flexibele  en  kostenefficiënte  organisatie  zijn.  De  heer  Nijhuis  wil  lager  in  de 
organisatie  “nadrukkelijker  empoweren  om  de  goede  dingen  te  doen”(  Interview  de  heer 
Nijhuis,23‐2‐2009). De heer Nijhuis heeft al  vrij  snel  geroepen dat het wel het ministerie  van 
Schiphol leek, zo zei hij: 
”Er wordt ontzettend veel overleg gevoerd over van alles en nog wat. De vraag is of je dat echt 
moet doen. Als je daar dus doorheen kijkt dan is de conclusie dat je met minder mensen afkunt. 
Als  je  diezelfde  mensen  blijft  houden  dan  gaat  er  dus  niks  veranderen”(  Interview  de  heer 
Nijhuis,23‐2‐2009).  Volgens  de  heer  Nijhuis  moet  Schiphol  Group  ondernemender  reageren, 
besluitvorming moet geen  jaren duren “dat moet veel korter, veel  sneller”(  Interview de heer 
Nijhuis,23‐2‐2009). Op operationeel gebied  zijn de processen onder  controle volgens de heer 
Nijhuis, nu wil hij kijken of deze ook effectief zijn. “Dat heeft zich vertaald in een reductie van 
mensen”( Interview de heer Nijhuis,23‐2‐2009). 
 
Reorganisatie 
Op 27 2009 januari heeft de heer Nijhuis de herijkte strategie aan de medewerkers van Schiphol 
Group gepresenteerd. De heer Nijhuis was hier al langer mee bezig, zo zegt hij: “Ik ben rond de 
jaarwisseling met de strategie gekomen, op 6 januari heb ik eigenlijk de strategie al verteld aan 
de top 25, het was eigenlijk veel sneller dan ik me had voorgenomen, ik had me voorgenomen 
om dat ergens  in maart, april te doen. Maar  je wordt  ingehaald door de economische situatie 
wat natuurlijk  een hele  zorgelijke  is, wat betekent dat  je  snelheid moet maken. Maar ook de 
verwachtingen van de organisatie, dat men zegt: en wat gaan we nu doen?” ( Interview de heer 
Nijhuis,23‐2‐2009).  
Vanaf  27  januari  tot  14 maart moesten  alle  afdelingen  hun  eigen  processen  beoordelen.  Zij 
moesten de volgende vraag, bedacht door de directie van Schiphol Group, beantwoorden: is de 
activiteit cruciaal voor de bedrijfsvoering en doen wij deze activiteit zelf of besteden wij deze 
uit? De heer Nijhuis (interview de heer Nijhuis,25‐05‐2009) had een afname van 10 tot 25% in 
FTE’s  als  richtlijn  voor  het  beoordelen  van  de  processen  gegeven.  Na  14 maart  toen  iedere 
afdeling haar voorstel af had, heeft de directie van Schiphol Group de plannen verwerkt en er 
een  voorlopig  totaal  beeld  van  gemaakt. Dit  resulteerde  in  een bedrijfsbrede  adviesaanvraag 



 38  

die is voorgelegd aan de Centrale Onderneming Raad (COR). Tot aan 17 maart had de COR de 
tijd  om de  plannen  te  bestuderen  en  om  aanvullende  informatie  in  te winnen. Op  17 maart 
hadden zij hun conclusies verwoord  in een advies aan de directie. 18 maart presenteerde de 
heer Nijhuis de adviesaanvraag aan de medewerkers van Schiphol Group. Hierin werd duidelijk 
welke functies overtollig zouden worden binnen de organisatie. Vanaf 18 maart tot 27 mei zijn 
de bonden en de directie bezig geweest met het maken van een Sociaal Plan. Aan de hand van 
dit plan moesten de managers namen noemen bij de overtollige functies. (Document: Tijdspad 
organisatieaanpassing Schiphol Group). 
 
Activiteiten Waarde Analyse (AWA) 
Uit de  interviews met medewerkers van CA en Bagage bleek dat AWA van betekenis  is  in de 
organisatie.  AWA  bleek  niet  alleen  van  betekenis  voor  medewerkers  die  AWA  hadden 
meegemaakt,  maar  ook  voor  medewerkers  die  na  AWA  bij  Schiphol  Group  waren  komen 
werken.  Hieronder  wordt  beschreven  wat  AWA  was  en  hoe  deze  reorganisatie  tot  stand  is 
gekomen. 
Toen de heer Cerfontaine in 1998 CEO werd bij Schiphol Group, voerde hij binnen een jaar een 
reorganisatie door: Activiteiten Waarde Analyse (AWA). Zijn doel voor AWA was om het bedrijf 
te  veranderen  van  een  “infrastructuur  in  een  onderneming  die  efficiënt werkt, met  aandacht 
voor de klant en met een positief resultaat voor de concurrentiepositie van Schiphol in binnen‐ 
en buitenland”( De Week, nr. 18, 4‐5‐1999). 
AWA is ontstaan naar aanleiding van de meerjarenstrategie Transfer naar de Toekomst (TnT). 
Eind augustus 1998 had de directie van Schiphol een interne taskforce benoemd. Ze hadden de 
opdracht gekregen om “te onderzoeken hoe het proces van strategische besluitvorming binnen 
Amsterdam Airport Schiphol is georganiseerd en wat de toegevoegde waarde van de staven is 
voor de klantgerichtheid van de lijn”( De Week, nr 48 extra uitgave 1998). 
Naar aanleiding van dit rapport heeft de directie van Schiphol Group gevraagd of de taskforce 
een  plan  van  aanpak  wilde  opstellen.  In  het  plan  van  aanpak  waren  de  taken  en 
verantwoordelijkheden van de directie, projectgroep en werkgroepen vastgelegd. 
Het gehele  traject  viel onder de projectgroep, de werkgroepen  formuleerden adviezen.  In de 
trajectgroep zaten de oude leden van de taskforce. Er waren in totaal 8 werkgroepen met ieder 
zijn  eigen  aandachtsgebied.  Een werkgroep  bestond  uit  een  voorzitter,  een  trainee,  twee  of 
meer  leden,  een  lid  vanuit  de  projectgroep  en  een  of  twee  COR‐leden.  De  vraag  die  de 
werkgroepen  meekregen  was:  hoe  organiseer  je  het  onderwerp  of  discipline  waar  je  je  als 
werkgroep over buigt? 
Om het gehele proces te begeleiden, werd er ook gebruik gemaakt van externe adviseurs. 
Als resultaat van AWA waren er vier business units (BU) gevormd: Real Estate, Passagiers, Retail 
en Airlines. De heer Cerfontaine wilde met de aangepaste structuur de strategie van Schiphol 
Group waarmaken: de beste luchthaven van Europa worden en het AirportCity‐ concept blijven 
verbeteren (De Week, nr 48 extra uitgave 1998). 
De reorganisatie had effect op ruim 200 formatieplaatsen; plaatsen verdwenen of verschoven 
of  er  werden  hogere  eisen  aan  de  functie  gesteld.  Voor  de  boventallige  mensen  werd  een 
Sociaal Plan opgesteld. 
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Wat aan de cijfers te zien valt, is dat het aantal personen werkzaam na de reorganisatie weer 
steeg. Uit de interviews met medewerkers bleek dat veel medewerkers verbaasd waren over 
het feit dat er eerst veel formatieplaatsen verdwenen maar dat er al snel weer een stijging in 
het aantal formatieplaatsen zat. Zo zei een medewerker van CA het volgende over de 
reorganisatie AWA: “Dat men het (de reorganisatie) toen nutteloos vond. Omdat daarna net zo 
vele mensen waren als daar voor, dat sommige mensen met enorm veel geld zijn weggegaan en 
daarna weer via via werden ingehuurd.”(Interview medewerker CA, voor 17‐3‐2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Jaarverslag Schiphol Group 2002 
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Afdeling Corporate Affairs 
In dit onderzoek staan twee afdelingen centraal: CA en Bagage. 
De afdeling CA is een stafafdeling onder leiding van de heer Luijten. Op de afdeling werkten 27 
mensen waarvan 5 mannen en 22 vrouwen. De hoofdtaak van deze afdeling is “het uitdragen 
van  het  beleid,  de  strategie  en  kernwaarden  van  de  onderneming  naar  de  in‐  en  externe 
relevante  doelgroepen  door  communicatie,  public  affairs  en  verantwoord  ondernemen” 
(Intranet  Schiphol  Group)5.  De  afdeling  kent  een  platte  structuur:  alle  medewerkers  vallen 
direct onder de heer Luijten. Deze structuur is een jaar van kracht, voorheen vormden de senior 
adviseurs  een  managementlaag  tussen  de  heer  Luijten  en  de  overige  medewerkers.  Op  de 
afdeling zal er een totale afname van 9 mensen plaatsvinden als gevolg van de reorganisatie. 
Op  de  afdeling  is  sprake  van  outsourcen  en  stoppen/afstoten  van  werk  en  van  natuurlijk 
verloop.  Werk  dat  wordt  outgesourced  is:  vertaalwerk  en  een  aantal  adhoc 
communicatieklussen.  Werk  dat  wordt  gestopt/afgestoot  is:  vertaalwerk  intern;  eigen 
lobbykantoor  in  Brussel;  52  interne  nieuwsbrieven;  Schipholland,  Bagageband,  knipselkrant; 
Cito en voorlichtingsmateriaal scholen; Sponsoring Grachtenfestival; Schipholfonds; onderzoek 
naar  werkgelegenheid.  Alle  communicatieactiviteiten  binnen  Schiphol  zullen  na  de 
reorganisatie worden aangestuurd door de afdeling CA. Dit houdt in dat op andere afdelingen 
hierdoor 8 FTE’s komen te vervallen. 
 
Afdeling Bagage 
De afdeling Bagage valt onder de Business Area Aviation, die onder leiding staat van Ad Rutten. 
Binnen de BA Aviation valt de subafdeling Bagage onder de afdeling Airside Operations onder 
de  leiding  van  de  heer  Hellemons.  Bij  Bagage  is  er  sprake  van  132,1  FTE.  De  afdeling  “is 
verantwoordelijk  voor  het  beschikbaar  stellen,  instandhouden  en  ontwikkelen  van 
bagagesystemen”  (Document:  uitwerking  businessplannen,  pag.  14).  In  het  document  De 
uitwerking  van  de  business  plannen  staat,  dat  Bagage  geen  activiteiten  uitvoert  die  niet 
relevant zijn. Wel kan er worden bespaard door middel van andere aanpassingen: delayering en 
ontdubbeling  en  mogelijkheden  voor  partnerships  (uitbesteding).  De  afdeling  Bagage  stond 
onder  leiding van de heer van der Vlis  (midden april) en nu onder de heer Lakerveld. Binnen 
Bagage,  zijn nog 7 afdelingen te onderscheiden,  te weten: Beheer; Logistiek; Ontwikkeling en 
Innovatie;  Planning  &  Control,  Opertions,  Projectbureau  en  Bagage  operational  support.  Dit 
onderzoek  heeft  vooral  betrekking  op  drie  subafdelingen  binnen  Bagage:  Ontwikkeling  en 
Innovatie, Operations en Bagage Operational Support. De subafdeling Ontwikkeling & Innovatie 
bestaat  uit  1  manager  en  4  adviseurs.  Op  deze  afdeling  worden  (technische)  plannen 
ontwikkeld  voor  de  afdeling  Bagage.  De  uitvoering  hiervan  ligt  bij  andere  afdeling.  Een 
voorbeeld is het idee van het laden van bagage met robots (Interviews medewerker Bagage ). 
De  subafdeling  Bagage Operational  Support  heeft  standaard  8 mensen  vast  in  dienst,  verder 
hebben zij ook uitzendkrachten  in dienst en dat aantal varieert van 40  tot 140 per dag. Deze 
afdeling houdt zich bezig met ondersteunende diensten. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met 
de  infrastructuur  rondom  bagage  (Interview  medewerker  Bagage,  voor  17‐3‐2009  ).  Bij  de 

                                                
5Document Uitwerking Business plannen. Dit document was beschikbaar op het Intranet van Schiphol Group (een 
interne website). In dit document, afkomstig van de directie van Schiphol Group, werden de plannen met 
betrekking tot de reorganisatie per afdeling toegelicht. 
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subafdeling Operations zijn 75 mensen werkzaam, die zijn onderverdeeld in teams die worden 
aangestuurd  door  teammanagers.  Deze  afdeling  is  verantwoordelijk  voor  de  beschikbaarheid 
van  de  bagageafhandelingssystemen.  Dit  houdt  in  dat  er  24  uur  per  dag  bagagesystemen 
beschikbaar  zijn  en  dat  het  onderhoudt  hieraan  wordt  uitgevoerd  (Interview  medewerker 
Bagage ). 
 
De twee locaties in beeld 
De  afdelingen  CA  en  Bagage  zijn  apart  van  elkaar  geanalyseerd.  De  afdelingen  worden 
geanalyseerd aan de hand van de drie cases: de herijkte strategie  (waarin de huidige situatie 
centraal  staat),  de  huidige  reorganisatie  en  de  reorganisatie  Activiteiten Waarde  Analyse.  In 
deze  drie  cases  komen  zeven  thema’s  aan  bod  die  aan  de  hand  van  de  interviews  zijn 
geformuleerd. 
Aan de hand van de uitgewerkte interviews zijn de volgende 7 thema’s geformuleerd: 

‐ Ambiguïteit met betrekking tot het doel en de gevolgen van de reorganisatie. 
‐ Onzekerheid over het behouden van banen en over interne verschuivingen. 
‐ Externe dynamiek die van effect zijn op beide afdelingen. 
‐ Communicatie van de lijnmanager naar de medewerkers en onder de medewerkers. 
‐ Leiderschap met betrekking tot de lijnmanagers en de CEO. 
‐ Cultuur: welke gewenst is door het management. 
‐ Historie,  met  betrekking  tot  ervaringen  van  medewerkers  onder  leiding  van  Gerlach 

Cerfontaine. 
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Afdeling Corporate Affairs  
 
De huidige situatie bij CA is dynamisch 
De huidige situatie bij CA werd door de medewerkers dynamisch genoemd. Medewerkers van 
CA gaven drie verschillende redenen die de huidige situatie dynamisch maakte: 

1‐ de economische recessie 
2‐ de nieuwe CEO 
3‐ de herijkte strategie en gepresenteerd door de heer Nijhuis 

Medewerkers van CA zagen de economische recessie als aanleiding voor de herijkte strategie 
en  de  reorganisatie.  Niet  alleen  de  herijkte  strategie  zorgde  voor  verandering  in 
werkzaamheden, ook de  komst  van de heer Nijhuis  had directe  gevolgen  voor CA,  dagelijkse 
werkzaamheden veranderen door de invloed van de heer Nijhuis. Medewerkers van CA gaven 
aan dat de heer Nijhuis de initiatiefnemer was van de herijkte strategie. Medewerkers van CA 
beschouwden  de  herijkte  strategie  als  positief,  waar  medewerkers  zich  echter  zorgen  over 
maakten was een onderdeel van de herijkte strategie: de reorganisatie. 
 
De economische recessie 
Medewerkers van CA zeiden dat de economische recessie van invloed was op de situatie waarin 
de afdeling CA zich verkeerde. Er was  sprake van een economische  recessie die ook Schiphol 
Group raakte. Zo zei een medewerker van CA hier het volgende over: “Nou we leven natuurlijk 
in  een economische  crisis we  leven niet met oogkleppen op. De wereld  in de  luchtvaart  staat 
enorm onder druk” (Interview CA medewerker,voor 17‐3‐2009). 
Medewerkers van CA noemden de algehele economische recessie in Nederland als een van de 
factoren  die  van  invloed was  op  de  situatie  van  Schiphol  Group.  De  recessie  die  volgens  de 
directie  binnen  Schiphol  Group  (Document:  herijkte  strategie  Schiphol  Group)  gaande  was, 
werd niet of nauwelijks door de medewerkers genoemd als reden voor het de herijkte strategie 
en  de  reorganisatie.  De  directie  had  in  de  presentatie  van  de  herijkte  strategie  te  kennen 
gegeven  dat  de  economische  crisis  van  invloed  was  op  de  recessie  (afname  in  vracht  en 
passagiers)  bij  Schiphol  Group.  Andere  redenen  die  worden  genoemd  voor  de  recessie  bij 
Schiphol Group zijn concurrerende  luchthavens en nieuwe vliegtuigtypes  (Document: Herijkte 
strategie, Intranet). 
 
De nieuwe CEO 
De tweede reden die door medewerkers van CA werd gezien als een oorzaak van verandering 
binnen Schiphol Group, was de komst van de nieuwe CEO: de heer Nijhuis. De komst was van 
invloed  op  de  werkzaamheden  van  de  afdeling,  want  de  medewerkers  van  de  afdeling  CA 
hebben persoonlijk met de CEO te maken. Zo zijn er de persvoorlichters die de pers te woord 
staan  en  die  overleg  met  de  heer  Nijhuis  hebben  over  hoe  Schiphol  Group  in  de  media 
verschijnt.  De  subafdeling  Public  Affairs  die  verantwoordelijk  is  voor  “het  creëren  van  een 
extern  en  maatschappelijk  draagvlak  om  de  business  doelstellingen  van  de  onderneming  te 
bereiken”  (Interview  CA  medewerker,  voor  17‐3‐2009).  Deze  afdeling  heeft  ook  regelmatig 
contact  met  de  heer  Nijhuis  om  advies  te  geven  over  beslissingen  op  politiek  vlak.  Ook  de 
subafdeling  Corporate  Communication  heeft  te maken met  de  heer Nijhuis.  Zij  verzorgen  de 
communicatie voor de gehele organisatie, ook wat betreft de  reorganisatie. Een medewerker 
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van CA zei het volgende over de invloed van de heer Nijhuis op de dagelijkse werkzaamheden: 
Veel  onderwerpen die  bij  ons  aan bod  komen  zijn  vooral  strategische onderwerpen die  direct 
worden gelinkt aan wat de directie vindt. Heel vaak ben je op die onderwerpen spreekbuis van 
de directie” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Er  heerst  op  de  afdeling  CA  een  algemeen  beeld  bij  de  komst  van  een  nieuwe  CEO:  “Iedere 
nieuwe CEO gaat reorganiseren, die wil zijn stempel drukken op de organisatie” (interview CA 
medewerker, voor 17‐3‐2009). 
De komst  van de heer Nijhuis had effect op de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers 
van  CA.  Het  beeld  dat  medewerkers  hadden  bij  een  nieuwe  CEO  was,  dat  deze  zou  gaan 
reorganiseren, dit is waar de medewerkers van CA zich het meest zorgen over maakten. 
 
De herijkte strategie gepresenteerd door de heer Nijhuis 
Niet  alleen  ondervonden  medewerkers  van  CA  verschil  in  het  contact  met  de  CEO  door  de 
komst van de heer Nijhuis. Ook de koers van Schiphol Group was gewijzigd door de komst van 
de  nieuwe  CEO.  Een  CA medewerker  zei  het  volgende:“Wat  ik  begrijp  van  Jos  is  dat  hij  een 
efficiencyslag wil maken en dat hij vooral terug wilt naar de core business. Aviation volledig op 
de kaart zetten” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Een herijkte strategie was direct van  invloed op de werkzaamheden van CA. Het was de  taak 
van de afdeling CA om die herijkte strategie naar verschillende fronten te communiceren. 
 
Het verband tussen de drie factoren 
De economische recessie, de komst van de heer Nijhuis en de herijkte strategie werden door de 
medewerkers van CA met elkaar  in verband gebracht, zij waren van invloed op elkaar. Samen 
zorgden  deze  factoren  ervoor  dat  de  situatie  van  de  afdeling  veranderlijk  was.  Zo  zei  een 
medewerker  van CA:“Jos gaat  echt  op de  locatie  staan  van wat  zijn wij  als  Schiphol. We  zijn 
Schiphol en daar moeten we trots op worden.() Ik vind dat wel een uitdaging waar ik wel in mee 
wil gaan. Het is alleen verdomd jammer dat het op personeelsgebied zo een consequentie heeft 
(Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
De economische recessie en de komst van de heer Nijhuis waren volgens medewerkers van CA 
beide aanleiding voor de herijkte strategie en de reorganisatie. Veel medewerkers konden zich 
vinden  in  de  herijkte  strategie:  “ik  vind  het  een  goede  strategie,  ik  kan  mij  er  helemaal  in 
vinden” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Waar meer onrust over was, was de reorganisatie die door medewerkers van CA werd gezien 
als een van de uitwerkingen van de herijkte strategie. Er werd dan ook onderscheid gemaakt 
tussen  de  herijkte  strategie  en  de  reorganisatie.  Vooral  de  reorganisatie  was  wat  de 
medewerkers bezig hield bij CA. 
 
De Reorganisatie: communicatie zorgt voor onzekerheid en ambiguïteit 
Wanneer er gevraagd werd naar het verloop van de reorganisatie, noemden medewerkers van 
CA drie factoren die hen een rol speelden in dit proces: 

1‐ Weinig informatie 
2‐ Onduidelijke informatie 
3‐ Collega’s praten onderling 
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Medewerkers van CA hadden het idee dat er sprake was van informatietekort en onduidelijke 
informatie  met  betrekking  tot  de  reorganisatie.  Medewerkers  verkeerden  in  een  andere 
situatie  dan  zij  gewend  waren.  Het  informatietekort  en  onduidelijkheid  over  informatie 
maakten dat zij zich onzeker voelen. Om enigszins houvast te vinden, gaven medewerkers aan 
dat zij met collega’s onderling praatten over de reorganisatie. De oorzaak van informatietekort 
en onduidelijkheid over informatie was volgens de medewerkers het gebrek aan communicatie 
van het management naar medewerkers. Door gebrek aan communicatie was er op de afdeling 
CA sprake van onzekerheid en ambiguïteit. Het gevolg van de onzekerheid en ambiguïteit onder 
medewerkers  van  CA  was  dat  zij  houvast  zochten  aan  een  soortgelijke  gebeurtenis  uit  het 
verleden, namelijk de reorganisatie van tien jaar geleden: AWA. 
 
Informatie tekort over de inhoud en het proces van de reorganisatie 
De heer Nijhuis had een ‘open’ opdracht aan managers geven wat betreft de reorganisatie, zijn 
opdracht was: “Wetende wat de  strategie  is, de  lean & mean organisatie, het nadenken over 
outsourcen  of  zelf  doen, wat  betekent  dat  voor  jouw organisatieonderdeel? Wat  verwacht  je 
van de andere organisatieonderdelen om zelf beter te functioneren en het aantal mensen dat ik 
in mijn hoofd heb is 500” (Interview De heer Nijhuis, 25‐05‐2009). 
Hierdoor hadden de managers van de afdelingen veel ruimte gekregen om de reorganisatie op 
hun eigen manier door  te voeren. Zo ook de manager van CA: de heer Luijten. Medewerkers 
van CA vonden dat de heer Luijten weinig  informatie gaf met betrekking tot de reorganisatie, 
hierdoor  spraken mensen  op  de  afdeling  CA  van  informatietekort.  Het  informatietekort  had 
betrekking op verschillende onderwerpen binnen de reorganisatie, zo zei een medewerker het 
volgende  over  de  eindverantwoordelijkheid  van  de  reorganisatie:  “Ik  weet  niet  wie  er 
eindverantwoordelijkheid  heeft  over  de  personen  die  de  functies  moeten  gaan  vervullen” 
(Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009).   
Ook is er onduidelijkheid over de inhoud van de reorganisatie, zo zei een medewerker hierover: 
“Maar dan nogmaals ik speculeer op iets waarvan ik niet weet wat nu de uiteindelijke uitkomst 
wordt. Want ik ken het hele plan niet” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Een veel gehoord citaat over het tekort aan informatie op deze afdeling was:  “Het enige wat ik 
hoor is wat Paul heeft verteld. En dat is bijzonder weinig” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐
2009). 
Er  heerste  onder  de  medewerkers  onduidelijkheid  over  de  inhoud  en  het  proces  van  de 
reorganisatie.  Dit  tekort  aan  informatie  zorgde  voor  onzekerheid  bij  medewerkers  op  de 
afdeling. Zo zei een medewerker over het informatietekort:  
“De onzekerheid tot die tijd, dat lijkt wel alsof het zich opbouwt. Soms denk ik makkelijk van oke 
jongens so be it en accepteer ik het. Maar er zijn ook momenten dat ik denk van ja jeetje wat 
wordt  mijn  toekomst  dan  en  dat  heeft  met  mijn  persoonlijke  gevoel  te  maken.”  (Interview 
medewerker CA, voor 17‐3‐2009). 
Niet iedereen op de afdeling Communicatie werd onzeker van het informatie tekort:  “Nee als 
je je hier zorgen om gaat maken dan kun je net zo goed aan een boom gaan hangen, er is echt 
nog  wel  iets  meer  in  het  leven  dan  een  baan  hoor.  Je  moet  uitgaan  van  je  eigen  kracht” 
(Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
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Onduidelijkheid over het doel van de reorganisatie 
Er  was  niet  alleen  sprake  van  informatietekort,  de  informatie  waar men  wel  over  beschikte 
vonden medewerkers van CA vaak niet duidelijk. Medewerkers waren op zoek naar een doel 
van  de  reorganisatie  en  probeerden  vaak  een  koppeling  te maken  tussen  de  strategie  en  de 
reorganisatie. Zo zei een medewerker van CA: “Ja , maar volgens mij misschien zit ik er naast, ik 
heb geen doel van de reorganisatie gezien” ( Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009.) 
Een andere medewerker zei: “Maar de precieze, dat lean en mean, ik vind het een beetje, wat 
heeft  het  voor nut om een afdeling als  inrichting out  te  sourcen”  (Interview CA medewerker, 
voor 17‐3‐2009). 
Deze  onduidelijkheid  heerste  op  de  afdeling  CA  ondanks  het  feit  dat  alle  medewerkers  de 
presentatie  van  de  heer  Nijhuis  (27‐01‐2009)  over  de  herijkte  strategie  hadden 
bijgewoond/gezien. Omdat de informatie soms onduidelijk was, was er sprake van ambiguïteit. 
Dit  uitte  zich o.a.  in  de  interpretatie die men gaf  aan het doel  van de  reorganisatie.  “Wat  ik 
begrijp van Jos is dat hij een efficiencyslag wil maken en dat hij vooral terug wilt naar de core 
business. Aviation volledig op de kaart zetten” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Een collega gaf een andere betekenis aan de reorganisatie “Het doel zou de continuïteit van de 
onderneming en het waarborgen van de continuïteit kunnen zijn. ” (Interview CA medewerker, 
voor 17‐3‐2009). 
De  uitwerking  en  de  gevolgen  van  de  reorganisatie  waren  voor  niemand  bij  Schiphol  Group 
bekend, dit  is ook  lastig  te voorspellen. Toch werd er door de medewerkers van CA wel over 
nagedacht en ook hier verschilden de meningen over. “Ik kan me best  voorstellen dat er een 
regeling komt voor alle 55+. Dat is altijd het eerste waarnaar gegrepen wordt ook in de overheid 
55+  krijgt  een  regeling  om  te  vertrekken”  (Interview  CA  medewerker,  voor  17‐3‐2009).  Een 
andere medewerker van CA zei: 
“Ik denk dat we een hele moeilijke tijd gaan krijgen. Dat dat heel erg veel angst gaat oproepen, 
ook de komende ontwikkelingen. Het komende half jaar. Dat mensen op een gegeven moment 
weten  dat  ze weg moeten,  dat wordt  vreselijk  hier.  ”  (Interview  CA medewerker,  voor  17‐3‐
2009). 

 
Door het tekort aan en de onduidelijke informatie gaan collega’s onderling praten 
Naast  dat  er  het  gevoel  heerste  dat  er  gebrek  was  aan  informatie  en  dat  de  informatie 
onduidelijk  was,  werden  ook  meningen  en  beelden  gevormd  door  medewerkers  van  CA 
doordat  collega’s  onderling met  elkaar  over  de  reorganisatie  praatte.  Zo  zei  iemand  van  de 
afdeling CA: “Het  is echt het onderwerp waar het over gaat dat  is al weken zo” (Interview CA 
medewerker, voor 17‐3‐2009). 
En ook werd er gezegd: “Vooral de mensen die zich zorgen maken praten er het meeste over” ( 
Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). En: “Ja, er wordt heel veel over gepraat, heel veel 
over gepraat ()Tijdens de lunch en zo” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
De  reorganisatie was niet alleen een onderwerp voor een serieus gesprek, op de afdeling CA 
werden er ook veel (cynische) grapjes over gemaakt: “Men zegt tot maandag, als ik er dan nog 
zit” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Ook  tijdens  de  lunch werd  er  zo  nu  en  dan  over  gesproken, maar meestal  op  een  grappige 
manier  (Het  volgende  voorbeeld  komt  van  een  observatiemoment).  Tijdens  een  lunch  kwam 
een keer ter sprake dat de reorganisatie nog geen naam had. AWA (activiteiten waarde analyse, 
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reorganisatie  onder  leiding  van  de  heer  Cerfontaine)  werd  ook  wel  ‘alles  wordt  anders’ 
genoemd.  Tijdens  de  lunch  werden  er  namen  voor  de  nieuwe  reorganisatie  bedacht:  het 
Slachthuis,  de  Bunker,  B2B:  Back  to  Basis,  er  werd  om  gelachen.  Er  werd  geopperd  om  een 
prijsvraag uit te schrijven op Intranet voor een naam voor de reorganisatie, ook hier werd om 
gelachen. 
 
Activiteiten Waarde Analyse (AWA): een onderdeel van de huidige cultuur 
Een  ander  veel  genoemd  thema,  dat  tot  nu  toe  nog  niet  aan  bod  is  geweest,  is  historie;  de 
referentie van medewerkers naar AWA (reorganisatie onder  leiding van de heer Cerfontaine). 
Omdat  er  sprake  was  van  informatietekort  en  onduidelijkheid  over  informatie,  gingen 
medewerkers  niet  alleen  onderling  met  elkaar  praten,  ook  gingen  zij  op  zoek  naar  een 
vergelijkbare situatie: AWA 
 
De tijd met de heer Cerfontaine als CEO kwam in de interviews veel aan bod. Medewerkers van 
CA blikte terug op zijn reorganisatie AWA, maar ook op de manier waarop de heer Cerfontaine 
leiding gaf. Een medewerker van CA zei hier het volgende over: “Even over Gerlach. Die heeft 
dit 10 jaar gedaan dat is wel erg lang voor een CEO. Dat is heel erg lang. En wat ik begreep toen 
ik  binnenkwam,  van  nou  ja  het  is  goed  dat  hij  weggaat  want  hij  is  een  beetje  over  zijn 
houdbaarheidsperiode heen. Het was echt mister Schiphol en hij heeft natuurlijk een hele hoop 
goede dingen gedaan” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Medewerkers  van  CA  zagen  ook  verschil  in  de  strategie  van  de  heer  Cerfontaine  en  de  heer 
Nijhuis.  “Gerlach  was  heel  erg  op  innovatie  en  duurzaamheid. We  waren  toen  ook  best  wel 
bezig met die green Airport of die green hub, green Airport city ja dat was duidelijk vanuit zijn 
rol van leider dat hij dat belangrijk vond” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Wanneer  medewerkers  het  over  de  heer  Cerfontaine  hadden,  noemde  men  vaak  de 
reorganisatie  die  hij  heeft  doorgevoerd.  Niet  alleen  de  medewerkers  die  AWA  hadden 
meegemaakt noemden deze reorganisatie. Wat opvallend was, was dat ook medewerkers die 
AWA niet hadden meegemaakt, in interviews wel hierover begonnen.  Een medewerker zei het 
volgende  over  AWA:  “We  hebben  een  jaar  of  10  geleden  een  grote  reorganisatie  gehad, 
kennelijk is dat inherent aan een nieuwe directeur” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Een  andere medewerker  die  AWA  niet  had meegemaakt  zei:  “Gerlach  heeft  het  ook  gedaan 
toen hij binnen kwam. Zat jij toen al hier? Nee, daar hoor je alleen maar over. Daar wordt nog 
steeds over gesproken (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Ondanks dat medewerkers van CA zich bezig hielden met de tijd met de heer Cerfontaine als 
CEO en in het bijzonder AWA, trok De heer Nijhuis zich niks van AWA aan. “Ik heb me overigens 
helemaal niks aangetrokken van het AWA geneuzel. Wat daar goed en minder goed is gegaan 
interesseert me ook niet” (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009). 
Wel had de heer Nijhuis naar aanleiding van AWA ervoor gekozen om geen externe adviseurs in 
te huren maar om de directeuren/managers zelf het vertrouwen te geven om dit proces door te 
voeren (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009). 
AWA heeft voor veel medewerkers van CA wel betekenis. AWA is een stukje geschiedenis van 
de  organisatie  die  veel  medewerkers  met  zich  meedragen.  Over  het  algemeen  waren 
medewerkers niet heel positief over AWA. Dit kan van invloed zijn op de huidige reorganisatie.  
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Afdeling bagage 
 
Omdat  er  binnen  Bagage  sprake  is  van  meerdere  managers,  ligt  het  niet  voor  de  hand  te 
expliciteren welke manager er wordt bedoeld wanneer er over een manager gesproken wordt. 
Daarom worden hun namen niet  bij  de  interviews weergeven,  dit  om anonimiteit  te  kunnen 
garanderen. 
 
De huidige situatie is dynamisch  
Medewerkers  van  Bagage  gaven  aan  dat  er  drie  factoren  waren  die  voor  een  dynamische 
situatie zorgden op de afdeling Bagage: 

1‐ de economische recessie 
2‐ de nieuwe CEO 
3‐ de herijkte strategie gepresenteerd door de heer Nijhuis 

Medewerkers van Bagage zagen de algehele economische recessie in Nederland en de daling in 
passagiers  bij  Schiphol  als  aanleiding  voor  de  herijkte  strategie  en  de  reorganisatie.  Van  de 
komst van de heer Nijhuis ondervonden de meeste medewerkers van Bagage alleen  indirecte 
invloed  op  hun  werkzaamheden.  Medewerkers  bij  Bagage  waren  erg  te  spreken  over  de 
herijkte strategie. Over de reorganisatie die daar onderdeel van was, waren medewerkers van 
Bagage  minder  over  te  spreken.  Wel  waren  medewerkers  erg  te  spreken  over  hoe  het 
reorganisatieproces verliep. 
 
Economische recessie 
Medewerkers van Bagage gaven aan dat er sprake was van een economische recessie die ook 
Schiphol  Group  en  daarmee  de  afdeling  Bagage  raakte.  Bij  bagage  zijn  medewerkers  op  de 
hoogte van de recessie (afname in passagiers en vracht) bij Schiphol en zien dit als aanleiding 
voor de herijkte strategie en de reorganisatie, zo zei een medewerker: “Zeker het gegeven het 
klimaat waar we in zitten, het is gewoon een heel slecht economisch klimaat. Wat er voor een 
conjunctuurgevoelige luchthaven er gewoon inhakt. Als je kijkt naar de passagiers aantallen die 
gewoon  heel  scherp  teruglopen  is  het  ook  vanuit  dat  oogpunt  een  goed  signaal  een  goed 
moment om de organisatie daarop aan te passen” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐
2009). 
 
Nieuwe CEO 
Een  andere  belangrijke  factor  volgens  medewerkers  van  Bagage  die  van  invloed  was  op  de 
veranderingen binnen Schiphol Group, was de komst van de nieuwe CEO, de heer Nijhuis. De 
afdeling Bagage koppelt de  reorganisatie aan de nieuwe CEO. Veel medewerkers  van Bagage 
hadden met de komst van de heer Nijhuis verwacht dat er een reorganisatie zou komen. Een 
medewerker  zei hier het  volgende over: “Nou  ik had een vermoeden want dit  is nu de derde 
reorganisatie die ik mag meemaken. Op het moment dat er een nieuwe CEO komt die zijn eigen 
toko  weer  gaat  inrichten,  die  of  met  een  opdracht  komt  of  die  zelf  al  de  organisatie  gaat 
aanpassen naar  zijn wens en naar  zijn  inzicht op  te bouwen”  (Interview medewerker Bagage, 
voor 17‐3‐2009). 
Veel  medewerkers  van  Bagage  hadden  geen  persoonlijk  contact  met  de  heer  Nijhuis,  een 
medewerker  van  Bagage  zei:  “Ik  heb  weinig  contact  met  Jos,  hij  is  een  keer  in  het 
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bagagesysteem geweest, ik heb daar een presentatie gegeven() voor de rest weet ik nog weinig 
van hem, merk ik te weinig van hem behalve de reorganisatie en dat is wel genoeg” (Interview 
medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Doordat medewerkers  van Bagage weinig  persoonlijk met  de  heer Nijhuis  te maken hadden, 
was de komst van de heer Nijhuis volgens medewerkers van Bagage niet direct  (wel  indirect) 
van  invloed op hun dagelijkse werkzaamheden, want:  “Verantwoordelijkheden die  ik  heb  zijn 
niet anders  toen met Cerfontaine.  Ik merk het  in de herijkte  strategie dat er  echt een andere 
wind is gaan waaien door het bedrijf” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Een andere medewerker zie hierover: “Als er een nieuwe leider komt en het bedrijf draait goed 
dan moeten we er eigenlijk niks van merken. Ons eigen proces, je doet gewoon je ding, het zou 
vreemd zijn als je dat ineens moet veranderen vind ik. Dan doe je het als afdeling niet goed. We 
hebben nu zo iets van hij is de nieuwe directeur, en die begint de dingen te veranderen ja tuurlijk 
over 1,5 jaar gaan we daar wel wat van merken ja” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐
2009). 
 
De herijkte strategie 
Tenslotte, wat volgens medewerkers van Bagage samenhing met de komst van de heer Nijhuis, 
was dat de herijkte strategie voor verandering zorgde. Medewerkers van Bagage waren positief 
over de herijkte strategie. Een medewerker van Bagage zei hier over: “Wat wel goed is,  is dat 
nu  eindelijk  is  er  eens  een  nieuwe  strategie  komt  en  een  masterplan.  Dat  hebben  we  de 
afgelopen jaren niet gehad ()het is natuurlijk niet alleen een wisseling van CEO maar het is ook 
een wisseling van de keuze om niet te privatiseren” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐
2009). 
Medewerkers  van  Bagage waren  enthousiast  over  de  herijkte  strategie  omdat  in  de  herijkte 
strategie  Business  Area  Aviation  (hier  valt  de  afdeling  Bagage  onder)  de  kern  van  Schiphol 
Group  is  (Document:  Uitwerking  business  plannen  Schiphol  Group  ).  Dit  komt  doordat  de 
kernfunctie  van Schiphol  in de herijkte  strategie  ‘verbinden’  is  (Document: Herijkte  strategie, 
Schiphol Group). Dit betekent dat de  core business  (weer) bij de Business Area  (BA) Aviation 
komt te liggen. Volgens medewerkers van Bagage lag onder leiding van de heer Cerfontaine de 
nadruk op de andere Business areas: Consumers en Real Estate omdat daar winst  te behalen 
viel  (Interview medewerkers  Bagage,voor  27‐3‐2009). Medewerkers  van  Bagage  voelden  zich 
“ondergeschikt aan Consumers en Schiphol Real Estate”  (Interview medewerker Bagage,  voor 
17‐3‐2009).  
Met de herijkte strategie keert het tij. Een ander punt waarom vooral de managers bij Bagage 
zich konden vinden in de strategie was het feit dat managers bij Bagage vonden dat BA Aviation 
vorig jaar de start had gemaakt van de herijkte strategie. Zo zei een medewerker van Bagage: 
“De  strategie  die  is  van  Aviation.()  Dat  is  nu  de  strategie  die  dit  bedrijf  heeft  genomen” 
(Interview manager Bagage, na 17‐3‐2009). 
Bij  BA  Aviation  waren  managers  vorig  jaar  begonnen  met  een  cultuurverandering  en  een 
herijkte strategie. De heer Nijhuis erkende dat de herijkte strategie voortkwam uit de opgezette 
strategie  van  Aviation.  “Ik  vind  het  fantastisch  dat  mensen  denken  dat  wij  hem  hebben 
overgenomen.() Aviation was wel bezig al met de strategie. Ik denk dat wij daar op doorgepakt 
hebben” (Interview heer Nijhuis, 25‐5‐2009). 
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Niet alleen konden medewerkers van Bagage zich vinden in de herijkte strategie, over de gehele 
cultuurverandering  die  de  heer  Nijhuis  voor  ogen  heeft  waren  medewerkers  van  Bagage  te 
spreken.  Medewerkers  van  Bagage  gaven  aan  dat  zij  vonden  dat  Schiphol  Group  op  een 
ministerie leek, wat volgens medewerkers van Bagage toe was aan verandering. “En als je echt 
kijkt  naar  de  kern,  dan  zitten we  nu  heel  veel  in  de  controle.  Dat  is  allemaal  ook  vanuit  die 
privatisering en verantwoording en de boekhouding, heel veel controle. Als je dat wilt ombuigen 
naar  veel  meer  mensgericht,  snel  schakelen,  vertrouwen  in  elkaar  en  ook  fouten  maken” 
(Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Een andere medewerker zei het volgende: “Dat we minder ambtelijk zijn. We zijn nu een redelijk 
bureaucratische  organisatie.  Als  er  een  beslissing  zegmaar  buiten  bagage  genomen  moet 
worden,  dan moet  echt  iedereen  zijn  plasje  daar  over  heen  doen.  Iedereen moet  er wat  van 
vinden  en  dat  is  natuurlijk  wel  typisch  Schiphol”  (Interview medewerker  Bagage,  voor  17‐3‐
2009). 
 
Het  verband  tussen  de  economische  recessie,  de  komst  van  de  nieuwe CEO en  de  herijkte 
strategie 
De  algehele  economische  recessie  in Nederland  en  de  daling  in  passagiers  bij  Schiphol werd 
door medewerkers van Bagage als reden gezien voor herijkte strategie en de reorganisatie. De 
komst van de heer Nijhuis en daarmee de invoering van de herijkte strategie waren van invloed 
op  de  afdeling  Bagage.  Medewerkers  van  Bagage  waren  positief  gestemd  over  de  herijkte 
strategie omdat Business Area Aviation weer  core business werd. Veel medewerkers  hadden 
geen  persoonlijk  contact  met  de  heer  Nijhuis.  Zijn  komst  had  dan  vaak  ook  alleen  indirect 
invloed op de werkzaamheden van de medewerkers van Bagage. Over de reorganisatie waren 
medewerkers van Bagage niet erg enthousiast. Maar medewerkers van Bagage waren wel erg 
te spreken over de manier waarop de reorganisatie naar hen werd gecommuniceerd. 
 
De reorganisatie: eerlijke en open communicatie zorgt voor onzekerheid en ambiguïteit 
Volgens medewerkers  van  Bagage waren  er  twee  factoren  die  voornamelijk  speelden  in  het 
proces rondom de reorganisatie en die hadden te maken met de communicatie: 

1‐ eerlijke en open communicatie 
2‐ vragen die (nog) niet beantwoord kunnen worden 

Medewerkers  bij  Bagage  waren  erg  te  spreken  over  de  eerlijke  en  open  communicatie. 
Ondanks  de  open  en  eerlijke  communicatie  was  er  sprake  van  onzekerheid  en  ambiguïteit. 
Doordat  medewerkers  vaak  over  veel  informatie  over  de  reorganisatie  beschikten,  riep  dit 
nieuwe  vragen  op.  Niet  op  alle  vragen  kon  antwoord  worden  gegeven,  wat  zorgde  voor 
onzekerheid.  Ambiguïteit  onder  medewerkers  bij  Bagage  trad  op  doordat  medewerkers  de 
ontvangen informatie over de reorganisatie op geheel eigen wijze interpreteerden. 
 
Eerlijke en open communicatie 
De medewerkers van de afdeling Bagage vonden dat er binnen hun afdeling en binnen Business 
Area Aviation open en eerlijk  gecommuniceerd werd over de  reorganisatie.  Een medewerker 
van Bagage zei hier het volgende hier over: “Dat heeft tot gevolg dat, wat je ziet bij Aviation en 
bij Airport operations  is dat daar heel vrij en open gesproken wordt met de medewerkers over 
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wat  de  conceptplannen  zijn,  wat  de  ideeën  zijn”  (Interview medewerker  Bagage,  voor  17‐3‐
2009). 
Een andere reden waarom medewerkers van Bagage zo positief waren over de communicatie 
hing samen met het feit dat medewerkers zich betrokken voelden bij het de reorganisatie. “Er 
zijn dus opdrachten gegeven om die 10  tot 25% besparing  te doen,  vanuit Aviation  is er  voor 
gekozen om dat met de medewerkers te doen en de medewerkers er bij te betrekken” (Interview 
medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Medewerkers  van  de  afdeling  Bagage  waren  het  er  over  eens  dat  er  open  en  eerlijk 
gecommuniceerd  werd.  Desondanks  werd  de  gegeven  informatie  door  individuen  op  geheel 
eigen wijze geïnterpreteerd. Dit had onder andere betrekking op het doel en de gevolgen van 
de  reorganisatie.  Een  medewerker  gaf  de  volgende  interpretatie  aan  het  doel  van  de 
reorganisatie:  “We moeten  efficiënter  zijn,  we  moeten  rendabel  blijven.  Plus  daarbij  dat  we 
meer tot de kerntaken moeten komen” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Een  andere  collega  zegt  het  volgende  over  het  doel:  “het  doel  is  strategie  en  daarmee  een 
aangepaste  organisatie  om  uiteindelijk  de  most  preferred  Airport  van  Europa  te  worden” 
(Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Ondanks  het  feit  dat  de medewerkers  beide  bij  Bagage werkten,  gaven  zij  ieder  een  andere 
interpretatie aan het doel van de reorganisatie. 
Het  zelfde gold voor de eventuele gevolgen van de  reorganisatie. Op de afdeling Bagage had 
ieder hier zijn eigen gedachten bij. Medewerkers voorspelden een afname in betrokkenheid als 
gevolg  van  de  reorganisatie.  “En  zeker  de  betrokkenheid  dat  dat  ook  wel  minder  zal  gaan 
worden” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Andere  medewerkers  van  Bagage  hielden  zich  meer  bezig  met  het  Sociaal  Plan  dat  op  het 
moment van het interview nog niet klaar was. “Ik verwacht wel dat er nog iets gaat gebeuren al 
zou ik maar naar mijzelf kijken. Ik ben volgend jaar 60. Er komt sowieso een sociaal plan aan die 
iets zegt over 60 plussers en zo zijn er meer natuurlijk” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐
3‐2009). 
 
Open en eerlijke communicatie vraagt om meer informatie 
Ondanks het feit dat er open en eerlijk gecommuniceerd werd, was er op sommige vragen (nog) 
geen antwoord. Het tekort aan informatie leidde tot onzekerheid bij medewerkers van Bagage. 
De onzekerheid betrof niet  zo  zeer over de vraag of men  zijn of haar baan mocht behouden 
maar  de  onzekerheid  betrof  de  interne  veranderingen.  Binnen  Bagage  zouden  een  aantal 
mensen  van  functie  wisselen.  Dit  hield  in  dat  deze medewerkers  van  Bagage  in  een  andere 
situatie  terecht  zouden  komen.  Het  betrof  niet  alleen  de  medewerkers  van  Bagage  die  de 
verandering  betrof,  maar  ook  de  medewerkers  die  met  hen  samenwerkten.  Zo  zei  een 
medewerker  van  Bagage  hierover:  “De  onzekerheid  is  hoe  die  nieuwe  manager  zal  gaan 
reageren. Hoe zij haar beleid gaat neerzetten” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
In sommige gevallen wisten de desbetreffende personen al hij of zij  intern een andere functie 
zou  gaan bekleden.  Fragment uit  een  interview: Heeft u geen angst dat u niet die manager 
bent? “Ik weet al dat ik niet die manager ben, dat is al gecommuniceerd. Er is mij aangeboden 
om het masterplan deel 2 te trekken” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Doordat de medewerkers veel informatie kregen met betrekking tot de herijkte strategie en de 
reorganisatie,  riep  dit  vragen  op.  Deze  vragen  konden  destijds  lang  niet  altijd  beantwoord 
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worden omdat het antwoord nog niet bekend was. Medewerkers zochten naar antwoorden op 
de vragen en grepen terug op een soortgelijke situatie uit het verleden: AWA. 
Het is lastig om te zeggen of collega’s hier onderling ook over praten en wat het effect hiervan 
is. Ik heb bij deze afdeling niet geobserveerd en hier kan ik geen uitspraken over doen. 
 
Twee belangrijke  thema’s  in het  reorganisatieproces van Bagage:  communicatie en historie 
(AWA) 
In de drie  cases: de herijkte  strategie, de huidige  reorganisatie en  reorganisatie  van  tien  jaar 
geleden, spelen twee thema’s een grote rol: communicatie en historie. 
Onder medewerkers van Bagage speelt de tevredenheid over de communicatie een iets grotere 
rol dan de reorganisatie AWA. Medewerkers van Bagage waren erg tevreden over de eerlijke en 
open  communicatie  betreft  de  reorganisatie.  Omdat  echter  niet  alle  vragen  beantwoord 
konden worden  zochten medewerkers  houvast  in  een  vergelijkbare  situatie  uit  het  verleden: 
AWA.  
 
Transparante communicatie zorgt voor onzekerheid 
Zoals net al  is gezegd, waren medewerkers van Bagage erg te spreken over de communicatie 
wat betreft de reorganisatie. Maar ook managers van Bagage waren positief over de open en 
eerlijke manier van communiceren. Zo zei een manager van Bagage hier over: “Ik moet zeggen 
dat wij binnen ons managementteam bagage een hele open communicatie hebben. Vanaf dag 1 
dat er sprake was van een aanpassing in de organisatie, op welke manier dan ook maar vooral 
gebaseerd op de nieuwe  strategie  is daar  in alle openheid bij  ons over gesproken”  (Interview 
manager Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Een voorbeeld van de communicatie waar medewerkers bij Bagage tevreden over waren was 
het feit dat de medewerkers van Bagage op de hoogte waren van de plannen die de managers 
gingen  indienen  bij  de  Centrale  Ondernemings  Raad  (COR).  Zo  zei  een  medewerker:  “Van 
bagage  weet  ik  dat  de  club  van  ontwikkeling  en  innovatie  samengevoegd  gaat  worden,  als 
voorstel, met de afdeling logistiek” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Een andere medewerker vertelde: “Maar met een open vizier. Bij ons moeten er dus 6 er wel uit 
wat natuurlijk gewoon niet leuk is, maar wel duidelijk” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐
3‐2009). 
Doordat  er  open  en  eerlijk  naar  medewerkers  van  Bagage  werd  gecommuniceerd,  hadden 
medewerkers  van  Bagage  vragen  waar  antwoorden  nog  niet  op  gegeven  konden  worden 
(bijvoorbeeld over de  gevolgen  van de  reorganisatie).  Er was  sprake  van  informatietekort  als 
gevolg  van  de  open  en  eerlijke  communicatie.  Het  gevolg  hiervan  was  onzekerheid  bij 
medewerkers  van  Bagage.  De  onzekerheid  betrof  niet  baanonzekerheid  maar  betrof  de 
onvoorziene  gevolgen  van  de  reorganisatie.  Bij  de  afdeling  Bagage  zorgde  een  teveel  van 
informatie en transparante informatie voor onzekerheid onder de medewerkers. 
 
Activiteiten Waarde Analyse: onderdeel van de huidige cultuur 
Medewerkers  op  de  afdeling  Bagage  kregen  geen  antwoord  op  hun  vragen wat  zorgde  voor 
onzekerheid.  Medewerkers  van  Bagage  zochten  houvast  en  gingen  op  zoek  naar  een 
vergelijkbare situatie en vonden deze  in de eerdere reorganisatie AWA. Een fragment uit een 
interview: “U noemt nu 3 ‘categorieën’ waaronder leeftijd… “dat is met ervaring van de vorige 
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reorganisaties geweest. Mensen die een bepaalde leeftijd hadden die konden er eerder uit gaan, 
vrijwillig zelfs” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Medewerkers  van  Bagage  hadden  veel  informatie met  betrekking  tot  de  reorganisatie.  Deze 
informatie  riep  nieuwe  vragen  op, maar  op  deze  vragen waren  vaak  nog  geen  antwoorden. 
Medewerkers van Bagage waren net zo goed op de hoogte als de managers bij Bagage met het 
gevolg dat de managers geen antwoord op de vragen van medewerkers kon geven.  
Medewerkers van Bagage grepen terug op een soortgelijke ervaring uit het verleden, AWA, om 
daar  antwoorden  te  zoeken  op  hun  vragen  over  de  huidige  reorganisatie.  Onder  de 
medewerkers van Bagage speelt AWA nog steeds. Wat ik net al bij de afdeling CA aangaf, is dat  
de  heer  Nijhuis  geen  rekening  had  gehouden  met  de  gevolgen  van  AWA  toen  hij  deze 
reorganisatie startte (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009). 
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Afdeling Corporate Affairs (CA) na 17 maart 2009‐05‐31 
 
In dit hoofdstuk ga  ik  in op de tijd na 17 maart, de tijd nadat de adviesvraag door de directie 
van Schiphol Group bij de COR was ingediend. In dit hoofdstuk komt alleen de CA aan bod. Er 
zijn te weinig data over de periode na 17 maart bij Bagage om hier relevante uitspraken over te 
doen. 
Op  de  afdeling  CA  bleef  na  17  maart  de  onzekerheid  voortduren.  Op  18  maart  tijdens  een 
presentatie  van  de  heer  Nijhuis  was  bekend  gemaakt  welke  functies  er  boventallig  waren 
verklaard. Medewerkers  van  CA moesten  wachten  op  het  Sociaal  Plan  voordat  het  duidelijk 
werd welke medewerkers gekoppeld werden aan de boventallige  functies.  In het Sociaal Plan 
zouden  regels  staan  (met  betrekking  tot  leeftijd  en  de  periode  dat  medewerkers  in  dienst 
waren)  en  aan  de  hand  daarvan  zouden  managers  medewerkers  bij  boventallige  functies 
moeten  aanwijzen.  Niet  alleen  de  medewerkers  maar  ook  de  manager  van  CA  waren 
afhankelijk  van  het  Sociaal  Plan  die  de  bonden,  de  COR  en  de  directie  van  Schiphol  Group 
opstelden. 
 
Bekendmaking adviesaanvraag 
Op  17  maart  werd  de  adviesaanvraag  bij  de  COR  in  gediend.  Op  18  maart  vond  er  een 
personeelsbijeenkomst plaats waarin de heer Nijhuis een presentatie gaf.  In deze presentatie 
werd de adviesaanvraag bekend gemaakt.  In de adviesaanvraag stond dat een aantal  functies 
bij CA zou komen te vervallen, dat er een aantal functies  ‘de  lijn’  inging en dat er een functie 
werd  outgesourced.  Op  dit  moment  werden  er  nog  geen  namen  bij  de  functies  bekend 
gemaakt.  Hiervoor  zou  men  moeten  wachten  op  het  Sociaal  Plan  dat  eind  mei  kwam.  De 
presentatie hield de medewerkers bezig. Na de presentatie werden er grapjes gemaakt.  In de 
presentatie  was  gezegd  dat  de  politie  en  Martinair  interesse  hadden  in  het  personeel  van 
Schiphol Group.  Een medewerker maakt de grap: “Ik heb altijd al  stewardess willen worden” 
(Observatie, 18‐3‐2009). Er was na de presentatie wat onduidelijkheid; werd er nou wel of niet 
geoutsourced  bij  CA?  Enkele  medewerkers  van  CA  waren  erg  betrokken  in  het 
reorganisatieproces  omdat  zij  de  communicatie  over  de  reorganisatie  intern  binnen  Schiphol 
Group deden. Medewerkers van CA gingen bij deze collega’s na of zij de presentatie op de juiste 
manier  hadden  begrepen.  Zij  vroegen  of  hun  interpretatie  van  de  informatie  juist  was.  De 
collega’s  die  gingen  over  de  communicatie  betreft  de  reorganisatie  gaven  hier  antwoord  op. 
(Observatie, 18‐3‐2009). 
Kort na de presentatie van de heer Nijhuis had de heer Luijten een personeelsbijeenkomst op 
de afdeling CA georganiseerd. In deze bijeenkomst heeft hij de plannen van de adviesaanvraag 
verder  toegelicht.  Ook  werd  in  deze  bijeenkomst  bekend  dat  er  9  mensen  van  de  afdeling 
zouden verdwijnen. Op dat moment waren er 7 functies bekend. De namen die bij deze functies 
hoorden  waren  niet  allemaal  bekend,  dit  zou  afhangen  van  wat  er  in  het  
Sociaal Plan zou staan. Sommige namen waren echter al wel bekend wanneer het een functie 
betrof die persoonsgebonden was. De medewerkers van wie het toen al duidelijk was dat het 
hun functie betrof, hadden van te voren een gesprek met de heer Luijten gehad (Interview de 
heer  Luijten,  22‐04‐2009).  Er waren nu nog  twee  functies niet  bekend,  de heer  Luijten wilde 
wachten  tot  het  Sociaal  Plan  voordat  hij  hier  uitspraken  over  deed  (Interview  de  heer 
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Luijten,22‐04‐2009).  Ik was bij deze bijeenkomst was  ik niet aanwezig. Een medewerker vond 
het niet gepast als hier een ‘stagiair’ bij aanwezig zou zijn; deze mening heb ik gerespecteerd. 
 
Wie wordt er boventallig verklaard? 
De onzekerheid van de medewerkers werd er na 17 maart niet minder om. De twee functies die 
nog aangewezen moesten worden hield de medewerkers bezig. Zo zei een medewerker van CA: 
“Er moeten bij ons nog twee mensen aangewezen worden en dat gaat op basis van criteria() ik 
weet niet hoe die toerekening gaat worden van die laatste twee” (Interview medewerker CA, na 
17‐3‐2009). 
Maar ook die al wel wisten dat zij boventallig waren, zaten in onzekerheid. Zij moesten tot het 
Sociaal Plan wachten tot zij wisten wat de gevolgen voor hen waren. Een medewerker van CA 
zei: “Wat staat er  in het sociaal plan, niemand weet het. Waar komen ze mee, wat is gunstig, 
wat moet je doen?” (Interview medewerker CA, na 17‐3‐2009). 
De heer Luijten kon niet veel aan deze situatie veranderen, hij wist niet meer dan de rest. Zo zei 
hij: “Als kwaliteit mag prevaleren dan kan ik natuurlijk een andere afweging maken. Ik weet dat 
niet. Het Sociaal Plan is eind deze maand begin volgende maand klaar. Dat zit daar in, dus ik kan 
ook niks” (Interview de heer Luijten, 22‐04‐1987). 
Medewerkers  van  CA  vroegen  zich  na  17  maart  af  hoe  de  heer  Luijten  voor  17  maart  de 
beslissing had genomen om sommige functies boventallig te verklaren. Zo zei een medewerker 
van CA: “Want  je blijft  toch met vragen zitten nu. Waarom  ik? Wat  is de motivatie waarom? 
Wat  zit  er  achter? Waarom?  Hoe  komt  dit,  door wie?”  (Interview medewerker  CA,  na  17‐3‐
2009). 
De heer Luijten aan de andere kant zei dat hij zijn medewerkers op hoogte had gesteld over hoe 
hij tot de beslissing was gekomen om sommige functies boventallig te verklaren. Fragment uit 
een  interview: Had  je de mensen van het proces op de hoogte gesteld? “Ja, dat wisten ze.() 
Mensen wisten echt wel waar ik mee bezig was. En de 17e was het hier hartstikke vol en toen 
heb ik het eerlijk en open verteld” (Interview de heer Luijten, 22‐04‐2009). 
 
Het Sociaal Plan hield de afdeling CA bezig, het duurde langer dan gepland voordat het plan er 
was. In de ochtenden bij de ochtendbijeenkomst op de afdeling CA hielden collega’s elkaar op 
de  hoogte  in  hoeverre  het  Sociaal  Plan  af  was.  De  bonden  waren  bezig  het  Sociaal  Plan  te 
maken en de COR wilde pas advies geven wanneer het Sociaal Plan af was. De bekendmaking 
van het Sociaal Plan duurde langer omdat de COR meer tijd nodig had. De heer Nijhuis vond het 
jammer dat het sociaal plan er niet op tijd was. Zo zei hij: “Wat minder naar wens gegaan is, is 
toch de medezeggenschap (met name de COR). Die hadden eigenlijk al begin mei tot een advies 
moeten  komen.  Dat  moeten  we  deze  week  nog  krijgen.  Dat  is  wel  een  teleurstelling.  Maar 
tegelijkertijd  is  dat  een  teleurstelling  waar  ik  voorzichtig  mee  omga.  Want  voor  een 
ondernemingsraad,  mensen  in  de  ondernemingsraad  hebben  niet  gekozen  om  in  een 
ondernemingsraad te zitten op momenten waar we nu in zitten. Het is niet prettig om te zeggen 
ik ben het eens met de reorganisatie als je weet dat een aantal van je vrienden er uit gaan. Dus 
het is een heel lastig proces. Maar toch had ik gehoopt dat het sneller door zou lopen. Toch had 
ik gehoopt dat mensen daar minder detaillistisch in zouden gaan en meer de grote lijnen zouden 
volgen, dan men gedaan heeft” (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009). 
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Wat opvalt in de periode na 17 maart is dat de onzekerheid zich voortzet. Was er voor 17 maart 
onzekerheid  over  de  adviesaanvraag,  na  17  maart  was  het  Sociaal  Plan  hetgeen  wat 
medewerkers  van  CA  bezig  hield.  In  de  periode  na  de  adviesaanvraag  werd  er  veel  waarde 
gehecht aan het leiderschap van de heer Luijten. In de bijeenkomst (na de presentatie van de 
heer  Nijhuis)  werd  voor  medewerkers  van  CA  duidelijk  wat  de  adviesaanvraag  voor  CA  zou 
betekenen.  Het  informatietekort  verdween  maar  er  was  nog  wel  sprake  van  informatie 
onduidelijkheid, met name over het proces van de reorganisatie. Medewerkers van CA bleven 
zich  afvragen  hoe  de  heer  Luijten  tot  sommige  functies was  gekomen  die  boventallig waren 
verklaard. 
Toen het Sociaal Plan er was, moest de heer Luijten gaan beslissen welke twee functies er als 
laatste ook nog boventallig  verklaard  zouden worden. Ook moest hij mensen bij boventallige 
functies  aanwijzen.  Dit  onderzoek  stopte  op  het  moment  dat  het  Sociaal  Plan  werd 
gepresenteerd. 
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Een stafafdeling en een lijnafdeling in vergelijking 
 
In dit hoofdstuk worden de afdelingen CA en Bagage met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken 
naar relevante overeenkomsten en de verschillen tussen de afdelingen met betrekking tot de 
hoofdvraag. Dit gebeurt aan de hand van de drie thema’s die in dit onderzoek centraal staan: 
leiderschap, communicatie en historie. 
 
De overeenkomsten tussen CA en Bagage 
 
Leiderschap 
Ondanks  het  feit  dat  de  twee  afdelingen  van  niveau  (staf‐  en  lijnafdeling)  en  samenstelling 
verschillen, zijn er toch overeenkomsten te vinden m.b.t. de hoofdvraag.  
De eerste overeenkomst is de verschillende betekenisgeving aan verschillend leiderschap. Beide 
afdelingen  gaven een  andere betekenis  aan het  leiderschap  van de heer Nijhuis  dan  aan het 
leiderschap van hun (afdelings)manager(s). Beide afdelingen zien de heer Nijhuis als leider van 
de  organisatie:  de  initiatiefnemer  van  de  herijkte  strategie  en  de  reorganisatie.  Beide 
afdelingen  hadden  ook  verwacht  dat  er met  de  komst  van  een  nieuwe  CEO  er  een  herijkte 
strategie  zou  komen.  Wat  betreft  de  uitvoering  van  de  reorganisatie,  ligt  de  nadruk  op  de 
betekenisgeving aan de manager van de afdelingen. Zowel de medewerkers van CA als Bagage 
vonden dat hun manager een belangrijke rol speelde  in de reorganisatie. Deze rol had vooral 
betrekking op de communicatie over de  inhoud en het proces van de reorganisatie. Op beide 
afdelingen waren medewerkers  afhankelijk  van  hun manager wat  betreft  informatie  over  de 
reorganisatie. Dit kwam doordat de managers invulling moesten geven aan de reorganisatie op 
hun afdeling.  
 
Historie (AWA) 
Een andere overeenkomst tussen CA en Bagage  is het teruggrijpen op AWA. Er zijn van beide 
afdelingen heel wat medewerkers die AWA hebben meegemaakt, anderen hebben er vaak van 
gehoord. Omdat medewerkers van CA en Bagage zich in een nieuwe situatie bevonden, en men 
op  zoek  was  naar  houvast  door  onzekerheid,  grepen  medewerkers  van  CA  en  Bagage            
terug naar een vergelijkbare situatie uit het verleden: AWA. Medewerkers van beide afdelingen 
probeerden op deze manier de  situatie  voorspelbaar  te maken. Op beide  afdelingen  speelde 
AWA een grote rol. De heer Nijhuis heeft echter aangegeven zich weinig te hebben  
aangetrokken van de gevolgen van AWA  (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009). 
 
De verschillen tussen CA en Bagage 
 
Leiderschap 
Naast dat er overeenkomsten zijn tussen de afdelingen, zijn er ook verschillen te vinden. Op het 
gebied  van  leiderschap  was  er  ook  een  verschil  tussen  de  afdelingen. Medewerkers  van  CA 
hadden  persoonlijk  met  de  heer  Nijhuis  te  maken  in  hun  dagelijkse  werkzaamheden.  Veel 
medewerkers ervaarden verandering in hun werkzaamheden met de komst van de nieuwe CEO. 
Medewerkers van de afdeling Bagage ondervonden weinig directe invloed met de komst van de 
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heer Nijhuis. Desondanks  geven beide  afdelingen dezelfde  betekenis  aan de  heer Nijhuis:  de 
initiatiefnemer van de herijkte strategie en de reorganisatie.  
 
Communicatie 
Er  is  een  verschil  in  de  waardering  van  de  communicatie  tussen  de  managers  en  de 
medewerkers tussen de afdelingen. Bij de afdeling Bagage waren medewerkers erg te spreken 
over open en eerlijke manier waarop hun manager communiceerde. Medewerkers ervaarden 
het  als  prettig  dat  zij  van  zo  veel  mogelijk  informatie  m.b.t.  de  reorganisatie  op  de  hoogte 
waren. Managers van de afdeling Bagage gaven aan dat zij er bewust voor hadden gekozen om 
op deze manier met hun medewerkers te communiceren en waren hier zelf ook tevreden over. 
Medewerkers van CA vonden echter dat zij weinig informatie van hun manager ontvingen. De 
manager van CA betrok medewerkers van CA veel minder bij de reorganisatie. De heer Luijten 
besloot  zelfstandig  welke  functies  er  boventallig  verklaard  werden.  Wel  heeft  hij  advies 
gevraagd aan zijn medewerkers over de efficiëntie van de afdeling (Interview de heer Luijten). 
De directeur van CA hield zich aan het communicatieplan; geen namen bij overtollige functies 
noemen.  Bij  de  Bagage  zijn  ze  transparanter  in  de  communicatie  geweest  dan  gewenst  was 
volgens  het  communicatieplan  dat  de  directie  van  Schiphol  Group  had  laten  opstellen 
(Communicatieplan organisatieaanpassing Schiphol Group). 
Een ander verschil tussen de afdelingen CA en Bagage is reden tot onzekerheid als gevolg van 
de  communicatie  tussen  de  manager(s)  en  de  medewerkers  van  beide  afdelingen.  Bij  de 
afdeling Bagage waren medewerkers van veel informatie op de hoogte. Dit riep vragen op die 
vaak nog niet beantwoord konden worden omdat het proces van de reorganisatie daar nog niet 
ver  genoeg  voor was.  Zo wisten medewerkers  bijvoorbeeld  dat  er  een  nieuwe manager  zou 
komen. Medewerkers waren  onzeker  over  de  invloed  van  die  nieuwe manager, maar  op  de 
vraag  wat  die  invloed  zou  zijn,  was  geen  antwoord.  Bij  CA  heerste  er  onzekerheid  onder 
medewerkers  over  het  behouden  van  de  baan.  Er  was  bekend  dat  er  9 mensen  boventallig 
verklaard zouden worden, maar nog niet alle functies waren bekend en er waren ook nog geen 
namen bij de boventallige functies genoemd. Verder was er op deze afdeling onzekerheid over 
het proces van de reorganisatie. Medewerkers  van CA wisten niet hoe de heer Luijten tot zijn 
beslissingen  kwam  (dit  is  voor  17‐3‐2009!).  Bij  de  afdeling  Bagage  was  de  reden  van 
onzekerheid  een  teveel  aan  (transparante)  informatie,  bij  CA  was  de  reden  het  tekort  aan 
informatie en onduidelijke informatie. 
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Mijn koffers pakken  
 
Ik  ben  aan  het  einde  van  de  reis  beland.  Ik  ben  op  de  locaties,  de  stafafdeling  CA  en  de 
lijnafdeling Bagage,  geweest  en neem veel  nieuwe  informatie met mij mee naar huis. Op dit 
moment  pak  ik  mijn  (literaire)  koffer  voor  de  terugreis.  De  informatie  die  ik  met  mij  had 
meegenomen naar de locaties en de informatie, de gevonden resultaten op locatie, gaan beide 
mee  terug  en  komen  samen  in  dit  hoofdstuk.  In  dit  hoofdstuk  wordt  de  relatie  tussen  de 
resultaten, de literatuur en de onderzoeksvraag besproken. Dit gebeurt aan de hand van de drie 
thema’s die centraal stonden in de drie cases: leiderschap, communicatie en historie. 
 
Leiderschap 
Leiderschap is een belangrijk thema binnen dit onderzoek en dit thema zal ook terug komen in 
de andere twee thema’s: communicatie en historie. 
 
Betekenis geven in een dynamische en onzekere periode 
Een  belangrijke  conclusie  die  getrokken  kan  worden  uit  het  hoofdstuk  ‘Op  locatie’,  is  dat 
medewerkers  van  CA  en  Bagage  gedurende  een  dynamische  en  onzekere  periode,  betekenis 
gaven aan zowel het  leiderschap van de heer Nijhuis als aan het  leiderschap van hun directe 
manager  van  de  afdeling.  De  periode  van  dit  onderzoek  (februari  tot  juli  2009)  werd  door 
medewerkers  van  CA  en  Bagage  gezien  als  dynamisch  en  onzeker. Medewerkers  van  CA  en 
Bagage  gaven  aan  dat  er  veel  veranderingen  hadden  plaats  gevonden  met  betrekking  tot 
Schiphol Group vanaf 1 januari toen de heer Nijhuis de nieuwe CEO van Schiphol Group werd. 
Deze veranderingen waren volgens medewerkers van CA en Bagage: de economische recessie, 
de komst van de heer Nijhuis en zijn aankondiging van de herijkte strategie en de reorganisatie. 
Veel medewerkers  van  CA  en  Bagage maakten  een  koppeling  tussen  de  algehele  recessie  in 
Nederland,  komst  van  de  heer  Nijhuis  en  het  aankondigen  van  de  herijkte  strategie  en  de 
reorganisatie.  Zo  zei  een  medewerker  van  Bagage  hier  het  volgende  over:  “De  recessie  is 
natuurlijk  de  kapstok  waar  je  alle  aan  kunt  ophangen  maar  ik  ben  ervan  overtuigd  dat  we 
zonder  die  recessie  ook  een  reorganisatie  gehad  zouden  hebben.  Mijn  eerste  opmerking  die 
staat  nog  steeds,  met  de  komst  van  iedere  president‐directeur  komt  er  een  reorganisatie”.              
(Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Deze  veranderingen  waren  van  invloed  op  de  onderzoeksperiode  (februari  tot  juli  2009)  en 
maakte dat deze periode dynamisch was. Naast dat medewerkers van CA en Bagage aangaven 
dat  de  periode  van  dit  onderzoek  dynamisch was,  gaven  zij  ook  aan  dat  de  periode  onzeker 
was. Een medewerker van CA zei hier het volgende over: “De onzekerheid tot die tijd, dat lijkt 
wel alsof het zich opbouwt. Soms denk ik makkelijk van oke jongens so be it en accepteer ik het. 
Maar er zijn ook momenten dat ik denk van ja jeetje wat wordt mijn toekomst dan en dat heeft 
met mijn persoonlijke gevoel te maken.” (Interview medewerker CA, voor 17‐3‐2009).  
De oorzaken van onzekerheid verschilden bij de afdelingen CA en Bagage en zullen onder het 
kopje ‘communicatie’ nader worden toegelicht. 
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De heer Nijhuis als initiatiefnemer van de herijkte strategie 
Er  werd  door  medewerkers  van  CA  en  Bagage  in  een  dynamische  en  onzekere  periode 
betekenis gegeven aan zowel het  leiderschap van de heer Nijhuis, als aan het  leiderschap van 
de manager van de afdelingen CA en Bagage. Wat opmerkelijk is, is dat de invloed van de heer 
Nijhuis op werkzaamheden van medewerkers van CA groter was dan op die van medewerkers 
van Bagage, maar dat beide afdelingen een gelijkwaardige betekenis gaven aan het leiderschap 
van  de  heer Nijhuis. Medewerkers  van  CA  ondervonden  invloed  van  de  heer Nijhuis  op  hun 
dagelijkse werkzaamheden. Medewerkers gaven aan dat dit kwam doordat de afdeling CA vaak 
dient  als  een  spreekbuis  voor  de  directie.  Zo  zei  een  medewerker  van  CA  hierover:  “Veel 
onderwerpen  die  bij  ons  aan  bod  komen  vooral  strategische  onderwerpen  die  worden  direct 
gelinkt  aan  wat  de  directie  vindt.  Heel  vaak  ben  je  op  die  onderwerpen  spreekbuis  van  de 
directie” (Interview medewerker CA, voor 17‐3‐2009).  
Enkele medewerkers van de afdeling CA werken ook daadwerkelijk met de heer Nijhuis samen. 
Een medewerker zei het volgende over de samenwerking: “Bij Jos, dat vind ik wel aardig, bij Jos 
als  er  een gesprek  is,  dan moet  er  ook  een beslissing uitvloeien.”  (Interview medewerker CA, 
voor 17‐3‐2009). 
Dat  de  invloed  van  de  heer  Nijhuis  op  de  afdeling  CA  groter  is  dan  bij  Bagage  wordt 
onderbouwd  door  de  theorie  van  Shamir  (in  Schyns,2005:143).  Volgens  Shamir  hangt  de 
invloed van de leider (in dit geval de CEO, de heer Nijhuis) af van de letterlijke afstand tussen de 
leider  en  de medewerkers.  De  afstand  tussen  de  heer Nijhuis  en  CA  is  korter  dan  die  bij  de 
afdeling  Bagage.  Dit  komt  doordat  de  afdeling  CA  een  stafafdeling  is,  die  direct  onder  het 
toezicht van de directie valt. Bagage is een lijnafdeling en valt onder de leiding van de directeur 
van de Business Area Aviation. Shamir (in Schyns,2005:143) zegt ook dat de afstand tussen de 
CEO en medewerkers van invloed is op de betekenisgeving van medewerkers aan de CEO. Dit 
komt  echter  niet  overeen  met  de  resultaten  van  dit  onderzoek.  Ondanks  het  feit  dat 
medewerkers  van  CA  met  regelmaat  met  de  heer  Nijhuis  te  maken  hebben,  zien  zij  hem 
voornamelijk als initiatiefnemer van de herijkte strategie, wat ook geldt voor medewerkers van 
Bagage. Zo zei een medewerker van CA het volgende over de heer Nijhuis met betrekking tot de 
herijkte  strategie:  “Jos  gaat  echt  op  de  locatie  staan  van  wat  zijn  wij  als  Schiphol.  We  zijn 
Schiphol en daar moeten we trots op worden.() Ik vind dat wel een uitdaging waar ik wel in mee 
wil gaan” (Interview medewerker CA, voor 17‐3‐2009). 
Medewerkers  van  Bagage  dachten  hier  hetzelfde  over  blijkt  uit  het  volgende  citaat  van  een 
medewerker van Bagage: “Ik vind wel dat hij de aanjager  is, de moderator van dit verhaal hij 
vraagt aan de organisatie hier om met ideeën te komen” (Interview medewerker Bagage, voor 
17‐3‐2009) 
 
Medewerkers van beide afdelingen zagen de heer Nijhuis als  letterlijke  leider van de herijkte 
strategie omdat hij heeft hiervoor het initiatief heeft genomen. Medewerkers van CA en Bagage 
zeiden dat de heer Nijhuis het initiatief voor de herijkte strategie had genomen omdat de heer 
Nijhuis de nieuwe leider was en zijn eigen koers wilde bepalen. Zo zei een medewerker van CA: 
“Iedere  nieuwe  CEO  gaat  reorganiseren,  die  wil  zijn  stempel  drukken  op  de  organisatie” 
(interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Een verdere betekenis wordt er niet aan de heer Nijhuis toegekend.  



 61  

Ook  de  economische  recessie  in  Nederland  is  volgens  medewerkers  van  CA  en  Bagage  van 
invloed geweest op de keuze om een herijkte strategie in te voeren. De herijkte strategie komt 
volgens  medewerkers  van  CA  en  Bagage  voort  uit  een  dynamische  situatie  binnen  Schiphol 
Group: de economische recessie en de komst van de heer Nijhuis. De herijkte strategie zorgde 
ook voor veranderingen binnen Schiphol Group, met name de reorganisatie, wat een onderdeel 
was  van de herijkte  strategie. De  reorganisatie was  samen met de herijkte  strategie door de 
heer Nijhuis gepresenteerd op 27 januari aan de medewerkers van Schiphol Group.  
 
Managers: belangrijke schakels  tussen de directie van Schiphol Group en medewerkers van 
CA en Bagage 
Zoals  net werd  aangegeven  zorgde  de  herijkte  strategie  voor  veranderingen  binnen  Schiphol 
Group.  De  directie  van  Schiphol  Group  (document  herijkte  strategie  Schiphol  Group)  had  als 
doel van de herijkte strategie: Schiphol Group moest lean & mean worden; er moest slimmer, 
efficiënter  en  meer  doelgericht  georganiseerd  worden.  Om  dit  te  kunnen  bereiken  was  het 
noodzakelijk dat er o.a. een reorganisatie plaatsvond, een afname in personeel van 10 tot 25%. 
(interview de heer Nijhuis,  23‐2‐2009).  In  de  tijd  van de  reorganisatie  (februari  tot  juli  2009) 
gaven medewerkers van CA en Bagage niet alleen betekenis aan het  leiderschap van de heer 
Nijhuis maar ook aan het leiderschap van hun manager. In het geval van de afdeling CA betreft 
het  hier  de  afdelingsmanager,  bij  Bagage  zijn  het  naast  de  managers  van  de  subafdelingen 
binnen Bagage, ook de manager van de gehele afdeling Bagage. 
Medewerkers van CA en Bagage gaven betekenis aan het leiderschap van hun manager omdat 
de managers  verantwoordelijk  waren  voor  het  uitvoeren  van  de  reorganisatie  op  hun  eigen 
afdeling.  Elke manager  deed  dit  op  geheel  eigen  wijze,  zo  zei  een  subafdelingsmanager  van 
Bagage: “Er zijn dus opdrachten geven om die 10 tot 25% besparing te doen. Vanuit Aviation is 
er voor gekozen om dat met de medewerkers te doen en de medewerkers er bij te betrekken.” 
(Interview Subafdelingsmanager Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Bij de afdeling CA vonden medewerkers van CA dat  zij minder bij de  reorganisatie betrokken 
werden. Zo zei een medewerker van de afdeling CA: “Binnen onze afdeling natuurlijk helemaal 
niks. En als  je kijkt naar Aviation dan weten ze alles. Het  is maar net hoe je dat vertaald naar 
discrepantie  en  hoe  dat  wordt  aangepakt.  Binnen  staven  is  er  heel  weinig  gecommuniceerd, 
bijna niks over wat de plannen zijn voor de afdelingen” (Interview medewerker CA, voor 17‐2‐
2009). 
De oorzaak dat managers  ieder  op  geheel  eigen wijze  de  reorganisatie  doorvoeren  ligt  in  de 
open opdracht die de heer Nijhuis aan de managers heeft gegeven. De opdracht die de heer 
Nijhuis  had  gegeven  was:  “Wetende  wat  de  strategie  is,  de  lean  en  mean  organisatie,  het 
nadenken over outsourcen of zelf doen, wat betekent dat voor jouw organisatieonderdeel? Wat 
verwacht  je van de andere organisatieonderdelen om zelf beter  te  functioneren en het aantal 
mensen dat ik in mijn hoofd heb is 500” (Interview De heer Nijhuis, 25‐05‐2009). 
De  heer  Nijhuis  zei  dat  hij  deze  opdracht  zo  open  heeft  gegeven  omdat  de  managers  de 
opdracht (reorganisatie) moeten uitvoeren. Zo zei de heer Nijhuis: “Wat ik heel belangrijk heb 
gevonden  is  dat  die  herijking  van  de  strategie  door  management  gedragen  wordt.  ()  Het  is 
cruciaal omdat in principe de managementlaag het draagt want die moeten het ook uitvoeren” 
(Interview de heer Nijhuis, 25‐05‐2009). 
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Dat managers naast een CEO een belangrijke rol spelen in veranderingstrajecten wordt door de 
literatuur  ondersteund.  Zo  zegt  Bate  (1994:245)  dat  een  leider  de  cultuur  niet  kan  sturen  of 
manipuleren maar dat zij wel richting kunnen aangeven voor de gewenste organisatiecultuur. 
De heer Nijhuis lijkt dit te erkennen. De heer Nijhuis heeft de grote lijn gepresenteerd: Schiphol 
Group moet lean & mean worden en er moest een afname (reorganisatie) van 10 tot 25% in het 
personeel  komen.  De  managers  mochten  invulling  geven  aan  deze  opdracht.  Mosmans  en 
Kienhorst    (2006)  zeggen  dat  zowel  de  leider  (CEO)  als  de managers  van  belang  zijn  in  een 
veranderingstraject.  Het management  neemt  naar  hun  zeggen  vaak  een  strategische  plek  in, 
doordat  zij  de  schakel  zijn  tussen  het  topmanagement  en  de  uitvoerende medewerkers.  Bij 
Schiphol Group  zijn de managers  van CA en Bagage de uitvoerende  schakels. De directie  van 
Schiphol Group is met een herijkte strategie gekomen, waar de reorganisatie onderdeel van is 
en de managers van CA en Bagage vertalen de reorganisatie ieder naar hun eigen afdeling. 
Dit staat haaks op de visie die Schein heeft op leiderschap. Schein (2004) vindt dat leiderschap 
en  cultuur  nauw  met  elkaar  verbonden  zijn.  Volgens  Schein  bepaalt  de  cultuur  het  soort 
leiderschap in de organisatie. Dit komt doordat de oprichter van de organisatie de cultuur heeft 
gemaakt  door  in  het  begin  zijn  aannamen  en  waarden  op  een  groep  medewerkers  te 
projecteren.  Elementen  van  deze  aannamen  en  waarden  blijven  altijd  zichtbaar  in  een 
organisatie  en  bepalen  daarom  het  soort  leiderschap  in  de  organisatie  (Schein,2004:2). 
Wanneer een organisatie moet veranderen, dan  is de  leider de enige persoon die dit kan,  zo 
zegt  Schein  dat  het  veranderen  en  vormen  van  de  cultuur  de  essentie  is  van  leiderschap 
(Schein,2004:2). Schein (2004) heeft de aanname dat cultuur maakbaar is. Het werk van Peters 
en Waterman (1985) was in de jaren 80 van grote invloed op het denken over cultuur. Schein 
(1989)  schreef  in  deze  tijd  ook  zijn  boek:  Organizational  Culture  and  Leadership.  Peters  en 
Waterman  (1985)  schreven  dat  sterke  culturen  goed  waren  voor  organisaties.  Cultuur 
onderscheidde  de  ene  organisatie  van  de  andere,  het  verbond  de  medewerkers  in  een 
organisatie met  elkaar.  Leiders  speelden een belangrijke  rol  in  het  creëren  van deze  cultuur. 
Net  als  Schein  zeiden  ook  Peter  en  Waterman  dat  een  belangrijke  taak  van  een  leider  het 
maken van cultuur was. 
Tegenwoordig  worden  er  veel  artikelen  gepubliceerd  van  onderzoek  waaruit  blijkt  dat  een 
cultuur veranderen niet eenvoudig is. Een voorbeeld hiervan zijn Harris en Ogbonna (2002). Zij 
beschrijven  de  onbedoelde  gevolgen  van  cultuurveranderingen.  Zij  zeggen  hiermee  dat  het 
lastig is om een cultuur te veranderen omdat bedoelingen uit het management andere effecten 
kunnen hebben op de organisatie dan zij hadden verwacht. Ook Boonstra en de Caluwé (2006) 
geven in elf basisprincipes aan dat het lastig is om een verandering in een organisatie door te 
voeren.  Beide  artikelen  beschrijven  het  belang  van  draagvlak  in  de  organisatie.  Zo  zeggen 
Boonstra  en  de  Caluwé  (2006:31)  dat  bij  interventies,  “ruimte,  vrijheid  en  respect”  van 
medewerkers  van  belang  zijn.  “Het  verwijst  naar  basale  waarden  in  menselijke  omgang  en 
communicatie” (Boonstra en de Caluwé,2006,31). Met deze aspecten dient een leider rekening 
te houden in een interventie. Harris en Ogbonna (2002:42) geven aan dat wanneer de cultuur in 
een organisatie veranderd wordt vanuit de ‘ivoren toren’, deze verandering vaak niet aansluit 
op  het  uitvoerende  niveau  in  de  organisatie.  Zij  zeggen  dat  leiders  te  ver  van  de  werkvloer 
afstaan,  hierdoor  kunnen  de  ideeën  vanuit  het  management  niet  passend  zijn  voor  het 
uitvoerende niveau. 
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Een verandering doorvoeren is geen gemakkelijk proces, er dient met veel factoren rekening te 
worden gehouden. Dit blijkt ook uit dit onderzoek bij Schiphol Group, twee factoren waarmee 
de  directie  en  de  managers  van  Schiphol  Group  rekening  mee  dienen  te  houden  zijn  de 
communicatie en de historie. 
 
Communicatie 
Medewerkers van CA en Bagage gaven aan dat communicatie een belangrijk aspect was in de 
herijkte strategie en de reorganisatie. Op beide afdelingen zorgde communicatie vanuit het 
management van beide afdelingen voor onzekerheid en ambiguïteit bij medewerkers van CA en 
Bagage.  
 
Communicatie zorgt voor onzekerheid  
De  managers  van  afdeling  CA  en  (sub)afdeling(en)  Bagage  waren  verantwoordelijk  voor  het 
uitvoeren  van  de  reorganisatie  binnen  hun  eigen  afdeling.  Medewerkers  van  CA  en  Bagage 
gaven  aan  dat  communicatie  hierbij  tussen  de  manager  en  de  medewerkers  een  belangrijk 
aspect was. Medewerkers van CA en Bagage wilden graag op de hoogte worden gehouden over 
de  reorganisatie.  Zo  zei een medewerker van CA: “De ene afdeling krijgt het wel  te horen de 
andere afdeling niet. Wij niet. Dat vind ik ook prima maar op een gegeven moment moet je het 
wel  horen want.  Ik  vind  het wel  belangrijk  dat  er  een  tijd  is  dat  je  je  eigen  kansen weer  kan 
pakken” (interview medewerker CA, voor 17‐3‐2009). 
Vanuit de literatuur wordt het standpunt dat communicatie in een veranderingstraject juist van 
belang  is,  ondersteund  door  Klein  (1996,  in  Bordia  et  al.,2004:513).  Klein  zegt  dat 
voorbereidende  communicatie  door  management  een  veel  gebruikte  strategie  is  om 
onzekerheid bij medewerkers weg te nemen tijdens een veranderingstraject. Lock en Schweiger 
(1979  in  Bordia  et  al.,2004:513)  zeggen  dat  wanneer  er  gecommuniceerd  wordt  over  het 
veranderingstraject, medewerkers meer voorbereid zijn. Zij zijn dan  in staat om beter met de 
verandering  om  te  gaan.  Een  tweede  voordeel  is  dat  wanneer  er  gecommuniceerd  wordt, 
medewerkers  zich  meer  betrokken  voelen  bij  het  veranderingstraject.  Medewerkers  zijn 
hierdoor meer op de hoogte en zullen het veranderingstraject beter begrijpen. Napier stelt (in 
Schweiger,1991, 110) dat, als er echter niet gecommuniceerd wordt, dit  juist onzekerheid kan 
veroorzaken. In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat onzekerheid ook een gevolg kan zijn 
van  communicatie.  Dit  is  het  geval  bij  de  afdelingen  CA  en  Bagage,  er  was  er  sprake  van 
onzekerheid  als  gevolg  van  communicatie.  De  oorzaak  bij  de  afdeling  CA  was  volgens 
medewerkers  van  CA  het  informatietekort.  Zo  zei  een  medewerker  het  volgende  over  de 
eindverantwoordelijkheid  van de  reorganisatie:  “Ik weet niet wie  er  eindverantwoordelijkheid 
heeft over de personen die de functies moeten gaan vervullen” (Interview CA medewerker,voor 
17‐3‐2009).   
Ook  is  er  onduidelijkheid  over  de  inhoud  van  de  reorganisatie,  en  medewerker  van  CA  zei: 
“Maar dan nogmaals ik speculeer op iets waarvan ik niet weet wat nu de uiteindelijke uitkomst 
wordt. Want ik ken het hele plan niet” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Dit tekort aan informatie zorgde voor onzekerheid bij veel medewerkers op de afdeling. Bordia 
et al.  (2004:259) maken onderscheid  in drie soorten onzekerheid: strategische, structurele en 
werkgerelateerde  onzekerheid.  Bij  CA  was  er  sprake  van  werkgerelateerde  onzekerheid. 
Werkgerelateerde onzekerheid uit  zich  in het  feit dat medewerkers  van CA onzeker  zijn over 
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hun baanzekerheid  (Bordia et al.,2004:259). Zo zei een medewerker:  Ik ben onzeker over wat 
houdt het voor mij  in  () omdat  ik,  ten eerste weet  ik niet hoe het gaat  lopen. Misschien moet 
hier ook de helft weg of een derde of weet ik veel wat” (Interview CA medewerker, voor 17‐3‐
2009). 
Na  de  adviesaanvraag  op  17  maart  was  er  nog  sprake  van  onzekerheid  bij  de  afdeling  CA. 
Medewerkers waren met name onzeker over wat er in het Sociaal Plan  zou staan en wie er aan 
de  hand  daarvan  boventallig  zou  worden  verklaard.  Bordia  et  al.  (2004:259)  noemen  dit 
structurele  onzekerheid.  Structurele  onzekerheid  komt  voort  uit  de  onduidelijkheid  in  het 
proces van het veranderingstraject, in het geval van de afdeling CA de onduidelijk over hoe de 
twee boventallige functies worden aangewezen. 
 Zo  zei  een medewerker  van  CA  hierover:  “Er moeten  bij  ons  nog  twee mensen  aangewezen 
worden en dat gaat op basis van criteria() ik weet niet hoe die toerekening gaat worden van die 
laatste twee” (Interview medewerker CA, na 17‐3‐2009). 
 
Medewerkers  van  de  afdeling  Bagage  waren  erg  tevreden  over  de  communicatie  tussen  de 
manager en hun zelf. Zo zei een medewerker van Bagage hier het volgende over: “Men is meer 
open in de stappen die men aan het nemen is. Een iets duidelijker plan van binnen zoveel tijd is 
er duidelijkheid  is er helderheid, dan moet alles rond zijn. Terwijl de vorige reorganisaties was 
het  soms,  een  hele  tijd  hoor  je  niks,  je  wist  dat  er  wat  rondging,  heel  veel  wandelgangen 
verhalen nu is het wat meer dat men communiceert. Het is een andere manier van mensen erop 
voorbereiden” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Medewerkers  van  de  afdeling  Bagage  vonden  dat  er  open  en  eerlijk  werd  gecommuniceerd 
binnen de afdeling Bagage en de Business Area Aviation. Zoals eerder in dit hoofdstuk al werd 
aangegeven, werden medewerkers van Bagage betrokken bij het reorganisatieproces. Doordat 
er  echter  op  een  open  en  eerlijke  manier  werd  gecommuniceerd,  kwamen  er  vragen  van 
medewerkers waar soms (nog) geen antwoord op gegeven kon worden. Het gevolg hiervan was 
onzekerheid. Deze onzekerheid betrof hier niet baanzekerheid, maar de onvoorziene gevolgen 
van  veranderingen  die  de  reorganisatie  met  zich  mee  bracht.  Zo  zorgde  te  veel  informatie, 
transparantie,  bij  de  afdeling  Bagage  voor  onzekerheid.  Zo  zei  een medewerker  van  Bagage 
hierover: “Dus een andere onzekerheid dan bij mensen waarvan hun baan op de tocht staat?” 
“Ja  totaal  anders. Dit  is  veel meer  van  die  structuur wordt  anders  en  je  baas wordt mogelijk 
anders” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Bordia  et  al.  (2004:159)  noemen dit  structurele  onzekerheid.  Structurele  onzekerheid betreft 
structuren en functies van verschillende groepen in organisaties. Structurele onzekerheid uitte 
zich  bij  Bagage  doordat  medewerkers  zich  zorgen maakten  over  de  nieuwe  structuur  na  de 
reorganisatie. De transparante informatie zorgde niet alleen voor structurele onzekerheid maar 
ook voor werkgerelateerde onzekerheid. Bordia et al.  (2004:159) geven aan dat dit  te maken 
heeft  met  baanzekerheid,  promotie  en  baanverandering.  Baanverandering  speelde  bij  de 
afdeling Bagage een grote rol. Intern zouden een aantal medewerkers van baan veranderen, dit 
en de gevolgen hiervan hield de medewerkers en managers van Bagage bezig. Een medewerker 
van Bagage  zei hier het  volgende over:  “De onzekerheid  is hoe die nieuwe manager  zal gaan 
reageren. Hoe zij haar beleid gaat neerzetten” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Te  veel  informatie,  transparantie,  zorgde  bij  de  afdeling  Bagage  voor  onzekerheid.  De 
transparante  informatie  riep  nieuwe  vragen  op  die  niet  beantwoord  konden  worden.  Dat 
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transparante  informatie  onzekerheid  veroorzaakt  staat  haaks  op wat  verschillende  theoretici 
zeggen. Zo zegt Asford  (Ashford, Lee & Bobko,1989  in Schweiger,1991: 110) dat  in  tijden van 
een  veranderingstraject  managers  zo  snel  als  het  kan  alle  mogelijke  gevolgen  van  de 
verandering te bespreken met de medewerkers. Want onzekerheid en angst, zo zegt Ashford, 
kan  leiden  tot  stress,  ontevredenheid over het werk, weinig  vertrouwen  in de organisatie  en 
mensen zullen zelfs willen opstappen. Transparante communicatie zorgt er volgens Keijzers en 
Bos‐Brouwers  (2008,119)  voor  dat medewerkers meedenken en meehandelen. Medewerkers 
van Bagage dachten mee met de  reorganisatie en dit  riep nieuwe vragen op. Het gebrek aan 
antwoord op deze vragen zorgde voor onzekerheid. 
 
Managers  van  CA  en  Bagage  hadden  te  maken  met  een  lastige  situatie.  Een  tekort  aan  en 
onduidelijke  communicatie  zorgden  voor  onzekerheid.  Maar  ook  te  veel  informatie, 
transparantie, zorgt voor onzekerheid. Communiceren in een onzekere en dynamische context 
is erg lastig, dit wordt versterkt door de individuele betekenisgeving van medewerkers aan de 
communicatie. Dit zorgt voor ambiguïteit en dat zal nu besproken worden. 
 
Communicatie zorgt voor ambiguïteit 
Niet  alleen  onzekerheid  is  een  gevolg  van  de  communicatie  in  het  veranderingstraject, maar 
ook ambiguïteit met betrekking tot het doel en de gevolgen van de reorganisatie. Medewerkers 
van  CA  en  Bagage  hadden  ieder  het  doel  en  de  gevolgen  van  de  herijkte  strategie  en 
reorganisatie op geheel eigen wijze geïnterpreteerd. Bij CA en Bagage is er onduidelijkheid over 
het doel van de reorganisatie. Zo zei een medewerker van CA: “Ja , maar volgens mij misschien 
zit  ik er naast,  ik heb geen doel van de reorganisatie gezien” (Interview CA medewerker, voor 
17‐3‐2009.) 
Omdat het doel voor medewerkers van CA en Bagage niet altijd duidelijk was, waren er bij de 
afdelingen  verschillende  opvattingen  over  het  doel  van  de  reorganisatie.  Zo  zei  een 
medewerker van CA: “Wat  ik begrijp van Jos  is dat hij een efficiencyslag wil maken en dat hij 
vooral  terug  wilt  naar  de  core  business.  Aviation  volledig  op  de  kaart  zetten”  (Interview  CA 
medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Maar een collega van CA zei iets anders over het doel van de reorganisatie: “Het doel zou het de 
continuïteit  van  de  onderneming  en  de  het  waarborgen  van  de  continuïteit  kunnen  zijn.  ” 
(Interview CA medewerker, voor 17‐3‐2009). 
Ook  is  er  sprake  van  ambiguïteit  bij  beide  afdelingen  over  de  eventuele  gevolgen  van  de 
reorganisatie. Medewerkers van Bagage voorspelden een afname  in betrokkenheid als gevolg 
van  de  reorganisatie.  “En  zeker  de  betrokkenheid  dat  dat  ook wel minder  zal  gaan worden” 
(Interview medewerker Bagage voor, 17‐3‐2009). 
Andere medewerkers van CA en Bagage hielden zich meer bezig met het sociale plan dat op dat 
moment nog niet klaar was. “Ik verwacht wel dat er nog iets gaat gebeuren al zou ik maar naar 
mijzelf kijken. Ik ben volgend jaar 60. Er komt sowieso een sociaal plan aan die iets zegt over 60 
plussers en zo zijn er meer natuurlijk” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
Na 17 maart was er tussen medewerkers van CA en de heer Luijten sprake van ambiguïteit met 
betrekking tot de boventallige functies. Medewerkers hadden vragen over hoe de heer Luijten 
tot zijn beslissing over deze  functies was gekomen. Zo zei een medewerker van CA: “Want  je 
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blijft toch met vragen zitten nu. Waarom ik? Wat  is de motivatie waarom? Wat zit er achter? 
Waarom? Hoe komt dit, door wie?” (Interview medewerker CA, na 17‐3‐2009). 
De  heer  Luijten  had  echter  het  idee  dat  hij  zijn  medewerkers  voldoende  op  de  hoogte  had 
gesteld na 17 maart. Zo zei hij: Had je de mensen van het proces op de hoogte gesteld? “Ja, 
dat  wisten  ze.()  Mensen  wisten  echt  wel  waar  ik  mee  bezig  was.  En  de  17e  was  het  hier 
hartstikke vol en toen heb ik het eerlijk en open verteld” (Interview de heer Luijten, 22‐04‐2009). 
In de literatuur geeft Martin (2004:10) aan dat er sprake kan zijn van ambiguïteit wanneer men 
met het fragmentatieperspectief naar een organisatie kijkt. Vanuit dit perspectief zijn eenheid, 
consensus en helderheid in de gehele organisatie niet reëel vanwege het complexe en tijdelijke 
functioneren  van  een  organisatie.  Doordat  er  bij  Schiphol  Group  een  nieuwe  CEO  is,  er  een 
herijkte  strategie  aangekondigd  en  doordat  er  een  reorganisatie  wordt  doorgevoerd, 
functioneert Schiphol Group anders dan normaal. Dit bedoelt Martin (2004:10) met het tijdelijk 
functioneren van een organisatie. Een organisatie verandert  continu, daarom  is het  lastig om 
eenheid,  consensus  en  helderheid  te  creëren.  Weick  (1995)  geeft  een  verklaring  voor 
ambiguïteit doordat hij  stelt dat een organisatie  ‘los verbonden’ systemen zijn.  Ieder  individu 
heeft  zijn  eigen wereld.  In  de  theorie  van Weick  zijn  eenheid,  consensus  en  helderheid  niet 
reëel. Wanneer er sprake is van verandering, dan creëert ieder individu zijn eigen werkelijkheid 
wat ten koste gaat van de eenheid, consensus en helderheid. Het feit dat  iedere medewerker 
zijn  eigen  waarheid  heeft,  bemoeilijkt  het  communicatieproces.  Hatch  (1993)  biedt  hiervoor 
een verklaring in haar theorie: Cultural Dynamics. De kern van de theorie is dat het proces van 
cultural  dynamics  gelijktijdig  een mentaal  en  sociaal  is.  Hatch  (1993:683)  zegt:  “processes  of 
cultural  dynamics  are  simultaneously  cognitive  and  social”.  Wanneer  er  gecommuniceerd 
wordt, telt niet alleen de letterlijke inhoud mee die gecommuniceerd wordt, maar ook op welke 
manier de boodschap wordt overgebracht, door wie en in welke context. Managers van CA en 
Bagage  ondervinden  moeilijkheden  met  de  communicatie  omdat  er  veel  veranderingen 
plaatsvinden  bij  de  afdelingen  (nieuwe  CEO,  herijkte  strategie,  de  reorganisatie).  Er  is  onder 
medewerkers geen sprake meer van eenheid, consensus en helderheid. Weick (1995) geeft aan 
dat  wanneer  er  sprake  is  van  een  verandering,  het  referentiekader  van  het  individu  wordt 
geprikkeld met nieuwe informatie. Het referentiekader wordt gevormd door de ervaringen en 
de achtergrond van elk individu; geen een referentiekader zal daarom hetzelfde zijn. Wanneer 
een manager  in deze  situatie  communiceert, dan hoort  ieder  individu wat anders en daarom 
handelt  ieder  individu  ook  anders.  Hatch  (1993)  geeft  aan  dat  het  referentiekader  op 
verschillende  punten  geprikkeld  kan  worden:  door  de  interpretatie,  uiting,  realisatie  en 
symbolisering van aannamen, waarden, artefacten en symbolen. 
Er volgt nu een (extreem) voorbeeld ter verduidelijking van de theorie van Hatch (1993). 
Stel  een medewerker  heeft  de  aanname  ‘ik  ga  vast mijn  baan  verliezen’.  Alle  informatie  die 
deze medewerker ontvangt, wordt geïnterpreteerd aan de hand van deze aanname. Wanneer 
een select groepje van de afdeling van deze medewerker gaat overleggen over de boventallige 
functies, dan kan de medewerker onzeker worden, de medewerker vraagt zich af hoe het staat 
met  zijn baanzekerheid.  In het overleg met het  selecte groepje  is deze medewerker  aan bod 
gekomen.  Het  groepje  twijfelde  over  de  medewerker,  ze  vonden  de  medewerker  niet  erg 
stabiel. Na het overleg vraagt de medewerker aan iemand uit het groepje of zij de medewerker 
wat  kunnen  vertellen  over  zijn  baanzekerheid.  De  medewerker  komt  hierdoor  onzeker  en 
instabiel over en het groepje besluit als nog om de medewerker boventallig te verklaren. 
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Dit  voorbeeld  kan  gezien  worden  als  een  selffulfilling  prophecy.  Dit  houdt  in  dat  een 
medewerker  begint  met  een  foute  definitie  van  een  situatie.  Deze  definitie  roept  bepaald 
gedrag op wat er voor zorgt dat wat in eerste instantie een foute definitie was, nu de waarheid 
wordt. Men handelt naar het eigen voorspelde gedrag.   
 
Weick  (1995)  en  Hatch  (1993)  geven  aan  dat  individuen  betekenis  geven  vanuit  hun  eigen 
referentiekader. Dit  bemoeilijkt  het  communicatieproces  voor managers  en  geeft  tevens  een 
verklaring voor het feit dat er sprake is van ambiguïteit bij de afdelingen CA en Bagage.  Ieder 
individu  geeft  op  zijn  eigen  manier  betekenis  en  heeft  zijn  eigen  aannamen,  kortom  ieder 
individu heeft een eigen referentiekader. Deze is van invloed wanneer een individu informatie 
ontvangt. Het referentiekader bepaalt welke informatie het individu tot zich neemt en op welke 
wijze  dit  wordt  geïnterpreteerd  en  hoe  een  individu  vervolgens  hiernaar  handelt,  dit  is 
verschillend per individu. 
 
Managers  van  CA  en  Bagage  hebben  ieder  op  hun  eigen  manier  gecommuniceerd  in  deze 
onzekere  en  dynamische  periode.  Een  groot  verschil  is  dat  managers  bij  Bagage  de 
medewerkers  betrokken  hebben  in  het  reorganisatieproces.  Zo  zei  een  medewerker  van 
Bagage: ‘Dat heeft tot gevolg dat, wat je ziet bij Aviation en bij Airport opperations is dat daar 
heel vrij en open gesproken wordt met de medewerkers over wat de conceptplannen zijn, wat 
de ideeën zijn” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009). 
De heer Luijten had er voor gekozen om de reorganisatie zelfstandig door te voeren en hier zo 
min mogelijk medewerkers bij de betrekken. De heer Luijten gaf aan alleen 1 op 1 gesprekken 
te hebben gehad maar geen gesprekken in groepsverband. Zo zei hij: Maar jullie hebben niet 
een groepsgesprek gehad? “Nee. Want dan zeggen ze not in my backyard.(..) Dus ik probeer het 
zo  integer  mogelijk  te  doen  en  dat  betekent  ook  dat  ik  mijn  mond  moet  houden  soms” 
(Interview de heer Luijten, 22‐04‐2009). 
Voor beide manieren van communiceren door het management valt een verklaring te vinden. 
Bij  Bagage was  de  informatie  erg  transparant,  dit  zorgt  er  volgens  Keijzers  en  Bos‐Brouwers 
(2008:119) voor dat medewerkers meedenken en meehandelen. 
De heer Luijten was bij CA minder transparant. Binnen Schiphol Group was door de directie (via 
het communicatieplan organisatieaanpassing Schiphol Group) de afspraak gemaakt dat er voor 
17 maart geen namen bij de overtollige functies genoemd mochten worden. Op 17 maart zou 
de  COR  de  voorstellen  van  de  managers  pas  goedkeuren,  in  de  tussentijd  zouden  er  nog 
veranderingen betreffende de boventallige functies kunnen plaatsvinden.  In dit soort situaties 
zegt Ivancevich (1987), is het verstandig om geen dingen te communiceren die men niet zeker 
weet. Wanneer het management alleen communiceert wat men echt zeker weet, dan kunnen 
medewerkers zich achteraf niet bedrogen voelen. 
 
Communicatie  speelt  een  belangrijke  rol  in  een  onzekere  en  dynamische  periode. 
Communicatie van het management veroorzaakt onzekerheid en ambiguïteit bij medewerkers 
van  CA  en  Bagage.  Niet  alleen  informatietekort  en  onduidelijke  informatie  zorgen  voor 
onzekerheid,  ook  een  te  veel  aan  informatie,  transparantie,  zorgt  voor  onzekerheid. 
Communicatie  vanuit  het  management  zorgt  ook  voor  ambiguïteit  bij  medewerkers  in  een 
onzekere en dynamische periode. In een onzekere en dynamische periode is er geen sprake van  
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eenheid,  consensus  en  helderheid.  Door  veranderingen  binnen  de  afdelingen  wordt  het 
referentiekader van de medewerkers van CA en Bagage geprikkeld met nieuwe informatie. Het 
referentiekader is bij iedere medewerker anders en het bepaald welke informatie het individu 
tot  zich neemt en op welke wijze dit wordt geïnterpreteerd, dit verschilt per medewerker en 
zorgt voor ambiguïteit. Doordat iedere medewerker beperkte informatie tot zich neemt en dit 
op eigen wijze interpreteert, is het voor managers lastig om te communiceren in een onzekere 
en dynamische periode. 
 
Historie 
Historie is een belangrijk thema in dit onderzoek. De periode van dit onderzoek (februari tot juli 
2009)  is  een  onzekere  en  dynamische  periode.  Communicatie  zorgt  voor  onzekerheid  en 
ambiguïteit.  Om  houvast  te  vinden  in  een  onzekere  en  dynamische  periode,  grijpen 
medewerkers  terug  op  een  soortgelijke  ervaring,  in  dit  geval  de  reorganisatie  van  tien  jaar 
geleden: AWA. 
 
AWA: onderdeel van de huidige cultuur 
Zoals net al was aangegeven, grijpen medewerkers van de afdelingen CA en Bagage in onzekere 
tijden  terug  op  een  eerdere  soortgelijke  ervaring:  AWA.  Er  was  bij  beide  afdelingen 
onduidelijkheid  over  de  gevolgen  van  de  reorganisatie.  Een medewerker  van Bagage  zei  hier 
over:  “U  noemt  nu  3  ‘categorieën’  waaronder  leeftijd…  “dat  is  met  ervaring  van  de  vorige 
reorganisaties geweest. Mensen die een bepaalde leeftijd hadden die konden er eerder uit gaan, 
vrijwillig zelfs” (Interview medewerker Bagage, voor 17‐3‐2009).  
In de ervaring die medewerkers hadden met AWA probeerde medewerkers van CA en Bagage 
deze antwoorden toch te vinden. AWA leeft na tien jaar nog steeds onder het personeel, zo zei 
een medewerker van CA: Gerlach heeft het ook gedaan toen hij binnen kwam. Zat  jij  toen al 
hier? Nee, daar hoor je alleen maar over. Daar wordt nog steeds over gesproken (Interview CA 
medewerker, voor 17‐3‐2009). 
AWA  leeft  niet  alleen  onder  medewerkers  die  AWA  hebben  meegemaakt,  maar  ook  onder 
medewerker die hier alleen verhalen over hebben gehoord. 
In  de  literatuur  wordt  er  een  verband  gelegd  tussen  gebeurtenissen  uit  het  verleden  en  de 
huidige  cultuur.  De  Leeuw  (2000:503)  zegt  hierover  dat  de  bestaande  cultuur  mede  wordt 
gevormd door  ervaringen uit  het  verleden. AWA  is  dan  volgens de  Leeuw, onderdeel  van de 
huidige  cultuur  van  de  afdelingen  CA  en  Bagage.  De  heer Nijhuis wil  een  cultuurverandering 
doorvoeren, de herijkte strategie en de reorganisatie zijn hier onderdeel van. Moor (2005,168) 
zegt dat voordat er een verandering kan plaatsvinden, het van belang is dat de huidige situatie 
(cultuur) wordt geïdentificeerd en wordt begrepen. Dit geldt in het bijzonder voor een nieuwe 
CEO, deze is geheel nog onbekend met de cultuur. Veelal is men bezig met de gewenste cultuur 
in plaats van de huidige cultuur. Wanneer een CEO steun wil creëren voor een nieuwe cultuur, 
dan zal de CEO op de hoogte moeten zijn van de huidige cultuur. “Veranderen  is  immers van 
hier naar daar” (Moor,2005:167). Wanneer er onvoldoende aandacht is voor het ‘hier’, dan zal 
het  lastiger zijn om naar  ‘daar’  te komen. Het verleden kan worden gezien als een  leerschool 
voor de toekomst. 
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De heer Nijhuis deelt de visie van Moor (2005) niet, zo zei hij: “Ik heb me overigens helemaal 
niks  aan  getrokken  van  het  AWA  geneuzel.  Wat  daar  goed  en  minder  goed  is  gegaan 
interesseert me ook niet” (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009).  
Wel heeft de heer Nijhuis naar aanleiding van AWA geen externe adviseurs ingehuurd, dit was 
destijds geen succes. (Interview de heer Nijhuis, 25‐5‐2009) 
Vanuit de literatuur wordt de visie van Nijhuis als problematisch gezien. Zo hecht Weick (1995) 
veel waarde  aan het  verleden.  Zo  zegt Weick  dat  betekenisgeving  altijd  achteraf  plaatsvindt, 
omdat mensen reflecteren op wat  is gebeurd en achteraf betekenis geven aan ervaringen en 
handelingen.  De  huidige  situatie  beïnvloedt  de  reflectie  op  het  verleden.  Zo  zegt  Weick: 
“whatever  is  occuring  at  the moment,  will  influence  what  is  discovered  when  people  glance 
backward” (Weick, 1995:26).  
Weick  (1995:26)  zegt  dat  wanneer  toekomstplannen  van  een  organisatie  niet  worden 
gekoppeld aan reflectie en geschiedenis, deze toekomstplannen nutteloos en misleidend zullen 
zijn.  Reflectie  en  geschiedenis  van een organisatie  zijn  van belang omdat  zij  betekenis  geven 
aan de huidige situatie en van invloed zijn op het handelen van individuen in de huidige situatie. 
Ook  zegt Weick  (1995:36)  dat  wanneer  er  betekenis  aan  actie  in  een  andere  context  wordt 
gegeven  (wanneer  het  resultaat  bekend  is),  deze  betekenisgeving  niet  erg  bruikbaar  is  voor 
toekomstige  handelingen. Wanneer  er  in  een  andere  context  betekenis  wordt  gegeven,  dan 
wordt de onzekerheid van de periode in het verleden onderschat. Wanneer de heer Nijhuis nu 
betekenis  geeft  aan  AWA,  dan  zou  hij  de  impact  van  AWA  kunnen  onderschatten  omdat  de 
heer  Nijhuis  vanuit  een  andere  context  reflecteert.  Medewerkers  die  AWA  wel  hebben 
meegemaakt  en medewerkers  die  van AWA op de  hoogte  zijn,  kijken  op  een  andere manier 
terug  naar  AWA  en  geven  hier  een  andere  betekenis  aan.  AWA  zal  daarom  op  toekomstige 
handelingen van medewerkers van invloed zijn. Vanuit de literatuur van Weick (1995:26), wil ik 
de heer Nijhuis voor een fout behoeden en hem meegeven dat wanneer toekomstplannen niet 
worden  gekoppeld  aan  betekenisgeving  van  acties  uit  het  verleden,  de  toekomstplannen 
volgens Weick nutteloos en misleidend zullen zijn. 
 
Het teruggrijpen op AWA is van invloed op de betekenisgeving in de veranderende situatie bij 
Schiphol  Group.  Medewerkers  zijn  onzeker  en  proberen  dit  te  reduceren  door  houvast  te 
zoeken in een soortgelijke ervaring uit het verleden. Hier wordt duidelijk dat AWA onderdeel is 
van de cultuur van Schiphol Group. Wellicht speelt AWA een grotere rol in de cultuur van CA en 
Bagage  dan  de  directie  van  Schiphol  Group  dacht.  AWA  is  onderdeel  van  de  historie  van 
Schiphol Group; het  is een  ‘verhaal’ dat veel medewerkers kennen, en waar veel waarde aan 
wordt gehecht. AWA heeft veel teweeg gebracht binnen Schiphol Group en AWA is van grote 
invloed  op  de  wijze  waarop  medewerkers  over  een  reorganisatie  denken.  De  heer  Nijhuis 
(Interview, 25‐5‐2009) geeft aan dat hij niet veel aandacht heeft besteed aan de effecten van 
AWA.  Vanuit  de  literatuur,  (Weick,1995)  is  dit  problematisch  en  zullen  toekomst  plannen 
nutteloos en misleidend zijn wanneer er geen betekenis wordt gegeven aan AWA. 
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Terug thuis 
 
Aan het begin van dit onderzoek werd de nadruk op drie cases gelegd: de herijkte strategie, de 
huidige reorganisatie en de reorganisatie van tien jaar geleden: AWA. De focus binnen deze drie 
casussen lag bij drie thema’s: leiderschap, communicatie en historie. 
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag. Daarna heb ik   aanbevelingen 
voor de directie van Schiphol Group en de managers van CA en Bagage. Vervolgens volgt er een 
tip voor nader onderzoek en tot slot reflecteer ik kort op dit onderzoek. 
 
Antwoord op de hoofdvraag 
De  hoofdvraag  van  dit  onderzoek  luidde:  Welke  betekenis  geven  de  medewerkers  van 
afdelingen Corporate Affairs en Bagage bij Schiphol Group aan leiderschap in een onzekere en 
dynamische periode (februari tot juli 2009)? 
Zoals  aangegeven,  zijn  er  drie  thema’s  die  in  dit  onderzoek  centraal  staan:  leiderschap, 
communicatie en historie. Ik beantwoord de hoofdvraag aan de hand van deze drie thema’s. 
 
Nijhuis: de initiatiefnemer van de herijkte strategie en reorganisatie 
De komst van de heer Nijhuis heeft voor verandering gezorgd bij de afdelingen CA en Bagage. 
De bevindingen laten zien dat leiderschap en management zich op twee verschillende niveaus 
afspelen, ook al heb je als manager wel bepaalde leiderschapskwaliteiten nodig. Medewerkers 
van CA en Bagage zien de heer Nijhuis als de leider die de herijkte strategie en de reorganisatie 
in gang heeft gezet. De heer Nijhuis is volgens medewerkers van CA en Bagage de man aan het 
roer  bij  Schiphol Group, meer  inhoud  aan  deze  betekenis  gaven  de medewerkers  van  CA  en 
Bagage niet. Meer betekenis gaven medewerkers van CA en Bagage aan de manager van hun 
(sub)afdeling. Dit kwam doordat de managers van CA en Bagage verantwoordelijk waren voor 
de  reorganisatie  binnen  hun  eigen  afdeling.  Twee  thema’s  die  voor medewerkers  van  CA  en 
Bagage  centraal  stonden  in  de  dynamische  en  onzekere  periode  (februari  tot  juli  2009)  zijn 
communicatie en historie. 
  
Communicatieparadox: communicatie veroorzaakt onzekerheid en ambiguïteit 
Communicatie  speelde  een  belangrijke  rol  in  een  onzekere  en  dynamische  periode. 
Communicatie van het management veroorzaakte onzekerheid en ambiguïteit bij medewerkers 
van  CA  en  Bagage.  Niet  alleen  informatietekort  en  onduidelijke  informatie  zorgden  voor 
onzekerheid, ook een te veel aan informatie, transparantie, zorgde voor onzekerheid.  
Communicatie  vanuit  het management  zorgde  ook  voor  ambiguïteit  bij medewerkers  in  een 
onzekere en dynamische periode. In de onzekere en dynamische periode bij CA en Bagage was 
er  geen  sprake  van  eenheid,  consensus  en  helderheid.  Door  veranderingen  binnen  de 
afdelingen werd  het  referentiekader  van  de medewerkers  van  CA  en  Bagage  geprikkeld met 
nieuwe informatie. Het referentiekader is bij  iedere medewerker anders en het bepaalt welke 
informatie het individu tot zich neemt en op welke wijze dit wordt geïnterpreteerd en hoe men 
hiernaar  handelt,  dit  verschilt  per  medewerker  en  zorgt  voor  ambiguïteit.  Doordat  iedere 
medewerker  van  CA  en  Bagage  beperkte  informatie  tot  zich  neemt  en  dit  op  eigen  wijze 
interpreteert,  is  het  voor  managers  van  CA  en  Bagage  lastig  om  te  communiceren  in  een 
onzekere en dynamische periode. 
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AWA is onderdeel van de huidige cultuur 
Doordat  medewerkers  van  CA  en  Bagage  onzeker  waren  en  onder  hen  sprake  was  van 
ambiguïteit  over  het  doel  en  de  gevolgen  van  de  reorganisatie,  zochten  zij  houvast  in  een 
soortgelijke ervaring uit het verleden: AWA.  
Het teruggrijpen op AWA was van invloed op de betekenisgeving in de veranderende situatie bij 
Schiphol Group. Medewerkers waren onzeker en probeerden dit te reduceren door houvast te 
zoeken in een soortgelijke ervaring uit het verleden. Niet alleen medewerkers die AWA hadden 
meegemaakt,  maar  ook  medewerkers  die  alleen  de  ‘verhalen’  kenden,  zochten  houvast  in 
AWA. Hier werd duidelijk dat AWA onderdeel  is van de cultuur van CA en Bagage. AWA heeft 
veel teweeg gebracht binnen Schiphol Group en AWA is van grote invloed op de wijze waarop 
medewerkers van CA en Bagage over een reorganisatie denken. Het  is hier niet van belang of 
de verhalen van medewerkers  ‘waar’  zijn. Het gaat er bij AWA om, dat medewerkers er  veel 
waarde aan hechten. De heer Nijhuis (Interview, 25‐5‐2009) geeft aan dat hij niet veel aandacht 
heeft besteed aan de effecten van AWA. Vanuit de literatuur, (Weick,1995) is dit problematisch 
en  zullen  toekomst  plannen  nutteloos  en  misleidend  zijn  wanneer  er  geen  betekenis  wordt 
gegeven aan AWA. 
 
Concluderend 
Er  wordt  in  de  onzekere  en  dynamische  periode  (februari  tot  juli  2009)  bij  CA  en  Bagage 
betekenis  gegeven  aan  twee  soorten  leiderschap:  die  van  de  heer  Nijhuis  en  die  van  de 
managers  van  de  (sub)afdelingen  CA  en  Bagage.  De  heer  Nijhuis  wordt  gezien  als 
initiatiefnemer van de herijkte strategie en de reorganisatie. Wat betreft de uitvoering van de 
reorganisatie,  wordt  er  betekenis  gegeven  aan  de  managers  van  de  (sub)afdelingen  CA  en 
Bagage. Met  betrekking  tot  de  uivoering  van  de  reorganisatie,  lijken medewerkers  niet  snel 
tevreden te zijn over de communicatie vanuit het management. Hierin speelt ook de individuele 
ervaring van reorganisaties in het verleden (AWA) door. Communiceren door managers in een 
onzekere  en  dynamische  situatie  is  lastig  omdat  communicatie  ook  voor  onzekerheid  en 
ambiguïteit kan zorgen. Door deze onzekerheid en ambiguïteit grijpen medewerkers van CA en 
Bagage  terug  op  een  soortgelijke  gebeurtenis  uit  het  verleden.  Wanneer  de  directie  van 
Schiphol  Group  de  cultuurverandering  (waarvan  de  herijkte  strategie  en  de  reorganisatie 
onderdeel  zijn)  wil  voortzetten,  is  het  van  belang  aandacht  te  besteden  de  betekenis  van 
medewerkers  rondom  AWA.  AWA  is  onderdeel  van  de  cultuur  van  CA  en  Bagage  en  is  van 
invloed op het handelen van medewerkers van CA en Bagage in de huidige situatie. 
 
Aanbevelingen 
Er is nu inzicht verkregen in de relatie tussen de huidige dynamische en onzekere situatie en de 
betekenisgeving  aan  de  rol  van  de  leider.  Om  een  bijdrage  te  leveren  aan  het 
veranderingstraject worden er  implicaties  voor beleid en praktijk  gegeven en  suggesties  voor 
nader  onderzoek.  Verder  zal  ik  kort  op  dit  verslag  reflecteren  en  de  volgende  vraag 
beantwoorden: wat zou ik nu anders doen? 
 
Omdat het  reorganisatie  (en dus de cultuurverandering) nog  in volle gang  is,  is er een aantal 
punten  waarmee  in  de  voortzetting  van  de  cultuurverandering  rekening mee  gehouden  kan 
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worden. Er zijn drie punten die  ik  interessant vind voor Schiphol Group, deze wil  ik graag aan 
hen meegeven. 
Het  eerste  punt  heeft  betrekking  op  de  afdeling  CA.  Ik  heb  gemerkt  dat  hier  veel 
onduidelijkheid heerst over het proces van de reorganisatie. Met name de vraag hoe de heer 
Luijten tot zijn beslissingen over de boventallige functies is gekomen is voor veel medewerkers 
niet  duidelijk.  Dit  ondanks  het  feit  dat  de  heer  Luijten  dit  heeft  gecommuniceerd  naar  de 
medewerkers. Wellicht  is het een idee om met de afdeling rond de tafel te zitten en open en 
eerlijk te communiceren over het proces van de reorganisatie.  Ik heb zelf met de heer Luijten 
over het proces  gesproken en  ik heb een helder beeld hoe hij  tot  zijn beslissing  is  gekomen. 
Daarom  denk  ik  dat  wanneer  de  heer  Luijten  specifiek  op  dit  onderwerp  in  gaat,  er  geen 
vraagtekens meer zijn over het proces. Het is van belang dat medewerkers snappen waarom er 
bepaalde veranderingen plaatsvinden anders kan er weerstand bij medewerkers ontstaan. De 
reorganisatie  is het begin van een cultuurverandering dus  is het van belang om  in dit  vroege 
stadium zo weinig mogelijk weerstand en onduidelijkheid te hebben. 
 
Het tweede punt wat ik interessant vind om te noemen is de communicatie bij Bagage. Zoals de 
heer Nijhuis aan gaf (Interview de heer Nijhuis, 25‐05‐2009), zijn sommige managers hier iets te 
transparant in geweest. Managers hebben vanuit de directie veel vrijheid gekregen wat betreft 
de implementatie van de reorganisatie. Er is een communicatieplan opgesteld dat als leidraad 
hiervoor moest dienen. Dit communicatieplan is een van de weinige vastgestelde documenten 
waaraan managers zich moesten houden. Wat ik merkte is dat de manier van communiceren bij 
Bagage onrust oproept bij de afdeling CA. Zelf  zijn de medewerkers en managers van Bagage 
erg tevreden over de manier van communiceren, al is dit niet geheel volgens afspraak gegaan. 
Wellicht  zou  het  toch  handig  zijn  om  de  regels  die  er  zijn  op  te  volgen,  om  zo  voor  enige 
consistentie  binnen  de  organisatie  te  zorgen.  Zoals  net  al  is  gezegd,  is  dit  het  begin  van  de 
cultuurverandering.  Het  is  de  bedoeling  dat  straks  de  gehele  cultuur  van  Schiphol  Group 
verandert, met als doel een gezamenlijke cultuur. Om tot dit doel en consistentie te komen zijn 
er een aantal documenten die als leidraad zorgen, ik raad aan deze documenten te volgen. 
 
Tot slot wil  ik graag een opmerking maken over het belang van de huidige cultuur. Meerdere 
malen hebben medewerkers  van beide afdelingen aangegeven dat  zij  ‘teruggrijpen’ op AWA. 
AWA  is  onderdeel  van  de  huidige  cultuur  van  Schiphol  Group.  Ik  zou  graag  als  tip  willen 
meegeven om niet de huidige cultuur te verwaarlozen. Het is van belang dat de huidige cultuur, 
dus  ook  de  effecten  van  AWA, worden  begrepen. Moor  (2005,168)  zegt  dat  voordat  er  een 
verandering  kan  plaatsvinden,  het  van  belang  is  dat  de  huidige  situatie  (cultuur)  wordt 
geïdentificeerd en wordt begrepen. Wanneer er voldoende aandacht is voor de huidige cultuur, 
dan kan er een cultuurverandering plaatsvinden. Het verleden kan wellicht worden gezien als 
een leerschool voor de toekomst. Want zoals Weick (1995) aan geeft zullen toekomstplannen 
voor  Schiphol  Group  nutteloos  zijn  wanneer  deze  niet  worden  gekoppeld  aan  reflectie  en 
geschiedenis van Schiphol Group. 
 
Nader onderzoek 
Dit onderzoek is gestopt op het moment dat het Sociaal Plan bekend werd. Tijd voor onderzoek 
naar het effect van het Sociaal Plan, de uitwerking ervan en de verdere cultuurverandering is er 
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niet. Het is naar mijn idee interessant om, wanneer de cultuurverandering achter de rug is, een 
onderzoek te doen naar het effect van het gehele veranderingstraject. Het lijkt mij interessant 
om  te  weten  vanuit  het  perspectief  van  de  directie  Schiphol  Group  gezien  of  de  beoogde 
doelen  zijn  behaald.  Ook  interessant  is  het  om  te  weten  hoe  de  medewerkers  het 
veranderingtraject hebben ervaren. Ook is het nuttig om na het veranderingstraject onderzoek 
te doen naar de huidige cultuur, om te kijken of dit de gewenste cultuur is van zowel de directie 
van Schiphol Group als de medewerkers. 
In mijn  conclusie  geef  ik  aan  dat  er  sprake  is  van  een  communicatieparadox.  Een  tekort  aan 
communicatie zorgt voor onzekerheid en ambiguïteit maar open en transparante communicatie 
ook.  Relevant  zou  zijn  om  te  onderzoeken  wat  de  gewenste  manier  van  communiceren  is 
waardoor  onzekerheid  en  ambiguïteit  gereduceerd  kunnen  worden.  Een  ander  aspect  in  dit 
onderzoek, dat hier op aansluit, is dat medewerkers horen wat zij willen horen. Interessant zou 
zijn om te onderzoeken hoe dit komt. Hoe het komt dat mensen bepaalde informatie niet tot 
zich  (willen) nemen? Met name  in dit onderzoek zou het  interessant zijn om te kijken of hier 
een  relatie  is  tussen  het  niet  op  (willen)  nemen  van  informatie  en  gebeurtenissen  en 
vooroordelen uit het verleden  (AWA). Wanneer met de oorzaak van de  ruis  in  communicatie 
weet, dan kan er gezocht worden naar een oplossing. 
 
Wat zou ik anders doen? 
Als laatste wil ik graag antwoord geven op de vraag wat ik anders zou hebben gedaan. Wat ik 
erg jammer vind is dat ik minder tijd heb doorgebracht bij de afdeling Bagage. Hierdoor heb ik 
op deze afdeling niet kunnen observeren en heb ik te weinig relevante data van na 17 maart. 
Dit had te maken met het tijdslimiet en met mijn plek in de organisatie. Ik heb geen spijt dat ik 
twee  afdelingen  heb  onderzocht  maar  wanneer  ik  dit  weer  zou  doen,  zou  ik  het  anders 
aanpakken. Ik zou ervoor zorgen dat ik op beide afdelingen een werkplek zou hebben zodat ik 
evenveel tijd op beide afdelingen zou kunnen doorbrengen. 
Wat  ik  ook  anders  zou  proberen  te  doen  is  mijn  eigen  plek  in  de  organisatie.  Ik  zou  mijn 
begeleider de volgende keer een andere rol toekennen. Nu werkte ik onder begeleiding van de 
heer  Luijten  en  had  het  prima  naar  mijn  zin.  Wat  ik  soms  miste  was  een  begeleider  om 
inhoudelijk mee  te  sparren over mijn onderzoek. Dit  ging  in mijn onderzoek  lastig, omdat de 
heer Luijten ook een respondent was in dit onderzoek. Als ik het over zou mogen doen, zou ik 
er  voor  kiezen om mijn begeleider niet  als  respondent  te  gebruiken. Op deze manier  zou de 
begeleider van ‘afstand’ zijn mening kunnen geven over het onderzoek. Ook zou ik van te voren 
betere  afspraken maken met mijn begeleider.  Ik was nu bij  een belangrijke bijeenkomst niet 
aanwezig omdat een medewerker mij als stagiair zag. Ik had mij van het begin af aan duidelijker 
kunnen  profileren  als  onderzoeker.  Wanneer  ik  dit  had  gedaan,  zou  de  afdeling  ook  de 
relevantie  inzien  van  mijn  aanwezigheid  bij  bijeenkomsten  met  betrekking  tot  het 
veranderingstraject. 
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Bijlage 1: organogram Schiphol Group  
(bron: Intranet Schiphol Group) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76  

Bijlage 2: Organogram Business Area Aviation 
(bron: Intranet Schiphol Group) 
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