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Voordat de reis begint 

 

Deze scriptie is samen te vatten in twee woorden: het ‘huwelijk’ en een ‘reis’. De woorden 

staan symbool voor de inhoudelijke kant van het stuk, namelijk het samenwerken met partners en de 

organisatieverandering die voor deze samenwerkingen bij Syntens plaatsvindt. Het formeel aangaan 

van een samenwerking en het uitbouwen ervan kan gezien worden als een reis. Een reis waarbij de 

eindbestemming steeds duidelijker lijkt te worden, maar ook een reis waarbij de bestemming nog niet 

definitief vaststaat. Een reis ook waar men soms twee stappen vooruit doet om vervolgens weer een 

stapje terug te moeten doen. En een reis waarin de partners hun relatie opbouwen en op de proef 

stellen.   

Ook voor mij was de weg naar deze scriptie een reis. Ik denk dat mijn weg het best te typeren 

is als een goed verzorgde reis, waarbij ik interessante mensen ben tegengekomen. Mensen die hartelijk 

waren, geïnteresseerd en die me ondersteunden waar dat nodig was. Zo heb ik twee begeleiders bij me 

gehad die me hielpen met het trotseren van bergen en het ontlopen van valkuilen. Ignace, je hebt me 

goed geleid en me op tijd de informatie en mogelijkheden gegeven die ik nodig had. Heel erg bedankt 

voor je enthousiasme en het meedenken. En Jan, jij gaf je kritische blik, maar gaf me de ruimte om 

toch ook mijn eigen weg te kiezen. Bedankt voor de structuur die ik door jou kon bewaken.    

Het overige reisgezelschap heeft bestaan uit alle mensen van Syntens die mij hebben 

toegelaten in hun leefwereld. Jullie hebben mijn reisbestemming gevormd en me aan jullie eigen 

reisgenoten voorgesteld. Bedankt voor de boeiende tocht! 

Dan rest mij hier nog de thuisblijvers te noemen die mijn reisverhalen moesten aanhoren. 

Familie en vrienden hebben trouw geluisterd en met me meegedacht. Eén vriendin heeft me zelfs 

geholpen bij de focusgroep en heeft daarvoor mijn complexe verhaal over Syntens niet alleen moeten 

aanhoren, maar ook nog moeten begrijpen. Koosje, bedankt voor al je hulp. Ook Lieke wil ik 

bedanken voor haar trouwe hulp bij het maken van een mooie voorpagina. En tot slot mag ik ook 

Barselina niet vergeten te bedanken als kritische eindredactrice.   

 

Selma
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       1  De start 

 

 

Ik ben er. Na een fietstocht van Utrecht naar Nieuwegein, die ik overigens nog vaak zal 

maken, ben ik bezweet en al aangekomen bij de organisatie waar ik mijn onderzoek ga verrichten. Het 

is de eerste dag dat ik aanwezig zal zijn bij Syntens. Ik bevind me op een industrieterrein en wordt 

ontvangen op de eerste verdieping van een vier verdiepingen tellend pand. Op de eerste en tweede 

verdieping is het hoofdkantoor van Syntens gesitueerd, ook wel ‘het innovatiehuis’  genoemd. De 

receptie is ruim, er staat een grote leestafel en er staan een brandweerwagenrode strakke bank en poef. 

Ik introduceer me bij de vriendelijke vrouw achter de balie die daar zit met computer en headset. Het 

geheel doet me zakelijk, maar vriendelijk aan. De vrouw weet waar ik voor kom en binnen de kortste 

keren staat degene die me wegwijs zal maken op mijn eerste dag voor me. Ik ben binnen. 

 

Wat me precies te wachten staat is nog niet duidelijk. Wel weet ik dat ik me vandaag een 

eerste beeld ga vormen van de organisatie en het vraagstuk dat ik ga bestuderen. Bij het inlezen in de 

verschafte documentatie wordt me duidelijk dat Syntens een innovatienetwerk is dat in 1998 is 

opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Syntens fungeert als 

katalysator van innovatieprocessen en zorgt voor een versterking van het innovatievermogen van het 

Nederlandse midden en kleinbedrijf MKB). Daarnaast koppelt Syntens vanuit de praktijk informatie 

terug voor beleidsontwikkeling. Zij wil ondernemers helpen bij innovatievraagstukken. Door te 

werken aan het innovatievermogen van bedrijven wil ze ondernemers uit het MKB helpen om beter, 

eerder en sneller te innoveren. Zij vervult haar functie door het combineren van kennis, vaardigheden 

en relatienetwerken van zowel zichzelf als van partners. Zij maakt ondernemers bewust, adviseert en 

clustert organisaties en verwijst hen door. Dit doet zij vanuit haar missie:“Het versterken van het 

innovatievermogen van MKB-ondernemingen, hen aan te zetten tot succesvol innoveren en daarmee 

zichtbaar een bijdrage leveren aan duurzame groei.”1  

 

Tot zover is het me duidelijk. Op het eerste gezicht een complexe organisatie, maar na enige 

tijd wordt me vast meer duidelijk. In de eerste gesprekken met mijn opdrachtgever, de manager 

strategische relaties, wordt een beeld geschetst van Syntens in haar relatie met partners. Het blijkt dat 

Syntens binnen haar relatienetwerk samenwerkingsverbanden heeft. Deze samenwerkingsverbanden 

zijn voor een deel vanaf 2005 geformaliseerd. Het onderzoek zal zich focussen op deze 

geformaliseerde samenwerkingen: de zogeheten Service Level Agreements (SLA’s). Aan de SLA’s is 

ook de rol van accountmanager verbonden. Daarom ligt een tweede gedeelte van de focus op deze 

nieuwe manier van werken die de SLA’s met zich meebrengt.  

                                                 
1 Syntens, Strategisch plan 2008/2011 
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In het strategisch plan 2008/2011 staat genoemd dat Syntens een kwalitatief onderzoek naar de 

SLA’s wil opzetten.2 Ik ben gevraagd om deze activiteit vorm te geven in een onderzoek. Het 

komende half jaar zal ik me daarom focussen op SLA’s en accountmanagement. In de eerste 

gesprekken met de manager strategische relaties en in wat informele gesprekken wordt me duidelijk 

dat de veranderende manier van werken gevolgen heeft voor de organisatie. Veranderingen waar nu 

nog geen helder zicht op is. Door de SLA’s en het accountschap op een kwalitatieve manier te 

onderzoeken moet helder worden hoe beide op dit moment worden ervaren en wat er in de toekomst 

anders kan. 

 

Ik kan me voorstellen dat een voor de hand liggende vraag voor een buitenstaander is: waarom 

een scriptie over SLA’s en accountmanagement? Vanuit mijn ervaring met accountmanagement 

tijdens een bestuursjaar bij een studentenadviesbureau, is mijn interesse ontstaan in dit type 

management. Gedurende het jaar was het verkrijgen van nieuwe opdrachten en het profileren van 

mezelf en de organisatie erg belangrijk. Zonder eerdere ervaring werkte ik samen met partijen, ging ik 

‘netwerken’ en onderhield ik relaties: een boeiende taak. Een tak van sport waarin tegenwoordig veel 

vacatures te vinden zijn, maar waarvan mij niet altijd duidelijk is wat de functie inhoudt. Door bij 

Syntens naar accountmanagement te kijken, wil ik me een vollediger beeld vormen over wat 

accountmanagement nou eigenlijk is. Het lijkt erop dat ik niet de enige ben die op zoek is naar dat 

beeld: ook Syntens zoekt ernaar. Dit komt in de eerste gesprekken naar voren. Daar is de eerste match 

gevonden. Logischerwijs zijn de SLA’s ook een focus, want daaromheen vindt het accountschap 

plaats.  

Naast de interesse in accountmanagement, interesseert me vanuit de studie Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap het werken binnen een non-profit organisatie. Hoe liggen 

verantwoordelijkheden? Wat voor manier van werken is er? En hoe wordt die manier van werken 

beïnvloed door de overheid? Door binnen Syntens onderzoek te doen, zal ik met deze vragen aan de 

slag kunnen en wellicht een antwoord kunnen vormen. Naast dat ik voor mezelf en voor Syntens het 

komende halfjaar een aantal vragen wil beantwoorden, krijg ik door dit onderzoek de kans in een 

consultancy-organisatie rond te lopen. Met als toekomstig arbeidsperspectief een functie in deze 

advieswereld is dit een aantrekkelijk aanbod. Ik hoop dat er door het onderzoek binnen deze 

adviesorganisatie een tipje van de sluier wordt opgelicht over wat advieswerk in de praktijk inhoudt.    

 

Tot zover mijn interesse in de organisatie en het onderwerp. Wat van belang is, is dat het 

onderzoek een relevant is. Er zijn verschillende soorten relevantie te benoemen. Ten eerste is er een 

persoonlijke relevantie. Voor mij is deze gelegen in het zelfstandig opzetten en vormgeven van een 

onderzoek. Ik wil me daarbij ontwikkelen in het schrijven van een etnografie. Ten tweede is het 

                                                 
2 Syntens, Strategisch plan 2008/2011, pag. 14 
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onderzoek zinvol voor Syntens. Zij kan middels dit onderzoek inzicht krijgen in lokale 

betekenisgeving door betrokkenen. Een heldere schets van de huidige situatie omtrent de SLA’s en het 

accountmanagement kan helpen bij het overwegen van interventies. Ten slotte is het onderzoek 

maatschappelijk relevant door de lokale situatie in een bredere context van de Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap te plaatsen.3 Het kan ook voor buitenstaanders inzicht bieden in hoe men in het 

speelveld waarin Syntens verkeert, vormgeeft aan samenwerkingen.  

 

Het ministerie heeft als voornaamste taak het bevorderen van economische ontwikkeling in 

Nederland en probeert voorwaarden te scheppen waarbinnen bedrijven zich kunnen ontwikkelen.4 In 

dat kader heeft Syntens de taak innovatie te stimuleren binnen het MKB. Zij is een private organisatie, 

vormgegeven in een stichting.  Haar relatie tot EZ is dat zij verantwoording aflegt aan EZ en het 

grootste deel van haar financiering van hen ontvangt. Syntens opereert als zelfstandige organisatie 

binnen kaders vanuit EZ. Zij moet voldoen aan regels en heeft zonder financiering vanuit EZ geen 

bestaansrecht. Deze bestuurlijke context maakt dat het voor Syntens belangrijk is zich als organisatie 

onder andere naar EZ te profileren. Het afsluiten van formele overeenkomsten vindt plaats binnen een 

veld van non-profit organisaties die lijnen hebben naar de politiek. Deze setting ervan past binnen een 

bestuurlijke context. De vormgeving van de samenwerkingen past binnen de organisatiewetenschap. 

Het hoe en waarom samenwerkingen op een specifieke manier worden vormgegeven  binnen deze 

context is meer een organisatievraagstuk. Het accountschap is hierbij een thema. De integratie tussen 

de Bestuurs- en Organisatiewetenschap zal in dit onderzoek naar voren komen. De vraag wat er met de 

samenwerkingen moet worden bereikt past ook binnen de wetenschappelijke discipline. Vragen als: 

kunnen we formele samenwerkingen gebruiken richting de politiek? en: hoe bereiken we dat? geven 

aan dat er intern (organisatie) en extern (politiek) nagedacht moet worden over samenwerken. 

 

Het te verrichten onderzoek zal ingaan op de lokale praktijk en de betekenissen die daarin aan 

SLA’s en accountmanagement worden gegeven. Om de betekenisgeving vanuit de respondenten 

centraal te stellen kies ik voor een kwalitatieve studie. In hoofdstuk 2 zal ik nader ingaan op de variant 

van kwalitatief onderzoek die ik zal toepassen: het interpretatieve onderzoek. 

 

Tot zover de beschrijving vanuit welke interesse het onderzoek is gestart, wat de focus en het 

belang van het onderzoek is.  

In het komende hoofdstuk zal ik de onderzoeksorganisatie uitgebreider beschrijven. De 

complexiteit van de organisatie wordt belicht en vervolgens wordt toegespitst op de problematisering 

van de situatie.  

                                                 
3 Verschuren, P.J.M., 2002, pag 45-46 en 54-55 
4 Neelen, G.H.J.M., ea, 2003, pag. 66 



- Op huwelijksreis -  8

In hoofdstuk 3 zal ik inzichtelijk maken wat ik onder het begrip organisatie versta en zal de 

ontologische vraag: hoe kan ik die organisatie kennen? beantwoord worden. De basisconcepten voor 

het bestuderen van de data worden hier geïntroduceerd. Dit vormt gezamenlijk het analysekader.  

Vanuit wat er tot dan toe beschreven is, wordt in hoofdstuk 5 duidelijk welke doelstellingen en 

vraagstellingen belangrijk zijn in het onderzoek. Ook zal worden beschreven welke 

onderzoeksmethoden gebruikt gaan worden. 

In hoofdstuk 5 zal vervolgens aan de hand van literatuur een introductie worden gegeven op de 

thema’s samenwerken en accountmanagement. Vanuit de literatuur worden vragen gesteld die in de 

analyse terug zullen komen. 

In hoofdstuk 6 wordt dat de data beschreven. Opgedeeld in een aantal thema’s worden de 

belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven.  

Om de resultaten te duiden en naar een hoger niveau te tillen, vindt in hoofdstuk 7 een analyse 

van de resultaten plaats. Met gebruikmaking van het analysekader en de thematische literatuur wordt 

de data in een breder daglicht gezet. 

Vanuit de resultaten en de analyse, kunnen in hoofdstuk 8 de deelvragen en de hoofdvraag van 

het onderzoek worden beantwoord. Deze vormen de conclusies van het onderzoek vormen. 

In hoofdstuk 9 zal worden ingegaan op de overwegingen die ik vanuit de resultaten aan de 

organisatie wil meegeven. Dit krijgt vorm in een aantal aanbevelingen. 

Tot slot zal ik in hoofdstuk 10 beschrijven welke methodologie en methoden het onderzoek 

geleidt hebben. Hier komt aan bod hoe met knelpunten wordt omgegaan. 

 

In de leeswijzer staat beschreven wat er in de scriptie naar voren zal komen. Van het begin tot 

het einde van de reis zal op gezette momenten stil gestaan worden bij belangrijke gebeurtenissen. Het 

eerste gedeelte van de reis wordt in het komende hoofdstuk getoond, de organisatie zal een introductie 

krijgen. 
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       2  Complexiteit in en om de organisatie 

 

 

Al tijdens een van de eerste dagen ga ik op zoek naar een organogram. Met een organogram 

wil ik een beeld krijgen van de organisatie. Ik wil houvast. Om alle functies en rollen die er in de 

organisatie blijken te zijn eens geordend op papier te hebben, zoek ik in documentatie en op het 

intranet. In schriftelijke documenten kan ik geen duidelijk organogram vinden en ook het organogram 

op het intranet voldoet niet aan de aan mij vertelde complexiteit van de organisatie. Ik kan wel een 

organogram vinden, maar daarin komt de accountmanager, het object van dit onderzoek, niet voor. Ik 

besluit om daarom zelf aan de slag te gaan met een organogram van de lijnorganisatie en een 

organogram van de matrixorganisatie. Het blijkt in het beginstadium van het onderzoek echter niet zo 

gemakkelijk deze organogrammen te tekenen, dus pas na een aantal weken lukt het me. Een paar 

kleine aanpassingen volgen als ik de organogrammen voorleg aan medewerkers van de 

personeelsafdeling. In figuur 1.1 en 1.2 is de uiteindelijke versie van de geschematiseerde, formele 

organisatie te zien. Deze figuren laten de complexiteit van de formele organisatie zien. 

 

 

Figuur 1.1  Lijnorganisatie 
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Figuur 1.2 Matrixorganisatie 
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Door de eerste gesprekken met de opdrachtgever krijg ik een beeld van de situatie waarin 

Syntens verkeert. Het blijkt dat Syntens in 2005 belangrijke veranderingen heeft doorgemaakt. 

Aanleiding hiervoor waren onder andere de druk vanuit het Ministerie van EZ, de behoefte aan 

efficiënter werken en de behoefte aan overzicht binnen de eigen organisatie. 

Voorheen was er verschil in werkwijzen tussen de regionale kantoren. Maar vanaf 2005 is er 

voor heel Syntens een standaard manier van werken ontwikkeld. Ook maakt de organisatie vanaf 2005 

inhoudelijk onderscheid tussen zes sectoren. Tevens is in dat jaar begonnen met het formaliseren van 

samenwerkingen met branches- en kennisinstellingen in de vorm van Service Level Agreements 

(SLA’s) op landelijk niveau. Een aantal adviseurs kreeg er de taak van accountmanager bij. Het valt 

me op dat de SLA’s vanaf die tijd ook in businessplannen en andere strategische documenten worden 

benoemd. Sinds de formalisering bestaat er een min of meer gestandaardiseerde 

samenwerkingsovereenkomst, de SLA. De SLA’s hebben betrekking op de inhoud van de 

samenwerking en het proces. Per SLA wordt beschreven hoe de samenwerking eruit zal gaan zien en 

wie van beide organisaties de verantwoordelijke accountmanager is. Het contract wordt ondertekend 

door een directielid van beide organisaties.  
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Op 7 april 2006 is er door de manager strategische relaties (tevens opdrachtgever) een 

presentatie gegeven over het invoeren van accountmanagement met betrekking tot 

samenwerkingsverbanden. Dit moment is de eerste samenkomst geweest en het eerste moment van 

kennisuitwisseling tussen de tot dan toe vijf verantwoordelijke accountmanagers. Bij de start van dit 

onderzoek, in februari 2008, hebben inmiddels 23 samenwerkingsverbanden vorm gekregen in een 

SLA. Met deze studie beoog ik zicht te krijgen op hoe de verandering in werk wordt ervaren en wat de 

waarde van de SLA’s is en zou kunnen worden. De directe vraag om dit onderzoek uit te voeren, komt 

vanuit de manager strategische relaties en is ook te herleiden uit formele documenten. Zo wordt in het 

document ‘werken vanuit sectoren’ aangegeven dat er in 2008 meer aandacht moet komen voor 

relatiebeheer en accountmanagement. De SLA’s moeten verder ‘geprofessionaliseerd’ worden. Wat er 

onder dit professionaliseren verstaan wordt vanuit Syntens bespreek ik bij de resultaten.  

De opdrachtgever zegt dat op dit moment niet duidelijk is wat de SLA’s precies voor Syntens 

betekenen en hoe er invulling wordt gegeven aan het accountschap. Een helder beeld hiervan is wel 

belangrijk, enerzijds om vanuit het management te kunnen bepalen vanuit welke visie een SLA moet 

bestaan. Anderzijds is het belangrijk vanuit het management keuzes te kunnen maken over de 

inbedding van het accountschap en de vormgeving ervan. Inzicht in de SLA’s op zowel strategisch als 

operationeel en politiek niveau zal moeten helpen bij het bepalen waar verbeteringen of aanpassingen 

moeten komen. 

 

Al deze informatie uit de eerste gesprekken doen me nadenken over een onderzoeksvraag. 

Vanuit de informatie die ik heb, zal de onderzoeksvraag in elk geval betrekking moeten hebben op 

SLA’s en het accountmanagement. Deze thema’s zijn nauw verbonden en moeten dan ook tezamen 

bekeken worden. De onderzoeksvragen zullen samenhangen met interne en externe ontwikkelingen. 

Intern heeft de formalisering namelijk tot gevolg dat er voor een aantal adviseurs een extra taak is 

gekomen; het accountschap. Deze taak is nieuw en wordt opgepakt door medewerkers die van origine 

adviseur zijn en binnen Syntens nog geen training of opleiding hebben gehad in accountschap. De taak 

is niet als functie ingebed in de lijn en wordt naast de adviesfunctie vervuld. Een belangrijke externe 

ontwikkeling is de rol van Syntens op politiek terrein. In het Strategisch plan 2008/2011 staat 

beschreven dat Syntens haar relatie met EZ wil versterken en de samenwerking met ministeries 

(verder) wil ontwikkelen.5 Door zich meer/beter te profileren legitimeert de organisatie haar 

bestaansrecht en kan zij haar missie beter realiseren. Syntens wil daarnaast ook meer politiek 

draagvlak creëren ter bevordering van innovatie. Kennisbundeling en kennisvergaring vanuit de SLA’s 

kan een bijdrage leveren aan het beïnvloeden van beleid.  

Om tot een onderzoeksvraag en opzet te komen, is het relevant uit te leggen hoe ik naar 

organisaties kijk. De kijk op organisaties bepaalt namelijk wat ik zal zien en hoe ik kom tot een 

                                                 
5 Strategisch plan 2008/2011, pag. 13 
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constructie van de werkelijkheid. In het komende hoofdstuk zal ik daarom beschrijven wat ik versta 

onder organisaties en ingaan op hoe een organisatie vervolgens gekend kan worden.  
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       3  De bril van de reiziger 

 

 

Nu ik me een eerste beeld heb gevormd van de probleemstelling vanuit de opdrachtgever, is 

het belangrijk helder te beschrijven welke visie op organisaties dit onderzoek leidt en met welke bril ik 

ga onderzoeken. Dit is belangrijk, omdat de visie op organisaties en het gebruik van de ene bril een 

heel ander proces en resultaat oplevert dan een andere visie op organisaties en het gebruik van een 

andere bril. Om de SLA’s en het accountmanagement te analyseren, zal ik gebruik maken van een 

cultuurperspectief. Vanuit een cultuurperspectief kan namelijk begrepen worden waarom mensen de 

dingen doen die ze doen. De objecten van observatie zijn de mensen zelf, die betekenis geven aan wat 

zij doen. En omdat ik juist díe betekenissen wil achterhalen en begrijpen, is een cultuurperspectief een 

voor de hand liggend uitgangspunt. Vanuit een cultuurperspectief kan ik bestuderen welke 

betekenissen de betrokkenen aan de SLA’s en accountmanagement geven. En naast de betekenissen 

die betrokkenen geven, is het vanuit een cultuurperspectief ook mogelijk die betekenissen te plaatsen 

binnen de context waarin zij zijn ontstaan. Wat daarin belangrijk is, is dat het ontstaan van 

betekenissen altijd gebeurd in een omgeving waarin macht een rol speelt. Ook macht is dus een begrip 

dat past bij een cultuurperspectief.  

De samenhang tussen deze begrippen betekenissen, macht en context wordt door Parker in één 

zin getypeert. Hij zegt dat het draait om: “Contested local organization of generalities”.6 Het gaat dus 

om strijdigheden van algemeenheden op een lokaal niveau. Context gaat daarbij over de 

algemeenheden uit de bredere maatschappij die terug te vinden zijn in organisaties, maar dan met 

strijdigheden van verschillende dialecten. Net als het ‘Utregs’ dat door Utrechters gesproken wordt, 

geeft ook een organisatie haar eigen dialect aan een bredere taal. Zij geeft zelf vorm aan de 

maatschappelijke invloeden waaraan zij onderhevig is. De strijdigheden zijn te vinden in de 

betekenisgeving aan de algemeenheden vanuit verschillende belangen en machtsposities. Deze uitleg 

heeft een paradox in zich: verschil en overeenkomsten bestaan gelijktijdig. Een organisatie is daarmee 

een continue proces van het articuleren van strijdige versies van wat de organisatie bijvoorbeeld zou 

moeten doen. De betekenisgeving door mensen aan de organisatie is te begrijpen vanuit de context van 

het begrijpen van machtsrelaties.7 

In dit hoofdstuk zal ik de samenhang tussen het perspectief op organisaties door middel van de 

begrippen betekenissen, context en macht nader beschouwen. De beschrijving zal het uitgangspunt 

vormen voor de analyse van de te verkrijgen data. 

 

                                                 
6 Parker, M., 2000, pag. 188 
7 Parker, M., 2000, pag. 226 
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3.1 Cultuur als eerste concept 

Omdat ik organisatieprocessen wil begrijpen en wil weten wat er gebeurt rondom SLA’s en 

accountmanagers stel ik het begrip ‘organisatiecultuur’ centraal. Om het begrip organisatiecultuur 

inhoud te geven, leen ik een concept van Joanne Martin. Zij stelt dat organisatiecultuur vrij specifiek is 

voor een bepaalde organisatie; het ‘karakter’ van de organisatie komt in de cultuur naar voren. Dat het 

specifiek is voor een bepaalde organisatie betekent ook dat er grenzen aan cultuur zijn. Martin gaat in 

op grenzen aan culturen. Zij stelt dat de term organisatiecultuur problematisch is, vanwege de meestal 

impliciete of expliciete aanname dat organisatiecultuur fysiek begrensd is.8 Zij stelt dat cultuur niet 

altijd belichaamd is en maakt een verschuiving van de vraag ‘wie valt binnen een cultuur en wie valt 

erbuiten?’ naar ‘welke ideeën zijn er binnen en buiten?’. Door deze laatste vraag te stellen, 

ontlichaamt zij het begrip cultuur. Ze maakt vervolgens een onderscheid tussen ‘collectiviteit’ en 

‘cultuur’. Onder een collectiviteit verstaat zij: “(…) a collection of bodies bound together by 

interdependence, such as nation state, an organisation, an interorganisational alliance, a level of a 

hierarchy, or a profession.”9 Cultuur komt voort uit de collectiviteiten en is er een aspect van. Het 

begrip cultuur omschrijft ze als: “(…) aspects of people’s collective lives that represent their attempts 

to comprehend and make sense of their experiences.”10 Cultuur is daarbij samengesteld uit subjectief 

geconstrueerde ideeën. Zij stelt dat mensen niet tot een enkele collectiviteit behoren, maar zich juist 

bewegen in verschillende, elkaar overlappende collectiviteiten.11 Het is daarbij voor mij als 

onderzoeker belangrijk om de overlappende, probleemspecifieke en subjectieve oriëntaties te 

begrijpen, en daarbij de complexiteit van alles te behouden.12 Dit begrip zal ik toepassen in de 

casestudy bij Syntens en zal resulteren in een beeld waarin collectiviteiten benoemd worden en de 

levende ideeën binnen die collectiviteiten naar voren komen. 

In plaats van te kijken naar de fysieke grenzen, gaat Martin dus in op de mentale grenzen die 

ieder voor zich heeft. Ook vanuit andere invalshoeken wordt naar deze mentale grenzen gekeken, 

bijvoorbeeld vanuit de psychoanalytische invalshoek. Hierin komt kort gezegd naar voren dat grenzen 

dynamisch zijn en in continue wisselwerking staan met andere grenzen. Het beeld dat medewerkers 

hebben over de organisatie waar zij werken, ís ook een groot deel van de organisatie. Het begrip 

‘organizations-in-the-mind’ is hierop van toepassing. Door te onderzoeken of, en welke patronen van 

‘afspraken’ er tussen individuen bestaan, is het mogelijk de ideeën van medewerkers over cultuur te 

achterhalen.13 In de casestudy zal ik kijken naar de patronen. Deze manifesteren zich in gedrag en in 

de verhalen die mensen vertellen. Door observaties en interviews kunnen de patronen gedestilleerd 

worden.  

                                                 
8 Martin, J., 2002, pag. 319 
9 Martin, J., 2002, pag. 330 
10 Martin, J., 2002, pag. 330 
11 Martin, J., 2002, pag. 330 
12 Martin, J., 2002, pag. 330 
13 Diamond, M., Allcorn, S., Stein, H., 2004 
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Als ik na de dataverzameling de resultaten ga duiden, dan zal ik een  koppeling tussen deze 

theorie en de analyse van de praktijk maken. Ik zal daarbij zowel aandacht schenken aan de fysieke 

begrenzing van de samenwerkingen als aan de mentale grenzen van cultuur. En zoals gezegd zal ik 

ook kijken naar collectiviteiten en de daarbinnen heersende ideeën en patronen. Ik ben benieuwd of er 

bij Syntens een cultuur bestaat die breder is dan de grenzen van de organisatie. Wellicht dat ideeën en 

patronen ook te herkennen zijn in een bredere cultuur waarin ook branches een rol spelen.  

 

3.2 De les zit in het proces 

Deze organisatiewerkelijkheid zal ik met een specifieke bril bekijken. Ik wil de organisatie 

leren kennen en doe dat door de organisatie in te gaan en het specifieke karakter van de sociale 

werkelijkheid te bestuderen. Ik loop rond, voer gesprekken, kijk wat er gebeurt en kijk naar wat er in 

documenten beschreven staat. Zo kan ik organisatieprocessen proberen te begrijpen. Daarmee stel ik 

de betekenisgeving van de betrokkenen centraal: zij geven immers betekenis aan de organisatie. En 

omdat ik de organisatie wil leren kennen, zal ik de betekenissen moeten achterhalen. Ik moet weten 

wat mensen doen en waarom ze doen wat ze doen. Door de betekenissen te interpreteren zal ik 

proberen te begrijpen wat er leeft in de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat de betekenissen die 

mensen zelf geven ook onderling worden uitgewisseld en dat er daardoor gedeeldheid in werkelijkheid 

ontstaat.14 Gerger zegt hier het volgende over: “alleen in relatie en door interactie hebben individuele 

uitingen betekenis”.15 Dit houdt ook in dat betekenissen veranderlijk zijn en worden hergestructureerd. 

Dit gebeurd in interactie, waarbij altijd processen van macht een rol spelen. Er bestaat dus niet alleen 

gedeeldheid van betekenissen, maar juist ook tegenstrijdigheid. Tot slot moet ik niet alleen kijken wat 

er binnen de organisatie gebeurt, maar ook aan welke contextuele invloeden de organisatie onderhevig 

is. Vanuit de context waarin mensen zich bevinden, geven zij namelijk betekenis aan de organisatie. 

Het begrip van de context kan daarom het begrip van individuele betekenisgeving verhelderen.  

 

Deze beschrijving van hóe ik de organisatie kan kennen wordt een interpretatief perspectief 

genoemd. In perspectieven kan grofweg een onderscheid worden gemaakt tussen normatieve en 

interpretatieve perspectieven. Het interpretatieve perspectief verschilt essentieel van het normatieve 

perspectief. In het normatieve perspectief wordt een organisatie gezien als een rationeel geheel, waarin 

cultuur een variabele is. Daarmee verschilt cultuur in wezen niet van andere variabelen zoals 

structuur.16 Dit brengt met zich mee dat er een te modelleren, beïnvloedbare en voorspelbare 

werkelijkheid zou bestaan. Dit staat in contrast met wat door interpretatieve onderzoekers als 

                                                 
14 Boeije, H., 2005, pag. 20 
15 Ganzevoort, R.R. (Red.), 1998, 16-05-2005 
16 Bate, 1994, pag. 10 
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uitgangspunt wordt genomen. Zij stellen juist dat organisaties cultuur zíjn.17 Cultuur wordt gezien als 

een metafoor voor organisaties.18 Dus in plaats van dat een organisatie een cultuur hééft, is het 

uitgangspunt dat organisatie een cultuur ís. Daarbij past dat er niet gedacht wordt óver cultuur, maar 

dat er cultureel gedacht wordt. Om volgens Bate te spreken: “thinking culturally is thinking about 

organizations in a non-concrete, non-objective way – as social constructions rather than physical, 

bricks-and-mortal-type constructions (…).”19 In mijn rol als cultuuronderzoeker zal ik trachten een 

rapport te schrijven met daarin een overtuigend beeld van de gedeelde manier van leven waarin alle 

complexiteiten en tegenstellingen zijn opgenomen.20 Zoals al beschreven is, zal interpretatie van wat 

er in en om Syntens gebeurt leidend zijn. En omdat juist interactie een belangrijke factor is in 

betekenisgeving, wordt als variant op het perspectief een dialogisch interpretatief perspectief 

gebruikt.21 

 

3.3 Een strijd om eenheid? 

Om de complexiteit en tegenstellingen helder in beeld te brengen, zal ik gebruik maken van 

verschillende perspectieven op betekenisgeving om de organisatie te beschrijven. Het betreft het 

integratie- differentiatie- en fragmentatieperspectief, wederom beschreven door Martin. 

Respectievelijk staan hierbij de begrippen consensus, consensus op subcultureel niveau en ambiguïteit 

centraal. De perspectieven worden niet afzonderlijk, maar afwisselend en gelijktijdig gebruikt. 

Het eerste perspectief op organisatiecultuur wordt wel het integratieperspectief genoemd.  

Vanuit dit perspectief wordt gekeken naar cultuur als iets wat bindend en consistent is en wat door 

betrokkenen gedeeld wordt. Dat wat dus niet consistent is en niet gedeeld wordt, is ook geen cultuur. 

De organisatie wordt vanuit dit perspectief als een eenheid gezien. In de casestudy zal dit betekenen 

dat er over sommige ideeën consensus bestaat. Er zal bekeken worden waarover organisatiebreed (en 

wellicht nog breder dan dat) consensus bestaat. Ook zal daarbij bekeken worden hoe deze consensus 

zich verhoudt tot de ideeën waar alleen op subcultureel niveau consensus over bestaat of zelfs alleen 

ambiguïteit. Vanuit verschillende hoeken is er kritiek op dit integratieperspectief. Zo wordt in het 

artikel van Martin vanuit een differentiatieperspectief beweerd dat: “value homogeneity is an illusion 

that top executives love to believe in.”22 Ik zal in dit kader bestuderen of er inderdaad vanuit de top 

van het bedrijf getracht wordt consensus te creëren en waaruit die consensus volgens hen zou moeten 

bestaan. Ik vraag me af wat het management naar de accountmanagers en andere betrokkenen 

communiceert qua visie en leidende organisatiedoelstellingen.  

                                                 
17 Bate, 1994, pag. 12 
18 Smircich, 1983, pag. 347 
19 Bate, 1994, pag. 14 
20 Alvesson & Deets, 2000, pag. 34 
21 Alvesson & Deets, 2000, pag. 36 
22 Martin, J., 2002, pag. 175 
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Het tweede perspectief is het differentiatieperspectief. De kern hiervan is gelegen in de 

erkenning van groepen in organisaties. Er bestaan subculturen waarbinnen weer een bepaalde 

consistentie is. Tussen subculturen kan strijd zijn, maar: “you need to pay less attention to the 

powerful and more attention to subordinated groups, if you really want to understand the process of 

cultural change.”23 Het gaat hierbij dus om consensus op subcultureel niveau. In de case zal ik 

bekijken of er subgroepen bestaan in de organisatie. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan eenheid in 

betekenisgeving door accountmanagers. 

Het derde perspectief betreft het fragmentatieperspectief. Vanuit dit perspectief bezien, doen 

de voorgenoemde perspectieven geen recht aan de complexe werkelijkheid. Cultuur is niet alleen heel 

complex, maar ook nog eens heel dynamisch: “Change is a part of culture; it is culturally constructed 

and so its meaning lies in the eye of the beholder.”24 Mensen nemen verschillende identiteiten aan. In 

verschillende situaties kunnen mensen verschillende identiteiten aannemen. Zij vormen in 

verschillende situaties dus ook verschillende culturen. Ambiguïteit is het uitgangspunt. In het 

onderzoek zal ik naast het in kaart brengen van eenheid en consensus in betekenissen ook kijken naar 

ambiguïteit. Bij het in kaart brengen van ambiguïteit zal ik de verschillen in individuele 

betekenisgeving door respondenten weergeven.   

Martin geeft aan dat je door afwisselend vanuit de verschillende perspectieven te kijken naar 

de betekenissen die mensen geven ten opzichte van het vraagstuk, meer kan zien van de betekenissen 

die mensen geven dan wanneer slechts één perspectief gebruikt wordt. Aan de perspectieven koppelt 

Martin een functie waarin vaak vanuit bepaalde belangen voor één perspectief gekozen wordt. 

Managers zouden vaak voorstander zijn van een integratieperspectief om de efficiency te verhogen en 

te manipuleren. Critici hebben vaak meer belang bij een differentiatieperspectief om bijvoorbeeld 

machtsvraagstukken te analyseren. En de beschrijvende wetenschap ziet vaak vooral de fragmentatie 

waarbij getracht wordt cultuur zonder verstoring te weerspiegelen.25 In al deze spanningsvelden speelt 

macht een rol. Dit begrip komt later uitgebreider aan bod. 

 

Door gebruik te maken van de perspectieven kan ik spanningsvelden in kaart brengen. 

Mogelijke spanningsvelden worden in het boek van Siebers, Verweel en de Ruijter naar voren 

gebracht. Zij stellen dat op organisatieniveau spanningsvelden kunnen bestaan tussen integratie 

enerzijds en differentiatie en fragmentatie anderzijds. Ook worden op organisatieniveau een drietal 

andere spanningsvelden weergegeven, te weten: samenwerken versus concureren, organisatiebelang 

versus eigenbelang en organisatiebetekenissen versus eigen betekenissen.26  

De verschillende perspectieven zullen een leidraad vormen in het onderzoek. Ze helpen bij het 

in beeld brengen van de mate van eenheid in de organisatie en helpen bij het structureren van 
                                                 
23 Martin, J., 2002, pag. 176 
24 Martin, J., 2002, pag. 176 
25 Martin, J., 2002, pag. 172-174 
26 Siebers, H., Verweel, P., Ruijter, A., de, 2002, pag. 32 
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heersende ideeën. Ik zal bij het in kaart brengen van groepen, subgroepen en unieke betekenissen bij 

de respondenten luisteren en observeren hoe zij praten. Spreken zij in termen van ‘wij’ en ‘ zij’, dan 

zal bestudeerd worden wie die ‘wij’ en ‘zij’ zijn. Ik vraag me af met wie mensen zich identificeren en 

met wie juist niet. Ik kan me voorstellen dat accountmanagers zich identificeren met andere 

accountmanagers en dat het management andere ideeën heeft dan de medewerkers. Ook kan ik me 

voorstellen dat het management het belangrijk vindt om eenheid te vormen in de SLA’s en het 

accountmanagement. Maar of die eenheid ook ervaren wordt en of accountmanagers en andere 

betrokkenen ook een eenheid vormen, vraag ik me af. Ik zal proberen te begrijpen of er sprake is van 

spanningsvelden en in kaart brengen waar die eventuele spanningvelden liggen. 

 

3.4 Zonder context geen begrip 

Betekenissen ontstaan niet zomaar; zij hebben een voedingsbodem. Dit sluit aan bij de visie 

van Parker, die stelt dat betekenissen alleen begrepen kunnen worden vanuit de historie waarin ze zijn 

ontstaan. Om de cultuur op lokaal niveau te begrijpen, moet naar een bredere context gekeken worden. 

Cultuur is immers een dialect op algemeenheden. Het specifieke aan een cultuur kan pas gekend 

worden als het dialect geplaatst kan worden tegenover de maatschappelijke algemeenheid. Voor het 

structuren van de context, zal ik gebruik maken van de indeling van Siebers. Hij schetst een 

uitgebreidere groep categorieën dan Parker, waardoor het mogelijk is een meer uiteengerafeld beeld te 

vormen van de werkelijkheid. Siebers zet vijf categorieën van context uiteen, te weten: 

 

1) Er zijn algemene sociale invloeden, zoals individualisatie en meertaligheid; 

2) Er is een bezorgdheid om beleid; 

3) Er zijn organisationele arrangementen, de structurering van het primaire proces in organisaties 

en managementinterventies; 

4) Er zijn ervaren contexten en levensverhalen; 

5) Er zijn professionele repertoires.27  

 

 

De categorieën van Siebers zullen in mijn studie bruikbaar zijn doordat zij de complexiteit en 

gelaagdheid van de context kunnen tonen. In de analyse van de context zullen de categorieën als kader 

gebruikt worden. Daarbij zal geen onderscheid gemaakt worden in welke categorie belangrijker is dan 

een andere categorie. De relaties tussen de categorieën zijn verschillend en zullen empirisch 

onderbouwd worden door het bestuderen van de specifieke casestudy op specifieke locaties. Omdat 

Syntens met de SLA’s en het accountmanagement een nieuwe weg is ingeslagen, maar zij nog geen 
                                                 
27 Siebers, H., 2000, pag. 194 
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helder zicht hebben op wat er allemaal gebeurt en wat mensen ervan vinden, denk ik dat de 

bezorgdheid om beleid een duidelijke plaats zal krijgen. Ik vraag me af waarin die bezorgdheid ligt en 

hoe deze samenhangt met algemene sociale invloeden.  

 

3.5 Strijd of rationaliteit? 

Het begrip macht heb ik al aan de orde laten komen, maar is nog niet verdiept. Dit wil ik hier 

doen aan de hand van een beschrijving ervan door Mats Alveson. Hij beschrijft hoe macht herkend 

kan worden, en hoe macht kan worden ingezet door bijvoorbeeld het management van een organisatie. 

Hij geeft aan dat macht een complex begrip is. Het is niet zozeer belangrijk hoe macht gedefinieerd 

wordt. Maar wel is het belangrijk dat macht als denkrichting kan worden gebruikt die het mogelijk 

maakt om te focussen en redeneringen en interpretaties aan te scherpen.28 Twee theorieën die Alvesson 

gebruikt in relatie tot het machtsconcept komen van Habermas en Foucault.  

 

Habermas geeft in zijn theorie van communicatieve actie een beeld van organisaties als 

technisch rationeel geheel. Hij stelt de idee van onverstoorde communicatie centraal. Hiermee bedoelt 

hij dat er op basis van goede wil, argumenten en dialoog gekomen kan worden tot de hoogste vorm 

van rationaliteit; de communicatieve rationaliteit. Door middel van discussie zal consensus worden 

bereikt over het beste idee. Dit beste idee is dus de uitkomst van een rationeel, op argumenten 

gebaseerde dialoog.29 Dit is een heel ander concept van macht dan het concept van Foucault.30  

Foucault stelt dat macht overal rondom ons aanwezig is. Er zijn overal tegenstrijdigheden. Het 

gaat om het uitoefenen van macht. Het gaat om de praktijk, techniek en de procedures die een effect 

aan macht geven. Dit gaat niet om de formele structuren als wetten en regels, maar om de praktische 

uitvoering van macht.31 Het gaat er niet om wie er formele macht heeft, maar om de machine waarin 

iedereen gevangen zit, zowel degenen die macht gebruiken als degenen die door macht beoefend 

worden.32 Macht bestaat alleen in relationele termen of zoals het uiting krijgt in handelen. Het kan niet 

als een abstract concept gezien worden en dus ook niet geïsoleerd bestudeerd worden. Macht heeft 

geen essentie en kan niet geregeld worden.33 Hij stelt dat kennis en kennen centrale concepten zijn, 

macht en kennis impliceren elkaar: er is geen machtsrelatie zonder wederzijds afhankelijke opbouw 

van een kennisveld en tegelijkertijd is er geen kennis die geen machtsrelaties veronderstelt en 

                                                 
28 Alvesson, M., 1996, pag. 64 
29 Alveson, M., 1996, pag. 142 
30 De basis voor de theorie van Foucault ligt in de ‘phronesis’, beschreven door Aristoteles. Phronesis heeft 
betrekking op en soort praktische rede, die het mogelijk maakt onjuiste meningen te verwerpen en goede 
beslissingen te nemen. In foucault’s gebruik van de phronesis gaat het vooral om de intellectuele kracht die 
vrijheid mogelijk maakt. De vrijheid ís dus de praktijk. (Flyvbjerg, B., 2001, pag. 110 en 128) 
31 Alvesson, M., 1996, pag. 97 
32 Alvesson, M., 1996, pag. 96 
33 Alvesson, M., 1996, pag. 96 
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opbouwt.34 Zijn visie sluit aan bij mijn interpretatieve benadering. Ook hij gaat er  vanuit dat waarheid 

altijd een sociale constructie is. Hij geeft aan dat deze constructie ontstaat en is ontstaan door 

redenerende praktijken in een specifieke historische periode.35 In de analyse zal ik kijken naar macht. 

Misschien dat het op het eerste gezicht lijkt alsof er in samenwerkingen op geheel rationele Habermas-

wijze tot besluiten gekomen wordt, maar wellicht dat er machtsuitoefening plaatsvindt zoals Foucault 

die beschrijft.  

Bij het bestuderen van wat zich in een organisatie en ook tussen organisaties afspeelt, speelt 

het verschil tussen management en werkvloer een rol. Veelal worden ideeën over wat bestaat, wat 

goed is en wat bereikt moet worden, gecommuniceerd door het management. Het doel daarbij is het 

verkrijgen van een monopoly van de definitie van toegestane waarden en idealen.36 Hier tegenover 

staat een manier waarbij managers betekenissen managen. Zij kunnen dit doen met de bedoeling de 

werknemers te omarmen.37 Alvesson geeft aan dat het cruciale issue bij macht de creatie is of het 

scheppen van bepaalde ideeën en begrip waarbij de grondregels van de organisatie geaccepteerd 

worden.38 Managers kunnen hierbij gezien worden als vertegenwoordigers van machtcreërende of 

reproducerende gedeelde betekenissen, ideeën en waarden.39 Dit is een proces van machtscreatie. 

In dit onderzoek zal het begrip macht een rol spelen in het bestuderen van de interviews met 

zowel beleidsvormende als beleidsuitvoerende medewerkers. Ook past het gebruik van dit 

machtsbegrip in het bestuderen van de communicatie (hoeveelheid, wat er gecommuniceerd wordt en 

wat niet) vanuit het management naar de uitvoerende medewerkers. Ik vraag me af hoe de relatie 

tussen management en werkvloer is: hoe communiceert het management wat zij wil aan haar 

medewerkers? 

 

3.6 Het belang van samenhang 

Zoals besproken is, zijn de begrippen betekenissen, context en macht belangrijk in de analyse 

van de data. Door de analyse wil ik de data begrijpelijk maken. Het begrijpen van cultuur kan alleen 

als die cultuur gezien wordt als een proces dat op een bepaalde manier de historie en de dagelijkse 

praktijk samenbrengt.40 Een onderzoek waarin de historie van een organisatie niet betrokken wordt, 

kan dus ook niet begrijpen waarom er in het heden een cultuur is zoals die is. Parker geeft aan dat de 

processen invloed uitoefenen op het (tijdelijk) stabiliseren van betekenissen in de organisatie. Wat 

voor het analyseren van de data vooral van belang is, is dat de betekenissen die mensen geven strijdig 

                                                 
34 Alvesson, M., 1996, pag. 100 
35 Alvesson, M., 1996, pag. 101 
36 Alvesson, M., 1996, pag. 67 
37 Alvesson, M., 1996, pag. 67 
38 Alvesson, M., 1996, pag. 67 
39 Alvesson, M., 1996, pag. 67 
40 Parker, M., 2000, pag. 81 
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zijn: ze verschillen in perceptie over wat mensen en organisaties zíjn en wat ze moeten dóen.41 Daarbij 

zijn de betekenissen alleen geldig binnen een specifieke context. Deze context heeft bepaalde 

kenmerken. Het is mogelijk dat sommige contexten meer te generaliseren zijn dan anderen. Ik denk 

hierbij aan bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de cultuur als een soort dialect op de 

maatschappelijke cultuur gezien kan worden.42 En sommige specifieke dingen in de context zijn weer 

meer specifiek dan andere.43 Eerder vertelde ik al dat ik op het benoemen van ‘wij’ en ‘zij’ ga letten. 

In het kader van betekenisgeving is dit een aandachtspunt. Ik stel mezelf daarbij de vraag: hoe praten 

mensen over de organisatie? Zien zij de organisatie als geheel, of benoemen zij ook groepen en eigen 

ideeën? En verder vraag ik me af hoe de cultuur in de organisatie samenhangt met die in een bredere 

setting, met andere woorden: is te herkennen dat binnen Syntens een dialect is gevormd op de 

maatschappelijke cultuur? En waarin is dit dat te herkennen? 

 

Het kader en het belang van samenhang tussen alle begrippen waar vanuit geanalyseerd zal 

worden is nu beschreven, maar voordat ik het analysekader kan gebruiken, moet eerst duidelijk 

worden waar ik in de organisatie specifiek naar ga kijken. Het onderzoek moet nog een richting 

krijgen. Dit zal in het komende hoofdstuk gebeuren.  

 

 

                                                 
41 Parker, M., 2000, pag. 81 
42 Parker, M., 2000, pag. 84 
43 Parker, M., 2000, pag. 214 
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        4  Het uitstippelen van de reis 
 
 

 

Inmiddels is beschreven dat ik als cultuuronderzoeker ga kijken naar SLA’s en 

accountmanagement binnen Syntens. Maar wat ik nou specifiek ga onderzoeken is nog niet duidelijk. 

Toch is het handig om het onderzoek een richting te geven. Ik kan namelijk niet alles in de hele 

organisatie begrijpen en zal daarom inzoomen op de een aantal punten. En om niet doelloos rond te 

gaan lopen, moet helder worden wat ik met het onderzoek beoog te bereiken. In dit hoofdstuk zal 

daarom aan bod komen met waarom het onderzoek wordt gestart, welke bestemming er wordt 

gekozen, hoe die bestemming bereikt zal worden en welke bagage daarvoor nodig is. 

 

4.1 Waarom op reis? 

 In hoofdstuk 2 kwam het al naar voren: er is een verandering geweest bij Syntens. Pas sinds 

een paar jaar wordt gewerkt met geformaliseerde samenwerkingsverbanden, de SLA’s. En ook is 

gelijktijdig begonnen met het inzetten van zogeheten accountmanagers. Tot 2006 stonden de SLA’s en 

het accountmanagement niet hoog op de prioriteitenlijst, maar daar is verandering in gekomen. Het 

management team (MT) ziet het belang in van de samenwerkingen, maar weet nog niet goed welke 

waarde de SLA’s nu hebben. Ook heeft zij geen duidelijk beeld van de invulling van de 

accountmanagersrol. Deze duidelijkheid heeft het MT echter wel nodig om haar visie op de SLA’s te 

verstevigen en keuzes te kunnen maken over het vormgeven van het accountmanagement.  

 

4.2 Welke bestemming?  

Eén van de eerste vragen die een reiziger zichzelf stelt is: welke kant wil ik op? Ook in het 

onderzoek is deze richting belangrijk. Om een bestemming te kiezen, ga ik in gesprek met de 

opdrachtgever en de begeleider vanuit de universiteit. Na een aantal brainstorm-momenten komen we 

uit op een hoofddoelstelling. Deze betreft: ‘inzicht krijgen in de betekenissen die worden gegeven aan 

de SLA’s en het daarbij horende accountmanagement’. Daarbij wil ik inzichtelijk maken wat de 

SLA’s op dit moment betekenen voor de betrokkenen en inzicht krijgen in het operationele proces van 

accountmanagement. Door inzicht te krijgen in het operationele proces kan een beeld gevormd worden 

van de invulling van de accountmanagersrol. Ook wil ik inzicht krijgen welke betekenissen er worden 

gegeven aan het accountmanagement op tactisch, strategisch en politiek niveau. Dit inzicht wil ik van 

zowel de accountmanagers van Syntens als de accountmanagers van samenwerkende partijen. 

Hierdoor kan weerspiegeld worden of en hoe betekenissen worden gegeven aan de SLA’s. Ook wil ik 

inzicht krijgen in wat de SLA’s en het accountmanagement in de toekomst kunnen gaan betekenen. 
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Met deze doelstelling wordt een beeld geschapen van de mogelijkheden die betrokkenen voor de 

SLA’s zien. En om te begrijpen waar Syntens op dit moment staat, zal ook inzichtelijk gemaakt 

worden welke betekenissen er aan het veranderproces worden gegeven.  

Door aan deze doelstellingen te voldoen, beoog ik aan de directie, de manager strategische 

relaties, de accountmanagers, de adviseurs en aan de afdeling P&O een helder beeld te schetsen van 

wat er door de betrokkenen ervaren wordt. Door inzicht te krijgen in wat accountmanagers doen en 

hoe zij denken over hun positie en de invulling van de SLA’s, kan ik in kaart brengen waar eventuele 

verbeterpunten liggen betreffende de verankering van de functie in de lijn en betreffende de 

samenwerking. Met de doelstellingen beoog ik dat van zowel Syntens als van de samenwerkende 

partijen een beeld zal ontstaan omtrent de ervaring van en de waarde die aan de SLA’s worden 

toegekend. Door verschillende betrokkenen te bevragen, wil ik een breed beeld vergaren dat past 

binnen de context.    

 

4.3 Hoe bereik ik de bestemming? 

Vanuit de doelen formuleer ik vragen. Het is belangrijk dat de vragen open gesteld worden en 

een laag informatiegehalte hebben. Dit past binnen een exploratief onderzoek.44 Ik wil dus niet iets 

toetsen, maar een situatie beschrijven: niet prescriptie, maar descriptie staat voorop. De hoofdvraag zal 

zijn: ‘Welke betekenissen worden gegeven aan de SLA’s en het bijbehorende  accountmanagement?’ 

En net als bij de doelstellingen is deze vraag te beantwoorden door een aantal samenhangende 

deelvragen.  

Ik vraag me af wat de waarde van de SLA’s is voor Syntens en voor de samenwerkende 

partijen. Door hierop een antwoord te formuleren, kan vanuit de betrokkenen een waardeoordeel 

gegeven worden aan het niveau van de SLA’s. Want het kan zijn dat een bepaald niveau door 

sommigen meer of minder gewenst is.  

In dit kader vraag ik me af wat de SLA’s betekenen op operationeel-, tactisch-, strategisch- en 

politiek niveau. Door dit inzichtelijk te maken kan een beeld geschapen worden van de diepgang van 

SLA’s. 

Verder wil ik weten wat de SLA’s in de toekomst kunnen gaan betekenen. Met het antwoord 

op deze vraag wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden betrokkenen zien voor de SLA’s. Het 

kan zijn dat de mogelijkheden voor sommigen niet anders zijn dan de huidige invulling, maar het kan 

ook zijn dat men de toekomst anders voor ogen ziet. 

En tot slot is ook de vraag welke betekenissen aan de verandering worden gegeven van belang. 

Door het veranderproces te bestuderen kan geplaatst worden in welk stadium de verandering nu 

verkeert.  

                                                 
44 Verschuren, P.J.M, 2002, pag. 61 
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Door middel van deze vragen wordt het operationele proces omvat en kan de hoofdvraag een 

antwoord krijgen. Ik zal aandacht schenken aan de externe kant van de SLA’s; de samenwerkingen op 

zichzelf, en ook aan de interne kant; de inbedding van het accountmanagement. Door het stellen van 

deze vragen kan ik de eindbestemming bereiken.  

 

4.4 De benodigde bagage 

 Nog wat onwennig in de organisatie, maar hartelijk verwelkomd en de welkomstbloemen nog 

op mijn bureau, vraag ik me af hoe ik mijn vragen kan beantwoorden. Tussen de staf en directie en een 

verdieping boven de adviseurs, zit ik in mijn eigen kantoor (!) achter mijn computer en bedenk ik wat 

ik ga doen. Ik wil participeren in de organisatie, formele gesprekken kunnen voeren, bijeenkomsten 

bijwonen, maar juist ook door er gewoon te zijn begrip krijgen van de organisatie. Ik wil een 

zogeheten ‘observer as participant’ zijn. Dit zal inhouden dat ik zichtbaar zal zijn en dat ik iedereen 

die in de organisatie is, zou kunnen observeren. Ook houdt dit in dat anderen mij zullen zien. Dian 

Marie Hoskings illustreert deze positie met een schilderij van Jan van Eyk, waarmee ze aangeeft dat er 

in de kunsten al lang is afgestapt van het strikte onderscheid tussen subject en object en dat dit in de 

wetenschap ook kan. Het schilderij toont: “Een portret van een heer en een dame met op de 

achtergrond een spiegel waarin de schilder zelf te zien is. Oftewel: de waarnemer is altijd een 

onderdeel van hetgeen hij waarneemt.” 45 

Deze positie maakte het mogelijk om te participeren in alledaagse situaties en relaties op te 

bouwen.46 In die alledaagse setting zal ruimte zijn om over opvallende gebeurtenissen verduidelijking 

te vragen. Dit sluit aan bij de antropologische visie van Czarniawska. Zij ziet voor observaties een 

grote rol weggelegd; de observanten moeten onderdeel zijn van het systeem. Zij haalt hierbij Leach 

aan, die over antropologie schrijft: “(…) their purpose is to gain insight into other people’s behaviour 

or, for that matter, into their own.”47  

Tijdens de observaties wil ik openstaan voor indrukken en tegelijkertijd focussen op de 

symbolische-, politieke- en praktische dimensie van sociale actie. Ik zal daarbij letten op taalgebruik, 

non-verbaal gedrag en bijvoorbeeld de inrichting van de ruimte. 

 
 Naast het observeren is het interviewen van betrokkenen een goede manier om 

betekenisgeving van mensen te doorgronden. Ik wil interviews houden met een open structuur, zodat 

mensen de ruimte krijgen om naast de van tevoren vastgestelde thema’s ook verwante, maar 

belangrijke thema’s aan de orde te laten komen. Ik onderstreep hiermee Punch, die zegt: “it is a very 

good way of accessing people’s perceptions, meanings, definitions of situations and constructions of 

                                                 
45 Univers online, 27-06-02 
46 Boeije, H., 2005, pag. 55 
47 Leach, 1982, p. 52, in Czarniawska, 1992, pag. 43 
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reality”.48 Ik zal er alert op zijn dat ik niet teveel stuur in dat wat de mensen te vertellen hebben. Wel 

wil ik voorafgaand aan elk interview een aantal vragen formuleren. De medewerkers die ik wil 

interviewen verschillen qua achtergrond, rol en functie en daar wil ik op ingaan. Met in gedachten de 

vraagstelling van het onderzoek denk ik dat beginvragen als: welke verandering in functie ervaar je 

door de taak van accountmanager? wat vind je belangrijk in jouw vormgeving aan de SLA? waarom 

wordt een SLA aangegaan? in welk opzicht vind je de SLA’s nuttig voor Syntens? en welke ideeën 

heb je over de invulling van de SLA’s in de toekomst? nuttig zijn. In hoeverre al deze vragen in elk 

interview aan bod komen, zal per interview verschillen, maar het kan in elk geval een leidraad vormen. 

 Om een, volgens de maatstaven van kwalitatief onderzoek, representatief beeld te kunnen 

vormen van de werkelijkheid zoals die bij de onderzoekspopulatie bestaat, zullen in elk geval 15 

formele interviews worden afgenomen. Ik wil eerst een aantal interviews houden die zoveel mogelijk 

openstaan voor input vanuit de medewerkers. Ik wil tijdens deze interviews een beeld vergaren uit alle 

lagen van de organisatie om recht te doen aan de ervaringen die mensen met verschillende functies en 

rollen hebben. Vervolgens zal ik op de helft van de interviews een eerste analyse maken. Op deze 

manier kan ik de belangrijkste thema’s destilleren om me in de interviews daarna iets meer te kunnen 

focussen op die thema’s. Voordat ik wat meer volgens dit trechter-model te werk zal gaan, wil ik een 

interview houden waarbij een soort controle van mijn eerste analyse centraal zal staan.  

 Na de eerste analyse wil ik ook een focusgroep instellen. Met deze groep wil ik medewerkers 

uit verschillende lagen van de organisatie ervaringen laten uitwisselen en aanzetten tot het genereren 

van nieuwe ideeën.49 Het voordeel van de focusgroep zal liggen in het genereren van een dieper begrip 

van de situatie en het geven van nieuwe inzichten. De interviews zullen dienen als input voor de 

inhoud van de focusgroep. In de focusgroep wil ik vragen naar de ervaringen van de deelnemers, zodat 

die gedeeld en vergeleken konden worden.50 In Punch wordt hierover gezegd: “well facilitated group 

interaction can assist in bringing to the surface aspects of a situation which might not otherwise be 

exposed. The group situation can also stimulate people in making explicit their views, perceptions, 

motives and reasons.”51 Ter inleiding op de focusgroep ben ik van plan een presentatie te geven van 

mijn voorlopige analyse om vervolgens door het introduceren van stellingen belangrijke thema’s aan 

bod te laten komen.  

 Nu het plan voor de interviews met medewerkers binnen Syntens staat, wil ik nog ingaan op 

de interviews met accountmanagers van branches. Ik vind het relevant met een aantal van hen te 

spreken om hun visie op de SLA’s te inventariseren en een kritische wederhoor te krijgen op de 

situatie zoals die door medewerkers bij Syntens wordt ervaren.  

 Naast de formele interviews zullen ook informele gesprekken belangrijk zijn. In de tijd dat ik 

bij Syntens zal zijn en mee zal draaien in het organisatieproces, zal ik met allerlei mensen in contact 
                                                 
48 Punch, M., Collecting Qualitative Data, p. 174 
49 Breen, R.L., 2006, pag. 466 
50 Breen, R.L., 2006, pag. 468 
51 Punch, K.F. pag. 177 
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komen. Op dit moment heb ik al gesproken met medewerkers van personeelszaken, die aangeven dat 

zij bezig zijn met het in kaart brengen van een functieprofiel voor een accountmanager en het opzetten 

van een training voor hen. Door in de wandelgangen en tijdens organisatiebijeenkomsten gesprekken 

te voeren met mensen uit de hele organisatie kan een diep en breed begrip ontstaan van wat er speelt 

en wat er niet speelt.  

 

Observeren en interviews zullen belangrijke methoden zijn van dataverzameling, maar ook het 

bestuderen van documenten kan meehelpen in het begrijpen van de situatie. Dit geheel aan 

onderzoeksmethoden wordt ook wel triangulatie genoemd. Met deze rijkheid aan bagage zal ik veel 

kunnen ontdekken. Voordat ik echt de organisatie inga, is het tot slot nog belangrijk me te verdiepen 

in de thema’s om een eerste indruk te krijgen van hoe er over de thema’s gedacht wordt en om vragen 

te formuleren die meegenomen kunnen worden in het analyseren van de data. In het komende 

hoofdstuk zal ik daarom de thema’s, oftewel de hoofdbezichtigingen die ik op de reis zal aandoen, aan 

de hand van literatuur verdiepen. 
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       5  De hoofdbezichtigingen 
 
  

 

Mijn plan van aanpak is beschreven, mijn vragen zijn duidelijk, maar over de thema’s SLA’s 

en accountmanagement heb ik nog niet geschreven. Dit zijn de thema’s die in de doel- en 

vraagstellingen al naar voren komen. Zij zijn de units of analysiss van onderzoek en daarmee relevant 

om te verdiepen. Omdat het onderzoek ook ingaat op verandering, zal ook op dit thema een 

theoretische introductie komen. Ik ga op zoek naar literatuur om een eerste verkenning van de thema’s 

te maken. Via zoekmachines van de universiteit heb ik toegang tot een bijna onuitputtelijke bron van 

informatie.  

 

5.1 Service Level Agreement ofwel samenwerken 

Het aantal hits dat ik scoor met de term Service Level Agreement is hoopgevend. Echter, als ik 

me door allerlei artikelen worstel, blijkt dat een SLA een term is die vooral in verband wordt gebracht 

met het maken van afspraken over een te leveren service aan een klant. Niet direct de relatie waar ik 

naar op zoek ben dus. Een tijd en verschillende zoektermen later, kom ik uit bij een artikel over 

samenwerkingen tussen organisaties. Het is een artikel van Wehner, genaamd ‘cooperation at work: a 

process-oriented perspective on joint activity in inter-organizational relations’. Hij presenteert een 

conceptueel framework voor het analyseren van samenwerkingen tussen organisaties. Daarbij ziet hij 

de samenwerking als een gesitueerd proces. In dat proces is het van belang om juist de onverwachte 

aspecten en gebeurtenissen te bestuderen. Van essentieel belang in een samenwerking zijn vertrouwen 

en zekerheid. In zijn visie gaat hij niet uit van de gesimplificeerde werkelijkheid van voorspelling en 

maakbaarheid. Zijn gedachtegoed is te situeren binnen de interpretatieve hoek en lijkt bruikbaar in 

mijn onderzoek. Deze benadering staat iets heel anders voor dan de literatuur over Service Level 

Agreements. Ik vraag me dan ook direct af waarom Syntens gebruik maakt van de term SLA.  

Wehner constateert dat steeds meer organisaties op verschillende manieren gaan 

samenwerkingen met andere organisaties. Waar voorheen veelal redelijk duidelijk was waar de 

grenzen van een organisatie lagen, is dat nu vaak veel minder duidelijk.52 Om het concept 

samenwerking te analyseren, onderscheidt hij drie niveaus in een samenwerking: een maatschappelijk- 

organisatie- en actieniveau. Vanuit een maatschappelijk niveau bezien kan samenwerking omschreven 

worden als “a historically prevailing principle within the division of labour.”53 Restricties aan 

individuele mogelijkheden zijn de basis voor het aangaan van een samenwerking. Een samenwerking 

kan eigenlijk gezien worden als een soort quasi-natuurlijke manier van werken; het past bij aannames 
                                                 
52 Wehner, T., 2000, pag. 983 
53 Wehner, T., 2000, pag. 984 
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van wederzijdse afhankelijkheid en de rationele basis voor sociale differentiatie.54 Hiermee wordt 

bedoeld dat organisaties samenwerkingen aangaan als ze elkaar nodig hebben en een manier is om 

zich te onderscheiden. Een ander niveau dat Wehner onderscheidt, is het organisatieniveau. Op dit 

niveau wordt samenwerking gezien als een efficiënt principe voor het lokaal optimaliseren van 

gezamenlijke werkprocessen. Dit kan gezien worden als het transactiekosten motief dat ik later zal 

beschrijven aan de hand van Kogut. Een laatste niveau dat Wehner onderscheidt is het actieniveau. 

Samenwerking is een doelgericht en procesgerelateerde gezamenlijke activiteit. Het is zowel 

gesitueerd in een historische inbedding van (formele) coördinatie van arbeid als beïnvloedt door de 

subjectieve herdefinitie van deze formele regelingen in het licht van toevallige, niet aangepaste dingen 

in het dagelijks handelen.55  

Bij het bestuderen van de SLA’s kunnen de drie niveaus van samenwerking worden 

onderscheiden. Het aanbrengen van de niveaus kan ook het verschil tussen management en werkvloer 

laten zien wat betreft de redenen van waaruit een samenwerking wordt aangegaan en in de toekomst 

aangegaan moet worden.  

In de analyse wordt naast het aanbrengen van de niveaus ook ingegaan op het motief/de 

motieven van waaruit de samenwerking is aangegaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 

onderscheid tussen het transactiekosten-, strategisch- en organisatorisch motief, welke zijn beschreven 

door Bruce Kogut.  

Vanuit een strategische motief  wordt een samenwerking aangegaan om hulpbronnen aan te boren die 

helpen bij het ontwikkelen van nieuwe kerncompetenties. Dit alles met het oog op het verbeteren van 

de concurrentiepositie. Daarnaast maken de samenwerkingen de organisatie uniek in haar netwerk; zij 

krijgt een niet te kopiëren netwerk.     

Het organisatorische motief voor het aangaan van een samenwerking gaat minder in op een 

economische reden. Hier gaat het vooral om het verkrijgen van kennis en vaardigheden van de andere 

organisatie om nieuwe kerncompetenties te ontwikkelen. Daarbij gaat het om niet-tastbare kennis. 

Het transactiekosten motief is tenslotte gelegen in het financiële gewin van een samenwerking.56 

Vragen die ik heb vanuit het bestuderen van de literatuur, zijn: is bij Syntens een duidelijk motief te 

herkennen op basis waarvan een samenwerking wordt aangegaan? En zo ja, komt dit motief 

overeenmet die van Kogut? Daarnaast vraag ik me af of vertrouwen en zekerheid in een samenwerking 

inderdaad zo belangrijk blijken te zijn als Wehner beweert.  

 
 

                                                 
54 Wehner, T., 2000, pag. 984 
55 Wehner, T., 2000, pag. 984 
56 Vries jr., de, Helsdingen, van, 2005, pag. 264 
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5.2 Accountmanagement 

Het volgende thema waar ik literatuur over zoek is accountmanagement. Het wordt me 

duidelijk dat accountmanagement gezien kan worden als een onderdeel van relatiemanagement. 

Interessant voor de analyse is de definitie die de Vries en Van Helsdingen geven aan 

relatiemanagement: “relatiemarketing heeft betrekking op het opbouwen, onderhouden, versterken en 

indien nodig het afbouwen van een relatie tussen een organisatie en een klant.”57 Niet alleen het 

aangaan, maar mogelijk dus ook het uit elkaar gaan is belangrijk in relaties. Om te specificeren wat 

accountmanagement inhoud, wil ik om te beginnen het begrip ontrafelen. Het gaat zowel om ‘account’ 

als om ‘management’. Het engelse woord ‘account’ heeft verschillende betekenissen, maar kan in dit 

geval vertaald worden met ‘klant’. ‘Management’ kan op allerlei manieren worden uitgelegd, maar 

heeft in elk geval betrekking op het leiden van iets en daarmee op een bepaalde verantwoordelijkheid. 

Accountmanagement heeft dus iets te maken met management rondom een klant. Vanuit het 

economisch gedachtegoed heeft een accountmanager in deze klantrelatie twee kerntaken: 1) het 

aangaan en instandhouden van een langdurige (institutionele) relatie; en 2) het mobiliseren van de 

eigen organisatie om een geïntegreerd product- en serviceconcept te kunnen leveren.58 Een volgens de 

Vries en van Helsdingen veelgebruikte klant of account-classificatie is een ABC-indeling. Het 

aanbrengen van de classificatie gebeurt op basis van het belang van het account in omzet. Een A-

account levert veel op, een C-account veel minder. Ik denk dat de indeling in verschillende categorieën 

account interessant kan zijn bij het maken van een analyse. In het boek wordt verder beschreven dat 

het inzetten van accountmanagers de organisatie voordelen kan bieden. Genoemd worden: het 

verbeteren van de relatie, het verhogen van het verkoopvolume en het verbeteren van de communicatie 

tussen afnemer en leverancier.59  

Wat me opvalt in de literatuur over accountmanagement, is dat het vooral een instrumenteel 

karakter heeft. De literatuur geeft voornamelijk handvatten voor het invullen van accountmanagement. 

Deze handvatten hebben betrekking op het gebruik ervan in de profit-sector. Daar gaat het om 

betalende klanten. En deze betalende klanten zijn in de meeste  literatuur over accountmanagement het 

uitgangspunt. Ik vraag me dan ook af of deze instrumentele benadering van accountmanagement wel 

zo bruikbaar is voor een non-profit organisatie als Syntens. Ook vraag ik me, net als bij het gebruik 

van de term SLA, af wat het betekent dat Syntens deze begrippen gebruikt. Wat zegt het over de 

zienswijze van de organisatie en hoe is deze zienswijze te plaatsen? 

Als aanvulling op de literatuur, beschrijf ik hier een aantal managersprofielen die passen bij 

management in de publieke sector. Zoals ik eerder heb aangegeven opereren accountmanagers bij 

Syntens in een specifieke context. Syntens is een initiatief van EZ en opereert binnen zowel het MKB 

als binnen het veld van branche- en kennisinstellingen. Bij het vormgeven aan het accountmanagement 

                                                 
57 Vries jr., de, Helsdingen, van, 2005, pag. 252 
58 Vries jr., de, Helsdingen, van, 2005, pag. 57 
59 Vries jr., de, Helsdingen, van, 2005, pag. 57 
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is deze context van belang. Binnen de ene setting zullen andere gedragingen worden verwacht dan 

binnen de andere setting.  Mirko Noordegraaf beschrijft dit. 

Het eerste type manager is de bedrijfsmanager. Dit is het type publieke manager die 

bedrijfsmatig, zakelijk en marktconform denkt en organiseert. Deze manier van werken is mogelijk als 

hij in een relatief stabiele en overzichtelijke publieke context opereert. Meer dan de andere typen 

managers kan hij de touwtjes in handen nemen.60  

Het tweede type manager is de beleidsmanager. Dit is het type publieke manager die 

netwerken, processen en ambiguïteit kan managen. Hij is in staat om met politieke strijdigheden om te 

gaan en in de strijd om beleid een inhoudelijke en politiserende rol in vervullen.61  

Het derde type manager is de politieke manager. Dit is het type publieke manager die in staat 

is om agenda’s en ambiguïteit te managen. Hij functioneert in zeer complexe settings waar het gaat om 

sterk omstreden issues. Hij is loyaal aan het democratische politieke spel, en zijn tegenwerkende 

kracht zal transparant zijn voor anderen.62  

Tot slot beschrijft Noordegraaf het type organisatiemanager. Dit is het type publieke manager 

die kennis, professionals en waarden kan managen. Hij houdt daarbij rekening met de aard van de 

medewerkers door professionals ruimte te laten, waar kan met ‘zachte’ hand te leiden, maar waar 

nodig ook via een ‘harde’ weg. Dit past binnen moeilijk tastbare, vluchtige issues en kennisintensieve 

institutionele contexten.63 Om tot een beeld te komen van wat accountmanagement op dit moment 

inhoudt en wat het in de toekomst zou moeten inhouden, wil ik bekijken welke managerstypen ik kan 

herkennen. 

 

5.3 Verandering 

 Over organisatieverandering is heel veel geschreven. Interessante concepten over dit thema 

vind ik bij Boonstra en Kotter. Boonstra schrijft over een verschil tussen een geplande 

organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Omdat de SLA’s al wel een tijdje bestaan, maar er 

pas nu prioriteit aan wordt gegeven, lijkt dit verschil me interessant. Om een analyse te maken van het 

proces waardoor gekomen is tot SLA’s en hoe deze gevormd zijn, wil ik bekijken of er meer sprake is 

van een ontwikkeling of van een geplande verandering.  

  De geplande verandering gaat uit van de organisatie als een stabiel equilibrium waarbij de 

relatie tussen de organisatie en haar omgeving in balans moet blijven. Het is een redelijk 

geprogrammeerde aanpak. Het gaat uit van voorspelbaarheid en het kunnen controleren van 

ontwikkelingen. De veranderingen worden ingezet, begeleidt en gecontroleerd door het management. 

In de probleemanalyse en de begeleiding en implementatie spelen experts een belangrijke rol. De 

                                                 
60 Noordegraaf, M., 2004, pag. 320-321 
61 Noordegraaf, M., 2004, pag. 324-325 
62 Noordegraaf, M., 2004, pag. 327-328 
63 Noordegraaf, M., 2004, pag. 322-323 
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benadering is oplossingsgericht en veelal is de wijze van beslissen sterk geformaliseerd en beïnvloedt 

door het topmanagement.  

Organisatieontwikkeling daarentegen begint over het algemeen met een analyse van de situatie 

door alle partijen die betrokken zijn bij het probleem en het bedenken van mogelijke oplossingen. Het 

veranderingsproces wordt gekenmerkt door een geleidelijk verloop en de betrokkenheid van de 

organisatieleden in alle fasen van het veranderingsproces. Per veranderproces verschillen de 

procedures en methoden. De rol van de ‘change agent’ ofwel de veranderaar, is die van ‘facilitator’.64 

Als veranderaar betekent dit dat je je primair richt op het verbeteren van de samenwerking, de 

samenhang en het teamwork en het oplossen van conflicten. De typering van de verandering kan 

gevonden worden in wat mensen zeggen over de verandering. 

 

Naast het typeren van de verandering, wil ik ook bekijken in welk stadium de verandering zich 

bevind. In het artikel ‘Why transformation Efforts Fail’ beschrijft Kotter zijn leringen omtrent 

veranderingsprocessen in organisaties. Hij geeft aan dat succesvolle veranderprocessen 8 fasen 

doormaken. Het niet juist of niet doormaken van één of meer van deze fasen bestempelt hij als fouten 

die organisaties maken gedurende het veranderproces. Het stappenplan lijkt in eerste instantie nogal 

star van aard. Echter, in het artikel besluit Kotter zijn uiteenzetting met de woorden dat de 

werkelijkheid niet zo simplistisch is. Hij tracht met het onderscheiden van de fasen slechts een soort 

leidraad te geven voor managers die voor een grote verandering staan. Hij hoopt dat er door het 

toepassen van deze kennis minder fouten worden gemaakt tijdens veranderprocessen.65 Kort gezegd is 

de eerste fase het voelen van een urgentie voor verandering. Vervolgens worden coalitievorming, visie 

en bijvoorbeeld het communiceren van die visie belangrijk. Tot slot komt een verandering idealiter in 

een fase waarin verbeteringen naar voren komen en waarin de verandering uiteindelijk 

geïnstitutionaliseerd wordt. De fasen zal ik uitgebreider beschrijven in de analyse; het moment om de 

theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen. Ik ben daarbij benieuwd naar de herkenbaarheid van de 

fasen en het stadium waarin Syntens zich op dit moment bevindt. Tijdens de empirische zoektocht zal 

ik mensen vragen naar hun ervaringen met de SLA’s en het accountmanagement hoe zij de ervaring 

ervaren hebben. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor het aanbevelen van interventies. 

 

Nu ik heb beschreven welke hoofdbezichtigingen uitgebreid bezocht zullen worden, kan ik de 

organisatie in. Ik zal dit doen door aan de hand van wat ik zie, hoor en lees en door belangrijke 

thema’s te beschrijven. In een reflectie op het onderzoeksproces, zal in hoofdstuk 11 beschreven 

worden hoe de data verkregen en behandelt zijn. Maar nu is het eerst tijd om te vertellen wat er leeft in 

de organisatie. 

                                                 
64 Boonstra, J.J., 2004, pag. 9 
65 Kotter, 1995, pag. 67 
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       6  Mijn film: de organisatie in 

 

 

6.1 SLA’s 
 
‘Oh ja, jij gaat onderzoek doen naar de Slaas?’ Het is mijn eerste dag bij Syntens en ik stel me voor op 

de afdeling ICT. Ik verwonder me over het woordgebruik. Tot nu toe heb ik alleen gehoord van 

SLA’s, maar  in de ‘volksmond’ blijkt er dus ook wel eens over Slaas gesproken te worden. Later in 

het onderzoek kom ik de slaas af en toe nog eens tegen; er blijkt op het intranet bijvoorbeeld een 

artikel te bestaan waarin het gaat over de SLA’s, geïllustreerd door kroppen sla. Het is één van de 

wijzen waarop over samenwerkingen wordt gesproken. Maar wat wordt er nog meer over de SLA’s 

gedacht? Daar ben ik benieuwd naar. Ik ga op onderzoek. Ik ga allereerst op zoek naar waar de SLA’s 

vandaan komen en wat er in documentatie over geschreven wordt. 

 In een aantal interviews met medewerkers die al een aantal jaren bij Syntens werken, komen 

we te spreken over het ontstaan van de SLA’s. Het blijkt dat er sinds 2001 een programma is opgericht 

door Syntens, genaamd Nederland Gaat Digitaal (NGD). Bij het zoeken van achtergrondinformatie 

kom ik erachter dat dit programma is ontstaan vanuit de wens van de overheid om de marktwerking 

betreffende ICT-toepassingen binnen het MKB te bevorderen.66 De toenmalige projectleider van dat 

project vertelt mij dat het brancheprogramma werd ontwikkeld en aansloeg. Er ontstond toen een 

behoefte om de ontstane samenwerkingen te formaliseren. En eigenlijk zijn de SLA’s in die tijd, rond 

2005, vrij spontaan ontstaan, ongeveer gelijktijdig met een aantal andere veranderingen.* en ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Nederland gaat Digitaal, projectplan 2005 + afronding in 2006, 29 november 2004, Syntens, Innovatienetwerk   
voor ondernemers, synsite, 05-05-2008 

* Context:  sectoraal werken 
 
Vóór 2005 begaven de adviseurs van Syntens zich op allerlei gebieden. Een adviseur kwam de ene 

dag bij een ondernemer in de maakindustrie en de volgende dag bij een ondernemer in de bouw. 

Vanaf 2005 maakt de organisatie inhoudelijk onderscheid tussen 6 sectoren. Iedere adviseur 

diende aan te geven welke sector zijn voorkeur had en zo werd het specialisme van een adviseur 

bepaald. Koos je voor de sector bouw, dan was je vanaf die tijd alleen nog met ondernemers in de 

bouw bezig. Ongeveer gelijktijdig begon ook het werken met de SLA’s. Een respondent geeft aan: 

“Ik denk dat het voorheen veel lastiger was om een SLA te doen, want iedereen was met ALLES 

bezig.”  Een ander ziet dat het sectorale werken heeft geleidt tot: “meer focus van Syntens, meer 

professionaliteit en meer inhoud”.  
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De samenwerkingen werden in de beginfase volgens een niet echt standaard format 

geformaliseerd. Dat blijkt ook uit de hardcopy SLA’s uit die tijd. Bij het bestuderen ervan valt me op 

dat er per SLA verschillende kopjes worden gebruikt. Kopjes als:  uiteenzetting gemeenschappelijk 

doel, achtergrond, rol beide organisaties, aanpak, activiteiten, taakverdeling, organisatorisch, 

kwantitatieve doelstellingen, duur tussentijdse evaluatie, toepasselijk recht, het adviesteam, 

tijdsbesteding, afspraken binnen Syntens en IPC zijn hier voorbeelden van. Tot 2007 kan ik geen 

eenduidig format voor de SLA’s ontdekken. Naast het bestuderen van de SLA’s zelf, bekijk ik vanaf 

wanneer ze in formele documenten genoemd worden. Het blijkt dat er vanaf 2005 in Sector 

Innovatieplannen (SIP-Plannen) wordt gesproken over SLA’s die gevormd zijn. Ook wordt in de SIP-

Plannen vanaf die tijd genoemd welke potentiële partners er in de sector bestaan. 2005 is ook het jaar 

dat er voor het eerst wordt gesproken over SLA’s in businessplannen en andere strategische 

documenten. Uit verschillende gesprekken wordt me duidelijk dat de SLA’s dan wel al vanaf 2005 

bestaan, maar dat er pas op 7 april 2006 voor het eerst een presentatie werd gegeven over het 

accountmanagement binnen de SLA’s. Er is voorafgaand daaraan een wisseling in functie geweest, 

waarbij de huidige manager strategische relaties de plek van zijn voorganger heeft ingenomen. De 

nieuwe manager heeft het accountmanagement opgepakt en heeft het eerste moment van samenkomst 

van accountmanagers toen georganiseerd. Het was tevens het eerste moment van kennisuitwisseling 

tussen de tot dan toen 5 verantwoordelijke accountmanagers. Inmiddels is er in formele documenten 

beschreven wat Syntens onder SLA’s verstaat. De meest recente definitie ervan heb ik gevonden in het 

Strategisch plan 2008/2011. Een SLA is een: “overeenkomst tussen Syntens en een 

brancheorganisatie, kennisinstelling of intermediaire organisatie waarin de wederzijdse 

verwachtingen en afspraken worden vastgelegd.” Inhoudelijk zegt me dat nog niet zoveel; ik denk dat 

ik voor een begrip van hoe er inhoud wordt gegeven aan deze definitie ook de praktijk moet zien. 

Maar voordat ik hierop inga, wil ik ook een beeld schetsen van de hardcopy SLA’s zoals die er nu 

uitzien.  

** Context: reorganisatie 
 
In het kader van de SLA’s wordt weinig gesproken over de reorganisatie. De verandering heeft 

echter wel een grote impact gehad op de organisatie. Zo zijn er wisselingen geweest in 

regiodirectie, werden er ad hoc teamleiders aangesteld, zijn de stafafdelingen gecentraliseerd en is 

er een jaar geleden een nieuwe directeur aangesteld. Inmiddels is de organisatie in rustiger 

vaarwater belandt, maar de gevolgen van de reorganisatie zijn nog duidelijk zichtbaar. 

Bijvoorbeeld in de zoekende manier waarop adviseurs en staf met elkaar samenwerken. De 

reorganisatie heeft gezorgd voor centralisatie van de staf en standaardwerkprocessen binnen alle 

vestigingen.  
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 Bij het bestuderen van de hardcopy SLA’s, die ik verkrijg via het intranet, valt me op dat er 

nauwelijks recente SLA’s te vinden zijn. De eerste keer dat ik het intranet verken, in februari 2008, 

vind ik een lijst van afgesloten SLA’s. Deze lijst is niet actueel en ook niet compleet. In de loop van de 

tijd wordt de informatie echter actueler en ook overzichtelijker. Begin mei is een nieuw overzicht van 

SLA’s geplaatst en ook een nieuw overzicht van afspraken met partners. Alle beschikbare 

documentatie is via het intranet in te zien. Wat me hierbij opvalt, is dat er begin mei slechts 3 SLA’s 

bekend zijn die gelden voor 2008. De overige SLA’s zijn allen uit 2007 of eerder. Dat heeft in 

sommige gevallen te maken met een 2-jarige afspraak, maar in andere gevallen is de SLA nog niet 

klaar. Dit blijkt uit twee interviews waarbij naar voren komt dat de SLA voor 2008 nog in 

onderhandeling is. Er wordt me vertelt dat het een langzaam proces is om tot een definitieve versie te 

komen. Conceptversies gaan van de ene partij naar de andere en weer terug. Dit verkeer kost heel veel 

tijd.  

 Ik bekijk of er in de loop van de tijd meer structuur is gekomen in de SLA’s. Dit blijkt het 

geval te zijn. Na 2007 zijn er minder verschillende kopjes te vinden. De SLA’s zijn niet geheel 

identiek qua format, maar vertonen onderling meer overeenkomsten dan daarvoor. De kopjes die nu in 

de SLA’s zijn opgenomen, zijn: strategieontwikkeling en afstemming, inzet primair proces van 

Syntens, kenniscirculatie en kennisontwikkeling, PR & Communicatie, organisatie van de 

samenwerking en eventueel een kopje projectontwikkeling.  Er is dus in elk geval iets meer structuur 

gekomen in de opzet van SLA’s.  

 En ook rondom accountmanagement is de organisatie in beweging. Nagenoeg direct bij 

binnenkomst wordt me vertelt dat er op 10 maart 2008 een middag wordt georganiseerd voor 

accountmanagers. Tijdens deze samenkomst heb ik de gelegenheid om mijn ideeën voor het onderzoek 

te presenteren en om eens te praten met accountmanagers. Ook kan ik dit moment gebruiken om te 

bespreken met wie ik mee kan naar afspraken met branches. Ik ben dan ook aanwezig tijdens deze 

middag en krijg kritische vragen waar ik vervolgens over nadenk. In eerste instantie wilde ik kijken 

naar het operationele-, strategische- en politieke niveau van  accountmanagement, maar na mijn 

presentatie wordt me echter gevraagd of ik ook naar het tactische niveau ga kijken. Ik denk daarover 

na en kom tot de conclusie dat een tactisch niveau inderdaad belangrijk zal zijn. Ik heb namelijk al de 

eerste geluiden gehoord over iets dat accountmanagers zouden moeten doen: het spel spelen. Er moet 

voor een beantwoording van de hoofdvraag ook antwoord komen op de vraag wat accountmanagers 

moeten doen in het spelen van het spel.  

 In de pauze en na afloop van de middag voor accountmanagers spreek ik een aantal van hen en 

krijg uitnodigingen voor interviews en voor het bijwonen van bijeenkomsten. Ik kan dus nu echt de 

praktijk in. 
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6.2 Samenwerken of SLA? 
In gesprek met een accountmanager van een branche waar geen SLA mee is afgesloten, 

hebben we het over waarom je een samenwerking zou moeten vastleggen in een SLA. Volgens de 

accountmanager is dat niet altijd nodig en soms zelfs ongewenst. Een samenwerking wordt door de 

formele vastlegging namelijk wel heel formeel en groot gemaakt. Ik kom er in dit gesprek en ook in 

andere settingen achter dat vooral in de creatieve industrie vaak prille samenwerkingen bestaan met 

organisaties die zichzelf nog aan het organiseren zijn. Organisaties die zelf nog niet volledig hun 

richting hebben bepaald en waarmee je dan ook niet moet gaan nadenken over meer dan het 

organiseren van activiteiten. Een SLA, waarmee beide zich voor langere periode aan elkaar verbinden, 

kan in deze sector wel als bedreigend gezien worden. Gewoon samenwerken zou in dit geval beter 

zijn, ook omdat een langdurige vertrouwensband nog niet bestaat. 

 Een langer durende samenwerking wordt dan ook vaker genoemd als basis voor het aangaan 

van een SLA. Een formele samenwerking wordt namelijk niet zomaar aangegaan, daarvoor moet eerst 

een relatie bestaan. Maar of er een SLA is of niet, het samenwerken gebeurt altijd met een reden. In 

interviews kom ik erachter dat brancheorganisaties hun leden graag wat te bieden hebben. Zelf hebben 

zij hier meestal weinig geld en capaciteit voor. Dit is gelegen in de aard van branches dat zij 

voornamelijk de functie van belangenbehartiger hebben. In de vorm van eerstelijns advies en op maat 

gemaakte workshops kan Syntens de leden van een brancheorganisatie iets bieden. Wat belangrijk 

blijkt te zijn in het komen tot een samenwerking, is dat er een gezamelijke ambitie bestaat tussen beide 

partijen. Vanuit die ambitie kan een eerste samenwerking beginnen. Dit hoeft niet altijd groots te zijn, 

maar kan ook kleinschalig, op regionaal niveau tussen twee personen ontstaan. 

 Ik bekijk wat er in formele documenten over samenwerken staat. Ik lees het  Strategisch plan 

2008/2011 met daarin de doelstelling: “het uitbreiden en borgen van structurele samenwerking met 

partners bij deze activiteiten (…): brancheorganisaties, overheden en kennisinstellingen”67 

Samenwerken wordt vanuit Syntens als organisatie dus gezien als speerpunt voor de komende jaren. 

Het doel van samenwerken is: “(…) om voor Syntens de toegang tot MKB-ondernemingen die zijn 

aangesloten bij desbetreffende brancheorganisaties te vergemakkelijken en om samen te verkennen 

welke knelpunten en innovatiekansen zich in de (deel)sector voordoen en daarop de dienstverlening in 

te richten.”68  Het borgen van de samenwerking kan bijvoorbeeld door middel van een SLA.  

 

  Wat geven mensen in de organisatie zelf als reden voor het aangaan van een SLA? Wat zou 

het volgens hen toevoegen aan een samenwerking? Ik vraag het in sommige gesprekken en krijg 

meestal als eerste antwoord dat het toch wel een formele bevestiging geeft en iets van commitment 

creëert. Daarnaast krijg ik in veel interviews te horen dat een SLA ook bijdraagt aan kennis voor het 

ontwikkelen van de sector. En ook kan het ertoe bijdragen dat Syntens op een hoger platform 
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gepositioneerd wordt. In een paar gesprekken komt dit thema positionering aan bod. Er wordt verteld 

dat een SLA kan zorgen voor een solide uitstraling naar buiten toe, waardoor je aan de ene kant toont 

dat je de partijen waarmee je samenwerkt serieus neemt en aan de andere kant ervoor zorgt dat je een 

bepaalde uitstraling krijgt. In twee interviews wordt hier uitgebreid op ingegaan. In die interviews 

wordt me verteld dat de SLA’s zorgen voor een bepaalde positionering van Syntens ten opzichte van 

andere organisaties. Voorafgaand aan de vraag hoe je jezelf vanuit Syntens moet willen positioneren 

en profileren, stel ik me de vraag met welk doel een SLA wordt aangegaan en hoe dat terug is te zien 

in de SLA.   

 

6.3 Fasen en niveaus 

 In de loop van de tijd dat ik bij Syntens onderzoek doe, spreek ik met accountmanagers van 

verschillende branches. Ook spreek ik met SIP-trekkers, degenen die overzicht hebben van wat er in 

een sector gebeurt. Iedereen met wie ik spreek, heeft met één of meerdere SLA’s te maken. In de 

gesprekken met accountmanagers staat de samenwerking van hun account centraal en in de 

gesprekken met anderen komen vaak wat verschillende SLA’s aan bod. Wat me na een tijdje opvalt, is 

dat er verschil zit in de SLA’s. Hoewel iedereen aangeeft dat het verkrijgen van leads, het binnenhalen 

van werk, een doel is van een SLA en er ook een redelijke eensgezindheid bestaat over het doel 

kennisdeling, lijken de status van SLA’s in de praktijk toch wel te verschillen. Het lijkt erop dat 

afhankelijk van de fase waarin een SLA verkeert, restricties bestaan aan het doel van de SLA op dat 

moment. In zowel interviews als in de focusgroep wordt benoemd dat een SLA verschillende fasen 

kan hebben.   

 Als een samenwerking in de kinderschoenen staat, en er nog geen SLA is, dan is het 

samenwerken gelegen in het samen dóen van iets. Dit is nog geen structurele samenwerking, maar kan 

dat wel worden.  Vooral uit voorbeelden in de creatieve sector maak ik op dat deze samenwerkingen 

gekenmerkt worden door try outs.  

 Als er dan echt SLA’s zijn, dan valt me op dat sommige SLA’s voornamelijk gekenmerkt 

worden door een heel operationele invulling. Een voorbeeld hiervan krijg ik van een accountmanager 

van een branche in de Maritieme Sector. Net als in andere SLA’s, staan in deze SLA streefaantallen 

genoemd voor het geven van adviezen en het houden van workshops. Opvallend is echter dat de 

branche deze getallen heel belangrijk acht. De accountmanager vertelt me dat hij het gevoel heeft dat 

hij zich moet verantwoorden voor het al of niet halen van de streefgetallen, het lijkt alsof Syntens op 

deze manier niet meer is dan een gratis adviesdienst die zich aan afspraken moet houden. Het brengt 

een gevoel van ‘gebruikt worden’ met zich mee.  

 Ook in andere SLA’s speelt de operationele invulling een belangrijke rol. Maar dit betekent 

niet dat deze samenwerkingen de betrokkenen allemaal het gevoel geven dat Syntens gebruikt wordt. 
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Een aantal accountmanagers geeft aan dat het er in een SLA juist vooral om draait om ‘samen dingen 

te doen’. 

 Naast het ‘samen dingen doen’ kom ik erachter dat er nog een manier is om een SLA in te 

vullen. Bijna iedereen met wie ik spreek heeft het over een meer strategische kant van een SLA. In 

hoeverre deze strategische kant echt invulling krijgt, verschilt en ook wat er onder strategisch verstaan 

wordt verschilt. Het wordt me duidelijk dat de SLA’s er ook zijn om kennis uit te wisselen. Kennis 

van Syntens kan bij de leden van de branche terecht komen en kennis vanuit de branche wordt aan 

Syntens doorgespeeld. Een aantal van degenen die ik spreek geeft daarbij aan dat die kennis een 

belangrijk onderdeel is van het samenwerken. Als ik vraag of de branche ook zou kunnen meedenken 

over de invulling van een Sectorinnovatieplan, dan krijg ik het antwoord dat dit best wel zou kunnen. 

Het is in de meeste gesprekken niet zo dat mensen uit zichzelf komen met dit idee, maar het zou wel 

interessant kunnen zijn. Vanuit mijn opdrachtgever en vanuit MT leden heb ik de indruk gekregen dat 

zij een strategische invulling van een SLA wel belangrijk vinden. Er zou in een SLA meer gedaan 

moeten worden met visie op de toekomst. Een vraag als: hoe ziet een sector er over een x aantal jaar 

uit? zou in een samenwerking beantwoordt kunnen worden. Dit strategische stuk mist nu nog. Wel 

hoor ik tijdens een gesprek tussen een SIP-trekker en accountmanager vanuit Syntens en een directeur 

van een branche dat er een paar jaar geleden door de branche eens is meegedacht over de strategie van 

Syntens. Strategisch denken met een branche gebeurt dus al wel, zij het nog niet prominent aanwezig. 

Een kritische noot bij het strategisch samenwerken komt vanuit één branche. De vertegenwoordiger is 

van mening dat het strategisch samenwerken wel belangrijk is, maar dat het zeker geen taak voor een 

accountmanager moet zijn. Het gaat meer om business development en alleen medewerkers die zich 

met businessdevelopment bezighouden moeten volgens hem dan ook strategische beslissingen nemen. 

 Een niveau dat nog niet aan bod is gekomen, is wat ik het politieke niveau zal noemen. In de 

gesprekken met mijn opdrachtgever komt telkens naar voren dat het gewenst is de SLA’s in de 

toekomst steeds meer in te zetten richting de politiek. En wel om verschillende redenen. Zo zou het 

geheel aan SLA’s Syntens een bepaalde positionering geven binnen het Nederlands Innovatie 

Synteem. Dit is het systeem van kennisinstellingen, branches en bedrijven waarin Syntens als 

onafhankelijke partij bestaat. Vooral vanuit MT-leden hoor ik geluiden dat het belangrijk is daar een 

logische positie in de verwerven. Syntens kan haar ervaringen op lokaal niveau bij MKB-bedrijven 

gebruiken in een groter geheel, op een hoger niveau. Het valt me op dat de discussie in de focusgroep 

dieper ingaat op het politieke niveau dan wat ik tot dan toe heb gehoord. In een aantal interviews 

voorafgaand aan de focusgroep heb ik zelf het politieke niveau als onderwerp ingebracht, omdat het 

niet vanzelf als thema naar boven kwam. Als er over een politiek niveau werd gesproken, dan ging het 

vooral over profilering: branches kunnen zich in hun contacten met de politiek over Syntens uitlaten. 

Als ze dat doen, dan is het belangrijk dat de branches positieve geluiden laten horen, of in elk geval te 

voorkomen dat er slechte dingen ‘geroepen’ worden naar de politiek. Echt uitgesproken meningen 

over het gebruik van SLA’s richting de politiek kom ik in de individuele interviews niet tegen.  
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In de focusgroep wordt er op elkaar gereageerd, waardoor het onderwerp wordt verdiept. Ik 

heb vijf deelnemers uitgenodigd voor de focusgroep: iemand van personeelszaken, een regiodirecteur, 

een manager van een stafafdeling en twee accountmanagers. Ik breng de stelling in dat het belangrijk 

is om SLA’s in te zetten voor het creëren van politiek draagvlak. Het eerste wat daarop gezegd wordt, 

is dat er in Den Haag heel positief gereageerd wordt op de SLA’s, dat er een bewustzijn is dat het 

positief werkt als je in Den Haag aangeeft dat SLA’s goed werken. Daarop volgt een discussie. Zo 

geeft iemand aan dat je het hard terug krijgt als je lege hulzen verkoopt. Daarop wordt 

overeenstemming bereikt: je moet wel echt successen kunnen verkopen, een SLA moet geen lege huls 

zijn. Maar door de SLA’s te hebben, geef je wel aan dat je als Syntens relaties onderhoudt met 

branches. In de positionering is dit belangrijk. Maar wat er precies op politiek niveau bereikt moet 

worden blijft in de eerste discussie nog een onbeantwoorde vraag. Tijdens de tweede stelling die ik 

introduceer, wordt druk verder gediscussieerd. Het gaat om de stelling dat het belangrijk is om SLA’s 

te gebruiken bij het beïnvloeden van beleid. Er komt op een gegeven moment een discussie op gang 

waarin het gaat over EZ als financier van Syntens. Het politieke niveau van een SLA komt daarbij 

naar voren in de informatie die naar EZ moet gaan. Iemand zegt: “je hebt al die micro-ervaringen, die 

moet je ook macro- en meso maken.” Dus hoewel Syntens op de individuele ondernemer gericht is, 

moet zij ook trends en ontwikkelingen signaleren. Deze signalen kan ze doorgeven aan EZ. Het 

inspelen op deze innovatiesignalen wordt hierbij belangrijk gevonden. Als het over een politiek niveau 

gaat, dan komt in de discussie naar voren dat je moet bereiken dat Syntens zich laat zien als partij die 

relaties heeft met andere partijen en dat innovatiesignalen vanuit Syntens naar de politiek moeten 

gaan. Opvallend is dat zowel in de interviews als in de focusgroep wordt gezegd dat het politieke 

niveau nog niet of nauwelijks aanwezig is in de SLA’s.  

De discussie in de focusgroep wordt afgesloten met een opmerking dat de verschillende fasen 

van een SLA kunnen afwisselen: het ene moment kan je meer op een operationeel niveau aan een SLA 

vormgeven, op een ander moment bijvoorbeeld meer op een politiek niveau. De SLA’s zijn 

dynamisch. Als een nuance daarop krijg ik in een interview ook te horen: “Ik kan me best voorstellen 

dat je zegt dat je met de ene club veel meer op uitvoerend niveau bezig bent, dat bijvoorbeeld die club 

zich bewust moet worden van bepaalde problematiek. En een andere partij zegt: nou we zijn ook een 

grote partij om over de toekomst na te denken over thema’s die er spelen, nieuwe ontwikkelingen. Dat 

de ene groep gewoon qua ontwikkeling verder is dan de andere.” In dit citaat draait het dan niet 

zozeer om de dynamiek die een SLA kan hebben, maar om een ontwikkeling in die SLA en om de 

partij waarmee de SLA wordt afgesloten. De ene partij zou dus meer mogelijkheden hebben om op een 

hoger niveau dan het operationele te functioneren dan een andere.  

Ik heb inmiddels in kaart gebracht dat het aangaan van een SLA met bepaalde redenen gebeurt 

en dat SLA’s verschillen in niveau of fase waarin ze verkeren. Maar er valt me nog veel meer op. Als 

ik praat met accountmanagers en als ik gesprekken bijwoon, kom ik erachter dat niet alleen het niveau 

of de fase waarin een SLA zich bevindt kan verschillen, maar dat de werking van SLA’s ook verschilt. 
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Ik hoor en zie dat branches verschillend georganiseerd zijn en dat dit haar uitwerking heeft op de 

samenwerking.  

 

6.4 Landelijk of toch regionaal? 
In interviews heb ik het al gehoord, maar nu hoor en zie ik het met eigen ogen. Ik ben 

uitgenodigd om een regionaal overleg bij te wonen tussen Syntens en een SLA-partner. Ik ben 

afgereisd naar de vestiging van Syntens in Eindhoven en zit aan tafel met twee regionale 

vertegenwoordigers van Syntens en twee regionale vertegenwoordigers van een branche. Er worden 

wat grapjes gemaakt en de nieuwe mobiele telefoon van één van de branchevertegenwoordigers wordt 

uitgebreid bekeken. Al met al vind ik dat er een gemoedelijke sfeer hangt. Als ik me voorstel en uitleg 

wat voor onderzoek ik doe, maakt één van de branchevertegenwoordigers de opmerking: “Met een 

beetje creativiteit past alles binnen een SLA.” Mijn vermoeden wordt direct al bevestigd: centraal en 

decentraal zijn begrippen die een rol spelen in de uitvoer van een SLA. Dit wordt nog eens bevestigd 

als één van de vertegenwoordigers van Syntens instemmend antwoord: hij denkt er precies hetzelfde 

over. En in de loop van het gesprek wordt het alleen nog maar duidelijker. Op regionaal niveau blijken 

de vertegenwoordigers studiekringen te hebben opgezet, terwijl er op landelijk niveau al leerkringen 

bestaan. Eén van de vertegenwoordigers van Syntens geeft dit aan en zegt daarbij ook dat het 

landelijke- en het regionale initiatief wellicht geïntegreerd kunnen worden.  

 Met de hierboven beschreven situatie wil ik illustreren dat het afsluiten van een SLA op 

landelijk niveau niet direct betekent dat initiatieven ook landelijk worden geïnitieerd. Het wordt me 

duidelijk dat er in de SLA’s die ik bestudeer, de wat grotere, veelal bottum up gewerkt wordt. Uit de 

observatie maak ik op dat regionale vertegenwoordigers elkaar op lokaal niveau goed blijken te 

kennen, dat ze daar weten ze wat er ook specifiek in de regio speelt en dat ze in die regio veel dezelfde 

mensen kennen. Van de grotere branches vertellen de landelijke accountmanagers me dat zij degenen 

zijn die op landelijk niveau contact hebben met hun counterpartner. Zij proberen de linking pin te zijn 

tussen wat er landelijk wordt afgesproken en wat er regionaal georganiseerd wordt. De echte 

samenwerking komt daarbij in de regio’s tot stand. Het is wel zo dat deze regionale samenwerkingen 

verschillend georganiseerd zijn. Zo is er een SLA waarbij de regionale organisatie echt als noodzaak 

gezien wordt. De accountmanager van Syntens vertelt me: “en dan heeft (mijn branche) 4 of 5 regio’s 

en die hebben geen goede samenwerking met hun hoofdkantoor. De regio’s hebben zoiets van: we 

regelen onze zaken zelf wel. Dat maakt het voor mij lastig om te proberen om top down, dus via (mijn 

counterpartner) activiteiten op te zetten. Vervolgens heb ik daar (met mijn counterpartner)  discussies 

over gehad van: zo kunnen wij niet werken. Op het moment dat ik bij jou een voorstel neerleg en 

voordat dat goedgekeurd is door alle afdelingen waar dat doorheen moet, ja, dan ben ik een half jaar 

verder. Dus we zijn nu bezig met het bottom up vormgeven.” Het gaat er hier dus om dat er én geen 

goede samenwerking tussen de regionale kantoren en het hoofdkantoor van de branche bestaat, én dat 
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de besluitvorming bij de branche heel traag verloopt. Daarbij krijg ik van dezelfde accountmanager te 

horen dat het vanwege het regionale karakter van de samenwerking heel belangrijk is om duidelijke 

communicatie te hebben tussen de regio’s en de accountmanager. Hij geeft aan dat er     

door heldere communicatie over wat er speelt en ontplooid wordt, het mogelijk is de informatie door 

te spelen naar andere regio’s. Zo kunnen regionale initiatieven een breder karakter krijgen. Echter, 

vanuit een aantal andere geïnterviewden krijg ik de indruk dat deze communicatielijnen nog niet altijd 

optimaal verlopen. Iemand geeft aan: “want wat nog te vaak gebeurt, is dat er per vestiging dingen 

worden georganiseerd die daar ook blijven. Dat zijn op zichzelf staande, goede dingen, alleen 

landelijk gezien is het jammer, mis je dan een kans.” Als suggestie geeft diegene daarna aan dat als je 

de goede dingen uit een initiatief kopieert en uitzet in andere delen van het land, dat je dan naar buiten 

toe een sterke, meer solide uitstraling krijgt.  

 Tot besluit van deze paragraaf wil ik nog één voorbeeld geven van een grotere branche waarbij 

de samenwerking zowel centraal als decentraal gestalte krijgt. Het opvallende aan deze samenwerking 

is voor mij de heldere structuur. Ik heb met beide accountmanagers gesproken en kom tot de 

ontdekking dat de branche tien regionale kantoren heeft die qua regio’s redelijk overeenkomen met de 

vestigingen van Syntens. Per regio is vanuit beide partijen een regionale accountmanager aangesteld 

die de samenwerking op regionaal niveau regelt, er bestaan dus tien regionale koppels van 

vertegenwoordigers van beide organisaties. Ook hier zijn de landelijke accountmanagers weer de 

linkin pins en hebben zij een coördinerende rol. Zowel de accountmanager van Syntens als die van de 

branche vertellen me dat communicatie een cruciale factor is. Dat brengt me bij een volgend thema, 

namelijk wat de rol van de accountmanager is en volgens de respondenten zou moeten zijn.  

 

6.5 De branche- accountmanager  
De rol van de accountmanager is niet zo gemakkelijk te achterhalen, merk ik. In gesprekken 

met de opdrachtgever krijg ik zo nu en dan de laatste stand van zaken te horen over ontwikkelingen 

wat betreft de benodigde competenties voor accountmanagers. Ik krijg te horen dat er op MT-niveau 

over het accountmanagement wordt nagedacht. Ik krijg daarvan de uitwerkingen te zien, maar ben zelf 

niet bij de besprekingen. Wel heb ik af en toe contact met personeelszaken, waar de eerste hand wordt 

gelegd aan het nadenken over een functieprofiel waarop een training voor accountmanagers gemaakt 

kan worden. Aan mij de vraag of ik in mijn onderzoek wil bestuderen wat accountmanagers doen en 

wat ze anders moeten doen. Ik doe geen normatief onderzoek, maar kan betrokkenen wel bevragen en 

ook observeren wat zij doen en wat zij denken dat er anders moet. Het valt me op dat er veel ideeën 

zijn over het accountmanagement, iedereen vindt er iets van.  

Om te beginnen is heel specifiek voor het accountschap van een branche dat de 

accountmanager moet begrijpen hoe een branche werkt. Iedereen met wie ik spreek geeft aan dat dat 

branches een specifiek karakter hebben. In een gesprek met één van de SIP-trekkers komt dit duidelijk 
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* Context:  van output naar effect 
 
Op dit moment wordt er binnen Syntens gewerkt met targets. Er wordt me verteld dat er in deze 

methode het afgelopen jaar een verandering geweest. Voorheen werd gewerkt met targets waarin 

per werkzaamheid een target werd gesteld, nu is er een eindtarget waarbinnen de vrijheid is om de 

aantallen verschillende werkzaamheden zelf in te vullen. In de nabije toekomst zal ook deze 

methode vervangen worden. Er zal steeds meer naar de impact van de werkzaamheden worden 

gekeken. De vraag: wat leveren de werkzaamheden op? is daarin leidend. Deze methode komt 

voort uit de wens van de overheid naar meer Value for Money. Het kunnen afrekenen van 

overheidsgefinancierde ondernemingen speelt daarbij een grote rol. De directie verteld me dat de 

ontwikkeling gevolgen zal hebben voor de manier van werken en vraagt om een andere 

gedachtegang van medewerkers: “(…) dus dat we als het ware afscheid willen nemen van een 

cultuur waarin we ieder advies turven en zeggen: we hebben weer één advies gedaan! We moeten 

ons ook afvragen wat we met dat advies bereiken.” 

naar voren. Hij vertelt me:  “ (…) die willen voornamelijk scoren, dus dat vraagt om vertaling: het 

vraagt om besef van waarop zo’n andere partij wilt scoren.” Hij benadrukt dat het scoren niet ligt in 

het áántal adviezen dat bijvoorbeeld vanuit Syntens wordt gegeven, maar in de kwaliteit daarvan: wat 

levert het op? is een belangrijke vraag voor branches.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Onderdeel van het begrijpen van een branche blijkt het begrijpen van 

besluitvormingsprocessen te zijn. Dezelfde SIP-trekker vertelt me dat ook de besluitvormingsstructuur 

in een branche heel specifiek is: “(…) en ik ben accountmanager van een branchevereniging, dus daar 

loop je ook wel tegenaan.  Maar dat zijn hele andere beslissingsprocessen, dan bij een MKB-er. Die 

vandaag besluit en het liefst gister nog besloten heeft. En in de politiek moet je soms wel 2 jaar adem 

hebben. Nou dát soort processen en weten wie in zo’n organisatie beslist en wat die er eigenlijk uit wil 

halen, dat is dus belangrijk.”  Door dit gesprek en ook door met andere betrokkenen te praten, krijg ik 

een beeld van de besluitvorming bij branches: die is over het algemeen heel traag. Maar er speelt nog 

iets. In het bovenstaande citaat wordt ook gezegd dat er een verschil is tussen besluitvorming bij een 

branche en een MKB-onderneming.  

Ik krijg vanuit verschillende hoeken te horen dat de accountmanagers die normaal gesproken 

het MKB adviseren, nu met een heel andere partij te maken hebben. De adviseur die zij van origine 

zijn, moet transformeren tot een kenner van de branche met wie hij samenwerkt. Dat vereist een 

houding, gedrag en begrip dat volgens sommigen waarmee ik spreek niet voor iedereen is weggelegd. 

Zij geven aan dat een goede adviseur niet direct ook een goede accountmanager is voor een branche. 

Wat ik voornamelijk te horen krijg, is dat je met een branche anders moet praten dan met een MKB-er 

en dat je feeling moet hebben voor het politieke spel dat er gespeeld wordt. Als ik een accountmanager 
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vraag of hij merkt dat hij tegenover zijn branche anders doet dan tegenover een MKB-er, dan zegt hij: 

“ja, veel politieker, veel meer nadenken over wat je zegt en hoe je dat formuleert. Maar dat hoor wel 

een beetje bij het spel.” Naast het verschil in besluitvormingsprocessen is dus ook de manier waarop 

je met mensen uit branches praat anders dan bij het MKB.  

Tot slot wordt het me duidelijk dat het ook belangrijk is om contact te hebben met de juiste 

persoon. Van nagenoeg iedereen krijg ik te horen dat hiërarchie in een branche een grote rol speelt en 

dat het een enorm verschil maakt of je contact hebt met een beleidsmaker of een uitvoerder. En dan 

zijn er ook nog commissies, een voorzitter en een bestuur waar je mee te maken kan hebben. Je moet 

zorgen op het goede niveau binnen te komen. Om een SLA op een hoger niveau te brengen en een 

gelijkwaardige partner te zijn, wordt het belangrijk gevonden om met iemand in contact te komen die 

een hoge functie en beslissingsbevoegdheid heeft.  

Tot zover ga ik in op wat een accountmanager specifiek bij branches tegenkomt. Maar naast 

dit specifieke, krijg ik ook allerlei indrukken over wat een accountmanager meer algemeen tot een 

goede accountmanager maakt. Ik vraag me af wat de basis is of zou moeten zijn voor 

accountmanagement.  

 

6.6 Bouwen, vertrouwen en verbinden 
Waar begint een samenwerking mee? Eerder beschreef ik al dat het begint met een relatie. 

Maar ik kom erachter dat het hebben van een relatie niet vanzelfsprekend is, daar moet eerst naar 

gezocht en aan gebouwd worden. Bij het opbouwen van een relatie met een branche blijkt mee te 

spelen dat een accountmanager Syntens moet verkopen. Ik krijg in interviews en informele gesprekken 

te horen dat een belangrijke vraag bij dit verkopen is: hoe wil je jezelf profileren en positioneren? 

Deze vraag komt voort uit een historie waarin Syntens door branches nogal eens als bedreigend gezien 

werd. Ik verneem dat branches zelf soms ook een commerciële adviespoot hebben. En zo gebeurde het 

wel eens dat branches Syntens als bedreiging zagen voor die adviespoot. Er moest dus duidelijk 

worden dat Syntens geen bedreiging, maar juist een aanvulling kon zijn op de branche. Dit vereist dat 

Syntens zich op een bepaalde manier moet profileren en positioneren. Daarbij komt de vraag naar 

boven hoe Syntens zichzelf moet neerzetten, zoals in de focusgroep naar voren komt: wil je de 

gewillige of liever de gewilde partner zijn?  

Het valt op dat Syntens zich in sommige SLA’s meer profileert als de gewillige partner. Dit 

kan geïllustreerd worden door de operationele invulling van een eerder genoemde SLA waarbij 

Syntens wordt afgerekend op de streefaantallen uit de SLA. Een ander voorbeeld krijg ik tijdens een 

observatie van een gesprek waarin twee vertegenwoordigers van Syntens en een vertegenwoordiger 

van een branche aanwezig zijn. Door een fusie is de branche groter geworden. Voorafgaand aan het 

gesprek bespreek ik met de vertegenwoordigers van Syntens welk doel zij hebben met het gesprek. Er 

wordt me onder andere verteld dat zij de oude SLA graag vervangen voor een nieuwe SLA met de 
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gefuseerde, grotere partij. In het gesprek zie ik terugkomen dat Syntens zich als partij voordoet die 

graag een nieuwe SLA afsluiten. De vertegenwoordigers haken gewillig in op suggesties vanuit de 

branche om de SLA over te zetten: het blijkt geen punt van discussie te zijn. Als ik een week later zelf 

een gesprek heb met de vertegenwoordiger van de branche, dan geeft hij aan dat hij Syntens ziet als 

een enthousiaste partner met bekwame mensen, maar dat ze best nog wat duidelijker mogen zeggen 

wat ze willen, wat ze doen en hoe ze kunnen helpen. Ook geeft hij aan dat Syntens daarbij actuele 

onderwerpen niet moeten schuwen. Hij bedoelt daarmee onderwerpen die niet direct, maar wel 

indirect, innovatie betreffen. Hij zou graag een nog duidelijker beeld hebben van wat Syntens kan 

toevoegen. Syntens is hier dus op zich wel een gewilde partner, maar zou dat door een heldere 

profilering nog meer kunnen zijn.  

Het belang van profilering wordt tijdens een rondetafelbijeenkomst op 19 juni nogmaals 

onderstreept. De aanwezige branches zijn het erover eens dat het gaat om een ‘partnership’: de liefde 

moet wel van twee kanten komen. Daarbij is het belangrijk dat bij Syntens het hart sneller gaat 

kloppen van een bepaalde branche, je moet alleen samenwerken met branches waar je wat mee kan. 

Syntens mag best duidelijke grenzen stellen. 

Als er eenmaal een relatie is waarbij de accountmanager van Syntens de organisatie zo weet te 

profileren dat zij als aanvulling op de brancheactiviteiten wordt gezien, dan komt het aan op het 

vormgeven aan de samenwerking. En daar gaat het om: “mensen, mensen en mensenwerk”. 

 

Volgens velen hét sleutelbegrip tot een succesvolle samenwerking: ‘de klik’. De chemie tussen 

twee personen, een goed contact met de ander, kortom: het gevóel dat men over de relatie heeft. Bijna 

iedereen vertelt me dat de klik één van de meest belangrijke succesfactoren is in een samenwerking. In 

één gesprek zegt iemand zelf dat als er geen klik is, en als dat niet aan de branche op zich ligt, er 

overwogen moet worden een andere accountmanager op de samenwerking te zetten. Hij zegt daarbij 

dat de accountmanager niet faalt als het relationeel niet klikt, zoiets kan gebeuren. Maar in het kader 

van de samenwerking is het dan van belang dat er een accountmanager komt waarmee de 

counterpartner wél klikt. Ik merk dat het hebben van een klik vaak in verband wordt gebracht met het 

hebben van vertrouwen in elkaar. In een gesprek merkt iemand dat zelf ook op: “ik noem dat nu klik, 

maar het is eigenlijk een basis van vertrouwen naar elkaar toe. Als dat ontbreekt, dan kun je bedenken 

wat je wilt, maar dan wordt het niks.”  

Een ander sleutelbegrip in het komen tot een succesvolle samenwerking is communicatie. Ik 

hoor en zie dat communicatie op allerlei niveaus en van verschillende aard cruciaal zijn in 

samenwerken. Van verschillende mensen hoor ik dat de accountmanagers als een soort schakel tussen 

een branche en Syntens gezien kunnen worden. Van de accountmanagers van Syntens hoor ik dat zij 

in die schakelfunctie proberen een interne coördinatie van communicatie te bewerkstelligen. Zij 

proberen op de hoogte te blijven van activiteiten die regionaal georganiseerd worden en proberen 

medewerkers uit alle regio’s op de hoogte te houden van initiatieven. Zij fungeren als aanspreekpunt 
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voor iedereen vanuit Syntens als het gaat om contact met de branche waar zij accountmanager van 

zijn. Zij moeten informeren en geïnformeerd worden over wat er allemaal speelt rondom hun branche. 

Zij moeten dus intern binnen de organisatie communiceren, maar ook, zoals iemand in een interview 

zegt: “on speaking terms blijven met mijn counterpartner.” Ook in de focusgroep wordt er veel 

gesproken over communicatie. Iemand stelt daarin dat een accountmanager eigenlijk over superieure 

communicatievaardigheden moet beschikken, meer dan een gewone adviseur. Je moet namelijk intern 

en extern commitment zien te krijgen. Er wordt gesuggereerd dat die commitment verkregen kan 

worden door het combineren van een empatisch vermogen met communicatieve vaardigheden. 

Communicatie en verbindingen leggen zijn twee dingen die in elkaars verlengde liggen. Het 

verbinden van allerlei partijen met elkaar is volgens velen een belangrijke factor in de samenwerking 

en zou dat ook specifiek moeten zíjn. Zo wordt in een rondetafelbijeenkomst door branches 

aangegeven dat de accountmanager degene is die het voor de branche toegankelijk moet maken om bij 

de juiste personen te komen. Hij moet het proces van kennisuitwisseling faciliteren, want de echte 

kennis zit bij de mensen in het werkveld: de adviseurs. Een accountmanager kan volgens een branche 

niet alles alleen, dus het is heel belangrijk om verbindingen te leggen met mensen die op dat moment 

belangrijk zijn.      

 Om te komen tot een succesvol accountschap worden het positioneren en profileren, een klik 

en communicatie dus als erg belangrijk gezien. Wat verder van belang is, blijkt gedurende het hele 

onderzoek: er moet op meerdere fronten duidelijkheid komen. 

 

6.7 Duidelijkheid? 
In elk gesprek komt het aan bod en in veel observaties is het te zien: SLA’s en 

accountmanagement hebben geen duidelijke structuur. Ik krijg hier verschillende verhalen over te 

horen over dit gebrek aan structuur. Zo hoor ik van nagenoeg iedereen dat een duidelijke 

functiebeschrijving voor accountmanagers mist, krijg ik vaak te horen dat er geen eenduidig format is 

voor de SLA’s en geeft een aantal mensen me te kennen dat er geen heldere visie is op wat er met de 

SLA’s beoogd wordt.  

 Het is mei en ik ben al een paar maanden bezig met het onderzoek en ik heb inmiddels een 

redelijk idee van hoe er in de organisatie gewerkt wordt.*  
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Ik ben een dag op pad met een adviseur die geen accountmanager is en we praten wat over het 

werken bij Syntens. Wat me opvalt is dat me verteld wordt dat de adviseurs van Syntens een grote 

vrijheid krijgen bij het invullen van hun werk. Hij vertelt me dat je als adviseur de mogelijkheid hebt 

collegiaal advies te krijgen en te geven. Dit collegiale advies blijkt echter meer te bestaan uit een 

snelle blik op een rapport dan op de echte inhoud van een rapport. Hij vertelt me dat er dan ook grote 

verschillen bestaan in de kwaliteit van individuele rapporten. Ik heb ook in het kader van het 

accountschap dergelijke geluiden gehoord. In gesprekken krijg ik te horen dat elke accountmanager op 

zijn eigen manier invulling geeft aan het accountschap; er zijn vanuit de organisatie geen richtlijnen 

voor. Dit wordt overwegend als gebrek ervaren, omdat men niet weet wat er van hem verwacht wordt. 

Een teamleider zegt zelfs: “It is a bloody shame dat er nog geen functieprofiel is.”  Een paar 

accountmanagers geeft aan dat het vooral heel lastig is dat je niet weet wat je wel en niet mag en kan 

doen: je weet niet wat je mandaat is. Van een aantal accountmanagers krijg ik te horen dat in dat kader 

een accountmanagerdag zoals die op 10 maart 2008 erg welkom is. Een dergelijke bijeenkomst 

verschaft meer duidelijkheid omtrent wat er rondom het accountschap speelt. In een informeel gesprek 

een paar weken daarna geeft een accountmanager aan dat intervisie voor acountmanagers een goede 

manier kan zijn om snel te leren.  

 Het gemis aan een functieomschrijving wordt ook door personeelszaken onderkent. 

Gedurende het onderzoek is de stafafdeling bezig met het nadenken over een functiebeschrijving. 

Mede gesteund door voorlopige input vanuit wat ik meemaak, worden er twee rondetafelgesprekken 

ingepland. Eind juni en halverwege juli zal er in de bijeenkomsten gebrainstormd worden over het 

accountmanagement. Er is dus inmiddels een ontwikkeling gaande voor het realiseren van een 

functieprofiel. 

 Naast het gemis van een functieprofiel, is er ook geen duidelijk format voor de SLA’s. Dit heb 

ik zelf al gezien in de hardcopy SLA’s. Ook komt het in de gesprekken die ik voer naar voren. 

Sommigen willen een duidelijk format voor duidelijkheid en een professionele uitstraling. Maar over 

* Context:  professionals 
 
Syntens is een organisatie bestaande uit een staf en adviseurs. De adviseurs verrichten hun werk 

redelijk autonoom. Zij vormen onderdeel van een team, maar hebben een eigen netwerk, eigen 

interesses en eigen standaarden. Veel van de respondenten noemt dit het specifieke karakter van 

de professionals en ook bij de branches leeft dit beeld. Zij worden bijvoorbeeld beschreven als 

‘zelfstandige units’ en ‘eigen BV’tjes’. Hij zegt: “Dat zijn adviseurs die hun eigen klantenkring 

hebben, hun eigen specifieke voorkeuren als het gaat over het soort bedrijf en die ook specifieke 

kennis in huis hebben. En dat is moeilijk, dat is niet transparant. Mensen doen hun eigen ding, 

als je geluk hebt wordt er nog binnen een team wat samengewerkt, maar daar blijft het bij.” 
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wát er precies in een format moet komen bestaat geen eenduidige mening. De meeste mensen hechten 

waarde aan de streefaantallen die genoemd worden in de SLA’s. De getallen worden gezien als een 

soort leidraad: ze geven aan wat er verwacht wordt en maken de samenwerking minder vrijblijvend. 

Een kleine minderheid geeft echter aan dat de getallen niet gewenst zijn. Iemand vertelt me liever te 

werken met onderwerpen waarop partners elkaar vinden. Hij geeft daarbij als reden: “aantallen zijn 

een argument naar EZ. Maar het is minder interessant of het in sector a, b of c plaatsvindt. Als we 

maar zoveel activiteiten doen. Je kunt wel een streven aangeven om met een aantal bedrijven iets 

gedaan te hebben, maar zo abstract mogelijk. Profs willen heldere randvoorwaarden. Maar aan hen 

om dat in te vullen, dan komt dat wel. Tuurlijk moeten we aantallen halen, maar het komt wel. Maar 

niet zeggen, je zal!” Hij is dus van mening dat getallen er zijn voor de verantwoording naar EZ, maar 

dat dit niet per SLA zo duidelijk uitgemeten hoeft te worden. Daarnaast ziet hij dat getallen weerstand 

oproept bij professionals.  

Al met al wordt me duidelijk dat een format door sommigen wel gewenst is:  zowel de SLA zelf als 

voor bijvoorbeeld de verslaglegging van zaken. Echter, in de focusgroep wordt het standaardiseren van 

een SLA bediscussieerd. Er wordt gezegd dat een SLA maatwerk is. Dat maatwerk zou wel gebaseerd 

moeten zijn op bepaalde maatstaven.  

 Een laatste punt waarop duidelijkheid mist, blijkt van cruciaal belang. In de focusgroep is het 

een terugkerend thema en ook in interviews en informele gesprekken komt het vaker aan bod. Er mist 

vanuit het management een heldere visie op de SLA’s. Er wordt gezocht naar visie. Veel mensen 

vetellen uit zichzelf iets over de missie van Syntens, namelijk bedrijven beter, eerder en sneller laten 

innoveren. Maar hoe deze missie bereikt moet worden en hoe de SLA’s hierin zijn te passen, is niet 

helder. Mensen vertellen me dat een duidelijk doel omtrent de SLA’s mist. Een teamleider verwoordt 

dit: “een heldere doelstelling van wat verwacht je nou van een SLA? Wat betekent dat voor de rol van 

teamleider? Hoe moet ik mijn productiecapaciteit daar op inzetten? En wanneer is het goed, wanneer 

ben je tevreden? Het is nu liefdewerk oud papier.” Hij mist zogezegd een leidraad die vanuit de 

organisatie aan de accountmanagers en andere betrokkenen wordt gegeven. De directie beaamt dit: 

“visie is stap één. Waarom willen wij met partijen samenwerken, wat is het voordeel voor hun en wat 

is het voordeel voor ons, en waarom proberen we dat op een hoog niveau te borgen. Ja, dat moet je 

eerst zien te formuleren.” Daarbij wordt me verteld dat die visie meegegeven moet worden aan de 

accountmanagers, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt. Ook een SIP-trekker geeft te kennen 

dat hieraan behoefte is. Hij gaat in op de duidelijkheid die er vanuit de directie naar de 

accountmanagers moet komen: “wat zijn nou de boodschappen die je uitdraagt? Wat vertel je aan de 

branche en wat probeer je te bereiken? Nee, de accountmanagers moeten daarin ook wel wat 

ondersteund worden.” Visie rondom de SLA’s moet voor veel mensen blijkbaar meer verhelderd 

worden. Dit houdt ook in dat er nagedacht moet worden over met wie je misschien wel niet meer wil 

samenwerken middels een SLA, of met wie je geen SLA wilt aangaan. Passend bij waar Syntens voor 

staat, vertelt een accountmanager: “wij zijn er voor de bedrijven die kunnen en willen , een dood paard 
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trekken heeft geen zin. Ik denk dat dit voor branches ook geldt. Als je merkt dat een branche niet 

vooruit is te branden, ja dan moet je er niet teveel energie in steken.” 

 

6.8 Waarde SLA’s 
Nu ik de meest opvallende thema’s uit het onderzoek heb laten zien, rest er nog één hoofdstuk 

met resultaten. In de meeste gesprekken zijn talloze onderwerpen de revue gepasseerd. Vaak kwam er 

als een soort afsluiting van een gesprek een concluderende of samenvattende mening over de SLA’s 

naar voren. Soms ook heb ik zelf gevraagd naar wat iemand als waarde van een SLA ziet. Ik kreeg 

verschillende beelden. 

 Over het algemeen zien de meeste betrokkenen de SLA’s wel als waardevol. De mate waarin 

verschilt. Zo hoor ik dat de SLA’s een waardevol instrument kunnen zijn. Een teamleider zegt 

hierover: “het heeft ons eigenlijk op een wat hoger niveau gedefinieerd, benoemd ook de ambities van 

een brancheorganisatie, en dan specifieker op innovatie en nog specifieker op onze rol die we daarin 

kunnen vervullen. Dus de taak die Syntens heeft gekregen om bedrijven te helpen met innovatie, te 

helpen en stimuleren, dat krijgt een logische plek binnen wat een branche met haar leden wil.” 

Syntens krijgt volgens hem dus een logischer positie gegeven. Een ander vertelt me dat hij de waarde 

meer ziet in het wederzijdse begrip dat door SLA’s ontstaat. Hij vertelt me dat de SLA’s die al wat 

langer lopen voor zowel de branche als voor Syntens een toegevoegde waarde hebben doordat je 

elkaar in positieve zin kan gebruiken: Syntens komt bijvoorbeeld makkelijker binnen bij haar 

doelgroep.  

 Een wat neutrale positie ten opzichte van de SLA’s bespeur ik bij een klein aantal 

accountmanagers. Zij geven aan dat een SLA niet persé dé factor is waardoor samenwerkingen 

waardevol worden. Zo zegt één van de accountmanagers: “er lopen gewoon dingen, dus wat dat 

betreft is een SLA wel leuk, maar niet heel erg belangrijk om gewoon de relatie goed te houden en 

goed door te gaan met de feiten waar we mee bezig zijn.” 

Wat kritischer geluid komt er van de directie. Die geeft aan dat de relaties zwaarder moeten 

worden. Zoals de SLA’s er nu zijn, is het een mooie eerste stap, maar: “volstrekt onvoldoende voor de 

toekomst.” Vanuit het MT wordt deze mening onderstreept. Verschillende MT leden vertellen me dat 

ze de SLA’s op dit moment te operationeel vinden. Zij willen meer richting een strategische invulling 

van de SLA’s.  

 

 De belangrijkste resultaten zijn nu beschreven. Er is te zien dat de SLA’s de afgelopen jaren 

een ontwikkeling hebben doorgemaakt waarbij steeds meer structuur is aangebracht. Het belang van 

de SLA’s wordt door een aantal gezien in de commitment die naar elkaar wordt uitgesproken, het 

uitwisselen en ontwikkelen van kennis en de positionering en profilering van Syntens. De SLA’s 

hebben nu vooral een operationeel karakter, maar vanuit het management is de wens om de SLA’s 
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strategischer te maken en ook in te zetten voor beleidsbeïnvloeding. Verder blijken de SLA’s 

verschillend te werken: de ene SLA heeft een regionaal en de andere juist een landelijk georganiseerd 

karakter. Hoe de SLA’s georganiseerd worden hangt samen met de organisatie van de branche. 

Sowieso blijkt een branche een specifieke partner te zijn. Om te kunnen werken met een branche, moet 

een accountmanager begrijpen hoe een branche werkt en hoe verhoudingen liggen. In de relatie met de 

counterpartner is een klik heel belangrijk. Daarnaast is communicatie van groot belang en moet de 

accountmanager Syntens weten te verkopen. Tot slot is het verbinden van mensen, de schakelrol van 

de accountmanager, heel belangrijk. Wat nog gemist wordt is een heldere visie vanuit het MT. Wat zij 

precies met de SLA’s beoogd is nog niet duidelijk. En ook weten de accountmanagers, zonder 

functieprofiel, nu niet wat van hen verwacht wordt en wat hun mandaat is. De waarde van de SLA’s 

wordt door iedereen wel ingezien. Syntens en branches kunnen elkaar nu op een positieve manier 

gebruiken en Syntens krijgt een logischer positie in het Nederlands Innovatiesysteem (NIS). Het MT is 

echter de mening toegedaan dat de SLA’s op dit moment nog niet genoeg strategisch zijn. En ook 

worden zij nog niet ingezet richting de politiek.  

  In het komende hoofdstuk zullen de resultaten door middel van een analyse geïnterpreteerd 

worden. De concepten die in de hoofdstukken 3 en 5 zijn benoemd, zullen hierin een plek krijgen. Ook 

zullen de vragen die ik in die hoofdstukken stelde terugkomen en waar mogelijk worden beantwoord.  
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       7  De film bekijken 
 

 

 

De afgelopen maanden heb ik enorm veel gezien, gehoord en meegemaakt. Maar wat 

betekenen al deze gebeurtenissen? In dit hoofdstuk zullen de resultaten vanuit het eerder beschreven 

analysekader betekenis krijgen. Eerst zal bekeken worden hoe de maatschappelijke context in Syntens 

te herkennen is. Daarna zal beschreven worden welke betekenissen door het management en de 

accountmanagers aan de SLA’s gegeven worden. Tot slot zal worden ingegaan op de essentie van wat 

ik gezien heb, het missen van duidelijkheid, en wordt bekeken wat de betekenis is van die 

onduidelijkheid. Ter introductie op dit alles, zal ik in een schema een overzicht geven van de actoren 

die betrokken zijn in de setting. In dit schema staat een aantal hoofdlijnen getekend, maar in de 

praktijk zijn er ook allerlei verborgen lijnen te herkennen.  
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7.1 Het dialect van Syntens 

In de beschrijving van de bril van de reiziger heb ik laten zien hoe de begrippen betekenissen, 

macht en context samenhangen. Zoals Parker stelt, het gaat om: “Contested local organization of 

generalities”.69 Voor het begrijpen van Syntens heb ik daarom bestudeerd welke contextuele 

omstandigheden van invloed zijn op de organisatie.  

 Een eerste beïnvloeding wordt door Siebers een invloed van algemene sociale aard genoemd.70 

Het gaat om een ontwikkeling van denken en handelen binnen overheid en non-profit organisaties, ook 

wel beschreven als New Public Management (NPM). Typerend voor het NPM dat zich in brede 

maatschappelijke zin heeft ontwikkelt, is dat de managementideeën die worden gebruikt in het 

aangaan van de uitdagingen veelal een sterk bedrijfsmatig karakter hebben.71 Ook bij Syntens herken 

ik dit. De vanzelfsprekende keuze voor termen als Service Level Agreement en Accountmanagement, 

passen binnen de ontwikkeling van NPM. Het voor de directie voor de hand liggende gebruik van deze 

uit de economie afkomstige termen, hoeft niet zo voor de hand liggend te zijn. In het boek van  

Noordegraaf legt hij uit dat ‘goed’ publiek management past bij de managementsetting: “goed publiek 

management, met effectieve en legitieme instrumenten, past bij de issues die aangepakt worden en bij 

de institutionele context waarin issues aangepakt worden.”72 De vraag in deze is: past de huidige 

bedrijfsmatige benadering bij de setting?  

 Een andere contextuele factor die belangrijk blijkt, betreft het werken met autonoom 

opererende professionals in een omgeving waar steeds meer structuur komt. Die structuur wordt 

wederom ook verwacht vanuit een ‘meten is weten’ gedachte, waarin targets behaald moeten worden. 

Vanuit Siebers kunnen de professionals getypeerd worden als een context van professionele 

repertoires.73 Voor Syntens betekent deze context iets wezenlijks: de autonoom werkende adviseur die 

zijn targets moet halen, moet door het accountschap een heel ander professioneel repertoire krijgen. 

Hij is gewend autonoom te werken en dit is terug te zien in de gefragmenteerde betekenisgeving aan 

het accountmanageement. De adviseurs hebben van origine als kerntaak om op basis van hun 

professionele grondslag een advies te creëren.74 Maar deze kerntaak is voor accountmanagers aan 

verandering onderhevig. Zij zijn niet alleen professional naar het MKB, maar ook accountmanager 

voor een branche. Dit houdt in dat zij er een andere kerntaak hebben bij gekregen. Zij zijn niet meer 

alleen professional, maar ook relatienetwerkers. En als relatienetwerker moeten zij nu ook gaan 

onderhandelen en coproduceren met de partner. 75   

                                                 
69 Parker, M., 2000, pag. 188 
70 Siebers, H., 2000, pag. 194 
71 Noordegraaf, M., 2004, pag. 21 
72 Noordegraaf, M., 2004, pag. 30 
73 Siebers, H., 2000, pag. 194 
74 Gastelaars, 2006, pag. 24 
75 Gastelaars, 2006, pag. 24 
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 Nog een contextuele factor, die zowel algemeen van aard is als betrekking heeft op een 

bezorgdheid om beleid, is de ontwikkeling van output naar effectmeting. Deze ontwikkeling is net al 

kort genoemd en wordt voor Syntens belangrijk. Niet alleen EZ wil het effect van het werk dat 

Syntens verricht weten, branches willen dit ook zien. Kwantitatieve doelstellingen zijn in dat kader 

niet zozeer van belang, maar kwalitatieve doelstellingen wel. De vertaling van het begrip van hoe een 

branche werkt naar het handelen daarnaar, gebeurt nog niet veel. De vertaling van de bredere 

ontwikkeling is binnen Syntens nog geen duidelijk eigen dialect geworden.  

 Een laatste belangrijke ontwikkeling die voor Syntens ligt in de SLA’s, maar ook breder 

herkend kan worden, ligt in het willen beïnvloeden van beleid. Organisaties zijn zich steeds meer 

bewust van de mogelijkheid als actor richting de politiek te treden. Ik kom dit ook tegen in een stuk 

van Epstein, die zegt: “governmental activities (…) include both political involvement intended to 

influence the formulation and execution of policy by governmental decision makers and efforts 

designed to create a public opinion to the corporation’s political goals.”76 In de huidige samenleving 

is de druk vanuit organisaties op de politiek steeds groter en ook worden zij meer betrokken bij de 

politiek. Zo zijn er veel adviesraden en is een recente ontwikkeling dat er sleutelgebieden zijn 

benoemd door het Innovatie Platform, een organisatie die in 2003 door het kabinet is opgericht.77 

Deelname in deze raden en werkgroepen is een manier om beleid te beïnvloeden, maar Syntens ziet 

ook een mogelijkheid de SLA’s in te zetten. Het MT is zich bewust van het belang van beïnvloeding 

en probeert daar nu vorm aan de geven. De zorg om beleid is hierin wederom te herkennen. Die zorg is 

echter niet te herkennen bij de accountmanagers zelf. Er wordt dus gedifferentieerd betekenis gegeven 

aan het belang van beleidsbeïnvloeding. 

 Natuurlijk zijn er meer ontwikkelingen die Syntens beïnvloeden, maar voor het begrijpen van 

de SLA’s en het accountmanagement zijn bovengenoemde interessant. Door nu eerst een beschrijving 

te geven van het verloop van de verandering, kan geplaatst worden waar Syntens op dit moment staat. 

Vervolgens zal vanuit de resultaten de huidige situatie beschouwd worden. Uit de resultaten blijkt dat 

de contextuele ontwikkelingen niet altijd door iedereen gezien worden en dat er verschillende 

betekenissen aan worden gegeven. De analyse hiervan zal daarom ingaan op integratie, differentiatie 

en fragmentatie in opvattingen.  

 

7.2 Het begin was ontwikkeling 

 Vanuit het brancheprogramma Nederland Gaat Digitaal (NGD) zijn samenwerkingen met 

branches ontstaan. Het formaliseren van een aantal hiervan, was volgens toentertijd betrokkenen een 

logische stap. Degenen die er niet bij betrokken waren, weten vaak niet meer precies hoe de SLA’s 

zijn ontstaan. Zij geven dus geen duidelijke betekenis aan de komst van SLA’s.  

                                                 
76 Epstein, 1969, pag. 67 
77 www.innovatieplatform.nl, 04-07-2008 
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Het proces rondom de SLA’s en het accountmanagement wordt voornamelijk gekenmerkt 

door een door Boonstra beschreven ontwikkeling in plaats van geplande verandering. Vooral het 

geleidelijke verloop van de ontwikkeling is zichtbaar. Zo is er begonnen met het optuigen van SLA’s 

die in het begin veel van elkaar verschilden en is het accountmanagement er voor adviseurs als rol 

bijgekomen. Echter, er was geen duidelijk idee hoe het accountmanagement het best kon worden 

vervuld en ook was er in het begin geen georganiseerde samenkomst van de accountmanagers. Voor 

zowel de SLA’s als voor het accountmanagement ontstaat langzamerhand een idee over best practices. 

De rol van de begeleider van het veranderproces, voornamelijk gelegen bij de nu coördinerende 

manager strategische relaties, is pas bij zijn intrede in 2006 meer vorm gaan krijgen. Een klein aantal 

SLA’s was er toen al, maar sturing vond nog nauwelijks plaats. Ook hadden de SLA’s toen nog geen 

hoge prioriteit. Sinds de huidige manager strategische relaties er is, is ook de aandacht voor SLA’s en 

het accountmanagement toegenomen. Hij tracht een overzicht te hebben van de SLA’s, maakt 

voorzetten voor het maken van SLA’s en onderhoudt relaties met zowel de accountmanagers van 

Syntens als met vertegenwoordigers van branches. Vanuit de manager strategische relaties, tezamen 

met het MT is de prioriteit ontstaan. Ook nu is nog te herkennen dat het MT ten opzichte van de rest 

van de organisatie meer prioriteit aan de SLA’s wil geven. Dit duidt op differentiatie in 

betekenisgeving. 

Het proces van trial and error bevindt zich nu in een fase waarin duidelijkheid moet komen. 

De veranderfasen die Kotter beschrijft zijn allen meerdere of mindere mate doorlopen, alleen de laatste 

twee fasen nog niet. De één na laatste fase betreft het werken aan verstevigen van verbeteringen en het 

produceren van nog meer verandering. Dit is de fase waarin Syntens verkeert. Onder andere door het 

instellen van dit onderzoek en het opzetten van rondetafelgesprekken, wordt in kaart gebracht welke 

verbeteringen er mogelijk zijn en hoe een bewustzijn gecreëerd kan worden van het belang van de 

SLA’s.  

Tot slot moeten in fase 8 de nieuwe aanpakken geïnstitutionaliseerd worden.78  De roep 

hierom is duidelijk aanwezig. Het is tijd om vanuit de leringen van de afgelopen jaren te komen tot het 

institutionaliseren van SLA’s en accountmanagement. Er wordt gevraagd om duidelijke richting in de 

SLA’s, duidelijke doelen en een helder beeld van wat een accountmanager als rol heeft. Het proces 

van leren en ontwikkelen schept nu onduidelijkheid, maar maakte het wel mogelijk te leren en te zien 

wat werkt en niet. De ontdekkingsreis moet nu formele gestalte gaan krijgen en daar wordt aan 

gewerkt.  

Over de noodzaak van duidelijkheid bestaat consensus, maar de beelden van wat het 

management wil en wat accountmanagers doen, lopen uiteen. In de komende paragraaf wordt hier op 

ingegaan.  

  

                                                 
78 Kotter, 1995, pag. 61 
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7.3 Vind en communiceer 

 Volgens het management van Syntens is het belangrijk om de SLA’s die er nu zijn veel 

strategischer in te zetten en ook richting de politiek te gebruiken. Zij gebruikt voor de 

samenwerkingsverbanden economische termen en werkt volgens een bedrijfsmatige aanpak. Het 

benaderen van de SLA’s als economisch in te zetten instrument is opvallend. Het management wil een 

partner zijn en in dat partnership wordt wederkerigheid en gezamelijke ambitie belangrijk gevonden. 

Echter, door de termen SLA en accountmanagement profileert Syntens zich nu niet als partner. Het 

MT geeft aan dat adviseurs zich als accountmanager binnen een ander speelveld begeven, maar zelf 

doet zij dat ook. Het bloed van Syntens kruipt daar waar het niet gaan kan en het dienende karakter 

van de organisatie komt dan ook in de SLA’s naar voren. Door het gebruik van de begrippen SLA en 

accountmanagement door het management laat ook zij zien dat Syntens een aanbieder is van diensten, 

in plaats van een partner in ontwikkeling. Dit komt overeen met wat een aantal keer verteld wordt: 

Syntens is niet gewend zichzelf te verkopen. In betekenisgeving van alle betrokkenen is zo onbewust 

voor het management eenheid te zien. Maar als het management Syntens wil neerzetten als 

strategische partner en naar beleidsbeïnvloeding toe wil, dan zal zij moeten nadenken over haar 

profilering en positionering. Dat brengt me tot de kernvraag waar Syntens voor staat: vanuit welk 

motief worden samenwerkingen aangegaan?  

 Op dit moment is het motief voor samenwerkingen niet eenduidig, er is een discrepantie 

tussen wat het management wil en wat in de praktijk gebeurd. Vanuit het management herken ik 

vooral het motief Syntens een bepaalde profilering en positionering in het NIS te geven. Dit is 

vergelijkbaar met het strategische motief dat door Kogut beschreven is en draait om de organisatie 

door haar samenwerkingen uniek te maken in haar netwerk. De SLA’s worden vanuit dit motief verder 

niet zozeer ingezet om hulpbronnen aan te boren om te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe 

kerncompetenties, maar meer om wat Wehner beschrijft als de restricties aan individuele 

mogelijkheden. Dit noemt hij ook wel het maatschappelijk niveau van een samenwerking. Vanuit 

branches is deze restrictie vooral gelegen in het ontbreken aan capaciteit om de individuele 

ondernemen van advies en workshops te voorzien.  En de accountmanagers bij Syntens geven vooral 

aan dat vooral de restrictie aan branchebrede informatie en het ‘samen dingen doen’ een motief is. 

Daarnaast geeft een branche ook toegang tot nieuwe klanten. Dit is een minder strategisch motief dan 

het motief dat het management wil zien. Het is eerder het actieniveau dat door Wehner omschreven 

wordt: een doelgericht en procesgerelateerde gezamenlijke activiteit.79 Dit verschil in motieven toont 

differentiatie in betekenisgeving tussen het MT en accountmanagers.  

 Het motief voor SLA’s zou volgens het management dus anders moeten zijn dan die nu in de 

praktijk vorm krijgt. Het management ziet dat Syntens op ontwikkelingen moet inspelen en meer uit 

de SLA’s kan halen, maar de communicatie hierover is (nog) niet aangekomen bij accountmanagers en 

                                                 
79 Wehner, T., 2000, pag. 984 
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de meeste andere betrokkenen. Er is een aantal momenten en methoden van communicatie geweest, 

waaronder de beschrijving in het Strategisch Plan. Daarnaast is er gecommuniceerd tijdens één op één 

gesprekken tussen accountmanagers en de manager strategische relaties, tijdens de bijeenkomst van 

accountmanagers en in de rondetafelgesprekken. Echter, buiten dit soort communicatie om wordt er 

door het management geen duidelijke richting aangegeven. De accountmanagers ervaren 

onduidelijkheid in visie, zij hebben niet helder voor ogen wat er vanuit het management met een SLA 

beoogd wordt. En ook ervaren zij dat zij niet goed weten wat er van hen verwacht wordt. Als het 

management echter integratie wat betreft betekenisgeving aan motieven wil krijgen, zal zij duidelijk 

moeten communiceren waarin zij die eenheid wil. 

 Het management heeft een machtspositie ten opzichte van de accountmanagers waarin zij 

verwachtingen mag scheppen en richting kan geven. Door geen duidelijkheid te bieden, toont zij ook 

niet het belang dat zij aan de SLA’s wil geven. Wel leeft het onderwerp op dit moment en probeert het 

management, door in het MT te overleggen en door input vanuit branches en accountmanagers te 

vragen, tot duidelijkheid te komen over hoe zij het best richting kan geven aan de SLA’s en het 

accountmanagement. Dit lijkt op de theorie van communicatieve actie van Habermas waarin door 

discussie tot communicatieve rationaliteit gekomen kan worden. Echter, er speelt meer. Syntens zit 

zelf gevangen in een machtsmachine van contextuele invloeden als outputgericht werken en 

verantwoording aan EZ. Zij voelt de druk om effect te meten en haar bestaan in het NIS prominent te 

maken, want op die manier kan zij haar bestaansrecht behouden. De manier waarop tot de beste 

inrichting voor de SLA’s wordt gekomen, lijkt dan wel een communicatief rationele, maar heeft een 

Faucoultiaanse geur door de visie die vanuit het management tijdens bijeenkomsten gecommuniceerd 

wordt. Dat er nog geen duidelijkheid is, hangt ook niet af van welke kant het management met de 

SLA’s opwil, maar van het proces van duiding de SLA’s waar zij zelf haar weg nog in moet vinden. 

Een duidingsproces waarin zij haar visie op de SLA’s steviger wil en moet neerzetten en waarin zij 

zoekt naar haar dialect op de externe ontwikkelingen. En dat dit dialect er moet komen, ziet zij zelf in 

en wordt mij ook vanuit accountmanagers en andere betrokkenen verteld. Concluderend is te zien dat 

de door Kotter beschreven fase om te komen tot institutionalisering past bij de situatie waarin Syntens 

nu verkeert. 

7.4 De adviseur in een nieuw speelveld  

 In de dagelijkse praktijk is de groep accountmanagers waarover ik telkens schrijf niet duidelijk 

herkenbaar. Zij hebben dan wel eenzelfde functie, maar geven heel autonoom invulling aan hun 

samenwerking met een branche. Deze autonomie is typisch bij de functie die zij van origine hebben, 

namelijk het adviseurschap. In een organisatie waar het sectoraal werken is ingevoerd, identificeren zij 

zich niet met accountmanagers, maar met sectoren, regio’s, vestigingen en teams. Zij hebben zogezegd 

gedifferentieerde identiteiten. Dit is een context van organisationele arrangementen en structurering 
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van het primaire proces in de organisatie, zoals door Siebers beschreven.80 Deze context maakt het 

mogelijk individueel best practices te ontdekken, maar heeft als beperking dat ieder vooral zijn eigen 

netwerk heeft. Coördinatie en communicatie met de rest van de organisatie gebeurt daardoor op basis 

van iemands netwerk en het commitment dat hij of zij creëert. Niet iedereen weet dan ook welke 

SLA’s er zijn en wat er in de SLA’s speelt. De fysieke begrenzingen en de autonomie zorgen voor 

differentiatie en fragmentatie in betekenisgeving aan het accountschap. Wil het management meer met 

de SLA’s gaan doen, dan moet voor accountmanagers duidelijk worden tot waar hun autonomie reikt, 

wat er aan interne communicatie moet plaatsvinden en ook wat er van de overige adviseurs verwacht 

wordt als bijdrage aan de SLA’s.  

 De huidige accountmanagers zijn niet geselecteerd op basis van competenties en er is geen 

functieprofiel. Zij erkennen dat het werken met een branche van een andere aard is dan het werken met 

MKB-ers. Hebben zij in hun werk als adviseur als kerntaak om op basis van hun professionele 

grondslag een advies te creëren81, in hun werk als accountmanager gaat het om ‘onderhandelen en 

coproduceren met de partner’.82 In hun nieuwe rol als relatienetwerker zijn zij niet getraind, maar wel 

moeten zij ook in die rol over een uitgebreid professioneel repertoire beschikken. Hun 

gefragmenteerde betekenisgeving aan het accountmanagement is te zien in het verschil in wat er in 

SLA’s gebeurd.  

Een belangrijk kenmerk van dat professionele repertoire is het begrijpen van verhoudingen in 

een branche. Een aantal accountmanagers en ook andere betrokkenen ziet dat het belangrijk is met de 

juiste personen om de tafel te zitten om dingen voor elkaar te krijgen. Dit past bij het machtsbegrip 

van Foucault, waarin macht in relationele termen beschreven wordt en het gaat om de praktische 

uitvoering van macht. Het bewustzijn van dit machtsproces is wat accountmanagers moeten beheersen. 

Dit zou passen bij een typering van de accountmanager als een publieke manager die een adaptief 

vermogen heeft. Een goede publieke manager zou iemand zijn die kan omgaan met: “issues en 

politieke verhoudingen, en de spanningen, dillema’s, vragen en uitdagingen die dat meebrengt.”83 

Afhankelijk van de richting die met de SLA’s wordt opgegaan, zal door een accountmanager meer of 

minder prioriteit aan  bedrijfs,- organisatie,- beleids-, en/of politiek management gegeven moeten 

worden. Of de huidige acccountmanagers het adaptieve vermogen hebben en zich bij een strategischer 

en meer politieke invulling van de SLA kunnen opwerpen als bijvoorbeeld beleidsmanager, wordt 

door sommigen in twijfel getrokken.  

 

                                                 
80 Siebers, H., 2000, pag. 194 
81 Gastelaars, 2006, pag. 24 
82 Gastelaars, 2006, pag. 24 
83 Noordegraaf, 2004, pag. 350 
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7.5 Het huwelijk 

Wat nog mist in de analyse is hoe de samenwerkingen te benoemen zijn. Wat bovenal door 

nagenoeg iedereen belangrijk wordt gevonden: er moet een klik zijn. Dit is waar de metafoor van het 

huwelijk een plek verdient. Echt samenwerken is niet statisch, het is heel erg relationeel. Het begint 

allemaal met het opmerken van een ander en ‘verliefde’ gevoelens. Zoals iemand ook wel zegt: “het 

hart moet wel sneller gaan kloppen”. Als blijkt dat beide partijen die verliefdheid voelen, dan kunnen 

de eerste vormen van samenwerken ontstaan, ofwel een verkering. Op het moment dat besloten wordt 

dat er een geformaliseerde samenwerking zal worden aangegaan, kan de trouwdatum geprikt worden. 

Terwijl de trouwfoto’s genomen worden om de eerste bekendheid te geven aan de samenwerking, 

wordt het huwelijk gesloten. Beide partijen zetten hun handtekening onder de trouwgelofte die in dit 

geval bestaat in de SLA. Op dat moment zijn de partijen verbonden en gaan ze de reis van hun 

huwelijk beginnen. De partners bouwen aan hun relatie en proberen samen de reis door bergen en 

dalen te doorstaan. Het huwelijk kan daarin onder druk komen te staan, kan groeien, maar kan ook 

mislopen. Vertrouwen en zekerheid, zoals door Wehner beschreven, zijn hierin belangrijke begrippen. 

Op het moment dat de klik tussen de partijen er niet meer is, kan besloten worden tot een scheiding. 

Deze scheiding kan definitief zijn doordat de partijen geen gezamenlijke ambitie meer hebben, maar 

kan ook van tijdelijke aard zijn. Soms is de klik er namelijk wel tussen de partijen, maar niet tussen de 

partners. Er kan dan binnen dezelfde partij gezocht worden naar een nieuwe partner waarmee het 

huwelijk tussen de partijen toch gewaarborgd blijft. In een notendop laat de metafoor zien hoe de SLA 

in relationeel opzicht doorlopen wordt, of in het geval van scheiden, soms doorlopen zou moeten 

worden.  

 

7.6  Tijd voor duidelijkheid 

 Tot besluit van dit hoofdstuk wil ik ingaan op de essentie van wat ik gezien heb. Vast staat dat 

het komen tot een beleid een proces is van zoeken. Het is een zoektocht naar een passende invulling 

van SLA’s en accountmanagement binnen invloeden vanuit de context. Het management is zich 

bewuster geworden van de mogelijkheid de SLA’s strategischer en meer richting de politiek in te 

zetten en wil dit bewerkstelligen. Echter, haar visie is nog niet duidelijk. Niet voor haarzelf en ook niet 

voor accountmanagers en andere betrokkenen. Wel is de roep om duidelijkheid aanwezig. 

Verwachtingen moeten duidelijk worden en dan kan bekeken worden of het huidige, operationele 

accountmanagement, verdieping behoeft. Het komen tot die duidelijkheid is het afwegen van belangen 

en het zoeken naar gepaste positionering en profilering van de organisatie in het NIS. De afweging van 

belangen verdient nu een keuze, want pas als duidelijk is welke visie ten aanzien van de SLA’s het 

management heeft, kunnen de accountmanagers daar naar handelen. De operationele invulling van hun 

rol kan dan strategischer en meer beleidsbeïnvloedend worden. Dus als het management meer wil met 

de SLA’s, dan zal zij dit moeten communiceren en accountmanagers daarin moeten begeleiden.  
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     8  De eindbestemming 
 
  

 

Vanuit het beschrijven van de resultaten en het duiden ervan, kan ik antwoord geven op de 

deelvragen en de hoofdvragen van het onderzoek.  

 De eerste deelvraag die ik wil beantwoorden, is: ‘wat betekenen de SLA’s op operationeel, 

strategisch en politiek niveau?’ Gedurende het onderzoek heb ik het beeld gekregen dat de SLA’s op 

dit moment vooral operationeel van aard zijn. Accountmanagers geven zelf vaak aan dat zij het 

belangrijk vinden om samen met hun branchepartner ‘dingen te doen’. Via branches is er toegang tot 

nieuwe klanten en kunnen leads verkregen worden. Dit betekent voor de accountmanager dat hij intern 

en extern commitment moet krijgen en dat er duidelijke communicatielijnen moeten zijn. Die 

communicatie gaat nog niet altijd gestroomlijnd, maar accountmanagers proberen dat elk op hun eigen 

manier te doen. De ene doet dit door te stimuleren dat er op regionaal vaste Syntens- en branche 

vertegenwoordigers zijn, de ander coördineert dit meer landelijk. Hoewel op verschillende wijzen,  

probeert iedereen een soort linking pin tussen de organisaties te zijn en hun functie wordt getypeerd 

als ‘aanspreekpunt’ en ‘coördinator’.  

 Of er een strategisch niveau bestaat in een samenwerking, is per SLA heel verschillend. De 

accountmanagers waarmee ik gesproken heb, geven over het algemeen aan dat ook het uitwisselen van 

kennis belangrijk is. Dit kan operationeel zijn, maar soms ook strategisch. Strategisch wordt het als 

kennisuitwisseling bijvoorbeeld ook als input dient voor de sectorinnovatieplannen en als er 

gezamelijk een lange termijn visie wordt ontwikkeld. Ook kan het strategische niveau inhouden dat 

samen gekeken wordt hoe een sector er over een aantal jaren uitziet. Samen op die ontwikkelingen 

inspelen is wat de SLA een strategischer karakter geeft. Kennisuitwisseling vindt in sommige SLA’s 

al op strategisch niveau plaats, maar het overige strategische gedeelte wordt nog heel mager bevonden. 

Zeker vanuit het MT en ook vanuit een aantal andere betrokkenen is een strategischer insteek gewenst.   

 Het politieke niveau van een SLA is een niveau dat nauwelijks leeft in de organisatie. 

Nagenoeg alleen een aantal MT-leden begint uit zichzelf over de mogelijkheid SLA’s in te zetten voor 

het beïnvloeden van beleid. Als ik ernaar vraag, geeft een aantal mensen wel aan dat het belangrijk is 

dat Syntens bij branches in een goed daglicht staat, want branches ‘roepen wel van alles richting de 

politiek’. Maar onder de accountmanagers leeft de mogelijkheid niet. De wens komt wel vanuit in elk 

geval een gedeelte van het MT. Zij wil via SLA’s beleidsbeïnvloeding tot stand te brengen. Maar de 

SLA’s hebben op dit moment nog geen politiek niveau.  

 Ter afronding van de beantwoording van deze deelvraag, wil ik ook het tactische karakter van 

SLA’s toevoegen, aangezien tijdens het onderzoek veel is gesproken over positionering en profilering 

van Syntens. In eerste instantie was dit karakter geen onderdeel van het onderzoek. Maar omdat het 

een belangrijk karakter is van de SLA’s, wordt het hier wel benoemd. Een aantal mensen geeft aan dat 
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de SLA’s Syntens op een bepaalde manier in het NIS positioneren en profileren. Mensen vinden het 

goed om met branches samen te werken en om daarmee ook aan te geven dat Syntens een bepaalde 

positie heeft verworven. Het is volgens hen goed om aan te kunnen geven dat Syntens een formeel 

netwerk heeft. Wel vraagt een aantal mensen zich af of je zomaar met iedereen SLA’s moet aangaan. 

Ik hoor vaker dat het juist belangrijk is om af te wegen met wie wel en niet samengewerkt moet 

worden. De SLA’s hebben hierbij ook een tactisch karakter. 

 

 De tweede deelvraag: ‘wat is de waarde van de SLA’s voor Syntens en voor de 

samenwerkende partijen?’ is in veel gesprekken direct of indirect naar voren gekomen. Aansluitend bij 

het gemis van een stevig strategisch niveau en een politiek niveau, kan de waarde van SLA’s zeker 

volgens het MT nog toenemen. Op dit moment worden de SLA’s door hen gezien als een goed begin, 

en ook waardevol, maar nog niet waardevol genoeg voor de toekomst.  

Vanuit de uitvoerenden van Syntens krijg ik verschillende indrukken. Enerzijds vinden zij 

SLA’s een waardevol instrument dat toegang verschaft tot klanten en kennis. En ook kan het bij een 

gestroomlijnde uitvoering en met zorgvuldige en volledige communicatie van pas komen bij het 

kopiëren van lokale initiatieven naar landelijke activiteiten. Anderzijds is in sommige SLA’s nog het 

gevoel voor het karretje van branches gespannen te worden en is het heel lastig om de linking pin te 

zijn als je niet van alles op de hoogte wordt gehouden.  

Branches zien in Syntens over het algemeen een waardevolle partij. Als zij Syntens niet als 

bedreiging zien voor een eigen adviespoot, gebruiken zij Syntens graag als partij die capaciteit kan 

leveren. Via Syntens kunnen zij hun leden advies en workshops bieden. Toch zijn de 

vertegenwoordigers van de branches waar ik mee heb gesproken, veelal van mening dat Syntens 

zichzelf best als een wat gewildere partner mag neerzetten. Syntens moet duidelijk hebben met wie ze 

SLA’s wil en waaróm ze die SLA wil. Dit duidt op het in de markt kunnen zetten van Syntens, wat 

verschillende mensen vanuit Syntens zelf onderkennen als niet haar natuurlijke manier van doen. Zij 

zien echter wel het belang hiervan in. 

 

De laatste deelvraag betreft: ‘wat kunnen de SLA’s in de toekomst gaan betekenen?’ Op dit 

moment merk ik bij iedereen van Syntens dat zij zoekende zijn naar duidelijkheid over wat er met de 

SLA’s bereikt moet worden en hoe de accountmanager, maar ook de rest van de organisatie, daarin 

een rol kan vervullen. In het MT wordt gesproken over visie en het accountmanagement en in twee 

rondetafelgesprekken wordt input vanuit branches en accountmanagers gevraagd om de best practices 

in kaart te brengen.  

In gesprekken krijg ik van accountmanagers te horen dat zij niet zijn aangenomen als 

accountmanager op basis van bepaalde competenties, maar een aantal geeft te kennen dat er wel 

degelijk bepaalde competenties nodig zijn. Zo blijkt het begrijpen van een branche en het daarmee 

kunnen omgaan belangrijk in de relatie met de branche. Zowel vanuit de mensen van Syntens als 
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vanuit de branches komt naar voren dat de accountmanager heel duidelijk het aanspreekpunt en de 

coördinator dient te zijn. Voor het slagen van een SLA is de functie van de accountmanager heel 

belangrijk.  

Syntens is ook zoekende naar hoe zij zich wil profileren en positioneren. In de toekomst kan 

dit betekenen dat zij een keuze gaat maken in met wie zij een nieuwe SLA zal aangaan en met wie zij 

eventueel de relatie kan verbreken. De SLA’s zetten Syntens op een bepaalde manier op de kaart van 

het NIS, maar kan zich meer profileren en duidelijker positioneren dan zij nu doet. Communicatie 

speelt hierin een rol.  

Tot slot kunnen de SLA’s in de toekomst meer passend zijn bij de setting waarin zij bestaan. 

Bij een ontwikkeling waar niet targets, maar effecten centraal komen te staan, zal zij haar effect 

duidelijker zichtbaar moeten maken.  

 

Tot slot kan de deelvraag: ‘welke betekenissen geven betrokkenen aan de verandering?’ 

beantwoord worden. Het valt op dat de SLA’s geleidelijk op de kaart zijn gekomen, mensen weten 

vaak niet precies wanneer. Alleen de toentertijd betrokkenen kunnen zich de verandering echt 

herinneren. Mensen zijn zich op dit moment vooral bewust van de zoekende weg waarin de organisatie 

zich bevind. Na een geleidelijke organisatieontwikkeling, is bij iedereen behoefte aan duidelijkheid 

ontstaan. De betekenis die betrokkenen aan het komen van de SLA’s geven, is niet heel groot. Echter, 

de betekenissen die worden gegeven aan de verandering voor de veranderende rol als adviseur naar 

accountmanager, wordt wel als belangrijk gezien. Vanuit alle lagen in de organisatie komt naar voren 

dat de adviseur die nu accountmanager is, binnen een heel ander speelveld werkt waarin veel 

competenties van hen worden gevraagd.  

 

Na de beantwoording van de deelvragen kan tot slot ook de hoofdvraag beantwoord worden. 

Het gaat om de vraag: ‘welke betekenissen worden gegeven aan de SLA’s en het bijbehorende  

accountmanagement?’ Betekenissen worden gegeven op verschillende niveaus. Een duidelijk 

onderscheid is te zien tussen het MT en de accountmanagers zelf. Het MT ziet de SLA’s en 

accountmanagement steeds meer als iets dat verder ontwikkeld moet worden. SLA’s moeten steviger 

worden in de zin dat zij niet alleen operationeel, maar ook strategisch en op politiek niveau worden 

ingevuld. Zij is, met input vanuit accountmanagers en branches, bezig met het ontwikkelen van visie 

en een structurele inbedding van het accountmanagement in de organisatie. De accountmanagers 

hebben hier behoefte aan. Zij gaan verschillend om met hun rol als accountmanager. Zij zien SLA’s 

niet altijd als noodzakelijk om een lopende samenwerking voort te zetten, maar vinden over het 

algemeen dat een SLA, of hoe de samenwerking dan ook genoemd wordt, wel een soort vastigheid 

biedt. In hun relatie met de branche zijn zij zich er in relationeel opzicht erg van bewust dat een klik 

met de counterpartner erg belangrijk is en dat communicatie tevens erg belangrijk is. Zij vinden het 

belangrijk om ‘samen dingen te doen’ en om kennis uit te wisselen. Sommigen willen ook graag 
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strategischer samenwerken, maar dit is niet bij iedereen het geval. Het politieke niveau dat een SLA 

zou kunnen hebben, is geen onderwerp dat bij hen erg leeft.  

 

Het vervolg van de reis? 

Al met al leidt de keuze om te starten met SLA’s en accountmanagement een keuze waardoor 

Syntens zich binnen een ander speelveld is gaan begeven. In de afgelopen vier jaar is er een duidelijke 

ontwikkeling te zien in het vormgeven aan de SLA’s en het accountmanagement. Er zijn veel meer 

SLA’s gekomen en het belang om af te wegen met wie SLA’s worden afgesloten neemt toe. Ook de 

hoeveelheid accountmanagers is toegenomen. In hun rol geven zij invulling aan hun taak, maar 

duidelijkheid over doelen en wat zij moeten doen is gewenst. In de organisatieontwikkeling die 

Syntens de laatste jaren heeft doorgemaakt, is het nu tijd voor visie en duidelijkheid om zo een 

duidelijke richting te geven aan de SLA’s en het accountmanagement.  
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     9  De film die niet op de band past 
 

  

Bij het doen van onderzoek komen er altijd dingen naar voren die wél relevant zijn om te 

benoemen, maar die niet binnen de vraagstelling passen. Ook ik ben dit soort informatie 

tegengekomen en wil met deze informatie een aantal toevoegingen doen en suggesties voor de 

organisatie meegeven.  

 

Een eerste toevoeging die past bij de kernwaarden van Syntens ligt in verbinden. In de 

organisatie heeft iedereen een eigen kennis en een eigen netwerk. Van branches hoor ik dat zij het erg 

belangrijk vinden om op het juiste moment met de juiste persoon contact te hebben. Nu fungeert de 

accountmanager al als aanspreekpunt, maar nog niet altijd zodanig dat die persoon snel gevonden kan 

worden. In Syntens is er geen duidelijk overzicht van de relatienetwerken. Echter, een dergelijk 

overzicht kan heel handig zijn voor het vinden van de juiste persoon. Naast een helder overzicht bij de 

accountmanager is het ook belangrijk dat de rest van de organisatie weet wat er speelt rondom de 

SLA’s, zodat zij zelf contact kunnen opnemen met een accountmanager als zij bijvoorbeeld contact 

hebben met een branche. Een overzicht van relatienetwerken in combinatie met het communiceren 

over de SLA’s kan de accountmanager zijn rol van coördinator makkelijker doen laten vervullen. 

  

Een andere toevoeging die past bij de ontwikkeling naar effectmeting, ligt in het 

kwalificeerbaar maken van resultaten. Uit verschillende hoeken krijg ik te horen dat branches, net als 

de overheid, niet geïnteresseerd zijn in getallen, maar in effect. Toch worden in de SLA’s 

streefaantallen genoemd voor workshops en adviezen. Een aantal mensen geeft aan dat kwantitatieve 

doelstellingen de vrijblijvendheid van afspraken voor hen verminderen en richting en houvast geven. 

Maar de vertaling van deze kwantitatieve doelen in het effect ervan wordt nog niet gedaan. In lijn met 

het belang van het begrijpen van een branche, ligt dan ook het kwalificeerbaar maken van de 

kwantitatieve doelstellingen. Een voorbeeld van dit kwalificeerbaar maken, is gegeven door een 

student die bij Syntens is afgestudeerd. Hij maakte een soort benchmark voor een tweetal 

brancheorganisatie waarin effect juist centraal staat. Wellicht dat deze manier van benchmarking 

gebruikt kan worden in het nadenken over effectmeting.  

 Ook passend bij de ontwikkeling naar effectmeting, is het werpen van een blik op de werking 

van targets. Syntens werkte voorheen met targets per adviseur voor de verschillende aanbodsgebieden. 

Nu worden per gegeven advies of workshops items toegekend en kan een adviseur zelf bepalen hoe hij 

deze items invult als hij de eindtarget maar haalt. In de praktijk spreek ik verschillende mensen over 

dit systeem en krijg ik te horen dat het systeem verschillende uitwerkingen heeft. De ene 

adviseur/accountmanager laat zich leiden door targets en verantwoording en de andere laat zich hier 
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juist niet door leiden. Degenen die zich hier wel door laten leiden, geven door dit systeem soms eerder 

toe aan kwantiteit dan aan kwaliteit. Als effectmeting moet worden bereikt, zal bij deze mensen een 

omslag moeten komen in denken. Niet de kwantiteit moet dan voorop staan, maar de kwaliteit.  

Soms komt bij de accountmanagers het eigenbelang in het gedrang, als zij naast hun targets 

ook de lastig planbare, maar tijdrovende accountmanagerrol moeten vervullen. Het spanningsveld 

organisatiebelang versus eigenbelang beschreven door Siebers komt hierin terug. Niet altijd wordt de 

taak van accountmanager als hoogste prioriteit gezien: het is immers een taak erbij. Een aantal 

accountmanagers zegt hieromtrent dat het accountschap alleen gedaan kan worden als je als adviseur 

geen moeite hebt met het halen van de targets. Voor het management kan dit een inzicht zijn in het 

belang dat zij aan accountmanagement gaat toekennen. Om het gevoel van belang van accountschap 

bij de accountmanagers te verhogen, kan overwogen worden de taak zwaarder neer te zetten. Vanuit 

de gefragmenteerde betekenisgeving aan de accountmanagerrol kan zo tot meer integratie gekomen 

worden wat betreft het zien van het belang van die rol. 

 

Het zwaarder neerzetten van accountmanagement zou passen bij de meer strategische- en 

beleidsbeïnvloedende richting die het management op wil. Een accountmanager moet dan meer doen 

dan de operationele invulling die zij nu meestal aan hun SLA geven. In dit kader wil ik de typen 

publieke managers die Noordegraaf beschrijft koppelen aan de functie die een accountmanager dan 

krijgt.  

De accountmanager zou gebruik kunnen maken van bedrijfsmanagement. 

Verschijningsvormen van bedrijfsmanagement kunnen zijn: prestatie-, kwaliteits- en strategisch 

management.84 Wat betreft de operationele kant van een SLA kan prestatiemanagement gestalte 

krijgen. Nu gebeurt dit in de vorm van streefaantallen in SLA’s, maar passend bij de veranderende 

omgeving zou dit richting een effectmeting moeten gaan. Daar zou kwaliteitsmanagement een meer 

prominente aanwezigheid kunnen innemen. En om te komen tot een strategischer positionering en 

profilering, waarin toekomstplannen en visie een grotere rol spelen, kan gebruik gemaakt worden van 

strategisch management. Deze vorm van management zou passen bij een setting waarin het vooral gaat 

om effectiviteit en kwaliteit, maar doet nog geen recht aan de gehele setting.  

Ook organisatiemanagement past bij de setting. Verschijningsvormen hiervan zijn 

kennismanagement, management van professionals en management van waarden.85 In een SLA wordt 

het uitwisselen van kennis tussen branches en Syntens als belangrijk gezien. De kennis die bij 

branches zit, verschilt van de kennis bij Syntens. Het uitwisselen van deze kennis is een voorbeeld van 

kennismanagement. Het gaat er daarbij om dat er bewust wordt gestuurd op kennisbeheer, 

kennisgebruik en kenniscreatie. Een ander onderdeel, belangrijk bij de redelijk autonoom opererende 

professionals van Syntens, is management van professionals. Om onder de adviseurs commitment met 
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de SLA te verkrijgen, moet de manager sturen zonder daarbij afbreuk te doen aan de professionele 

autonomie.  

Tot slot wil ik specifiek aandacht schenken aan beleidsmanagement. Dit type management 

kent ook verschillende verschijningsvormen: netwerkmanagement, procesmanagement en 

management van ambiguïteit.86 Als de wens is dat de SLA’s een grotere rol gaan spelen in het 

beïnvloeden van beleid, dan kunnen deze verschijningsvormen belangrijk zijn. Op dit moment 

probeert een accountmanager zo goed als mogelijk zijn eigen netwerk in te zetten voor de SLA en een 

relevant netwerk te ontwikkelen, maar dit is nog niet wat er in dit geval onder netwerkmanagement 

wordt verstaan. Het gaat er juist ook om dat de manager beleidsnetwerken managed. Dit heeft als doel 

dat tegenstrijdige claims van bijvoorbeeld verschillende SLA-partners op legitieme wijze afgewogen 

worden. Tijdens de rondetafelbijeenkomst werd hierover door één van de branchevertegenwoordigers 

opgemerkt dat hij het gevaarlijk zou vinden als Syntens zomaar zou bellen met mensen uit de politiek. 

Het kan dan zijn dat een accountmanager daarmee wel het belang dient van zijn SLA partner, maar 

misschien een andere partner tegenwerkt. De tweede verschijningsvorm, procesmanagement, heeft te 

maken met het beïnvloeden van het verloop van beleidvormingsprocessen. En tot slot heeft het 

managen van ambiguïteit te maken met het beïnvloeden van de strijd waarin het gaat om 

betekenisgeving aan een bepaald vraagstuk waar mensen verschillend over denken. Het gaat er dan om 

die strijd om interpretatie te beïnvloeden. 

De genoemde vormen van beleidsmanagement schijnen in eerste instantie vooral van 

toepassing te zijn als Syntens zich rechtstreeks tot de politiek wil richten. Echter, als het gaat om het 

gebruiken van de SLA’s richting de politiek, dan gaat het meer om indirecte beïnvloeding. Het 

snappen van de verschijningsvormen is dan belangrijk om de eigen strategie voor beleidsbeïnvloeding 

te bepalen, maar het is dan niet zozeer een hoofdonderdeel van het accountmanagement. De 

beleidsmanager in de accountmanager zal dan vooral naar voren moeten komen als iemand die 

begrijpt hoe issues op de politieke agenda geplaatst kunnen worden en hoe branches daarbij gebruikt 

kunnen worden. Het zogenoemde ‘gevoel voor het politieke spel’ moet dus aanwezig zijn.  

  

Een heel andere toevoeging betreft het gebruik van media. Externe communicatie vindt nog 

niet altijd uitgebreid plaats. Voor een duidelijke profilering kan het echter wel van pas komen. Het 

samen met de SLA partner optrekken in het gebruik van media kan zorgen voor een bredere 

profilering en een duidelijkere positionering.  

Tot slot wil ik benoemen dat ik een aantal keer het thema standaardisatie van formats voorbij 

heb zien en horen komen. Een aantal mensen wil duidelijke formats voor de SLA’s en de SLA-

rapportage voor onder andere een professionele uitstraling. Echter, ik heb gezien dat elke SLA zijn 

eigen werkbare werkwijze kent en dat elke accountmanager die ook heeft. Een passend maatwerk is 
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niet altijd pasklaar. Eén lijn in de SLA’s wordt belangrijk gevonden, maar teveel structuur doet geen 

recht aan de complexe werkelijkheid. Een passende SLA kan per partner verschillend zijn. Maatwerk 

binnen kaders zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.  

Dit maatwerk geldt ook voor accountmanagement. Bepaalde competenties zijn belangrijk, 

maar geven nog geen garantie voor een klik. En juist dit relationele aspect wordt zo belangrijk 

gevonden in een partnership. Zorg er dus voor dat de klik ook meespeelt in het aanstellen van een 

accountmanager. Bij een zoektocht naar eenheid in format en werkwijze wordt dus ook het belang van 

fragmentatie belangrijk gevonden. 

  

 Al deze toevoegingen, de analyse en de resultaten zijn gebaseerd op wat ik heb meegemaakt in 

de tijd dat ik bij Syntens onderzoek deed. Om inzicht te bieden en te verantwoorden hoe de data is 

verkregen en is verwerkt, zal ik in het komende hoofdstuk terugblikken op de reis die ik heb gemaakt. 
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       10  Terugblik op het filmproces 
  
  

 

De opzet van deze scriptie is die van een etnografie. Het is een empirisch onderzoek geweest 

en daarom ook beeldend beschreven. Het is geschreven vanuit mijzelf in de positie van onderzoeker. 

Dit type van onderzoek uitvoeren, leidt niet tot uikomsten waarin gegeneraliseerd wordt om tot een 

algemeen model te komen, maar is heel situatiespecifiek. De waarde van het onderzoek ligt dan ook 

niet in het generaliseren van de uitkomsten zoals dat in de normatieve wetenschappen wordt gedaan. 

Op een andere manier is generalisatie echter wel mogelijk.  

 De resultaten zijn specifiek voor de onderzochte setting en kunnen dan ook niet één op één 

geplakt worden op een andere setting. Wat wel kan, en ook gedaan is, is door het bestuderen van het 

microniveau tot de creatie van een macroniveau komen. Dit is gedaan op een manier die zowel Gideon 

Kunda als Czarniawska voorstaan. Door als onderzoeker details op micro-niveau nauwgelet in kaart te 

brengen, gebruik te maken van data die zo puur mogelijk is en vervolgens alle data te duiden en 

categoriseren, zijn patronen ontdekt. Deze patronen geven de contextgebonden 

organisatiewerkelijkheid weer zoals die bij mij bestaat. Er wordt zo een meso-niveau geschapen. 

Vanuit dit meso-niveau is de waarde van de bevindingen op een hoger niveau bekeken. Het gaat hier 

om een maatschappelijk niveau, dat ook wel een macro-niveau kan worden genoemd. Heel praktisch 

heeft dit gestalte gekregen in wat Kunda als ‘emic’ en etic’ omschrijft.87 De dataverzameling gaat om 

concreet, empirisch materiaal dat heel situatiespecifiek is, oftewel ‘emic’ en de theoretisering en 

abstrahering daarvan noemt hij ‘etic’. Dit staat gelijk aan een inductieve manier van onderzoek doen. 

In het onderzoek zijn de resultaten als ‘emic’ te benoemen en de interpretatie ervan waarin ook en 

theoretische koppeling wordt gemaakt als ‘etic’. 

   

Via verschillende vormen van interviews, informele gesprekken, documenten en observaties 

heb ik data verkregen en aan de hand van literatuur heb ik de data kunnen duiden. In de opzet is al 

beschreven dat ik dit zou gaan doen, maar een reflectie op wat er heeft plaatsgevonden is nodig om te 

legitimeren wat ik gedaan heb.  

Gedurende het onderzoek heb ik veel kunnen observeren. Ik ben aanwezig geweest bij 

gesprekken tussen de accountmanagers van Syntens en de accountmanagers van branches. Bij deze 

gesprekken waren vaak meerdere vertegenwoordigers van beide organisaties betrokken. Ook ben ik 

binnen Syntens bij gesprekken geweest tussen de manager strategische relaties en een SIP-trekker, een 

gesprek met iemand die meer over SLA’s wilde weten en bij een gesprek met een accountmanager. 

Daarnaast heb ik op lokaal niveau een aantal bijeenkomsten bijgewoond waarin Syntens met haar 
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partner, en soms ook met meerdere partijen, afstemde, brainstormde en overleg had. Ook heb ik een 

bijeenkomst bezocht die door in samenwerking tussen Syntens en een branche tot stand is gekomen. 

Gedurende deze observaties heb ik vaak direct en soms na afloop aantekeningen gemaakt. Niet bij alle 

gesprekken waarvan ik wist dat ze plaats zouden vinden kon ik observeren. De verklaring hiervoor is 

dat de relatie met een aantal gesprekspartners ofwel broos, ofwel nieuw was. In deze gevallen, wat 

slechts een paar maal is voorgekomen, heb ik de relaties dus niet kunnen observeren. Dit kan tot 

gevolg hebben gehad dat ik informatie mis over dergelijke relaties. Echter, dit is opgevangen door wel 

met degenen te spreken die vanuit Syntens betrokken zijn bij de relatie. Zo heb ik wel een beeld 

gekregen van de ervaring vanuit Syntens.  

De formele interviews heb ik gevoerd met mensen uit alle lagen van Syntens. Wat daarbij 

opgemerkt moet worden, is dat Syntens bestaat uit een matrixorganisatie waarin mensen functies 

hebben, maar ook rollen. Veel van de respondenten hebben dubbelrollen en zijn dus bijvoorbeeld 

gelijktijdig teamleider en accountmanager. Dit is lastig geweest bij het doen van uitspraken over 

groepen, omdat mensen vanuit verschillende rollen gelijktijdig hun ervaringen vertellen. Dit is 

ondervangen door in interviews te vragen naar de ervaringen in de verschillende rollen, maar blijft 

moeilijk, omdat de ervaringen door elkaar lopen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat interviews 

met de accountmanagers van branches moeilijker te regelen waren. Via de accountmanagers van 

Syntens heb ik toestemming gevraagd en gekregen om met hun partner te praten, maar niet altijd was 

dat ook mogelijk. Ook hierbij werd het hebben van een broze relatie als reden gegeven. Maar ook is 

het zo geweest dat een aantal branches intern aan het reorganiseren is, waardoor vanuit Syntens werd 

aangegeven dat een interview met de branche op dit moment geen prioriteit mocht hebben. 

Uiteindelijk heb ik twee formele gesprekken gehad met brancheaccountmanagers. Dit is ondervangen 

door na afloop van observatiemomenten informele gesprekken met branchevertegenwoordigers te 

voeren en door aanwezig te zijn bij de eerste rondetafelbijeenkomst.  

De focusgroep heeft op basis van een eerste analyse van de data vorm gekregen. Dit heeft 

gezorgd voor verdieping van een aantal thema’s. Vooral het inzetten van SLA’s richting de politiek en 

de doelen van een SLA zijn hierbij naar voren gekomen.  

Naast de formele gesprekken heb ik ook een heel aantal informele gesprekken gevoerd. Op 

kantoor, tijdens uitjes en bijvoorbeeld in de auto heb ik met mensen uit alle lagen van de organisatie 

gesproken. Zo heb ik ook de adviseurs die geen accountmanager zijn kunnen spreken en heb ik tevens 

één van de communicatieadviseurs gesproken. Tijdens deze gesprekken heb ik af en toe kunnen peilen 

hoe mensen over SLA’s en accountmanagement denken. Dit heeft gezorgd voor nuancering en breder 

begrip van de situatie. 

De laatste dataverzamelingsmethode is het verzamelen van documenten geweest. Vanuit de 

opdrachtgever, maar ook vanuit verschillende andere mensen van Syntens, heb ik documenten 

gekregen. Formele documenten als strategische plannen heb ik gelezen, maar ook krantenartikelen, 

presentaties, notities en schriftelijk materiaal over bijeenkomsten heb ik bestudeerd. Verder heb ik in 



- Op huwelijksreis -  67

een aantal gevallen het emailverkeer tussen een accountmanager en een partner kunnen lezen en heb ik 

gebruik gemaakt van het intranet. Door het intranet heb ik toegang gekregen tot de SLA’s, maar heb ik 

ook artikelen over de SLA’s kunnen vinden. De documenten tezamen zijn belangrijk geweest voor het 

in kaart brengen van een formele visie vanuit Syntens en zijn tevens belangrijk geweest in het 

ondersteunen van de andere data.  

Het analyseren van al deze data is nagenoeg gebeurd zoals in de opzet beschreven is. De enige 

opmerking die hierbij gemaakt kan worden, is dat er na de laatste analyse nog een aantal 

dataverzamelmomenten heeft plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld gelegen in gesprekken met 

medewerkers van  personeelszaken en het bijwonen van de rondetafelbijeenkomst. Doordat er hierbij 

vooral een bevestiging werd gegeven van wat ik heb geanalyseerd, heeft de data nog als toevoeging 

kunnen dienen.  

Tot slot wil ik wat betreft de terugblik op de methoden ingaan op het gebruik van literatuur. 

De literatuur over SLA’s en accountmanagement blijkt erg instrumenteel te zijn. Literatuur rondom de 

thema’s gaat uit van een economische setting. Omdat dit bij Syntens niet het geval is, heb ik de 

begrippen ruimer opgevat. Zo heb ik in plaats van literatuur over SLA’s literatuur over 

samenwerkingen tussen organisaties gezocht en heb ik voor accountmanagement literatuur over 

managen in de publieke sector gebruikt. De literatuur is gebruikt ter ondersteuning van de 

dataverzameling en voor het duiden ervan. De koppeling van de resultaten aan literatuur hebben de 

resultaten op een hoger niveau kunnen brengen.  

 

Een laatste moment van terugblik op het onderzoeksproces betreft de validiteit van het 

onderzoek. Voor kwalitatief onderzoek bestaan verschillende criteria. Voor dit onderzoek zijn 

credibility en transferability belangrijk.88  

De credibility, oftewel betrouwbaarheid van het onderzoek is bewaakt door regelmatig overleg 

te hebben met mijn opdrachtgever over mijn bevindingen. Daarnaast heb ik af en toe in informele 

gesprekken en soms ook in formele gesprekken gecheckt of mijn analyse tot dan toe overeenkomsten 

vertoonden met de ervaringen van mensen zelf. Ook is de betrouwbaarheid gewaarborgd door het 

gebruik van triangulatie. 

De tranferability, oftewel het kunnen verplaatsen van het unieke karakter van het onderzoek 

naar een bredere context, is gewaarborgd door het plaatsen van het dialect van Syntens binnen een 

bredere maatschappelijke taal. 
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Thuisgekomen 

 

Vanaf februari heb ik me verdiept in Syntens, in SLA’s en in accountmanagement. Naast het 

doen van het onderzoek deed ik natuurlijk gewoon boodschappen, had ik afspraken met familie en 

vrienden, sportte ik en las ik wel eens een boek. En zo als het bij mij altijd gaat als ik me ergens in 

verdiep, zocht ik overal aanknopingspunten en input voor mijn onderzoek. Zo las ik een boek van Joris 

Luyendijk, ‘Het zijn net mensen’, een verhaal van een journalist in het midden-oosten. Heel 

herkenbaar vond ik zijn visie op journalistiek: vertellen hoe het écht is, is onmogelijk. Mezelf al 

identificerend met de heer Luyendijk, las ik het volgende: “Voor ik correspondent werd, dacht ik dat 

nieuws ging over het belangrijkste in de wereld. Maar na een half jaar als correspondent besefte ik 

dat dit een misvatting was. Nieuws is wat afwijkt van het alledaagse, de uitzondering op de regel. En 

met een onbekende wereld als de Arabische krijg je dan een vertekening.” En even verderop: “Wie 

alleen de uitzondering krijgt, gaat deze aanzien voor de regel.” 89 Ook als onderzoeker worstelde ik 

met de balans tussen het alledaagse en het nieuws. Om een vraag te beantwoorden waar Syntens 

antwoord op wilde, moest ik wel komen met iets nieuws. Het alledaagse maken medewerkers immers 

elke dag al mee. Maar zonder het begrijpen en vertellen van het alledaagse, kan ook het nieuws niet 

geplaatst worden. Wat ik geprobeerd heb, is dan ook dat ik een spiegel heb voorgehouden. Een spiegel 

waarin veel alledaagse dingen te zien zijn, maar ook een spiegel waardoor voor anderen inzicht wordt 

geboden in dat alledaagse. Want hoe alledaags iets voor iemand ook kan zijn, het is een heel andere 

alledaagse ervaring dan die van een ander. Het nieuws dat ik hoop te bieden, ligt dan ook in de 

verzameling van het alledaagse, het weergeven van ieders ervaring. En door die ervaringen te plaatsen 

binnen literatuur, hoop ik inzicht geboden te hebben in hoe Syntens er wat betreft de SLA’s en het 

accountmanagement vandaag de dag bijstaat, maar ook welke stappen zij nog kan maken. Als ik 

daarin inzicht heb kunnen bieden, dan is mijn doel om van het alledaagse nieuws te maken bereikt.  
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