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“Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bij elkaar om hout

aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk te

verdelen maar leer de mensen verlangen naar de open zee.”

Antoine de Saint-Exupéry
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Binnen het onderzoek wordt de mannelijke vorm gehanteerd. Met de mannelijke vorm wil ik op geen

enkele wijze onderscheid maken tussen man of vrouw. De mannelijke vorm kan in dit onderzoek dan

ook gelezen worden als de vrouwelijke vorm.
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Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij de organisatie de Kapelgroep op de afdeling Operations facilitaire

dienstverlening (OPS) onderdeel van de stafafdeling Facility Management. Het onderzoek gaat over

managementrollen in de huidige en gewenste situatie en veranderingsstrategieën op de afdeling OPS.

Veranderingen binnen OPS verlopen niet zoals gewenst is. Veranderingen op deze afdeling stuit vaak

op weerstand doordat de veranderingen niet duidelijk zijn. OPS zal in de toekomst nog veel

veranderingen moeten doorvoeren en streeft naar een traject waarbij veranderingen met zo weinig

mogelijk weerstand kunnen worden doorgevoerd.

Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen voor de stappen die de afdeling OPS

van de Kapelgroep kan maken om van de gehanteerde managementrollen te komen tot de door niet

leidinggevenden en leidinggevenden gewenste managementrollen. Dit is mogelijk als er inzicht is in

de overeenkomsten en verschillen tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting

over managementrollen tussen de huidige en gewenste situatie, en in de mate waarin de verschillen te

herleiden zijn tot verschillende visies op veranderingen. De onderzoekvraag die de huidige en

gewenste situatie evenals de overeenkomsten en verschillen en de mogelijke verklaring vanuit de

verschillende visies op veranderingen inzichtelijk moet maken luidt als volgt: Welke

managementrollen worden op dit moment volgens de niet leidinggevenden en de leidinggevenden

gebruikt bij veranderingen op de afdeling OPS en wat willen ze in de managementrollen eventueel

anders zien? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen niet leidinggevenden en

leidinggevenden in de opvatting over managementrollen in de huidige situatie en de gewenste situatie

en in hoeverre zijn de eventuele verschillen van leidinggevenden tussen de huidige en gewenste

situatie te verklaren vanuit verschillende visies op veranderingen?

Dit rapport heeft gebruik gemaakt van de theorie van Boonstra (2004) voor het aspect

veranderingsstrategieën vanwege het rationele karakter van de onderzoeksorganisatie en afdeling.

Voor het aspect managementrollen is er gebruik gemaakt van de theorieën van Drukker en Verhaaren

(1980), Zaltman en Duncan (1977) en Zwart (1993) omdat deze managementrollen zich specifiek

richten op veranderingstrajecten.

Uit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de opvattingen over de gehanteerde

managementrollen tussen de niet leidinggevenden en leidinggevenden. Alleen in de gesprekspartner en

de therapeutische managementrol hebben zij dezelfde opvatting over de gehanteerde

managementrollen. In de gewenste situatie komen de opvatting van niet leidinggevenden en

leidinggevenden overeen in de managementrollen van de gesprekspartner en de katalysator. De

managementrollen die leidinggevenden nu hanteren verschillen met die ze in toekomst zouden willen

hanteren. In de huidige situatie hanteren zij alle managementrollen met uitzondering van de expertrol.

Deze managementrollen zijn in te delen bij de vijf veranderingsstrategieën: Machtsstrategie,

Planmatige strategie, Onderhandelingsstrategie, Programmatische strategie en de Interactieve strategie.



Onderzoek de Kapelgroep & OPS M. Mahler7

Wanneer gevraagd wordt naar de gehanteerde veranderingsstrategieën noemen de leidinggevenden

kenmerken die horen tot de machtsstrategie, planmatige strategie en de onderhandelingsstrategie. De

machtsstrategie en de planmatige strategie horen tot de uitgangspunten van de rationele organisatie

terwijl de onderhandelingsstrategie tot de kenmerken van een natuurlijk systeem horen. In de gewenste

situatie willen de leidinggevenden de gesprekspartner, katalysator en persoonlijke ontwikkelingsrol

hanteren. Deze managementrollen komen overeen met de uitgangspunten van de natuurlijke

organisatie. Voor veranderingsprocessen blijken niet leidinggevenden en leidinggevenden voorkeur te

hebben voor managementrollen die passen bij kenmerken van een natuurlijke organisatie waarin er

meer plaats is voor de mening van medewerkers en er meer duidelijkheid en openheid van het doel van

de organisatieverandering en de stappen die nodig zijn om dat doel te bereiken.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De kredietcrisis zorgt voor veel onrust in binnen en buitenland. Organisaties weten vaak niet wat de

toekomst zal brengen. Ze weten niet hoe deze kredietcrisis zich gaat ontwikkelen en wat voor directe

dan wel indirecte gevolgen deze zal hebben voor hun eigen organisatie. Er wordt gesproken over een

kredietcrisis die zelfs twee jaar kan aanhouden. De toekomst is onzeker maar zal ook ruimte bieden

voor nieuwe mogelijkheden en kansen om je als organisatie te onderscheiden ten opzichte van je

concurrentie. Ook bij de Kapelgroep is de kredietcrisis merkbaar.

In januari 2009 werd duidelijk dat de Kapelgroep wereldwijd 7000 arbeidsplaatsen zal verliezen. Er

zijn duizend vaste banen geschrapt en nog eens 1700 arbeidsplaatsen gaan verloren door het contract

van tijdelijk personeel niet te verlengen dan wel vacatures niet te vervullen. In februari 2009 is

duidelijk geworden welke bedrijfsonderdelen van de Kapelgroep moeten inkrimpen (website Parool,

geraadpleegd op 13 februari 20091). Om een gezonde financiële organisatie te blijven zal er behalve

een inkrimping van het personeelsbestand ook op andere terreinen bezuinigd moeten worden. Deze

bezuinigingen zorgen ervoor dat er veel veranderingstrajecten binnen de Kapelgroep opgestart

(moeten) worden met als doel de kosten terug te dringen. Deze trajecten hebben veel invloed op de

werkwijze en de inrichting van alle divisies binnen de Kapelgroep.

1.2 Aanleiding tot onderzoek

De stafafdeling Facility management ontkomt niet aan de negatieve ontwikkeling binnen de

Kapelgroep; ook hier zal bezuinigd moeten worden. Operations Facilitaire Dienstverlening (OPS), een

onderdeel van de stafafdeling Facility management van de de Kapelgroep groep moet eveneens

bezuinigingen. Door middel van een veranderingstraject kunnen bezuinigingen doorgevoerd worden.

Behalve voor bezuinigingen kan een veranderingstraject onder andere gebruikt worden voor

verandering van personeelsbestand, ontwikkeling van technologie, concurrentie, etc.. (Robbins, 2005).

“Veranderingstrajecten binnen de Kapelgroep worden veelal uitgevoerd op gevoel”(HR Manager de

Kapelgroep). Deze uitspraak geeft aan dat de succesfactor van een veranderingstraject onderhevig is

aan de capaciteiten van de leidinggevende die het veranderingstraject tot uitvoering brengt.

1
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/161601/2009/02/11/ING-schrapt-duizend-banen-

in-Nederland.dhtml
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Omdat er geen richtlijnen en/ of handvatten zijn voor een veranderingstraject hebben de

leidinggevenden geen voorgeschreven procedures om bij de uitvoering op terug te vallen. Als een

leidinggevende de capaciteiten niet heeft om veranderingstrajecten goed te coördineren geeft dat

onrust, niet alleen voor hem zelf maar ook voor zijn afdeling. Doordat er geen procedures zijn voelt de

leidinggevende zich aan zijn lot overgelaten wat zorgt voor onrust die zich weer kan uitbreiden als een

olievlek over de afdeling. Veranderingstrajecten waren in het verleden binnen de afdeling OPS een

bron van onrust en onduidelijkheden. Om veranderingstrajecten in de toekomst structureel goed uit te

kunnen voeren is mij gevraagd onderzoek te doen naar de rol van leidinggevenden in

veranderingstrajecten. Door meer duidelijkheid te scheppen in de gewenste managementrollen van niet

leidinggevenden en leidinggevenden in het verandertraject kan het onderzoek bijdragen aan het

wegnemen van onrust en onduidelijkheden bij de niet leidinggevenden en de leidinggevenden.

De volgende doel- en vraagstelling zijn voor het onderzoek geformuleerd.

1.3 Doelstelling

Doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen voor de stappen die de afdeling OPS van de

Kapelgroep kan maken om van de gehanteerde managementrollen te komen tot de door niet

leidinggevenden en leidinggevenden gewenste managementrollen. Dit is mogelijk als er inzicht is in

de overeenkomsten en verschillen tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting

over managementrollen tussen de huidige en gewenste situatie, en in de mate waarin de verschillen te

herleiden zijn tot verschillende visies op veranderingen. Het tweede doel is het verzorgen van

aanbevelingen die bijdragen aan het ontwikkelen van standaard procedures die de leidinggevende in

staat stelt om op een correcte wijze en volgens vaststaande procedures veranderingen op hun afdeling

te begeleiden.

1.4 Centrale vraagstelling

Welke managementrollen worden op dit moment volgens de niet leidinggevenden en de

leidinggevenden gebruikt bij veranderingen op de afdeling OPS en wat willen ze in de

managementrollen eventueel anders zien? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen niet

leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting over managementrollen in de huidige situatie en

de gewenste situatie en in hoeverre zijn de eventuele verschillen van leidinggevenden tussen de

huidige en gewenste situatie te verklaren vanuit verschillende visies op veranderingen?
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Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn vijf deelvragen voor de literatuurstudie en negen deelvragen

voor het empirisch onderzoek geformuleerd:

De deelvragen van de literatuurstudie zijn:

1. Op welke manier valt de afdeling OPS te typeren volgens de theorieën van Scott & Davis en

Mintzberg?

2. Welke veranderingsstrategieën zijn er?

3. Welke veranderingsstrategie sluit theoretisch gezien het best aan bij de afdeling OPS

getypeerd volgens Scott & Davis?

4. Welke managementrollen zijn er tijdens organisatieveranderingen?

5. Welke managementrol(len) sluiten theoretisch gezien het best aan bij de veranderingsstrategie

van de afdeling OPS?

De deelvragen van het empirisch onderzoek zijn:

1. Welke managementrollen worden op dit moment volgens de niet leidinggevenden gebruikt bij

veranderingen op de afdeling OPS?

2. Welke managementrollen worden op dit moment volgens de leidinggevenden gebruikt bij

veranderingen op de afdeling OPS?

3. Wat zijn de overeenkomsten tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting

over de gehanteerde managementrollen?

4. Wat zijn de verschillen tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting over

de gehanteerde managementrollen?

5. Welke managementrollen zouden leidinggevenden volgens de niet leidinggevenden moeten

vervullen om veranderingen op de afdeling OPS beter te doen verlopen?

6. Welke managementrollen zouden volgens leidinggevenden gehanteerd moeten worden om

veranderingen op de afdeling OPS beter te doen verlopen?

7. Wat zijn de overeenkomsten tussen de niet leidinggevenden en leidinggevenden in de

opvatting over de gewenste managementrollen?

8. Wat zijn de verschillen tussen de niet leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting

over de gewenste managementrollen?

9. Zijn verschillen in gehanteerde en gewenste managementrollen te verklaren aan de hand van

visies op veranderingen?
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1.5 Definities van begrippen in de centrale vraag en deelvragen

Veranderingsstrategieën: “Veranderstrategie is een doelgerichte beleidsmatige aanpak in het

uitvoeren van organisatieveranderingen, gebruikmakend van

interventies en daarbij zo min mogelijk weerstand veroorzaken”

(Kleijn & Rorink, 2009, p. 228)

Managementrollen: “Managementrollen zijn specifieke categorieën van

managementgedrag” (Robbins, Coulter & De Vries, 2006, p. 8)

1.6 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

De laatste jaren volgen veranderingen binnen organisaties elkaar snel op (Williamson, 1975).

Veranderingen zijn een bron van onrust en onduidelijkheden en gaan vaak gepaard met veel emoties

en stress wat het welzijn van niet leidinggevenden niet ten goede komt (Bordia, Hunt, Paulsen,

Tourish & DiFonzo, 2004). Wanneer leidinggevenden veranderingsprocessen adequaat kunnen

begeleiden zou dit gunstig zijn voor het welzijn van henzelf en van niet leidinggevenden en het succes

van de organisatie.

In de literatuur worden veranderingsstrategieën, managementrollen en typeringen van organisaties als

aparte onderwerpen behandeld. Mijn onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen

veranderingsstrategieën, managementrollen en organisatietyperingen.

1.7 ASW verantwoording

De studie Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) verenigt sociaal wetenschappelijke disciplines,

zoals Pedagogiek, Psychologie, Sociologie en Culturele Antropologie met elkaar. ASW hanteert

daarbij verschillende uitgangspunten zoals interdisciplinariteit, probleemgerichtheid, beleidsoriëntatie

en internationale vergelijkingen. Interdisciplinariteit en probleemgerichtheid zijn de twee belangrijkste

punten van ASW. Het onderzoek maakt gebruik van theorieën die uit verschillende wetenschappelijke

invalshoeken komen. Voor de organisatietypering is gebruik gemaakt van de theorieën van Scott &

Davis (2007) en Mintzberg (1983) uit de bedrijfs- en organisatiewetenschappen. Op het gebied van

veranderingsstrategieën heb ik gebruik gemaakt van kennis en theorieën van Boonstra, 1992;

Boonstra, Steensma & Demenint 1998; Boonstra, 2004 uit de maatschappij en gedragswetenschappen.
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Voor verdere verdieping op het gebied van veranderingsstrategieën heb ik uit de sociale psychologie

een theorie (De Caluwé, 1998) over veranderingsstrategieën gebruikt. Hierbij wordt er vooral gekeken

vanuit het managementperspectief. Voor de verschillende managementrollen heb ik gebruik gemaakt

van meerdere wetenschappelijke invalshoeken. Drukker & Verhaaren (1980) uit de

organisatiewetenschappen, Zaltman & Duncan (1977) uit de sociologie en Zwart (1993) uit de sociale

pedagogiek. Het zijn echter ook allemaal professionals op het gebied van leiderschap en management.

In het onderzoek wordt een actueel sociaal vraagstuk behandeld. Om op een goede en gestructureerde

wijze als organisatie te veranderen, is het van belang dat de organisatie weet hoe de gewenste situatie

voor niet leidinggevenden en de leidinggevenden eruit ziet. Vooral in tijden van onzekerheid, onrust

en economische teruggang is het van belang dat beleid ten opzichte van veranderingen ontwikkeld

wordt. Dit beleid moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak van zowel de leidinggevenden als de

niet leidinggevenden.

1.8 De rol van Human Resource Management

Deze masterthesis wordt geschreven in het kader van het afstudeeronderwerp Human Resource

Management.

Het merendeel van de Nederlandse organisaties heeft een eigen afdeling Human Resources (HR).

Deze afdeling is onder andere gericht op het ontwikkelen en beschermen van menselijk kapitaal

binnen een organisatie, maar vooral op het ondersteunen van niet leidinggevenden bij het verbeteren

van hun competenties en die van de werknemers waaraan zij leiding geven. In de afgelopen eeuw heeft

zowel in de theorie als in de praktijk van het managen van personeel en organisatie een verandering

plaatsgevonden. Personeel werd niet langer als een kostenpost gezien maar juist als kapitaal van de

organisatie. Hiernaast is HR een integraal onderdeel van het management geworden terwijl zij eerst

juist gericht waren op het personeel. Het vroegere personeelsbeleid wordt tegenwoordig strategisch

Human Resource Management (HRM) genoemd. Doorewaard en De Nijs (2004) geven aan dat HRM

gezien wordt als een vorm van personeelsmanagement. De doelen van HRM zijn optimalisatie van

verhoudingen tussen individu-arbeid-organisatie om vastgestelde doelen van een onderneming

efficiënt en effectief te kunnen realiseren. HRM is een vorm van personeelsmanagement die op eigen

wijze invulling geeft aan het ideaal dat medewerkers optimaal gemotiveerd zijn en optimaal presteren

binnen een specifieke context. HRM wordt tegenwoordig gezien als onderdeel van volwaardig

management binnen een onderneming. Ze zijn af van het “ondergeschoven kindje” imago.

Doorewaard en de Nijs (2004) beschrijven vijf verschillende uitgangspunten van HRM. Het eerste

uitgangspunt is de verschuiving waarbij de medewerker tegenwoordig als ‘Human resource’ wordt

gezien ook wel omschreven als ‘human capital’ (Seegers, Huijsmans & Opsteeg, 2006). De

medewerker wordt door het personeelsmanagement niet langer gezien als een kostenpost, maar juist
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als een bron van opbrengsten. In deze post moet worden geïnvesteerd en er zal zorgvuldig mee om

moeten worden gegaan. Als dit op een juiste manier gebeurt, kan de medewerker een hogere

effectiviteit binnen de organisatie behalen wat bijdraagt aan de effectiviteit van de gehele organisatie.

Het tweede uitgangspunt is de verschuiving die plaats heeft gevonden van personeelsmanagement naar

het strategisch ondernemingsbeleid. Dit is te verklaren vanuit het eerste uitgangspunt. Hierin wordt er

meer geïnvesteerd in niet leidinggevenden. Dit vindt op structurele basis plaats waardoor het

personeelsmanagement integraal onderdeel is geworden van het strategisch ondernemingsbeleid. Het

derde uitgangspunt is verschuiving van de verantwoordelijkheid waardoor de uitvoering op tactisch en

operationeel niveau geïntegreerd wordt in het lijnmanagement, maar de verantwoordelijkheid bij het

topmanagement komt te liggen. Als vierde wordt er nadruk gelegd op het inzicht. Succesvol

personeelsmanagement is onmogelijk als de verschillende instrumenten niet in onderlinge samenhang

zijn ontwikkeld. Het laatste uitgangspunt van Doorewaard en de Nijs (2004) betreft de richting van het

beleid. De doelen en belangen van de organisatie en de niet leidinggevenden moet overeenstemmend

zijn. Er moet sprake zijn van een integratie van doelen en belangen van beide kanten. Er moet sprake

zijn van een objectieve en een subjectieve ‘fit’. Hiermee wordt het volgende bedoeld. De objectieve fit

heeft te maken met de ‘match’ tussen de kwalificaties en competenties van niet leidinggevenden en de

gestelde functie eisen. Onder de subjectieve ‘fit’ wordt de samenhang tussen de aspiraties en de

daarbij vertoonde houding van de medewerker en de kenmerken en cultuur van de organisatie

verstaan.

Human Resource Management heeft grote invloed op de wijze waarop veranderingstrajecten

binnen de Kapelgroep vorm worden gegeven. Het laatste uitgangspunt van Doorewaard en de Nijs

(2004) is van invloed op de houding van de niet leidinggevenden ten opzichte van veranderingen

binnen organisaties. Dit uitgangspunt maakt onder andere duidelijk waarom HRM van invloed is op

veranderingstrajecten. Het eerste uitgangspunt beïnvloedt de gebruikte managementrollen. Dit komt

doordat de niet leidinggevenden gezien worden als human capital wat een verschillende benadering is

van de niet leidinggevenden dan wat eerst het geval was, waarin zij als kosten werden gezien.

1.9 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken zullen verscheidene aspecten van de deel- en hoofdvraag nader

uitgewerkt worden. In hoofdstuk 2 zal allereerst de organisatie de Kapelgroep beschreven worden

evenals de afdeling OPS waar het onderzoek is uitgevoerd. In het derde hoofdstuk zal er aandacht

worden besteed aan het theoretisch kader. Hierin worden de theorieën en begrippen beschreven

waarnaar ik onderzoek verricht en die mijn onderzoek ondersteunen. In hoofdstuk 4 wordt beschreven

welke onderzoeksmethode gebruikt is om de data te verzamelen. Ook wordt vermeld wat de

onderzoekseenheden, -plaats en –tijd zijn en hoe de data geanalyseerd zijn.



Onderzoek de Kapelgroep & OPS M. Mahler16

In hoofdstuk 5 wordt er antwoord gegeven op de deelvragen van het empirisch onderzoek. Hoofdstuk

6 wordt gebruikt om conclusies te trekken en antwoord te geven op de centrale vraagstelling, daarnaast

zal de discussie beschreven worden. In hoofdstuk zeven zullen de ontwikkelde aanbevelingen

beschreven worden.
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2 Beschrijving de Kapelgroep & OPS

Het onderzoek vindt plaats bij de afdeling OPS van de Kapelgroep. Om een beeld te schetsen van de

Kapelgroep en de afdeling OPS zal in dit hoofdstuk een korte beschrijving gegeven worden van de

Kapelgroep en de afdeling OPS.

de Kapelgroep wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is

verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de onderneming en neemt tevens de

langetermijnstrategie voor zijn rekening. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het

toezicht en fungeert als een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur (website de Kapelgroep,

geraadpleegd op 13 februari 2009 2).

Onder de Raad van Commissarissen hangen een zestal divisies (bijlage 1). Deze divisies zijn

ingericht op basis van verschillende diensten die er verleend worden. Binnen Nederland heeft de

Kapelgroep ca. 30.000 medewerkers.

De afdeling OPS waar het onderzoek plaatsvindt, bestaat uit ca. 260 medewerkers. De afdeling is

opgedeeld in een zevental subafdelingen (bijlage 2). Binnen de afdeling bevinden zich drie regio’s. De

afdeling OPS houdt zich met alle mogelijke zaken bezig wat binnen het Facilitair Management valt.

Hierbij kan gedacht worden aan het repareren van een lampje tot aan het veiligheidsbeleid binnen de

verschillende panden. Het uitvoerend personeel heeft veelal een MBO of lagere opleiding genoten. Het

management heeft minimaal een HBO opleiding uitzonderingen daargelaten. Het is een divisie met

een gemêleerd gezelschap. OPS is een afdeling die geld kost maar niet creëert, daarom is de afdeling

ook hard getroffen door de kredietcrisis en de daaruit voortgevloeide bezuinigingen binnen de

Kapelgroep.

2 http://www.dekapelgroep.com/group/showdoc.jsp?docid=074061_NL&menopt=cog|mas
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3 Theoretisch kader

Het theoretisch kader geeft inzicht in verschillende organisatietyperingen, veranderingsstrategieën en

managementrollen. Het theoretisch kader start met een centrale vraag die in de conclusie beantwoord

zal worden. De centrale vraag is opgedeeld in een vijftal deelvragen die in de paragrafen beantwoord

worden. De centrale vraag en de vijf deelvragen zijn:

“Welke veranderingsstrategie sluit het best aan bij de afdeling OPS en welke managementrol is daar

bij uitstek voor geschikt?”.

1 Op welke manier valt de Kapelgroep en de afdeling OPS te typeren volgens de theorieën van Scott

& Davis en Mintzberg?

2 Welke veranderingsstrategieën zijn er?

3 Welke veranderingsstrategie sluit theoretisch gezien het best aan bij de afdeling OPS getypeerd

volgens Scott & Davis en Mintzberg?

4 Welke managementrollen zijn er tijdens organisatieveranderingen?

5 Welke managementrol(len) sluit(en) theoretisch gezien het best aan bij de veranderingsstrategie

van de afdeling OPS?

Om na te gaan welke veranderingsstrategie het beste aansluit bij OPS is het van belang om OPS als

organisatie te typeren. Dit zal in de eerste paragraaf gedaan worden. In de tweede paragraaf zullen

verschillende veranderingsstrategieën besproken worden en zal een koppeling gemaakt worden met de

organisatietypering. In de derde paragraaf zullen de managementrollen beschreven worden. In de

vierde paragraaf van het literatuuronderzoek zullen de managementrollen en de veranderingsstrategie

gekoppeld worden. In de laatste paragraaf zullen er conclusies getrokken worden en zal het

onderzoeksmodel weergegeven worden.
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3.1 Typering de Kapelgroep & OPS

Om de Kapelgroep te typeren zal ik gebruik maken van het organogram van de Kapelgroep (bijlage 1).

De interne- (regels, procedures, machtsverhoudingen, etc.) en externe invloeden (marktwerking, regels

door de EU en overheid, etc.) zullen besproken worden, waardoor het mogelijk is om de Kapelgroep te

typeren volgens de theorie van Scott & Davis (2007) en de theorie van Mintzberg (1983). De theorieën

van Scott & Davis (2007) en Mintzberg zijn ideaal typeringen van organisaties.

Een organisatie kan getypeerd worden als een open of gesloten organisatie (Scott & Davis,

2007). Men spreekt van een open organisatie als er sprake is van een wisselwerking tussen organisatie

en omgeving. Het gesloten systeem bestaat niet langer in zijn hoedanigheid doordat er tegenwoordig

onder andere door ‘the World as global village’ altijd sprake is van een wisselwerking tussen

organisatie en omgeving.

de Kapelgroep heeft te maken met een veranderende omgeving. Ze bevindt zich in een

complexe omgeving waarin zij haar diensten aanbiedt. Ze heeft te maken met verschillende regels van

zowel supranationale overheden als nationale overheden. Daarnaast is de Kapelgroep een commerciële

organisatie die invloed uitoefent op en afhankelijk is van zijn omgeving. De kredietcrisis maakt nog

meer duidelijk dat de Kapelgroep als een open systeem te typeren is. De omgeving heeft een grote

invloed op het functioneren van de Kapelgroep. Door de kredietcrisis die in de VS is begonnen en zich

inmiddels wereldwijd manifesteert, is de Kapelgroep genoodzaakt geweest om financiële steun aan de

overheid te vragen. Door de toegezegde overheidssteun is de invloed van de overheid op besluiten van

de kernprocessen van de Kapelgroep toegenomen. Ook heeft de Kapelgroep te maken met

concurrerende banken die dezelfde diensten leveren. Door de invloed van de overheid en de

concurrentie met andere banken moet de Kapelgroep een strategie kiezen die haar concurrentiepositie

versterkt. Vanwege de wisselwerking tussen de Kapelgroep en zijn omgeving, de toegenomen invloed

van de overheid en de commerciële inslag valt de Kapelgroep te typeren als een open organisatie

(Scott & Davis, 2007).

Behalve dat een organisatie getypeerd kan worden als open of gesloten, kan een organisatie

ook als rationeel of natuurlijk getypeerd worden (Scott & Davis, 2007). Volgens Scott & Davis (2007)

is een rationeel systeem een organisatie die gekenmerkt wordt door een combinatie van relatief sterk

geformaliseerde structuren en een hoge mate van specifiek omschreven doelen. De rationele structuren

zijn omgeven met regels, prestatie programma’s en autoriteit.

Een natuurlijk systeem ziet Scott & Davis als een organisatie waar de focus van de organisatie

meer ligt op het gedrag van werknemers en het sturen van dit gedrag. Gedrag wordt hierbij gestuurd

door zowel de heersende waarden en normen van de organisatie evenals de bestaande

machtsverhoudingen. Er wordt minder nadruk gelegd op beslissingen en meer op complexe onderlinge

verbindingen tussen normatieve structuren en gedragsstructuren.
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de Kapelgroep heeft veel kenmerken van een rationeel systeem. Er zijn sterk geformaliseerde

structuren om onduidelijkheden te voorkomen. de Kapelgroep werkt met targets en

prestatieprogramma’s waarbij de doelen duidelijk gespecificeerd zijn. Er wordt echter ook veel

geïnvesteerd in onderlinge verhoudingen en de verhouding tussen verschillende afdelingen. Een

voorbeeld van een rationeel kenmerk is de E-learning Compliance die stuurt op bewustwording van

gedrag dat gewenst is binnen de organisatie. Op deze wijze wil de organisatie gedrag beïnvloeden en

zorgen voor de “juiste” uitvoering hiervan. Dit is een rationele gedachte die top down gestuurd is. De

macht binnen de Kapelgroep ligt bij de top.

Als ik de typeringen van Scott & Davis (2007) toepas op de Kapelgroep zie ik de Kapelgroep

voornamelijk als een rationeel systeem, vanwege de sterk geformaliseerde structuur en de inrichting

van de organisatie die vooral gedreven en ingericht is door targets en prestatieprogramma’s. De

afdeling OPS heeft een gelijksoortige organisatie structuur (bijlage 2) daarnaast fungeert de

Kapelgroep als blauwdruk voor al zijn onderliggende afdelingen waardoor de Kapelgroep en OPS op

dezelfde manier te typeren valt. Om de organisatiestructuur van de Kapelgroep verder te typeren maak

ik gebruik van de organisatietyperingen van Mintzberg (1983). Bij de organisatietyperingen van

Mintzberg wordt er gekeken naar de rationele kenmerken van de organisatie (structuur,

bedrijfscultuur, beloningsstructuur, etc). Deze rationele structuurtyperingen van Mintzberg (1983)

sluiten goed aan bij de rationele typering van de Kapelgroep aan de hand van de typering van Scott &

Davis (2007).

De zes divisies van de Kapelgroep functioneren in principe autonoom. Binnen één van deze

divisies bevindt zich de afdeling OPS. Ook deze afdeling bestaat uit een divisiestructuur (Bijlage 2).

Volgens Mintzberg is een divisiestructuur een overkoepelende structuur boven de verschillende

divisies die min of meer autonoom fungeren. Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende divisies als

aparte organisaties fungeren, maar samengebundeld deel uitmaken van één organisatie. Elk onderdeel

van de Kapelgroep is op deze wijze opgebouwd. Het organogram van de Kapelgroep en de

beschrijving van de divisiestructuur van Mintzberg komen overeen. Enkele kenmerken van de

divisiestructuur van Mintzberg sluiten aan op de beschrijving van de Kapelgroep. de Kapelgroep

wordt top-down gestuurd. De top houdt zich bezig met belangrijke beslissingen. De hoofden van

ondersteunende staven formuleren het concernbeleid. Functionarissen op divisieniveau zorgen voor de

uitvoering van het geformuleerde beleid. Er is geen direct toezicht op de individuele divisies vanuit de

top. Dit wordt overgenomen door functionarissen op divisieniveau. Doordat het beleid ontwikkeld

wordt door alle hoofden van ondersteunende staven is er sprake van standaardisatie, waardoor de

output van de verschillende divisies op dezelfde manier gerapporteerd moet worden. Al deze

kenmerken sluiten goed aan bij de divisiestructuur van Mintzberg (1983).

De eerste deelvraag van het theoretisch kader is te beantwoorden. Op welke manier valt de Kapelgroep

en de afdeling OPS te typeren volgens de theorieën van Scott & Davis en Mintzberg?
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de Kapelgroep en de afdeling OPS valt te typeren als een open rationeel systeem (Scott & Davis,

2007) dat ingericht is als een divisiestructuur (Mintzberg, 1983) en de kenmerken van beide systemen

draagt.

In de volgende paragraaf zullen veranderingsstrategieën behandeld worden. Hier zal ook

bekeken worden welke veranderingsstrategie het best aansluit bij een rationele open organisatie zoals

die van de Kapelgroep.
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3.2 Inleiding veranderstrategieën

Door de historie heen is er veel geschreven over het vakgebied verandermanagement. Verschillende

theorieën zijn tot stand gekomen tijdens veranderingen die pasten in de tijdsgeest van dat moment.

Nog steeds maakt men gebruik van verscheidene theorieën die destijds als vernieuwend werden

ervaren. Deze theorieën zijn in zijn geheel of gedeeltelijk opgegaan in nieuwe theorieën (onder andere

De Caluwé, 1998; Ten Have, 2002; Boonstra, 2004).

De theorieën die aansluiten bij de typering van de Kapelgroep zullen behandeld worden. De

kenmerken van de veranderingstrategieën zullen beschreven worden. In de tweede paragraaf zal er een

koppeling worden gemaakt tussen de typering en de behandelde veranderingsstrategie.

3.2.1 Veranderstrategieën

De open rationele typering van de Kapelgroep (Scott & Davis, 2007) en de hieruit voortvloeiende

manier van werken (structuren en werkwijzen) zal de acceptatie en het succes van een

veranderingsstrategie beïnvloeden. Zo zal een open rationele organisatie meer een top-down strategie

hanteren bij veranderingen dan een natuurlijk systeem waarbij een bottom-up systeem meer voor de

hand liggend is. Deze factoren zullen het succes van de organisatieverandering mede bepalen.

Strategieën waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen directe noodzaak en geen directe noodzaak

voor veranderen (Ten Have, 2002) heb ik buiten beschouwing gelaten. Het is niet duidelijk of

veranderingen binnen de Kapelgroep directe- of geen directe noodzaak hebben. Hiernaast richt het

onderzoek zich op veranderingen in het algemeen zonder hier onderscheid in te maken.

de Kapelgroep is “van huis uit” bekend met de kleurenaspecten van Graves (Versnel & Koppenol,

2003). De verschillende kleuren (rood, groen, geel, paars, blauw, oranje & turkoois) corresponderen

met een stijl van leidinggeven en veranderen. De theorieën over veranderingen van De Caluwé (1998)

sluiten goed aan bij de gebruikte kleurenaspecten van Graves: die worden immers ook in kleuren

weergegeven. Er zijn echter enige kanttekeningen bij te plaatsen. Elke veranderingsstrategie van de

Caluwé (1998), geeldrukdenken, blauwdrukdenken, rooddrukdenken, groendrukdenken en

witdrukdenken, sluit aan bij een wijze van inrichting van de organisatie. De vijf verschillende

strategieën richten zich op leer- en veranderingstrajecten waarbij er wordt uitgegaan van de menselijke

factor (Kleijn & Rorink, 2009). De strategieën van De Caluwé (1998) richten zich meer op de mensen

dan dat er een combinatie is van de factor organisatie en de factor mens. Omdat de strategieën van de

Caluwé (1998) zich richten op de menselijke factor binnen organisaties passen deze strategieën beter

bij een natuurlijk systeem zoals deze getypeerd is door Scott & Davis (2007). Omdat de Kapelgroep
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als een open rationele organisatie getypeerd is zijn de veranderingsstrategieën van De Caluwé hierdoor

niet toereikend.
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De meer recentere veranderingsstrategieën van Boonstra (2004) sluiten beter aan bij een rationele

organisatie zoals de Kapelgroep. Dit komt doordat rationele kenmerken verwerkt zijn in de

verschillende kenmerken van de verschillende veranderingsstrategieën en de factor organisatie meer

centraal staat.

Boonstra (2004) onderscheidt vijf veranderstrategieën. De vijf veranderstrategieën moeten de

betekenis van specifieke veranderingsstrategieën verduidelijken. De veranderingsstrategieën zijn tot

stand gekomen door middel van onderzoek onder meer dan 300 business units waar meer dan 2100

mensen aan het onderzoek hebben meegewerkt (Boonstra, 2005). Elke veranderingsstrategie heeft een

eigen achterliggende veronderstelling over organiseren en veranderen (Boonstra, 1998; De Caluwé &

Vermaak, 2004). Deze veronderstelling bepaalt de wijze waarop veranderingen gestuurd en

gecoördineerd worden. De veranderingsstrategieën zijn vijf op zichzelf staande strategieën. De vijf

veranderingsstrategieën zijn: de machtsstrategie, de planmatige strategie, de onderhandelingsstrategie,

de programmatische strategie en de interactieve strategie.

De Machtsstrategie gaat ervan uit dat uitoefening van positionele of persoonlijke macht nodig

is om gedrag te veranderen (Bass, 1960 zoals geciteerd in Werkman, Boonstra & Elving, 2005).

Leidinggevenden zien organisaties als systemen waarvan de elementen centraal gestuurd,

gecoördineerd en gecontroleerd moeten worden vanuit de top. (Werkman, Boonstra & Elving, 2005).

Deze strategie wordt voornamelijk toegepast in crisissituaties als belangen een grote rol spelen of bij

bedreigingen uit de omgeving. Er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de wensen van de niet

leidinggevenden wat zorgt voor een passieve houding (Boonstra, 2004). Het (top)management luistert

niet naar de meningen van de niet leidinggevenden. Deze strategie is erg doelgericht. Het

verandervermogen wordt bij deze strategie als zeer laag getypeerd, vanwege het ontbreken van

draagvlak doordat de veranderingen worden doorgevoerd ondanks de mogelijk afwijkende mening van

de niet leidinggevenden.

De Planmatige strategie ook wel de empirische rationele strategie genoemd veronderstelt dat de

toekomst van een organisatie te plannen en te voorspellen is (Stacey, 1996 zoals geciteerd in

Werkman, Boonstra & Elving, 2005). De rationele wijze van sturen en veranderen beheerst het

perspectief waaruit gekeken wordt. Veranderprocessen worden planmatig aangepakt zodat bewaking

van het proces en bijsturing mogelijk blijft (Caluwé, 1998; Caluwé, Kor & Wijnen, 2002; Caluwé, &

Vermaak, 2004; Boonstra, 2004). Hiervoor wordt op basis van tijdsbeheersing en tijdslimieten gebruik

gemaakt van vaste procedures, methodes en tijdsplanningen. Er is weinig tot geen participatie vanuit

de niet leidinggevenden. Ook deze strategie is erg doelgericht. Het verandervermogen wordt bij deze

strategie als laag getypeerd vanwege het ontbreken van draagvlak doordat al het initiatief bij de top

ligt en de niet leidinggevenden niet betrokken worden bij het geheel.

De Onderhandelingsstrategie gaat ervan uit dat er verschillende soorten van belangenverstrengelingen

aanwezig zijn. Niet leidinggevenden sluiten coalities om hun eigen belangen te waarborgen. Deze
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coalities kunnen hierdoor lijnrecht tegenover de veranderingen komen te staan (Morgan, 1986 zoals

geciteerd in Werkman, Boonstra & Elving, 2005).

Het voordeel aan deze strategie is dat de problemen die tijdens het proces zichtbaar zijn besproken

worden. Afdelingen overleggen over veranderingen en bespreken deze. Het is een politiek proces

waarbij erg veel onderhandeling gewenst is. Het nadeel is dat de onderhandelingsstrategie die wordt

gevolgd veelal gebaseerd is op het handhaven van de machtspositie van de leidinggevende (Kleijn &

Rorink, 2009). De strategie is resultaatgericht. Het verandervermogen wordt bij deze strategie als

gering getypeerd, vanwege het politieke proces en de vele tegengestelde belangen die het proces

vertragen.

De Programmatische strategie ook wel de normatieve reëducatieve strategie genoemd gaat ervan uit

dat niet leidinggevenden willen veranderen als ze maar betrokken, begeleid en uitgedaagd worden

(Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998 zoals geciteerd in Werkman, Boonstra & Elving, 2005).

Dit kan alleen een succes zijn als er een goede regisseur is die dit begeleidt (Kleijn & Rorink, 2009).

De veranderaanpak wordt tijdens het proces geëvalueerd en aangepast aan de loop van de verandering,

de werkverplichting van de niet leidinggevenden en aan het verandervermogen van de organisatie en

de mensen die in de organisatie werkzaam zijn (Boonstra, et al. 1998). Doordat de niet

leidinggevenden betrokken worden bij de veranderingen wordt er draagvlak gecreëerd, dat zorgt voor

een grotere kans op succes van de veranderingsstrategie (Kleijn & Rorink, 2009). De strategie is

probleem oplossend gericht. Het verandervermogen wordt bij deze strategie als beperkt getypeerd,

vanwege de hoge mate van participatie waardoor het proces een grote tijdsspanne heeft.

De Interactieve strategie ook wel de democratische dialoogstrategie genoemd gaat uit van een

harmonieus model. De strategie wil door middel van overleg en het uitwisselen van ideeën een

interactief proces opstarten die bijdraagt aan innovatie (Gustavsen, 1992 zoals geciteerd in Werkman,

Boonstra & Elving, 2005). De uitgekristalliseerde ideeën van de niet leidinggevenden en de

leidinggevenden zijn vaak het beginpunt bij het formuleren van de verandervoorstellen. Zowel de niet

leidinggevenden als de leidinggevenden beïnvloeden elkaar door dit interactieve proces. De

veranderaanpak wordt gezamenlijk ontwikkeld. De strategie is toekomstgericht. Het

verandervermogen wordt bij deze strategie als hoog getypeerd, vanwege de overeenstemming die

bereikt is bij het beginpunt van het traject er worden tussentijds verscheidene ideeën direct ingepast

wat zorgt voor een goede doorloop.

De vijf verschillende veranderingsstrategieën van Boonstra (2004) hebben een rationele of

natuurlijke inslag. De kenmerken van de machtsstrategie en de planmatige strategie bevinden zich aan

de rationele kant. De hierboven beschreven kenmerken van deze veranderingsstrategieën zijn

rationeel. De drie andere veranderingsstrategieën zijn meer natuurlijk ingericht. De bovenstaande

beschreven kenmerken van de veranderingsstrategieën verduidelijken deze stelling (zie onderstaand

figuur 1).



Onderzoek de Kapelgroep & OPS M. Mahler26

Figuur 1 indeling veranderingsstrategieën van Boonstra (2004) bij de rationele of natuurlijk typering van Scott & Davis

(2007).

De tweede deelvraag van het theoretisch kader is te beantwoorden. Welke veranderingsstrategieën

zijn er?

Er zijn verschillende veranderingsstrategieën zoals die van Graves (weergegeven door Versnel &

Koppenol, 2003) en De Caluwé (1998). In dit onderzoek gebruik ik de vijf veranderingsstrategieën

van Boonstra (2004) omdat deze uitgaan van zowel de factor organisatie als de factor mens maar waar

het accent ligt op de factor organisatie en daardoor het best past bij de de Kapelgroep die als een

rationele organisatie is getypeerd. De vijf veranderingsstrategieën van Boonstra (2004) zijn: de

machtsstrategie, de planmatige strategie, de onderhandelingsstrategie, de programmatische strategie en

de interactieve strategie.

3.2.2 Koppeling typering en veranderingsstrategieën.

In de vorige paragraaf zijn de verschillende veranderingsstrategieën van Boonstra (2005) beschreven.

Ook is duidelijk geworden dat er twee veranderingsstrategieën zijn die passend zijn bij de rationele

typering van Scott & Davis (2007). In deze paragraaf zal er een koppeling gemaakt worden tussen de

veranderingsstrategieën en de eerder gedane typering van de Kapelgroep en de afdeling OPS.

De vijf verschillende strategieën hebben allemaal hun sterke en zwakke punten en zijn door

middel van onderzoek, onder meer dan 300 business units, tot stand gekomen (Boonstra, 2005). De

strategieën hebben allemaal verschillende eigenschappen die wel of niet passen bij de open rationele

divisiestructuur. Deze eigenschappen zullen naast de kenmerken van de open rationele divisiestructuur

gelegd worden om op deze wijze te bepalen wat de best passende veranderingsstrategie is volgens de

kenmerken uit de literatuur. In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat twee van de vijf

veranderingsstrategieën pasten bij de open rationele divisiestructuur. Alle vijf de

veranderingsstrategieën zijn hieronder weergegeven met de kenmerken die aansluiten bij de

Kapelgroep en OPS.

De machtsstrategie komt op enkele punten overeen met de open rationele divisiestructuur; De top-

down structuur en de hoge mate van doelgerichtheid. Bij de machtsstrategie is er geen ruimte voor

participatie terwijl dit wel erg belangrijk is binnen de Kapelgroep. Binnen de Kapelgroep wordt er veel

aan participatie gedaan naar aanleiding van veranderingen. De grote lijnen worden echter, wat past

binnen deze strategie, uitgezet aan de hand van een top-down structuur, waarbij de leidinggevenden

Machtsstrategie Planmatige strategie Onderhandelingsstrategie Programmatische strategie Interactieve strategie

Rationeel Natuurlijk
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zicht houden aan de te volgen koers. De inbreng van controllers en de dwang die gebruikt wordt om

veranderingen door te voeren worden niet gebruikt binnen de open rationele divisiestructuur.

De planmatige strategie heeft ook enkele punten die overeenkomen met de open rationele

divisiestructuur. Bij deze strategie is er weinig tot geen ruimte voor participatie. De inbreng van

adviseurs en een expertmacht is net als de kleine rol van participatie niet passende bij de open

rationele divisiestructuur.

De onderhandelingsstrategie komt slechts op enkele punten overeen met de open rationele

divisiestructuur. De totstandkoming van beleid is een politiek proces waarbij er meerdere partijen

aanwezig zijn waarbij er via onderhandelingen consensus wordt bereikt. Ook is het proces

resultaatgericht wat overeenkomt met de open rationele divisiestructuur.

De programmatische strategie sluit minder goed aan bij de typering van de Kapelgroep. Het

participatieve karakter sluit gedeeltelijk aan bij de typering. Binnen de open rationele divisiestructuur

wordt er veelal geparticipeerd op managementniveau, waarbij er normatieve regels voor veranderingen

worden ontwikkeld. De rest van de eigenschappen die behoren tot de programmatische strategie

sluiten niet aan bij de open rationele divisiestructuur.

De interactieve strategie komt op weinig punten overeen met de open rationele

divisiestructuur. Binnen deze strategie is er sprake van veel interactie. Hierbij maak ik dezelfde

kanttekening namelijk dat de interactie plaatsvindt op managementniveau. De strategie is

toekomstgericht. Dit sluit aan bij elke typering. Zonder een toekomstvisie kan een organisatie immers

niet overleven.

De derde vraag van het theoretisch kader is te beantwoorden. Welke veranderingsstrategie sluit

theoretisch gezien het best aan bij de afdeling OPS getypeerd volgens Scott & Davis en Mintzberg?

Als ik de verschillende strategieën en de eerder getypeerde organisatie nader bekijk zijn er twee

veranderingsstrategieën die vanwege het rationele karakter het best passen bij de afdeling OPS. De

drie andere veranderingsstrategieën passen meer bij een natuurlijke structuur (zie ook figuur 1). De

twee veranderingsstrategieën die rationele kenmerken hebben zijn de machtsstrategie en de planmatige

strategie. Beide veranderingsstrategieën ontlopen elkaar niet veel op essentiële kenmerken zoals het

initiatief dat bij beide veranderingsstrategieën bij de top ligt, er sprake is van overlap tussen de twee

veranderingsstrategieën. Ondanks de overlap tussen de veranderingsstrategieën kan ik concluderen

dat de ‘Machtsstrategie’ het best past bij de Kapelgroep getypeerd volgens Scott & Davis (2007) en

Mintzberg (1983). De strategie gaat uit van veranderingen die centraal gestuurd, gecoördineerd en

gecontroleerd worden vanuit de top. Er is sprake van een top-down structuur terwijl binnen de

planmatige strategie het initiatief wel bij de top ligt evenals bij de machtsstrategie, maar er geen sprake

is van een top-down structuur. Binnen de machtsstrategie is er sprake van sterk geformaliseerde

structuren. De machtsstrategie is erg doelgericht. Deze eigenschappen van de machtsstrategie komen

overeen met de open rationele typering van Scott & Davis (2007).
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3.3 Managementrollen

In de vorige paragraaf is bekeken welke veranderingsstrategie het best past bij de Kapelgroep volgens

de typering van Scott & Davis (2007) en Mintzberg (1983). In deze paragraaf zal er een keuze worden

gemaakt uit de beschikbare managementrollen die tijdens het onderzoek gebruikt zullen worden.

Het succes wordt niet alleen door de ‘juiste’ veranderingsstrategie bepaald. De manier waarop er

invulling gegeven wordt aan de veranderingsstrategie is van cruciaal belang. Deze is afhankelijk van

de gehanteerde managementrollen/stijlen die leidinggevenden van nature hebben dan wel aangeleerd

hebben. In de literatuur worden de begrippen managementrollen en managementstijlen als synoniemen

gebruikt. “Het begrip rol en stijl wordt in de literatuur naast en door elkaar gebruikt” (Kleijn &

Rorink, 2009, p.261). De vraag is echter of de begrippen dezelfde inhoud hebben. Volgens Morgan

(1997) wordt het begrip managementstijl in de literatuur veelal gebruikt als er binnen organisaties

cultuurveranderingen plaats moeten vinden. Het begrip managementrol wordt meestal gebruikt om

invulling te geven aan veranderingsstrategieën (Kleijn & Rorink, 2009). In dit onderzoek zal ik

daarom gebruik maken van de term managementrol(len). Er zijn verschillende manieren om

managementrollen in te delen en te beschrijven. Bij de indeling van Drukker en Verhaaren (1980),

Zaltman en Duncan (1977) en Zwart (1993) wordt het accent gelegd op managementrollen ten tijde

van een organisatieverandering. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen laagopgeleide en

hoogopgeleide professionals. De managementrollen van Cevat (2000) zijn gemeengoed binnen

veranderingstrajecten; hier wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen laagopgeleide en hoog

opgeleide professionals. Ik zal de managementrollen van Cevat (2000) niet gebruiken omdat Cevat

(2000) nadruk legt op veranderingstrajecten binnen organisaties waarin hoogopgeleide professionals

aanwezig zijn. de Kapelgroep wil geen onderscheid maken tussen laagopgeleide en hoogopgeleide

professionals vanwege de samenstelling van de organisatie. Als ik naar mijn eigen

onderzoekspopulatie kijk sluiten zijn theorieën hierdoor niet aan op mijn onderzoekspopulatie en zal

ik zijn theorieën dan ook niet gebruiken. Mijn onderzoekspopulatie bestaat uit een gezelschap waar

zich zowel laagopgeleide als hoogopgeleide professionals in bevinden.

Ik zal tijdens dit onderzoek dan ook gebruik maken van de managementrollen van Drukker en

Verhaaren (1980), Zaltman en Duncan (1977) en Zwart (1993).

De indeling van de managementrollen van Drukker en Verhaaren (1980), Zaltman en Duncan (1977)

en Zwart (1993) sluiten goed aan bij mijn onderzoek omdat de managementrollen zich specifiek

richten op veranderingstrajecten terwijl de overige managementrollen van Cevat, 2000 en Baca, 2005

hierin tekort schieten. Zij maken namelijk onderscheid tussen hoogopgeleide professionals en

laagopgeleide en/ of ongeschoolden. De managementrollen die tijdens het onderzoek gebruikt zullen

worden zijn hieronder puntsgewijs weergegeven zodat duidelijk te zien is wat de managementrollen in

het kort inhouden en waar het zwaartepunt ligt.
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- Leermeester: De veranderaar vestigt zijn autoriteit door inhoudelijke visie en kennis die hij

overbrengt op betrokkenen. Het zwaartepunt ligt op het overbrengen van kennis en visie.

- Gesprekspartner: De veranderaar zoekt een vertrouwensrelatie om de echte problemen op

tafel te krijgen en zoekt naar oplossingen en wegen waarvoor draagvlak bestaat. Het

zwaartepunt ligt op het creëren van draagvlak.

- Therapeut: De veranderaar heeft de “durf” en het vermogen om beweging te brengen in de

onmacht van de betrokkenen over hun eigen situatie. Het zwaartepunt ligt bij het in

beweging krijgen van de niet leidinggevenden.

- Procesconsultant: Waarbij de leidinggevende de communicatie tussen betrokkenen

faciliteert. Het zwaartepunt ligt bij de communicatie.

- Katalysator: Waarbij de leidinggevende de verandering schetst en stimuleert. Het

zwaartepunt ligt bij het inzichtelijk maken van veranderingen bij de betrokkenen.

- Expert: De leidinggevende lost het probleem op. De betrokkenen zijn passief, de relatie is

een technische, de inhoud staat centraal. Het zwaartepunt ligt bij de adviseur die alles alleen

oplost.

- Programmatische rol: De leidinggevende structureert het probleemoplossingproces. De

cliënt wordt een “betere” aanpak geleerd, de relatie is opvoedend en de aanpak staat centraal.

Het zwaartepunt ligt bij de opvoedende rol van de leidinggevende en de mate van

probleemoplossingsgericht denken van de leidinggevende.

- Gedragsontwikkelende rol: De leidinggevende richt zich op de cultuur. Hij stelt gedrag ter

discussie en helpt sociale vaardigheden te ontwikkelen. De relatie is ondersteunend en vergt

tijd. Het zwaartepunt ligt bij het gewenste gedrag binnen de organisatie.

- Persoonlijke ontwikkelingsrol: De leidinggevende laat actuele problemen links liggen en

richt zich op de waarden en normen van de betrokkenen. Hij richt zich op introspectie,

zelfacceptatie en andere zienswijzen. De relatie is persoonlijk. Het zwaartepunt ligt bij

vertrouwen tussen de leidinggevenden en de niet leidinggevenden en de persoonlijke

aandacht.

De vierde vraag van het theoretisch kader is te beantwoorden. Welke managementrollen zijn er tijdens

organisatieveranderingen?

Er is een negental managementrollen dat gebruikt zal worden tijdens het onderzoek (Drukker &

Verhaaren, 1980; Zaltman & Duncan, 1977; Zwart,1993). Deze managementrollen sluiten het best

aan bij de onderzoekspopulatie binnen de Kapelgroep. De managementrollen hebben zowel rationele

als natuurlijke kenmerken. Dit is van belang omdat behalve de huidige situatie ook de gewenste

situatie zal worden onderzocht op managementrollen. De negen managementrollen zijn: de

leermeester, gesprekspartner, therapeut, procesconsultant, katalysator, expert, programmatische rol,

gedragsontwikkelende rol en de persoonlijke ontwikkelingsrol.
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In de volgende paragraaf zullen de managementrollen ingedeeld worden bij de verschillende

veranderingstrategieën van Boonstra (2004). Hierdoor wordt het duidelijk welke managementrollen

meer natuurlijke kenmerken hebben en welke managementrollen meer rationele kenmerken hebben.
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3.4 Koppeling managementrollen en de veranderingsstrategie van Boonstra

In deze paragraaf zal ik de managementrollen van Drukker en Verhaaren (1980), Zaltman & Duncan

(1977) en Zwart (1993) koppelen aan de veranderingsstrategie van Boonstra (2004). Hierdoor wordt

het inzichtelijk welke veranderstrategie het best past bij de verschillende managementrollen en visa

versa.

Leidinggevenden gebruiken bepaalde managementrollen ten tijde van organisatieveranderingen. Deze

managementrollen zijn te koppelen aan de verschillende veranderingsstrategieën van Boonstra (2004).

De rollen kunnen duidelijkheid verschaffen hoe een leidinggevende tijdens organisatieveranderingen

het traject begeleidt. Verder kan men hieruit afleiden welke strategie veelal onbewust gevolgd wordt.

In tabel 1 worden de veranderingsstrategieën en de bijbehorende managementrollen weergegeven.

Tabel 1 veranderingsstrategieën van Boonstra (2004) gekoppeld met de managementrollen van Drukker en Verhaaren, 1980;

Zaltman & Duncan, 1977; en Zwart, 1993.

Machtsstrategie Leermeester
Expert
Programmatische rol

Planmatige strategie Expert
Programmatische rol

Onderhandelingsstrategie Gesprekspartner
Therapeut
Procesconsultant
Persoonlijke ontwikkelingsrol

Programmatische strategie Gesprekspartner
Procesconsultant
Katalysator
Gedragsontwikkelende rol

Interactieve strategie Therapeut
Persoonlijke ontwikkelingsrol

De tabel laat zien dat meerdere managementrollen in verschillende strategieën aanwezig zijn. De

managementrollen zijn niet beperkt tot één veranderingsstrategie. De verschillende

veranderingsstrategieën zijn in een eerdere paragraaf uitgebreid beschreven. Hierin werd duidelijk dat

enkele veranderingsstrategieën elkaar overlappen. Ook de managementrollen vertonen overlap met

elkaar. De veranderingsstrategieën en de managementrollen zijn bij elkaar ingedeeld aan de hand van

de kenmerken die in eerdere paragrafen beschreven zijn.

De machtsstrategie is een strategie die er vanuit gaat dat positionele macht3
(Fiedler, 1967) of

persoonlijke macht nodig is om gedrag te veranderen.

3
Positionele macht wordt ontleend aan de functie (formele positie) die iemand bekleed binnen een organisatie.
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Bij de drie managementrollen (leermeester, expert & programmatische rol) die onder de

machtsstrategie vallen, neemt de leidinggevende de leidende rol. Hij maakt gebruik van zijn

positionele macht.

De planmatige strategie gaat er vanuit dat de toekomst van een organisatie te plannen en te voorspellen

is. Bij de twee managementrollen (expert & programmatische rol) die onder de planmatige strategie

vallen maakt de leidinggevende net als bij de machtsstrategie gebruik van zijn positionele macht.

Hiernaast plant en structureert de leidinggevende het gehele veranderproces. De rationele wijze van

sturen in een veranderingsproces bepaalt het perspectief waaruit gekeken wordt. Dit komt overeen met

de kenmerken van de planmatige strategie. De onderhandelingsstrategie gaat ervan uit dat er

verschillende soorten van belangenverstrengeling aanwezig zijn. Het veranderproces bij deze strategie

is een politiek onderhandelingsproces door middel van overleg. Er is een viertal managementrollen

(gesprekspartner, therapeut, procesconsultant en persoonlijke ontwikkelingsrol) dat kenmerken heeft

die overeenkomen met de onderhandelingsstrategie. Deze vier managementrollen richten zich

voornamelijk op het organiseren van communicatie, het creëren van draagvlak en het ontwikkelen van

een persoonlijke rol zodat onderhandelingen makkelijker verlopen. Deze kenmerken hangen samen

met de kenmerken van de onderhandelingsstrategie.

De programmatische strategie gaat er vanuit dat niet leidinggevenden willen veranderen als ze maar

betrokken, begeleid en uitgedaagd worden. Er is een viertal managementrollen (gesprekspartner,

procesconsultant, katalysator en gedragsontwikkelende rol) dat kenmerken heeft die overeenkomen

met de programmatische strategie. Deze vier managementrollen richten zich op begeleiding van niet

leidinggevenden en het creëren van betrokkenheid door middel van communicatie en het ontwikkelen

van sociale vaardigheden.

De interactieve strategie wil door middel van overleg en het uitwisselen van ideeën een interactief

proces opstarten dat bijdraagt aan innovatie. De twee managementrollen die kenmerken met de

interactieve strategie gemeen hebben, zijn de therapeut en de persoonlijke ontwikkelingsrol. Deze

twee managementrollen richten zich op het in beweging krijgen van niet leidinggevenden door middel

van het opbouwen van een persoonlijke relatie. De persoonlijke aandacht is erg van belang bij deze

strategie en bij deze managementrollen. Als de kenmerken van de veranderingsstrategieën en

managementrollen naast elkaar worden gelegd zorgen de overeenkomende kenmerken ervoor dat

bepaalde managementrollen en veranderingsstrategieën bij elkaar kunnen worden ingedeeld. De

verschillende managementrollen zijn nodig om de bijbehorende veranderingsstrategie vloeiend in te

voeren en te laten verlopen in tijde van veranderingen. De managementrollen die ingedeeld zijn bij een

specifieke veranderingsstrategie moeten tijdens een verandering allemaal gebruikt worden om de

verandering vloeiend in te kunnen voeren.
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De laatste vraag van het theoretisch kader is te beantwoorden. Welke managementrol(len) sluit(en)

theoretisch gezien het best aan bij de veranderingsstrategie van de afdeling OPS?

In paragraaf 3.2.2 is antwoord gegeven welke veranderingsstrategie het ‘best’ aansluit bij de

organisatietypering van Scott & Davis (2007) en Mintzberg (1983). De Machtsstrategie sluit

theoretisch gezien het best aan bij de Kapelgroep. In bovenstaand overzicht is duidelijk dat drie

managementrollen namelijk de leermeester, expert en de programmatische rol het best aansluiten de

machtsstrategie. Deze managementrollen komen wat betreft de bijbehorende kenmerken het best

overeen. Theoretisch gezien passen deze drie managementrollen het beste bij de veranderingsstrategie

die het best aansluit op de afdeling OPS van de Kapelgroep.
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3.5 Conclusie

Als ik alle theorieën die in bovenstaande hoofdstukken zijn behandeld naast elkaar leg en de keuzes de

revue laat passeren kan ik de onderstaande vraag waarmee ik mijn literatuuronderzoek startte

beantwoorden. De vraag luidde als volgt:

“Welke veranderingsstrategie sluit het best aan bij de afdeling OPS en welke managementrol is daar

bij uitstek voor geschikt?”.

De afdeling OPS is als een open rationele divisiestructuur getypeerd. De veranderingsstrategieën van

Boonstra (2004) sluiten het best aan bij de afdeling OPS vanwege de overlap en de rationele kijk op

organisaties. De managementrollen van Drukker en Verhaaren (1980), Zaltman en Duncan (1977) en

Zwart (1993) sluiten goed aan bij de afdeling OPS, omdat de managementrollen zich specifiek richten

op veranderingstrajecten en hierbij geen onderscheid maken tussen hoogopgeleide professionals en

niet hoogopgeleide professionals. Vanwege het weglaten van dit onderscheid sluit het goed aan bij de

onderzoekspopulatie van de afdeling OPS. Deze afdeling bestaat immers zowel uit hoogopgeleide

professionals als niet hoogopgeleide professionals.

De best passende veranderingsstrategie is de Machtsstrategie. Deze strategie heeft veel

raakvlakken met de open rationele divisiestructuur. Hiernaast is de machtsstrategie passende binnen de

cultuur van de de Kapelgroep. De best passende managementrollen zijn de leermeester, expert en de

programmatische rol vanwege de overeenkomende kenmerken met de machtsstrategie. De positionele

(Fiedler, 1967) hiërarchie die voorkomt in deze managementrollen is passende binnen de

machtsstrategie en de structuur van de Kapelgroep zoals deze getypeerd is door Scott & Davis (2007)

en Mintzberg (1983).

Het is duidelijk hoe de typering van Scott & Davis (2007) samenhangt met de gekozen

veranderingsstrategie. Ook is het duidelijk welke managementrollen bij welke veranderingsstrategieën

het best tot hun recht komen. Het is duidelijk hoe veranderingsstrategieën en managementrollen

samenhangen (Kleijn & Rorink, 2009). Het is echter niet duidelijk of er discrepantie is tussen de

gewenste managementrol, de gevoerde managementrol en de succesfactor van

organisatieveranderingen. Deze onduidelijkheden vormen dan ook de vragen voor dit onderzoek.

Tijdens het onderzoek zal ik mij richten op de managementrollen in de huidige en de gewenste

situatie. De managementrollen zullen centraal staan tijdens het onderzoek. Ik weet door middel van de

theorie hoe managementrollen en veranderingsstrategieën samenhangen. Ik probeer aan de hand van

de empirie discrepantie te vinden tussen de gewenste en gevoerde managementrollen van niet

leidinggevenden en leidinggevenden. De mogelijke discrepantie tussen de managementrollen probeer

ik te verklaren aan de hand van de visie op veranderingen, doordat ik inzichtelijk maak welke
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veranderingsstrategieën binnen de Kapelgroep gehanteerd worden. Dit zijn veranderingsstrategieën die

door leidinggevenden bewust of onbewust gehanteerd worden. Het onderzoeksmodel ziet er dan als

volgt uit:

Veranderingsstrategieën

Gehanteerde

Managementrollen

Gewenste

Managementrollen

Niet
leidinggevenden

Leidinggevenden

Niet
leidinggevenden

Leidinggevenden
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4 Methodologie

In mijn doelstelling komt duidelijk naar voren dat ik met behulp van dit onderzoek inzicht wil krijgen

in de opvattingen van niet leidinggevenden en leidinggevenden inzake veranderingsstrategieën en de

rol van leidinggevenden op de afdeling OPS bij verandering. Dit inzicht moet bijdragen aan de

aanbevelingen die een succesvolle aanpak van veranderingen mogelijk maken. In dit hoofdstuk wordt

de methode van onderzoek besproken.

4.1 Onderzoekstype

Om een onderzoek te typeren kan er onderscheid worden gemaakt tussen explorerend en toetsend

onderzoek (’t Hart, Boeije & Hox, 2005). Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de

overeenkomsten en verschillen van veranderingsstrategieën en de gewenste managementrol ten tijde

van organisatieveranderingen. Er is weinig onderzoek verricht naar de mogelijke samenhang tussen

veranderingsstrategieën en managementrollen. Dit onderzoek is hierdoor te typeren als een exploratief

onderzoek.

Onderzoek kan ook getypeerd worden als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek of praktijk

gericht wetenschappelijk onderzoek (’t Hart et al., 2005). Mijn onderzoek richt zich op

veranderingsstrategieën en managementrollen binnen de Kapelgroep. Het is een vraagstuk vanuit de

maatschappij, hierdoor kan ik concluderen dat het een praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek is.

Er kan ook onderscheid gemaakt worden tussen verklarend en beschrijvend onderzoek. Verklarend

onderzoek beoogt de relatie tussen onderzochte fenomenen uit te leggen. Er wordt dus geprobeerd om

vast te stellen of voor een bepaald gebeuren een verklaring is te vinden. Beschrijvend onderzoek heeft

als doel een probleem te beschrijven. Het onderzoek beoogt de relatie tussen veranderingsstrategieën,

managementrollen en organisatietyperingen inzichtelijk te maken. Hiernaast probeer ik aan de hand

van visies op veranderingen de gehanteerde managementrollen te verklaren.

Dit stelt mij in staat te concluderen dat het onderzoek verklarend explorerend, praktijkgericht

wetenschappelijk onderzoek is.

4.2 Soort onderzoek

Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Er wordt onderzocht waar het verschil ligt tussen de

huidige situatie en de gewenste situatie betreffende veranderingsstrategieën en managementrollen. Ik

ben geïnteresseerd in de meningen en inzichten van niet leidinggevenden en leidinggevenden van de

afdeling OPS. Een kwalitatieve methode kan bestaan uit het afnemen van interviews.
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Het afnemen van interviews stelt mij in staat om open vragen te stellen tijdens de interviews. Verder

kan ik met doorvragen meer informatie verzamelen. Bij onduidelijkheden kan ik de respondenten om

uitleg vragen. Omdat de meningen en inzichten van niet leidinggevenden en leidinggevenden de kern

van dit onderzoek vormen is een kwalitatieve methode geschikt voor dataverzameling bij dit

onderzoek. De kwalitatieve methode zal aan de hand van interviews door middel van semi-

gestructureerde vragenlijsten afgenomen worden. Bij een semi-gestructureerde interviewmethode

liggen de manier van vraagstelling en de inhoud van de vragen gedeeltelijk vast (’t Hart et al., 2005).

4.3 Eenheden

De eenheden van mijn onderzoek zijn alle niet leidinggevenden en leidinggevenden van de afdeling

OPS binnen de Kapelgroep. De afdeling bestaat uit ongeveer 260 medewerkers. Omdat de positie die

niet leidinggevenden bekleden de uitkomsten van het onderzoek kan beïnvloeden zal er in de

onderzoekspopulatie onderscheid gemaakt worden tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden

van de afdeling OPS. Er worden van twee subafdelingen 7 leidinggevenden en 12 niet

leidinggevenden geïnterviewd. De niet leidinggevenden en leidinggevenden zullen door middel van

een gestratificeerde steekproef ad random getrokken worden uit een elektronisch personeelsbestand

dat verdeeld is in verschillende groepen. De populatie zal gezien de vraagstelling gesplitst worden in:

niet leidinggevenden en leidinggevenden. Van elke uit de steekproef getrokken leidinggevende zullen

er minstens één en maximaal twee niet leidinggevenden aan gekoppeld worden waar hij hiërarchisch

leiding aan geeft. De indeling van de categorieën laat ik samenhangen met kernvariabelen van mijn

onderzoek, waardoor er nauwkeurigere uitspraken over de populatie kunnen worden gedaan (’t Hart et

al., 2005). De respondenten die uit de gestratificeerde steekproef zijn getrokken, zullen persoonlijk

worden benaderd. Het interview zal ongeveer een uur per respondent in beslag nemen.

4.4 Definities & operationalisering

Om een onderzoek herhaalbaar te maken is het van belang dat duidelijk is welke definities voor de

onderwerpen (managementrollen en veranderingsstrategieën) zijn gebruikt. Hiernaast is

operationalisering van deze begrippen erg belangrijk. Het moet duidelijk welke interviewvragen welke

onderwerpen beogen te meten hierbij is er onderscheid gemaakt op het gebied van visie tussen niet

leidinggevenden en leidinggevenden. Gedurende het onderzoek is geprobeerd de managementrollen en

veranderingsstrategieën binnen OPS te meten. Managementrollen en veranderingsstrategieën zijn voor

dit onderzoek op de volgende wijze gedefinieerd:
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Managementrollen: “Managementrollen zijn specifieke categorieën van

managementgedrag” (Robbins, Coulter & De Vries, 2006, p. 8)

Veranderingsstrategieën: “Veranderstrategie is een doelgerichte beleidsmatige aanpak in het

uitvoeren van organisatieveranderingen, gebruikmakend van

interventies en daarbij zo min mogelijk weerstand veroorzaken”

(Kleijn & Rorink, 2009, p. 228)

De gehanteerde en gewenste managementrollen zijn na analyse van de interviewvragen bepaald. De

interviewvragen waren ontworpen om erachter te komen wat de gehanteerde en gewenste

managementrollen waren voor zowel de niet leidinggevenden als de leidinggevenden. Met de

volgende vragen heb ik de huidige situatie betreffende managementrollen in kaart gebracht:

Niet leidinggevenden:

- Als er veranderingen ingevoerd worden binnen de Kapelgroep. Weet u dan waar deze vandaan

komen?

- Wie worden er volgens u bij betrokken? Mist u bepaalde lagen van de organisatie bij deze

betrokkenheid?

- Hoe vindt de communicatie plaats?

- Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het veranderproces? Is er altijd duidelijk wie er

verantwoordelijk is voor het veranderproces? (Is dit volgens u de juiste persoon voor deze

verantwoordelijkheid?)

- Weet u of veranderingen binnen OPS onderhevig zijn aan tijdslimieten?

- Wordt u actief betrokken bij veranderingen?

- Kan u mij wat vertellen over de dagelijkse manier van leidinggeven ten tijde van

veranderingen.

- Hoe zou u de stijl van uw leidinggevende karakteriseren?

- Wordt er anders leiding gegeven als er veranderingen moeten worden ingevoerd/

doorgevoerd?

- Hoe speelt de leidinggevende in op weerstand problemen die naar boven komen ten tijde van

veranderingen?

- Wat staat volgens u centraal tijdens veranderingen? Resultaat, inhoud, rust op de afdeling

etc…

Leidinggevenden:

- Als er veranderingen ingevoerd worden binnen de Kapelgroep. Weet u dan waar deze vandaan

komen?
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- Wie worden er volgens u bij betrokken? Mist u bepaalde lagen van de organisatie bij deze

betrokkenheid?

- Hoe vindt de communicatie plaats richting de medewerkers?

- Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het veranderproces? Is er altijd duidelijk wie er

verantwoordelijk is voor het veranderproces? (Is dit volgens u de juiste persoon voor deze

verantwoordelijkheid?)

- Weet u of veranderingen binnen OPS gebonden zijn aan tijd?

- Hoe zou u uw stijl van leidinggeven zelf willen karakteriseren?

- Wat vindt u belangrijk bij leidinggeven?

- Geeft u anders leiding als er veranderingen moeten worden ingevoerd/ doorgevoerd?

- Heeft u wel eens te maken gehad met weerstand en of problemen tijden veranderingstrajecten?

zo ja hoe ging u daar mee om?

- Wat staat volgens u centraal tijdens veranderingen? Resultaat, inhoud, rust op de afdeling

etc…

Mijn onderzoek richt zich ook op de gewenste situatie betreffende leidinggeven. Met de volgende

vragen heb ik de gewenste situatie in kaart proberen te brengen. Hierbij is wederom onderscheid

gemaakt tussen de niet leidinggevenden en leidinggevenden:

Niet leidinggevenden:

- Hoe zou volgens u leiding moeten worden gegeven tijdens veranderingen door uw

leidinggevende?

- Zou u meer betrokken willen worden bij veranderingen?

- Wat moet volgens u centraal staan tijdens veranderingen?

- Welke tips zijn er zodat de Kapelgroep in de toekomst veranderingsprocessen beter

organiseert, leidinggevenden beter faciliteert en medewerkers beter informeert en betrekt.

Leidinggevenden:

- Vindt u dat u door de organisatie voldoende gefaciliteerd wordt om leiding te geven aan

veranderingsprocessen?

- Hoe zou volgens u de “ideale” leidinggevende leiding geven tijdens veranderingen?

*Wat staat bij hem/haar centraal? Mensen en/of resultaten?

*Moet het een vastgesteld traject zijn of is tussentijdse bijsturing EN inmenging van

personeel gewenst?

- Welke tips zijn er zodat de Kapelgroep in de toekomst veranderingsprocessen beter

organiseert, leidinggevenden beter faciliteert en medewerkers beter informeert en betrekt.
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Op deze wijze ben ik erachter gekomen wat de managementrollen in de huidige en gewenste situatie

is. Behalve dat ik geïnteresseerd was in de managementrollen heb ik ook de gehanteerde

veranderingsstrategieën door middel van interviewvragen getoetst.

Hierbij zijn alleen de leidinggevenden bevraagd. De volgende interviewvragen hebben de gehanteerde

veranderingsstrategie(ën) inzichtelijk gemaakt:

- Herkent u het gegeven dat er voldoende visie achter elke verandering zit?

- Vindt u dat er genoeg visie achter veranderingen binnen de Kapelgroep zitten?

- Wie leidt volgens u het veranderingsproces?

- Worden medewerkers betrokken in de fase voor het veranderingstraject?

- Wat is het belangrijkste bij veranderingen binnen de Kapelgroep? De weg ernaar toe, het

creëren van draagvlak, betrokkenheid, het resultaat etc..?

- Als er zich tijdens het proces problemen voordoen wat gebeurt daar dan mee? (bijv.

weerstand, onduidelijkheid, tijdsnood)

- hoe komen deze problemen aan de oppervlakte?

- Op welke wijze worden volgens u veranderingen doorgevoerd?

- Wordt u genoeg betrokken bij de ontwikkeling van visie op het gebied van veranderingen?

4.5 Plaats en tijd

Het onderzoek vindt plaats binnen de Kapelgroep op de afdeling OPS. Deze afdeling is opgedeeld in

verschillende regio’s (Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Leeuwarden). De semi-gestructureerde

interviews zal ik op de verschillende locaties af nemen.

Het onderzoek vindt plaats van februari tot eind juli. In de maand juni zullen de interviews afgenomen

worden. Deze maand zal het enige meetmoment zijn.

4.6 Procedure

Voor het kwalitatieve onderzoek maak ik gebruik van interviews aan de hand van “topicinterviews”

(zie bijlage 5 & 6). Hierdoor is het duidelijk welk onderwerp aangesneden wordt (’t Hart et al., 2005).

Dit voorkomt dat er andere onderwerpen dan wel onnodige uitwijding plaats vindt. Uitwijding binnen

het interview is gewenst zolang dit binnen de gestelde onderwerpen valt. De topiclijst zal ter

kennisgeving getoond worden aan de opdrachtgever.
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4.7 Data-analyse

Alle interviews zijn opgenomen en volledig uitgetypt. De interviews zijn gecodeerd om gegevens te

categoriseren (’t Hart et al, 2005). Hierdoor zijn overeenkomstige opmerkingen en uitspraken binnen

verschillende interviews te herkennen. Het coderen is het belangrijkste onderdeel van de analyse.

Hierbij is een aantal stappen doorlopen. Allereerst is er open gecodeerd. In deze eerste fase zijn

fragmenten uit de interviews gelabeld. Omdat het niet bekend was wat belangrijk voor het onderzoek

was heeft er geen selectie op basis van relevantie plaatsgevonden. De hoeveelheid materiaal is

verminderd. Daarnaast zijn de gegevens ten opzichte van elkaar geordend. Deze fase kenmerkt zich

doordat er gewerkt wordt met dimensies, waar zowel positieve als negatieve aspecten van de te

onderzoeken onderwerpen onder kunnen vallen. Vervolgens is er axiaal gecodeerd. Hierbij zijn de

codes van het open coderen getoetst. Er zijn nieuwe codes en clusters ontwikkeld wat het mogelijk

heeft gemaakt om hoofd- en subcodes te onderscheiden. Bij het axiaal coderen is er onderscheid

gemaakt tussen belangrijke onderwerpen en minder belangrijke onderwerpen.

Als laatste is er selectief gecodeerd In deze laatste fase van het analyseren zijn alle codes en

fragmenten in elkaar geschoven en is er een structuur ontstaan. Door middel van analyses heb ik

conclusies kunnen trekken. De software die dit proces mogelijk heeft gemaakt en daarom gehanteerd

heb is de software van MAXQDA 2007. De codeboom die gebruikt is voor de analyses is terug te

vinden in bijlage 7.

4.8 Communicatie met de opdrachtgever en de afdeling OPS van de Kapelgroep

Ten tijde van het onderzoek zal ik binnen de Kapelgroep werkzaam zijn als stagiair op de afdeling

Human Resources van het onderdeel Facility Management. Ik zal naast mijn onderzoek geen andere

taken vervullen binnen de Kapelgroep. Ik zal zelfstandig contact leggen met de personen die uit de

gestratificeerde steekproef getrokken worden. Dit zal via de mail of tijdens teambijeenkomsten zijn.
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5 Resultaten

In dit hoofdstuk worden naar aanleiding van mijn onderzoek de resultaten beschreven. De resultaten

worden aan de hand van de negen eerder beschreven deelvragen beantwoord. Aan de hand van deze

antwoorden wordt duidelijk wat de huidige en gewenste situatie is betreffende managementrollen. Ook

wordt duidelijk of er verschillen en/ of overeenkomsten zijn tussen de niet leidinggevenden en

leidinggevenden in de huidige en gewenste situatie. Uiteindelijk hoop ik de verschillen in de

gehanteerde en gewenste managementrollen te verklaren aan de hand van de visies op veranderingen

van het management. Dit hoofdstuk wordt voornamelijk gebruikt ter beantwoording van de deelvragen

en als opstap naar de beantwoording van de centrale vraag. De aspecten die naar voren zijn gebracht in

de interviews zijn van belang voor de participanten en verduidelijken hun kijk op de gehanteerde en

gewenste managementrollen en de gebruikte visie binnen de afdeling OPS.
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5.1 Deelvragen in cijfers

Vanwege de grote hoeveelheid deelvragen met als onderwerp managementrollen heb ik er voor

gekozen om de deelvragen in de paragraaf weer te geven in cijfers. Tabel 2 geeft een duidelijk

overzicht van de huidige en gewenste situatie binnen OPS. Dit overzicht schets een duidelijk beeld hoe

er gewerkt wordt binnen OPS door de ogen van de niet leidinggevenden en de leidinggevenden.

Hiernaast laat het ook zien wat de gewenste managementrollen zijn van de niet leidinggevenden en de

leidinggevenden. De tabel laat de overeenkomsten en verschillen zien tussen de niet leidinggevenden

en de leidinggevenden in de huidige en gewenste situatie.

Tabel 2 Scores managementrollen niet leidinggevenden en leidinggevenden in de huidige en gewenste situatie.

Huidige situatie
Managementrollen Niet leidinggevenden

In %
Leidinggevenden In % verschil in

%
Leermeester XXXXX 11,9 XXXXXXX 14 -2,1

Gesprekspartner XXXXXX 14,3 XXXXXXX 14 0,3

Therapeut XXXXXX 14,3 XXXXXXX 14 0,3

Procesconsultant XXXXXXXXX 21,4 XXXXXXX 14 7,4

Katalysator XXXX 9,5 XXXXXX 12 -2,5

Expert X 2,4 X 2 0,4

Programmatische rol XXXX 9,5 XXXX 8 1,5

Gedragsontwikkelende rol XX 4,8 XXXXXX 12 -7,2

Persoonlijke ontwikkelingsrol XXXXX

11,9

XXXXX

10 1,9

Gewenste situatie
Managementrollen Niet leidinggevenden

In %
Leidinggevenden In % verschil in

%
Leermeester X 2,6 XX 8 -5,4

Gesprekspartner XXXXXX 15,8 XXXX 16 -0,2

Therapeut XX 5,3 X 4 1,3

Procesconsultant XXXXXX 15,8 XXX 12 3,8

Katalysator XXXXXXXX 21,1 XXXX 16 5,1

Expert 0 XX 8 -8

Programmatische rol XXXXXX 15,8 XX 8 7,8

Gedragsontwikkelende rol XXXX 10,5 XX 8 2,5

Persoonlijke ontwikkelingsrol XXXXX

13,1

XXXXX

20 -6,9
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5.2 De managementrollen in de huidige situatie gezien door de niet leidinggevenden

De eerste deelvraag die beantwoord wordt is: Welke managementrollen worden op dit moment volgens

de niet leidinggevenden gebruikt bij veranderingen op de afdeling OPS?

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er volgens de niet leidinggevenden gebruikt

wordt gemaakt van verschillende managementrollen. Elke managementrol wordt wel een keer als

voorbeeld gebruikt door de niet leidinggevenden. Van enkele managementrollen wordt aangegeven dat

deze vaker worden gehanteerd in de huidige situatie.

Dit zijn de leermeester:

Hij geeft altijd duidelijke uitleg over veranderingen en ontwikkelingen hij gebruikt daarvoor de kennis die hij

bezit laten we zeggen zijn kennis. Die gebruikt hij altijd om alles duidelijk te maken (Niet-leidinggevende 9).

De gesprekspartner:

“Soms vertelt hij ons dingen die we eigenlijk nog niet mogen weten. Ik heb het gevoel dat hij dat doet om ons

mee te krijgen met veranderingen. Hij denkt zonder ons komt er niks van nou daar heeft hij gelijk. Hij ken het

wel mooier brengen maar dat doet hij niet want hij weet ik moet ze niet besodemieteren want dan heeft hij de

poppen aan het dansen en dat weet ie. Daarom vertrouwen we elkaar we kennen elkaar ook al zo lang” (Niet

leidinggevenden 6).

De therapeut:

“We hebben vaak een twee gesprek. Hij kijkt hoe ik op mijn stoel zit en naar mijn lichaamshouding. Daarna zegt

hij wat een rotzooi. Hoe zie jij het? (…) Ik zie het zo hoe gaan we ervoor zorgen dat we daar komen? Probeer dit

en dit eens. Na dit gesprek weet ik weer wat ik moet doen” (Niet leidinggevenden 7).

De procesconsultant:

“Soms begrijpen we elkaar niet. Dan regelt hij dat we gaan zitten. We gaan dan discussiëren tot we elkaar

begrijpen. Die communicatie is voor hem erg belangrijk” (Niet leidinggevenden 4).

De persoonlijke ontwikkelingsrol:

“Ik heb een zeer goede band met mijn leidinggevende. Hij is open en eerlijk. Ik weet wat ik kan verwachten van

hem en hij van mij. We discussiëren over van alles en nog wat. Hij staat altijd open voor discussies en andere

inzichten. We vertrouwen elkaar blindelings we werken ook al zo lang samen en we hebben in dezelfde functie

gezeten. Dat maakt het leuk dat hij door is gegroeid. Misschien dat het komt dat ik hem al zo lang ken maar hij is

eerlijk en erg persoonlijk. De persoon achter zijn medewerkers is voor hem erg belangrijk” (Niet

leidinggevenden 11).
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Als de managementrollen die voornamelijk gehanteerd worden, gezien door de ogen van de niet

leidinggevenden, samengevoegd worden, komt er een totaal beeld uit welke managementrollen

gebruikt worden maar bovenal hoe de invulling hiervan is.

De niet leidinggevenden vinden dat er voldoende wordt gecommuniceerd. Door de

hoeveelheid informatie mist de informatie echter zijn doel waardoor de inhoud verloren gaat. De niet

leidinggevende vindt het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat die moet bijdragen aan het

creëren van draagvlak. De relatie tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden is dan ook

persoonlijk te noemen. Gezien door de ogen van de niet leidinggevenden beschikken de

leidinggevenden over voldoende durf en vermogen om beweging te brengen in het gedrag op de

afdeling.

5.3 De managementrollen in de huidige situatie gezien door de leidinggevenden

De tweede deelvraag die beantwoord wordt is: Welke managementrollen worden op dit moment

volgens de leidinggevenden gebruikt bij veranderingen op de afdeling OPS?

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er volgens de leidinggevenden gebruikt wordt

gemaakt van bijna alle managementrollen die bij dit onderzoek betrokken zijn. De expert rol wordt in

zijn totaliteit niet gebruikt door de leidinggevenden. Dit is opmerkelijk omdat deze rol veel

raakvlakken heeft met de leermeester rol en deze veelvuldig wordt gehanteerd. Van enkele

managementrollen wordt aangegeven dat deze vaker worden gehanteerd in de huidige situatie.

Dit zijn de leermeester:

“De enige wijze waarop we kunnen veranderen is door een gedegen visie en de benodigde kennis in huis hebben

of halen. Ik heb deze kennis en visie die breng ik dan ook over. Iedereen heeft zo zijn sterke en zwakke punten en

ja ik loop al zo lang mee in de organisatie dat de kennis en de visie van en over de Kapelgroep wel een sterk

punt van me is geworden” (Leidinggevende 6).

De gesprekspartner:

“(…)Dit traject kan ervoor zorgen dat veranderingen even duren om door te voeren. Maar het is een keuze die je

maakt. De afweging is via welke weg je het meeste resultaat haalt en waarmee je de meeste betrokkenheid

genereert. Je zal moeten zorgen voor die betrokkenheid van mensen. Als je er voor kiest om het proces pas heel

laat mee te delen zal je implementatieproces op verschrikkelijk veel weerstand stuiten. Het draagvlak creëren is

heel belangrijk naast het doel” (Leidinggevende 7).

De therapeut:

“We hebben bilateraal overleg. Hierin deel ik mee wat het voor de persoon betekent en zeg ik hoe we het proces

gaan bewaken. Ik vertel wat ik van hem verwacht en wat hij van mij kan verwachten. Dat is de enige manier om

mensen te laten bewegen” (Leidinggevende 5).
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De procesconsultant:

“Als er vragen zijn dan zorg ik dat er een bijeenkomst geregeld wordt of ik neem de medewerker individueel. Ik

zorg dat alles duidelijk is als hij weer de deur uitloopt. En dat regel ik netjes door middel van communicatie”

(leidinggevende 1).

De katalysator:

“Ik hou erg van regels en duidelijkheid. Duidelijkheid is HET aller maar dan ook allerbelangrijkste tijdens

veranderingen. Ik zorg ervoor dat ik alles weet en dat alles duidelijk is voor iedereen. Het te bewandelen traject

moet zo klaar als een klontje zijn” (Leidinggevende 4).

De gedragsontwikkelende rol:

“(…)Ik vind dat mensen hun functie goed uit moeten voeren daar worden ze immers primair voor betaald.

Verder help ik ze met hun ontwikkeling niet alleen het leren maar vooral het gedrag. Mensen binnen de

Kapelgroep hebben soms een naam die ze meenemen. Ik kijk daar doorheen en zorg dat ze het juist gedrag gaan

vertonen” (Leidinggevende 4).

Als ik de gehanteerde managementrollen, gezien door de ogen van de leidinggevende, samenvoeg

komt er een totaal beeld uit welke managementrollen gehanteerd worden en hoe de invulling eruit ziet.

De leidinggevende vindt zichzelf een complete leidinggevende. Hij vindt van zichzelf dat

problemen niet door hem opgelost kunnen worden, want hij krijgt daarvoor te weinig ondersteuning.

De leidinggevende structureert bij problemen en veranderingen niet het proces. De leidende en

trekkende rol lijkt door geen van de leidinggevenden gehanteerd te worden.

5.4 Overeenkomsten tussen de gehanteerde managementrollen gezien door de niet

leidinggevenden en leidinggevenden

De derde deelvraag die beantwoord wordt is: Wat zijn de overeenkomsten tussen niet leidinggevenden

en leidinggevenden in de opvatting over de gehanteerde managementrollen?

Uit de analyses van de gehanteerde managementrollen worden bij de niet leidinggevenden en de

leidinggevenden enkele overeenkomsten duidelijk. Er wordt van twee managementrollen gebruik

gemaakt. Dit zijn de gesprekspartner en therapeut. De overeenkomsten tussen de gehanteerde

managementrollen is als volgt ingevuld. De leidinggevende is iemand die de vertrouwensrelatie

opbouwt om draagvlak te creëren. Hij heeft het vermogen om de afdeling in beweging te krijgen en

deze te stimuleren gedurende veranderingen. De expertrol die zich richt op het oplossen van

problemen waarbij de niet leidinggevenden een passieve rol spelen wordt door de leidinggevenden niet

gehanteerd dan wel waargenomen in de dagelijkse manier van leidinggeven.
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5.5 Verschillen tussen de gehanteerde managementrollen gezien door de niet

leidinggevenden en leidinggevenden

De vierde deelvraag die beantwoord wordt is: Wat zijn de verschillen tussen niet leidinggevenden en

leidinggevenden in de opvatting over de gehanteerde managementrollen?

Uit de analyse en uit de vorige paragraaf blijkt dat de overige managementrollen in mindere mate

overeenkomen. Er is sprake van verschil tussen de gehanteerde managementrollen gezien door de niet

leidinggevenden en de leidinggevenden. De grootste verschillen liggen in de volgende twee

managementrollen. De katalysator en de gedragsontwikkelende rol. De rol van de katalysator wordt

door de leidinggevenden veelal gehanteerd. De niet leidinggevenden herkennen dit gegeven niet. Zij

geven aan dat deze managementrol afwezig is.

“Ik zie door de bomen het bos niet meer omdat er zoveel veranderingen zijn wanneer komt er eens een duidelijk

overzicht of begin eens met een schets” (Niet leidinggevende 9).

Ook de gedragsontwikkelende rol wordt volgens de leidinggevenden door hen gehanteerd. Zij geven

aan dat zij veel aan ondersteuning doen om sociale vaardigheden die van belang zijn tijdens

veranderingen te ontwikkelen bij de niet leidinggevenden. Deze rol wordt niet herkend door de niet

leidinggevenden.

(…) Ondersteuning is een mode woord wat er veel ingegooid wordt maar hoe komt het dan dat ik me aan me lot

overgelaten voel worden? En hoe kan hij ons nou ondersteunen als hij een uur van tevoren de veranderingen

even meegedeeld krijgt” (niet leidinggevenden 4).

5.6 De managementrollen in de gewenste situatie gezien door de niet leidinggevenden

De vijfde deelvraag die beantwoord wordt is: Welke managementrollen zouden leidinggevenden

volgens de niet leidinggevenden moeten vervullen om veranderingen op de afdeling OPS beter te doen

verlopen?

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat niet leidinggevenden een andere manier van

leidinggeven wensen dan de manier die nu gehanteerd wordt. De volgende managementrollen zorgen

volgens de niet leidinggevenden voor een betere aansturing van veranderingen. De gesprekspartner,

procesconsultant, katalysator en de programmatische rol. De katalysator en de programmatische rol

worden volgens de niet leidinggevende tot dusver nog niet gehanteerd. De andere twee

managementrollen worden al wel gebruikt (zie paragraaf 5.1). De katalysator en de programmatische

rol richten zich voornamelijk op het inzichtelijk maken van het proces en de leidende rol van de
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leidinggevenden. Deze twee managementrollen worden door de niet leidinggevende gemist gedurende

eerdere veranderingen.

“(…) misschien hadden ze bij zulke veranderingen beter en duidelijker kunnen communiceren. Weet je die

managers moeten die voortrekkersrol beter gaan uitvoeren daar worden ze toch voor betaald? Hij is toch

manager geworden omdat hij duidelijk alles kan uitleggen en de hopman van onze groep is? Dat is nodig dan

heb je geen stront meer aan de knikker en loopt iedereen achter die vlag aan” (Niet leidinggevende 3).

De niet leidinggevenden willen een leidinggevende die de veranderingen duidelijk kan

schetsen. Ze willen weten wat de veranderingen betekenen voor hun positie en willen dat de

leidinggevende investeert in het creëren van draagvlak. Het veranderproces moet gestimuleerd

worden. Er is vraag naar een ‘sterke’ leidinggevende.

5.7 De managementrollen in de gewenste situatie gezien door de leidinggevenden

De zesde deelvraag die beantwoord wordt is: Welke managementrollen zouden volgens

leidinggevenden gehanteerd moeten worden om veranderingen op de afdeling OPS beter te doen

verlopen?

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de leidinggevenden de nadruk op drie managementrollen

willen leggen. Dit staat haaks op de manier waarop er nu leiding wordt gegeven tijdens veranderingen.

In de huidige situatie is door de leidinggevenden gebruik gemaakt van alle managementrollen behalve

de expert rol. In de gewenste situatie willen ze de nadruk leggen op de gesprekspartner, katalysator en

de persoonlijke ontwikkelingsrol. De leidinggevenden willen zich richten op andere zienswijzen.

Hierbij willen ze mensen meer betrekken bij veranderingsprocessen doordat ze meer willen investeren

in een persoonlijke rol. Op deze manier moet er geïnvesteerd worden in een vertrouwensrelatie

waardoor de leidinggevenden de niet leidinggevenden meer stimuleren om de echte problemen, die

weerstand veroorzaken, bij de veranderingen op ‘tafel’ te leggen. De leidinggevenden willen

vertrouwen realiseren door middel van het verstrekken van openheid van zaken betreffende

veranderingen.

“(…)Je moet gewoon een kristalheldere visie hebben. Liever een iets te scherpe visie dan jezelf in nevelen

hullen” (Leidinggevende 5).
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5.8 Overeenkomsten tussen de gewenste managementrollen gezien door de niet

leidinggevenden en leidinggevenden

De zevende deelvraag die beantwoord wordt is: Wat zijn de overeenkomsten tussen de niet

leidinggevenden en leidinggevenden in de opvatting over de gewenste managementrollen?

Uit analyse van de gewenste managementrollen worden bij de niet leidinggevenden en

leidinggevenden enkele overeenkomsten duidelijk. Twee managementrollen worden zowel door de

niet leidinggevenden als door de leidinggevenden als een gewenste managementrol gezien. Dit zijn de

gesprekspartner en de katalysator. De twee managementrollen richten zich op het ontwikkelen van een

vertrouwensrelatie, het creëren van draagvlak en het inzichtelijk maken van veranderingen voor de

betrokkenen.

“(…)Denk na als je een traject opstart. Hou de showstoppers in de gaten en weet wat je traject kan vertragen.

Deel dit met je mensen en betrek ze erbij. Als je dit weet te realiseren dan zal je draagvlak alleen maar

vergroten” (Leidinggevende 6).

“(…) Er moet uitgelegd worden waarom het anders moet. Er moet duidelijke communicatie zijn die het proces

verduidelijkt als ze dat nou eens doen dan doen wij wat ze willen” (Niet leidinggevende 6).

Beide uitspraken laten duidelijk zien wat er ontbreekt binnen OPS. Het vertrouwen is een belangrijk

punt. Hierbij wil ik als kanttekening maken dat het hier niet direct om vertrouwen tussen niet

leidinggevenden en leidinggevenden gaat. Uit de interviews en analyses blijkt dat het om vertrouwen

van de initiator van veranderingen en het managementteam (MT) gaat. Ook de transparantie van het

proces van veranderingen is een punt dat onderbelicht is. Beide punten zullen besproken worden in

hoofdstuk 7.

5.9 Verschillen tussen de gewenste managementrollen gezien door de niet leidinggevenden en

leidinggevenden

De achtste deelvraag die beantwoord wordt is: Wat zijn de verschillen tussen de niet leidinggevenden

en leidinggevenden in de opvatting over de gewenste managementrollen?

Uit de analyse en de vorige paragraaf blijkt dat de overige managementrollen in mindere mate

overeenkomen. Er is sprake van verschil tussen de gewenste managementrollen gezien door de niet

leidinggevenden en door de leidinggevenden. De grootste verschillen liggen net als bij de huidige

situatie in twee specifieke managementrollen. De programmatische rol en de persoonlijke

ontwikkelingsrol.
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In de gewenste situatie moeten de leidinggevenden volgens de niet leidinggevenden gebruik maken

van de programmatische rol.

“(…) Je hebt een visie en een doel. Die moet je duidelijk formuleren. Waar gaan we naartoe en dan hoe gaan we

het doen? Wat is je aanpak en begeleid ons daarin (Niet leidinggevende 8)”.

De niet leidinggevenden willen een leidinggevende die het proces begeleidt. De vraag naar een sterke

leidinggevende kwam in een eerdere paragraaf ook al naar voren. De niet leidinggevenden willen een

leidinggevende die het proces schets en stimuleert en voor een duidelijk proces zorgt. De

leidinggevenden willen juist meer investeren in een situatie waarbij er ruimte is voor zienswijzen van

de niet leidinggevenden. In de gewenste situatie moet er volgens de leidinggevenden meer ruimte

komen voor persoonlijke aandacht. De niet leidinggevenden verwachten wat anders van de

leidinggevenden.

“(…) Tijdens een reorganisatie heb je twee keer zoveel werk. Je zou eigenlijk meer tijd moeten hebben terwijl je

juist minder tijd hebt. Je moet de problemen laten voor wat ze zijn en eens aan je mensen vragen wat zij ervan

vinden hoe zij ertegenaan kijken. Je moet ze ondersteunen. Met je mensen overleggen (Leidinggevende 1)”.

5.10 Verschillen in de gehanteerde en gewenste managementrollen wel of niet verklaarbaar

aan de hand van visies

De laatste deelvraag die beantwoord wordt is: Zijn verschillen in gehanteerde en gewenste

managementrollen te verklaren aan de hand van visies op veranderingen?

Uit het theoretisch kader is duidelijk dat er een vijf verschillende veranderingsstrategieën zijn. Achter

elke veranderingsstrategie zit een visie. De verschillende managementrollen zijn door middel van de

bijbehorende kenmerken in te delen bij de verschillende veranderingsstrategieën. In deze paragraaf zal

ik een verband proberen te leggen tussen de managementrollen en de veranderingsstrategieën in de

huidige en in de gewenste situatie.

In de huidige situatie is gebruik gemaakt van alle managementrollen behalve de expertrol,

maar van de gehanteerde managementrollen wordt een zestal managementrollen: leermeester,

gesprekspartner, therapeut, procesconsultant, katalysator en de gedragsontwikkelende rol vaker

gehanteerd. De zes gehanteerde managementrollen zijn in te delen bij de onderhandelingsstrategie,

programmatische strategie en de interactieve strategie (zie tabel 1). Uit de analyse van de interviews

blijkt dat er op dit moment van drie veranderingsstrategieën door de leidinggevenden bewust dan wel

onbewust gebruik wordt gemaakt. Dit zijn de Machtsstrategie, Planmatige strategie en de

Onderhandelingsstrategie. Opvallend is dat de acht gehanteerde managementrollen door de
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leidinggevenden niet alleen behoren tot de deze drie veranderingsstrategieën maar ook tot de twee

andere veranderingsstrategieën namelijk de programmatische strategie en de interactieve strategie.

De gewenste situatie schetst een ander beeld. Uit het onderzoek blijkt dat de leidinggevenden

de gesprekspartner, persoonlijke ontwikkelingsrol en de katalysator als de gewenste

managementrollen zien. Deze zijn in te delen bij de onderhandelingsstrategie, de programmatische

strategie en de interactieve strategie.

De door de leidinggevenden gehanteerde managementrollen in de huidige situatie verschilt dus

met die in de gewenste situatie. Alleen de onderhandelingsstrategie komt zowel in de huidige als in de

gewenste situatie voor. Zowel de niet leidinggevenden als de leidinggevenden willen een andere

veranderstrategie die beter aansluit bij de gewenste managementrollen. De nu gehanteerde

veranderingsstrategieën is gebaseerd op de uitgangspunten van de rationele structuur van de

Kapelgroep op de afdeling OPS. De gewenste veranderstrategie is gebaseerd op de uitgangspunten van

de natuurlijke structuur zoals deze getypeerd is door Scott en Davis (2007).
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6 Conclusies

Dit hoofdstuk zal gebruikt worden om naar aanleiding van de beantwoordde deelvragen antwoord te

geven op mijn centrale vraagstelling. Daarnaast zal in de discussie beschreven worden wat de

overeenkomsten en verschillen zijn tussen de conclusies die ik kon trekken naar aanleiding van mijn

theoretisch onderzoek en de conclusies naar aanleiding van mijn empirisch onderzoek. In de laatste

paragraaf zal er gereflecteerd worden.

6.1 Antwoord op de centrale vraagstelling

De wereld is niet langer een ongrijpbaar geheel waar landen en bedrijven onafhankelijk van elkaar

opereren. De wereld is steeds meer één grote handelsplaats waarbij de landen en bedrijven steeds

veranderen ook de Kapelgroep en de afdeling OPS zijn onderhevig aan veranderingen. Het is van

belang dat een organisatie snel en accuraat veranderingen kan doorvoeren. Deze veranderingen krijgen

vorm nadat er gekozen is voor een bepaalde veranderstrategie en gebruik wordt gemaakt van de

bijbehorende managementrollen. Behalve de keuze tussen verschillende veranderstrategieën en de

managementrol die de leidinggevenden gebruiken tijdens organisatieveranderingen zijn er meerdere

aspecten die veranderingen beïnvloeden. Communicatie (Kotter, 1990) en het creëren van genoeg

draagvlak (Cevat, 2000; Werkman et al., 2005; Seegers et al., 2006; Kleijn & Rorink, 2009) evenals de

gewenste managementrol vanuit de niet leidinggevenden gezien en de managementcapaciteiten dragen

bij aan het succes van organisatieveranderingen. Naast deze factoren heeft ook de manier van werken

invloed op het succes van organisatieveranderingen. De manier van werken wordt voornamelijk

bepaald door de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan zijn processen.

Om veranderingen snel en accuraat door te kunnen voeren moet het veranderingsproces

uitgebalanceerd zijn en moeten de leidinggevenden capabel genoeg zijn om de veranderingen door te

voeren en de niet leidinggevenden te ondersteunen. Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te

doen die ervoor zorgen dat de afdeling OPS stappen kan maken om van de gehanteerde

managementrollen te komen tot de door de leidinggevenden en niet leidinggevenden gewenste

managementrollen.

De centrale vraagstelling waar mijn onderzoek mee begonnen is luidt als volgt: Welke

managementrollen worden op dit moment volgens de niet leidinggevenden en de leidinggevenden

gebruikt bij veranderingen op de afdeling OPS en wat willen ze in de managementrollen eventueel

anders zien? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen niet leidinggevenden en

leidinggevenden in de opvatting over managementrollen in de huidige situatie en de gewenste situatie

en in hoeverre zijn de eventuele verschillen te verklaren vanuit verschillende visies op veranderingen?
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De verschillende deelvragen geven een goed beeld van de situatie binnen OPS betreffende

managementrollen en de gehanteerde en gewenste veranderingsstrategie. Dit stelt mij in staat om de

hoofdvraag te beantwoorden. Niet leidinggevenden en leidinggevenden zijn niet geheel met elkaar

eens over de managementrollen die op dit moment bij veranderingen op de afdeling OPS door de

leidinggevenden gehanteerd worden. Niet leidinggevenden vinden dat de leidinggevenden vooral

gebruik maken van de managementrollen gesprekspartner en therapeut, terwijl de leidinggevenden van

mening zijn dat zij behalve van de expertrol, gebruik maken van de andere acht managementrollen

namelijk de leermeester, de gesprekspartner, de therapeut, de procesconsultant, de katalysator, de

programmatische rol, de gedragsontwikkelende rol en de persoonlijke ontwikkelingsrol. Niet

leidinggevenden en leidinggevenden zien beide dat de managementrollen gesprekspartner en therapeut

in de huidige situatie door leidinggevenden gehanteerd worden bij veranderingen.

De gewenste managementrollen bij veranderingen die zowel door niet leidinggevenden als

door leidinggevenden gewenst zijn, zijn de gesprekspartner en de katalysator. Deze managementrollen

zijn gericht op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie, het creëren van draagvlak en het

inzichtelijk maken van veranderingen. Er zijn echter ook verschillen in opvatting tussen niet

leidinggevenden en leidinggevenden over de gewenste managementrol. Niet leidinggevenden willen

graag dat leidinggevenden in de toekomst ook de programmatische rol zou hanteren waarin zij het

probleemoplossingproces structuren en de niet leidinggevenden een “betere aanpak leren”. De

leidinggevenden prefereren daarentegen de persoonlijke ontwikkelingsrol voor de toekomst, waarin zij

meer willen investeren in een situatie waarbij zij zich meer richten op de waarden en normen van de

niet leidinggevenden en er ruimte is voor zienswijzen van de werknemer.

Uit de literatuur blijkt dat de Kapelgroep een rationele organisatie is. Een rationele organisatie

wordt gekenmerkt door een combinatie van relatief sterk geformaliseerde structuren en een hoge mate

van specifiek omschreven doelen. De rationele organisaties zijn omgeven met regels, prestatie

programma’s en autoriteit (Scott & Davis, 2007). Voor veranderingen in een rationele organisatie zijn

de machtsstrategie en de planmatige strategie het meest geschikt. De belangrijkste kenmerken van

deze veranderstrategieën zijn: Er is sprake van uitoefening van positionele of persoonlijke macht om

gedrag te veranderen (Bass, 1960 zoals geciteerd in Werkman, Boonstra & Elving, 2005).

Leidinggevenden zien organisaties als systemen waarvan de elementen centraal gestuurd,

gecoördineerd en gecontroleerd moeten worden vanuit de top. (Werkman, Boonstra & Elving, 2005).

Er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de wensen van de niet leidinggevenden (Boonstra,

2004). De rationele wijze van sturen en veranderen beheerst het perspectief waaruit gekeken wordt.

Veranderprocessen worden planmatig aangepakt zodat bewaking van het proces en bijsturing mogelijk

blijft (Caluwé, 1998; Caluwé, Kor & Wijnen, 2002; Caluwé, & Vermaak, 2004; Boonstra, 2004).

Hiervoor wordt op basis van tijdsbeheersing en tijdslimieten gebruik gemaakt van vaste procedures,

methodes en tijdsplanningen. Er is weinig tot geen participatie vanuit de niet leidinggevenden. Beide

veranderstrategieën zijn erg doelgericht.
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Uit het empirisch onderzoek blijkt echter dat de leidinggevenden bewust of onbewust gebruik

maken van de machtsstrategie, planmatige strategie en onderhandelingstrategie. De

onderhandelingsstrategie past echter niet bij een rationele organisatie zoals de Kapelgroep afdeling

OPS nu getypeerd kan worden. Daarnaast is het opvallend dat de gehanteerde managementrollen door

de leidinggevenden niet alleen behoren tot deze drie veranderingsstrategieën maar ook tot twee andere

veranderingsstrategieën namelijk de programmatische strategie en de interactieve strategie.

De managementrollen in de gewenste situatie horen meer tot de onderhandelingsstrategie, de

programmatische strategie en de interactieve strategie. Deze veranderingsstrategieën horen meer bij

een natuurlijke organisatie waarbij de visie is dat medewerkers meer centraal staan. De verschillen

tussen de huidige situatie is het gevolg van het verschil in visies. In de huidige situatie is de visie meer

gebaseerd op de uitgangspunten van de rationele organisatie typering, namelijk top down aansturing

van veranderingen controle vanuit de top, terwijl in de gewenste situatie de visie meer gebaseerd is op

de uitgangspunten van de natuurlijke organisatie waarbij de medewerkers centraal staan tijdens

veranderingen.

De verschillen tussen de huidige en gewenste situatie zijn hierdoor in bepaalde mate te

verklaren. Er worden in de huidige situatie managementrollen gehanteerd die overeenkomen met de

veranderstrategie die uit de onderzoeksresultaten komen, maar er worden ook managementrollen

gehanteerd die niet aansluiten bij de gebruikte veranderingsstrategieën. In de gewenste situatie sluiten

de managementrollen beter aan bij de meer natuurlijke veranderstrategieën. Hierdoor valt te

concluderen dat de veranderstrategieën die nu gehanteerd worden niet aansluit bij de gewenste situatie.
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6.2 Discussie

Het theoretisch kader is ontstaan aan de hand van verschillende wetenschappelijke literatuur en

onderzoeken. Deze literatuur beperkte zich tot de onderwerpen die betrekking hadden op

managementrollen en veranderstrategieën. Vanuit verschillende invalshoeken is er bekeken wat de

huidige en gewenste situatie was maar voornamelijk of de verschillen te verklaren waren aan de hand

van de visie op veranderstrategieën. Voordat het empirisch onderzoek plaats vond was de verwachting

dat de constante factor: veranderstrategieën invloed had op de variabele factoren: managementrollen in

de huidige en gewenste situatie. Na het empirisch onderzoek blijkt dat er een degelijk verschil zit

tussen de theorie en de praktijk. Na analyse van de onderzoekgegevens blijkt dat de gehanteerde

veranderstrategieën maar in beperkte mate invloed hebben op de gebruikte managementrollen. De

verwachting was dat de gehanteerde managementrollen overeenkwamen met de gehanteerde

veranderingsstrategie. Uit het onderzoek blijkt dat de gehanteerde veranderstrategie niet zorgt voor

uitsluiting van de managementrollen die niet passen bij de gehanteerde veranderstrategie.

Leidinggevenden hanteren managementrollen die volgens de theorie niet passende zijn bij de

veranderingsstrategie.

Op het gebied van managementrollen heeft mijn onderzoek niet voor meer duidelijkheid

gezorgd. Volgens het theoretisch kader sloten er drie managementrollen goed aan bij de rationele

organisatie zoals de Kapelgroep getypeerd is. Na onderzoek blijkt dat deze managementrollen in de

huidige situatie wel gehanteerd worden maar wel in combinatie met vijf andere managementrollen.

Het lijkt erop dat de managementrollen tijdens veranderingen niet bewust in combinatie met

veranderingsstrategieën gehanteerd worden.

Het onderzoek is wel van belang voor het begrijpbaar maken van veranderingsstrategieën in

combinatie met managementrollen. Er zijn eerdere onderzoeken verricht waarbij

veranderingsstrategieën gecombineerd werden met managementrollen. Dit waren onderzoeken waarbij

de veranderingsstrategieën en managementrollen van dezelfde auteur waren (Caluwé, Kor & Wijnen,

2002). Dit onderzoek heeft managementrollen van verschillende disciplines en auteurs gecombineerd

met veranderingsstrategieën, hierdoor werd er zowel vanuit de organisatie als vanuit de mens gekeken

naar veranderingen.

Het onderzoek heeft niet alle relaties aangetoond die in het begin verwacht werden naar aanleiding van

het theoretisch kader. De methode van onderzoek kan hier invloed op hebben gehad.

Door middel van semi-gestructureerde interviews ben ik in staat geweest om de huidige

situatie binnen OPS betreffende gehanteerde managementrollen in kaart te brengen. Deze wijze van

dataverzameling stelde mij in staat om door te vragen als er onduidelijkheden en/ of vragen waren. De

methode die gebruikt is, is een goede methode om te achterhalen hoe de manier van leidinggeven of
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het leidinggeven zelf ervaren wordt. Het nadeel van deze manier van data verzameling is dat er

gevraagd wordt naar subjectieve ervaringen. De zienswijze van de niet leidinggevenden en de

leidinggevenden hoeft niet overeen te komen met de werkelijkheid. Zo kunnen niet leidinggevenden

een manier van leidinggeven ervaren die niet gehanteerd wordt.

Er is nog een nadeel bij deze wijze van dataverzameling. De respondenten hebben te maken

met slechte toekomstperspectieven binnen de de Kapelgroep vanwege bezuinigingen. Elke

verandering die op het moment binnen de Kapelgroep wordt doorgevoerd stuit op weerstand. De

antwoorden die door de niet leidinggevenden worden gegeven kunnen door de emotie de validiteit van

dit onderzoek negatief beïnvloeden.

Door de situatie waarin de Kapelgroep zich bevindt is het niet ondenkbaar dat sociaal

wenselijke antwoorden gegeven zijn ondanks de aandacht die besteed is aan het voorkomen hiervan.

Zowel niet leidinggevenden als leidinggevenden durven soms hun echte mening niet te geven uit angst

voor hun positie. Dit kan de validiteit van dit onderzoek negatief beïnvloeden.

Het onderzoek heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie binnen

OPS. Daarnaast zijn overeenkomsten en verschillen verklaard aan de hand van de

veranderingsstrategieën en de daaraan verbonden visies. Een vervolgonderzoek zou het proces

inzichtelijk kunnen maken dat de Kapelgroep zou moeten doorlopen om van een rationele organisatie

naar een natuurlijke organisatie te komen.
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7 Beleidsaanbevelingen

Veranderingen binnen OPS stuiten in het verleden vaak op weerstand. Weerstand die niet begrepen

dan wel niet geplaatst kon worden. Met dit onderzoek heb ik geprobeerd de huidige en gewenste

situatie betreffende veranderingen in kaart te brengen aan de hand van managementrollen.

Het was opvallend dat niet leidinggevenden en leidinggevenden een scherp beeld hadden welke

managementrollen gehanteerd worden. Vooral de managementrollen die ontbreken of in mindere mate

zijn gebruikt worden zowel door de niet leidinggevenden als de leidinggevenden opgemerkt. Het

onderzoek heeft zich ook gericht op het in kaart brengen van de gewenste situatie. Uit het onderzoek

blijkt dat hier een nogal verschillende blik van niet leidinggevenden en leidinggevenden op is. Mijn

eerste aanbeveling gaat in op de ondersteuning van de leidinggevenden. De aanbeveling moet

duidelijk maken hoe en door wie de leidinggevenden ondersteund moeten worden om veranderingen

in de toekomst vloeiender te kunnen implementeren. Mijn tweede aanbeveling gaat over de

communicatie voorafgaand en tijdens veranderingstrajecten. Tijdens en door mijn onderzoek is

gebleken dat veel weerstand ontstaat door onduidelijkheid en de hoeveelheid van informatie wat duidt

op een communicatieprobleem. Mijn derde en laatste aanbeveling gaat over het vertrouwen en het

creëren van draagvlak.

7.1 Aanbeveling 1: Ondersteuning van leidinggevenden

De leidinggevenden kunnen tijdens veranderingen in een lastige positie komen. Uit de interviews

blijkt dat de leidinggevenden vaak een dubbele rol moeten vertolken tijdens veranderingen. Ze blijven

het directe aanspreekpunt van de afdeling en ze blijven de hiërarchisch leidinggevende maar zitten

tevens in dezelfde lastige situatie als de niet leidinggevenden. Dit probleem wordt zowel door de niet

leidinggevenden als de leidinggevenden erkent.

De leidinggevenden hebben ondersteuning nodig bij deze dubbelrol. Door middel van georganiseerde

bijeenkomsten met als initiator het management, onder leiding van een leidinggevende die buiten de

afdeling staat of een HR consultant, kunnen de leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan,

ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Het is van essentieel belang dat het duidelijk is dat deze

bijeenkomsten door het management zijn georganiseerd maar dat alles wat besproken wordt

binnenskamers blijft. Op deze manier zullen de leidinggevenden naar alle waarschijnlijkheid geen

belemmering ondervinden om vrijuit hun ervaringen en ontwikkelingspunten te delen met elkaar.

Deze bijeenkomsten moeten bijdragen aan het inzichtelijk maken van de problematiek waar

leidinggevenden tegenaan lopen en tevens zorgen voor oplossingen die bewezen succesvol zijn.

Op het moment van schrijven is een dergelijke bijeenkomst voor de eerste keer gehouden.
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Behalve dat er ruimte moet worden gemaakt voor georganiseerde bijeenkomsten in

groepsvorm zal de leidinggevende persoonlijke gesprekken moeten voeren met de leidinggevenden die

zich in een dubbelrol bevinden. Dit moeten gesprekken zijn die input opleveren voor de

georganiseerde bijeenkomsten. daarnaast zullen deze gesprekken ervoor zorgen dat de leidinggevende

de mogelijkheid heeft om dieper op persoonlijke kwesties over veranderingstrajecten in te gaan

waardoor hij duidelijker naar de niet leidinggevenden kan zijn. Ook heeft hij de mogelijkheid om zijn

eigen problemen met en gedachten over veranderingstrajecten te ordenen.

7.2 Aanbeveling 2: Communicatie

Communicatie is binnen een organisatie van essentieel belang. Binnen de Kapelgroep is dit niet

anders. Er wordt in deze organisatie gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen. Er

zijn echter geen duidelijke communicatielijnen voor en tijdens veranderingen. Aanbeveling twee gaat

in op de communicatie voor en tijdens veranderingstrajecten.

Voordat veranderingstrajecten worden ingezet wordt er in de meeste gevallen door de

Kapelgroep een bijeenkomst georganiseerd. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat er veranderingen

aankomen en wat de gevolgen zullen zijn voor de organisatie. Ondanks deze bijeenkomst ontstaat er in

de meeste gevallen weerstand bij de niet leidinggevenden. De weerstand ontstaat voornamelijk doordat

de niet leidinggevenden niet weten wat de veranderingen voor gevolgen hebben voor hun functie en

hun afdeling en er hierdoor achterdocht ontstaat.

Niet leidinggevenden geven aan dat ze door gebrek aan informatie zelf op zoek gaan naar

informatie. Zij zoeken informatie zowel bij de leidinggevende als op het FM-net. Beide schieten tekort

doordat de leidinggevende vaak met hetzelfde probleem zit en het FM-net teveel, maar niet de

gewenste informatie bevat.

Om deze problemen in de toekomst te voorkomen moet er een centraal punt met informatie komen.

Het FM-net schiet hierin tekort.

Op intranet moet er een aparte map komen waarin de veranderingen uitgelegd worden. Hierin

moet duidelijk staan wat de gevolgen zijn van de veranderingen zowel voor de organisatie als voor de

afdelingen. Deze map mag alleen documenten bevatten die verduidelijken wat de directe situatie is

voor de afdelingen en de medewerkers op deze afdeling. PowerPoint-presentaties en andere

documenten die alleen informeren maar niet verduidelijken mogen geen plaats krijgen in deze map.

Daarnaast zal de leidinggevende tijdens een afdelingsoverleg duidelijk moeten maken wat de gevolgen

zijn voor de afdeling. Dit om te voorkomen dat er groepen niet voldoende geïnformeerd worden.

Daarnaast moet de leidinggevende zo snel mogelijk in bilaterale gesprekken aangeven wat de

gevolgen zullen zijn voor de persoon in kwestie. In dit gesprek moet er ook ruimte zijn voor de niet

leidinggevende om de onduidelijkheden te bespreken. Hierin moet extra worden geïnvesteerd zodat
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het traject inzichtelijk wordt, de achterdocht afneemt en de rust bewaard wordt. Dit voorkomt

onterechte beelden van de veranderingen en zal bijdragen aan het verminderen van de weerstand.

7.3 Aanbeveling 3: Vertrouwen en het creëren van draagvlak

Uit de analyses naar aanleiding van de interviews is gebleken dat de verantwoordelijken van de

veranderingstrajecten in hoge mate gewantrouwd worden. In de “ogen” van de niet leidinggevenden

en leidinggevenden is dit het managementteam van Facility Management. Dit wantrouwen ontstaat

voornamelijk door de wijze van communiceren (aanbeveling 2) en het ontbreken van een duidelijk

beeld. Het is niet duidelijk wat de verandering bijdraagt aan het functioneren van de afdeling en hoe de

weg ernaar toe vorm krijgt. Zowel de niet leidinggevenden als de leidinggevenden blijven dezelfde

vraagtekens houden., waardoor de leidinggevende niet kan fungeren als vraagbaak om de

onduidelijkheden weg te nemen. Dit zorgt ervoor dat er weinig tot geen draagvlak gecreëerd wordt.

Om veranderingen in de toekomst succesvol in te voeren is het van belang dat deze

vertrouwensbreuk hersteld wordt. De sleutelfiguren in deze kwestie zijn de leidinggevenden. De

leidinggevenden genieten al het vertrouwen van de niet leidinggevenden. Het hogere management

moet ten tijde van veranderingen zorgen dat de leidinggevenden het gezicht van de verandering is.

Hiermee wil ik zeggen dat zij duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor de afdeling als voor de niet

leidinggevenden zelf (zie ook aanbeveling 1). De leidinggevende kan door zijn rol in het

veranderingstraject een erg belangrijke spil worden in het creëren van draagvlak. Hij moet vanwege

zijn rol in het veranderingstraject van alles op de hoogte zijn. Omdat hij al het vertrouwen geniet

zullen niet leidinggevende hierdoor sneller meegaan met de verandering dan als de verandering van

‘boven’ afkomt.

De aanbevelingen sluiten aan bij de gewenste managementrollen die in hoofdstuk vijf zijn

besproken.

De gegeven aanbevelingen kunnen in theorie ervoor zorgen dat veranderingen binnen de Kapelgroep

vloeiender zullen verlopen. Veranderingen kunnen alleen succesvol zijn als je elk radertje van het

grote geheel de juiste kant op laat draaien. Deze aanbevelingen zullen daar aan bijdragen.
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H9 Bijlagen

Bijlage 1 Organisatiestructuur de Kapelgroep Wereldwijd
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Bijlage 2 Organogram afdeling OPS van de Kapelgroep
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Bijlage 3 Regio Noordwest (onderzoeksafdeling)
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Bijlage 4 Project Management (onderzoeksafdeling)
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Bijlage 5 Topicinterviews (leidinggevenden)

Aantal jaren werkzaam binnen de Kapelgroep

Aantal jaren werkzaam binnen OPS

Bent u werkzaam als medewerker of manager?

Veranderingstrajecten algemeen

- Bent u bekend met veranderingstrajecten? Zo ja in uw huidige functie of in het verleden? kan

u kort vertellen wat veranderingstrajecten voor u inhouden?

- Wat was u positie bij het veranderingsproces; medewerker, leidinggevende, verandermanager,

etc…).

- Hoe heeft u dat toen ervaren? Kunt u daar een voorbeeld van geven?

- Waren er grote verschillen in de manier van verloop?

Veranderingstrajecten de Kapelgroep

- Als er veranderingen ingevoerd worden binnen de Kapelgroep. Weet u dan waar deze vandaan

komen? Management 1e, 2e 3e echelon?

- Wie worden er volgens u bij betrokken? Mist u bepaalde lagen (niet leidinggevenden

leidinggevenden, etc…) van de organisatie bij deze betrokkenheid?

- Hoe vindt de communicatie plaats richting de niet leidinggevenden?

- Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het veranderproces? Is er altijd duidelijk wie er

verantwoordelijk is voor het veranderproces? (Is dit volgens u de juiste persoon voor deze

verantwoordelijkheid?)

- Weet u of veranderingen binnen OPS gebonden zijn aan tijd?
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Visie

Achter elke verandering zou er visie verscholen moeten zijn. Herkent u het gegeven dat er voldoende

visie achter elke verandering zit? Vindt u dat er genoeg visie achter veranderingen binnen de

Kapelgroep zitten?

- Wie leidt volgens u het veranderingsproces?

- Worden niet leidinggevenden betrokken in de fase voor het veranderingstraject?

- Wat is het belangrijkste bij veranderingen binnen de Kapelgroep? De weg ernaar toe, het

creëren van draagvlak, betrokkenheid, het resultaat etc..?

- Als er zich tijdens het proces problemen voordoen wat gebeurt daar dan mee? (bijv.

weerstand, onduidelijkheid, tijdsnood)

- hoe komen deze problemen aan de oppervlakte?

- Op welke wijze worden volgens u veranderingen doorgevoerd?

- Wordt u genoeg betrokken bij de ontwikkeling van visie op het gebied van veranderingen?

Eigen functioneren/ managementrollen huidige situatie

- Korte uitleg managementrollen: managementrollen bestaan uit visie en karakteristieke

eigenschappen Korte duidelijke uitleg. Max 2 minuten. Leidinggevenden maken bewust dan

wel onbewust gebruik van hun kwaliteiten om op een juiste manier leiding te geven.

Managementrollen spelen hier een grote rol in. Om hier inzicht in te krijgen zou ik u willen

vragen wat te vertellen over de dagelijkse manier van leidinggeven ten tijde van

veranderingen.

- Hoe zou u uw stijl van leidinggeven zelf willen karakteriseren?

- Wat vindt u belangrijk bij leidinggeven? team ontwikkelen, doel behalen, het proces, weg

ernaar toe, etc

- Geeft u anders leiding als er veranderingen moeten worden ingevoerd/ doorgevoerd?
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- Heeft u wel eens te maken gehad met weerstand en of problemen tijden veranderingstrajecten?

zo ja hoe ging u daar mee om?

- Wat staat volgens u centraal tijdens veranderingen? Resultaat, inhoud, rust op de afdeling

etc…

Gewenste situatie

- Vindt u dat u door de organisatie voldoende gefaciliteerd wordt om leiding te geven aan

veranderingsprocessen?

- Hoe zou volgens u de “ideale” leidinggevende leiding geven tijdens veranderingen?

*Wat staat bij hem/haar centraal? Mensen en/of resultaten?

*Moet het een vastgesteld traject zijn of is tussentijdse bijsturing EN inmenging van personeel

gewenst?

- Welke tips zijn er zodat de Kapelgroep in de toekomst veranderingsprocessen beter

organiseert, leidinggevenden beter faciliteert en niet leidinggevenden beter informeert en

betrekt.
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Bijlage 6 Topicinterviews (niet leidinggevenden)

Aantal jaren werkzaam binnen de Kapelgroep

Aantal jaren werkzaam binnen OPS

Bent u werkzaam als medewerker of manager?

Veranderingstrajecten algemeen

- Bent u bekend met veranderingstrajecten? Zo ja in uw huidige functie of in het verleden? kan

u kort vertellen wat veranderingstrajecten voor u inhouden?

- Wat was u positie bij het veranderingsproces; medewerker, leidinggevende, verandermanager,

etc…).

- Hoe heeft u dat toen ervaren? Kunt u daar een voorbeeld van geven?

- Waren er grote verschillen in de manier van verloop?

Veranderingstrajecten de Kapelgroep

- Als er veranderingen ingevoerd worden binnen de Kapelgroep. Weet u dan waar deze vandaan

komen? Management 1e, 2e 3e echelon?

- Wie worden er volgens u bij betrokken? Mist u bepaalde lagen (niet leidinggevenden

leidinggevenden, etc…) van de organisatie bij deze betrokkenheid?

- Hoe vindt de communicatie plaats?

- Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het veranderproces? Is er altijd duidelijk wie er

verantwoordelijk is voor het veranderproces? (Is dit volgens u de juiste persoon voor deze

verantwoordelijkheid?)

- Weet u of veranderingen binnen OPS onderhevig zijn aan tijdslimieten?

- Wordt u actief betrokken bij veranderingen?
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Eigen functioneren/ managementrollen huidige situatie

- Korte uitleg managementrollen: managementrollen bestaan uit visie en karakteristieke

eigenschappen Korte duidelijke uitleg. Max 2 minuten. Leidinggevenden maken bewust dan

wel onbewust gebruik van hun kwaliteiten om op een juiste manier leiding te geven.

Managementrollen spelen hier een grote rol in. Om hier inzicht in te krijgen zou ik u willen

vragen wat te vertellen over de dagelijkse manier van leidinggeven ten tijde van

veranderingen.

- Hoe zou u de stijl van uw leidinggevende karakteriseren?

- Wordt er anders leiding gegeven als er veranderingen moeten worden ingevoerd/

doorgevoerd?

- Hoe speelt de leidinggevende in op weerstand problemen die naar boven komen ten tijde van

veranderingen?

- Wat staat volgens u centraal tijdens veranderingen? Resultaat, inhoud, rust op de afdeling

etc…

Gewenste situatie

- Hoe zou volgens u leiding moeten worden gegeven tijdens veranderingen door uw

leidinggevende?

- Zou u meer betrokken willen worden bij veranderingen?

- Wat moet volgens u centraal staan tijdens veranderingen? (Mensen, Proces, etc..)?

- Welke tips zijn er zodat de Kapelgroep in de toekomst veranderingsprocessen beter

organiseert, leidinggevenden beter faciliteert en niet leidinggevenden beter informeert en

betrekt.
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Bijlage 7 Codeboom

Huidige situatie
Managementrollen

Leermeester
Overbrengen kennis
Overbrengen visie
Autoritair
Beslisser

Gesprekspartner
Vertrouwensrelatie
Verdekte problemen
Draagvlak
Oplossingen zoeken

Therapeut
Beweging brengen in de afdeling
Beweging brengen in de medewerkers
Onmacht herkennen
Durft beslissingen te nemen

Procesconsultant
Communicatie
Faciliteren van communicatie tussen betrokkenen

Katalysator
Duidelijkheid geven
Veranderingen schetsen
Veranderingen stimuleren
Inzichtelijk maken van veranderingen

Expert
Leidinggevenden lossen het probleem op
Passieve houding niet leidinggevenden
Inhoud centraal

Programmatische rol
Aanpak centraal
Leidinggevenden structureren het probleemoplossingproces
Vaderfiguur leidinggevende
Probleemoplossingsgericht denken

Gedragsontwikkelende rol
Cultuur staat centraal
Ontwikkelen van sociale vaardigheden
Gewenst gedrag bevorderen

Persoonlijke ontwikkelingsrol
Waarden en normen
Persoonlijke aandacht
Andere zienswijzen
Discussie
Vertrouwen tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden.

Veranderstrategieën
Machtsstrategie
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Rationeel
Positionele of persoonlijke macht
Gedrag veranderend gedrag vertonen
Centrale aansturing
Hiërarchisch
Top down
Niet leidinggevenden geen inspraak
Doelgericht

Planmatige strategie
Rationeel
Plannen
Voorspellen
Planmatig
Tijdsbeheersing
Tijdslimieten
Vaste procedures
Doelgericht
Weinig tot geen participatie niet leidinggevenden

Onderhandelingsstrategie
Belangenverstrengeling
Coalities sluiten
Zichtbare problemen
Veel overleg
Politiek proces

Programmatische strategie
Veranderen

door uitdaging
door betrokkenheid
door begeleiding

Procesbegeleider
Draagvlak creëren
Evaluatie
Tussentijdse aanpassingen
Lange tijdsspanne

Interactieve strategie
Dialoogmodel
Uitwisselen ideeën
Harmonie niet leidinggevenden en leidinggevenden
Gezamenlijke ontwikkeling veranderproces

Gewenste situatie
Managementrollen

Leermeester
Overbrengen kennis
Overbrengen visie
Autoritair
Beslisser

Gesprekspartner
Vertrouwensrelatie
Verdekte problemen
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Draagvlak
Oplossingen zoeken

Therapeut
Beweging brengen in de afdeling
Beweging brengen in de medewerkers
Onmacht herkennen
Durft beslissingen te nemen

Procesconsultant
Communicatie
Faciliteren van communicatie tussen betrokkenen

Katalysator
Duidelijkheid geven
Veranderingen schetsen
Veranderingen stimuleren
Inzichtelijk maken van veranderingen

Expert
Leidinggevenden lossen het probleem op
Passieve houding niet leidinggevenden
Inhoud centraal

Programmatische rol
Aanpak centraal
Leidinggevenden structureren het probleemoplossingproces
Vaderfiguur leidinggevende
Probleemoplossingsgericht denken

Gedragsontwikkelende rol
Cultuur staat centraal
Ontwikkelen van sociale vaardigheden
Gewenst gedrag bevorderen

Persoonlijke ontwikkelingsrol
Waarden en normen
Persoonlijke aandacht
Andere zienswijzen
Discussie
Vertrouwen tussen niet leidinggevenden en leidinggevenden.


