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Voorwoord 

 

Op de vooravond van de dag dat ik mijn scriptie zal gaan inleveren, kijk ik in dit 

voorwoord terug op de afgelopen maanden waarin ik deze scriptie heb voltooid, maar ook 

op de afgelopen zes jaar studie als geheel waarin ik een fantastische tijd heb beleefd.  

 

Voor u ligt een onderzoek waarin ik mijn kennis, die ik in de afgelopen jaren heb 

opgedaan, heb verwerkt tot een afsluitend geheel. Ik ben trots op het eindresultaat en ik 

hoop dat ik hiermee een bescheiden bijdrage heb kunnen leveren aan huidige literatuur 

rondom de rol van interne communicatie tijdens een reorganisatie.  

 

Dit voorwoord wil ik tevens benutten om een aantal mensen die mij gesteund hebben en 

die mij hebben voorzien van feedback gedurende mijn afstudeertraject, hartelijk 

bedanken.   

 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleiders. Grote dank gaat allereerst uit 

naar Pauline Hormänn die mij voortdurend op een positieve manier heeft gestimuleerd. 

Haar goede feedback heeft mijn scriptie tot een hoger niveau gebracht. Ik heb genoten 

van de fijne samenwerking! Daarnaast wil ik ook Mick Matthys bedanken voor de 

momenten waarop hij in wilde springen om mij van steun te voorzien. 

 

Tevens wil ik graag Rik van Hardeveld bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij 

schonk om mijn onderzoek bij Altrecht uit te voeren. Ik stel het enorm op prijs dat ik 

intensief betrokken werd bij de reorganisatie. Tevens wil ik ook de respondenten van 

Altrecht bedanken voor hun medewerking aan mijn onderzoek.  

 

Daarnaast wil ik mijn vrienden bedanken voor hun steun, feedback en vooral 

gezelligheid. In het bijzonder wil ik mijn studiemaatje, Eefje Jansen, bedanken aangezien 

ik de afgelopen jaren veel inhoudelijke steun, maar vooral ontzettend veel gezellige 

momenten met haar heb beleefd.  

 

Tenslotte wil ik mijn familie bedanken voor het feit dat zij altijd achter mij hebben 

gestaan tijdens mijn studententijd en omdat ze er altijd voor mij waren. 

 

 

 

Jessie Molkenboer 

Juli 2008 
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Samenvatting 

 

Waarom een onderzoek over organisatieveranderingen, terwijl al zo veel over dit 

onderwerp is geschreven? Is niet al genoeg onderzoek op dit gebied gedaan? Misschien 

wel. Dan is het des te verwonderlijker dat ruwweg 70% van de veranderingen in 

organisaties niet wordt afgerond, niet de beoogde doelstellingen behaalt of ronduit faalt 

(Reijnders, 2006: 48). 

 In dit onderzoek wordt dan ook aan de hand van kwalitatief onderzoek onderzocht 

wat de rol van interne communicatie tijdens organisatieveranderingen is. De volgende 

onderzoeksvragen staan hierbij centraal: 

 

1a. Van welke communicatiekanalen zeggen managers van Altrecht gebruik te 

hebben gemaakt tijdens de reorganisatie voor het informeren van hun 

medewerkers? 

1b. In hoeverre vinden managers van Altrecht dat ze efficiënt en effectief gebruik 

hebben gemaakt van communicatiekanalen tijdens de reorganisatie voor het 

informeren van hun medewerkers? 

2a. Van welke communicatiekanalen zeggen medewerkers dat hun managers  

gebruik hebben gemaakt om hen tijdens de reorganisatie te informeren? 

2b. In hoeverre vinden medewerkers dat hun managers efficiënt en effectief  

gebruik hebben gemaakt van de gekozen communicatiekanalen? 

3.  Welk advies valt er, voor wat betreft de communicatiekanalen in deze specifieke  

reorganisatie, te geven, naar aanleiding van de in vraag 1a tot en met 2b gestelde 

vragen? 

 

Om tot de beantwoording van bovenstaande vragen te komen, is gebruik gemaakt van 

de volgende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, documentenanalyse, observaties 

en semi-gestructureerde interviews.  

Uit de literatuurstudie, waarin de focus op de oogpunten communicatiecultuur en 

informatievoorziening werd gevestigd, kwam naar voren dat zowel de relationele- als de 

informationele basis een belangrijke rol vervult. De communicatiecultuur (de wijze 

waarop men binnen een organisatie met elkaar communiceert) is van belang omdat de 

boodschap tijdens communicatie gemaakt wordt met behulp van een zender en 

ontvanger. De manier waarop de communicatie tussen deze groepen mensen verloopt, is 

daarom van belang. De informatievoorziening, daarentegen, richt zich op de 

informationele basis van communicatie, waardoor zij tevens een belangrijke focus biedt 

in dit onderzoek. Een aspect hiervan is de keuze voor bepaalde communicatiekanalen wat 

in dit onderzoek centraal wordt gesteld.  
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 Door middel van een actuele case study, de organisatie Altrecht, is onderzocht in 

hoeverre de theorie is terug te vinden in de praktijk. Over het algemeen kan gesteld 

worden dat men tevreden is over de manier waarop efficiënt en effectief gebruik is 

gemaakt van de communicatiekanalen die het management tijdens de reorganisatie heeft 

ingezet om de medewerkers te informeren over ontwikkelingen tijdens de reorganisatie. 

Managers en medewerkers stippen met name communicatiekanalen als 

informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven aan. De keuze voor de communicatiekanalen 

sluit voor een groot deel aan bij de theorie van Daft en Lengel (1986). Immers, er is 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van face-to-face communicatie op de momenten waarop 

de informatie overwegend dubbelzinnig was. Op dit moment was er interactie met 

medewerkers en werd hen de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Op de 

momenten waarop de informatie (vrijwel) geheel ondubbelzinnig was, zijn schriftelijke 

kanalen (zoals nieuwsbrieven) ingezet in combinatie met face-to-face communicatie.   

 Wel kan gesteld worden dat een kleine discrepantie is aan te wijzen tussen de 

visie van medewerkers over de inzet van communicatiekanalen tijdens de reorganisatie 

en de visie van hun managers. Dit duidt op enkele aanbevelingen waar managers van 

Altrecht in de toekomst mogelijk gebruik van zouden kunnen maken. Deze aanbevelingen 

zijn in paragraaf 6.2. te vinden.  

 Ondanks het gegeven dat men hoofdzakelijk positief is over de manier waarop 

diverse communicatiekanalen zijn ingezet, zijn de nodige belemmerende factoren die 

Reijnders (2006) heeft opgesteld van toepassing op de reorganisatie van Altrecht. Een 

noemenswaardige factor tijdens de reorganisatie is dat medewerkers het gevoel hebben 

te weinig betrokken te worden bij de ontwikkelingen van de reorganisatie. Ondanks dat 

er voornamelijk sprake is van een supportieve communicatiecultuur, waarbij sprake is 

van participatieve- maar vooral reflexieve openheid, zijn medewerkers bang weinig 

invloed te hebben op de besluitvorming. De Divisiedirectie, daarentegen, heeft de meeste 

invloed wat de invulling en besluitvorming omtrent de reorganisatie betreft.  

 Verder is de positieve houding, die het merendeel van de medewerkers aanneemt, 

gebaseerd op inhoudelijke argumenten die voor de reorganisatie pleiten. Het grootste 

deel van de medewerkers beseft dat Altrecht zich moet aanpassen aan veranderingen in 

de omgeving. Echter, de negatieve houding van medewerkers is gebaseerd op praktische 

problemen waar zij zich zorgen over maken en tevens op hetgeen de veranderingen voor 

hen persoonlijk zullen betekenen.  

 Daarnaast vormt de tussenlaag van het Teammanagement een knelpunt, omdat 

de communicatie met en over deze laag volgens zowel het management als medewerkers 

niet optimaal verloopt.   



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
4 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord.......................................................................................................... 1 

Samenvatting ..................................................................................................... 2 

1 Inleiding ..............................................................................6 

1.1 Introductie ............................................................................................. 6 
1.2 Aanleiding .............................................................................................. 6 
1.3 Probleemstelling..................................................................................... 7 
1.4 Relevantie............................................................................................... 8 
1.5 Leeswijzer .............................................................................................. 9 

2 Theoretisch kader ..............................................................10 

2.1 De veranderende organisatie................................................................ 10 
2.1.1 Definiëring van organisatieverandering ............................................11 
2.1.2 Verandering als constante ..............................................................13 
2.1.3 Aangrijpingspunten voor verandering ..............................................15 
2.1.4 Waarom veranderen lastig is ..........................................................16 

2.2 Interne communicatie .......................................................................... 18 
2.2.1 Definiëring van (interne) communicatie............................................19 
2.2.2 Communicatiemodellen..................................................................21 
2.2.3 Oogpunten van communicatie in organisaties ...................................25 

2.2.3.1. Informatievoorziening ...............................................................25 
2.2.3.2. Communicatiecultuur ................................................................33 

2.3 Interne communicatie en organisatieverandering ................................ 41 
2.3.1 Complexiteit en afhankelijkheid.......................................................41 
2.3.2 Veranderaanpak en rol van communicatie daarbij .............................43 
2.3.3 Actoren........................................................................................47 

2.4 Ter afsluiting ........................................................................................ 48 

3 Case study .........................................................................49 

3.1 Algemene beschrijving organisatie....................................................... 49 
3.2 Reorganisatie ....................................................................................... 50 
3.3 Betrokken actoren ................................................................................ 51 
3.4 Ter afsluiting ........................................................................................ 52 

4 Methode.............................................................................53 

4.1 Dataverzamelingsmethoden ................................................................. 53 
4.1.1 Documentenanalyse ......................................................................53 
4.1.2 Observaties ..................................................................................53 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
5 

4.1.3 Semi-gestructureerde interviews.....................................................54 
4.1.3.1 Proefinterviews .......................................................................54 
4.1.3.2 Manier van interviewen ............................................................54 
4.1.3.3 Respondenten.........................................................................55 

4.2 Rol in het veld....................................................................................... 55 
4.3 Validiteit onderzoek.............................................................................. 56 

5 Resultaten en analyse........................................................57 

5.1 Voorgeschiedenis ................................................................................. 57 
5.2 Invloed op besluitvorming.................................................................... 58 

5.2.1 Besluit Divisiedirectie.....................................................................58 
5.2.2 Gedeelde visies .............................................................................58 
5.2.3 Invloed besluitvorming door Teammanagers.....................................60 
5.2.4 Invloed besluitvorming door medewerkers .......................................61 

5.3 Houding ten opzichte reorganisatie ...................................................... 62 
5.3.1 Positieve houding ..........................................................................63 
5.3.2 Negatieve houding ........................................................................64 

5.3.2.1 Veranderhistorie......................................................................64 
5.3.2.2 Veranderende werksfeer ..........................................................65 
5.3.2.3 Complexiteit veranderingen ......................................................67 
5.3.2.4 Belangenverstrengeling............................................................67 

5.4 Communicatiecultuur............................................................................ 68 
5.4.1 Mate van openheid en transparantie ................................................68 
5.4.2 Informatiestromen ........................................................................70 

5.4.2.1 Communicatie met en over Teammanagers ................................70 
5.4.2.2 Bottum-up informatiestromen ...................................................74 
5.4.2.3 Horizontale informatiestromen ..................................................75 

5.5 Communicatiekanalen .......................................................................... 76 
5.5.1 Informatierijke en –arme communicatiekanalen ................................76 

5.5.1.1 Houding tegenover plenaire informatiebijeenkomsten ..................78 
5.5.1.2 Houdingen tegenover lokale bijeenkomsten ................................79 
5.5.1.3 Houding tegenover schriftelijke informatie..................................80 
5.5.1.4 Altranet..................................................................................80 
5.5.1.5 Informele communicatie...........................................................81 

5.6 Overige belangrijke factoren ................................................................ 81 
5.7 Ter afsluiting ........................................................................................ 85 

6 Tot besluit..........................................................................86 

6.1 Conclusie .............................................................................................. 86 
6.2 Aanbevelingen ...................................................................................... 89 
6.3 Discussie .............................................................................................. 90 

Literatuurlijst ................................................................................................... 92 

Bijlagen ............................................................................................................ 94 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
6 

1 Inleiding 
 

1.1 Introductie 

 

Waarom een onderzoek over organisatieveranderingen, terwijl al zo veel over dit 

onderwerp is geschreven? Is niet al genoeg onderzoek op dit gebied gedaan? Misschien 

wel. Dan is het des te verwonderlijker dat, zoals Senge (2000: 5) stelt, de meeste 

organisatieveranderingen op niets uitlopen. Ook Bos en Mastenbroek (1998: 2) stellen 

zich de vraag: ‘Waarom gaat het zo vaak mis?’ Dit is een interessant en fascinerend 

gegeven. Zo fascinerend dat er juist meer onderzoek aan dit gebied gewaagd moet 

worden. En zie hier het resultaat!  

In deze inleiding wordt uiteengezet wat de aanleiding is voor dit onderzoek, hoe 

de probleemstelling luidt, wat de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van 

het onderzoek is en ten slotte zal een leeswijzer gepresenteerd worden met welke 

informatie waar te vinden is. 

1.2 Aanleiding 

 

Aanleiding voor het wederom onder de loep leggen van de rol van interne communicatie 

tijdens organisatieveranderingen, is het feit dat hedentendage nog steeds zo veel 

organisatieveranderingen niet het beoogde resultaat behalen. Organisatieveranderingen 

blijven moeilijke processen die met tegenslagen en valkuilen gepaard gaan (Reijnders, 

2000: 11). Het komt voor dat medewerkers letterlijk en figuurlijk ‘met de hakken in de 

zand staan’ wanneer een organisatieverandering plaatsvindt.  

Bos en Mastenbroek (1998: 59) schetsen een dynamische vierhoek waarin vier 

organisatiecomponenten worden onderscheiden, respectievelijk: organisatiecultuur, 

leiderschap, organisatiestructuur en interne communicatie. Managers moeten grip op 

deze vier componenten hebben om hun organisatie goed draaiende te houden. Van deze 

vier componenten zal ‘interne communicatie’ eruit gelicht worden en zal onderzocht 

worden welke rol deze component speelt binnen organisatieveranderingen. Immers, een 

veelheid aan onderzoeken wijst uit dat interne communicatie een grote rol speelt binnen 

organisatieveranderingen. Deze theorieën zullen, alvorens ze in het theoretisch kader in 

kaart worden gebracht, getoetst worden aan de hand van een case study. De 

reorganisatie binnen de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen bij de Geestelijke 

Gezondheidszorg Instelling, Altrecht, zal als case study dienen.  
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1.3 Probleemstelling 

 

Interessant bij bovenstaand gegeven, is dat organisaties met diverse partijen te maken 

hebben die actief bij organisatieveranderingen betrokken zijn. En juist deze 

verscheidenheid aan partijen kan problemen veroorzaken tijdens 

organisatieveranderingen. Interne communicatie kan in dit proces een belangrijk middel 

zijn, omdat interne communicatie een onmisbaar instrument is om 

organisatieveranderingen te helpen volbrengen, medewerkers kunnen op deze manier 

betrokken en gemotiveerd worden over de ontwikkelingen en ten slotte kan er mogelijk 

wederzijds begrip gecreëerd worden voor de verschillende ideeën en visies die binnen de 

organisatie heersen. Om dit beeld helder te krijgen, zal daarom gepoogd worden een 

antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvragen; 

 

1a. Van welke communicatiekanalen zeggen managers van Altrecht gebruik te 

hebben gemaakt tijdens de reorganisatie voor het informeren van hun 

medewerkers? 

 

1b. In hoeverre vinden managers van Altrecht dat ze efficiënt en effectief gebruik 

hebben gemaakt van communicatiekanalen tijdens de reorganisatie voor het 

informeren van hun medewerkers? 

 

2a. Van welke communicatiekanalen zeggen medewerkers dat hun managers  

gebruik hebben gemaakt om hen tijdens de reorganisatie te informeren? 

 

2b. In hoeverre vinden medewerkers dat hun managers efficiënt en effectief  

gebruik hebben gemaakt van de gekozen communicatiekanalen? 

 

3. Welk advies valt er, voor wat betreft de communicatiekanalen in deze 

specifieke reorganisatie, te geven, naar aanleiding van de in vraag 1a tot en met 

2b gestelde vragen?  

 

Allereerst zal de focus komen te liggen op het perspectief van managers binnen Altrecht. 

Aan de hand van observaties en interviews met managers zal onderzocht worden van 

welke communicatiekanalen zij tijdens de reorganisatie gebruik hebben gemaakt. 

Daarnaast zal in worden gegaan op het feit of zij menen dat deze communicatiekanalen 

in verhouding staan tot het beoogde doel, ook wel efficiëntie genoemd. Tevens zal 

onderzocht worden of managers menen dat door de ingezette communicatiekanalen het 

beoogde doel is bereikt. Dit wordt aangeduid met de term effectief.  
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 Vervolgens zal het perspectief van medewerkers onder de aandacht worden 

gebracht, waarbij onderzocht zal worden welke communicatiekanalen managers, volgens 

hen, hebben ingezet. Tevens zal hierbij aan bod komen in hoeverre zij vinden dat 

managers efficiënt en effectief gebruik hebben gemaakt van deze communicatiekanalen.  

 Ten slotte zal het antwoord op de derde onderzoeksvraag de vorm hebben van 

een advies, waarbij de discrepantie die tussen de twee zojuist genoemde perspectieven 

aangestipt wordt. Altrecht kan in de toekomst mogelijk gebruik van deze gegevens 

maken.   

1.4 Relevantie 

 

Het belang van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst kent onderzoek naar de rol van 

interne communicatie binnen organisatieveranderingen maatschappelijke relevantie. 

Immers, we leven in een steeds complexere, globaliserende wereld, waarin 

organisatieveranderingen aan de orde van de dag zijn. De krant hoeft maar 

opengeslagen te worden en begrippen als ‘organisatieveranderingen’, ‘fusies’ en 

‘reorganisaties’ vliegen je om de oren. Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelheid 

waarmee organisaties zich (moeten) ontwikkelen, zullen organisaties steeds weer 

moeten veranderen om niet achterop te raken (Swieringa en Wierdsma, 2002: 93).  

 Daarnaast speelt interne communicatie, zoals zojuist is aangegeven, een 

belangrijke rol tijdens organisatieveranderingen. Echter, de vraag naar een goed recept 

voor communicatie rond organisatieveranderingen is niet eenduidig te beantwoorden. 

Naast het feit dat dit onderzoek bijdraagt aan maatschappelijke relevantie, zal het 

daarom een bescheiden inhoudelijke verrijking bieden voor het vakgebied. In de 

afgelopen jaren hebben auteurs als Stoter (1997), Woerkum (1999), Buiter e.a. (1996), 

Koeleman (2002) en vele anderen zich gericht op de rol van interne communicatie tijdens 

veranderingstrajecten binnen organisaties. Een uitgebreid theoretisch kader over dit 

onderwerp is dan ook voorhanden. De kloof tussen theorie is praktijk op dit gebied is dus 

groot. Immers, ondanks het feit dat er veelvoudig onderzoek op dit gebied is verricht, 

wordt bij het merendeel van de organisatieveranderingen het beoogde doel niet bereikt. 

Er heerst de nodige scepsis dat er enig theoretisch houvast te creëren zou zijn, menen 

Bos en Mastenbroek (1996: 17): ‘Elke situatie is uniek’, of: ‘Er spelen zo veel 

verschillende variabelen dat er eenvoudigweg geen hanteerbaar kader voor bestaat’. Het 

oordeel ontstaat dan dat de theorievorming over organisatieveranderingen die de 

afgelopen jaren verschenen is, dan wellicht niet bruikbaar genoeg is voor de praktijk.  

Om dit zelf te ondervinden, zullen in dit onderzoek daarom de bestaande 

theorieën aan de hand van een case study getoetst worden om de vinger proberen te 

leggen op wat er precies misgaat of wat juist een goede uitwerking heeft op het gebied 

van de rol van interne communicatie tijdens organisatieveranderingen. De gehanteerde 
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theorieën zullen dus onderbouwd dan wel weerlegd worden middels empirisch onderzoek. 

Het streven is om een hechte aansluiting te creëren tussen de theorie en de praktijk. 

Ten slotte kan Altrecht dit onderzoek beschouwen als een waardevolle bron van 

informatie. Immers, voor hen wordt het communicatiebeleid en de uitwerking hiervan op 

medewerkers in kaart gebracht waardoor mogelijk kansen dan wel bedreigingen van de 

organisatie onder het licht worden gebracht, waar in de toekomst op geanticipeerd kan 

worden.  

1.5 Leeswijzer 

 

Om een antwoord te vinden op de zojuist behandelde onderzoeksvragen, zal een 

kwalitatief literatuuronderzoek uitgevoerd worden dat gekoppeld wordt aan een 

empirisch onderzoek. Hoofdstuk 2 behelst het theoretisch kader. Paragraaf 2.1. 

behandelt allereerst de definiëring van het begrip ‘organisatieverandering’. Tevens komt 

in deze paragraaf aan bod welke aangrijpingspunten voor verandering te onderscheiden 

zijn. In deze paragraaf zal regelmatig verwezen worden naar Senge (2000).  Vervolgens 

wordt in paragraaf 2.2. ingegaan op het begrip ‘interne communicatie’ en worden de 

oogpunten van waaruit interne communicatie bezien kan worden, behandeld. Tevens 

wordt in deze paragraaf uitgebreid aandacht besteed aan de begrippen 

‘informatievoorziening’ (waarbij communicatie als informatiekundig perspectief benaderd 

wordt) en ‘communicatiecultuur’ (waarbij de relationele basis van communicatie centraal 

staat). In deze paragraaf spelen overigens Van Putte (1998), Koeleman (2002) en Stoter 

(1997) een centrale rol. In paragraaf 2.3. wordt, ten slotte, de relatie in kaart gebracht 

tussen interne communicatie en organisatieveranderingen. Het belang van de rol van 

interne communicatie wordt benadrukt en de actoren die een rol spelen tijdens 

organisatieveranderingen worden behandeld. Naast de genoemde auteurs vervullen ook 

Bos en Mastenbroek (1998) in paragraaf 2.3. een belangrijke rol.  

Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de case study, namelijk de organisatie Altrecht aan bod 

komen. Nadat de case study helder is, zal in hoofdstuk 4 de methode behandeld worden, 

gevolgd door hoofdstuk 5 die de resultaten en analyse behelst. Ten slotte zullen in 

hoofdstuk 6 de conclusie, de aanbevelingen en de discussie behandeld worden.  
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2 Theoretisch kader 
  

Zoals uit de inleiding al bleek, hebben diverse auteurs zich de afgelopen jaren 

beziggehouden met onderzoek op het gebied van organisatieveranderingen en interne 

communicatie. Tevens is onderzoek gedaan naar de relatie tussen deze twee 

onderwerpen. In het komende hoofdstuk zal aan bod komen wat reeds bekend is over de 

zojuist genoemde begrippen. In paragraaf 2.1. zal de focus komen te liggen op 

organisatieveranderingen. Vervolgens zal in paragraaf 2.2. interne communicatie centraal 

staan. In paragraaf 2.3. volgt de relatie tussen organisatieveranderingen en interne 

communicatie, waarna in paragraaf 2.4. de conclusie van het hoofdstuk aan bod komt. 

2.1 De veranderende organisatie 

 

‘Kijk eens twintig of dertig jaar vooruit. Is er iemand die verwacht dat de komende 

twintig jaar minder tumultueus worden dan de afgelopen twintig? Wat voor wereld 

staat de mensheid te wachten, gezien de verwachte veranderingen in technologie, 

biologie, medicijnen, sociale waarden, demografie, het milieu en internationale 

relaties? Niemand kan dit met zekerheid zeggen, maar één ding staat redelijk 

vast: voortdurend zullen zich uitdagingen voordoen die ons collectieve vermogen 

om hiermee om te gaan, sterk belasten. Als we ons niet herbezinnen op onze 

ondernemingen, kunnen we nauwelijks verwachten uit onze huidige precaire 

situatie te geraken: steeds sterkere turbulentie, waardoor de stress toeneemt; 

steeds afnemende verbondenheid en interne rivaliteit; steeds harder werken 

zonder te leren hoe we intelligenter moeten werken; steeds meer hardnekkige 

problemen waarop geen enkel individu en geen enkele organisatie greep hebben’ 

(Senge, 2000: 3). 

 

Met bovenstaand citaat opent Senge zijn boek De dans der verandering. Hierin beschrijft 

hij dat veranderingen binnen organisaties gezien kunnen worden als avonturen, risico’s 

en ontdekkingsreizen. Dat organisatieveranderingen op deze manier gezien kunnen 

worden, blijkt wel uit het feit dat ruwweg 70% van de veranderingen in organisaties niet 

wordt afgerond, niet de beoogde doelstellingen behaalt of ronduit faalt (Reijnders, 2006: 

48).  

In paragraaf 2.1.1. zal de definiëring van het begrip ‘organisatieverandering’ 

behandeld worden. Paragraaf 2.1.2. betreft vervolgens het feit dat organisaties vandaag 

de dag over het algemeen voortdurend in verandering zijn. In paragraaf 2.1.3. komen de 

aangrijpingspunten voor organisatieverandering aan bod, waarna in paragraaf 2.1.4. 

uiteindelijk behandeld wordt waarom veranderen over het algemeen lastig wordt 

bevonden. 
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2.1.1 Definiëring van organisatieverandering 

Om tot de definiëring van het begrip ‘organisatieverandering’ te komen, zal allereerst in 

worden gegaan op het begrip ‘verandering’.  

 

‘Vandaag de dag heeft het woord ‘verandering’ in bedrijven en organisaties 

diverse betekenissen die niet zelden met elkaar in tegenspraak zijn. Soms slaat 

‘verandering’ op de externe veranderingen in technologie, klanten en 

concurrenten, marktstructuur, of de sociale of politieke omgeving’, aldus Senge 

(2000: 13).  

 

Dit is het geval wanneer wordt gezegd: ‘We weten dat onze wereld verandert, en we 

moeten mee veranderen’. Echter, met ‘verandering’ worden soms ook interne 

veranderingen geduid: hoe de organisatie zich aanpast aan veranderingen in de 

omgeving. De eeuwige zorg is altijd of deze interne veranderingen – in werkwijzen, 

opinies en strategieën – de externe veranderingen kunnen bijhouden.  

 Bezorgdheid over het tempo van interne verandering, kan voor de directie binnen 

een organisatie reden zijn om in te grijpen. ‘Verandering’ kan daarom tegenwoordig ook 

programma’s van hogerhand betekenen. Hier vallen de vele ‘her-’s of ‘re-’s onder, zoals 

reorganisaties en bijvoorbeeld het herontwerp van bedrijfsprocessen. Binnen organisaties 

kan dit voor strubbelingen zorgen, aangezien deze veranderingsprogramma’s doorgaans 

door de top worden opgelegd. Velen voelen zich hierdoor bedreigd of gemanipuleerd. 

Zelfs als zij in principe de intentie of redenering achter het veranderingsprogramma 

ondersteunen, meent Senge. Senge verwijst naar Richard Beckhard, pionier op het 

gebied van organisatieverandering. Beckhard zegt het als volgt: ‘Mensen verzetten zich 

niet tegen verandering; mensen verzetten zich als iemand hen probeert te veranderen’ 

(ibidem: 13).  

 In dit onderzoek wordt onder ‘organisatieverandering’ een ‘combinatie van 

innerlijke verschuivingen in de waarden, aspiraties en gedragingen van mensen en 

‘uiterlijke’ verschuivingen in processen, strategieën, werkwijzen en systemen’ verstaan. 

‘Deze nadruk op innerlijke en uiterlijke verandering raakt de kern van issues waarmee 

grote instellingen uit het industriële tijdperk momenteel worstelen.  Het is niet genoeg 

om alleen strategieën, structuren en systemen te veranderen, als niet tevens het denken 

dat leidde tot deze strategieën, structuren en systemen, verandert’ (ibidem: 14).  

 Senge meent dat we hiervoor organisatieveranderingen meer biologisch moeten 

zien en minder mechanistisch. Zoals zojuist is aangegeven, blijkt men steeds het proces 

van organisatieverandering niet vol te kunnen houden, terwijl tóch aanzienlijke middelen 

worden gestoken in de veranderingspogingen, er tóch getalenteerde en gecommitteerde 

mensen ‘hun schouders eronder zetten’ en er tóch veel op het spel staat voor 
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organisaties. De oorzaak van de problemen die met organisatieverandering 

samenhangen, ligt niet aan het feit dat er meer advies moet komen van experts. De 

oorzaak ligt in het elementairste denken. Dit zal aan de hand van een metafoor die 

Senge in zijn werk aanhaalt duidelijk worden gemaakt. 

‘Willen we begrijpen waarom het zo moeilijk is om substantiële verandering vol te 

houden, dan moeten we minder als manager denken en meer als bioloog’, aldus Senge 

(ibidem: 7). De meeste veranderinitiatieven doorlopen een generieke cyclus die de vorm 

heeft van de letter S heeft. Deze S geeft aan dat de innovatieve activiteiten die binnen 

een organisatie worden ingevoerd een tijdlang lijken aan te slaan, maar vervolgens stopt 

de groei. Soms verdwijnen de activiteiten zelfs helemaal. Het potentieel van de 

aanvankelijke groei wordt dan niet gerealiseerd.  

 Een bioloog die de curve onder ogen zou nemen, zou zeggen dat dit patroon niet 

alleen typerend is voor veranderactiviteiten in organisaties. De curve volgt het patroon 

van alles wat groeit in de natuur, zelfs iets wat groeit en voortijdig ‘sterft’. Alle groei in 

de natuur komt voort uit de interactie tussen versterkende groeiprocessen en 

beperkende processen. Zo kan een zaadje uitgroeien tot een mooie, grote boom. Uit het 

zaadje ontstaan wortels die water en voedingsstoffen opnemen. Dit leidt tot een verdere 

uitbreiding van de wortels. De groei is begonnen. Maar hoe het zaadje zich verder zal 

ontwikkelen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals water, voedingsstoffen in de 

bodem, ruimte voor de groei van de wortels en warmte. Wanneer de boom zich op een 

geven moment boven de grond zal ontwikkelen, zullen ook factoren als zonlicht, insecten 

die de bladeren vernielen en ruimte voor de takken een rol mee gaan spelen. Als de groei 

voortijdig stopt, wanneer het organisme zijn potentieel nog niet heeft gerealiseerd, dan 

komt dit omdat de groei beperkingen ondervond, die vermeden hadden kunnen worden. 

En dat terwijl soortgenoten verder groeien, omdat zij niet dezelfde beperkingen 

ondervinden.  

 Wat uit de beschrijving van deze metafoor in relatie tot de groei en voortijdige 

dood van veranderingsinitiatieven in organisaties valt te herleiden, is dat de meeste 

leidersstrategieën al vanaf het begin gedoemd zijn te mislukken. Managers die 

initiatieven nemen om organisatieveranderingen door te voeren, zijn te vergelijken met 

tuiniers die naast hun plant staan en smeken: ‘Groei dan toch! Je kunt het wel!’ Echter, 

als het zaadje niet het potentieel heeft om te groeien, kan niemand daar iets aan doen. 

En dan hebben we het nog niet eens over de al dan niet aanwezige intrinsieke motivatie 

om te groeien.   

 Daarnaast lijkt de biologie uit te wijzen dat leiders zich vooral moeten 

concentreren op beperkende processen die de groei kunnen vertragen of geheel kunnen 

doen stoppen. De tuinier moet bovenal inzicht hebben in de factoren die de groei kunnen 

beperken, en vervolgens moet hij iets aan die beperkende factoren doen. Dit geldt ook 
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voor de manager die de belemmerende factoren tijdens een organisatieverandering moet 

aanpakken.  

2.1.2 Verandering als constante 

Er is sprake van grote verschillen in alle mogelijke organisatieveranderingen, meent 

Koeleman (2002: 13). Zo brengt een fusie andere gevolgen voor de medewerkers van 

een organisatie met zich mee dan wanneer bijvoorbeeld een nieuw milieuzorgsysteem 

wordt ingevoerd.  

 

‘Albert Heijn stelt steeds meer winkelruimte beschikbaar voor de verkoop van Pc’s 

ten koste van de ruimte voor levensmiddelen. Internetbedrijven vormden enkele 

jaren de voorbeelden van de nieuwe economie, om vervolgens het veld te ruimen. 

Telecombedrijven fuseren tot internationale organisaties. Banken en 

verzekeringsmaatschappijen zijn vrijwel allemaal aan het reorganiseren. 

Laboratoria voeren milieuzorgsystemen in. Departementen worden omgevormd 

naar zogenaamde kerndepartementen. Gemeenten krijgen allemaal een 

divisiestructuur’ (ibidem: 13). 

 

Kortom: organisaties zijn continue in verandering. Er kunnen geleidelijke 

organisatieveranderingen plaatsvinden, maar ook snelle veranderingen. Je zou kunnen 

zeggen dat verandering de enige constante is.  

 Deze veranderingen worden veroorzaakt door de steeds veeleisender wordende 

omgeving. Deze omgeving maakt kleine en grote aanpassingen van de organisatie 

noodzakelijk. Hierdoor zijn organisaties genoodzaakt om steeds effectiever en efficiënter 

te werken. Het soepel veranderen van de organisatie is bijna een noodzaak geworden om 

te overleven, en dat stelt binnen de organisatie eisen op het gebied van flexibiliteit en 

creativiteit.  

 Door de verschillende factoren en actoren die in organisatieveranderingen een rol 

spelen, zijn er ook verschillende typen veranderingen. Hoe ingrijpend deze veranderingen 

zijn hangt sterk af van de invalshoek en de veranderingservaring van de organisatie. ‘Zo 

is een fusie voor twee departementen zeer ingrijpend, terwijl veel financiële instellingen 

een fusie tussen twee banken al bijna als routine ervaren. De draaiboeken hiervoor 

liggen bij wijze van spreken al in de kast’ (ibidem: 14).  

 Organisatieveranderingen kunnen plaatsvinden, omdat er een acute noodzaak tot 

verandering is. De financiële situatie is zo slecht, of de markt is zo snel in verandering, 

dat de organisatie bijna geen tijd heeft om na te denken. In dit geval moet iets gebeuren 

om het tij te keren. Hier spreken we over een curatieve verandering. Van een curatieve 

verandering is sprake als de organisatie te maken krijgt met onverwachte 

omstandigheid. Deze verandering leidt tot veel beroering in de organisatie en gaat vaak 
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gepaard met grote ingrepen in de structuur en de cultuur van de organisatie. Vaak is er 

weinig tijd om deze verandering door te voeren.  

 Daarnaast is het mogelijk de organisatieveranderingen preventief van aard zijn. 

De top van een organisatie initieert om over te gaan tot een verandering om het zware 

weer voor te zijn. Bij preventieve veranderingen is vaak meer tijd voor het 

veranderingsproces. Een nadeel is wel dat medewerkers het belang van de verandering 

vaak niet inzien.  

 Naast curatieve en preventieve veranderingen kan onderscheid worden gemaakt 

tussen twee vormen van organisatieverandering: verbetering en vernieuwing. Bij 

verbetering moet er voor gezorgd worden dat wat binnen een organisatie goed is, in de 

toekomst goed zal blijven of zelfs nog beter zal worden. Bij verbeteringsprocessen wordt 

gekeken naar de effectiviteit en efficiëntie. Onder efficiënt wordt verstaan dat de 

ingezette middelen in verhouding staan tot het doel. En effectief houdt in dat het doel 

bereikt wordt. Maar ook de creativiteit en flexibiliteit van de organisatie krijgen de nodige 

aandacht. ‘De creativiteit draagt ertoe bij dat medewerkers hun eigen sterke punten nog 

beter in kunnen zetten voor de organisatie. De flexibiliteit zorgt ervoor dat de 

medewerkers snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen uit de omgeving’ 

(ibidem: 18).  

 Om te komen tot een verbeteringsproces moet de organisatie aan vier 

voorwaarden voldoen. Koeleman verwijst hiervoor naar Wijnen e.a. (1993). Allereerst 

moet de bereidheid om te verbeteren aanwezig zijn. Een breed draagvlak is van groot 

belang. Dit wordt niet gecreëerd door het belang van verbeteren alleen te 

communiceren. Medewerkers zullen de positieve effecten van verbeteren moeten 

ervaren. Tevens zal binnen de organisatie bekend moeten zijn dat het steken van tijd in 

verbeteringsprocessen lonend is. Medewerkers die verbeteren, moeten het gevoel 

hebben dat ze hiervoor beloond en gewaardeerd worden (Koeleman, 2002: 17).  

 Ten tweede zal binnen de organisatie voldoende kennis, ervaring, vaardigheden 

en een juiste houding aanwezig moeten zijn. Met name de manager die verantwoordelijk 

is, speelt hierin een belangrijke rol. Kennismanagement en kennisdeling zijn van belang 

om het verbeteringproces succesvol te laten verlopen.  

 De timing voor een verbetering is tevens een voorwaarde waaraan een organisatie 

moet voldoen. In tijden van chaos is verbetering moeilijk. In tijdens van sanering, fusie 

of bijvoorbeeld privatisering heeft het weinig zin energie te steken in verbeteren. Wel is 

het zinvol om een verbeteringsproces te starten als een vernieuwingsproces is afgerond.  

 Ten slotte dient er gebruik gemaakt te worden van een verbeteringsmethodiek 

waar men in de organisatie al ervaring mee heeft. Mocht die ervaring niet aanwezig zijn, 

dan is vertrouwen in de voorgestelde aanpak van groot belang (ibidem: 17).  
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 Naast het verbeterproces, kunnen we het vernieuwingsproces onderscheiden. 

Wanneer binnen een organisatie veel misgaat, kan men zich in plaats van verbeteren 

beter richten op vernieuwen. Bij vernieuwing is sprake van chaos die opgelost kan 

worden middels een metamorfose.  

Om een vernieuwing succesvol te kunnen realiseren, is een aantal voorwaarden 

noodzakelijk. Managers moeten ruimte scheppen voor medewerkers die zich daardoor op 

eigen wijze in kunnen zetten voor de organisatie. Medewerkers moeten de mogelijk 

krijgen om betekenis te geven aan de nieuwe situatie. Wanneer de organisatie van 

situatie A naar B wil gaan, zal men middelen en methoden in moeten zetten die passen 

bij de gewenste situatie B. Oude methoden moeten over boord worden gegooid. Men zal 

het gevoel van chaos gedurende het vernieuwingsproces moeten accepteren. Als men te 

snel wil ordenen, bestaat het risico dat er terug wordt gegrepen op werkwijzen uit de 

oude situatie. Er zal aandacht moeten worden besteed aan cultuur en de bijbehorende 

rituelen en mythen. Medewerkers zullen moeten worden aangesproken op hun eigen 

krachten en mogelijkheden, omdat zij de potentie hebben om de situatie te veranderen. 

Ten slotte hoort bij het vernieuwingsproces een bijbehorende visie op leidinggeven 

(ibidem: 16).  

2.1.3 Aangrijpingspunten voor verandering 

Binnen organisaties zijn de meest uiteenlopende aangrijpingspunten voor verandering 

aanwezig. Koeleman gebruikt het Evenwicht-Samenhang-Heterogeniteit model, kortweg 

het ESH-model, waarbij hij zich baseert op Weggeman e.a. (1992). Dit model (figuur 

2.1.) behandelt de volgende aangrijpingspunten voor een organisatieverandering: 

strategie, structuur, cultuur, managementstijl, personeel en systemen; 

 
 
Figuur 2.1. Gebaseerd op het ESH-model (Weggeman e.a., 1992), in: Koelman (1997: 53). 

 

Strategie behelst de manier waarop (en het geheel waarmee) de vooraf opgestelde 

doelen van de organisatie worden nagestreefd; het zogenaamde actieplan. 

Herpositionering binnen een organisatie of nieuwe product/marktcombinaties vallen hier 

bijvoorbeeld onder. Structuur is de taak-, verantwoordelijkheids- en 

bevoegdheidsverdeling en de compensatie daarvan. Decentralisaties, het invoeren van 
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een divisiestructuur of het ‘verplatten’ van de organisatie zijn voorbeelden van 

structuurveranderingen. Deze vorm van verandering brengt aandachtspunten met zich 

mee. De tijd tussen de eerste aankondiging en de daadwerkelijke verandering voor de 

medewerker is vrij lang. Hierdoor kan onrust en onzekerheid onder medewerkers 

ontstaan. Bij structuurveranderingen is het vaak lastig om snel wijzigingen door te 

voeren. Cultuur is het geheel van gemeenschappelijke waarden en normen van een 

groep mensen en het daaruit voortvloeiende gedrag. Deze vorm betreft een wijziging in 

de manier van denken en werken van medewerkers in de organisatie en van het daaraan 

ten grondslag liggende patroon van normen en waarden. Het gaat hierbij om het helder 

krijgen van de ‘nieuwe verwachtingen’ die aan medewerkers worden gesteld en om het 

ondersteunen van de medewerkers in hun nieuwe rol. Dit proces is moeizaam en 

ingrijpend. Managementstijl is het geheel van kenmerkende gedragspatronen van het 

management. Personeel is het geheel van karakteristieken en vaardigheden van 

medewerkers. Systemen zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks 

functioneren wordt gestuurd. Bij systemen kan men zowel denken aan harde systemen, 

zoals automatisering, als aan zachte systemen, zoals het beoordelingssysteem (ibidem: 

21).  

 De volgorde van elementen in dit model is willekeurig. De elementen hangen 

onderling met elkaar samen en zijn alle zes even belangrijk. Onderling vertonen de 

elementen samenhang. Dit houdt in dat wanneer iets verandert in één van de elementen, 

dit direct consequenties heeft voor de andere elementen. Veranderingsprocessen zullen 

zich vaak in eerste instantie richten op de aspecten strategie, structuur, cultuur en 

systemen, meent Koeleman (ibidem: 21).  

 In de praktijk blijkt dat in een veranderingsproces in eerste instantie veel 

aandacht wordt besteed aan de harde factoren, zoals structuren, systemen en 

werkprocessen. De minder harde factoren, zoals cultuur, stijl van leidinggeven en 

personeel komen pas later aan de orde. En juist dit punt kan tot probleem leiden, aldus 

Koeleman (ibidem: 23). Laten we eens terugdenken aan het zaadje en de ontwikkeling 

daarvan tot een boom. Belangrijk hierbij was dat een manager zijn ogen open moet 

houden voor de belemmerende factoren die de groei van een organisatie kunnen 

belemmeren. De volgende paragraaf behandelt welke factoren hiermee bedoeld worden 

en waarom veranderen binnen organisaties als lastig wordt bevonden. 

2.1.4 Waarom veranderen lastig is 

Diverse studies wijzen uit dat de acht belangrijkste belemmerende factoren om 

veranderingen te realiseren voortkomen uit de aanpak en inrichting ervan. Deze bronnen 

zijn gebaseerd op onderzoek van Reijnders (2006: 48). 

 De eerste factor die een belemmering kan zijn, is gebrek aan voldoende tijd en 

middelen. Een belangrijk probleem bij organisatieverandering is dat managers van een 
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organisatie vaak niet toekomen aan de ‘vertaling’ van de veranderingen naar hun 

afdelingen. Omdat veranderingen vaak snel plaatsvinden en er veel gelijktijdig gebeurt, 

is vaak te weinig tijd voor de verschillende fasen van het proces en krijgen medewerkers 

daardoor te weinig tijd om te wennen aan de veranderingen. Tevens blijkt vaak 

onduidelijk te zijn hoe de verandering plaats moet vinden en is er qua middelen in tijden 

van verandering onvoldoende (gekwalificeerd) personeel om veranderingen én het 

lopende werk goed te kunnen doen.  

 Daarnaast treedt gebrek aan voldoende informatie en communicatie over 

veranderingen veelal op als belemmerende factor. Door gebrek aan duidelijkheid binnen 

de organisatie over de doelstellingen, de voortgang, de eventuele ontslagen en de 

aanpak van de verandering kan bij medewerkers een gevoel van onzekerheid ontstaan, 

waardoor medewerkers de informatie als eerste via het informele communicatie 

verkrijgen. Het geruchtencircuit is hier een veel voorkomend voorbeeld van. 

 Een derde factor is dat vaak onvoldoende aandacht is voor het  creëren van 

betrokkenheid onder medewerkers. Omdat het management veelal bezig is met eigen 

activiteiten rondom het veranderingsproces, wordt de potentiële bijdrage van 

medewerkers vaak onderbenut. Het blijkt dat managers veronderstellen dat de 

probleemanalyse via verscheidene communicatiemiddelen door het middenkader is 

overgedragen aan de medewerkers, terwijl laatstgenoemden dit vaak handers ervaren. 

Medewerkers hebben vaak het gevoel hun ideeën en ervaringen onvoldoende kwijt te 

kunnen. De ruimte voor hen om invloed op het veranderingsproces uit te voeren is 

minimaal.  

 Vaak zijn er spanningen binnen en tussen teams. Dit hangt samen met 

machtsverschillen die als belemmerende factor optreden wanneer men over wil gaan tot 

een organisatieverandering. Door de organisatieverandering staan machtsverschillen ter 

discussie. Verschillende partijen zullen zich richten op het veilig stellen eigen belangen, 

doelstellingen en machtspositie. Iedereen strijdt voor zijn eigen hachje.  

 Het handelen van leden van het strategisch management en de door hen gekozen  

veranderaanpak kan eveneens een factor zijn. Het veranderingsproces kan belemmerd 

worden doordat onvoldoende aandacht is voor de aanpak, de inrichting en het verloop 

van het veranderingsproces. In sommige gevallen wordt een verandermanager 

aangesteld. Deze kan ook belemmerd zijn wanneer hij mensen een blauwdruk 

voorschrijft en weinig inbreng van anderen tolereert.  

 De veranderhistorie kan ook een rol spelen. Medewerkers kunnen mogelijk 

tegenwerken omwille van ervaringen en wrok uit het verleden. Voorgaande 

organisatieveranderingen kunnen mogelijk ‘littekens’ bij managers dan wel medewerkers 

hebben achtergelaten, waardoor vooraf al weinig enthousiasme bestaat om met een 

nieuwe verandering aan de slag te gaan. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om nieuwe 
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veranderingen positief te omarmen. Men kan door een veelheid aan veranderingen 

‘verandermoe’ worden.  

 Een factor die tevens genoemd moet worden, is een te gefragmenteerde 

probleemanalyse. Vaak heeft het management onvoldoende zicht op de complexiteit van 

het probleem waardoor een probleem niet altijd in zijn volle omvang wordt overzien en 

geanalyseerd.  

 Tenslotte speelt een verschillend perspectief op de verandering nog een bepalende 

rol. Verschillende partijen hebben een verschillend perspectief in het veranderingsproces. 

Het probleem is dat partijen vaak te weinig op de hoogte zijn van de gezichtspunten van 

elkaar. Het management stelt vaak ten onrechte dat haar denkproces, de analyse van de 

problemen en de gekozen oplossing worden gedeeld door de anderen in de organisatie. 

Er wordt (te) gemakkelijk gedacht dat medewerkers begrijpen wat hun aandeel in het 

realiseren van de verandering is en dat zij daar vanzelf invulling aan zullen geven.   

 

Wanneer we terugblikken in deze paragraaf, zien we dat communicatie een belangrijke 

rol speelt in het organisatieveranderingsproces. ‘Uit een grootschalig onderzoek onder 

bedrijven die de laatste jaren een fusie hebben meegemaakt, bleek 70% van de 

respondenten het succes van de fusie achteraf te verklaren uit de werkwijze waarop het 

veranderingsproces door middel van interne communicatie was begeleid’, aldus 

Koeleman (2002: 14). In het volgende hoofdstuk zal daarom de interne communicatie 

van organisaties onder de loep worden genomen. 

2.2 Interne communicatie 

 

Veranderingsvraagstukken zijn niet los te zien van communicatieprocessen in 

organisaties, aldus Stoter (1997: 12). Communicatie is van belang in alle fasen van de 

organisatieverandering. Zowel in de diagnosefase, de ontwerpfase en tijdens de 

implementatie ervan speelt communicatie een centrale rol. Stoter meent dat 

communicatie dé kritische succes- en faalfactor is van bedrijfsprocessen en in het 

bijzonder van management- en organisatieveranderingsprocessen.  En Stoter is, zo zal 

later in deze paragraaf blijken, niet de enige die een belangrijke rol voor communicatie 

ziet weggelegd tijdens organisatieveranderingen.  

 In dit hoofdstuk zal daarom dieper op de rol van interne communicatie in worden 

gegaan. Hiervoor zal in paragraaf 2.2.1. allereerst een definitie van het begrip 

‘communicatie’ worden gegeven, waarna vervolgens dieper op het meer specifieke begrip 

‘interne communicatie’ in zal worden gegaan. Daarna zullen in paragraaf 2.2.2. 

communicatiemodellen behandeld worden. In paragraaf 2.2.3. worden vervolgens de 

oogpunten van waaruit interne communicatie kan worden gezien behandeld, waarbij met 

name de begrippen informatievoorziening en communicatiecultuur verder uitgediept 
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zullen worden. In het verlengde hiervan zal in worden gegaan op het begrip 

informatierijkheid en ook zullen verschillende communicatiekanalen aan bod komen.  

2.2.1 Definiëring van (interne) communicatie 

Velen hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag wat het begrip ‘interne 

communicatie’ exact inhoudt. Echter, voordat een omschrijving van interne communicatie 

zal worden gegeven, zal allereerst in worden gegaan op de definitie van het begrip 

communicatie in het algemeen. Reden om tevens het begrip communicatie onder de loep 

te nemen, is vanwege het feit dat het begrip vaak wordt toegepast zonder dat men zich 

realiseert welke betekenis men toekent aan de term. Van Ruler (1995: 31) constateert in 

haar onderzoek naar het werk van Nederlandse communicatiemanagers dat het feit dat 

communicatie wordt gebruikt zonder dat men zich realiseert welke betekenis men 

toekent aan de term, er de oorzaak van zou kunnen zijn dat de omschrijving die men 

geeft niet altijd en niet per se gelijk is aan de opvattingen die men huldigt over het 

gebruik van communicatie en de effectiviteit ervan, en zelfs dat men verschillende 

opvattingen daarover tegelijkertijd hanteert. Door een eenduidige omschrijving van 

communicatie te geven, zal het begrip consequent worden gehanteerd. 

Niet iedereen is het met deze redenatie eens. Enkele toonaangevende auteurs die 

veel onderzoek op het gebied van communicatie hebben verricht, zijn anders te werk 

gegaan. Stoter (1997: 19) geeft aan dat te vaak gesproken wordt over 

éénrichtingsdenken wanneer we het over communicatie hebben. Vaak vinden we bij 

auteurs die op deze manier over communicatie praten de volgende definitie: ‘Een proces 

waarin door een zender informatie via een kanaal naar de ontvanger wordt 

getransporteerd met het doel enigerlei effect bij die ontvanger te bewerkstelligen’ (Van 

Cuilenburg e.a., 1991: 10).  

Stoter is het met deze bewering oneens en komt vervolgens met zijn definitie van 

communicatie over de brug. Stoter geeft aan dat pas sprake is van communicatie als het 

proces van informatietransmissie leidt tot enig effect, bijvoorbeeld in een kennisattitude- 

of gedragsverandering, of in de zin van gemeenschappelijke betekenis of 

standpuntvorming. Stoter meent dat met deze opvatting meer recht wordt gedaan aan 

het tweerichtingskarakter van communicatieprocessen waarbij de rollen van zender en 

ontvanger voortdurend kunnen veranderen. Dit is ook het geval in een dialoog, waarbij 

de voortzetting en rolwisseling plaatsvindt op basis van teweeggebracht effect (in 

gedrag, kennis of houding).  

Echter, in het boek van Stoter treffen we geen definiëring aan van het begrip 

interne communicatie. En dat terwijl zijn werk zich richt op de rol van interne 

communicatie binnen organisaties. Koeleman, daarentegen, geeft een bijzonder 

specifieke omschrijving van interne communicatie: 
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‘Interne communicatie is de intentionele productie van boodschappen waarop 

ontvangst en interpretatie kunnen plaatsvinden. Dit proces vindt plaats binnen 

een organisatie in een informationele en relationele context, die mede vormend is 

voor de betekenis die gegeven wordt aan boodschappen. Iedereen in de 

organisatie kan producent of ontvanger zijn’ (Koeleman, 2002: 27).  

 

Koeleman spreekt, in tegenstelling tot Van Cuilenburg e.a., niet over ‘zenders en 

ontvangers’, maar van ‘producenten van boodschappen’, die overal in de organisatie 

kunnen zitten. Koeleman haalt de ‘informationele-’ en ‘relationele context’ aan. De 

informationele context duidt op het informatiekundige perspectief waarop communicatie 

is te benaderen. Deze term hangt samen met begrippen als controle, logica en 

besluitvorming.  

 

‘The informative presenter concentrates on selecting and organizing the necessary 

details so that, above all else, the message is clearly understood. Message 

content is neutral, precise, controlled, and organized to progress step-by-step. 

Delivery accents ideas in that leaves no room for ambiguity’ (Rogers en 

Hildebrandt, 1993: 128).  

 

De relationele context duidt op de (hiërarchische) relatie die mensen met elkaar hebben. 

‘Relational presentations (…) are intended to establish credibility, build rapport, and 

generate trust, perhaps in an effort to arrange an agreement, a compact, or a covenant 

of some sort’ (ibidem: 128). Deze context heeft invloed op de betekenis die wordt 

gegeven aan de communicatie, aldus Koeleman (2002: 27).  

 Echter, hoe eenduidig de omschrijving van Koeleman van het begrip interne 

communicatie ook is, de definiëring van communicatie in het algemeen ontbreekt. Van 

Putte geeft aan dat het mogelijk is dat Koeleman bewust probeert om de problemen die 

aan het omschrijven van communicatie kleven, te omzeilen. Immers, al decennia geleden 

constateert onderzoeker Stappers (1983: 35) dat er legio omschrijvingen van 

communicatie bestaan die vaak verwant zijn, maar tegelijkertijd verschillende aspecten 

benadrukken. Dit maakt het des te lastiger om een eenduidige omschrijving van het 

begrip te geven. Maar is het dan beter om de term helemaal niet meer te gebruiken 

aangezien de term zo veel en zo verscheiden wordt gebruikt? Het antwoord is: ‘nee’, 

meent Van Putte. Ze zegt hierover het volgende:  

 

‘De definitie van communicatie die een auteur expliciet of impliciet kiest, verraadt 

zijn visie op communicatie. Deze visie heeft consequenties voor wat er aan bod 

komt in de loop van zijn verhaal en hoe dit aan bod komt. Zo zal een auteur die 
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communicatie omschrijft als zenderactiviteit, in zijn betoog over interne 

communicatie die zenderactiviteit moeten benadrukken. Een auteur die 

daarentegen in de definiëring de nadruk legt op de uitwisseling van boodschappen 

tussen partijen doet er geen goed aan één van deze partijen (veelal de 

ontvangende) te negeren’ (Van Putte, 2002: 12). 

 

Het helder maken van de visie van de auteur wordt nog belangrijker wanneer normen 

gesteld gaan worden aan de communicatie en betoogd zal worden wat zoal gedaan kan 

worden om ‘goede’ of ‘geslaagde’ communicatie te verkrijgen. En aangezien dit in het 

onderzoek aan de orde zal worden gesteld, zal daarom nu eerst een omschrijving worden 

gegeven van het begrip communicatie. Voor een volledige definiëring van dit begrip 

wordt de omschrijving Van Putte aangehaald. Reden dat juist deze definitie wordt 

gehanteerd, is omdat deze definitie de lading van het begrip het beste dekt. Van Putte 

omschrijft communicatie als volgt: 

 

‘Communicatie is het in een context van informationele, relationele en situationele 

factoren intentioneel produceren van boodschappen, waarop ontvangst en 

interpretatie kan volgen. Hiermee wordt een relatie tussen zender(s) en 

ontvanger(s) vormgegeven.’ 

 

In navolging daarvan geeft Van Putte (2002: 79) de volgende omschrijving van het 

begrip ‘interne communicatie’: 

 

‘Interne communicatie is het binnen een organisationele, relationele en 

informationele context intentioneel produceren van boodschappen, waarop 

ontvangst en interpretatie kan volgen. Hiermee wordt een relatie tussen zender(s) 

en ontvanger(s) vormgegeven. De organisationele context bestaat uit de 

elementen strategie en beleid, samenhang, cultuur en omgeving die voor iedere 

organisatie anders zijn.’ 

 

In de volgende paragraaf zal dieper op de zojuist genoemde omschrijvingen in worden 

gegaan. 

2.2.2 Communicatiemodellen 

Om tot de definiëring van het begrip (interne) communicatie te komen, heeft Van Putte 

een communicatiemodel ontwikkeld (figuur 2.2.).  
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Figuur 2.2. Gebaseerd op het Model van interne communicatie (Van Putte, 2002: 77).  

 

In dit model neemt de ‘boodschap’ een centrale plaats in. De aanwezigheid van een 

boodschap, een opzettelijk gemaakte informatiebron, vereist het bestaan van een 

zender. De relatie tussen de zender en de boodschap (de zender produceert de 

boodschap) is in de figuur met een pijl weergegeven. Communicatie is zodoende 

intentioneel en betreft het opzettelijk te kennen geven van informatie.  

Het model gaat er vanuit dat de potentie tot ontvangst van de  boodschap 

bestaat. Echter, deze ontvangst is geen voorwaarde om van communicatie te mogen 

spreken. Met andere woorden: reciprociteit, oftewel wederkerigheid, wordt niet 

verondersteld. Evenmin is het bereiken van succes (de doelstellingen van de zender 

worden gerealiseerd) voor communicatie relevant. Er is dus een ontvanger, die in een 

potentiële relatie tot de boodschap staat. Deze relatie is met een gestippelde lijn in het 

figuur aangegeven (Van Putte, 2002: 49). Zender en ontvanger kunnen van rol wisselen. 

De posities ‘zender’ en ‘ontvanger’ tonen de rollen aan die subjecten op zich kunnen 

nemen.  

Het model beschrijft drie soorten contexten. Allereerst de informationele context 

die alle boodschappen betreft. Ten tweede komt de relationele context aan bod die de 

wederzijdse relatie tussen de zender en de ontvanger van de boodschap weergeeft. 

Zowel de informationele context als de relationele context betreffen de boodschap en 

worden daarom in het model weergegeven door middel van een omkadering van de 

boodschap. Ten slotte, betreft de derde en tevens laatste context, de situatie. De situatie 

houdt alle overige factoren in die invloed hebben op het communicatieproces. De situatie 

is daarom als overkoepelende context geschetst in het model.  
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 In tegenstelling tot het algemene communicatiemodel worden in het interne 

communicatiemodel de begrippen: strategie en beleid, samenhang, cultuur en omgeving 

toegevoegd.  Strategie en beleid betreft allereerst de doelen die de organisatie zich stelt 

en de activiteiten die ontwikkeld worden om deze doelen te bereiken. Het gaat hierbij om 

een voortdurend proces. Voortdurend wordt geanticipeerd op omgevingsontwikkelingen 

vanuit de rol en de mogelijkheden die de organisatie heeft en nastreeft. Samenhang 

duidt vervolgens op de onderlinge afhankelijkheid tussen de relaties. Cultuur kan 

(evenals de begrippen ‘communicatie’ en ‘organisatie’) op verschillende manieren worden 

ingevuld. Cultuur kan gezien worden als omgevingsfactor, als afzonderlijk element van 

de organisatie, als dimensie van alle andere organisatiefactoren of zelfs als metafoor van 

de organisatie (Hofstede, 2007: 17-26). Door anderen waar Van Putte (2002: 75) naar 

verwijst, onder wie Pepper (1995), wordt cultuur als metafoor van communicatie 

beschouwd. Ondanks de verschillende opvatting die er over het begrip heersen, wordt 

het belang van cultuur voor het functioneren van een organisatie unaniem erkend. 

Vervolgens haalt Van Putte Kok (1994) aan die meent dat elke afdeling anders 

functioneert, waardoor een organisatie niet één maar meerdere culturen kent en 

daardoor ook niet één managementstijl, maar meerdere, afdelingsgebonden stijlen. 

Bovendien is het streven naar één cultuur niet altijd wenselijk, meent Van Putte. De 

poging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, kan ten koste gaan van de creativiteit 

binnen een organisatie.  

Het laatste begrip dat in het interne communicatiemodel wordt toegevoegd, is de 

omgeving. De omgeving is een factor met een sterke invloed. Dit is het geval bij het 

voortbestaan van de organisatie, maar ook op het ontstaan ervan. Hiervoor moet immers 

een bepaalde behoefte bestaan. ‘De organisatie is dus afhankelijk van de omgeving, 

maar de omgeving is in bepaalde mate ook afhankelijk van de organisatie’ (Van Putte: 

1998: 76).  

 

Nu de definitie van het begrip ‘interne communicatie’ helder is, is het van belang om het 

type informatie te behandelen. Immers, uit historisch overzicht is gebleken dat interne 

communicatie steeds meer onderwerpen omvat, aldus Koeleman (1997: 19). Informatie-

uitwisseling kan betrekking hebben op de werkzaamheden en taken van medewerkers, 

op het motiveren van medewerkers en bijvoorbeeld op de situatie van de organisatie als 

geheel.  

  

‘Informatie is het bloed van de organisatie. Het zorgt ervoor dat alle onderdelen 

van voldoende ‘zuurstof’ en ‘voedingsstoffen’ worden voorzien. In grote lijnen is 

onderscheid te maken in taakinformatie ten behoeve van het primaire proces, 

beleidsinformatie, P&O-informatie en motiverende informatie’ (ibidem: 20). 
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Taakinformatie is de eerste soort van informatie. Taakinformatie omvat allereerst de 

informatie die medewerkers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Informatie over 

productie-eisen valt hier bijvoorbeeld onder.  

 Daarnaast hebben organisaties met beleidsinformatie te maken. Beleidsinformatie 

omvat de informatie aan medewerkers over beleidsbeslissingen in het bedrijf en de visie 

over de toekomst, zoals informatie over een reorganisatie.  

Een dilemma waar managers regelmatig voor staan, is het feit dat het niet altijd 

mogelijk is om informatie over bepaalde keuzes in een vroeg stadium bekend te maken. 

Zo zal bijvoorbeeld met concurrentiegevoelige informatie voorzichtig om moeten worden 

gegaan. Toch dienen managers bewust te zijn dat het informeren van het personeel een 

continu proces zal zijn. Zo zullen organisaties die gaan reorganiseren niet vanaf de start 

van de reorganisatie met een intern communicatieplan moeten komen. Op dat moment 

zal het personeel (terecht) een argwanende houding aannemen. Daarnaast 

onderschatten veel managers vaak aan welke informatie de medewerkers behoefte 

hebben. Medewerkers willen het gevoel hebben dat ze niet worden buitengesloten en 

willen zo veel mogelijk bij alle zaken binnen de organisatie op de hoogte zijn.  

 Een derde soort van informatie is P&O-informatie. P&O-informatie betreft 

informatie van de afdeling Personeel en Organisatie en soms de Facilitaire Dienst over 

huishoudelijke zaken, faciliteiten en regelingen. ‘Bij huishoudelijke zaken kan men 

denken aan informatie over de totale organisatie, de aanwezige facilitaire diensten, zoals 

de receptie, reproafdeling en administratie en de wijze waarop men van deze diensten 

gebruik kan maken’ (ibidem: 23).  

 Ten slotte kunnen we motiverende informatie onderscheiden. Koeleman haalt 

Herzberg (1987) aan die onderscheid maakt tussen zogenaamde hygiënefactoren en 

motiverende factoren. Hygiënefactoren zijn factoren die bij het ontbreken ervan onvrede 

veroorzaken. Daar tegenover staat logischerwijs dat een toename van motiverende 

factoren ervoor zorgt dat medewerkers met meer enthousiasme werken. Interne 

communicatie is volgens Koeleman te zien als een hygiënefactor. Immers, slecht 

functionerende interne communicatie kan demotiverend werken. ‘Een goede interne 

communicatiestructuur moet ervoor zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de 

algemene voorschriften, het beleid, de eisen die aan taken worden gesteld en de 

werkomstandigheden’ (Koeleman, 1997: 26).  

Andere voorbeelden van hygiënefactoren zijn: de werkomgeving van 

medewerkers en de arbeidsomstandigheden. Motiverende factoren daarentegen zijn 

bijvoorbeeld het hebben van succes, erkenning van dat succes of het realiseren van 

vooruitgang. Kortom, factoren die bijdragen aan het gevoel van persoonlijk succes van 

de medewerker.  
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2.2.3 Oogpunten van communicatie in organisaties 

Bijna overal binnen organisaties is sprake van communicatie. Niets is te organiseren 

zonder communicatie. Stoter (1997: 14) verwoordt het als volgt: ‘Communicatie is 

overal, maar niet alles is communicatie’. Hiermee duidt hij op het feit dat communicatie 

gezien kan worden als integraal onderdeel en niet als een opzichzelfstaand aspect. 

Communicatie kan gezien worden vanuit diverse oogpunten, ook wel gezichtspunten 

genoemd. Stoter onderscheidt respectievelijk: informatievoorziening, 

communicatiestructuur, communicatiecultuur en communicatiestrategie.  

Stoter legt in zijn werk de focus op de informatievoorziening en 

communicatiecultuur. Een gebrek hierbij is dat Stoter niet duidelijk maakt waarom hij 

juist deze elementen verder uitdiept en waarom hij de andere twee oogpunten minder 

centraal stelt. Desalniettemin, geeft zowel de informatievoorziening als de 

communicatiecultuur een interessante kijk op de zaak. Immers, informatievoorziening 

richt zich kort gezegd op de informationele basis van communicatie, waardoor zij een 

belangrijke focus biedt in dit onderzoek. De nadruk ligt hierbij op begrippen als 

informatie, perceptie, informatiewaarde, informatieverwerkingsprocessen, en gebruikte 

media. Deze begrippen vormen gezamenlijk een belangrijk aspect, namelijk 

informatierijkheid, dat later aan de orde zal komen.  

Naast de informatievoorziening is ook de communicatiecultuur een interessant 

oogpunt van waaruit communicatie gezien kan worden. De reden dat de focus tevens op 

dit begrip komt te liggen, is vanwege het feit dat de boodschap tijdens communicatie 

gemaakt wordt met behulp van zenders en ontvangers. De manier waarop de 

communicatie tussen deze groepen mensen verloopt, is daarom interessant. Mastenbroek 

(1998: 91) zegt in zijn werk het volgende: ‘De uitwisseling van informatie vindt plaats 

via communicatiekanalen die de stromen van informatie verwerken in alle richtingen, 

top-down, bottom-up, horizontaal en diagonaal.’  

Met de twee zojuist genoemde concepten kan expliciet gemaakt worden wat met 

communicatie in organisaties bedoeld wordt. Daarom is gekozen om, evenals Stoter, een 

afbakening te maken en met name in te gaan op de informatievoorziening en 

communicatiecultuur in de komende paragrafen. 

2.2.3.1. Informatievoorziening 

Uit paragraaf 2.2.2. is gebleken dat wat met communicatie bedoeld wordt, lang niet altijd 

duidelijk is. Met name wanneer we te maken hebben met organisatie- en veranderkunde 

zijn verschillende perspectieven op communicatie mogelijk. In deze paragraaf zal 

communicatie als informatietransmissieproces centraal staan. 

 Zonder informatie is er geen sprake van communicatie. Informatie kan gezien 

worden als de brandstof van communicatie. Op de informatie die er is, kan de 
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communicatie draaien. Om communicatie als transmissieproces te zien, zullen we terug 

moeten blikken op een klassiek theoretisch model.  

 De Mathematical Theory of Communication van Shannon en Weaver (1949) kan 

beschouwd worden als de grondslag van de communicatiewetenschap. Informatiewaarde 

wordt door Shannon en Weaver uitgedrukt in termen van onzekerheidsreductie. Dit 

houdt in dat de informatiewaarde toeneemt naarmate meer onzekerheid wordt 

weggenomen. De kracht van dit model is dat de aandacht ligt op belangrijke 

communicatieaspecten; namelijk het feit dat het doel van communicatie een poging is tot 

beïnvloeding van degene tot wie de boodschap is gericht in diens handelswijze(n), 

bestaande uit zowel gedrag als houding.  

 Het model van Shannon en Weaver is een typisch voorbeeld van een procesmodel 

waarbij de transmissie van informatieboodschappen centraal staat. De basis van het 

model is lineair. Dat betekent dat communicatie als een proces wordt opgevat waarin 

gebeurtenissen elkaar opvolgen;  

 

‘In het model is er een informatiebron (source) die een boodschap (message) 

produceert als een keuze uit meerdere boodschappen. De boodschap kan bestaan 

uit geschreven woorden, gesproken woorden of iets anders. De zender codeert de 

boodschap via een kanaal (channel) die enige ruis (noice) kan veroorzaken. De 

source is daarbij een zogenaamde beslisser, dat wil zeggen dat hij beslist wat hij 

gaat zenden uit een set van mogelijke boodschappen’ (Stoter, 1997: 40). (Zie 

figuur 2.3.) 

 

 
 
Figuur 2.3. Gebaseerd op het Communicatiemodel volgens Shannon en Weaver (1949), in: Stoter (1997: 41) 

 

Het model van Shannon en Weaver is nog steeds in zekere mate actueel, vooral in relatie 

tot telecommunicatie of datacommunicatie, en zelfs in het kader van de elektronische 

snelweg, meent Stoter (1997, 42). Stoter geeft aan dat het model als beperking heeft 
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dat ze zeer de nadruk legt op het lineaire proces, zendergericht is en voorbijgaat aan 

vooral aspecten als interactiviteit en betekenisvorming. Stoter voegt daar aan toe dat het 

model, ondanks de nodige kritiek, de tand des tijds toch redelijk heeft doorstaan en dat 

zij nog steeds als goed vertrekpunt dient. 

 Ook Van Putte geeft in haar werk aan dat het model van Shannon en Weaver vaak 

bekritiseerd is. Van Putte (1998: 22) zegt dat er een opvatting achter schuil zou gaan 

van menselijke communicatie als rechtlijnig en lineair. Menselijke communicatie houdt 

hierin een causale relatie tussen de boodschap van de zender en de reactie van de 

ontvanger in. Deze natuurwetenschappelijke manier van denken is ongeschikt voor het 

verklaren van menselijk gedrag. Ze negeert namelijk dat partijen hierbij ook zelf 

bedoelingen hebben. Bovendien zou verondersteld worden dat een boodschap relatief 

intact naar de ontvanger en van daaruit naar de bestemming (zijn hersenen) kan worden 

getransporteerd.  

 Beide punten van kritiek op het transportmodel acht Van Putte onterecht; 

 

‘Het eerste is onterecht omdat Shannon en Weaver nooit gepretendeerd hebben 

een model voor menselijke communicatie te ontwerpen. Het tweede is ook 

onterecht omdat het in de mathematische communicatietheorie juist gaat om het 

zo accuraat mogelijk overbrengen van een boodschap. De kritiek zou zich dan ook 

niet op het model op zich moeten richten, maar op de toepassing ervan op de 

menselijke communicatie.’ 

 

In lijn van de transmissiebenadering ligt het veelbesproken begrip informatiewaarde. In 

navolging van Davis en Olsen (1985) vatten we informatiewaarde op in de termen van 

haar gevolgen: kwaliteit van voorgenomen of actuele beslissingen, acties of plannen. 

Informatiewaarde uitgedrukt in termen van reductie van onzekerheid, zoals zojuist is 

besproken bij Shannon en Weaver, is meer een begrip zoals in de nieuwstheorieën wordt 

gehanteerd. Hierbij gaat het om de onwaarschijnlijkheid dat iets zich voordoet. Hoe 

groter de onzekerheid bij de ontvanger, des te groter de informatiewaarde. Dit is in 

overeenstemming met de oude journalistenlogica, namelijk dat ‘hond bijt man’ geen 

nieuws is en ‘man bijt hond’ wel. ‘Het zeldzame en onverwachte dat zich toch voordoet, 

levert het meeste nieuws op’ (Van Cuilenburg e.a., 1992: 18). Binnen organisaties gaat 

het primair om goede kwaliteit van beleid en bij veranderingen binnen organisaties om 

de onzekerheid van individuen, aldus Stoter (1997, 44). Informatiewaarde komt pas in 

het communicatiebegrip tot uitdrukking: wat gebeurt er met de informatie die 

uitgewisseld wordt? Informatie is de basisvoorwaarde voor goede beslissingen.  

Echter, Stoter geeft aan dat informatie niet de enige factor is die de kwaliteit van 

beslissingen beïnvloedt. De interpretatie, de snelheid en de beoordelingsbekwaamheid, 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
28 

de machtsprocessen en cultuurverschillen bepalen eveneens de kwaliteit van beslissingen 

en beleid.  

 Binnen de sociale psychologie, maar tevens binnen de bedrijfskunde, wordt 

voortdurend aangetoond dat ondanks de beschikking over de juiste informatie niet altijd 

vanzelfsprekend consequenties volgen op gebied van houding, gedrag en beslissingen. Er 

bestaat, met andere woorden, een paradox ten aanzien van beschikbare informatie en 

genomen acties of maatregelen.  

 

‘Er is dus geen één op één relatie tussen informatietransmissie en effecten in 

termen van beslissingen, acties, opvattingen, attitude en gedrag. Informatiekunde 

die de informatievoorziening in het besluitvormingsproces bestudeert, is dus 

slechts een deelproces in de studie naar beleid en management. Vanzelfsprekend 

blijkt het niet tijdig hebben van de juiste informatie een bijna pertinente 

doodsteek’, aldus Stoter (ibidem: 45).  

 

Informatie in haar vormgeving kent verscheidene beoordelingsaspecten. Stoter 

onderscheidt er vier: 

 

• Relevante informatie 

Hierbij draait het om de vraag of de informatie aansluit op de 

informatiebehoeften die voortkomen uit bedrijfs- en managementprocessen. 

Daarnaast heeft relevantie betrekking op de juiste hoeveelheid informatie; een 

te grote hoeveelheid informatie leidt tot vertraging van beslissingen en stress 

bij de verwerking.  

• Toegankelijkheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid 

Dit houdt de vraag in hoe eenvoudig de informatie te bereiken is, of zij op een 

duidelijke manier te verkrijgen is, of de informatie eenvoudig te interpreteren 

is en in welke mate de betekenis en bedoeling van informatie inzichtelijk is. 

• Beschikbaarheid en volledigheid 

Hierbij wordt de vraag gesteld of de informatie in haar geheel beschikbaar is 

en of ze alle informatie over een object omvat. 

• Tijdigheid en snelheid doorstroming 

Dit houdt in of de informatie tijdig beschikbaar is voor het nemen van 

maatregelen. 

 

In aansluiting op de zojuist behandelde theorie zal nu in worden gegaan op de 

Information Richness Theory van Daft en Lengel (1986). Aan de hand van de variabelen 

onzekerheid en dubbelzinnigheid die de informatieverwerking beïnvloeden, beschrijven 
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Daft en Lengel een theorie die rekening houdt met de reikwijdte in effecten van bepaalde 

media. Media beïnvloeden de verwerkingsintensiteit van de hoeveelheid en rijkheid van 

de verwerking van de informatie die aangeboden wordt.  

 Centraal in deze theorie staat het begrip informatierijkheid, waarmee zij de mate 

bedoelen waarin een communicatiemiddel mogelijkheden biedt binnen een zeker 

tijdsinterval begripsverandering bij  de mensen binnen organisaties te bewerkstelligen.  

 Vooral groepscommunicatie (zoals teambesprekingen) en andere vormen van 

face-to-face communicatievormen zijn informatierijk, menen Daft en Lengel:  

 

‘Face-to-face is the richest medium because it provides immediate feedback so 

that interpretation can be checked. Face-to-face also provides multiple cues via 

body language and tone of voice, and message content is expressed in natural 

language’ (Daft en Lengel, 1986: 560).  

 

Daft en Lengel stellen in hun onderzoek dat informatierijke middelen geschikt zijn in 

situaties waarin de problemen onduidelijk zijn wat betreft de interpretatie van de situatie, 

oplossingsrichting en informatiebehoefte. Met andere woorden: in situaties waarin sprake 

is van ongestructureerde problemen. Daarentegen zijn informatiearme middelen juist 

efficiënter bij gestructureerde problemen.  

 Om te bepalen welke media het meest effectief zijn en dus het beste gebruikt 

kunnen worden, hanteren Daft en Lengel de begrippen dubbelzinnigheid en onzekerheid. 

Dubbelzinnigheid ontstaat als er meerdere interpretaties mogelijk zijn:  

 

‘Equivocality means ambiguity, the existence of multiple and conflicting 

interpretations about and organizational situation. High equivocality means 

confusion and lack of understanding. Equivocality means that asking a yes-no 

question is not feasible’ (ibidem: 556).  

 

‘Binnen organisaties gaan managers dubbelzinnigheden uit de weg door zelf informatie 

toe te voegen of door informatie te ontlopen (selectieproces). Dit zal hij eerder doen dan 

een open en kwetsbare opstelling te hanteren’, meent Stoter (1997, 46).  

 Voor het begrip onzekerheid halen Daft en Lengel de definitie van Galbraith 

(1977) aan: ‘Galbraith defined uncertainty as ‘the difference between the amount of 

information required to perform the task and the amount of information already 

possessed by the organization’’. 

 Face-to-face media zijn volgens Daft en  Lengel meer geschikt bij dubbelzinnige, 

niet-eenduidige boodschappen, terwijl geschreven media beter geschikt zijn voor 

ondubbelzinnige boodschappen. Immers, in face-to-face communicatie zijn meer 
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mogelijkheden tot interactie beschikbaar en bovendien kent deze communicatievorm 

meer kenmerken die informatieoverdracht kunnen begeleiden (zoals gezichtsexpressie). 

Juist bij beslissingen die door groepen worden genomen, is het noodzakelijk om de 

interpretaties op één lijn te krijgen.  

 Wanneer de variabelen onzekerheid en dubbelzinnigheid geïntegreerd worden, 

ontstaan vier mogelijkheden: 

 

 
 
Figuur 2.4. Gebaseerd op Schema waarin dubbelzinnigheid en onzekerheid geïntegreerd zijn (Daft en Lengel, 
1998: 227).  
 

 

Informatierijkheid is zoals gezegd:  

 

‘(…) the ability of information to change understanding within a time interval. 

Communication transactions that can overcome different frames of reference or 

clarify ambiguous issues to change understanding in a timely manner are considered 

rich. Communications that require a long time to enable understanding or that cannot 

overcome different perspectives are lower in richness’ (Daft en Lengel, 1986: 560).  

 

Daft en Lengel (ibidem: 560) plaatsen de volgende rangorde aan in rijkheid van media, 

in volgorde van rijke naar arme media: 

1. Face-to-face 

2. Afdelingsoverleg 

3. Telefoon 

4. E-mail/intranet 

5. Persoonlijke documenten, brieven en memo’s en dergelijke 

6. Informatiesystemen 

7. Onpersoonlijke geschreven documenten 
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8. Regels en procedures 

9. Niet-interactieve media als geschreven tekst, televisie, radio en dergelijke 

10. Databases 

11. Numerieke documenten 

 

‘Een belangrijke bijdrage van de Media Richness Theory is het inzicht dat verschillende 

communicatiemedia voor verschillende situaties en doelen gebruikt moeten worden’, 

meent Stoter (1997: 48). De Media Richness Theory geeft een richtlijn aan voor de 

effectiviteit van de verschillende communicatiemedia en communicatie-effecten: 

aandacht trekken (selectiviteit), interesse wekken (selectiviteit, mate van 

betrokkenheid), begrip en kennis stimuleren, attitude via beliefs beïnvloeden (sociale en 

persoonlijke norm en waarde), voorkeur, intentie en evaluatie beïnvloeden (persoonlijke 

effectiviteit), keuzegedrag beïnvloeden (weging) en gedragsbehoud.  

 Markus bekritiseert het werk van Daft en Lengel. Wel geeft Markus (1994) aan dat 

de Media Richness Theory één van de meest invloedrijke theorieën is op het gebied van 

media keuze in organisaties. Hij zegt dat deze theorie aangespoord heeft tot vele 

empirische onderzoeken en dat de theorie duidelijke standpunten heeft over hoe 

managers welke media zouden moeten gebruiken. Echter, Markus (1994: 502) meent 

dat de vooronderstelling ‘rijker is beter’ op het gebied van media niet op gaat. Een groot 

punt van kritiek op het onderzoek van Daft en Lengel is dat geen rekening wordt 

gehouden met de nieuwe elektronische media in moderne organisaties. In tegenstelling 

tot het onderzoek van Daft en Lengel neemt Markus in zijn onderzoek de komst van deze 

nieuwe technologie wel op:  

 

‘(…) by addressing the collective and emergent aspects of media choice more fully 

than information richness theory does, we can dramatically improve our ability to 

explain the adoption, use, and eventually the consequences, of new electronic 

media in modern organizations’ (ibidem: 503). 

 

Markus toont aan dat zelfs arme media (zoals e-mail) gebruikt kunnen worden voor 

complexe communicatie. Rijke media (zoals face-to-face communicatie) zijn niet zozeer 

beter of effectiever dan arme elektronische media. ‘It is not the media per se that 

determine communication patterns but rather the social processes surrounding media 

use’, aldus Markus (ibidem: 502).  

 Tegenwoordig maken organisaties veelvuldig gebruik van nieuwe elektronische 

media. E-mail is hier een goed voorbeeld van. E-mail is een asynchroon (niet-gelijktijdig) 

medium, waarbij een gebruiker met één of meerdere mensen kan communiceren in de 

vorm van een document of bericht dat verstuurd wordt via de computer. Van e-mail 
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wordt gesuggereerd dat het, vanwege het feit dat het zowel ‘geschreven’ en ‘asynchroon’ 

is, relatief laag in rijkheid is. Echter, het feit dat gebruik wordt gemaakt van 

computertechnologie maakt haar weer een stuk sneller dan op papiergebaseerde 

communicatie. Daarom hebben veel onderzoekers e-mail ergens geplaatst tussen de 

telefoon en niet-elektronisch geschreven communicatiemiddelen qua rijkheid en daar is 

Markus het niet mee eens.  

 De reden waarom Markus het met dit punt oneens is, is omdat hij meent dat de 

schaal van informatierijkheid inaccuraat is. Markus beweert dat e-mail een rijker medium 

is dan in de Media Richness Theory wordt gesteld. Zo kan een e-mail, in tegenstelling tot 

een rijk medium als de telefoon, aan meerdere ontvangers wordt gericht.  

 Een ander punt waardoor e-mail volgens Markus een hogere plaats op de schaal 

zou moeten krijgen, is het feit dat het geheugen extern geregistreerd staat en het 

computerverwerkinggeheugen maakt het uniek. De zojuist genoemde twee punten 

hebben een potentiële positieve impact op de participatie van het maken van 

beslissingen binnen organisaties, de verbintenis met een organisatie, het opgeslagen 

geheugen van een organisatie, et cetera.  

 Naast het feit dat de schaal van informatierijkheid inaccuraat zou zijn, haalt 

Markus het feit aan dat de schaal irrelevant is. De reden achter dit idee is dat er meer 

belangrijke determinanten zijn van individueel gedrag dan alleen de persoonlijke 

waarneming van de waarde van media, zoals het wordt vastgesteld in de Media Richness 

Theory. 

Waar de Media Richness Theory de mate van rijkdom van een medium toeschrijft 

aan een medium (en de ontvangst hiervan door een individu), schrijven alternatieve 

modellen (zoals de Critical mass theory en de Social definition theories) de mate van 

rijkdom van een medium toe aan sociaal gedrag. Zo hangt de snelheid van ontmoetingen 

en telefoongesprekken bijvoorbeeld af van de beschikbaarheid van mensen. Snelheid 

hangt bovendien af van het gedrag van deze mensen: zo kan iemand, wanneer de 

telefoon afgaat, bijvoorbeeld niet opnemen of veel later terugbellen. Daft en Lengel 

claimen dat rijke media snel communiceren. Markus haalt deze uitspraak onderuit en 

geeft aan dat erkent moet worden dat het motief van de verantwoordelijkheid in het 

gebruik van een medium het deel is dat een medium rijk maakt. Dit is een sociaal, en 

niet een technologisch fenomeen, meent Markus (ibidem: 507).  

 Een tweede punt waarmee Markus de irrelevantie van de schaal wil benadrukken, 

is het feit dat de nieuwe elektronische technologieën vrij nieuw zijn en dat daardoor 

relatief weinig collectieve ervaring is waar te nemen. ‘Whereas both the telephone and 

the interoffice memo have been common features of intraorganizational communication 

for about 100 years, collective experience with electronic mail is extremely limited’ 
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(ibidem: 509). Er kan dus niet zo snel verwacht worden dat sociale definities van e-mail 

van de ene organisatie vergelijkbaar aan de andere organisatie zijn.  

 Markus heeft in zijn onderzoek bestudeert hoe managers daadwerkelijk over de 

nieuwe elektronische ontwikkelingen denken en in hoeverre ze er gebruik van maken. 

Een resultaat in zijn onderzoek is dat managers e-mail niet onder de rijke media scharen 

wanneer ze het vergelijken met face-to-face communicatie. Toch verkiest het merendeel 

van de managers e-mail als beste medium boven telefonische contact in het dagelijks 

leven.  

 Om deze resultaten kracht bij te zetten, heeft Markus interviews uitgevoerd en 

een vragenlijst opgesteld voor managers. Hieruit bleek dat e-mail in eerste instantie als 

medium wordt ingezet voor werkgerelateerde situaties. De telefoon, daarentegen, werd 

voornamelijk ingezet bij relaties waar men een meer sociale band mee heeft op het werk.  

2.2.3.2. Communicatiecultuur 

Nu we uitvoerig het oogpunt informatievoorziening hebben behandeld, zal nu de 

communicatiecultuur aan bod komen. Stoter (1997: 18) meent dat dit begrip in de 

literatuur nauwelijks wordt uitgewerkt. De wijze waarop werknemers, teams, afdelingen, 

managers en ondergeschikten met elkaar communiceren in een organisatie, wordt door 

Stoter geschaard onder de term communicatiecultuur. Met name in een tijd waarin 

organisaties voortdurend veranderen, is de communicatiecultuur van groot belang. 

Immers, tijdens organisatieveranderingen zal de organisatie moeten proberen om een zo 

goed mogelijk klimaat voor haar medewerkers te scheppen en hen hierdoor aan hun kant 

proberen te houden of krijgen, zodat de weerstand zo veel mogelijk gereduceerd wordt. 

De communicatiecultuur heeft betrekking op sociaal of interactief gedrag binnen 

organisaties. Essentieel hiervoor zijn de gemeenschappelijke verstandhoudingen 

(opvattingen, waarden en normen die men onderling deelt) en betekenisvorming. 

 Stoter meent dat met name het belang van persoonlijke communicatie binnen 

organisaties bijzonder groot is. Hij meent dat persoonlijke communicatie voor de vorming 

van gemeenschappelijke verstandhoudingen of consensus de belangrijkste 

communicatievorm is. Daft en Lengel (1986: 560) delen zijn mening:  

 

‘Communication media vary in the capacity to process rich information. In order of 

decreasing richness, the media classifications are (1) face-to-face, (2) telephone, 

(3) personal documents such as letters or memos, (4) impersonal written 

documents, and (5) numeric documents. The reason for richness differences 

include the medium’s capacity for immediate feedback, the number of cues and 

channels utilized, personalization, and language variety.’  
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Een communicatiecultuur wordt gekenmerkt door bepaalde waardenoriëntaties, aldus 

Stoter (ibidem: 73). Stoter haalt Gibb (1961) aan die twee communicatieculturen 

onderscheidt, namelijk supportieve en defensieve communicatieculturen. Supportieve 

communicatieculturen worden gekenmerkt door openheid. Dit houdt in dat men bereid is 

van de opvattingen en ervaringen van elkaar te leren.  

Defensieve communicatieculturen, daarentegen, worden gekenmerkt door 

defensief, oftewel verdedigend, gedrag. Argyris en Schön (1978: 143) menen dat 

defensief gedrag men ervan weerhoudt om op dubbelslag niveau te leren. Swieringa en 

Wierdsma (2002: 45) geven aan dat het bij dubbelslag leren gaat om het vernieuwen 

van inzichten. Wanneer binnen een organisatie bijvoorbeeld nieuwe systemen worden 

geïmplementeerd, is er sprake van dubbelslag leren. Argyris en Schön (1978: 3) 

hanteren de term double-loop learning: ‘Double-loop learning occurs when error is 

detected and corrected in ways that involve the modification of an organization’s 

underlying norms, policies, and objectives’. Mensen proberen de controle over een 

situatie in eigen hand te houden, zijn erop gericht om in elke situatie te winnen en zullen 

om geen gezichtsverlies te lijden, negatieve gevoelens proberen te onderdrukken en het 

denken laten leiden door impliciet gehouden redeneringen en gedachten.  

 Defensief gedrag blijkt een obstakel voor effectieve persoonlijke communicatie, 

aldus Stoter (1997: 73) die naar Haney (1973) verwijst.  Dit gedrag komt voort uit het 

gevoel van bedreiging. Door dit gevoel te reduceren, verlaagt men de kans op defensief 

gedrag. De gedachte hierachter, wat Gibb (1961) na vele studies concludeerde, is dat bij 

defensief gedrag veel energie verloren gaat in het zichzelf verdedigen. ‘Defensief gedrag 

belemmert de perceptie van andermans motieven, emoties en waarden en bemoeilijkt 

tevens een accurate concentratie op de structuur, de inhoud en de betekenis van 

berichten’, aldus Stoter (ibidem: 73). Een vermindering van defensief gedrag correleert 

met effectieve communicatie. Defensief gedrag vormt een belangrijke barrière in de vorm 

van weerstand bij organisatieveranderingen.  

Met ‘openheid’ bedoelt Gibb de bereidheid om ontvankelijkheid te zijn voor 

ervaring. Openheid bevordert het veranderingsvermogen, omdat het gevoel van het zich 

bedreigd voelen laag is. Zo is leren ook sterk afhankelijk van openheid. Senge spreekt bij 

openheid over twee vormen van openheid: reflectieve en participatieve openheid. 

‘Reflectief slaat op het ter discussie kunnen stellen van eigen opvattingen, ofwel 

zekerheden’ (Stoter 1997: 73). Senge (2000: 497) omschrijft het begrip als volgt: ‘Het 

vermogen om bescheiden te blijven en voortdurend vraagtekens te blijven zetten bij hun 

eigen veronderstellingen en handelswijzen’. Participatief daarentegen betreft het openlijk 

spreken en eerlijk communiceren. ‘Terwijl veel managers beweren open te zijn, blijft dat 

in enige mate beperkt tot participatieve openheid, waarmee ondertussen op dezelfde 
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wijze politiek gedrag en ‘spelletjes spelen’-gedrag voortgezet wordt, met dit verschil dat 

het zeer geavanceerd en subtiel gebeurt’ (Stoter, 1997: 74).  

 Hoewel een open communicatiecultuur verreweg ideaal lijkt, is een dergelijke 

communicatiecultuur niet eenvoudig te bereiken en niet in alle gevallen even 

noodzakelijk. Veel factoren in een organisatie kunnen de openheid belemmeren. Zo kan 

bijvoorbeeld sprake zijn van grote belangentegenstellingen of een te hiërarchische 

structuur, meent Stoter (ibidem: 82).  

 Volgens Stoter zijn defensiviteit en openheid begrippen die relatief zijn ten 

opzichte van elkaar. Dit houdt in dat een gebrek aan openheid defensief gedrag 

impliceert en dat de aanwezigheid van openheid de afwezigheid van defensief gedrag 

impliceert. Openheid en defensief gedrag dienen als onderscheidend element voor 

kenmerken van communicatiecultuurtypen.  

 

Nu de heersende waardenoriëntaties zijn behandeld waardoor communicatiecultuur 

gekenmerkt wordt, is het tevens interessant in te gaan op de informatiestromen waar 

binnen organisaties sprake van kan zijn. De informatiestromen kunnen in verschillende 

richtingen uitmonden: top-down, bottom-up, horizontaal en diagonaal. De top-down 

informatiestroom is de stroom die over het algemeen het sterkst ontwikkeld is in een 

organisatie (Koeleman, 1997: 32). Deze stroom is gericht op de informatievoorziening 

vanuit het management als zender naar de medewerkers als ontvangers. 

Communicatiekanalen met een lage mogelijkheid tot feedback worden hiervoor vaak 

ingezet. Voorbeelden zijn: publicaties op het mededelingenbord, personeelsblad, 

videoconferenties en personeelsbijeenkomsten. ‘Het betreft vaak informatie die ter 

kennisneming wordt aangeboden, meestal met de functie beleid kenbaar te maken, te 

verduidelijken en waar mogelijk te overtuigen. Er is nauwelijks sprake van interacties’ 

(Stoter, 1997: 52).  

 ‘In een top-down communicatieproces kunnen zich diverse problemen voordoen’ 

(Koeleman, 1997: 32). Zo kunnen door de groei van een organisatie te veel tussenlagen 

in de hiërarchie ontstaan. Hierdoor kan een te grote afstand tussen zender en ontvanger 

ontstaan, waardoor de boodschap vervormd aankomt. Deze filtering treedt op, omdat 

elke tussenpersoon de boodschap eerst interpreteert voordat hij hem weer doorgeeft.  

 Een ander probleem dat bij top-down communicatie kan optreden is overbelasting 

van het middenkader. Reden hiervoor is dat het middenkader vaak overspoeld wordt met 

tegenstrijdige informatie. Omdat het management vaak een verkeerde inschatting maakt 

van de informatiebehoefte, krijgen medewerkers de informatie vaak in een laat stadium. 

Het nut en de noodzaak van keuzes worden onvoldoende toegelicht. Hierdoor voelen 

medewerkers zich niet serieus genomen wat kan leiden tot wantrouwen.  
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‘Er is pas sprake van effectieve communicatie in organisaties als de leiding niet 

alleen spreekt, maar ook luistert. In veel bedrijven besteedt het management tien 

keer zoveel aandacht aan het uitdragen van een boodschap als naar het luisteren 

naar informatie van medewerkers. Terwijl medewerkers, omdat zij dicht bij het 

werkproces staan, het beste weten hoe het werk beter kan worden uitgevoerd’ 

(ibidem: 33).  

 

Dit leidt naar de volgende informatiestroom: bottom-up communicatie. Bottum-up 

communicatie betreft de informatiestroom vanuit de diverse organisatiedelen naar het 

management. Het kan hierbij gaan om belangrijke feiten over concurrenten, 

ontwikkelingen en trends, projecten of bijvoorbeeld resultaten. Dit kan op verzoek van 

het management, maar het kan ook op eigen initiatief. ‘Voorbeelden zijn de reacties op 

beleid, kritiek geven, vragen stellen en het wegnemen van onzekerheid of 

onduidelijkheid’ (Stoter, 1997: 52).  

 ‘Net als bij top-down communicatie verloopt bij sterk groeiende organisaties 

bottom-up communicatie moeizaam’, geeft Koeleman (1997: 34) aan. Zaken die in kleine 

organisaties mondeling afgehandeld kunnen worden, dienen in grote organisaties te 

worden geformaliseerd. Het middenkader krijgt er ineens een belangrijke 

communicerende rol bij.  

 Een belangrijke opmerking die nog gemaakt dient te worden, is het feit dat veel 

medewerkers niet geneigd zijn om informatie door te spelen, als zij merken dat hun 

manager daar uiteindelijk weinig of niets mee doet. Een manager zal dus niet alleen 

moeten luisteren, maar zal ook terug moeten koppelen wat hij met de informatie gedaan 

heeft. Ook als hij niets met de informatie gedaan heeft, zal hij (met redenen omkleed) 

moeten uitleggen waarom niets met de informatie gedaan is.  

 Horizontale communicatie is een derde belangrijke informatiestroom. Deze stroom 

kan op twee manieren bekeken worden: op individueel en op afdelings-/divisieniveau. Er 

is volgens Koeleman (ibidem: 35) sprake horizontale communicatie op individueel niveau 

als twee medewerkers van dezelfde afdeling informatie uitwisselen. Deze vorm van 

informatie betreft voornamelijk het uitwisselen van taakinformatie, zoals het afstemmen 

van werkzaamheden en het behandelen van problemen. ‘Horizontale communicatie heeft 

een ondersteunende rol voor de verticale communicatie’ (ibidem: 35). Een nadeel van 

horizontale communicatie is dat persoonlijke problemen nadrukkelijk een rol kunnen 

gaan spelen, omdat er geen sprake is van hiërarchische verschillen.  

Daarnaast kan horizontale communicatie op afdelings-/divisieniveau bekeken  

worden. Deze vorm van communicatie geeft vaak meer problemen dan de communicatie 

tussen individuen. Met name als sprake is van een gedecentraliseerde organisatie met 

een divisiestructuur bestaat het risico van eilandengedrag.  
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Ten slotte kan de diagonale communicatie worden onderscheiden. Onder 

diagonale communicatie wordt de informatie-uitwisseling tussen managers van de ene 

afdeling met medewerkers van de andere afdeling verstaan. Koeleman (ibidem: 36) zegt 

hierover dat deze vorm van informatie-uitwisseling in bureaucratische organisaties 

vroeger verboden was. Een medewerker moest via zijn eigen manager informatie aan de 

manager van een andere afdeling vragen. Deze regels zijn tegenwoordig minder strikt 

van aard, zegt Koeleman. 

 

Nu besproken is hoe diverse partijen binnen een organisatie met elkaar kunnen 

communiceren, zal in worden gegaan op de verschillende communicatiekanalen die men 

in kan zetten om een bepaalde boodschap over te brengen. Van Gils (2003: 81) spreekt 

in dit kader van ‘communicatiemiddelen’ evenals Stoter (1997: 49). Mastenbroek (1998) 

maakt onderscheid tussen communicatiemiddelen en –kanalen. Echter, de omschrijving 

van deze begrippen ontbreekt, waardoor het niet duidelijk is waarom hij deze tweedeling 

schetst.  

In dit onderzoek zal de term communicatiekanaal worden gebruikt. Dit is het 

element waarlangs de informatie-uitwisseling tussen zender en ontvanger plaatsvindt. 

Onder deze term vallen tevens de media en hulpmiddelen onder die actoren inzetten om 

zich van het beoogde effect enigermate zeker te stellen. De keuze van 

communicatiekanalen is voor de zender geen gemakkelijke. Het aanbod is weliswaar 

groot, maar de handen van de zender zijn gebonden. Immers, de keuze dient altijd 

gemaakt te worden in het perspectief van de andere proceselementen, meent 

Mastenbroek (1998: 143). Hij voegt hier het volgende aan toe: 

 

‘Het resultaat van dit keuzeproces is een communicatiestructuur die de 

communicatiecultuur van de organisatie, en daarmee de identiteit van de 

organisatie, mede bepaalt. En zoals het is met de kanalen voor de scheepvaart, zo 

is het ook met communicatiekanalen. Ze worden niet zomaar ineens gegraven, 

maar op basis van een ontwerp dat na rijp beraad van alle betrokken partijen tot 

stand is gekomen. In dat beraad zijn de uitgangspunten van de interne 

communicatie (visie, missie, beleid, organisatiestructuur en –cultuur) en de 

elementen (zenders, doelen, doelgroepen, informatiecategorieën) zorgvuldig 

gewogen.’ 

 

De interne communicatiestructuur heeft een formele en een informele component.  

 

‘De formele communicatie verloopt via een vastgelegde structuur waarvoor 

managers op alle niveaus een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zij zullen de 
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kanalen, technische verbindingen en middelen (de hardware) moeten organiseren 

die de organisatie respectievelijk het organisatieonderdeel in staat stellen om te 

communiceren, anderzijds zijn zij ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant 

van die communicatie (de software) en de vaste afspraken voor bijvoorbeeld 

overleg en werkcoördinatie’ (ibidem: 150).  

 

Daar tegenover staat de informele communicatie. Deze wordt belangrijker voor 

medewerkers en kritischer voor de organisatie als de formele communicatie beneden de 

maat is. Voor informele communicatie gebruiken we ook wel de term ‘wandelgangen’. 

Mastenbroek meent het volgende: 

 

‘Wandelgangen dooraderen de gehele organisatie en vormen de plek waar 

mensen ‘onder ons’ nieuwtjes doorgeven, geruchten en roddels uitwisselen, 

meningen uiten en toetsen (…), verzetshaarden vormen, intrigeren, stoken, leuke 

dingen bedenken (…), kortom de organisatie stimuleren of verlammen. De 

wandelgangen zijn bij uitstek de plek waar managers opsnuiven wat in de 

organisatie leeft, hoe de interne publieke opinie zich gedraagt en aan welke 

informatie kennelijk behoefte bestaat.’ 

 

Het komt er op neer dat de formeel gestructureerde communicatie zó goed moet zijn, dat 

medewerkers hun toevlucht niet hoeven te nemen tot de informele communicatie om aan 

de informatie te komen die ze nodig hebben om zinvol te kunnen functioneren. Wanneer 

de formele communicatie tekort schiet, zal de informele communicatie toenemen. ‘Dat 

betekent dat de informatiestromen grotendeels buiten de controle van het management 

komen, waardoor bijvoorbeeld geruchten de kans krijgen schade aan te richten aan de 

motivatie en de loyaliteit van de medewerkers’ (ibidem: 151).  

 Er is een groot scala aan formele communicatiekanalen. Deze kanalen kunnen 

variëren van een persoonlijk slecht-nieuws gesprek dat een manager met een 

medewerker voert tot het versturen van een algemene informatiebrief naar alle 

medewerkers binnen de organisatie. Van Gils (2003: 81) heeft een overzicht gemaakt 

van vijftig verschillende communicatiekanalen, onderverdeeld in persoonlijke 

communicatie versus schriftelijke, audiovisuele en digitale communicatie. Van Gils geeft 

van twintig communicatiekanalen een nadere toelichting. Waarom hij juist deze kanalen 

verder uitdiept, wordt in zijn werk niet duidelijk. 
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Figuur 2.5. Gebaseerd op Communicatiemiddelen bij veranderingen (Van Gils, 2003: 81) 

 

Het schema van Van Gils is niet uitputtend, maar geeft een goed overzicht van de 

communicatiekanalen die veelal worden ingezet. Koeleman (1997: 23) maakt evenals 

Van Gils onderscheid tussen respectievelijk persoonlijke communicatie, schriftelijke 

communicatie, audiovisuele communicatie en digitale communicatie.  

‘Het persoonlijk gesprek is nog steeds de meest effectieve vorm van 

communicatie’, aldus Koeleman (ibidem: 27). Een belangrijk kenmerk bij dit 

communicatiekanaal is dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Dit houdt in dat een 

zender een boodschap kan uitzenden, maar de ontvanger is direct in de gelegenheid om 

hierop te reageren. Een nadeel is dat mondelinge informatie minder goed wordt 

onthouden. Belangrijke voorbeelden van gestructureerde mondelinge communicatie zijn 

werkoverleg, brainstormsessies, stafvergaderingen en personeelsbijeenkomsten. 

Koeleman voegt hier het volgende aan toe: ‘De lijnmanager speelt in deze vorm van 

communicatie een belangrijke intermediaire rol. Van hem of haar wordt verwacht dat 

algemene beleidslijnen geconcretiseerd worden voor de medewerkers van de eigen 

afdeling’. 

Een tweede kanaal is schriftelijke communicatie. Hoewel communiceren via de 

schriftelijke weg vaak minder effectief is dan mondelinge communicatie, heeft het met 

name in grote organisaties het voordeel dat men snel en nauwkeurig grote afstanden in 

de organisatie kan overbruggen. Zo worden media als het personeelsblad, de nieuwsbrief 

en het mededelingenbord veel gebruikt voor het verspreiden van beleidsinformatie.  

‘Schriftelijke media vormen een belangrijke ondersteuning voor de persoonlijke 

communicatie. Informatie die mondeling is overgebracht, kan later nog eens nagelezen 
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worden in een personeelsblad of in een brochure’ (ibidem: 29). Door deze overlap (ook 

wel redundantie genoemd) in informatieoverdracht zal de boodschap beter overkomen bij 

de ontvanger. Des te groter de organisatie, des te groter het belang van schriftelijke 

communicatiekanalen.  

In onderstaand figuur is een vergelijking gemaakt tussen persoonlijke- en niet-

persoonlijke vormen van communicatie gemaakt. Koeleman meent dat de effecten van 

schriftelijke media soms overschat worden. Het gegeven dat informatie snel en 

onvervormd verspreid kan worden, wil nog niet zeggen dat de beoogde doelgroep die 

informatie dan ook ontvangt en verwerkt, aldus Koeleman (ibidem: 30). Bij schriftelijke 

media is de kans dat de ontvanger de informatie opzij legt aanwezig. Daar komt nog bij 

dat de zender dit moeilijk kan controleren, omdat de mogelijkheden voor feedback 

gebrekkig zijn.  

 

 
 
Figuur 2.6. Gebaseerd op Vergelijking tussen persoonlijke en niet-persoonlijke vormen van communicatie 

(Koeleman, 1997: 29) 

 

Een derde kanaal is de audiovisuele communicatie.  

 

‘Als je iemand iets vertelt, onthoudt hij slechts een deel van het verhaal. Als je 

wat laat zien, onthoudt hij al wat meer. Als je iets vertelt en je laat er beelden bij 

zien, is de kans op onthouden het grootst’ (Koeleman, 1997: 30).  

 

Vanwege bovenstaand gegeven, hebben audiovisuele middelen een grote impact en zijn 

zij een goed middel om een boodschap over te brengen. Ondanks het feit dat 

audiovisuele middelen een grote toegevoegde waarde hebben voor de communicatiemix, 

zullen organisaties een bewuste afweging moeten maken of zij dergelijke media willen 

inzetten. Het komt veel voor dat organisaties gebruik maken van audiovisuele middelen 

om ‘erbij’ te horen. Het is de vraag of de investeringen dan wel opwegen tegen de 

kosten.  

 Ten slotte kan het digitale communicatiekanaal niet ontbreken. In de afgelopen 

jaren zijn steeds meer organisaties gebruik gaan maken van Intranet. ‘Intranet is (…) te 

omschrijven als Internet binnen een organisatie’ (ibidem: 30). Alle medewerkers kunnen 
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via een modem contact hebben met het netwerk van de organisatie. Via dit netwerk kan 

men berichten versturen, informatie opvragen, discussies voeren en video’s afspelen. 

 

Nu in paragraaf 2.1. in is gegaan op organisatieveranderingen en in paragraaf 2.2. het 

begrip interne communicatie onder de loep is genomen, zal in de volgende paragraaf 

aandacht worden besteed aan de relatie die tussen deze twee begrippen is te ontdekken.  

2.3 Interne communicatie en organisatieverandering 

 

Hoewel in paragraaf 2.1. de focus lag op organisatieveranderingen en in paragraaf 2.2. 

interne communicatie centraal werd gesteld, zijn beide onderwerpen in dit onderzoek een 

aantal keer gezamenlijk aan bod gekomen. Reden hiervoor is dat diverse auteurs, zoals 

Stoter (1997), Mastenbroek (1998), Van Gils (2003) en bijvoorbeeld Koeleman (2002), in 

de literatuur een relatie creëren tussen communicatie en organisatieveranderingen. 

 Zo geeft Stoter in zijn werk aan dat communicatie van belang is voor het 

succesvol doorvoeren van veranderingen en dat organisatieveranderingsprocessen 

daarom niet los te zien zijn van communicatieprocessen. Organisatieveranderingen 

hebben betrekking op de afstemming van de organisatie op de omgeving en de eisen 

waaraan ze moet voldoen. De effectiviteit van deze processen wordt in sterke mate 

beïnvloedt door de kwaliteit van de communicatie (Stoter, 1997: 11).  

 Mastenbroek deelt deze mening. ‘Het is niet overdreven te stellen dat elke 

veranderingsstrategie staat of valt met de kwaliteit van de interne communicatie in zowel 

structureel als inhoudelijk opzicht’ (Mastenbroek, 1998: 166).  

 Ten slotte heeft tevens Van Gils (2003: 8) een heldere mening op dit gebied;  

 

‘Elke organisatie maakt veranderingen door. Of het nu een ingrijpende 

verandering is of niet: in vrijwel alle gevallen is communicatie essentieel om een 

veranderingstraject tot een goed einde te brengen. Het zijn namelijk de 

medewerkers die een organisatie bestaansrecht geven. Alleen wanneer deze 

medewerkers zelf willen en kunnen veranderen kan een organisatie een 

verandering succesvol doorvoeren. Een goede communicatie speelt daarbij een 

cruciale rol en is daarmee één van de belangrijkste voorwaarden voor het 

doorvoeren van een organisatieverandering.’ 

2.3.1 Complexiteit en afhankelijkheid 

We leven tegenwoordig in een samenleving die onderhevig is aan vergaande 

ontwikkelingen en veranderingen. Deze tendens is ook zichtbaar binnen organisaties. De 

wereld waarin organisaties moeten proberen hun doelen te bereiken, is buitengewoon 

complex geworden. Alles hangt met alles samen. Hierdoor ontstaat een situatie waarin 
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als de één zich beweegt, de ander op moet schuiven. ‘Wie iets wil bereiken moet zien 

daarvoor de medewerking van al die medebelanghebbenden te krijgen. Existeren vraagt 

bewegingsruimte en die moet door anderen worden afgestaan’ (Mastenbroek: 1998: 26).  

 De context van een moderne organisatie bestaat uit een extern (maatschappelijk) 

veld en een intern (organisatie) veld. ‘Het verwerven van de onmisbare medewerking 

begint bij dat laatste veld. Effectieve communicatie tussen de leider en beide velden 

beslist over leven en dood van de organisatie’, aldus Mastenbroek (ibidem: 27). Er is 

sprake van toenemende complexiteit en afhankelijkheid, er dient in toenemende mate 

rekening te worden gehouden met de normen en eisen van de samenleving en er dient 

verantwoording te worden afgelegd aan medewerkers: zie daar de positie waarin het 

management van onze organisaties vandaag de dag verkeert! 

 Communicatie is een geschikt middel dat als managementinstrument kan dienen 

om de gewenste verandering te bereiken. Goede communicatie kan een slecht opgezet 

veranderingstraject niet redden, maar slechte communicatie kan een goed project wel 

ernstige schade toebrengen. 

 Interne communicatie kan tijdens veranderingstrajecten zorgen voor de juiste 

beeldvorming over de noodzaak van veranderen, de wijze waarop de verandering 

plaatsvindt en het gewenste resultaat van de verandering. Tevens kan communicatie 

ertoe bijdragen dat de noodzaak, de wijze van veranderen en het resultaat worden 

geaccepteerd. Ten slotte helpt communicatie bij de realisatie van het gewenste gedrag 

dat nodig is voor de verandering; communicatie als instructie dus (Koeleman, 1997: 

121). 

 Om het succes van veranderingen te garanderen, geldt vaak de volgende formule: 

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie. En juist aan de acceptatie van medewerkers wil het 

vaak schorten. Medewerkers hebben tijd nodig om veranderingen te accepteren. 

Koeleman (1997: 122) verwijst hiervoor naar Rogers (1983) die onderscheid maakt 

tussen vijf groepen die deelnemen aan het invoeren van een verandering (figuur 2.7.): 

- De vernieuwers: veelal de initiatiefnemers en voorvechters van de verandering; 

- De zeer snelle overnemers: vaak snel overtuigd door de initiatiefnemers en 

werken graag mee; 

- De vroege overnemers: kijken eerst de kat uit de boom, maar werken vervolgens 

welwillend mee; 

- De trage overnemers: staan neutraler tegenover de veranderingen en hebben de 

neiging de zaak te saboteren. 
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Figuur 2.7. Gebaseerd op Adoptiecategorieën van Rogers (1983), in: Koeleman (1997: 122). 

 

Trage overnemers en achterblijvers hebben veelal de meeste weerstand tegen de 

verandering, maar ook medewerkers uit andere categorieën kunnen last hebben of 

krijgen van weerstand tegen de verandering. Immers, veranderingen zijn bedreigend 

voor de mens. Mensen krijgen met andere collega’s te maken, komen op een andere 

werkplek te zitten en moeten mogelijk geheel andere producten of diensten aanbieden. 

In het ergste geval is binnen de organisatie geen plaats meer voor bepaalde 

medewerkers. Hierdoor kan weerstand optreden.  

2.3.2 Veranderaanpak en rol van communicatie daarbij 

Bij organisatieveranderingen gaat een organisatie van situatie A naar situatie B.  

 

‘Het type veranderingsproces waar de organisatie voor staat, wordt met name 

bepaalde door de bekendheid van het begin- en het eindpunt van de verandering. 

In hoeverre is bekend waar de  organisatie zich nu bevindt (A) en waar men naar 

toe moet (B)?’ (ibidem: 132).  

 

De huidige situatie is over het algemeen reden voor de verandering als men gemakkelijk 

kan formuleren waarom deze niet bevalt. Men kan ‘bewijzen’ dat het niet goed met de 

organisatie gaat door bijvoorbeeld met cijfers te komen.  

 Zoals in paragraaf 2.1.2. is aangegeven, wordt onderscheid gemaakt tussen 

verbeterings- en vernieuwingsprocessen. Bij verbeteringsprocessen wordt druk gelegd op 

de effectiviteit, efficiëntie, creativiteit en flexibiliteit van de organisatie. Koeleman heeft 

in zijn werk vier situaties geschetst van organisatieverandering. Hoewel vernieuwen 

alleen zin heeft als bekend is waar de organisatie heen wil, is verbeteren bij alle vier de 

varianten zinvol. De varianten van organisatieverandering zijn als volgt: 

 

• Van ! naar ! 

In deze variant zijn zowel het begin- als het eindpunt van de 

organisatieverandering bekend. Voor alle partijen is het veranderingsproces een 

vrij heldere situatie. Deze situatie doet zich voor bij bijvoorbeeld saneringen.  
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• Van ? naar ! 

De huidige situatie is niet geheel bekend, maar de toekomstige situatie heeft men 

wel duidelijk voor ogen. Van deze variant is sprake bij (onverwachte) overnames.  

• Van ! naar ? 

Bij deze variant weet men wat er mis is. Er moet iets gebeuren, maar wat precies 

is niet duidelijk. Een probleem bij deze variant is dat men ‘weet wat men heeft’ en 

‘niet weet wat men krijgt’.  

• Van ? naar ? 

De enige zekerheid bij deze variant is dat alles onderweg onzeker is. Deze vorm 

van verandering brengt veel risico’s met zich mee en levert veel onzekerheid bij 

medewerkers op.  

 

In een vernieuwingsproces zijn globaal vier fasen te onderscheiden, namelijk: 

probleemsignalering, beleidsvoorbereiding, uitvoering en beheer/evaluatie (ibidem: 136). 

De eerste fase is de probleemsignalering. Een vernieuwingsproces komt niet 

zomaar uit de lucht vallen. Het management geeft vaak het startsein voor dit proces 

wanneer uit de omgeving of uit de organisatie zelf signalen oprijzen die wijzen op een 

mogelijk probleem of juist een kans. Veranderingen in de omgeving van de organisatie 

kunnen afkomstig zijn van de klant, acties van de concurrent, nieuwe technologische 

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt of overheidsbeleid.  

 ‘Luisteren staat in deze fase centraal’, meent Koeleman (ibidem: 137). 

Systematisch moet informatie verzameld worden over ontwikkelingen bij klanten, 

markten, techniek en concurrenten. ‘Vaak werkt het een stuk sneller en eenvoudiger alle 

medewerkers hierbij in te zetten. Goede bottum-up communicatie is van groot belang om 

deze signalen door te kunnen geven’ (ibidem: 137).  

 Zodra een concreet probleem of kans geconstateerd is, begint de fase waarin 

beleidsformulering plaatsvindt. In dit stadium ligt het accent van de activiteiten vaak op 

het niveau van het management. Er zal veel informatie-uitwisseling plaats moeten vinden 

om overeenstemming te krijgen over de aard van de situatie. Alle betrokken 

leidinggevenden zullen eenzelfde beeld moeten krijgen van het probleem of een 

mogelijke kans. Tevens zal de Ondernemingsraad op de hoogte moeten worden gesteld 

over de organisatieverandering. Afhankelijk van het gewicht van het besluit is een 

organisatie bovendien verplicht om advies van de Ondernemingsraad in te winnen.  

Koeleman geeft aan dat acceptatie van een organisatieverandering bevorderd 

wordt door in een vroeg stadium van het vernieuwingsproces ideeën aan te kondigen. 

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om de bestaande situatie dan langzaam los te laten 

en zich te realiseren wat de uitkomsten van het veranderingsproces kunnen zijn. 

Communicatie kan in dit stadium beperkt blijven tot informeren en discussiëren.  
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 Wanneer de huidige situatie bekend is (!) zal het accent komen te liggen op 

hetgeen verkeerd zal gaan wanneer het beleid niet wordt aangepast. Indien de huidige 

situatie minder duidelijk is (?), zal het accent meer komen te liggen op de toekomstige 

situatie. Zodra de probleemfase wordt afgerond, zal bij alle betrokken partijen de reden 

bekend moeten zijn waarom een organisatieverandering zal plaatsvinden.  

De tweede fase in het vernieuwingsproces is de beleidsvoorbereiding. Er zal een 

strategie moeten worden opgesteld. Koeleman verwijst naar Wijnen (1993) die meent 

dat een goede strategie moet voldoende aan de volgende eisen: de strategie ligt in lijn 

met de missie en de doelen van de organisatie, is in interactie met de omgeving tot 

stand gekomen, wordt breed gedragen in de omgeving, kan op enkele pagina’s worden 

weergegeven, is flexibel, wordt vanuit de top gedragen en is mede gebaseerd op 

meningen en ideeën van de medewerkers. Na het maken van strategische keuzes, wordt 

het vernieuwingsproces verder vormgegeven. Procedures en werkwijzen worden verder 

vastgelegd. Alle voorbereidingen worden getroffen om de verandering zo goed mogelijk 

in te kunnen voeren.  

 Wanneer door het management het besluit is genomen om definitief over te gaan 

tot een organisatieverandering, zullen in de hele organisatie de ambitie en procedures 

bekend gemaakt moeten worden. De inhoud van het besluit en de visie die erachter zit, 

zullen duidelijk gecommuniceerd moeten worden; de gevolgen van dit besluit voor de 

organisatie; het nut en de noodzaak om tot een organisatieverandering over te gaan; de 

procedure voor implementatie; en de mogelijkheden voor feedback.  

 In eerste instantie zal de boodschap mondeling moeten worden verspreid, meent 

Koeleman (ibidem: 140). Er zal hierbij mogelijkheid moeten worden geboden tot het 

stellen van vragen. Via schriftelijke kanalen zal achtergrondinformatie aangeboden 

worden. Via de interne media zal deze boodschap worden herhaald. In grote organisaties 

kan het zinvol zijn om een speciale nieuwsbrief te verzenden.  

 De rol van interne communicatie dient hierbij niet onderschat te worden. Een 

organisatieverandering kan ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken van medewerkers. 

Er kan onrust ontstaan als men niet goed begrijpt waarom bepaalde besluiten genomen 

zijn. Daarom zal op korte termijn een communicatieplan moeten worden opgesteld 

waarin de rol van interne communicatie tijdens de organisatieverandering concreet 

uitgewerkt wordt. 

 Vervolgens vindt de uitvoering plaats. De draaiboeken die zijn voorbereid, worden 

uitgevoerd. Aan de hand van reacties van medewerkers (en eventueel van de 

buitenwereld) zal het nodig zijn de strategie in de uitvoeringsfase bij te stellen. 

Daarnaast zal het communicatieplan moeten worden uitgevoerd. Naast kennisoverdracht, 

zal tevens aangegeven moeten worden welk gedrag van medewerkers verwacht wordt.  
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 ‘Tijdens het overgangsproces zullen medewerkers het verlies van de oude wijze 

van werken betreuren. Er is, extreem gesteld, sprake van een rouwproces’ (ibidem: 

144). Koeleman geeft dat aan dat zo veel mogelijk mensen in het proces betrokken 

moeten worden. Van Gils (2003: 21) sluit zich hierbij aan: ‘Betrek zo veel mogelijk 

mensen bij de verandering. Laat medewerkers bijvoorbeeld met hun afdeling eigen 

actieplannen uitwerken’. Vervolgens zullen de betrokkenen regelmatig informatie moeten 

ontvangen over de voortgang van het veranderingsproces. Zodra meer bekend is over 

oplossingen, zal dit intern gecommuniceerd moeten worden.  

 De vierde fase die Koeleman onderscheidt, is de evaluatiefase. De 

organisatieverandering is voltooid en de evaluatie van het proces kan plaatsvinden. De 

communicatie verloopt inmiddels weer via de basisstructuur. De extra middelen en 

kanalen die tijdens de verandering noodzakelijk waren, worden in deze fase getoetst op 

bruikbaarheid voor de nieuw ontstane situatie. Zo nodig worden middelen afgebouwd. 

Ter afronding wordt in deze fase geëvalueerd hoe het communicatieplan heeft gewerkt. 

Van Gils benadrukt dat organisaties, na het afronden van de organisatieverandering, 

voldoende aandacht en tijd moeten besteden aan de afronding en evaluatie ervan. Een 

organisatieverandering dient feestelijk te worden afgesloten wanneer het geslaagd is.  

 

Naast het vernieuwingsproces kunnen we ook de minder aangrijpende 

verbeteringsprocessen onderscheiden. Het verbeteringstraject is, in tegenstelling tot het 

vernieuwingsproces, langduriger en minder chaotisch van aard. Koeleman maakt een 

indeling tussen de fasen: oriënteren, programmeren, effectueren en continueren.  

 In de oriëntatiefase zal worden bepaald of het zinvol is om een verbeteringsproces 

in gang te zetten. Hierbij zal niet alleen gekeken moeten worden of het de juiste tijd is 

voor een verbeteringsproces, maar ook of de cultuur- en managementstijl zich leent voor 

de verbeteringsaanpak. Voor wat de rol van communicatie betreft, kan gesteld worden 

dat er ruimte aanwezig zal moeten zijn voor het uitwisselen van meningen over 

verbeteringsmanagement. Er zal informatie verzameld moeten worden om te beoordelen 

of binnen de organisatie de juiste condities aanwezig zijn.  

 De programmeerfase wordt vervolgens mogelijk gemaakt om het 

verbeteringsmanagement effectief in te voeren. De rol van communicatie is om met 

name de medewerkers in de organisatie te motiveren voor het verbeteringsmanagement.  

 In de effectueerfase wordt het verbeteringsmanagement geïntegreerd in de 

normale wijze van werken. In kaart wordt gebracht wie, welke stap in het proces uit zal 

voeren. Tevens wordt aangegeven wie, wanneer, welke beslissing neemt in het proces. 

De volgende stap is het opzetten van een meetprogramma waarin de belangrijkste 

verbeterpunten nauwkeurig worden omschreven zodat ze objectief te herkennen en te 

meten zijn. Op basis van de uitkomsten van de metingen wordt gekeken naar waar 
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verbeteringen mogelijk zijn. Sommige verbetering zijn direct in te voeren, terwijl andere 

nader onderzoek vereisen.   

 Ten slotte spreekt Koeleman over de continueerfase. Dit houdt in dat mensen 

binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het 

verbeteringsmanagement. Deze fase zal, in tegenstelling tot een vernieuwingsproces, 

nooit afgesloten worden. Hierdoor zal ook de communicatie onderdeel worden van de 

normale taakinformatiestromen in de organisatie.  

2.3.3 Actoren 

Om een goede veranderstrategie en de daarbij behorende (communicatie-) interventies 

op te kunnen stellen, is het van belang te inventariseren welke actoren dan wel partijen 

in (en eventueel buiten) organisaties een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van de 

verandering, meent Koeleman (1997: 105). Stoter voegt hier aan toe dat communicatie 

niet langer een functie binnen een organisatie is die is voorbehouden aan een 

stafafdeling, maar dat zij een integraal onderdeel van de organisatie is.  

 Ondanks dat het niet mogelijk is een blauwdruk te geven voor de wijze waarop de 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de interne 

communicatie in een organisatie moet worden georganiseerd, is het toch nuttig een 

mogelijke omschrijving van deze actoren en hun verantwoordelijkheden te geven.   

 Veelal hebben organisaties te maken met een directie. Deze top van de 

organisatie zal het tot zijn vaste en permanente taak moeten rekenen om de visie van de 

organisatie uit te dragen naar alle onderdelen binnen de organisatie. Dat betreft de 

missie, de koers van de organisatie en de fundamenteel geldende waarden en normen.  

 Vervolgens kan het middenkader een belangrijke actor in het 

communicatieproces. Het middenkader vormt de spil waar de interne communicatie om 

draait. Zij zal de algemene boodschap van het management moeten vertalen naar de 

specifieke situatie van het eigen onderdeel en nader moeten concretiseren voor de 

medewerkers. Managers zullen medewerkers mede moeten stimuleren en motiveren om 

binnen de gegeven kaders te komen met initiatieven en suggesties.  

 Uiteraard zijn ook medewerkers die op de werkvloer actief zijn een belangrijk 

actoren in het communicatieproces. Medewerkers hebben de belangrijke rol om 

knelpunten te signaleren en ideeën te genereren ten aanzien van de invulling van hun 

werk, de werksfeer en het communicatieklimaat. Vaak zijn zij de mensen die het echte 

werk doen. ‘De kennis die zij in al die jaren hebben opgebouwd zou meer verspreid 

moeten worden binnen de organisatie’, meent Koeleman (1997: 106).  

 Veel organisaties hebben een aparte afdeling Communicatie. De afdeling richt zich 

niet alleen op de productie van media, maar dient ook als denktank. Naast het opbouwen 

en in stand houden van de communicatiestructuur kan een afdeling Communicatie 
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zorgdragen voor het ondersteunen van de directie, het opstellen van het 

communicatiebeleidskader, de productie van communicatiemiddelen en agendasetting.  

 Regelmatig kan ook een afdeling P&O onderscheiden worden. Deze afdeling is 

verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de overlegvormen in de 

communicatiestructuur en het aanleveren van inhoudelijke informatie op P&O-terrein.  

 Ten slotte is de Ondernemingsraad (OR) een noemenswaardige actor in het 

communicatieproces. Er bestaat geen blauwdruk voor het functioneren van de OR. De OR 

heeft het recht om informatie te krijgen van de directie, maar de OR heeft ook de plicht 

om de achterban te informeren. De OR moet draagvlak creëren en moet vertrouwen 

krijgen van de achterban.  

2.4 Ter afsluiting 

 

In dit hoofdstuk is gebleken dat de begrippen ‘communicatie’ en 

‘organisatieveranderingen’ door diverse auteurs gezamenlijk worden aangehaald in 

onderzoeken. Auteurs als Stoter (1997), Mastenbroek (1998) en Van Gils (2003) menen 

dat de rol van communicatie tijdens organisatieveranderingen niet onderschat dient te 

worden. Of organisatieveranderingen daadwerkelijk staan of vallen met de kwaliteit van 

interne communicatie, zal in de komende hoofdstukken aan de hand van de praktijk 

onderzocht worden. Aan de hand van een case study, de organisatie Altrecht, zal 

onderzocht worden in hoeverre de geschetste theorieën zijn terug te vinden. In het 

komende hoofdstuk zal daarom allereerst uitvoerig op de case study die hiervoor 

gehanteerd wordt, ingegaan worden.  
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3 Case study 
 

In hoofdstuk 2 is uitvoerig behandeld wat wetenschappelijke theorieën ons vertellen over 

de (potentiële) rol van interne communicatie tijdens organisatieveranderingen. Wat 

interessant is, is te bestuderen in hoeverre inzichten uit de geschetste theorieën in de 

praktijk worden toegepast. Onderzocht wordt in hoeverre managers van de afdeling 

Angst- en Stemmingsstoornissen, die betrokken zijn bij de reorganisatie, menen dat zij 

efficiënt en effectief gebruik maken van bepaalde communicatiekanalen. Daarnaast zal 

onderzocht worden in hoeverre medewerkers, die bij de reorganisatie betrokken zijn, 

menen dat efficiënt en effectief gebruik is gemaakt van bepaalde communicatiekanalen 

tijdens de reorganisatie. Tevens zal in worden gegaan op de keuze van de 

communicatiekanalen. Het accent ligt hierbij enerzijds op de zenderszijde van informatie, 

maar met name de ontvangerszijde zal een belangrijke rol spelen. Ook Van Cuilenburg 

e.a. leggen het accent op de ontvangerszijde van informatie. Er wordt door hen 

gesproken over ‘het primaat van de pragmatiek’, waarvoor geldt dat het publiek bepaalt 

of informatie iets oplevert. Het hangt met andere woorden van de ontvanger af of 

informatie ook tot communicatie leidt. Immers, informatie is niet hetzelfde als 

communicatie (Van Cuilenburg e.a, 1992: 65). 

 In dit hoofdstuk zal allereerst in paragraaf 3.1. een algemene beschrijving worden 

gegeven van de organisatie Altrecht. In paragraaf 3.2. zal vervolgens behandeld worden 

van welke vorm van verandering binnen deze organisatie sprake is. Ten slotte zullen in 

paragraaf 3.3. de  actoren behandeld worden die bij de reorganisatie betrokken zijn, 

gevolgd door de conclusie van het hoofdstuk die in paragraaf 3.4. aan bod komt. 

3.1 Algemene beschrijving organisatie 

 

Als case study is gekozen voor de organisatie Altrecht. Altrecht is een instelling voor 

geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychische problemen terecht kunnen 

voor specialistische hulpverlening en consultatie. De divisie CSZ, één van de zes divisies 

van Altrecht (bijlage 1), is in november 2007 gestart met een reorganisatie die in 

november 2008 afgerond zal worden. In dit onderzoek zal de focus worden gelegd op 

managers en medewerkers die zich richten op de ambulante zorg van de afdeling Angst- 

en Stemmingsstoornissen, één van de afdelingen van de divisie (bijlage 2). Medewerkers 

die zich geheel op de kliniek en deeltijd richten, worden in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. Deze groep telt ongeveer 125 medewerkers en behelst daarmee 

een afgebakend gebied binnen de gehele organisatie die ruim 2700 medewerkers telt. 

Wanneer in het vervolg van dit onderzoek over ‘Altrecht’ wordt gesproken, wordt op deze 

groep mensen geduid.  
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De reorganisatie houdt in dat de afdelingen Angst- en Stemmingsstoornissen en 

Persoonlijkheidsstoornissen vier specialistische centra ontwikkelen waarin poliklinische 

behandelingen geboden worden. Hiervoor zullen vier nieuwe locaties gezocht worden.  

Twee jaar geleden heeft eveneens een reorganisatie binnen Altrecht 

plaatsgevonden. Het doel van deze reorganisatie was op een zo goed mogelijke manier 

proberen in te spelen op de veranderende omgeving. Met name marktwerking en de 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) waren centrale thema’s. Nu, twee jaar na de 

vorige reorganisatie, hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de afdeling 

Angst- en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen (zie bijlage 2). Door de 

knelpunten die zijn opgetreden, heeft de Divisiedirectie besloten wijzigingen aan te 

brengen in de huidige structuur. De verticale schotten die voorheen tussen de zorglijnen 

Angst-, Stemming- en Persoonlijkheidsstoornissen stonden, worden verwijderd en 

vervangen door een horizontaal schot tussen enerzijds de ambulante zorg en anderzijds 

de deeltijd en kliniek.  

3.2 Reorganisatie 

 

De Raad van Bestuur heeft in het najaar van 2007 een besluit genomen aangaande het 

vestigingsbeleid voor Angst- en Stemmingsstoornissen  en Persoonlijkheidsstoornissen. 

Het doel van de oprichting van de specialistische centra is om de specialistische zorg 

meer geprofileerd aan te bieden en te verlenen. Professionals zullen meer aan het roer 

worden gezet. Er zal kleinschaliger en meer regiogericht gewerkt worden, waardoor het 

aanbod toegespitst kan worden op de regiovraag. Er zal meer samenwerking gerealiseerd 

worden tussen de verschillende zorglijnen (co-morbiditeit), binnen de zorglijn 

(ketenzorg) en met externe partners, zodat een klantgerichte en professionele 

doorverwijzing plaats kan vinden. Ten slotte heeft de divisie het doel om een 

serviceconcept neer te zetten dat kopieerbaar is naar de nieuwe vestigingen. Dit 

serviceconcept zal worden samengesteld door een afvaardiging van medewerkers uit de 

zorglijnen Angst- en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen. Het 

serviceconcept is als het ware een belofte; hier kunnen klanten op rekenen als zij te 

maken hebben met de ambulante centra (Serviceconcept ambulante curatieve 

specialistische behandelcentra, maart 2008). 

 Om te komen tot de oprichting van de specialistische centra zal de Divisiedirectie 

en het Afdelingsmanagement een inrichtingsplan op moeten stellen. Bepaalde 

onderdelen, zoals het serviceconcept en de primaire procesinrichting (de route die de 

patiënt gedurende de behandeling heeft af te leggen), zullen uitgewerkt worden met 

behulp van medewerkers. De voorgenomen organisatieverandering zal niet leiden tot een 

verlies aan formatieplaatsen. Wel zullen de medewerkers van de huidige ambulante 
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afdelingen Persoonlijkheidsstoornissen en Angst- en Stemmingsstoornissen te maken 

krijgen met een wijziging van locatie.  

Een ander doel is dat gezocht moeten worden naar vier nieuwe locaties waar de 

specialistische centra zich kunnen vestigingen. Er zal geen sprake zijn van een ‘big bang’ 

waarin in één klap alles zal veranderen. Een centrum zal opengaan op het moment dat 

dit mogelijk is. Dit zal hoogstwaarschijnlijk één voor één gebeuren. Tevens zal een 

tijdsplanning aan de medewerkers gepresenteerd worden. Ten slotte wordt deze 

verandering een ‘reorganisatie’ genoemd. Reden hiervoor is dat de 

organisatieverandering dusdanig ingrijpende gevolgen voor de medewerkers heeft. Zo 

krijgen medewerkers onder andere te maken met een verhuizing naar een andere locatie 

en is er sprake van een vernieuwing in de leidinggevende structuur. Er is dan ook, 

voordat met de reorganisatie kon worden gestart, een advies uitgebracht door de 

Onderdeelscommissie. Tevens heeft de organisatie hierdoor te maken met een 

Doorlopend Sociaal Plan [dat maatregelen en voorzieningen bevat die de nadelige 

rechtspositionele gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers bij Altrecht zo 

veel mogelijk opvangen] waaraan men zich dient te houden. 

3.3 Betrokken actoren 

 

‘Wij realiseren ons dat er veel zal veranderen in 2008 en dat er opnieuw de nodige 

‘elasticiteit’ van medewerkers gevraagd zal worden. Daarbij moeten we ons 

realiseren dat het belang van de individuele medewerker soms op gespannen voet 

zal komen te staan met het belang van de organisatie. De uitdaging zal zijn het 

goede te behouden en dat wat beter kan ook daadwerkelijk aan te pakken. Dat 

lukt alleen als we het samen doen, met opgestroopte mouwen en met de blik 

vooruit’ (Memo, centrum angst- en stemmingsstoornissen, 1 nov. 2007). 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat tijdens de reorganisatie sprake is van 

belangenverstrengeling. Reden hiervoor is het feit dat in totaal 150 mensen betrokken 

zijn bij deze reorganisatie die (deels) verschillende belangen nastreven.  

 De hoofdrolspelers van het inrichtingsplan specialistische centra bestaat uit zes 

personen. Aan de top staat de Directie van de divisie CSZ. De Directie betreft twee 

personen; een Directeur psychiater en een Divisie directeur. Daarnaast heeft het 

managementteam van de zorglijn Angst- en Stemmingsstoornissen zich ingezet; een 

Medisch manager en Algemeen manager. En ook het managementteam van 

Persoonlijkheidsstoornissen (dat eveneens uit een Medisch manager en Algemeen 

manager bestaat) is in het proces betrokken. Echter, de Medisch manager heeft zijn 

functie neergelegd, omdat hij niet voldoende achter de plannen van de reorganisatie kon 

staan. Het zorgaanbod en inhoudelijk beleid van de centra in ketenzorg met de deeltijd 
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en kliniek wordt opgesteld door de Manager psychiater en de Directeur psychiater. De 

bedrijfsvoering van de centra wordt uitgewerkt door de Algemeen managers en de 

Algemeen directeur. 

In de huidige organisatiestructuur is bij zowel de Divisiedirectie als bij het 

Afdelingsmanagement sprake van duaal management. Deze managers hebben integrale 

verantwoordelijkheid over de divisie of de afdeling, maar hebben ieder een eigen 

portefeuille. Daarnaast vormen de Teammanagers de brug tussen het 

Afdelingsmanagement en de medewerkers op de werkvloer. Deze Teammanagers geven 

leiding aan een groot team of meerdere teams op de werkvloer en hebben zelf geen 

patiëntencontacten. Ten slotte is een grote groep medewerkers (waaronder bijvoorbeeld 

Receptionisten, Secretarieel medewerkers, Ergotherapeuten, Maatschappelijk werkers, 

Verpleegkundigen, Psychiaters en (GZ) Psychologen) actief op de werkvloer. 

In de nieuwe opzet zal het duaal afdelingsmanagement gehandhaafd blijven. De 

Medisch manager en Algemeen manager van Angst- en Stemmingsstoornissen zullen met 

behoud van de huidige functie de afdeling ambulante specialistische centra aansturen. De 

Algemeen manager van Persoonlijkheidsstoornissen zal met een, nog te benoemen, 

Psychiater manager de kliniek en deeltijd op zich nemen. De functie van Teammanager 

komt te vervallen. Hiervoor in de plaats zal op iedere vestiging een locatiemanager en 

drie Teamprofessionals worden aangesteld. Binnen één specialistisch centrum ligt de 

focus van de Locatiemanager op de bedrijfsvoering, het personeel, de huisvesting en de 

financiën. Daarnaast wordt voor de professionele aansturing per subteam (Angst, 

Stemming en Persoonlijkheid) een Teamprofessional aangesteld. De Teamprofessional is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en het invoeren van het inhoudelijk beleid 

van de zorglijn. Elk specialistisch centrum krijgt een eigen secretariaat. De dagelijkse 

aansturing van het secretariaat (functioneel en operationeel) wordt uitgevoerd door een 

Coördinerend secretaresse. In de nieuwe situatie zal dus sprake zijn van een vijfkoppig 

managementteam op iedere vestiging; een locatiemanager, drie Teamprofessionals en 

een Coördinerend secretaresse (Nieuwsbrief CASS & veldpost, nummer 3, maart 2008). 

3.4 Ter afsluiting 

Bovengenoemde aanpassingen brengen (grote) veranderingen voor medewerkers met 

zich mee. Medewerkers krijgen te maken met het feit dat schotten worden geplaatst 

tussen de kliniek en deeltijd enerzijds en ambulant anderzijds. Daarnaast moeten 

medewerkers verhuizen naar een nieuwe locatie, krijgen ze (een) nieuwe 

leidinggevende(n) en krijgen ze wellicht nieuwe collega’s. Welke communicatiekanalen 

managers inzetten om medewerkers te informeren over de ontwikkelingen tijdens de 

reorganisatie en in hoeverre medewerkers menen dat zij goed geïnformeerd worden, zal 

in de komende hoofdstukken aan bod komen. 
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4 Methode 

 

Nu de case study uitvoerig aan de orde is gekomen, zal in dit hoofdstuk uiteen worden 

gezet welke onderzoeksmethoden zijn ingezet om antwoord te krijgen op de 

onderzoeksvragen. Het onderzoek is kwalitatief van aard;  

 

‘Onderzoek waarbij je overwegend gebruik maakt van gegevens van kwalitatieve 

aard en dat als doel heeft onderzoekproblemen in of van situaties, gebeurtenissen 

en personen te beschrijven en te interpreteren’ (Baarda en De Goede, 1995: 15). 

 

In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 4.1. allereerst de dataverzamelingsmethoden aan 

bod komen. In paragraaf 4.2. zal vervolgens de rol van de onderzoeker in het veld 

besproken worden, waarna ten slotte in paragraaf 4.3. de validiteit van het onderzoek 

behandeld zal worden.  

4.1 Dataverzamelingsmethoden 

 

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek. Hier zal niet verder op 

in worden gegaan, omdat dit in hoofdstuk 2 uitvoerig behandeld is. In het tweede deel, 

dat in de komende hoofdstukken aan bod zal komen, wordt de behandelde literatuur 

getoetst aan de hand van de empirie; de case study die in de vorige paragraaf aan bod is 

gekomen. Voor de analyse van deze case study is gebruik gemaakt van 

documentenanalyse, observaties in het veld en ten slotte semi-gestructureerde 

interviews. De onderzoeksmethoden zijn gebaseerd op Baarda en De Goede (1995).  

4.1.1 Documentenanalyse 

Een eerste onderzoeksmethode die gehanteerd is, is documentenanalyse. Verscheidene 

documenten binnen Altrecht zijn uitvoerig bestudeerd, waaronder jaarverslagen, notulen 

van beleidsvergaderingen, website, Altranet, organogram van de medewerkers van 

Angst- en Stemmingsstoornissen, memo’s, nieuwsbrieven, Doorlopend Sociaalplan, 

correspondentie zoals adviesaanvragen en andere naslagwerken. Deze documenten zijn 

gebruikt als oriëntatiemiddel, maar dienden tevens om erachter te komen welke 

communicatiekanalen zijn ingezet en op welke manier. Alle informatie die medewerkers 

kregen gedurende de reorganisatie, kreeg ik als onderzoeker op hetzelfde moment. 

4.1.2 Observaties 

Daarnaast hebben de nodige geplande en ongeplande observaties plaatsgevonden. Met 

‘observatie’ wordt in dit geval ‘waarneming’ bedoeld. Hieronder vallen zowel gedrags- als 

mondelinge observaties. De geplande observaties vonden plaats tijdens 

managementvergaderingen en het inlichten van medewerkers via zowel plenaire 
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informatiebijeenkomsten als lokale informatiebijeenkomsten. Het bijwonen van 

managementvergadering is nuttig geweest voor het creëren van een algemeen beeld 

over de reorganisatie. Tijdens zowel de plenaire- als lokale informatiebijeenkomsten is 

geobserveerd op welke manier deze communicatiekanalen zijn ingezet en hoe 

medewerkers hier direct op reageerden.  

 Gedurende het onderzoek ben ik als onderzoeker wekelijks en later in het traject 

dagelijks aanwezig geweest voor het afnemen van interviews of bijvoorbeeld het 

bijwonen van vergaderingen. Daardoor hebben ook de nodige ongeplande observaties 

plaatsgevonden tijdens gesprekken in de wandelgangen, tijdens de lunch in de kantine of 

tijdens gesprekken met medewerkers tijdens de borrel na afloop van 

informatiebijeenkomsten.  

4.1.3 Semi-gestructureerde interviews 

Als aanvulling op de documentenanalyse en de observaties in het veld is gebruik 

gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Reden hiervoor dat het nadeel dat aan 

observaties kleeft, het feit is dat observaties mogelijk gekleurd kunnen worden door mijn 

visie als onderzoeker. In interviews daarentegen, wordt direct naar meningen, ideeën en 

visies van de respondenten gevraagd. Het risico dat aan deze onderzoeksmethode kleeft, 

is het feit dat respondenten mogelijk niet mee willen werken aan het onderzoek. Echter, 

slechts één medewerker kon niet aan meewerken wegens tijdgebrek.  

4.1.3.1  Proefinterviews 

Alvorens de interviews bij de respondenten zijn afgenomen, hebben enkele 

proefinterviews plaatsgevonden, zodat de voorlopig opgestelde topiclijst, die is opgesteld 

aan de hand van de probleemstelling, kon worden getest. Na deze proefinterviews te 

hebben afgenomen, is de definitieve lijst met topics vastgesteld. 

4.1.3.2 Manier van interviewen 

De interviews hadden de vorm van een ‘persoonlijk gesprek’ met iemand. Het interview 

werd geopend met enkele gestructureerde vragen naar persoonlijke gegevens als leeftijd 

en functie binnen Altrecht. De topics kwamen door middel van een open beginvraag aan 

bod en werden door middel van doorvragen uitgediept. Daarnaast zijn tijdens het 

gesprek tevens spontaan vragen gesteld, die van belang waren voor het onderzoek.  

De interviews zijn semi-gestructureerd van aard en de duur van deze gesprekken 

varieerde van een half uur tot een uur. Het interview werd geopend met een brede, open 

vraag om te achterhalen wat het eerste is dat respondenten aanhalen. Vervolgens zijn 

meer sturende vragen gesteld en werd er doorgevraagd wanneer een respondent niet 

duidelijk of concreet genoeg was.  
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4.1.3.3  Respondenten 

In twee weken tijd is met 10 respondenten gesproken. Er is voor gekozen om de 

respondenten in vier hiërarchische lagen onder te verdelen (Divisiedirectie, 

Afdelingsmanagement, Teammanagement en medewerkers). Voor wat betreft de eerste 

laag, is er voor gekozen om één van de twee Divisiedirecteuren te interviewen. In de 

tweede laag zijn beide Afdelingsmanagers van Angst- en Stemmingsstoornissen 

ondervraagd. Reden hiervoor is dat R. van Hardeveld direct bij dit onderzoek betrokken 

is en dus mogelijk het onderzoek kan beïnvloeden. Daarom is ervoor gekozen om zowel 

de resultaten die uit het onderzoek met E. Stevelmans als uit het onderzoek met H. van 

Hardeveld te gebruiken. In de derde laag is één van de drie Teammanagers van Angst- 

en Stemmingsstoornissen ondervraagd. En ten slotte is met zes medewerkers van de in 

totaal 125 medewerkers van het ambulante deel van Angst- en Stemmingsstoornissen, 

een gesprek aangegaan.  

 Afdelingsmanager, R. van Hardeveld, heeft de respondenten geselecteerd. Criteria 

waar hij bij zijn keuze aan moest voldoen, was onder andere een realistische man/vrouw 

verdeling, een gespreide functieverdeling en een goede locatieverdeling. De reden dat R. 

van Hardeveld deze mensen heeft geselecteerd en benaderd, is vanwege het feit dat de 

respons en snelheid van de respons hierdoor waarschijnlijk sneller zou zijn. Dit bleek  

ook daadwerkelijk het geval te zijn, aangezien slechts één respondent niet mee kon 

werken gezien de tijd. Verder reageerden alle respondenten direct dat ze mee wilden 

werken.   

 Na afloop van het voeren van de interviews zijn de gesprekken letterlijk 

uitgewerkt. Vervolgens zijn de opmerkingen die van belang werden geacht voor het 

onderzoek in een zelfontwikkeld transcriptiemodel geplaatst. Middels dit model is 

overzicht verkregen is een grote hoeveelheid informatie waardoor informatie makkelijk 

teruggevonden en geraadpleegd kan worden. De vele uitspraken zijn namelijk geordend 

per sleutelbegrip. Voor iedere ‘laag’ binnen de organisatie is een apart model gecreëerd, 

zodat per niveau onderzocht kan worden wat de uitspraken van de respondenten zijn.  

4.2 Rol in het veld 

 

Tijdens het onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan het zo min mogelijk verstoren 

van de bestaande situatie. Ik ben als onderzoeker waar mogelijk zo min mogelijk in 

contact geweest met de betrokkenen. Tijdens de observaties bij de plenaire 

bijeenkomsten is sprake van verborgen zichtbaarheid van de onderzoeker. Door het 

massale karakter van deze bijeenkomst en het gegeven dat medewerkers elkaar veelal 

niet kenden, omdat de medewerkers van alle locaties bij elkaar waren genomen, kon ik 

mij als onderzoeker anoniem opstellen. Ik ben tussen de menigte in het publiek gaan 

zitten en maakte, evenals vele anderen in het publiek, aantekeningen.  
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Bij de lokale bijeenkomsten kende men elkaar, in tegenstelling tot de massale 

bijeenkomsten, waardoor deze zichtbaarheid onmogelijk was. Ik heb mij daarom als 

onderzoeker voorgesteld en ben in de kring tussen de medewerkers gaan zitten zonder 

mij te mengen in het gesprek. De participatie was hierdoor minimaal.  

Bij de interviews ten slotte, was mijn rol als onderzoek onmogelijk onder stoelen 

of banken te schuiven. Echter, juist door op dit moment als vertrouwelijk persoon op te 

treden, werd gepoogd de meest interessante resultaten te verwerven.  

Gedurende het onderzoek is  voortdurend een observerende en beschouwende rol 

aangenomen in het proces.  

4.3 Validiteit onderzoek 

 

Door verschillende onderzoeksmethoden te raadplegen, zijn de resultaten genuanceerder 

geworden. Door deze resultaten voortdurend naast elkaar te leggen en af te wegen, is 

het onderzoek betrouwbaar te noemen.  

 Bovendien dient het transcriptiemodel een belangrijk doel in het onderzoek. 

Dankzij dit model zijn alle, voor het onderzoek interessante uitspraken, gerangschikt en 

onderverdeeld per sleutelbegrip. Door de overzichtelijkheid die hiermee gecreëerd 

worden, zullen uitspraken minder snel over het hoofd worden gezien waardoor de 

betrouwbaarheid van het onderzoek wordt vergroot.  
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5 Resultaten en analyse 
 

Nadat in het vorige hoofdstuk behandeld is welke methode gehanteerd zal worden om 

antwoord te vinden op de onderzoeksvragen, zullen in dit hoofdstuk de resultaten die uit 

het onderzoek vloeien behandeld worden, gecombineerd met een analyse. De analyse is 

gebaseerd op de resultaten van de case study die in relatie worden gebracht met het 

theoretisch kader dat in hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen. De respondenten worden 

zonder naam, maar met functie, in dit onderzoek vermeld. Vanwege de anonimiteit 

worden de respondenten allen in de mannelijke vorm aangeduid.  

 In het theoretisch kader is uiteengezet waarom veranderen lastig wordt 

bevonden. Dit beweert onder andere Reijnders (2006) die de acht belangrijkste factoren 

onderscheidt waardoor een reorganisatie mogelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd. In 

dit hoofdstuk zal onderzocht worden in hoeverre deze factoren binnen de reorganisatie 

van Altrecht een belemmering vormen. De centrale focus hierbij zal komen te liggen op 

de rol van interne communicatie tijdens de reorganisatie. Achtereenvolgens zal daarom 

de voorgeschiedenis van de reorganisatie in paragraaf 5.1. behandeld worden. De invloed 

op de besluitvorming tijdens de reorganisatie komt in paragraaf 5.2. aan bod. In 

paragraaf 5.3. wordt vervolgens de houding ten opzichte van de reorganisatie behandeld, 

waarna in paragraaf 5.4. in wordt gegaan op de communicatiecultuur. In paragraaf 5.5. 

komen de communicatiekanalen en in paragraaf 5.6. komen nog enkele andere factoren 

aan bod die een doorslaggevende rol in de mate waarin de communicatiekanalen efficiënt 

en effectief worden bevonden door zowel het managers als medewerkers. Het hoofdstuk 

wordt in paragraaf 5.7. afgesloten met een concluderende paragraaf.  

5.1 Voorgeschiedenis 

 

Rond juni 2007 merkten de Divisiedirectie van CSZ en het Afdelingsmanagement van 

Angst- en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen op dat zaken niet 

optimaal verliepen binnen de divisie. Na de vorige reorganisatie hebben grote 

ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de afdelingen Angst- en Stemmingsstoornissen 

waar op ingespeeld moet worden. Om de mogelijke problemen die met de ontwikkelingen 

die binnen de afdelingen Angst- en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen 

gepaard gaan aan te pakken, heeft de Divisiedirectie (deels op aandringen van de Raad 

van Bestuur) besloten over te gaan tot een verandering om het zware weer voor te zijn. 

Er is daarom sprake van preventieve veranderingen (Koeleman, 2002: 15).  

 De reorganisatie binnen de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen binnen 

Altrecht kan een vernieuwing worden genoemd, omdat de reorganisatie volledig is 

gericht op de nieuwe gewenste situatie die gecreëerd dient te worden. Alles staat 
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momenteel in het teken van de ontwikkeling van de vier nieuwe curatief specialistische 

centra.  

 Om deze veranderingen te communiceren naar de medewerkers heeft het 

management geen gebruik gemaakt van een communicatieafdeling. Ook is vooraf geen 

communicatiebeleid vastgesteld alvorens de medewerkers op de hoogte zijn gesteld. Een 

Afdelingsmanager geeft aan dat hij van mening is dat het management dit zelf in de 

hand moet hebben, juíst vanwege het feit dat de rol van communicatie in dit proces niet 

onderschat dient te worden.  

5.2 Invloed op besluitvorming 

 

Eén van de factoren die een reorganisatie kan belemmeren, is het feit dat vaak 

onvoldoende aandacht is voor het  creëren van betrokkenheid onder medewerkers bij 

ontwikkelingen tijdens de reorganisatie (Reijnders, 2006: 48). Het management 

veronderstelt vaak dat de probleemanalyse via verscheidene communicatiekanalen door 

het middenkader (in het geval van Altrecht: de Teammanagers) is overgedragen aan 

medewerkers, terwijl laatstgenoemden dit vaak anders ervaren. Ook meent Reijnders dat 

medewerkers vaak het gevoel hebben onvoldoende invloed op het veranderingsproces uit 

te kunnen oefenen. 

5.2.1 Besluit Divisiedirectie 

Binnen Altrecht worden medewerkers niet geheel in de mogelijkheid gesteld om 

betekenis te geven aan de nieuwe situatie. Medewerkers zijn het er over eens dat de 

reorganisatie top-down is doorgevoerd. Ongeveer een jaar geleden zijn de Divisiedirectie 

en het Afdelingsmanagement van Angst- en Stemmingsstoornissen en 

Persoonlijkheidsstoornissen allereerst via de informele weg en in een later stadium 

tijdens beleidsvergaderingen via de formele weg gaan bespreken welke zaken niet 

optimaal verlopen binnen de divisie en wat daar mogelijk aan kan worden gedaan;  

 

‘Dat was allemaal nog relatief vrijblijvend. Totdat we eind 2007 tot de conclusie 

kwamen dat we écht dingen moesten gaan veranderen. Vanaf dat moment vlogen 

in snel tempo de verschillende modellen om de oren en werd duidelijk dat de 

veranderingen radicaler zou worden dan we aanvankelijk hadden gedacht’, aldus 

een Afdelingsmanager. 

5.2.2 Gedeelde visies 

Niet alle zes de hoofdrolspelers, die actief betrokken zijn geweest bij de besluitvorming, 

stonden (meteen) achter de plannen. Reijnders (2006: 49) stelt dat het vaak voorkomt 

dat er spanningen zijn binnen en tussen verschillende teams en/of afdelingen en dat dit 
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een belemmerende factor kan vormen tijdens reorganisaties. Dit is bij Altrecht in kleine 

mate het geval. Een Afdelingsmanager zegt hierover het volgende: 

 

‘Het urgentiebesef was er. We stonden allemaal achter het feit dat er iets moest 

gebeuren. Maar waar het gaat over de mate van ingrijpendheid van de 

reorganisatie verschilden we van mening. We hadden enerzijds het model waar 

mijn Medisch manager en ik voor stonden, dus het model waar nu voor gekozen 

is. Dat houdt dus de scheiding tussen kliniek en ambulant in. Daarnaast was men 

bij Persoonlijkheidsstoornissen meer voor een behoudender model, waarbij het 

oude model in tact wordt gehouden, maar met een intensievere samenwerking 

tussen de verschillende zorglijnen.’ 

 

Dit heeft geresulteerd in een conflict, waarbij de Afdelingsmanager van 

Persoonlijkheidsstoornissen zijn functie als Medisch manager heeft neergelegd. Deze 

gebeurtenis heeft impact voor met name het team dat in Zeist werkzaam is,  omdat de 

Afdelingsmanager een directe collega van hen is; 

 

‘Er is een goede Psychiater vertrokken die we het liefst in ons team hadden willen 

houden. Deze persoon is uit eigen beweging vertrokken. Hij heeft gezien dat hij er 

qua inhoud niet meer in kan steken als hij zou willen en dat dit er voorlopig ook 

niet in zal zitten’, aldus een medewerker. 

 

Een Divisiedirecteur laat met onderstaande bewering zijn kant van het verhaal horen; 

 

‘We zijn met de Afdelingsmanagers rond de tafel gaan zitten en hebben besproken 

welke koers we zouden gaan varen. We hebben de kracht gehad om besluiten te 

nemen, om knopen door te hakken, om als Divisiedirectie te zeggen: “Staan jullie 

nog achter de plannen? Zo nee, dan moeten we knopen doorhakken. Even goede 

vrienden”. We willen alleen met mensen aan de slag die in dit model geloven.’ 

 

Bovenstaand citaat impliceert dat de Divisiedirectie ver gaat in het trekken van een plan 

waarin zij zelf geloven. Zo ver dat de Divisiedirectie het heeft toegelaten dat een 

Afdelingsmanager, waar zij tevreden over was, vrijwilliger zijn biezen heeft gepakt.   

Het Afdelingsmanagement van zowel Angst- en Stemmingsstoornissen als van 

Persoonlijkheidsstoornissen heeft een model ontwikkeld zoals zij de verandering graag 

zouden zien. De Divisiedirectie heeft voor één van de twee modellen gekozen en heeft 

het uiteindelijke besluit genomen;   
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‘Op een bepaald moment was deze strijd zo heftig dat de Divisiedirectie niet 

anders kon dan kiezen voor plan A of kiezen voor plan B. En daarmee moesten ze 

dus ook één partij in het ongelijk stellen. Het was duidelijk dat een win-win 

situatie niet mogelijk was. Er moest één winnaar en één verliezer komen. Dat is 

één van de redenen waarom de Medisch manager van Persoonlijkheidsstoornissen 

besloten heeft om te vertrekken. Hij kon en wilde niet achter de plannen staan’, 

meent een Afdelingsmanager.  

 

Niet alleen het Afdelingsmanagement, maar ook de Raad van Bestuur moest overtuigd 

worden van de voordelen van dit plan. Deze beïnvloeding heeft bottum-up 

plaatsgevonden, aangezien de Raad van Bestuur hiërarchisch gezien boven de 

Divisiedirectie staat. De Raad van Bestuur kondigde in het beginstadium aan dat Altrecht 

niet langer op locatie Tolsteeg gevestigd kan zijn vanwege de kleinschaligheid en de hoge 

kosten die met deze locatie gepaard gaan. Van de Divisiedirectie werd verlangd de 

veranderingsplannen voor te bereiden en een conceptversie bij hen neer te leggen. 

Uiteindelijk heeft de Divisiedirectie de Raad van Bestuur kunnen overtuigen van het feit 

dat er stevig moet worden ingegrepen in de huidige structuur door de schotten tussen de 

afzonderlijke zorglijnen op te heffen en deze te vervangen door schotten tussen de 

ambulante zorg en die van de kliniek en deeltijd. Doordat het Afdelingsmanagement al 

eerder overtuigd was en deze groep al achter de plannen stond, had de Divisiedirectie 

een sterke positie ten opzichte van de Raad van Bestuur. Uiteindelijk heeft de Raad van 

Bestuur dan ook ingestemd met het plan.  

5.2.3 Invloed besluitvorming door Teammanagers 

Op Teammanagementniveau heeft men in een vroeg stadium mee kunnen brainstormen 

over mogelijke plannen. Teammanagers zijn voortdurend op de hoogte gehouden over 

ontwikkelingen tijdens de reorganisatie en bovendien hebben zij tijdens MT-

vergaderingen (Managementteam vergaderingen) mee kunnen praten, maar de 

contouren zijn, zeker de eerste maanden, geschetst door de Divisiedirectie en het 

Afdelingsmanagement. Een Teammanager meent het volgende: 

 

‘Het management had zaken beter voor kunnen bereiden met behulp van de 

Teammanagers. Ik denk dat op hoger strategisch niveau veel dingen zijn 

voorbedacht. Wij zijn als Teammanagers wel geïnformeerd, maar ‘geïnformeerd 

worden’ en ‘betrokken zijn bij’ zijn twee verschillende paden. En ik zou voor het 

laatste gaan. Onder andere omdat je veel expertise en know-how rond hebt 

wandelen.’ 

 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
61 

Bovenstaand gegeven doet vermoeden dat men vooral in de beginfase zo veel mogelijk 

plannen en ideeën in de bovenste lagen van de organisatie heeft ontwikkeld. Men heeft 

niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de kennis van de Teammanagers in dit proces. 

En dat, terwijl deze groep mensen het dichtst bij de medewerkers staat.  

5.2.4 Invloed besluitvorming door medewerkers 

Evenals de Teammanagers heeft het merendeel van de medewerkers het gevoel weinig 

invloed te hebben gehad op de besluitvorming. Men heeft het idee dat wel degelijk 

pogingen worden gedaan om medewerkers mee te laten denken, maar men zet 

vraagtekens bij het feit of er daadwerkelijk iets met de resultaten wordt gedaan. Zo zijn 

bijvoorbeeld werkgroepen opgericht, waarbij medewerkers brainstormen over een juiste 

inrichting van de curatief specialistische centra;  

 

‘Ik denk wel dat de dingen die gezegd worden, meegenomen worden door het 

management. Of ik daar nu echt veel invloed op heb, dat weet ik niet. Het 

managementteam hoort wel wat je zegt. Ik vind dat ze naar je luisteren. Maar of 

er ten tweede ook wat met die informatie gedaan wordt, is een andere vraag’, 

aldus een medewerker. 

 

‘Er wordt gezegd dat medewerkers inspraak hebben, en dat geloof ik in bepaalde 

zin ook wel, alleen zie ik het niet terug. Ten slotte wil ik hier nog aan toevoegen 

dat er wel werkgroepen opgericht worden waar medewerkers geacht worden om 

na te denken de inhoudelijke kant. Ik vind het heel belangrijk dat medewerkers in 

het proces betrokken worden’, meent een medewerker. 

 

‘Ik denk dat medewerkers meer in de reorganisatie betrokken worden dan ik in 

eerste instantie zou denken, omdat er veel achter de schermen gebeurt. Dit zien 

wij als medewerkers niet’, aldus een medewerker. 

 

Altrecht is een organisatie die te maken heeft met veel professionals. Juist deze mensen 

willen graag in het besluitvormingsproces rondom de reorganisatie betrokken worden, 

omdat ze menen zelf genoeg expertise en kennis in pacht te hebben. Dit blijkt ook 

binnen Altrecht het geval te zijn; 

 

‘Vaak heeft het management wel ideeën over wat de beste oplossing is. Maar ze 

moeten zich wel beseffen  dat wij allemaal hoogopgeleide mensen zijn. Wij weten 

zelf heel goed wat goed is voor ons en wij kunnen zelf ook nadenken’, aldus een 

medewerker. 
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Daarentegen geven twee medewerkers expliciet aan wel begrip te hebben voor het feit 

dat de knopen op hoog niveau worden doorgehakt, omdat het management niet iedereen 

mee kan laten denken en beslissen; 

 

‘(…) maar aan de andere kant besef ik me dat het management niet iedereen mee 

kan laten beslissen in een grote organisatie als Altrecht. Zo nuchter ben ik dan 

ook nog wel. Als iedereen zijn mening geeft, komt er nooit een besluit’, meent een 

medewerker. 

 

‘De mensen op de werkvloer worden niet in dit proces betrokken. Misschien kan 

dat ook niet. Daar wil ik niet zo snel een oordeel over vellen. Maar het wordt van 

hogerhand opgelegd, punt. Ik heb niet het gevoel dat ik invloed uit kan oefenen 

als het gaat over de nieuwe locaties of over wie waar terechtkomt. Dat kan 

eigenlijk ook niet, want iedereen wil iets anders, aldus een medewerker. 

 

Doordat medewerkers in beperkte mate mee mogen denken over de ontwikkeling van de 

nieuwe specialistische centra en omdat hier nog weinig concrete zaken uit voort zijn 

gekomen vraagt men zich af in hoeverre het management daadwerkelijk iets met de 

resultaten gaat doen. Het vermoeden rijst hiermee op dat het management op deze 

manier kan zeggen dat medewerkers in het proces zijn betrokken, maar dat de 

resultaten grotendeels over boort kunnen worden gegooid, omdat de pijlers toch al vast 

staan.  

 Medewerkers werkten, op één persoon na, graag mee aan het onderzoek. Het 

merendeel reageerde, binnen één dag, met een positieve reactie. Gezien het feit dat een 

Afdelingsmanager hen deze vraag per e-mail stelde, doet dit vermoeden dat 

medewerkers òf een goede indruk willen maken bij hun Afdelingsmanager òf dat zij 

graag mee wilde werken omdat het interview hen de mogelijk bood om hun mening over 

de rol van communicatie tijdens de reorganisatie te geven. De reden dat de laatste optie 

aannemelijk is, is vanwege het feit dat veel respondenten aangaven het fijn te hun 

mening te geven als bijdrage aan het onderzoek.  

Nu de mate van invloed van medewerkers in het reorganisatieproces behandeld is, 

zal in de volgende paragraaf in worden gegaan op de positieve dan wel negatieve 

houding die men aanneemt ten opzichte van de ontwikkelingen.  

5.3 Houding ten opzichte reorganisatie 

 

Door te onderzoeken op welke vlakken medewerkers wel en welke vlakken men niet 

achter de reorganisatie staat, kunnen managers met name aandacht proberen te 

schenken aan de gebieden waar medewerkers tegenop zien. Door communicatie als 
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middel in te zetten tijdens de reorganisatie kan gepoogd worden medewerkers te 

motiveren en hun eventuele weerstand of angst weg te nemen.  

5.3.1 Positieve houding 

Uit de interviews komt naar voren dat medewerkers over het algemeen op inhoudelijke 

gebied een positieve houding aannemen tegenover de grote lijnen die geschetst zijn. Men 

ziet in dat veranderingen aangebracht moeten worden in de huidige structuur waarin de 

zorglijnen te veel gescheiden opereren. Tevens ziet men in dat Altrecht zich moet 

aanpassen aan veranderingen in de omgeving; 

 

 ‘De reorganisatie is goed voor wat betreft de samenwerking tussen de zorglijnen. 

De ideologie achter de reorganisatie en het doel ervan snap ik goed en hier sta ik 

ook achter. Ik vind het ook goed dat er één voordeur komt’, meent een 

medewerker. 

 

‘Ik denk dat het inhoudelijk gezien een goede zet is om te reorganiseren. Het idee 

is om curatief specialistische centra op te richten waarbij er meer samengewerkt 

zal worden tussen de zorglijnen. Dat vind ik een goed punt, want de zorglijnen 

werken nu erg gescheiden van elkaar. Ik besef me dat de organisatie zich moet 

aanpassen aan veranderingen in de buitenwereld’, aldus een medewerker. 

 

‘Angst-, Stemming- en Persoonlijkheidsstoornissen zijn bij de vorige reorganisatie 

uit elkaar getrokken. En nu blijven deze zorglijnen ook wel een beetje gescheiden, 

maar ze worden veel dichter bij elkaar gebracht. Ik denk dat dit een goede zaak 

is. Dit vind ik het enige goede punt aan de reorganisatie’, aldus een medewerker. 

 

‘Ik denk dat het over het algemeen gezien een goede actie is. Zeker gezien de 

omstandigheden en vanwege het feit hoe wij momenteel te werk gaan met 

Persoonlijkheidsstoornissen’, geeft een medewerker aan. 

 

Naast de inhoudelijke aspecten, ziet een enkeling de reorganisatie, ondanks de nadelen 

die er aan kleven, als een persoonlijke uitdaging;  

 

‘Persoonlijk vind ik het ook wel weer leuk om te veranderen’, meent een 

medewerker.  

 

‘Ik vind het ook wel leuk dat er veranderingen plaatsvinden; leuk in de zin dat er 

weer wat leven in de brouwerij komt’, aldus een medewerker. 
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5.3.2 Negatieve houding 

Uit paragraaf 2.1. blijkt dat Koeleman (1997: 130) beweert dat medewerkers vaak het 

belang van de reorganisatie niet inzien. Medewerkers staan met de hakken in het zand. 

Dat is in het geval van Altrecht ten delen het geval. Hoewel veel medewerkers de 

achterliggende gedachte van de reorganisatie begrijpen, heerst ook onbegrip onder 

medewerkers voor de situatie.  

5.3.2.1 Veranderhistorie 

Het feit dat de vorige reorganisatie pas twee jaar geleden heeft plaatsgevonden en dat 

men nu weer met veranderingen komt, weegt zwaar voor veel medewerkers. De vorige 

reorganisatie heeft in veel opzichten niet het beoogde doel bereikt. Enerzijds willen zowel 

managers als medewerkers de kansen grijpen om het deze keer beter te doen, maar 

anderzijds is men bang dat deze reorganisatie ook niet vlekkeloos zal verlopen.  

 Dit laatste punt is tevens één van de acht belemmerende factoren die Reijnders 

aanhaalt. Reijnders (2006: 49) schaart dit onder het kopje ‘veranderhistorie’. 

Medewerkers kunnen zich wellicht verzetten tegen de reorganisatie vanwege ervaringen 

en wrok uit het verleden. In het geval van Altrecht is dit deels het geval. Dat de vorige 

reorganisatie gezien kan worden als een litteken, blijkt al uit het feit dat alle 

medewerkers tijdens de interviews de vorige reorganisatie genoemd hebben. Men geeft 

aan dat het moeilijk is om de huidige reorganisatie positief te omarmen, omdat zij voor 

hun gevoel net uit een reorganisatie komen. Men vraagt zich af of het nodig is steeds zo 

drastisch in de grijpen in de organisatiestructuur. Men is ‘verandermoe’; 

  

 ‘Voor mij is het de zoveelste keer dat er een reorganisatie plaatsvindt en dat er 

verhuisd wordt. Ik ervaar het vooral als weer een herhaling van het voorgaande. 

We zitten net anderhalf jaar hier in dit pand en we hebben net samen een afdeling 

opgebouwd en nu moeten we weer veranderen’, aldus een medewerker.  

 

‘Het punt is dat we net een reorganisatie achter de rug hebben. Veel mensen, en 

ik ervaar dat zelf ook, zitten daar voor hun gevoel nog middenin. En vervolgens 

krijg je weer een volgende reorganisatie’, meent een medewerker. 

 

‘Voor mij is het, en dan werk ik nog niet eens zo lang bij Altrecht, de zoveelste 

reorganisatie. Het is reorganisatie, op reorganisatie, op reorganisatie’, geeft een 

medewerker aan. 

 

Tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de reorganisatie heerst wel begrip 

voor deze situatie. Zo geeft een Afdelingsmanager aan dat hij beseft dat medewerkers 

opzien tegen het feit dat er weer gereorganiseerd moet worden, omdat ze voor hun 
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gevoel net uit een reorganisatie komen. Aan de andere kant hebben medewerkers, 

ondanks het feit dat de vorige reorganisatie een grote stempel op hen heeft gedrukt, 

over het algemeen vertrouwen in het feit dat deze reorganisatie niet dezelfde afloop zal 

hebben als de vorige reorganisatie.  

5.3.2.2 Veranderende werksfeer 

Daarnaast maken medewerkers zich zorgen over mogelijke praktische problemen en over 

de veranderingen die de reorganisatie voor hen persoonlijk teweeg brengt. Het feit dat 

medewerkers veel beren op de weg zien, sluit aan bij de theorie van Koeleman (2002: 

22) die in paragraaf 2.1.3. is behandeld, waarin hij het ESH-model aanhaalt. Binnen 

Altrecht is sprake van een structuurverandering. Immers, de reorganisatie betreft een 

verandering in de opbouw van de organisatie. De indeling van de verschillende zorglijnen 

en van ambulante en klinische zorg worden heringedeeld. Medewerkers komen op een 

andere locatie te werken, krijgen mogelijk andere collega’s en krijgen ten slotte 

hoogstwaarschijnlijk een andere leidinggevende; de verandering heeft dus invloed op de 

directe werksfeer van medewerkers. Koeleman (2002: 22) geeft aan dat een 

veranderende werksfeer een factor blijkt te zijn die medewerkers een negatieve kijk op 

de reorganisatie geeft. 

Medewerkers binnen Altrecht zien er tegenop om nieuwe 

samenwerkingsverbanden aan te gaan. Immers, er is veel energie gestoken in goed 

lopende verbanden en teams, en deze groeperingen worden nu uit elkaar getrokken; 

 

‘Het feit dat we weer in nieuwe teams moeten werken, weer moeten veranderen, 

weer opnieuw het wiel uit moeten vinden, veroorzaakt een zekere vermoeidheid 

bij ons’, beweert een medewerker. 

 

‘Ik ervaar de reorganisatie niet als positief voor mij persoonlijk. Voor mij betekent 

het dat er weer veranderingen komen waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Het 

loopt nu net weer allemaal goed, dus het is vervelend dat er weer iets nieuws op 

ons pad komt. Het meest vervelend vind ik het feit dat ik andere collega’s krijg. Je 

moet weer wisselen van team. Samenwerkingsverbanden ontstaan door de jaren 

heen en dat wordt nu weer onderbroken. Medewerkers hebben vooral behoefte 

om hun werk in rust te kunnen doen. Het kost een hoop energie om je steeds 

weer aan te moeten passen aan nieuwe omstandigheden’, zegt een medewerker. 

 

‘(…) een grote hobbel voor mij is dat alle mensen weer door elkaar worden 

geschut. Je hebt net een bepaald team opgebouwd, terwijl dat bij de vorige 

reorganisatie allemaal uit elkaar is gerukt’, aldus een medewerker. 
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‘Als het het aangaan van andere samenwerkingsverbanden betreft, levert dat wel 

een stap in de onzekerheid op. Vaste samenwerkingsrelaties worden losgekoppeld 

en daar moeten nieuwe relatie voor in de plaats komen’, meent een medewerker. 

 

Over het verhuizen naar nieuwe locaties zijn de meningen verdeeld. Het merendeel vindt 

deze verandering persoonlijk niet erg. Men maakt zich daarentegen wel zorgen over het 

praktische feit dat het ambulante deel van de deeltijd en kliniek gescheiden wordt; 

 

‘Ik vind het geen goed idee dat de kliniek en deeltijd straks ver weg gevestigd 

zijn. Daar sta ik niet achter. Ik vind dat je van je deeltijdcomponent gebruik moet 

kunnen maken in de ambulante behandelingen en pas dan kan je een 

gespecialiseerd en goed behandelplan maken voor de cliënt. En dan onderscheid 

je je ook van anderen op de markt’, meent een medewerker. 

 

‘Het grootste nadeel van de reorganisatie is het feit dat we in de toekomst niet 

meer in de buurt van de deeltijd zitten. In de huidige situatie kan je heel 

makkelijk naar de ontspanningsgroepen of de running. Dit is nu in één gebouw 

gevestigd en straks niet meer’, aldus een medewerker. 

 

Een andere veelgehoorde opmerking is het feit dat de weerstand van medewerkers tegen 

de reorganisatie vergroot wordt, doordat men de schaarse tijd die men heeft nu niet 

alleen kan besteden aan patiënten, maar ook aan de reorganisatie;  

 

‘De reorganisatie kost veel tijd en energie, terwijl ik deze tijd en energie het liefst 

aan patiënten besteed’, aldus een medewerker. 

 

Bovendien wordt de werksfeer er niet beter op, doordat er druk op medewerkers wordt 

uitgeoefend omdat zij, tussen de ontwikkelingen van de reorganisatie door, aangestuurd 

worden op de productie. Er wordt aan twee kanten aan medewerkers getrokken. Veel 

medewerkers ervaren dit als demotiverende en storende factor in het proces; 

 

 ‘Het feit dat ik hier nu met jou zit, betekent dat ik een cliënt minder kan zien en 

dat ik mijn productie niet haal. Er wordt dus aan twee kanten getrokken. Aan de 

ene kant wordt je gemotiveerd om alle ontwikkelingen rondom de reorganisatie zo 

goed mogelijk te volgen. Maar aan de andere kant heb je de druk dat je minimaal 

een x-aantal cliënten moet zien’, aldus een medewerker. 
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‘Het punt is dat er tijdens de reorganisatie ook nog geproduceerd moet worden; er 

moet geld binnenkomen. Ik voel me hierdoor aan alle kanten onder druk staan’, 

meent een medewerker. 

 

Bovenstaande resultaten impliceren dat momenteel veel van medewerkers wordt 

gevraagd. Zij dienen op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen tijdens de reorganisatie 

en moeten daarnaast hard werken, zodat alle onzekerheden en veranderingen waar 

momenteel sprake van is niet ten koste gaan van de productie.  

5.3.2.3 Complexiteit veranderingen 

Een andere belemmerende factor die eveneens op kan treden, is een te gefragmenteerde 

probleemanalyse. Reijnders (2006: 50) geeft aan dat het management vaak niet de 

complexiteit van het probleem geheel onder ogen ziet, waardoor een probleem niet altijd 

in de volle omvang wordt overzien en geanalyseerd. Veel medewerkers binnen Altrecht 

geven dan ook aan zich hier zorgen over te maken en zijn bang dat de reorganisatie in 

eerste instantie gepaard zal gaan met kwaliteitsverlies; 

 

‘Elke reorganisatie zorgt ervoor dat je weer een paar stappen terug moet doen in 

de kwaliteit. We moeten als medewerkers weer de weg zien te vinden en 

uitzoeken hoe alles het beste geregeld en georganiseerd moet worden. Er gaat 

een hoop gepraat en gedoe overheen voordat je het doel bereikt hebt’, aldus een 

medewerker. 

5.3.2.4 Belangenverstrengeling 

Een ander punt dat Reijnders (2006: 49) aanhaalt, is dat verschillende partijen een 

verschillend perspectief tijdens de reorganisatie kunnen hebben. In het geval van de 

reorganisatie binnen Altrecht valt bijvoorbeeld op te merken dat medewerkers van Angst- 

en Stemmingsstoornissen zich op sommige vlakken zorgen maken over het feit dat 

medewerkers van Persoonlijkheidsstoornissen in mindere mate over de reorganisatie zijn 

geïnformeerd en over het feit dat zij op een andere manier werken. Door het feit dat men 

niet alleen met de eigen afdeling, maar ook met een andere afdeling te maken heeft, 

kunnen mogelijk problemen ontstaan. Zo geeft Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, L. 

Plat, bijvoorbeeld aan zich zorgen te maken over het feit dat Persoonlijkheidsstoornissen 

een personeelstekort heeft en dat Angst- en Stemmingsstoornissen dit waarschijnlijk op 

zal moeten lossen nu ze intensiever samen gaan werken; 

 

‘Dus dat je ongevraagd wat dingen op je bordje krijgt, omdat andere afdelingen 

het niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat is de grootste zorg die ik heb’, aldus een 

medewerker. 
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Na uitgebreid in te zijn gegaan op de manier waarop zowel managers als medewerkers 

naar de reorganisatie kijken, zal in de volgende paragraaf stil worden gestaan bij de 

manier waarop de verschillende partijen die bij de reorganisatie betrokken zijn met 

elkaar communiceren. Zoals eerder is aangegeven kan communicatie als middel worden 

ingezet zodat mogelijke belemmerende factoren worden verminderd of geheel worden 

vermeden. Daarbij dient de communicatiecultuur in acht te worden genomen. 

5.4 Communicatiecultuur 

 

Binnen Altrecht wordt voortdurend via verschillende stromen gecommuniceerd over de 

ontwikkelingen die plaatsvinden (bijlage 4). Het gaat hierbij voornamelijk om 

beleidsinformatie. De communicatiecultuur is met name van belang is in een tijd waarin 

organisaties voortdurend veranderen. En dat blijkt wel wanneer we de reorganisatie van 

Altrecht onder de loep nemen. Door het onvoldoende functioneren van een bepaalde 

partij binnen een organisatie, kunnen onnodige problemen ontstaan.  

5.4.1 Mate van openheid en transparantie 

Bij de manier waarop het management bij Altrecht om is gegaan met de communicatie 

over de reorganisatie kan gesteld worden dat voornamelijk sprake is van een supportieve 

communicatiecultuur. Men is in algemene zin bereid van elkaar te leren. Er is sprake van 

participatieve openheid, omdat er open en eerlijk over de ontwikkelingen tijdens de 

reorganisatie gesproken wordt, meent het management; 

 

‘Zo gauw we wisten wat we wilden, hebben we het direct gecommuniceerd naar 

de medewerkers toe’, aldus een Divisiedirecteur. 

 

‘Alles wat bekend was, werd verteld. Mensen zijn dus stapsgewijs meegenomen in 

de besluitvorming. Je moet zo eerlijk mogelijk zijn. Dat is mijn eerste streven 

altijd. Als je eerlijk kúnt zijn, dat kan niet altijd want je moet altijd wel de juiste 

volgorde van informatievoorziening in acht nemen, maar als je eerlijk kúnt zijn, 

kan je het maar beter zijn. Zowel over de mogelijkheden, als de onmogelijkheden. 

En je moet mensen nooit iets voorspiegelen dat niet klopt. Het kan wel eens zijn 

dat je dat per ongeluk toch doet, maar dan moet je achteraf ook zeggen dat je je 

vergist hebt. Dat vind ik heel belangrijk’, beweert een Afdelingsmanager. 

 

Ook het merendeel van de medewerkers meent dat er een ‘open’ karakter heerst; 
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‘Ik vind dat de informatie die vanaf de momenten dat het beschikbaar was goed is 

doorgegeven. Het is altijd een erg lastig punt, want als je half concrete dingen 

aankondigt en er geen tijdspad bij kunt geven dan is het soms beter om maar je 

mond te houden. Daardoor kan je het als management alleen maar onduidelijker 

voor medewerkers maken’, aldus een medewerker. 

 

‘Ik vind het goed dat de mogelijkheid werd geboden om tijdens de 

informatiebijeenkomsten achteraf vragen te stellen. Mensen worden op deze 

manier in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen wanneer hen iets op het 

hart ligt. Dat vind ik wel iets ‘opens’ hebben’, meent een medewerker. 

 

Naast participatieve openheid is met name reflexieve openheid duidelijk terug te zien. 

Een pakkend voorbeeld hiervan is het feit dat het management haar onzekerheden 

voortdurend letterlijk benoemd. Een Afdelingsmanager geeft aan dat hij juist dit een 

lastige kwestie vindt; 

 

‘Er is altijd een twijfel over of je medewerkers alleen moet informeren over feiten 

of dat je hen ook informeert over je plannen, terwijl er nog geen beslissing over is 

genomen. Je wilt transparant zijn, maar geen verwarring zaaien’, meent een 

Afdelingsmanager. 

 

‘Steeds benoemden we hetgeen dat duidelijk was, maar ook gaven we aan wat bij 

ons nog niet duidelijk was. Dat benoemden we dan ook’, aldus een 

Afdelingsmanager. 

 

Medewerkers, daarentegen, geven aan dat het management deze onzekerheid 

regelmatig genoemd heeft, maar dat zij niet het gevoel hadden hier veel invloed op uit te 

kunnen oefenen. Zo geeft een medewerker aan dat het voelt alsof hij zeurt wanneer hij 

met vragen of ideeën bij het management komt die het belang van de reorganisatie 

kunnen dienen; 

‘Goed luisteren naar de medewerkers die iets te zeggen hebben, is een 

verbeterpunt van mij naar het management toe. Je voelt je als medewerker al 

snel een ‘zeur’ wanneer je het management vraagt of bepaalde zaken al geregeld 

zijn. Het is niet de bedoeld om te zeuren, maar we hebben al vaker een 

reorganisatie meegemaakt, dus we hebben die ‘reorganisatie-ervaring’ als het 

ware al’, aldus een medewerker. 
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Uit de resultaten blijkt dat medewerkers eerst de kat uit de boom kijken, maar dat ze 

uiteindelijk over het algemeen welwillend meewerken aan de reorganisatie. Ze kunnen 

geschaard worden onder de term vroege overnemers. Ondanks het feit dat medewerkers 

uiteindelijk meewerken, heeft of krijgt deze groep mensen mogelijk last van weerstand 

tegen de veranderingen zoals uit de vorige paragraaf reeds naar voren kwam. 

5.4.2 Informatiestromen 

Nu is ingegaan op het heersende karakter van de communicatiecultuur waar binnen de 

reorganisatie binnen Altrecht sprake van is, zullen nu de informatiestromen behandeld 

worden. Binnen de reorganisatie zijn de betrokken actoren in vier hiërarchische lagen 

onder te verdelen; Divisiedirectie, Afdelingsmanagement, Teammanagement en 

medewerkers op de werkvloer. Zoals in paragraaf 5.1. al aan de orde kwam, is de 

reorganisatie top-down doorgevoerd. Stoter (1997: 52) meent dat communicatiekanalen 

met een lage feedback hiervoor vaak worden ingezet.  

Bij Altrecht is dit ook het geval. Zo worden veelal informatiekanalen ingezet als 

nieuwsbrieven (die per e-mail worden verstuurd) en personeelsbijeenkomsten, waarbij 

sprake is van een lage mogelijkheid tot feedback. Ondanks het feit dat het management 

de mogelijkheid biedt na de informatiebijeenkomsten vragen te stellen en een e-

mailadres onderaan brieven noteert waar medewerkers hun reactie en/of vraag naar 

kunnen sturen, hebben veel medewerkers niet het gevoel dat er iets met deze reacties 

gebeurt. Bovendien blijkt van deze feedbackmogelijkheden nauwelijks gebruik te worden 

gemaakt. Medewerkers zijn dus niet voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om 

hun mening te geven. Bij een enkeling rijst hierdoor juist een vorm van wantrouwen op, 

omdat men bang is dat het op deze manier lijkt alsof het management openstaat voor 

feedback, terwijl er uiteindelijk niets met deze gegevens gebeurt; 

 

‘Mensen vragen zich af of ze echt mee mogen denken en wantrouwen de situatie 

misschien een beetje. Zo kan het management bijvoorbeeld zeggen dat de 

medewerkers in het proces betrokken zijn, maar dat ze toch een bepaalde kant op 

gaan, omdat de pijlers er al staan’, meent een medewerker. 

 

Koeleman (1997: 32) meent dat zich in een top-down communicatieproces diverse 

problemen kunnen voordoen. Te veel tussenlagen kunnen in de hiërarchie ontstaan, 

waardoor een te grote afstand tussen zender en ontvanger kan ontstaan, zodat de 

boodschap vervormd bij de doelgroep aankomt.  

5.4.2.1 Communicatie met en over Teammanagers 

Met name de tussenlaag ‘Teammanagement’ blijkt een noemenswaardige factor te zijn 

binnen Altrecht (bijlage 5). Door de communicatie met en over deze laag zijn enkele 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
71 

storende problemen tijdens het communicatieproces opgetreden. Allereerst blijkt dat de 

communicatie met zowel lagen onder als boven het Teammanagement niet geheel 

voorspoedig verloopt. Wel dient hierbij genoemd te worden dat de Teammanager zelf op 

een positieve manier praat over de communicatie met zowel zijn leidinggevenden als 

ondergeschikten. Uit interviews met het Afdelingsmanagement en medewerkers blijkt 

echter dat men vindt dat dit niet voor alle Teammanagers geldt. De resultaten zijn dus 

mogelijk niet op de voor dit onderzoek geselecteerde Teammanager van toepassing. 

Binnen Altrecht blijkt dat de boodschap enigszins gekleurd aankomt bij de 

ontvanger. Een Afdelingsmanager zegt hierover het volgende: 

 

‘Wat me opvalt, is dat communiceren altijd een lastig punt blijft. Mensen kijken 

vooral naar hun direct leidinggevende. In dit geval is dat meestal de 

Teammanager. Daar willen de medewerkers hun informatie vandaan halen. We 

hebben gemerkt dat de informatie soms wat gekleurd op de werkvloer aankomt, 

omdat een aantal van de Teammanagers toch hun eigen gekleurde interpretatie 

van de informatie die wij doorgeven door laten sijpelen. En dat heeft toch vaak te 

maken met het feit dat ze dan denken dat het zo een vaart niet zal lopen met de 

ontwikkelingen tijdens de reorganisatie of dat het toch later allemaal anders uit 

zal pakken’, aldus een Afdelingsmanager. 

 

Niet alleen verloopt de communicatie tussen het Afdelingsmanagement en de 

Teammanagers niet optimaal. Ook treden complicaties op tussen het Teammanagement 

en medewerkers. Medewerkers menen dat hun Teammanager niet veel meer weet dan 

zij, waardoor ze de informatie liever rechtstreeks via het Afdelingsmanagement 

vergaren; 

 

‘De informatie krijg ik van hen [het management] en niet van mijn Teammanager. 

Mijn Teammanager weet zelf niet meer dan ik. Die krijgt de informatie ook pas 

tijdens de informatiebijeenkomsten’, meent een medewerker. 

 

‘Ik hoor ik in de wandelgangen wel hoe het er voor staat, of ik hoor het van R. van 

Hardeveld wanneer ik dingen wil weten. Daarnaast wordt er tijdens 

teamvergaderingen door de Teammanager af en toe eens iets gemeld wanneer er 

nieuwtjes zijn. Maar de Teammanager heeft  vaak ook geen echt nieuws. Ik heb 

niet het idee dat de Teammanagers meer weten dan wij. Vaak vraag ik of zij al 

meer weten, maar over het algemeen is dat niet het geval. Daar kom ik dus niet 

veel verder mee. Ik vind dat zij vrij weinig over de inhoudelijke zaken weten. Ze 
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kunnen geen antwoord geven wanneer ik hen vraag wat nu precies staat te 

gebeuren’, aldus een medewerker. 

 

‘Mijn Teammanager is mijn direct leidinggevende. Echter, ik merk dat de 

reorganisatie volledig in handen van R. van Hardeveld ligt, het hoger 

management. Hij organiseert alle bijeenkomsten. Via deze bijeenkomsten worden 

wij geïnformeerd of via de e-mail. Dit ligt dus niet zozeer in handen van mijn 

Teammanager. Wel hebben we eens in de maand met ons team een 

beleidsvergadering. In die vergaderingen worden we door de Teammanager 

geïnformeerd als hij nog meer weet. Maar verder weet onze Teammanager niet 

veel meer dan dat wij weten’, meent een medewerker. 

 

Over de communicatie tussen het Afdelingsmanagement en het Teammanagement zegt 

een Teammanager dat het hoger management de informatie aan het Teammanagement 

heeft mede gedeeld op het moment dat deze informatie ook daadwerkelijk medegedeeld 

kón worden. 

Over de communicatie met medewerkers geeft een Teammanager aan dat hij een 

belangrijke schakel is in het proces. Hij meent dat medewerkers via hem communiceren 

wanneer zij iets willen weten of wanneer zij feedback willen geven. 

Ondanks het feit hoe de Teammanager, die voor dit onderzoek geselecteerd is, 

hierover denkt, doen de zojuist genoemde resultaten vermoeden dat Teammanagers 

over het algemeen te weinig op de voorgrond treden in het reorganisatieproces. Wanneer 

deze ‘laag’ niet alleen geïnformeerd zou worden, maar ook meer betrokken zou worden 

over de ontwikkelingen die tijdens de reorganisatie plaatsvinden, dan zou dit 

waarschijnlijk voor alle partijen beter zijn. Een Afdelingsmanager zegt het volgende: 

 

‘Eigenlijk zou ik willen dat mensen sneller op mij af zouden stappen, maar 

wanneer je steeds mensen over de vloer hebt gaat dat veel tijd kosten. Dat is een 

dilemma. Ik zit nu een beetje in een uithoek van het gebouw. Ik zou het liefst 

midden in het gebouw zitten met de deur wijd open. Maar tegelijkertijd kan je dan 

geen drie minuten achter elkaar doorwerken. Dat is de andere kant van het 

verhaal. Ideologisch gezien zou ik dus willen dat mensen makkelijker naar me toe 

komen, maar praktisch gezien ook weer niet.’ 

 

Wanneer Teammanagers meer in het proces en de besluitvorming betrokken zouden 

worden, wordt het Afdelingsmanagement mogelijk in iets mindere mate worden belast. 

Immers, wanneer het Teammanagement van dezelfde zaken op de hoogte is als het 

Afdelingsmanagement, kunnen medewerkers hun vragen ook direct aan hen stellen. 
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Daarnaast zullen medewerkers, wanneer zij het gevoel hebben dat het 

Teammanagement van alles goed op de hoogte is, wellicht sneller met zorgen of juist 

ideeën bij het Teammanagement aankloppen. Het Teammanagement kan deze zorgen of 

ideeën bundelen en bij het Afdelingsmanagement neerleggen. Dit zou vervolgens weer 

bij kunnen dragen aan het gegeven dat medewerkers het gevoel hebben meer invloed op 

de ontwikkelingen tijdens de reorganisatie te hebben.  

Naast het feit dat het Afdelingsmanagement en medewerkers menen dat de 

communicatie met het Teammanagement niet geheel goed verloopt, is ook het nodige op 

te merken over de communicatie over het Teammanagement. De functie van de huidige 

Teammanagers zal in de toekomst verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen 

locatiemanagers op iedere vestiging. Echter, de personen die momenteel deze functie 

vervullen zullen niet allemaal de nieuwe functie van Locatiemanager op zich kunnen 

nemen. Voor deze functie zal gesolliciteerd moeten worden. Enkele Teammanagers zullen 

hierdoor hun baan als Teammanager verliezen. Wel zal binnen Altrecht een andere 

functie voor hen gevonden worden. Waarschijnlijk zal dit de functie worden die zij 

vervulden voordat ze als Teammanager aan de slag gingen. 

 Het Afdelingsmanagement heeft het Teammanagement vroegtijdig laten weten 

dat hun functie zal komen te vervangen. Deze boodschap is hen mede gedeeld op de 

plenaire informatiebijeenkomsten, op de lokale bijeenkomsten, op een bijeenkomst 

waarbij alleen de Teammanagers aanwezig en uiteindelijk op een gesprek dat gevoerd 

werd met het Afdelingsmanagement en de afzonderlijke Teammanagers. Tijdens dit 

gesprek werd officieel medegedeeld of het Afdelingsmanagement de Teammanager in 

kwestie wel of niet geschikt acht om te solliciteren voor de nieuwe 

Locatiemanagersfunctie. Pas op dat moment beseften twee van de vier Teammanagers 

dat voor hen veel zaken op het spel stonden en dat zij in het huidige systeem een geheel 

andere functie op zich moeten nemen; 

 

‘Het inlichten van de Teammanagers is op meerdere momenten gebeurd. We 

hebben al vroegtijdig aangekondigd dat de nieuwe functie een andere functie 

wordt dan de huidige functie van Teammanager. Ook hebben we hen gevraagd 

kritisch na te denken of de nieuwe functie iets voor hen zou zijn. Blijkbaar hebben 

enkele mensen zichzelf toch niet kritisch bevraagd. Alle Teammanagers dachten 

namelijk dat zij wel geschikt zouden zijn en dat wij dat ook zouden vinden, 

ondanks dat we ze toch regelmatig hebben gevraagd waarom bepaalde dingen 

niet lukken en bepaalde zaken niet goed genoeg verlopen. Afgelopen vrijdag 

hebben we de Teammanagers concreet verteld of we hen wel of niet adviseerden 

om voor deze functie te solliciteren. Dit is vrij drastisch. De mensen die we 

adviseerden om niet op deze functie te solliciteren, waren niet op dit bericht 
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voorbereid. Tenminste, ze hadden zichzelf hier niet op voorbereid. Dit vonden wij 

toch vreemd, omdat we impliciet heel vaak hebben gevraagd: denk na of je deze 

functie zou kunnen vervullen, denk na of deze functie wel bij je past want we 

gaan andere dingen vragen van degene die deze functie zal vervullen’, aldus een 

Afdelingsmanager. 

 

Ondanks dat deze boodschap voor enkele Teammanagers als totale verrassing kwam, 

was de boodschap voor de geselecteerde Teammanager direct duidelijk; 

 

‘De huidige Teammanagerfuncties verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een 

locatiemanagementfunctie. Mijn baan is straks niet meer. Dit werd al heel vroeg 

duidelijk gemaakt in het bilaterale overleg met R. van Hardeveld. We hebben het 

gehad over de leidinggevende structuur. Voor ons allebei was het een vrij simpele 

rekensom dat als iedereen zijn functie zou willen behouden, dat het dan maar de 

vraag is of er voor iedereen plek was. Het uitgangspunt voor mij was dat je 

meewerkt aan een reorganisatie, omdat je daar in gelooft. Het behoud van je 

eigen functie moet daarin niet voorop staan’, meent de Teammanager. 

 

Het gegeven dat de communicatie met en over het Teammanagement niet geheel 

voorspoedig verloopt, kan wellicht verklaren waarom het hoger management heeft 

besloten om deze groep niet in de besluitvorming te betrekken. Wellicht verliep de 

communicatie voor de reorganisatie namelijk ook al niet voorspoedig.  

5.4.2.2 Bottum-up informatiestromen 

Naast het feit dat binnen de reorganisatie van Altrecht voornamelijk sprake is van een 

informatiestroom die top-down plaatsvindt, verlopen enkele processen bottom-up. Zoals 

Stoter (1997: 52) meent kan dit op verzoek van het management plaatsvinden, maar 

ook op eigen initiatief. Het gegeven dat de Divisiedirectie de Raad van Bestuur heeft 

overtuigd van het nut van de geschetste reorganisatie plannen, heeft deels op verzoek 

plaatsgevonden. Immers, de Raad van Bestuur gaf aan dat er veranderingen moesten 

plaatsvinden en wilde graag een concept ontvangen en de Divisiedirectie heeft hen 

overtuigd van het plan dat zij voor ogen hadden.  

Daarnaast heeft het Afdelingsmanagement medewerkers opgeroepen deel te 

nemen aan werkgroepen en aan de ontwikkeling van het serviceconcept. Op deze manier 

werden medewerkers in de gelegenheid gesteld mee te denken over de ontwikkeling van 

de nieuwe curatief specialistische centra.  

 Medewerkers hebben ten slotte ook zelf, in beperkte mate, initiatief genomen om 

actiever bij de ontwikkelingen tijdens de reorganisatie betrokken te worden; 
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‘Ik heb het gevoel dat veel van bovenaf wordt opgelegd. Hoewel we wel een keer 

een teamdag hebben gehad. Wij hebben zelf het initiatief hiertoe genomen. We 

wilden inspraak hebben en dat is toen ook gebeurd. We hebben gekeken naar wat 

een nieuw specialistisch centrum nodig heeft qua groepsbehandeling, qua 

opleiding, dat soort zaken. Ik geloof wel dat de resultaten hiervan meegenomen 

worden. Ik weet niet in hoeverre er iets met de gegevens gebeurt, maar ik hoop 

het wel’, aldus een medewerker. 

5.4.2.3 Horizontale informatiestromen 

Ten slotte zijn ook horizontale informatiestromen aan te wijzen binnen de reorganisatie 

van Altrecht. Deze communicatie is voornamelijk informeel van aard. Een 

Afdelingsmanager geeft aan dat hij voornamelijk met zijn collega manager over de 

reorganisatie gecommuniceerd heeft. Over de communicatie met andere collega’s zegt hij 

het volgende; 

 

‘Ik heb veel met andere collega’s over de reorganisatie gepraat. Veelal vond dit 

informeel plaats. Het begint vaak met veel uitleggen. Buiten mijn eigen afdeling 

en die van Persoonlijkheidsstoornissen, weten veel andere afdelingen niet wat er 

zich hier allemaal afspeelt. Dus als ik iets wilde delen met een collega, wat af en 

toe wel prettig is voor feedback bijvoorbeeld, dan moest ik eerst van alles 

uitleggen over hoe het nu in zit, waar we naartoe willen en vervolgens wat mij 

bezighoudt en hoe die andere persoon daar over denkt. Ik bespreek dit vaak, 

omdat ik aan anderen graag wil vertellen wat mij bezighoudt en wat mijn 

dilemma’s zijn. Maar ik ben vaak al een half uur op weg om het alleen al goed uit 

te leggen’, meent een Afdelingsmanager. 

 

De horizontale communicatiestromen tussen medewerkers op de werkvloer verloopt 

daarentegen gemakkelijker; 

 

‘Zo af en toe komt het onderwerp ter sprake. We bespreken vooral in de 

wandelgangen of tijdens de lunch wat er zal veranderen en welke consequenties 

dit voor ons heeft’, meent een medewerker. 

 

‘Je praat vooral in het informele circuit met elkaar. In deze gesprekken wil men 

vooral het verhaal aan elkaar kwijt. Je probeert elkaar een beetje te steunen door 

te benadrukken wat je er voor terugkrijgt’, geeft een medewerker aan. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de communicatiecultuur een belangrijke rol speelt 

wanneer communicatie als middel wordt ingezet om medewerkers te informeren en om 
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duidelijkheid te scheppen. Mogelijk wordt de weerstand en de angst die onder 

medewerkers heerst verminderd dan wel voorkomen. Maar niet alleen de 

communicatiecultuur is hierbij van belang. Ook de keuze voor bepaalde 

communicatiekanalen speelt een prominente rol. 

5.5 Communicatiekanalen 

 

Nu de relationele context helder is, zal nu het tweede oogpunt van waaruit communicatie 

bezien kan worden in deze paragraaf aan bod komen; namelijk de communicatiekanalen 

die tijdens de reorganisatie binnen Altrecht zijn ingezet. Daarbij zal tevens de mate van 

informatierijkheid van deze kanalen aan de orde komen. De informationele context zal 

dus in kaart worden gebracht. 

5.5.1 Informatierijke en –arme communicatiekanalen 

Daft en Lengel (1986: 560) menen dat met name groepscommunicatie (zoals 

teambesprekingen) en andere vormen van face-to-face communicatie vormen zijn die 

informatierijk zijn. Daft en Lengel stellen in hun onderzoek dat informatierijke kanalen 

geschikt zijn in situaties waarin de problemen onduidelijk zijn wat betreft de interpretatie 

van de situatie, oplossingsrichting en informatiebehoefte. Met andere woorden: in 

situaties waarin sprake is van ongestructureerde problemen. Daarentegen zijn 

informatiearme kanalen juist efficiënter bij gestructureerde problemen. De keuze die 

managers van Altrecht tijdens de reorganisatie hebben gemaakt om bepaalde 

communicatiekanalen op bepaalde momenten in te zetten, sluit aan bij de theorie van 

Daft en Lengel.  

 In een vroeg stadium is vooral tijdens teambesprekingen, beleidsvergaderingen 

en andere overleggen vergaderd en gebrainstormd over de ontwikkelingen tijdens de 

reorganisatie. Deze communicatie is face-to-face te noemen. Aangezien in deze fase van 

de reorganisatie de problemen ongestructureerd zijn, is het efficiënt en effectief om 

gebruik te maken van face-to-face communicatie aangezien deze vorm van 

communicatie zeer rijk te noemen is, menen Daft en Lengel (1986: 560). Dit is bij 

Altrecht het geval; 

 

‘Ik voer bilaterale overleggen met R. van Hardeveld. In het eerste stadium gaf hij 

al aan waar het management over na dacht. Hij wilde weten wat ik van de 

plannen vond en of ik ervaring heb met bepaalde onderdelen. Zo brainstormen we 

samen wat. Vervolgens kristalliseert dat zich steeds meer uit’, meent een 

Teammanager. 
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‘We hebben laatst ook bijeenkomsten gehad waarin we mensen met ons mee 

lieten denken over hoe de centra er mogelijk uit kunnen gaan zien. Ook hebben 

we een beleidsdag gehouden voor (met name) mensen van het beleidsteam en 

een aantal Programmacoördinatoren. Hierin hebben we heel gericht met elkaar 

gekeken naar hoe de contouren moeten worden van de ambulante centra’, meent 

een Afdelingsmanager. 

 

Toen de grove plannen en ideeën geschetst waren door de Divisiedirectie en het 

Afdelingsmanagement en de informatie ondubbelzinniger werd, is men begonnen met de 

communicatie naar de medewerkers toe. Via nieuwsbrieven werden de grove plannen 

gepresenteerd en werden medewerkers uitgenodigd voor twee plenaire bijeenkomsten 

voor de ambulante medewerkers van alle locaties die betrokken zijn bij de reorganisatie. 

Deze bijeenkomsten werden gehouden op de locatie in Zeist. Het voordeel van deze 

plenaire informatiebijeenkomsten was dat je hierdoor een grote groep mensen bij elkaar 

hebt en maar één keer het verhaal hoeft te vertellen. Tijdens de bijeenkomsten werd 

hoofdzakelijk een presentatie gehouden over de ontwikkelingen tijdens de reorganisatie 

door de Divisiedirectie; 

 

‘Vervolgens vond de brede voorlichting naar de medewerkers plaats. Hier ben ik 

positief over. We hebben kunnen vertellen wat we te vertellen hadden. Ik heb 

geprobeerd om er geen geheim van te maken dat een reorganisatie veel voeten in 

de aarde heeft voordat je er komt’, meent een Divisiedirecteur. 

 

Tijdens de plenaire bijeenkomsten werden de ontwikkelingen medewerkers medegedeeld 

en waren de contouren over het algemeen al geschetst. Wel werd medewerkers de 

mogelijkheid geboden vragen te stellen. Hierdoor kunnen de informatiebijeenkomsten 

gezien worden als een soort ‘tussenmomenten’ waarop informatie al redelijk helder en 

ondubbelzinnig is, maar wat nog bijgesteld kan worden; 

 

‘De voorlichtingsbijeenkomsten zijn goede ‘thermometer momenten’. Tijdens deze 

momenten kan je als management peilen welke gedachte onder de medewerkers 

heerst. Je kan polsen of men vindt dat er domme fouten zijn gemaakt. Wel vind ik 

het moeilijk om te beoordelen of mensen het achterste van hun tong laten zien 

tijdens deze bijeenkomsten. Ik weet in ieder geval zeker dat mensen veelal niet 

het achterste van hun tong laten zien’, aldus een Afdelingsmanager. 

 

De informatiebijeenkomsten zijn dus niet alleen gebruikt om medewerkers te informeren 

over de ontwikkelingen tijdens de reorganisatie, maar ook dienen deze momenten voor 
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het management als controlemiddel waarin gekeken wordt of zij belangrijke zaken over 

het hoofd hebben gezien en of medewerkers nog goede ideeën hebben. Hieruit kan de 

voorzichtige conclusie worden getrokken dat de ontwikkeling en besluitvorming 

daadwerkelijk bij de top van de divisie ligt en dat de ideeën die medewerkers aandragen 

alleen worden gebruikt wanneer men hier echt iets in ziet. Een tegenstrijdigheid in dit 

verhaal is dat het management aangeeft dat medewerkers vaak niet het achterste van 

hun tong laten zien. Met name assertieve mensen zullen hun mening dus geven en op 

deze mensen is slechts het ‘thermometer moment’ van toepassing. Immers, het 

management geeft zelf al aan dat het merendeel de kaken op elkaar gedrukt zal houden.  

5.5.1.1 Houding tegenover plenaire informatiebijeenkomsten 

Zowel het management als medewerkers zijn zowel positief als negatief over de plenaire 

informatiebijeenkomsten die in Zeist plaatsvonden. De reden dat men deze 

bijeenkomsten als positief heeft ervaren is onder andere vanwege het feit dat de 

reorganisatie meer is gaan leven onder medewerkers. Het merendeel van de 

medewerkers heeft de plenaire bijeenkomsten als informatief ervaren; 

 

‘Tijdens de informatiebijeenkomsten ging het reorganisatieverhaal voor mij wat 

meer leven. Bovendien kon je je mening tijdens deze bijeenkomsten laten horen’, 

zegt een medewerker. 

 

‘Deze bijeenkomsten waren uitermate informatief voor wat betreft de mensen die 

ambulant werken’, meent een medewerker. 

 

Aan het eind van de presentatie werden medewerkers in de gelegenheid gesteld vragen 

te stellen. Over het algemeen was men positief over het feit dat deze mogelijkheid werd 

geboden. Echter, men was minder positief over de uitvoering ervan; 

 

‘Het voordeel van deze grote bijeenkomsten is dat je snel een grote groep bij 

elkaar hebt. Het nadeel is dat het heel moeilijk interactief te maken is. We hadden 

beter over de vorm na moeten denken. Zo hadden we bijvoorbeeld een inleiding 

van een half uur kunnen geven, waarna we vervolgens de groep in vieren zouden 

verdelen zodat er dieper op zaken in kan worden gegaan dan nu het geval was’, 

meent een Afdelingsmanager. 

 

‘Daarna konden medewerkers vragen stellen. Dat viel me erg tegen. Je merkt dat 

mensen veel vragen stellen die individueel gericht zijn. Je kon de vraag niet 

verstaan, de vraag werd niet herhaald, er kwam een antwoord dat je slecht kon 
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verstaan. Dat vond ik zonde van de tijd. Ik snap dat ze aandacht willen geven aan 

individuele vragen, maar de uitvoering was slecht’, aldus een medewerker. 

 

‘Het is goed dat de mogelijkheid gegeven werd om vragen te stellen. Ik ben alleen 

niet iemand die dan zijn mond snel opentrekt. Dat doe ik liever op kleinschaliger 

niveau’, meent een medewerker. 

 

De uitvoering van het stellen van vragen vanuit het publiek is dus zowel door het 

management als medewerkers als negatief ervaren. Doordat over de uitvoering van het 

stellen van vragen niet goed genoeg is nagedacht, doet dit vermoeden dat het 

management het stellen van vragen niet belangrijk genoeg vindt, terwijl dit misschien 

niet het geval is. 

Andere negatieve gevoelens over de plenaire bijeenkomsten worden gevormd 

door het feit dat deze bijeenkomsten te massaal en onpersoonlijk worden bevonden. Ook 

meenden enkele medewerkers dat te weinig nieuwe informatie aan bod kwam; 

 

‘De plenaire bijeenkomsten vonden we te massaal en te onpersoonlijk’, meent een 

Afdelingsmanager. 

 

‘Tijdens de informatiebijeenkomsten kwam weinig nieuwe zaken aan bod. Steeds 

werd hetzelfde verteld’, aldus een medewerker. 

 

‘We hebben twee grote bijeenkomsten gehad hier in Zeist en die waren voor mijn 

gevoel gelijk. Er werd hetzelfde verteld. Dat vond ik zonde van mijn tijd’, geeft 

een medewerker aan. 

5.5.1.2 Houdingen tegenover lokale bijeenkomsten 

Naast het feit dat twee plenaire informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd in Zeist, is 

de Divisiedirectie, het Afdelingsmanagement, een medewerker van P&O en ander 

ondersteunend personeel op iedere locatie afzonderlijk langs geweest om op 

kleinschaliger niveau de ontwikkelingen te presenteren. Over deze lokale bijeenkomsten 

was zowel het management als de medewerkers opmerkelijk positiever; 

 

‘Ik vond het prettig dat de lokale bijeenkomst hier op mijn eigen locatie was. 

Tijdens de lokale bijeenkomst, sloegen de vragen die gesteld werden, in 

tegenstelling tot die van de plenaire bijeenkomsten, direct op mijn situatie. En 

tevens konden we even napraten met elkaar. Je weet van elkaar wie er bij de 

bijeenkomst aanwezig zijn geweest doordat het kleinschaliger was’, meent een 

medewerker. 
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5.5.1.3 Houding tegenover schriftelijke informatie 

Na afloop van de plenaire en lokale informatiebijeenkomsten verkregen medewerkers via 

schriftelijke media, zoals nieuwsbrieven en memo’s wat er tijdens de 

informatiebijeenkomsten besproken is en wat veel gestelde vragen zijn. Naast de 

reguliere nieuwsbrief die medewerkers eens in de anderhalve maand krijgen, is een 

nieuwsbrief opgericht die speciaal ingaat op ontwikkelingen tijdens de reorganisatie. 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd op de momenten dat er veel nieuwe informatie is; 

 

‘Wanneer iets op papier staat, is iets sneller een feit dan wanneer medewerkers 

mondeling geïnformeerd worden. Op papier staan de feiten er keihard en 

onomkeerbaar. Onze eigen nieuwsbrieven worden hier veelvuldig voor gebruikt’, 

aldus een Afdelingsmanager. 

 

De medewerkers zijn vrijwel allemaal tevreden over de nieuwsbrieven die zijn verstuurd; 

 

‘Ik vind de nieuwsbrieven over het algemeen prettig samengesteld. Het is 

informatief en tegelijkertijd krijg je de informatie in hapklare brokken aangereikt. 

Bovendien is het leuk aangekleed. Daar is dus niks op aan te merken’, meent een 

medewerker. 

 

Het enige nadeel dat aan deze schriftelijke vorm van communicatie is aan te merken, is 

het feit dat medewerkers hierbij (meer dan bij de informatiebijeenkomsten) zelf in de 

hand hebben of ze de informatie tot zich nemen; 

 

‘De nieuwsbrieven las ik in het begin heel goed, maar die verdwijnen nu een 

beetje naar de achtergrond’ geeft een medewerker aan. 

 

‘Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de nieuwsbrieven niet allemaal lees. Ik had meer 

op de hoogte kunnen zijn, maar ik heb er zelf voor gekozen om de brieven niet 

allemaal te lezen. Ik kom er niet aan toe om er even rustig de tijd voor te nemen. 

Ik geef dan liever prioriteit aan de zorg’, aldus een medewerker. 

5.5.1.4 Altranet 

Ten slotte plaatst het management alle notulen van MT-vergaderingen en andere 

naslagwerken op Altranet. Altranet is het Intranet van Altrecht. Alle medewerkers hebben 

toegang tot deze berichten en kunnen zelf bepalen of ze de informatie willen lezen. 

Tijdens de interviews heeft geen enkele medewerker dit communicatiekanaal genoemd.  
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5.5.1.5 Informele communicatie 

Tussen alle officiële informatiebijeenkomsten door communiceren medewerkers af en toe 

via het informele circuit met elkaar. Wanneer dit gebeurt is sprake van face-to-face 

communicatie. Het is goed dat deze vorm van communicatie slechts af en toe 

plaatsvindt. Immers, wanneer de formele communicatie voldoende informatief en 

bevredigend is, zal men minder snel toevlucht nemen in het informele circuit, meent 

Mastenbroek (1998: 151). Men gebruikt dit moment voornamelijk om even te spuien, te 

mopperen en elkaar op te beuren; 

 

‘Er wordt veel op de werkvloer over het onderwerp gesproken. Meestal gebeurt dit 

via gesprekken in de wandelgangen’, geeft een medewerker aan. 

 

‘Ik probeer de mensen die ik aanstuur de meerwaarde van deze reorganisatie 

onder ogen te laten zien en de kansen en de mogelijkheden te duiden. Je probeert 

als Teammanager ook een beetje om de beren van de weg te halen en iedereen 

positief te stimuleren’, aldus een medewerker. 

 

‘Ik merk dat veel mensen tijdens reorganisaties met hun hakken in het zand gaan 

staan. Als ik ergens een hekel aan heb zijn het mopperende mensen. Ik doe daar 

zelf absoluut niet aan mee. Ik probeer mensen die mopperen daar op te wijzen. Ik 

laat hen inzien dat het ook een politieke kwestie is dat we nu weer moeten 

veranderen. We kunnen niet alleen maar in zak en as blijven zitten. Ik vind dat 

mensen in plaats van zich op het negatieve te richten ook moeten letten op wat er 

positief aan is’, meent een medewerker. 

 

Afsluitend kan gesteld worden dat de manier waarop de communicatiekanalen die door 

het management zijn ingezet, voor een groot deel aansluiten bij de manier waarop Daft 

en Lengel (1986) menen dat communicatiekanalen het meest efficiënt en effectief 

werken. Immers, er is voornamelijk gebruik gemaakt van face-to-face communicatie op 

momenten waarop de informatie overwegend dubbelzinnig was. Op deze momenten was 

er mogelijkheid tot interactie en was er ruimte voor non-verbale communicatie. Op het 

moment dat de informatie (vrijwel) geheel ondubbelzinnig was, zijn ook schriftelijke 

kanalen ingezet in combinatie met face-to-face communicatie.   

5.6 Overige belangrijke factoren  

 

Nu de diverse communicatiekanalen en hun informatierijkheid behandeld zijn, zal ten 

slotte in worden gegaan op het moment waarop de informatie wordt verstrekt, de mate 

waarin de informatie helder is en het feit of voldoende aandacht wordt besteed aan de 
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aanpak, het verloop en de inrichting van de reorganisatie. Niet alleen de keuze voor het 

juiste communicatiekanaal en de inachtneming van de communicatiecultuur spelen een 

doorslaggevende rol in de mate waarin communicatiekanalen efficiënt en effectief worden 

bevonden door zowel het management als medewerkers, maar ook bovenstaande 

factoren zijn van belang.  

 Een belangrijk probleem bij reorganisaties is dat het management veelal niet 

toekomt aan het uitvoerig informeren van medewerkers over de veranderingen 

(Reijnders, 2006: 48). Hierdoor hebben medewerkers weinig tijd om te wennen aan de 

snelle ontwikkelingen. Daarnaast wordt vaak niet duidelijk gemaakt hoe de verandering 

plaats moet vinden en is er tijdens reorganisaties onvoldoende (gekwalificeerd) personeel 

om de veranderingen én het lopende werk goed te kunnen doen.  

 Over het moment waarop medewerkers over de ontwikkelingen geïnformeerd 

worden zijn de meningen verdeeld. Juist dit is het punt dat het management lastig vindt; 

 

‘Ik probeer altijd te zoeken naar een balans tussen enerzijds de mensen zo snel 

en open mogelijk te informeren, maar anderzijds proberen te voorkomen dat er 

onrust ontstaat’, meent een Afdelingsmanager. 

 

Dit hangt samen met het feit dat het merendeel van de medewerkers aangeeft dat het 

management eerder met concrete informatie had moeten komen. Een andere factor die 

tijdens reorganisaties volgens Reijnders (2006: 49) een belemmering kan zijn, is 

namelijk gebrek aan voldoende informatie en communicatie over de veranderingen. Een 

Afdelingsmanager geeft aan dat hij zich bewust is van het feit dat medewerkers zo 

duidelijk en concreet mogelijk over zaken op de hoogte moeten worden gesteld. Toch 

vindt het merendeel van de medewerkers dat het management eerder beslissingen had 

moeten maken, zodat men eerder op de hoogte kon worden gesteld; 

 

‘Het management had sneller knopen door moeten hakken en ons daarover 

moeten informeren. De zomervakantie komt er aan en in november moeten wij uit 

dit pand zijn’, aldus een medewerker. 

 

‘Feit blijft toch dat deze reorganisatie laat uit de hoge hoed is getoverd’, beweert 

een medewerker. 

 

‘Ik denk dat ze erg laat begonnen zijn met het zoeken naar nieuwe locaties. In 

november moeten we uit dit pand. Alles moet de komende maanden dus allemaal 

heel rap en snel plaatsvinden. Als ze hier wat meer de tijd voor had genomen dan 

was misschien nu al helder geweest wie de nieuwe Locatiemanagers en 
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Beleidsprofessionals worden en waar zij werkzaam zullen zijn. En dat is ons ook 

beloofd! Eerst zou de locatie bekend gemaakt worden, dan de nieuwe 

Locatiemanagers en dan zouden we de belangstellingsregistratie ontvangen. Dan 

weet je ook waar je voor kiest. En dat is nu niet het geval’, meent een 

medewerker. 

 

‘Ik ben een voorstander van de reorganisatie, maar ik vind dat de tijdsdruk soms 

wel heel erg hoog is. We zijn nog vijf maanden weg van ‘D-day’, maar de 

Locatiemanagers zijn nog steeds niet bekend, de belangstellingsregistratie is nog 

niet klaar en als je niet oppast wordt de zomerperiode gebruikt om een hoop 

besluiten te nemen terwijl dat juist de periode is dat er veel mensen niet zijn. Dat 

kan het gevoel bij medewerkers opwekken dat ze onvoldoende inspraak hebben. 

Dat is een risico’, geeft een Teammanager aan. 

 

Slechts één medewerkers geeft aan het niet eens te zijn met bovenstaande uitspraken. 

De medewerker geeft aan juist niets met de vroege berichten omtrent de reorganisatie 

aan te kunnen. Wat de medewerker betreft had het management beter kunnen wachten 

totdat concrete zaken gepresenteerd konden worden. 

Een Teammanager en een medewerker zijn van mening dat het management zich 

tijdens de reorganisatie te veel op de ambulante zorg heeft gericht in plaats van op de 

klinische zorg en de deeltijd; 

 

‘Ik vind dat het management in een eerder stadium duidelijk had moeten maken 

waar de prioriteit van de reorganisatie lag. Het is gepresenteerd als een 

reorganisatie waarbij Angst en Stemming en Persoonlijkheidsstoornissen verder 

met elkaar op zullen trekken en dat dit uiteen valt in ambulante centra versus 

klinisch en deeltijd. Ze hadden in een vroeg stadium duidelijk moeten maken dat 

de prioriteit bij ambulant ligt en dat de aandacht op een later moment naar de 

kliniek en deeltijd verschuift’, aldus een Teammanager. 

 

Reijnders (2006: 49) beweert tevens dat een mogelijke belemmerende factor tijdens 

reorganisaties het handelen van het strategisch management en de door hen gekozen 

veranderaanpak kan zijn. Medewerkers van Altrecht zijn voornamelijk van mening dat er 

stevig is ingegrepen en vragen zich af of het nodig is dat dit meteen zo groots moet 

worden aangepakt. Tevens willen medewerkers dat de boodschappen die zij ontvanger 

wat sneller concretere vormen aanneemt zodat men eerder weet waar men aan toe is. 

Een belangrijk punt daarbij is het feit dat medewerkers middels een 

belangstellingsregistratie aan kunnen geven voor welke toekomstige locatie zij kiezen. 
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Echter, zo lang nog niet bekend is wie de nieuwe Locatiemanagers worden, wie waar 

gaat werken en wat de exacte locaties van de nieuwe vestigingen worden, valt er voor 

medewerkers weinig te kiezen; 

 

‘Ik kom in een ander gebouw te zitten met een ander team. Met welk team ik kom 

te werken, is nog niet duidelijk. We dachten dat we vorige week de 

belangstellingsregistratie in de bus zouden krijgen, maar dit is al een maand 

uitgesteld’, geeft een medewerker aan. 

 

‘Men communiceert over de feiten die men weet. Alleen zijn er nog veel 

onduidelijkheden waar nog niet over gecommuniceerd kan worden. Over de 

praktische invulling is nog niet veel bekend. Er blijven nog veel ‘losse einden’, 

waarvan ik vind dat het toch wel haast heeft om wat concreter over na te denken. 

Met ‘losse einden’ bedoel ik bijvoorbeeld wie waar gaat werken. Ik moet 

binnenkort een keuze maken voor een bepaalde locatie. Maar ik weet nog niet 

wanneer ik die keuze door moet geven en welke Teammanager op welke locatie 

werkzaam zal zijn. De structuur van de leidinggevenden per locatie is nog niet 

duidelijk’, meent een medewerker. 

 

‘Het verloopt allemaal heel vaag. Eigenlijk weet ik totaal niet waar ik aan toe ben. 

Als ik heel eerlijk ben, vind ik het erg rommelig verlopen. Het duurt allemaal erg 

lang voordat helder is wie, waar naartoe gaat’, geeft een medewerker aan. 

 

Het Afdelingsmanagement geeft zelf aan dat voor hen de gang van zaken duidelijker 

werd op het moment dat zij officieel de verantwoordelijkheid kregen over de ambulante 

medewerkers van Angst-, Stemming- en Persoonlijkheidsstoornissen; 

 

‘Voor mij was een heel belangrijk omslagpunt toen formeel duidelijk werd dat ik 

Projectleider en straks Afdelingshoofd zou worden van deze club. Vanaf dat 

moment heb ik heel duidelijk gezegd dat ik de bijeenkomst van de projectgroep 

wilde leiden. Ik wilde zelf de voorlichtingsbijeenkomsten inleiden en voorzitten. 

Tevens omdat dit een goed signaal naar de medewerkers zou uitstralen, aldus een 

Afdelingsmanager. 

 

‘Zodra [wij] in functie waren, hebben we de verantwoordelijkheid op ons genomen 

en hebben we besloten om kleinere bijeenkomsten te organiseren. Voordat wij 

deze functie hadden, konden we niet duidelijk zeggen hoe we het wilden. Zodra 

we deze functie hadden, zijn we ons hier naar gaan gedragen. Daarvoor waren wij 
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formeel niet bevoegd om dat te doen. De communicatie is tot die tijd niet in onze 

handen geweest. We konden er wel iets over zeggen, maar het ging officieel van 

de Divisiedirectie uit. Dat hoort ook zo’, meent een Afdelingsmanager. 

5.7 Ter afsluiting 

 

Van de acht factoren die een mogelijke belemmering kunnen zijn tijdens reorganisaties 

die Reijnders omschrijft, zijn er dus veel terug te zien bij de reorganisatie van Altrecht. 

Wel blijkt over het algemeen dat zowel het management als medewerkers zich van deze 

zaken bewust zijn, maar zij geven aan dat dit lastige kwesties zijn om aan te passen. 
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6 Tot besluit 

 

Dit onderzoek opent met het gegeven dat ruwweg 70% van de organisatieveranderingen 

niet wordt afgerond, niet de beoogde doelstellingen behaalt of ronduit faalt. Bos en 

Mastenbroek (1998: 59) geven daarom aan dat managers grip moeten krijgen op de 

volgende vier componenten om hun organisatie goed draaiende te houden: 

organisatiecultuur, leiderschap, organisatiestructuur en interne communicatie. In dit 

onderzoek is de focus gelegd op interne communicatie. Middels een veelheid aan 

theorieën en een case study wordt in dit onderzoek aangetoond dat interne 

communicatie een belangrijke rol speelt binnen organisatieveranderingen.  

 Allereerst zal in paragraaf 6.1. de conclusie worden behandeld. Vervolgens zullen 

in paragraaf 6.2. enkele aanbevelingen worden gedaan waar Altrecht mogelijk in de 

toekomst gebruik van kan maken. Paragraaf 6.3. behandelt ten slotte de discussie. 

6.1 Conclusie 

 

Aan de hand van het theoretisch kader en de case study kan antwoord worden gegeven 

op de onderzoeksvragen die aan het begin van het onderzoek zijn gesteld. In het 

onderzoek stonden de volgende vragen centraal: 

 

1a. Van welke communicatiekanalen zeggen managers van Altrecht gebruik te 

hebben gemaakt tijdens de reorganisatie voor het informeren van hun medewerkers? 

1b. In hoeverre vinden managers van Altrecht dat ze efficiënt en effectief gebruik 

hebben gemaakt van communicatiekanalen tijdens de reorganisatie voor het informeren 

van hun medewerkers? 

2a. Van welke communicatiekanalen zeggen medewerkers dat hun managers  

gebruik hebben gemaakt om hen tijdens de reorganisatie te informeren? 

2b. In hoeverre vinden medewerkers dat hun managers efficiënt en effectief  

gebruik hebben gemaakt van de gekozen communicatiekanalen? 

3. Welk advies valt er, voor wat betreft de communicatiekanalen in deze specifieke  

reorganisatie, te geven, naar aanleiding van de in vraag 1a tot en met 2b gestelde 

vragen? 

 

Om tot de beantwoording van bovenstaande vragen te komen, is allereerst de focus 

gelegd op twee oogpunten van waaruit communicatie kan worden bezien, namelijk 

informatievoorziening en communicatiecultuur. Immers, voor de keuze van bepaalde 

communicatiekanalen en om te onderzoeken via welke informatiestromen dit proces 

verloopt, zijn bovenstaande oogpunten, van belang. Ook is onderzocht in hoeverre 
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sprake is van de door Reijnders (2006) opgestelde acht factoren die 

organisatieveranderingen mogelijk kunnen belemmeren. Door te onderzoeken in 

hoeverre deze factoren binnen Altrecht terug zijn te vinden, is de context waarin het 

management en medewerkers verkeren helder geworden.   

 Een noemenswaardige belemmerende factor tijdens de reorganisatie is het feit dat 

medewerkers het gevoel hebben te weinig betrokken te worden bij de ontwikkeling van 

de reorganisatie. Ondanks het feit dat voornamelijk sprake is van een supportieve 

communicatiecultuur, waarbij sprake is van participatieve- maar vooral reflexieve 

openheid, zijn medewerkers bang weinig invloed te hebben op de besluitvorming. De 

Divisiedirectie daarentegen heeft de meeste invloed op de invulling van de reorganisatie 

en de besluitvorming daaromtrent.  

 Verder is de positieve houding, die het merendeel van de medewerkers aanneemt, 

gebaseerd op inhoudelijke argumenten die voor de reorganisatie pleiten. Het grootste 

deel van de medewerkers beseft dat Altrecht zich moet aanpassen aan veranderingen in 

de omgeving. Echter, de negatieve houding van medewerkers is gebaseerd op praktische 

problemen waar medewerkers zich zorgen over maken en tevens op hetgeen de 

veranderingen voor hen persoonlijk zullen betekenen. Tevens vormt het 

Teammanagement een knelpunt, omdat de communicatie met en over deze laag volgens 

zowel het management als medewerkers niet optimaal verloopt.  

Voor wat betreft de eerste onderzoeksvraag, kan gesteld worden dat het 

management meent gebruik te hebben gemaakt van diverse communicatiekanalen, zoals 

plenaire informatiebijeenkomsten, lokale informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, 

Altranet en diverse vormen van vergaderingen en overleg.  

 Medewerkers noemen, op Altranet na, tevens bovengenoemde 

communicatiekanalen. Echter, over de mate waarin efficiënt en effectief gebruik van deze 

kanalen is gemaakt, verschillen managers deels van mening met medewerkers.  

 Het management is van mening dat de plenaire informatiebijeenkomsten 

voornamelijk een efficiënt doel dienen, omdat dankzij dit communicatiekanaal een grote 

groep medewerkers bij elkaar geïnformeerd kan worden, terwijl het verhaal slechts één 

keer verteld hoeft te worden. Echter, het schort volgens het management deels aan 

effectiviteit. Het management geeft aan dat dit kanaal dient als goed ‘thermometer 

moment’. Een tegenstrijdigheid is dat het management tevens aangeeft dat het 

merendeel van de medewerkers haar mening niet openlijk zal geven. Hierbij kan dus 

afgevraagd worden in hoeverre dit kanaal effectief te noemen is. Daarnaast leverde ook 

het stellen van vragen volgens het management niet het juiste effectieve doel op, omdat 

het gesprek door het massale karakter moeilijk interactief te maken was.  

 Medewerkers hebben de plenaire bijeenkomsten, evenals het management, zowel 

positief als negatief ervaren. De effectiviteit die dit communicatiekanaal teweeg brengt, is 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
88 

het feit dat de reorganisatie meer gaat leven onder medewerkers. Een nadeel is dat het 

massale karakter van de bijeenkomsten ten koste gaat van de effectiviteit. Zo was men 

tevreden over het feit dat vragen gesteld mochten worden, omdat medewerkers hierdoor 

hun mening konden geven of vragen konden stellen indien ze hier behoefte aan hadden. 

Echter, door het massale karakter waren veel vragen niet op andere medewerkers van 

toepassing en bovendien was de akoestiek niet goed waardoor zowel de vraag als het 

antwoord slecht te verstaan was.  

 De lokale bijeenkomsten werden door zowel het management als medewerkers als 

opmerkelijk positiever ervaren. Medewerkers vonden de lokale informatiebijeenkomsten 

efficiënt en effectief. Men hoefde niet te reizen maar kon op locatie blijven, alleen directe 

collega’s waren aanwezig, de vragen die gesteld werden waren te verstaan en bovendien 

sloegen de vragen die gesteld werden voor een groot deel op de eigen situatie.  

 Zowel het management als medewerkers zijn tevreden over de nieuwsbrieven die 

verstuurd zijn. Het management meent dat het een efficiënte manier is om in korte tijd 

een grote groep mensen op de hoogte te stellen van informatie. Medewerkers zijn tevens 

positief over dit communicatiekanaal. Echter, de vraag is of dit kanaal voldoende effectief 

is. Medewerkers geven aan dat nieuwsbrieven in tijden van drukte regelmatig bij het 

oud-papier belanden, waardoor de informatie niet gelezen wordt.  

 Het management gebruikt het communicatiekanaal Altranet om notulen, 

nieuwsbrieven en memo’s op te plaatsen die medewerkers vervolgens zelf kunnen 

raadplegen. Hierdoor is het een efficiënt communicatiemiddel, meent het management. 

Ook dit middel is niet geheel effectief te noemen, aangezien ook hier medewerkers zelf in 

de hand hebben of ze de informatie raadplegen. Uit de resultaten van de interviews blijkt 

dan dat medewerkers dit communicatiekanaal uit zichzelf niet één keer genoemd hebben.   

 Zowel het management als medewerkers maken slechts af en toe gebruik van 

informele communicatie. Aangezien slechts af en toe in het informele circuit over de 

plannen gepraat wordt, kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat de formele 

communicatie dus redelijk effectief is.  

 Hoewel de wantrouwende houding van medewerkers voornamelijk is af te leiden 

uit de belemmerende factoren die Reijnders heeft opgesteld, blijkt zowel het 

management als medewerkers over het algemeen tevreden te zijn over de manier 

waarop efficiënt en effectief gebruik is gemaakt van communicatiekanalen. Tevens sluit 

de keuze voor de communicatiekanalen voor een groot deel aan bij de theorie van Daft 

en Lengel (1986). Immers, er is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van face-to-face 

communicatie op de momenten waarop de informatie overwegend dubbelzinnig was. Op 

dit moment was interactie met medewerkers en werd hen de mogelijkheid geboden om 

vragen te stellen. Op de momenten waarop de informatie (vrijwel) geheel ondubbelzinnig 

was, zijn schriftelijke kanalen ingezet in combinatie met face-to-face communicatie.   
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 Wel kan gesteld worden dat een kleine discrepantie is aan te wijzen tussen de 

visie van medewerkers over de inzet van communicatiekanalen tijdens de reorganisatie 

en de visie van hun managers. Dit duidt op enkele aanbevelingen waar managers van 

Altrecht in de toekomst mogelijk gebruik van zouden kunnen maken. Deze 

aanbevelingen, en dus tevens het antwoord op de laatste deelvraag, zullen in de 

volgende paragraaf beantwoord worden.  

6.2 Aanbevelingen 

 

Na het in kaart brengen van de visie van zowel managers als medewerkers over de vraag 

in hoeverre er gebruik is gemaakt van efficiënte dan wel effectieve communicatiekanalen 

om medewerkers over de ontwikkelingen te informeren tijdens de reorganisatie binnen 

Altrecht, kunnen enkele aanbevelingen worden aangereikt. 

Een eerste belangrijke aanbeveling is dat het management zich dient te beseffen 

dat als zij iets doen, zij het goed moeten doen. Dit lijkt een voor de hand liggende 

opmerking, maar vaak gaat dit in de praktijk toch mis. Zo heerst binnen Altrecht veel 

wantrouwen onder medewerkers, doordat de vorige reorganisatie slecht is verlopen. Het 

management kan door een mislukte reorganisatie meer kapot maken, dan hen lief is. 

Belangrijk hierbij is dat de motieven achter de reorganisatie duidelijk gecommuniceerd 

moeten worden naar medewerkers toe. Tevens dient aangegeven te worden dat het 

management beseft dat dit wellicht voor enkele medewerkers ten koste zal gaan van 

persoonlijke motieven, maar dat het management hoopt dat medewerkers in zullen zien 

dat dit het waard is, ook voor henzelf.  

Daarnaast dient het management een tijdspad te presenteren aan medewerkers 

waaraan zij zich houden. Wanneer mogelijk van dit plan wordt afgeweken, moeten 

medewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens dient aangegeven te worden 

waarom er wordt afgeweken. In dit tijdspad is het ook aan te raden om aan te geven 

welke informatie in welke informatiebijeenkomst behandeld zal worden. Op deze manier 

kunnen medewerkers zich voorbereiden. Momenteel ontstaat veel weerstand doordat 

medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn. Bovendien worden veel afspraken niet 

nagekomen. Dit kan voorkomen worden.  

Een derde aanbeveling betreft het feit dat medewerkers, meer dan nu het geval 

is, het gevoel dienen te krijgen dat zij niet alleen ‘geïnformeerd’, maar tevens ‘betrokken 

worden’ in de ontwikkelingen van de reorganisatie. Het management laat medewerkers 

wel degelijk mee denken met bepaalde ontwikkelingen, zoals het geval is in de 

werkgroepen. Ook worden medewerkers na informatiebijeenkomsten in de gelegenheid 

gesteld om vragen te stellen of feedback te geven en kunnen medewerkers via een 

bepaalde e-mailadres contact opnemen met het management. Echter, medewerkers 

hebben niet het gevoel dat er iets met de resultaten en reacties die uit bovenstaande 
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communicatiekanalen vloeien, gebeurt. Daarom is het van belang dat het management 

duidelijk maakt wat concreet met de resultaten gebeurt, zodat medewerkers zich serieus 

genomen voelen.  

Een andere aanbeveling is dat het management zich dient te beseffen dat 

wanneer informatiebijeenkomsten georganiseerd worden, voldoende nieuwe informatie 

aan bod komt. Momenteel klagen veel medewerkers over het feit dat zij de 

bijeenkomsten zien als tijdverspilling. Hierdoor ontstaat weerstand, terwijl dit onnodig is. 

Er dient geprobeerd te worden om volle zalen te trekken, zodat medewerkers het 

interessant vinden om een volgende keer weer een informatiebijeenkomst te bezoeken.  

Daarnaast dient beter nagedacht te worden over de invulling van deze 

bijeenkomsten. Zo kan de uitvoering van het stellen van vragen een andere invulling 

krijgen. Het neemt veel irritatie weg wanneer de vragen die gesteld worden herhaald 

worden en er een duidelijk en verstaanbaar antwoord komt. 

Een aanbeveling die tevens het vernoemen waard is, betreft de rol van het 

Teammanagement in het reorganisatieproces. Het blijkt dat met name het 

Teammanagement een zwakke schakel is in de wijze waarop de informatiestromen 

vloeien (bijlage 5). Doordat Altrecht een grote organisatie is en beslissingen tijdens de 

reorganisatie top-down worden doorgevoerd, ontstaan tussenlagen, waar het 

Teammanagement er één van is. Het management binnen Altrecht moet ervoor waken 

dat de afstand tussen de zender en ontvanger van boodschappen te groot wordt, 

waardoor de boodschap mogelijk vervormd aankomt bij de doelgroep. Een mogelijke 

oplossing is dat het Teammanagement meer bij de besluitvorming rondom de 

reorganisatie betrokken wordt. Het Teammanagement vormt de belangrijkste schakel en 

dus zou het management hier beter op in kunnen spelen. Er zou meer gebruik gemaakt 

kunnen worden van de kennis en expertise van deze groep mensen. Bovendien kunnen 

deze mensen, wanneer ze meer in het proces betrokken worden, vragen en feedback 

beter beantwoorden of samenvoegen en in één samengevoegd verhaal neerleggen bij het 

management. Medewerkers hebben hierdoor wellicht ook het idee dat zij meer invloed op 

de besluitvorming hebben, omdat de lijntjes met het management korter zijn. Wanneer 

hen het nut van de reorganisatie niet duidelijk genoeg is bij de Teammanagers of 

wanneer zij niet volledig achter de plannen staan (waar volgens het Teammanagement 

momenteel sprake van is), dan moet hen dit duidelijk gemaakt worden. Het zal de 

investering waard zijn.  

6.3 Discussie 

 

Bij het onderzoek dat zojuist is uitgevoerd, dienen ten slotte enkele kritische 

kanttekeningen te worden geplaatst. Een eerste opmerking die gemaakt dient te worden, 

is het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van begin maart tot 
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medio juni 2008. De informatie die medewerkers voor of na deze periode ontvingen, is 

niet meegenomen in het onderzoek. De resultaten waren wellicht anders geweest als het 

onderzoek op een ander moment had plaatsgevonden. Zo zijn op dit moment nog weinig 

concrete zaken voor medewerkers bekend. Medewerkers geven aan dat wellicht meer 

weerstand vanuit hen zal komen op het moment dat daadwerkelijk knopen doorgehakt 

worden en veranderingen concreet worden. De ‘echte klap’ komt wellicht nog voor 

medewerkers. In het stadium waarin men momenteel verkeert, wacht men nog veel af, 

omdat men toch nog niets kan doen. 

 Ik ben als onderzoeker niet fulltime op de locaties van Altrecht aanwezig geweest. 

Dit liet de tijd en beschikbare ruimte niet toe. Dit gegeven kan de resultaten van het 

onderzoek mogelijk beïnvloeden. 

 Afdelingsmanager, R. van Hardeveld, heeft de respondenten, in opdracht van mij 

als onderzoeker, geselecteerd. Hem is gevraagd een representatieve verdeling te maken 

in geslacht, functies en locaties waar medewerkers werkzaam zijn. R. van Hardeveld 

heeft zijn keuze gebaseerd op bovengenoemde eisen en heeft mensen gevraagd waarvan 

hij verwachtte dat ze mee zouden werken aan het onderzoek. Wanneer ik als 

onderzoeker en onafhankelijk persoon deze mensen had geselecteerd, waren de 

uitkomsten van het onderzoek wellicht anders geweest.  

 Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek zijn toegespitst op medewerkers 

van de ambulante zorg binnen de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen. De 

medewerkers van de kliniek en deeltijd zullen mogelijk een andere mening hebben over 

de manier waarop communicatiekanalen effectief dan wel efficiënt zijn ingezet tijdens de 

reorganisatie. Dit blijkt ook al uit de resultaten die vloeien uit enkele interviews. Dit geldt 

ook voor de medewerkers van Persoonlijkheidsstoornissen. Een Afdelingsmanager gaf in 

het interview aan dat medewerkers van Persoonlijkheidsstoornissen het gevoel hebben 

dat ze ‘achter op schema lopen’ in het reorganisatieproces in vergelijking met de 

medewerkers van Angst- en Stemmingsstoornissen. De Afdelingsmanager geeft aan dat 

dit te maken heeft met de manier waarop hun eigen Afdelingsmanagement (dus die van 

Persoonlijkheidsstoornissen) met de zaak is omgegaan. Ook op de medewerkers van 

Persoonlijkheidsstoornissen is dit onderzoek dus niet van toepassing.  

 Bovenstaande gegevens zouden meegenomen kunnen worden voor 

vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek zou bijvoorbeeld dezelfde opzet kunnen hebben, 

maar dan gericht kunnen zijn op de medewerkers van Persoonlijkheidsstoornissen. Er zit 

een grote kans in dat de resultaten van deze onderzoeken verschillen vertonen. 

Interessant is om te onderzoeken hoe deze verschillen te verklaren zijn. Door een 

vergelijkend onderzoek te maken, kan wellicht op interessante resultaten worden gestuit. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 

Grote ontwikkelingen die binnen de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen en 

Persoonlijkheidsstoornissen hebben plaatsgevonden: 

 

• Een toegenomen concurrentie in de 2e lijn geestelijke gezondheidszorg vraagt om 

een duidelijker profilering van de ambulante zorg vanuit de grote zorglijnen; 

• Er is op dit moment te weinig contact met verwijzers. Vooral Angst- en 

Stemmingsstoornissen is erg afhankelijk (geworden) van het Altrecht 

aanmeldpunt en Indigo (http://www.indigo.nl - 16 juni 2008). Dat maakt de 

afdelingen Angst- en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen erg 

kwetsbaar; 

• Ten gevolge van werken in zorglijnen is de scheiding tussen de zorglijnen Angst- 

en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen te groot geworden. Dit 

is, gezien de vele co-morbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of meer 

stoornissen of aandoeningen bij een patiënt), ongewenst; 

• De (ambulante) teams in Nieuwegein en Zeist van Angst- en 

Stemmingsstoornissen zijn te klein, te kwetsbaar en te marginaal om op deze 

manier voor langere tijd levensvatbaar te zijn; 

• Medewerkers ervaren een gevoel van ‘vervreemding’ en ondervinden te weinig 

sociale cohesie in de zorglijnen. De scheiding tussen met name de zorglijn Angst- 

en Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen is te groot geworden in 

de afgelopen twee jaar; 

• Elke huidige ambulante locatie heeft minpunten. Zo is de vestiging Utrecht 

Tolsteegsingel te groot voor het te realiseren programma-aanbod. Bovendien is de 

vestiging te duur en zijn er te weinig parkeerplaatsen in de omliggende omgeving. 

Vestiging Zeist Schaerweijde is te klein en te kleinschalig voor de functie van 

Angst- en Stemmingsstoornissen. Daarnaast heeft het pand niet de goede 

uitstraling voor de functie. In vestiging Zeist Hoofdgebouw zijn de voorzieningen 

te krap. En ten slotte is er in de vestiging Nieuwegein Rembrandthage sprake van 

ruimtegebrek. De aanpalende programma’s (SPB: Sociaal Psychiatrisch 

behandelcentrum) willen uitbreiden, zodat hier plaats gemaakt moet worden. Een 

betere en herkenbaarder huisvestiging is in alle vier de gevallen nodig; 

• Er is veel energie nodig geweest om de ‘productieproblemen’ (afgesproken 

verrichtingen met verwijzers) binnen de ambulante teams het hoofd te bieden. De 

zorginhoudelijke ontwikkelingen van de zorglijnen hebben daardoor minder 

aandacht kunnen krijgen; 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
97 

• De ligging van de locaties is niet optimaal ten opzichte van het aantal patiënten in 

deze locaties. Verder zijn de locaties onevenwichtig samengesteld in omvang en 

programma-aanbod. De toegankelijkheid dient verbeterd te worden  

(Nieuwsbrief CASS & veldpost, nummer 2, jan. 2008). 



Universiteit Utrecht   ‘Met de hakken in het zand?’ 

 

 

Jessie Molkenboer Juli 2008    
98 

Bijlage 4 
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Bijlage 5 

 

 

 

Opmerking: 

- De opvallende stromen worden met rood aangegeven; 

- Dit schema geeft een algemene indicatie van hoe de stromen verlopen. Echter, zo 

zwart-wit als het nu gesteld is, is in werkelijkheid niet het geval; 

- De focus ligt op de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen. De stromen tussen 

het Teammanagement van Persoonlijkheidsstoornissen naar haar medewerkers 

staat dan ook niet aangegeven; 

- De stromen van het Teammanagement naar de medewerkers en de medewerkers 

onderling zijn willekeurig aangegeven. Wenselijker zou zijn meer lijnen te tekenen 

(wederzijdse relaties tussen het Teammanagement en medewerkers en 

medewerkers onderling), maar hiervoor is niet gekozen gezien de 

onoverzichtelijkheid. 


