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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie over veranderingen in een organisatie. Deze scriptie betekent de 
afronding van de masteropleiding Organisatie Verandering en Management. Het onderzoek heb ik in 
de afgelopen maanden in de stichting Vrede van Utrecht uitgevoerd. Doordat ik vorig besloot om in 
mijn laatste studiejaar twee masteropleidingen te beginnen en af te ronden, moest ik aan het einde van 
het jaar twee scripties opleveren. Gelukkig kreeg ik bij Vrede van Utrecht de kans om twee 
onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken hebben inhoudelijk zo goed als niets met elkaar te 
maken maar hebben mij wel veel geleerd over de organisatie zelf en de ambities van de organisatie. 
 
Het onderzoek is in eerste instantie geschreven voor Vrede van Utrecht. Met de resultaten van dit 
onderzoek hoop ik de organisatie inzicht te geven in hoe de organisatieleden de veranderingen op 
pakken. Daarnaast wil ik met dit onderzoek een beeld geven van een organisatie in verandering.  
 
Zoals waarschijnlijk al te verwachten valt gaat het schrijven van twee scripties niet over rozen. Het 
afronden van deze scriptie heeft dan ook enkele weken langer geduurd dan gepland. Mijn dank gaat uit 
naar mijn begeleiders Petra Remmen en Marja Gastelaars die tijdens de verschillende gesprekken de 
juiste richting wist te geven aan het onderzoek. Ook gaat mijn dank uit naar alle andere 
organisatieleden die tijdens de interviews maar ook tijdens de gewone werkdagen mij inspiratie 
leverden en hulp gaven. 
 
Tenslotte gaat mijn speciale dank uit naar T. en M. die op hun manier ervoor hebben gezorgd dat de 
scriptie af is. 
 
Leonie 

Utrecht, 29-08-2008 
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Samenvatting 

 
De jonge organisatie Vrede van Utrecht is op het moment van schrijven bezig met een transformatie 
van een zelf producerende festivalorganisatie naar een campagnevoerende en faciliterende 
netwerkorganisatie. De focus van de organisatie blijft het organiseren van de viering van de Vrede in 
2013 en in het verlengde daarvan het binnenhalen van de nominatie tot Culturele Hoofdstad van 
Europa in 2018, maar de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken heeft als doel 
meer draagvlak en betrokkenheid te creëren onder de verschillende samenwerkingspartners, maar is 
vanzelfsprekend ook van invloed op de interne organisatie. Thema’s als omgaan met andere taken, het 
verlangen naar vroeger, onduidelijkheid en onzekerheid komen in deze scriptie aan de orde.  
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Hoofdstuk 1.  

Inleiding  
 
Elke organisatie gaat relaties aan met anderen. De aard en het doel van deze relaties verschillen per 
samenwerking en per partner, en kunnen veranderen wanneer een organisatie intern verandert. Een 
organisatieverandering wordt vaak door externe factoren aangestuurd. Maar veranderingen 
doorvoeren in een organisatie gaat niet vanzelf en levert zelfs vaak weerstand op bij de 
organisatieleden. Wat gebeurt er met de interne organisatie als men anders moet gaan werken doordat 
de samenwerkingspartners hierom vragen? 

1.1 Probleembeschrijving 

Vrede van Utrecht is een zelfstandige stichting die het culturele leven in Utrecht ondersteunt. De missie 
wordt door de organisatie als volgt omschreven: 
 

‘Vrede van Utrecht bouwt aan een culturele infrastructuur en aan netwerken die bijdragen 
aan een blijvende versterking van het culturele leven in stad en regio en ontwikkelt een 
cultureel programma voor 2013 en 2018, dat herkend en gewaardeerd wordt op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau.’ 
 
(Bron: Investeren met cultuur in stad en provincie, Plan van Aanpak) 

 
Met het culturele programma in 2013 wordt de viering van het 300-jarige jubileum van de Vrede van 
Utrecht bedoeld. Met het programma voor 2018 wordt de wens om de nominatie tot Culturele 
Hoofdstad van Europa binnen te halen bedoeld. Deze wensen bestaan, min of meer, altijd al in de 
organisatie, maar de manier van werken en de rol van de organisatie is in het afgelopen jaar 
veranderd. VvU omschrijft deze verandering zelf als die van een zelf producerende festivalorganisatie 
naar een campagnevoerende en faciliterende netwerkorganisatie, nog steeds verantwoordelijk voor de 
vieringen in 2013 en 2018. De nieuwe werkwijze van de organisatie is om betrokken partijen in Utrecht 
te mobiliseren en meer samen te laten werken. Het versterken, het organiseren, het signaleren van 
initiatieven en het signaleren van gaten in en van het culturele leven in de regio Utrecht vormt de rol 
van VvU. Om ervoor te zorgen dat de vieringen in 2013 en 2018 een succes worden is gekozen voor een 
andere werkwijze die meer draagvlak en betrokkenheid als gevolg zou moeten hebben. 

Het is hiervoor van groot belang dat het bestuurlijke overleg, de ambtelijke en operationele 
afstemming met gemeente, provincie en andere betrokken partijen goed is. De stichting wordt immers 
door de gemeente en provincie Utrecht financieel ondersteund. Om dit draagvlak te versterken worden 
onder andere een Bestuurlijk Overleg, een Artistieke redactie, Denktanks en een Alliantie opgericht. 
Deze overlegorganen moeten ervoor zorgen dat de verschillende partijen op een goede manier 
betrokken zijn bij VvU. 

Hoewel de nieuwe werkwijze reeds een feit is, zijn er vanuit de organisatie nog veel vragen over 
wat deze verandering dan precies inhoudt. De taakomschrijvingen zijn bijvoorbeeld veranderd en een 
aantal mensen kan zich (nog) niet vinden in hun nieuwe werk. Deze bevindingen roepen vragen op als: 
waarom moest de organisatie veranderen? Wat voor gevolgen hebben deze veranderingen op de interne 
organisatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is het noodzakelijk om zowel de eerdere als 
de op dit moment bestaande Vrede van Utrecht te beschrijven, de noodzaak van de verandering uit te 
leggen en na te gaan wat voor effecten dit heeft op de organisatieleden. Door hier inzicht in te geven zal 
de organisatie beter kunnen begrijpen wat er op dit moment leeft in de organisatie en kunnen werken 
aan een geslaagd veranderingsproces  

1.2 Doel- en vraagstelling 

Met dit praktijkgerichte onderzoek wil ik de organisatie Vrede van Utrecht inzicht bieden in de 
veranderingsprocessen die in eerste ingezet lijken te zijn om andersoortige samenwerkingsrelaties te 
creëren. Hierbij wil ik beschrijven hoe de eigen medewerkers de nieuwe taken oppakken. Hiervoor is 
een beschrijving van de geschiedenis en het veranderingsproces van de organisatie van groot belang. 
Hierdoor kan er gekeken worden naar de manier waarop de veranderingen ingezet zijn en worden 
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opgepakt door de organisatieleden. Door hier inzicht in te geven kan de organisatie ervoor zorgen dat 
veranderingsprocessen op een juiste, passende manier begeleid en ingezet worden. 
 

Het doel van het onderzoek is de organisatie Vrede van Utrecht inzicht te geven in de 
manier waarop de veranderingen in de samenwerkrelaties door de eigen organisatieleden 
worden opgepakt. 

 
Uit de boven beschreven probleem- en doelstelling kwamen, zowel uit de organisatie als uit mijzelf, een 
aantal vragen naar voren. Samengevat heeft het onderzoek zich op de volgende kernvraag gericht: 

 
Hoe pakken de organisatieleden de veranderingen in de samenwerkingsrelaties en de 
andere manier van werken op? 

 
Dit heeft tot gevolg dat ik eerst de vroegere organisatie zal beschrijven. Want hoe was de organisatie 
voor de verandering werkzaam? De veranderende samenwerkingsrelaties zullen daarin ook centraal 
staan. De vraag hierbij is: hoe waren de samenwerkingsrelaties voorheen en hoe zijn deze veranderd? 
Daarna zal ik kijken naar de gevolgen van deze veranderingen op de organisatieleden.  

1.3 Werkwijze  

Deze scriptie omvat een kwalitatief onderzoek en als onderzoeker ben ik vanuit een interpretatieve 
benadering te werk gegaan. Kort gezegd houdt dat in dat de betekenissen van de organisatieleden 
centraal staan in het onderzoek. In de scriptie verwijs ik naar interviews die ik in de afgelopen 
maanden heb gehouden met de organisatieleden; de organisatieleden zijn anoniem gemaakt door ze 
willekeurig een letter te geven.  

Met het onderzoek heb ik, naast de organisatie te helpen, een persoonlijk leerproces 
doorgemaakt. Het onderzoek zal, voor mij als masterstudente, als een afsluiting dienen van de 
opleiding Organisatie Verandering en Management. Ik heb geleerd in samenwerking met een 
organisatie een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Hierbij heb ik geleerd hoe moeilijk het is om in 
een dergelijke veranderende omgeving een onderzoek uit te voeren. Na afloop van het onderzoek heb ik 
meer inzicht gekregen in complexe, veranderende organisaties en de gevolgen daarvan op de 
medewerkers en samenwerkingspartners.  

In november 2007 kwam ik in contact met de organisatie door stage te lopen bij een 
onderzoeksteam dat verantwoordelijk was voor het schrijven van het bedrijfsplan voor het nieuwe 
Uitburo in Utrecht. Dit werd een nieuw onderdeel van de stichting Vrede van Utrecht. Deze eerste stage 
liep eind januari af en ik ben kort daarna in gesprek gegaan met de organisatie over een onderwerp 
voor deze scriptie. Uiteindelijk kwam vanuit de organisatie de vraag om de samenwerkingsrelaties in 
kaart te brengen zodat er meer duidelijkheid zou ontstaan over de overlegstructuren die gevormd 
moesten worden. Gedurende het onderzoek is het onderwerp flink veranderd.  

Het onderzoek heeft uiteindelijk plaatsgevonden van maart 2008 tot juni 2008. Gedurende 
deze maanden ben ik tenminste vier dagen in de week actief geweest in de organisatie. De 
werkoverleggen en de ‘personeelsdag’  die in deze periode hebben plaatsgevonden heb ik hierdoor 
kunnen observeren. Mijn werkplek wisselde tussen verschillende bureaus; per dag werd er gekeken 
waar ik kon werken. Hierdoor heb ik vele observaties kunnen doen. De interviews hebben ook in of 
rondom het kantoor plaatsgevonden. De documenten die ik heb geanalyseerd heb ik deels van te voren 
gekregen en deels gedurende het onderzoek opgevraagd. Verdere uitleg over de gevolgde methode volgt 
in hoofdstuk drie. 

1.4 Opbouw 

In het volgende hoofdstuk zal ik het theoretisch kader beschrijven waar vanuit ik de belangrijkste 
onderwerpen, die in de organisatie spelen en in deze scriptie behandeld zullen worden, zal verklaren. 
In hoofdstuk drie zal worden ingegaan op de door mij toegepaste methode en de onderzoeksomgeving. 
Daarna zal ik in hoofdstuk vier de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de organisatie 
beschrijven om begrip te creëren voor de gevolgen die de veranderingen hebben op zowel de externe als 
interne organisatie. In hoofdstuk vijf zal ik de veranderingen uitvoerig toelichten en nagaan wat voor 
betekenis dit heeft voor de samenwerkingsrelaties en de interne organisatie. Vervolgens zal ik in het 
laatste hoofdstuk een conclusie geven door kort antwoord te geven op de hoofdvraag. Op basis hiervan 
zal ik op basis van de theorie een aantal aanbevelingen aan de organisatie doen. 
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In de scriptie zijn de citaten en voorbeelden in grijze blokken geplaatst. Ook maak ik gebruik 
van een aantal schema’s welke zijn gebaseerd op de schema’s van Mintzberg (1992). Beide helpen mee 
aan het ondersteunen en het verhelderen van mijn verhaal.  
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Hoofdstuk 2.  

Theoretisch kader  
 
Alvorens in te gaan op de organisatie is het van belang om stil te staan bij de theorie die bestaat over de 
onderwerpen waarop ik me zal gaan focussen in het vervolg van dit onderzoek. Door dit te doen hoop ik 
context te bieden bij mijn blik op de ontwikkelingen in de organisatie Vrede van Utrecht. In de 
probleemstelling, zoals ik die heb beschreven in de inleiding, zijn een aantal thema’s naar voren 
gekomen. Deze thema’s zal ik later toepassen op de organisatie. In het eerste gedeelte zal ik antwoord 
proberen te vinden op de volgende vraag: Waar moet op gelet worden wanneer een organisatie een 
veranderingsproces doormaakt? Hoe zorg je dat de organisatieleden de veranderingen oppakken? 
Vervolgens zal ik ingaan op de organisatiestructuren van Mintzberg. Als gevolg van de eerste twee 
paragrafen zal ik de interne organisatie van VvU beter kunnen begrijpen. Voor het begrijpen van de 
externe relaties zal ik antwoord zoeken op de vragen als: Hoe wordt vanuit organisatietheorieën 
samenwerking tussen organisaties verklaard? Wat zijn de beweegredenen? Wat maakt ze succesvol? 
Tenslotte zal ik ingaan op de bestaande literatuur over betrokkenheid. Wat zijn de voorwaardes om 
betrokkenheid buiten de organisatie te ontwikkelen? 

2.1 Organisatieverandering 

Er is veel literatuur te vinden over organisatieveranderingen. Omdat het veranderingsproces in de 
organisatie VvU al heeft plaatsgevonden zal ik geen overzicht geven van verschillende theorieën en 
benaderingen, maar zal ik alleen een tweetal benaderingen beschrijven die een aantal basisopvattingen 
over organisatieverandering geven. 

De eerste is van Paul Bate (1994) die ervan uit gaat dat een organisatieverandering de cultuur 
van een organisatie zichtbaar maakt. De veranderingsstrategie die VvU heeft gebruikt is dus van 
invloed op de cultuurverandering die plaats heeft gevonden. Bate (1994) geeft in zijn boek  een aantal 
strategieën die gevolgd kunnen worden wanneer er in een organisatie een cultuurverandering ingezet 
wordt. Zijn stelling is dat de cultuur gelijk staat aan de organisatie, oftewel een organisatie is een 
cultuur, en organisaties zijn sociaal geconstrueerd. Ook ziet hij veel overeenkomsten tussen strategie en 
cultuur; hij stelt zelfs dat ze substituut zijn voor elkaar. In het eerste gedeelte van het boek staan de 
twee vormen van verandering centraal: de ontwikkeling (verandering in strategie) en de transformatie 
(verandering van strategie).  In het tweede gedeelte geeft Bate vier verschillende benaderingen voor 
verandering. Dit zijn de aggressive, conciliative, corrosive, en de indoctrinative approaches: 
 

⋅ The aggressive approach; 
Door gebruik te maken van deze agressieve benadering ontstaat er onduidelijkheid en 
onzekerheid, hierdoor kan een nieuwe culturele orde worden ingesteld.  

⋅ The conciliative approach; 
Deze benadering gaat er vanuit dat een verandering door middel van kleine stappen moet 
worden ingezet, hierdoor zal er weinig weerstand ontstaan tegen de verandering.  

⋅ The corrosive approach; 
Cultuurverandering wordt hierbij als politiek proces ervaren, het gaat hierbij om relaties en 
macht.  

⋅ The indoctrinative approach. 
Deze benadering beschouwt de verandering als leerproces, het gaat hier om een verandering in 
de ‘meta-richtingen’ waardoor op een dieperliggend niveau veranderd zal worden.  

 
Het is interessant om in het onderzoek naar VvU na te gaan welke van deze benaderingen het meest 
overeen komt van de veranderingsstrategie die toegepast is door VvU. Middels de kenmerken die Bate 
(1994) hierbij geeft kan er nagegaan worden wat de gevolgen van deze strategie zijn en of deze ook in 
VvU herkend worden.  
 Een ander algemeen gebruikte theorie is die van Kotter (1995). Hij constateert een aantal fases 
in een veranderingsproces die bijdragen in het al dan niet slagen van een organisatieverandering. Ik zal 
nu de acht fases bespreken die volgens Kotter allemaal doorlopen moet worden wil een verandering 
succesvol zijn.  
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1. Establish a sense of urgency: De eerste stap is om aan de start van een veranderingsproces de 

organisatieleden te motiveren en te overtuigen van het belang van de verandering. Deze stap is 
niet gemakkelijk doordat werknemers niet gemakkelijk uit hun comfort zone komen en er vaak 
niet genoeg geduld is voor deze stap.  

2. Form a powerful guiding coalition: De volgende stap is om genoeg belangrijke mensen te 
vinden die zich inzetten om anderen te overtuigen van de noodzaak tot verandering. Door deze 
mensen in verschillende lagen van de organisatie te vinden zal er minder snel weerstand 
ontstaan.  

3. Create a vision: Er moet een duidelijk beeld van de toekomst worden gevormd die gemakkelijk 
te communiceren en aantrekkelijk is. Dit zorgt ervoor dat er een duidelijk doel is waar naar 
gestreefd kan worden en helpt te motiveren.  

4. Communicate the vision: De leiders moeten volgens Kotler de visie op elke mogelijke manier 
uitdragen. Hierdoor zullen de organisatieleden eerder meewerken aan de verandering.  

5. Empower others to act on the vision: Hierbij moeten de betrokkenen de vrijheid krijgen om de 
verandering door te voeren, hiervoor moet alle (grote) obstakels verwijderd worden.  

6. Plan for a create short-term wins: In deze fase moeten de eerste verbeteringen door de 
verandering gezien worden. Hierdoor worden de organisatieleden als het ware beloond voor 
hun werk en worden ze gemotiveerd om door te zetten.  

7. Consolidate improvements and sustain the momentum for change: Men moet oppassen om 
niet te snel te denken dat de verandering geslaagd is. Het duurt een aantal jaren voordat 
gezegd kan worden dat een verandering geslaagd is en volledig verankerd is in de organisatie.  

8. Institutionalize the new approaches: De laatste afsluitende fase is wanneer een hetgeen wat 
veranderd is als de normale gang van zaken wordt beschouwd. Hierdoor zullen de 
veranderingen niet snel worden teruggedraaid wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe top komt.  

 
De theorie van Kotter biedt handige inzichten in een veranderingsproces en helpt bij het duiden van 
verschillende fases. Het lijkt erop dat de organisatie VvU nog lang niet al deze stappen heeft genomen, 
het is hierdoor interessant om na te gaan waar de organisatieverandering zich bevindt en welke 
kenmerken door Kotter hierbij worden aangereikt.  

2.2 Organisaties in ontwikkeling 

Een theorie die lijkt aan te sluiten bij het voorgaande is het ontwikkelingsm0del van Lievegoed (1984). 
In dit model komt de ontwikkeling van organisaties in de vormen van de pioniersfase, de 
differentiatiefase en de integratiefase aan de orde. Hoewel de literatuur inmiddels meer dan twintig 
jaar oud is biedt het een aantal basisinzichten over de verandering van de pioniersfase naar de 
differentiatiefase; oftewel de fase waarin VvU zich bevindt. Want wat kenmerkt een organisatie in de 
pionierfase, en hoe ontwikkeld een organisatie zich naar de differentiatiefase? De laatste fase (de 
integratiefase) zal ik niet bespreken doordat het (nog) niet van toepassing is op VvU.  
 De pioniersfase heeft volgens Lievegoed (1984) een aantal kenmerken. Allereerst is een 
organisatie in deze fase vaak een ‘doelorganisatie in de eenvoudigste vorm’ (1984, 55). Dit houdt in dat 
men denkt in het product waar behoefte aan zou zijn. Het leiderschap is autocratisch wat inhoudt dat 
de pionier een bepaalde aanzien heeft en de medewerkers een groot vertrouwen in hem of haar 
hebben. De communicatie is direct; door een nauwe samenwerking wordt er dezelfde taal gesproken. 
De stijl van organisatie is persoongericht waardoor er een soort flexibele taakafbakening ontstaat.  Dit 
zorgt er ook voor dat er ‘een grote interne motivatie’ (1984, 59) ontstaat. Problemen in het 
pioniersbedrijf worden door improvisatie opgelost, dit is gelijk de grote kracht van deze fase: door de 
mogelijkheid van improvisatie ontstaat er een grote flexibiliteit. Daarnaast vergelijken de organisaties 
in deze fase zich vaak met een grote familie; de banden zijn sterk, ook met de klanten waar een 
persoonlijk contact mee is.  
 Lievegoed (1984) stelt vast dat een pioniersfase succesvol is wanneer de pionier zelf nog alle 
mensen kent, de pionier zelf nog alle klanten kent, het productieproces of de dienstverlening 
betrekkelijk eenvoudig is en de accumulatie van ervaring een rol kan spelen. Dit zorgt ervoor dat er een 
bepaalde geslotenheid ontstaat. Wanneer er zaken in de ‘buitenwereld’ veranderen dan heeft dit 
uiteindelijk wel effect op de pioniersorganisatie en zal de organisatie zich moeten aanpassen aan deze 
verandering. Uiteindelijk zal een organisatie zich naar een volgende fase moeten ontwikkelen: de 
differentiatiefase.  
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2.3 Organisatiestructuren 

Wanneer gekeken wordt naar de geschiedenis van een organisatie dan komt het thema 
organisatiestructuren al snel aan bod doordat de structuren de verschillende fases van een organisatie 
bespreken. Ook bij Vrede van Utrecht is het interessant om de structuren bloot te leggen om zo de 
veranderingsprocessen te beschrijven.  
 De auteur die op dit gebied als belangrijkste expert wordt beschouwd is Henry Mintzberg. In 
zijn boek Organisatiestructuren (1992) geeft hij zijn visie op de vijf verschillende structuren die 
volgens hem herkend kunnen worden in organisaties. Een organogram geeft het formele gezag weer en 
geeft een beeld van de arbeidsverdeling. Mintzberg en veel andere organisatiedeskundigen zijn van 
mening dat een organogram niet juist weergeeft wat zich werkelijk afspeelt binnen de organisatie 
omdat de machts- en communicatierelaties hierin niet aan de orde komen. De complexiteit van een 
organisatie wordt beter weergegeven wanneer we de onderliggende organisatiestructuren blootleggen 
en zowel de formele lijnen, de gereguleerde activiteiten als de informele communicatie, de 
verschillende werkconstellaties en de stroom van ad-hoc besluitvormingsprocessen nagaan. Onder het 
begrip organisatiestructuur hanteert Mintzberg (1992, 2-3) het volgende: 
 

‘De structuur van een organisatie kan eenvoudigweg gedefinieerd worden als het totaal van 
de verschillende manieren waarom het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze 
waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd. […] De elementen van een structuur 
moeten zo geselecteerd worden dat interne consistentie of harmonisatie ontstaat en tevens 
een basisconsistentie met de situatie van de organisatie.’ 

 
Mintzberg gaat hierbij uit van vijf basisonderdelen van een organisatie, dit zal ik illustreren door 
middel van het originele diagram (Mintzberg , 12): 
 

 

                  
 
 

 
Figuur 1: De vijf basisonderdelen van de organisatie volgens Mintzberg (1992). 
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Hier volgt een korte beschrijving van wat de verschillende onderdelen inhouden: 
 

⋅ De uitvoerende kern; 
Bestaat uit de leden van de organisatie die het werk doen dat direct te maken heeft met de productie 
van producten en diensten. 
 

⋅ De strategische top; 
Heeft de eindverantwoordelijkheid en dient er op toe te zien dat de organisatie haar missie effectief 
uitvoert en dat voldaan wordt aan de behoeften van degenen die controle of op andere wijze macht 
over de organisatie hebben. De taken kunnen verdeeld worden in direct toezicht, management van 
externe relaties en de ontwikkeling van de strategie.  
 

⋅ Het middenkader; 
Verbindt de strategische top met de uitvoerende kern en heeft officiële bevoegdheden en gezag. 
 

⋅ De technostructuur; 
Analyseert en ontwerpt het werk van de uitvoerende kern en zorgt vooral voor standaardisatie. 
 

⋅ De ondersteunende diensten. 
Bestaat uit de organisatieleden die een eigen specialisatie hebben en verleent de organisatie diensten 
die buiten het uitvoerende werk vallen.  
 

Hoewel de organisatie Vrede van Utrecht een klein aantal leden heeft is het toch interessant 
om na te gaan hoe de verschillende onderdelen in de organisatie aan- of afwezig zijn en of er een 
verandering te constateren is door de verandering in de werkwijze. De afzonderlijke taken komen vaak 
voort uit het soort werk dat gedaan moet worden; de coördinatie kent wel verschillende methoden. 
Mintzberg (1992, 4-9) geeft daarbij vijf verschillende methoden die hij coördinatiemechanismen 
noemt: onderlinge aanpassing door middel van informele communicatie, directe toezicht van één 
verantwoordelijke, standaardisatie van werkprocessen door specificatie van het werk, standaardisatie 
van output door specificatie van de resultaten van het werk, standaardisatie van de vaardigheden van 
de organisatieleden. Een combinatie van deze mechanismen wordt aangeraden, waarbij zowel de 
formele als de informele structuren (die nauw met elkaar verweven zijn) van belang zijn. Daarnaast 
bepalen deze onderdelen in de organisatie de vijf configuraties, of basisstructuren, die centraal staan in 
het werk van Mintzberg (1992, 25). Deze zijn: 
 

⋅ ‘De eenvoudige structuur; 
Gebaseerd op direct toezicht, met de strategische top als belangrijkste onderdeel.  
 

⋅ De machinebureaucratie; 
Gebaseerd op standaardisatie van werkprocessen, met de technostructuur als belangrijkste onderdeel. 
 

⋅ De professionele bureaucratie; 
Gebaseerd op standaardisatie van vaardigheden, met de uitvoerende kern als belangrijkste onderdeel. 
 

⋅ De divisiestructuur; 
Gebaseerd op standaardisatie van output, met het middenkader als belangrijkste onderdeel. 
 

⋅ De adhocratie. 
Gebaseerd op onderlinge aanpassing, met als belangrijkste onderdeel de ondersteunende diensten 
(soms samen met de uitvoerende kern).’  
 
In het onderzoek naar de veranderingsprocessen in Vrede van Utrecht zal ik, wanneer ik kijk naar de 
interne organisatie, proberen na te gaan welke van deze structuren het best aansluit bij de organisatie. 
Dit zal ik illustreren door gebruik te maken van de diagrammen die Mintzberg (1992) geeft. Hierdoor 
kan ik duidelijk maken wat voor gevolgen de veranderingsprocessen hebben op de interne organisatie.  
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2.3 Interorganisatietheorie 

Naast de veranderingen in de interne organisatie van VvU is er een verandering gaande in de 
samenwerkingsrelaties. In de wetenschappelijke literatuur wordt er gesproken over de 
interorganisatietheorie; oftewel theorie die de motieven  van organisaties die samenwerkingen 
aangaan met andere organisaties probeert te verklaren.  

Anita van Gils (2000) geeft in haar proefschrift naar coöperatiegedrag van midden- en 
kleinbedrijf een aantal benaderingen over het samenwerkingsverdrag van dergelijke organisaties. 
Hierin worden de uitgangspunten die aan de basis hiervan liggen en aspecten die van belang worden 
geacht voor samenwerking beschreven. Het literatuuronderzoek van Rosmarijn Hüner (2007) biedt 
tevens een overzicht van al deze theorieën. Hoewel zij op zoek is naar literatuur over 
marketingsamenwerking in de theaterwereld maakt zij, bij gebrek aan literatuur over samenwerking in 
de cultuurwereld, gebruik van organisatietheorieën om meer inzicht te krijgen in factoren die 
organisaties stimuleren of remmen om samenwerkingsrelaties aan te gaan en in de omstandigheden 
die bijdragen aan het slagen of het mislukken van deze relaties. Inzicht in deze verschillende theorieën 
is nodig om de factoren voor samenwerking, die de organisatie Vrede van Utrecht heeft, te kunnen 
verhelderen. 

2.3.1 Ontwikkeling in de organisatietheorie 

De eerste modellen van interorganisationele relaties werden gevormd in de jaren zestig, hiervoor werd 
er vooral gekeken naar coöperatie binnen de organisatie tussen de verschillende 
organisatieonderdelen. De reden voor deze accentverschuiving kan worden verklaard door de toename 
van samenwerkingsverbanden die in de praktijk werden aangegaan door organisaties als reactie op de 
groter wordende complexiteit door globalisering. De modellen kwamen uit verschillende 
wetenschapsgebieden zoals economie, sociologie, psychologie en politicologie. Dit heeft tot gevolg dat 
er veel verschillende benaderingen zijn en dat er geen eenduidige definitie bestaat van coöperatie (Van 
Gils, 18).  Het onderzoeksgebied moet daarom  worden opgevat als ‘een verzameling van theorieën en 
benaderingen die elkaar soms overlappen, maar ook vaak een heel andere focus hebben bij het 
bestuderen van de interactie tussen organisaties’(Hüner, 20,). Hierdoor wordt een combinatie van 
verschillende theorieën en perspectieven aanbevolen (Van Gils, 79; Hüner, 32). 

De benaderingen die Van Gils beschrijft zijn volgens haar de theorieën met de grootste invloed, 
deze benaderingen theoretiseren, elk vanuit een ander perspectief, coöperatief gedrag. Zij noemt de 
‘exchange’-theorie, het ‘resource dependence’ perspectief, de transactiekostentheorie, de organisatie-
ecologie, de neo-institutionele-theorie en de netwerktheorie. Van Gils bespreekt per benadering de 
uitgangspunten, de benadering van samenwerking en verschillende motieven om een samenwerking 
aan te gaan. De benaderingen volgen elkaar op, en zijn vaak een reactie op het voorgaande. Ik zal nu 
kort nagaan wat deze benaderingen inhouden zodat ik later in het onderzoek een verbinding kan 
maken tussen de verschillende, bestaande theorieën en de motieven die VvU hanteert. 
 

⋅ ‘Exchange’- theorie 
Oorsprong:  Levine en White, organisatiesociologie. 
Motief tot coöperatie: Reduceren van kosten in een omgeving met schaarste van middelen. 
Basisopvatting: ‘Organizational exchange is any voluntary activity between two organizations 

which has consequences, actual or anticipated, for the realization of their 
respective goals or objectives’ (Van Gils, 21). 
Coöperatie op vrijwillige basis, geen concurrentie of machtsverschillen, 
bewuste en rationele beslissing, vooral gericht op non-profit organisaties in de 
publieke sector. Uitwisseling van zowel materiële als immateriële middelen 
(zoals kennis) op basis van zowel directe als indirecte beloning (Hüner, 21). 

 
⋅ Resource dependance- theorie 

Oorsprong:  Pfeffer en Salancik, sociologie en politieke wetenschappen. 
Motief tot coöperatie: Vergroten van macht en beheersbaarheid in een onvoorspelbare en 

veranderlijke omgeving met schaarste en afhankelijkheid van middelen. 
Basisopvatting: ‘Organizations must transact with other elements in their environment to 

acquire the needed resources’ (Van Gils, 23). 
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Onvoorspelbaarheid en veranderlijkheid van omgeving, relaties verhogen 
beheersbaarheid en dus de beschikbaarheid van middelen, macht en controle 
zijn van groot belang. 

 
⋅ Transactiekosten- theorie 

Oorsprong:  Williamson, neoklassieke economische traditie. 
Motief tot coöperatie: Maximaliseren van winst door relationele, langdurige contracten aan te gaan 

om transactiekosten zo laag mogelijk te houden. 
Basisopvatting: Beperkte rationaliteit en opportunistisch gedrag van de mens waardoor extra 

controle nodig is en transactiekosten zullen toenemen  (Hüner, 24). 
 

⋅ Organisatie-ecologie 
Oorsprong:  Organisatiesociologie en biologie. 
Motief tot coöperatie: Overleving binnen constant veranderende omgeving en organisatie. 
Basisopvatting: De omgeving is een verzameling van middelen, macht, politieke overheersing 

en andere organisaties. Er is een inadequate traagheid op 
omgevingsverandering en organisatieontwikkelingen zijn dan ook niet het 
gevolg van strategische keuzes en leiderschap (Hüner, 25). 

 
⋅ Neo-institutionele theorie 

Oorsprong:  Organisatiesociologie. 
Motief tot coöperatie: Noodzaak van legitimiteit en aanpassing aan de omgeving.  
Basisopvatting: ‘organizations are in constant interaction with their environment’(Van Gils, 

30). 
Het adaptatieproces is niet doelrationeel maar verloopt natuurlijk en onbewust 
en komt voort uit aanpassingen en imitatie van het gedrag van andere 
organisaties (Van Gils, 27). 

 
⋅ Netwerktheorie 

Oorsprong:  Organisatiesociologie en antropologie.  
Motief tot coöperatie: Economische handeling vindt plaats in een sociale context en het opbouwen 

van een netwerk is hiervoor van groot belang. 
Basisopvatting: ‘Een netwerk bestaat uit een structuur van een aantal knooppunten, of 

posities, die bezet worden door actoren en verbindingen tussen deze 
knooppunten, of posities die bezet worden door actoren en verbindingen 
tussen deze knooppunten. De verbindingen tussen actoren bestaan uit relaties 
die gevormd worden door de interactie tussen de actoren. Deze interactie kan 
verschillende vormen aannemen en door de verbindingen kunnen ondermeer 
middelen, kennis, macht of ideologische opvattingenstromen’(Hüner, 28).  

2.3.2 Factoren voor samenwerking 

Uit de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat er verschillende benaderingen zijn om 
coöperatief gedrag van organisaties te verklaren. De benaderingen wijzen verschillende motieven aan 
en heb hebben verschillende basisopvattingen. Maar er zijn ook een aantal punten die bij meerdere 
benaderingen aan de orde komen. Dit zijn de beperkte aanwezigheid van middelen, verkrijgen van 
macht, het reduceren van de transactiekosten en de sociale verankering en vertrouwen als motieven tot 
samenwerking. Vastgesteld kan worden dat uit alle motieven blijkt dat samenwerking wordt gebruikt 
om de doelen van de organisatie efficiënter te kunnen bereiken. Zoals ik al eerder heb aangegeven 
wordt door de verscheidenheid van oorsprong en basisopvattingen door verschillende auteurs 
geadviseerd om de theorieën op elkaar te betrekken en te combineren bij onderzoek naar 
samenwerkingsgedrag tussen organisaties (Hüner, 31; Van Gils, 79-80). Zo ontstaat er een completer 
beeld van de verschillende elementen waarop gelet moet worden bij onderzoek hiernaar. In het 
onderzoek naar Vrede van Utrecht zal ik hier dan ook vanuit gaan.  

Hüner (2007) onderscheidt, na dit vastgesteld te hebben in haar literatuurstudie, drie 
categorieën in de samenwerkingstimulerende of belemmerende factoren die van belang zijn bij 
samenwerking:   
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⋅ Factoren in de organisatiecontext, waar de beschikbaarheid van middelen, onvoorspelbaarheid 
van de omgeving en de externe attitude ten aanzien van samenwerking onder vallen. 

⋅ Factoren binnen de organisatie, waar de afweging van baten en kosten, de interne 
mogelijkheden, leidinggevenden en leiderschap en legitimiteit, imago en reputatie onder 
vallen. 

⋅ Factoren met betrekking tot de partner, waar het aantal partners, de overeenkomst of verschil 
van de partner en relationele aspecten onder vallen (Hüner, 35-44). 

 
Deze invloedsfactoren worden duidelijk in het schema dat erbij gegeven wordt door Hüner (2007, 45): 
 
 
 

 

 
Figuur 2: Conceptmodel voor samenwerking- organisatietheorie (Hüner, 46) 

2.3.3 Mogelijke problemen bij toepassing van de theorie op de organisatie VvU 

Wanneer we de theorieën willen toepassen op de motieven en factoren die bij de organisatie Vrede van 
Utrecht gevonden worden dan stuiten we op een probleem. De theorie richt zich voornamelijk op grote, 
vaak internationale, industriële en commerciële bedrijven. Dit roept de vraag op in hoeverre deze 
theorie toepasbaar is bij de organisatie VvU aangezien dit juist een lokale non-profit organisatie betreft. 
In hoofdstuk vier en vijf zal blijken of dit ook zo is.   

2.4 Interactief beleid 

Wanneer we naar de organisatie intern en naar de relaties extern bij VvU kijken dan speelt 
betrokkenheid van de samenwerkingspartners een belangrijke rol. Men wil immers dat de 
samenwerkingspartners zich betrokken voelen bij de plannen van VvU. Maar wat houdt het begrip 
betrokkenheid nu precies in en hoe wordt dit bereikt?  
 Wanneer er gesproken wordt over betrokkenheid van andere partners dan wordt het begrip 
draagvlak vaak gebruikt. Zoals ik later zal laten zien heeft Vrede van Utrecht heeft haar werkwijze 
veranderd om meer draagvlak in het veld te creëren. Maar hoe werkt zoiets en hoe kan je door het meer 
betrekken van anderen, oftewel door interactief beleid te voeren, meer draagvlak en betrokkenheid 
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creëren? Interactief beleid is een begrip die vaak door de overheid wordt ingezet om belanghebbenden 
te betrekken bij het te voeren beleid. Onder de belanghebbenden worden zowel burgers als organisaties 
bedoeld die te maken krijgen met het beleid. 
 Het draagvlak in toevallig de gemeente Utrecht is in 2007 onderzocht door de bestuurskundige 
Laurens de Graaf. De Graaf (2007) bestudeert in zijn proefschrift het verband tussen interactief beleid 
en draagvlak, waarbij de verhoging van de democratische legitimiteit voor beleid een grote rol speelt. 
De centrale vraag is het onderzoek is dan ook in hoeverre interactief beleid leidt tot draagvlak bij 
interactieve projecten (waarbij meerdere belanghebbenden van grote invloed zijn op het slagen van een 
beleidsproces) in de gemeente Utrecht. Hierbij maakt hij gebruik van drie casestudies naar 
gebiedsgerichte projecten in de stad Utrecht. De Graaf gaat er hierbij vanuit dat het belangrijkste 
motief voor lokaal bestuur om interactief beleid in te zetten het verkrijgen van draagvlak is. Dit laatste 
begrip is verwant aan legitimiteit, steun en acceptatie van beleid. In het onderzoek laat de Graaf (2007) 
zien dat er verschillende typen draagvlak zijn, namelijk: maatschappelijk, sociaal of publiek, 
institutioneel, politiek, en ambtelijk. Het onderzoek heeft een evaluatief karakter en concludeert dat 
interactief beleid leidt tot een hogere mate van draagvlak. Interactief beleid uit zich in coproduceren 
(waarbij samengewerkt wordt met belanghebbenden), adviseren (waarbij de belanghebbenden 
inspraak krijgen) en raadplegen (waarbij naar mening van de belanghebbenden gekeken wordt) . De 
Graaf (2007, 162) stelt vast dat coproduceren tot een hogere mate van draagvlak leidt dan adviseren. 
Raadplegen leidt, in een case, zelfs tot een negatief draagvlak doordat de respondenten in het 
onderzoek niet het gevoel hadden inhoudelijk bij te kunnen dragen aan het project.  
 Het lijkt er op dat, wanneer Vrede van Utrecht draagvlak wil creëren onder de 
samenwerkingspartners, vanuit de theorie geadviseerd wordt om interactief beleid te voeren. Met 
alleen raadplegen zal dit niet bereikt worden; maar wanneer de organisatie zal gaan coproduceren, 
oftewel op een vaste basis zal gaan samenwerken en zich laat adviseren door de 
samenwerkingspartners er eerder draagvlak  zal ontstaan. 

2.5 Samengevat 

In dit theoretische hoofdstuk heb ik laten zien dat een organisatieverandering verschillende 
strategieën kent. De organisatiestructuren van Mintzberg (1994) kunnen helpen bij het blootleggen 
van een complexe, veranderende organisatie. De interorganisatietheorie laat zien dat er meerdere 
benaderingen zijn om het coöperatief gedrag van organisaties te verklaren. 
 In het vervolg van dit onderzoek zal ik laten zien of en hoe deze thema’s terugkomen in de 
organisatie VvU. Maar eerst zal ik in het volgende hoofdstuk verder toelichten welke methodes ik heb 
gebruikt om de onderzoeksresultaten te verkrijgen.  
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Hoofdstuk 3.  

Methode van onderzoek 
 
In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de methode van het onderzoek en antwoord geven op de vraag hoe het 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Allereerst is het van belang om aan te geven dat het onderzoek een 
kwalitatief onderzoek is. Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt door David 
Silverman (2005, 10) als volgt omschreven: 
 

‘Qualitative researchers stress the socially constructed nature of reality, the intimate 
relationship between the researcher and what is studied, and the situational constraints that 
shape inquiry. They seek answers to questions that stress how social experience is created 
and given meaning. In contrast, quantitative studies emphasize the measurement and 
analyses of causal relationships between variables, not processes. Proponents of such studies 
claim that their work is done from within a value- free framework.’ 

 
Daarnaast heb ik voor een interpretatieve benadering gekozen. Ik zal nu eerst beschrijven wat dit 
volgens mij inhoudt en welke gevolgen dit heeft gehad voor het onderzoek. Daarna zal ik ingaan op de 
kwaliteitscriteria die ik gehanteerd heb om het onderzoek tot een wetenschappelijker niveau te tillen. 
Vervolgens zal ik de stappen en ervaringen die ik gedurende het onderzoek heb opgedaan beschrijven. 
Dit doe ik onder andere door in te gaan op de werkplek.  

3.1 Benadering 

Als onderzoeker ben ik vanuit een interpretatieve benadering te werk gaan. Dit houdt in dat ik inzicht 
in menselijk gedrag probeer te geven door het begrijpen van betekenissen en interpretaties die mensen 
hechten aan verschijnselen in hun sociale wereld, in de alledaagse context (Van den Bersselaar, 103). 
Hierbij ben ik gericht op motivaties, percepties en ervaringen van sociale actoren. Diepte-interviews, 
observaties en het doornemen van teksten zijn de manier geweest om een groot gedeelde van mijn 
informatie te verzamelen. Deze onderzoeksgegevens heb ik vervolgens gekoppeld aan theorie. Hierdoor 
kan ik een onderbouwde conclusie geven over de ontwikkelingen in VvU en de aard van de 
samenwerkingsrelaties die door de organisatie aangegaan werden en worden. Kenmerkend voor 
kwalitatief, interpretatief onderzoek doen is1: 
 

⋅ De studie van één of klein aantal cases; 
Alleen de veranderingprocessen in de organisatie VvU werden onderzocht, en aangezien de organisatie 
klein is (er zijn 12 mensen werkzaam) bleef het onderzoek overzichtelijk. 
 

⋅ Verschillende typen data; 
De onderzoeksresultaten kwamen voort uit interviews met de organisatieleden, daarnaast heb ik vele 
observaties gedaan (van de werkoverleggen, de manier van werken en communiceren en de 
personeneelsbijeekomstdag) en verschillende documenten doorgenomen.  
 

⋅ Data zijn minimaal voorgestructureerd; 
In het begin wist ik alleen dat ik  ’iets’ met de overlegstructuren deed.  De eerste interviews hadden 
daardoor een hele open karakter waardoor al snel bleek dat er een aantal zaken speelden die eerst 
besproken moesten worden voordat kon worden ingezoomd op de overlegstructuren.  
 

⋅ Rapportage van data in vorm van verbale (verhalende) beschrijving. 
Deze scriptie is zoveel mogelijk in deze verhalende vorm geschreven.  

                                                 
1 De kenmerken zijn afkomstig uit een college OVM van J. Vermeulen in 2008.  
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3.2 Kwaliteitscriteria 

Het gevaar van de toepassing van de genoemde methoden is dat ik zeer afhankelijk was van 
beschikbaarheid en moedwilligheid van de verschillende organisatieleden. De betrouwbaarheid van dit 
onderzoek wil ik garanderen door bepaalde maatregelen te beschrijven die ik gedurende het onderzoek 
heb genomen om de kwaliteit te bewaken. De stappen die ik in het onderzoek heb doorlopen zal ik zo 
nauwkeurig mogelijk beschrijven. Ik heb mij gedurende het onderzoek zo objectief mogelijk opgesteld 
maar ben me bewust dat er altijd sprake is van anticiperend begrip (Van den Bersselaar, 108), wat 
inhoudt dat de geïnterviewden weten dat ik onderzoek doe en hierdoor zullen proberen ‘gewenste’ 
antwoorden te geven.  
 

⋅ Vertrouwensrelatie; 
Om de ‘waarheid’ boven tafel te krijgen is het van groot belang dat er een vertrouwensrelatie met de 
onderzochten wordt opgebouwd. Doordat ik bij de meeste medewerkers al een bekende was, via eerder 
onderzoek dat ik in opdracht van VvU heb uitgevoerd, heb ik deze relatie sneller kunnen opbouwen. 
Het was aan de start van het onderzoek van belang om mijn rol bij de organisatieleden centraal te 
stellen; ik doe onderzoek naar VvU en ben dus in eerste plaats onderzoeker. Hiervoor is er voordat ik 
begon met het onderzoek een introducerende mail rondgestuurd waardoor het voor iedereen duidelijk 
was wie ik was en wat ik kwam doen. Dit heb ik gedurende het onderzoek ook zoveel mogelijk 
geprobeerd te communiceren door bijvoorbeeld te vertellen waar ik op dat moment stond in het 
onderzoek. Daarnaast ben ik, doordat ik aanwezig was in de organisatie, gedeeltelijk onderdeel van de 
organisatie geweest. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren in het halen van de lunch, die iedere dag door 
een ander werd gedaan. Na een aantal weken werd het vanzelfsprekend dat ik hier ook aan zou 
meewerken. Hierdoor was het plannen van de interviews gemakkelijk en kreeg ik het gevoel dat de 
organisatieleden eerlijk waren over hun gevoelens jegens de veranderingen in de organisatie. Het grote 
gevaar hierdoor is dat er bij mij een ‘blinde vlek’ is ontstaan; doordat ik een onderdeel werd van de 
organisatie is er een kans dat ik bepaalde dingen minder objectief heb kunnen observeren.  
 

⋅ Validiteit en betrouwbaarheid 
Het is de bedoeling dat de resultaten in dit onderzoek een representatie zijn van de werkelijke situatie 
bij VvU. Om dit te waarboren heb ik gekozen voor triangulatie: dit is het gebruik van meerdere bronnen 
om de onderzoeksresultaten betrouwbaarder te maken. Door zowel interviews af te nemen, observaties 
te doen en documenten door te nemen ik de uitkomsten als het ware gecontroleerd. Als bijvoorbeeld in 
een interview werd gezegd dat men ontevreden is over bepaalde zaken heb ik gekeken of dit tijdens 
mijn observaties ook te zien was.  
 

⋅ Reactiviteit en subjectiviteit. 
Daarnaast kan reactiviteit, waarbij de onderzochten onnatuurlijk gedrag vertonen, een bedreiging zijn 
voor de validiteit van het onderzoek. Dit ben ik tegen gegaan door aan te geven een brede focus te 
hebben: goede antwoorden bestonden niet. De interviews zijn allemaal opgenomen en voor een groot 
gedeelte letterlijk uitgewerkt. Hierdoor kon ik middels de standardized benadering van citeren, wat 
inhoudt dat ik wel trouw blijf aan de woordkeuze en de betekenis van het gesprokene maar redigeer om 
het lezen te vergemakkelijken (Boeije, 134), de interviews verwerken in deze scriptie.  

3.3 Het onderzoek 

Zoals ik in de inleiding al heb aangeven heeft het onderzoek plaatsgevonden van maart 2008 tot en met 
juli 2008. In de eerste weken ben ik bezig geweest met het verkennen van de organisatie. Dit heb ik 
gedaan door de beleidplannen (Plan van Aanpak) en persberichten over de geschiedenis van de 
organisatie te lezen en door interviews met de leden van het MT.  

3.3.1 De data 

De data bestonden uit de verschillende interviews met de organisatieleden, de observaties van 
werkoverleggen en de personeelsbijeenkomst dag en de documentanalyses. Doordat ik in het begin 
gefocust was op de overlegstructuren (de vraag die uit de organisatie kwam was om deze in kaart te 
brengen en te kijken hoe deze ingevuld moesten worden) waren de eerste interviews vooral hierop 
gericht. De eerste interviews met de MT-leden richtten zich vooral op de vraag hoe de 
overlegstructuren eruit moesten komen te zien. Uit deze interviews leek naar voren te komen dat de 
verandering in de werkwijze van grote invloed was op de interne organisatie en daardoor op de externe 
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relaties, veranderde de focus van het onderzoek naar de gevolgen van het veranderingsproces. Hieruit 
blijkt dat ik me heb laten leiden door de concepten die aan de orde kwamen in de gevonden data. De 
theorie heb ik hier later bijgezocht om de gevonden data in een breder, wetenschappelijk perspectief te 
kunnen plaatsen. Uiteindelijk hebben er 10 interviews plaatsgevondenen hadden uur duur van 22 tot 
67 minuten. De interviews hebben allen in of om het kantoor van Vrede van Utrecht plaatsgevonden en 
hadden een informeel karakter en zijn mondeling gepland. De gesprekken werden opgenomen en voor 
een groot gedeelte letterlijk uitgewerkt. De citaten in de scriptie zijn middels een standardized 
benadering verwerkt in het verhaal. De ‘uhs’, afgekapte zinnen en kromme beschrijvingen zijn hierdoor 
veranderd in beter leesbare citaten. De organisatieleden zijn anoniem gemaakt door ze een letter te 
geven.  
 Ook de observaties vonden gedurende het hele onderzoek plaats. Zoals ik al heb aangegeven 
bevond ik me echt in de organisatie en doordat ik onderdeel werd van de organisatie heb ik de 
dagelijkse gang van zaken kunnen observeren. Daarnaast waren de observaties van tweewekelijkse 
werkoverleggen en de personeelsbijeenkomst dag, waar ingegaan werd op de plannen van de 
organisatie, van groot belang om erachter te komen hoe de communicatie verliep in de organisatie. 
 De documenten die ik geanalyseerd heb bestonden uit het Plan van Aanpak en de bijlagen, het 
activiteitenplan, de planning voor de lobby, de startnotitie Koers kiezen en enkele berichten uit de 
pers. Deze heb ik doorgenomen en citaten uit deze documenten zullen mijn verhaal ondersteunen en 
verhelderen.  

3.3.4 Omschrijving werkplek 

Het kantoor van de organisatie bevindt zich op de tweede en derde verdieping van een pand aan het 
Domplein. Het pand wordt gedeeld met de organisaties TUMULT (debatcentrum) en Initiatief 
Domplein (projecten rondom het Domplein). Op de twee verdieping bevinden zich drie ruimtes: een 
overlegkamer (waar de meeste interviews hebben plaatsgevonden), een kamer waar het secretariaat, 
communicatie en de financiële administratie zich bevinden. En daarnaast is een kamer waar de 
zakelijke leiding en de intendant zich bevinden. Op de derde verdieping zijn Kosmopolis, programma, 
productie en educatie te vinden. In dit kantoor heb ik de afgelopen maanden aan het onderzoek 
gewerkt. Het bureau wisselde per dag doordat ik aan het bureau werkte dat die dag leeg was.  
 Doordat ik hele dagen aanwezig was in de organisatie werd ik als het ware een onderdeel van 
de organisatie. Hierdoor heb ik veel observaties kunnen doen van de manier van werken en 
communiceren binnen de organisatie.  
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Hoofdstuk 4.  

De geschiedenis van Vrede van Utrecht 
 
Om de organisatie beter te begrijpen zal ik in dit hoofdstuk eerst teruggaan naar de ‘ware’ oorsprong 
van Vrede van Utrecht: de vrede die in Utrecht in 1713 werd ondertekend door diplomaten uit heel 
Europa. Daarna zal ik de grootste ontwikkelingen in de korte geschiedenis van de organisatie Vrede van 
Utrecht beschrijven. Vervolgens zal ik ingaan op de sfeer van de organisatie. Ook de 
samenwerkingsverbanden zullen beschreven worden. Door deze beschrijving kan er beter begrepen 
worden hoe de organisatie voorheen was en waar de grootste veranderingen te constateren zijn. Ook 
zijn de verwachtingen die bestaan bij de samenwerkingspartners beter te begrijpen. Door gebruik te 
maken van de door Mintzberg (1992) aangereikte diagrammen kan er in één oogopslag gezien worden 
hoe de organisatie er in deze periode uitzag en hoe de samenwerkingsrelaties aangegaan werden. 
Hierdoor zullen de gevolgen van het veranderingsproces, waar ik in het volgende hoofdstuk op in zal 
gaan, zichtbaarder en daardoor duidelijker worden.  

4.1 De ‘ware’ geschiedenis van Vrede van Utrecht 

Op 11 april 1713 werd in Utrecht de Vrede van Utrecht gesloten, een belangrijk moment in de 
geschiedenis  van Europa. Deze vrede maakte een einde aan een reeks verwoestende oorlogen, die in de 
loop van bijna twee eeuwen vele miljoenen mensen het leven hadden gekost. De wil tot 
machtsuitbreiding van één land (eerst Spanje, daarna Frankrijk) en de godsdienstige tegenstellingen 
tussen twee religies, katholiek en protestant, vormden in deze oorlogen een fatale combinatie. De 
Vrede van Utrecht vormt een breekpunt tussen de allesverwoestende godsdienstoorlogen uit de twee 
voorafgaande eeuwen en de periode van conflictbeheersing daarna. De hele zeventiende eeuw had maar 
vier vredesjaren gekend, de Vrede van Utrecht brengt een kwart eeuw zonder oorlog. Diplomatie en 
internationale afspraken, gecombineerd met gerichte militaire operaties, komen in de plaats van de 
gruwelijkheden van de zestiende en zeventiende eeuw. De Vrede van Utrecht leidt in heel Europa tot 
grote opluchting en brengt een lange periode van culturele en maatschappelijke vooruitgang. In de 
betrokken landen worden dankdiensten gehouden, er vinden concerten plaats en er wordt op grote 
schaal vuurwerk afgestoken. Allegorische prenten en penningen vinden een ruime verspreiding. 
Händel schrijft het Utrecht Te Deum ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht2. 

De viering van het 300-jarige bestaan in 2013 van deze vrede vormt de aanleiding tot de opzet 
van de organisatie Vrede van Utrecht. Later komt hier het doel van de nominatie van de Culturele 
Hoofdstad in 2018 bij. Het historische kader is nog steeds belangrijk voor de organisatie: 

 
‘Het is toch je inspiratiebron, dat moet gewoon heel duidelijk zijn. En je kan je campagne 
heel goed laden  als je echt inhoud eraan geeft. En dit is gewoon wel een aansprekende 
inhoud. En een actuele inhoud, want het is nu weer heel erg ter discussie! Bijvoorbeeld 
Europa, het hele concept Europa. […] Het is ook een beetje in, dat mensen weer weten waar 
ze vandaan komen, de roots. Het was een tijd geleden weer veel minder belangrijk, dus het is 
nu ook wel slim om dat gewoon weer op allerlei manieren, en dat kan je op hele 
aansprekende manieren, te doen. Want je kan alleen puur de geschiedenis melden maar je 
kan dat ook in programma’s natuurlijk  dat best wel mooi vertalen, […] door het elke keer te 
koppelen aan actuele maatschappelijk thema’s’ 
 
Organisatielid A in interview. 

 
De viering van het jubileum in 2013 kan dus als oorspronkelijk doel, met de geschiedenis als 
inspiratiebron voor de organisatie, worden beschouwd. Dit zorgt voor een duidelijke richting en 
einddoel van de organisatie. Maar waarvan uit ontstond de behoefte van de viering van dit jubileum?  

                                                 
2 Bron: www.vredevanutrecht.nl, laatst bezocht op 08-05-08. 
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4.2 Ontstaan van de organisatie 

Steden proberen zich de laatste jaren steeds vaker te onderscheiden door citymarketing. Doordat de 
concurrentie onder steden door globalisering steeds groter wordt is een opvallend imago voor de stad 
steeds belangrijker. Dit is niet alleen van belang voor het aantrekken van toeristen maar ook het 
aantrekken van inwoners en het vestigen van bedrijven is van belang. Ook de stad en regio Utrecht wil 
zich onderscheiden. Een organisatielid geeft aan dat Vrede van Utrecht hier een belangrijke rol in 
speelt;3 de grenzen van landen verdwijnen steeds meer maar de stedelijke gebieden blijven. En deze 
stedelijke gebieden gaan steeds meer op elkaar lijken waardoor het onderscheidende vermogen van 
groot belang is.  

In 2003-2004 komt er een budget bij provincie en gemeente voor de viering van het 300-jarige 
jubileum van Vrede van Utrecht, dat in 2013 zal plaatsvinden, vrij4. Oorspronkelijk was er het plan om 
Utrecht eerder dan 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te laten worden, maar toen duidelijk werd 
dat dit niet ging lukken richtte men zich op de viering van de Vrede in 2013. Er werd een 
kwartiermaker aangesteld en er werd een budget beschikbaar gemaakt, culturele activiteiten die bij de 
plannen van de gemeente en provincie aansloten konden hieruit gefinancierd worden.5 Er was echter 
geen sprake van een concreet en samenhangend plan. Daarnaast bleef het voor de (culturele) omgeving 
een onbekend iets. 
 In het najaar van 2004 krijgt de toenmalige directeur van Stadsschouwburg Utrecht de 
opdracht voor het schrijven van een notitie waarin de programmadoelstellingen scherper worden 
gemaakt. Hij betrekt hier I en J  bij6, waarmee hij al eerder samenwerkte voor het culturele programma 
Thinking Forward dat in kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2004 
opgezet werd.7 Er wordt een aparte stichting opgezet met S als intendant, B als zakelijk leider en 
medewerkers voor productie, publiciteit en het secretariaat. Er wordt een eerste programma opgezet 
dat in juli 2005 plaatsvond. De organisatie heeft dan vijf verschillende doelstellingen en iedereen met 
een passend idee kan hierop reageren.8 Al snel wordt dit teruggebracht tot een enkele doelstelling: 
maatschappelijk betrokkenheid. Er worden meer medewerkers en curatoren aangesteld en er ontstaan 
een groot aantal programma’s en projecten zoals Kunst in Oorlog, Wij zijn 17 en Kunst in mijn Buurt9. 
VvU kan dan als zelf producerende organisatie beschouwd worden.  

4.3 De organisatie tot 2007 

De organisatie kenmerkt zich voor de verandering door de vele festivals en programma’s die opgezet 
worden; hierdoor werd er op korte termijn aan veel producten gewerkt. Er waren deadlines die gehaald 
moesten worden en daardoor was een strakke planning noodzakelijk. Dit had als gevolg dat de 
organisatieleden druk waren. Een organisatielid geeft een beeld van de organisatie in 2007: 
 

‘Vorig jaar was de organisatie bijna versleten. Om deze tijd waren we allemaal moe, we 
moesten nog een heel jaar maar iedereen was kapot. We werkten ons echt helemaal het lep 
lazarus. […] Zoals C en D (twee organisatieleden, red.) ik ook wel maar ik deed het altijd al, 
je kon hier niet komen of er werd gewerkt. In vakanties werd gewoon rustig nog even een 
week doorgewerkt, mensen zaten hier rustig tot 20.00 uur te werken die zaten er ’s morgens 
om 8.00 uur weer. Het was te gek om los te lopen!’ 

                                                 
3 Organisatielid J tijdens de personeelsbijeenkomst dag op 22-05-08.  
4 Door verkoop van energiebedrijven kwam er geld vrij dat besteed moest worden aan de burger. (bron: Interview B, Utrecht, 
20-03-2008)  
5 ‘Op Koers, notitie voortgang Vrede van Utrecht’, Gedeputeerde Staten aan de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn, 2004.  
6 I is artistiek directeur van stichting BAK in Utrecht, dit is een platform gewijd aan het onderzoeken, produceren, presenteren 
en analyseren van actuele kunst. (Bron: http://www.bak-utrecht.nl, laatst bezocht op 07-05-08). J is zelfstandig 
programmamaker en consultant.  
7 Thinking Forward was een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en werd ontwikkeld in opdracht van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en de Mondriaan Stichting. 
Thinking Forward bestond uit 82 projecten in vrijwel alle disciplines. (Bron: http://www.fapk.nl/static.php?page=Archief, laatst 
bezocht op 07-05-08). 
8 De vijf doelstellingen op dat moment waren: 1. de versterking van (de kwaliteit van) de culturele infrastructuur (in brede zin) 
in stad en provincie; 2. het vergroten van de directe betrokkenheid van de bevolking bij (de ontwikkeling van) sociaal-culturele 
activiteiten in stad en regio; 3. bijdragen aan (het bewustzijn van) het belang van Europese samenwerking voor bedrijven en 
organisaties, voor overheden en burgers; 4. een duurzame nationale en internationale profilering van Utrecht en de versterking 
van de magneetfunctie van Utrecht op kennisintensieve bedrijven, werkers in de kenniseconomie en creatieve industrie en op 
toeristen; 5. de versterking van de intersectorale samenwerking binnen en vanuit de stad en provincie Utrecht. 
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Organisatielid B in interview. 

 
De organisatieleden waren, ondanks de drukte, trots op hun werk en beschrijven de organisatie als een 
hechte, gemotiveerde club. In de gesprekken worden meerdere malen voorbeelden gegeven van 
succesvolle projecten die opgezet of ondersteund zijn door de organisatie: 
 

‘Ik vind Kunst in Oorlog echt een van de hoogtepunten, […] ik ben blij dat ik daar aan mee 
mocht werken!’ 
 
Organisatie B in interview. 

 
Ook wordt de relatie met de directie als zeer positief ervaren: 
 

‘S en B hadden hele warme band met de rest van de organisatie.’ 
 
Organisatielid E in interview. 

 
Maar er worden ook een aantal nadelen genoemd bij deze manier van werken. Een medewerkster 
beschrijft het gebrek aan overzicht en de gevolgen daarvan die zij ervoer toen ze begin 2007 aan het 
werk ging bij de organisatie: 
 

‘En toen kwam ik hier werken en toen bleek dus eigenlijk dat die was bezig met een festival 
en die was bezig met een programma. […] Maar er was niemand die een overzicht had van 
wie nou wat deed, dus wat je kreeg was dat iemand dat voor het ene festival werkte die 
benaderde dezelfde scholen als diegene die voor een ander festival werkte. Maar wel binnen 
dezelfde organisatie!’ 
 
Organisatielid F in interview. 

 
De organisatie bevindt zich op dat moment in de pioniersfase (Lievegoed 1984), wat, zoals ik in het 
theoretische hoofdstuk heb laten zien, verschillende kenmerken met zich meebrengt. Ik zal nu de 
belangrijkste nagaan. Het eerste kenmerkt is dat men in de pioniersfase denkt in het product waar 
behoefte aan zou zijn. Dit is in VvU te herkennen in de oprichtingsfase van de organisatie; men 
constateerde dat er behoefte was aan een organisatie die zich bezig zou houden met de culturele 
infrastructuur en netwerken in de stad en regio Utrecht door een cultureel programma voor 2013 en 
2018 te ontwikkelen. Een volgend belangrijk kenmerk is de autocratische leider waardoor medewerkers 
een groot vertrouwen in hem of haar hebben. In de VvU vervult S deze rol. Ook is bij organisaties in 
deze fase de communicatie direct waardoor er dezelfde taal gesproken wordt, de stijl van organisatie is 
persoongericht met een flexibele taakafbakening en er is een grote interne motivatie. Daarnaast 
vergelijken de organisaties in deze fase zich vaak met een grote familie; de banden zijn sterk, ook met 
de klanten waar een persoonlijk contact mee is. Ook deze laatste punten kunnen herkend worden in 
VvU, de warme band met de leidinggevenden en de hoge inzet van de werknemers tonen dit aan.  

4.3.1 Externe samenwerkingsrelaties 

Doordat de organisatie actief is in het opzetten van culturele programma’s zijn de 
samenwerkingsrelaties in de vorm van coproducties belangrijk voor VvU. In een van de eerste 
documenten over de plannen en doelen van Vrede van Utrecht (‘Op Koers’) dat door de Gedeputeerde 
Staten is opgesteld wordt al verwezen naar het belang van ‘draagvlak en enthousiaste 
samenwerkingspartners’10. Er word in deze notitie vastgesteld dat de belangrijke partners voor 
Provincie en de Gemeente in dit project zijn: Universiteit Utrecht, de Utrechtse kunst en 
erfgoedinstellingen, andere Utrechtse gemeenten, de Kamer van Koophandel, het Utrechtse 
bedrijfsleven, de toeristenbranche en andere Europese landen. Ook wordt er vastgesteld dat:  
 

‘Een externe verkenning heeft duidelijk gemaakt dat er veel enthousiasme bestaat voor het 

                                                 
10  Op Koers, notitie voortgang Vrede van Utrecht’, Gedeputeerde Staten aan de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn, 2004. 
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“Vrede van Utrecht” initiatief. Er is een duidelijk draagvlak voor de versterking van de 
culturele infrastructuur in de regio Utrecht, ook ten gunste van sociale ontwikkeling en 
economische groei. […] De mogelijkheden voor (langdurige) samenwerking met universiteit, 
Hogeschool, Kamer van Koophandel, bedrijven, UTR, stadspromotie, gemeente Amersfoort 
en andere gemeenten zijn inmiddels onderzocht. De samenwerking met universiteit moet 
leiden tot een samenwerkingsovereenkomst en/of tot participatie in het bestuur van de op te 
richten stichting Vrede van Utrecht; ten behoeve van de deelname van de andere partners 
wordt een in- en uitstapprocedure ontwikkeld’. 
 
Op Koers. Pagina 2-3.  

 
Daarnaast wordt de organisatie gekenmerkt door de relatie van de strategische top met de politiek. 
Doordat de stichting financieel afhankelijk is van de gemeente en provincie is draagvlak voor het beleid 
van de organisatie van groot belang. Daarnaast gaat de strategische top relaties aan met internationale 
netwerken. De curatoren zijn in principe geen onderdeel van de organisatie maar bepalen wel in 
samenwerking met de strategische top de artistieke inhoud van de programma’s. Hierdoor zijn zij van 
grote invloed op de besluitvormingsprocessen.  
 Deze manier van samenwerken met andere partners zorgde ervoor dat de culturele instellingen 
zich moesten aanpassen aan de wensen en plannen van Vrede van Utrecht aangezien VvU over de 
benodigde budgetten beschikte. Er kan vastgesteld worden dat een groot gedeelte van deze 
samenwerkingen als doel had om de door VvU geïnitieerde projecten en programma’s tot uitvoering te 
kunnen brengen. Dit motief komt het meest overeen met de resource dependence- theorie, die er 
vanuit gaat dat het coöperatief gedrag van een organisatie voortkomt uit de schaarste van middelen. 
Om de programma’s tot stand te laten komen moet er immers worden samengewerkt met verschillende 
partijen: culturele instellingen die bijvoorbeeld locaties en personeel beschikbaar stellen en VvU die 
onder andere kennis beschikbaar stelt. Door deze samenwerkingen moet het culturele leven in Utrecht 
verbeterd worden. De exchange-theorie en transactiekosten-theorie zijn niet van toepassing doordat 
VvU in eerste instantie niet samenwerkt om kosten te reduceren of om winst te maximaliseren. Ook de 
motieven die bij de organisatie-ecologie en de neo-institutionele theorie horen vinden we niet terug bij 
VvU, de organisatie werkt immers niet in eerste instantie samen om te overleven of om aan te passen 
aan de omgeving. De netwerktheorie is wat moeilijker af te schijven doordat het opbouwen van een 
netwerk altijd van belang is. Maar doordat dit niet het eerste motief is tot samenwerking is ook deze 
theorie niet direct van toepassing.  
 Hüner (2007) geeft aan dat er verschillende factoren zijn voor samenwerking, deze kunnen 
verdeeld worden in de organisatie, de omgeving en de (potentiële) partners. Wanneer we de 
samenwerkrelaties van VvU bekijken dan zijn vooral de factoren vanuit de organisatie bekeken. Dit 
heeft tot gevolg dat er niet gekeken is naar factoren vanuit de partners (die blijkbaar beschikbaar zijn 
voor samenwerking met VvU en bepaalde overeenkomsten ziet en een relatie heeft met de organisatie) 
en de omgeving (die onvoorspelbaar is e een bepaalde beschikbaarheid aan middelen heeft). Vanuit de 
organisatie gezien worden er door Hüner (2007) een aantal factoren gegeven die meewerken aan het 
coöperatief gedrag van een organisatie. Deze worden gevormd door het interne gedrag van de 
organisatie. Hoe wordt de organisatie in de eerste jaren van haar bestaan gekenmerkt?  

4.3.2  Interne structuur en relaties 

Wanneer we het voorgaande met de organisatiestructuren die Mintzberg (1992) aanreikt vergelijken 
dan lijkt de organisatie op dat moment het meest op de eenvoudige structuur. Deze structuur wordt 
volgens Mintzberg vooral gekenmerkt door het weinig geformaliseerde gedrag en het organische 
karakter. De coördinatiemechanismen zijn gebaseerd op direct toezicht, met de strategische top als 
belangrijkste onderdeel van de organisatie. De topman gaat vaak sterk intuïtief en niet-analytisch te 
werk. In feite is de strategie vaak rechtstreeks afgeleid van zijn eigen persoonlijkheid (Mintzberg, 
1992). Dit komt overeen met VvU die op dat moment geleid wordt door S, B en J die als de 
‘topmannen’ beschouwd kunnen worden. Zij bepalen de strategie en produceren in samenwerking met 
curatoren verschillende programma’s die niet allemaal tot het doel van de organisatie (de viering van 
de vrede van Utrecht) lijken te leiden. Hierdoor noemt de organisatie zich op dat moment ook wel een 
zelf producerende organisatie; er worden zelf producties opgezet waarbij andere organisaties gevraagd 
worden om aan mee te werken. 
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Een andere overeenkomst met de eenvoudige structuur is dat de organisaties die deze 
structuur handhaven vaak jong en klein zijn. Men bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase (oftewel 
de pioniersfase vanuit Lievegoed (1984) gezien) en er is dan nog geen tijd 0m een bestuurlijke 
structuur op te bouwen. Aangezien VvU pas in 2005 is opgericht en tot 2007 maar ongeveer zeven 
organisatieleden heeft kunnen we stellen dat VvU een kleine en jonge organisatie is waarbij een 
eenvoudige structuur logisch lijkt. In de interviews met de organisatieleden wordt deze structuur 
bevestigd:  

 
‘Toen ik hier kwam werken was de structuur wel wat platter. […] Je kon makkelijk je verhaal 
kwijt bij S (intendant, red.).’ 
 
Organisatielid G in interview. 

 
Het grote gevaar van deze structuur is dat er behoefte is aan meer bestuurlijke structuur waardoor de 
strategie en werkwijze duidelijker wordt. Dit herkennen we bij VvU in het voorbeeld van het gebrek 
aan overzicht zoals dat genoemd wordt in het citaat van organisatielid F op de vorige pagina. Een groot 
voordeel van deze structuur is de gedrevenheid van de organisatieleden, door de intieme sfeer zullen 
de organisatieleden zich sneller identificeren met de organisatie. Ook dit zien we terug in VvU. 
Meerdere malen wordt er door de organisatieleden verwezen naar de intieme sfeer van de organisatie 
destijds. Men lijkt terug te verlangen naar de periode waarbij er tijdens de uitvoering van de projecten 
veel werd samengewerkt waardoor er een ‘wij-gevoel’ ontstond. De organisatie is tevens zeer naar 
binnengericht; dit sluit aan bij de theorie van Lievegoed (1984) over organisaties in de pioniersfase. 
Alhoewel de coproducties voor VvU zeer belangrijk zijn wordt er niet vanuit deze 
samenwerkingspartners gedacht. De eigen doelen en beweegredenen zijn in die zin belangrijker dan de 
omgeving en de partners.  

Wanneer we de structuur van de vroegere organisatie in het door Mintzberg (1992) ontworpen 
diagram tonen dan ziet deze er als volgt uit: 
 
       

         

 
Figuur 3: De eenvoudige structuur toegepast op Vrede van Utrecht.  
 
Het bestuur wordt in dit overzicht niet genoemd omdat ik het niet als onderdeel van de organisatie 
beschouw maar als toezichthouder op de organisatie. Deze is hierdoor niet van belang op de interne 
communicatie en structuur.  

4.4 Afsluiting 

In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe de eerste jaren, oftewel de pioniersfase, van de organisatie VvU 
eruit hebben gezien. De samenwerkingsrelaties staan vanaf het begin af aan centraal in de organisatie 
en er wordt veelvuldig samengewerkt met partijen uit heel Nederland. De interne organisatie lijkt 
gekenmerkt te worden door de pioniersfase waarin men zich bevindt en de eenvoudige structuur die 
intern gehandhaafd wordt. De taak van de organisatie ligt in de culturele producties die in 
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samenwerking met verschillende organisatie opgezet worden. Hierdoor kan de organisatie als 
festivalorganisatie beschouwd worden die zelf de festivals opzet maar voor de invulling gebruik maakt 
van andere organisaties.  
 Doordat ik niet alleen een beeld heb geconstrueerd op basis van documenten maar ook de 
herinneringen van de organisatieleden heb gebruikt is het beeld bijna ‘nostalgisch’ te noemen. Geen 
van de organisatieleden geeft een negatief beeld van deze pioniersfase en velen lijken terug te 
verlangen naar ‘vroeger’. In het volgende hoofdstuk zal ik de verandering zoals deze op dit moment 
plaatsvindt beschrijven zodat duidelijk wordt waarom de organisatieleden zo ‘terugverlangen naar 
vroeger’.  
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Hoofdstuk 5. 

Een andere manier van werken 
 
Wanneer intendant S in oktober 2006 aangeeft te vertrekken als intendant, hij zal directeur van het 
Theater Instituut Nederland worden, betekent dit een omschakeling of achteraf gezien een ‘een mooi 
kantelpunt’11, zoals een organisatielid het noemt, voor VvU.  S vertrekt in januari 2007 en in mei van 
dat jaar wordt H, tevens directeur van het Universiteitsmuseum, aangesteld als intendant van de 
stichting. Hij ziet, door ervaringen met en vanuit het culturele veld in Utrecht, het belang in van een 
grote omslag: Vrede van Utrecht moet niet langer zelf produceren maar moet gaan ondersteunen. Dit 
houdt in dat de organisatie een andere taak op zich neemt; het ondersteunen en versterken van de 
omgeving wordt de manier om een impuls te geven aan het culturele leven in Utrecht. 

Vanaf oktober 2007 tot februari 2008 is men bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak. 
Hierin wordt de nieuwe werkwijze omschreven. Deze ontwikkelingen beschouw ik als omslagpunt voor 
de organisatie omdat er dan wordt besloten een andere koers te varen. In dit hoofdstuk zal ik nagaan 
wat het plan inhoudt en de belangrijkste veranderingen in de werkwijze aangeven. Daarna zal ik de 
reacties daarop vanuit de organisatieleden beschrijven en nagaan wat voor gevolgen dit heeft op de 
organisatieleden. Dit doe ik eerst door het Plan van Aanpak uit te lichten.  

5.1 De verandering omschreven 

Het Plan van Aanpak, waarin de nieuwe manier van werken omschreven wordt, heeft de titel 
‘Investeren met cultuur in stad en provincie’ gekregen. Hieruit blijkt al dat er een groter doel voor ogen 
staat: men wil een duurzame investering in een groot gebied doen. In de inleiding wordt ingegaan op de 
ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden en de ‘geduchte concurrentie van 
andere Nederlandse steden’ aan te kunnen gaan12, hiervoor is het van belang om nu al een blik te geven 
op de principes, de processen en de visioenen van VvU. Een krachtig bestuurlijk commitment wordt 
hierbij als cruciale succesfactor beschouwd. 

De visie van de organisatie richt zich op een brede stads- en regio-ontwikkeling vanuit een 
culturele invalshoek, hierdoor moet Utrecht een internationale uitstraling krijgen. Hiervoor worden de 
programma’s Utrecht 2013 en Utrecht 2018 als ‘stepping stones’ beschouwd.13  Vrede van Utrecht 
ontwikkelt een cultureel programma, dat lokaal, nationaal en internationaal wordt herkend en 
gewaardeerd en bijdraagt aan een blijvende versterking van het culturele leven in stad en regio. De 
eigen inwoners moeten enthousiast en trots raken en zich sterker verbonden voelen met de stad en 
regio. Vrede van Utrecht stimuleert coalities tussen stad en regio, centrum en wijk, kunst en 
Community, tussen cultuur en bedrijfsleven, kunst en onderwijs, tussen high en low culture, tussen 
Utrecht en Europa. Met als oogmerk een diep in de samenleving verankerde infrastructuur die van 
Utrecht een blijvend sterk cultuurmerk maakt, ook na 2018.  

Samengevat zijn de internationalisering en het betrekken van en investeren in de stad  en 
provincie de belangrijkste onderliggende doelen die middels de viering van Vrede van Utrecht in 2013 
en de nominatie tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 bereikt moeten worden. De missie is dan 
ook:  
 

‘Vrede van Utrecht bouwt aan een culturele infrastructuur en aan netwerken die bijdragen 
aan een blijvende versterking van het culturele leven in stad en regio en ontwikkelt een 
cultureel programma voor 2013 en 2018, dat herkend en gewaardeerd wordt op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau.’ 
 
(Bron: Investeren met cultuur in stad en provincie, Plan van Aanpak) 

 
Verder wordt er in het Plan van Aanpak ingegaan op de programmaontwikkeling, het financiële kader, 
de organisatie en randvoorwaarden, de marketing en communicatie en de lobby die door de organisatie 
ingezet zal worden om de ambities te behalen. 

                                                 
11 Organisatielid B in interview. 
12 Plan van Aanpak, p. 13.  
13 Plan van Aanpak, p. 17.  
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 Het grote verschil met de voorgaande jaren is de werkwijze van de organisatie. Waar voorheen 
culturele programma’s werden opgezet in samenwerking met verschillende partijen, wordt nu gericht 
op mobiliseren en het samen laten werken van deze partijen. Het versterken, het organiseren, het 
signaleren van initiatieven en het signaleren van gaten in en van het culturele leven in de regio Utrecht 
vormt de rol van VvU. Verschillende organisatieleden verwijzen, wanneer ik ze vraag hoe zoiets er dan 
uit ziet, naar Community Arts. Dit programma is een van de weinige programma’s die na de 
verandering wel is voortgezet. Vrede van Utrecht heeft veel aandacht voor Community Art in de vorm 
van een publieksprogramma onder de noemer: ‘Kunst in mijn Buurt’. Culturele producties van 
professionele kunstenaars die samenwerken met mensen uit met name de oude wijken van Utrecht, die 
geen of te weinig toegang hebben tot kunst en cultuur. Participatie is daarin het sleutelwoord. 
Daarnaast omvat het Community Art Programma een kenniscentrum, het Community Art Lab (CAL) 
waarin onderzoek wordt gedaan en kennis gedeeld. Activiteiten van het CAL zijn: onderzoek naar 
community art werkmethodieken, het creëren van werkplaatsfuncties voor nieuwe community arts 
makers, het uitbouwen van het netwerk en kennisverspreiding. De reden die waardoor dit programma 
wel is voortgezet wordt gegegeven in de juiste manier van werken die Community Arts al had. In 2007 
zijn zij al begonnen met het ondersteunen van andere cultuurmakers. Dit kwam doordat de 
samenwerkingspartners, die in het Community Arts programma vooral bestaan uit lokale kleinere 
culturele organisaties, zich niet makkelijk laten sturen: ‘ze hebben een eigen dynamiek!’14. Door mee te 
gaan in de dynamiek van de partners kon beter worden samengewerkt. Deze manier van werken lijkt 
nu te worden overgenomen door de hele organisatie: 
 

‘Wat we met het Community Arts programma hebben ontdekt, dat hebben we eigenlijk ook 
Vrede breed ontdekt’.  
 
Organisatielid E in interview. 

 
Maar wat is de noodzaak voor deze verandering in manier van (samen) werken? 

5.2 De reden voor verandering 

Zoals eerder gezegd ontstond er vanuit meerdere partijen een behoefte om de werkwijze te veranderen. 
Uiteindelijk wordt er met de komst van de nieuwe intendant en de nieuwe strategische top, die een 
aantal zaken constateerden, besloten om een andere manier van werken in te voeren Ik zal nu 
puntsgewijs uitleggen wat voor de organisatie de reden was om te veranderen: 
 

⋅ Vrede van Utrecht is niet van de gehele culturele sector: 
Vanuit de organisatie wordt geconstateerd dat Vrede van Utrecht niet de gehele culturele sector 
betrekt. De samenwerkingen worden vooral op theatergebied aangegaan waardoor onder de andere de 
musea zich niet betrokken voelen bij de werkzaamheden van VvU. Ook H, de nieuwe intendant, 
herinnert zich zijn houding als museumdirecteur ten op zichten van de, toen voor hem nog onbekende, 
Vrede van Utrecht: 
 

‘(…) we hadden het er wel eens over met de collega’s zo van Vrede van Utrecht, hebben jullie 
daar wel eens mee te maken? Nee dat is iets van theaters. Prachtige voorstellingen 
ongetwijfeld maar niemand had eigenlijk goed waar het over ging en niemand zag het ook 
eigenlijk echt als iets van de musea zal ik maar zeggen. […] en tot mijn stomme verbazing 
vonden ook de theaters het niet iets van hun. Het misschien een wat te hout en bouten 
conclusie, maar de organisatie was dus eigenlijk van niemand’. 
 
Organisatielid H in interview. 

 
Hiervoor moest naar een andere manier van werken worden gezocht waarbij wel de gehele culturele 
sector in stad en regio Utrecht zich bij de organisatie betrokken kan voelen.  
 

⋅ Vrede van Utrecht wordt door de culturele instellingen als concurrent ervaren: 

                                                 
14 Organisatielid E in interview.  
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Vanuit de culturele instellingen ontstaat er kritiek op de manier van werken van Vrede van Utrecht. 
Een organisatielid leeft zich in de houding van de culturele instellingen in: 
 

‘Want er is al iets ontwikkeld en er ligt een programma en dan krijgen we even de vraag of we 
er in mee willen doen. Dus wij maken zelf ook programma’s, waarom wordt er niet eerst 
gekeken naar wat wij willen en wat wij nodig vinden? Want nu krijgen we eigenlijk 
concurrentie van Vrede van Utrecht’. 
 
Organisatielid B in interview. 

 
Een meer ‘bottom-up’ manier van samenwerken, waarbij meer en andere samenwerkingspartners  en 
andere relaties centraal staan, zou ervoor moeten zorgen dat deze VvU niet langer als concurrent 
ervaren. Hierdoor is de kans dat er onder alle culturele instellingen draagvlak ontstaan voor de plannen 
van VvU groter.  
 

⋅ Vrede van Utrecht is niet op de lange termijn gericht: 
Wanneer H aangesteld wordt als nieuwe intendant gaat hij dan ook voor een andere aanpak en voor het 
creëren van meer draagvlak onder de culturele instellingen, want:  
 

‘Er was geen synergie en het belangrijkste bezwaar vond ik, het was heel erg op de korte 
termijn gericht’. 
 
Organisatielid H in interview. 

 
De nieuwe manier van werken is meer gericht op langdurige samenwerkingen en ontwikkelingen. 
Hierdoor hebben de projecten op lange termijn meer effect. Er moet niet langer spraken zijn van 
tijdelijke relaties; de partners moeten zich op de lange termijn en op een meer vastere basis verbonden 
voelen met VvU. 
 

⋅ Duurzame ontwikkeling 
Het doel van de organisatie is om aan een blijvende versterking van het culturele leven te werken. Er 
moet niet langer gedacht worden alleen twee ‘feestjes te vieren’ in 2013 en 2018 maar er moet een 
grotere ontwikkeling plaatsvinden. Via andersoortige samenwerkingsrelaties moeten vaste partners 
ontstaan die de ambities van VvU ondersteunen.  
 
 Naast deze directe redenen stond er een nieuwe cultuurconvenant voor de deur waardoor de 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht en B&W van de Gemeente Utrecht om een Plan van 
Aanpak vroegen waarin specifiek moest worden ingegaan op hoe Utrecht de komende jaren zou gaan 
aanpakken. Het Plan heeft daardoor als doel om de provincie en gemeente te overtuigen van de nieuwe 
manier van werken en een beschrijving te geven van de punten waar op ingezet zal worden om via de 
viering van Vrede van Utrecht in 2013, Utrecht in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te laten 
worden. 15  

We kunnen dus stellen dat de werkwijze is veranderd vanwege deze samenwerkingrelaties. 
Waar de organisatie eerst vooral samenwerkingsrelaties aanging met de culturele instellingen in de 
omgeving van Utrecht om producties op te zetten, zijn de relaties nu op papier veel vager van vorm. 
Dit komt onder andere doordat er een tegenstrijdigheid is in wat er op papier wordt gezegd en wat er 
daadwerkelijk gebeurd; er wordt in het Plan van aanpak gezegd niet meer zelf te produceren, maar in 
gesprekken me het management komt naar voren dat dit niet zo strikt is. De algemene gedachte is dat 
er niet langer zelf geproduceerd worden, maar hier zijn altijd uitzonderingen op te vinden zoals 
bijvoorbeeld het Zomer- programma.  

Het motief voor de samenwerkingen in het verleden was, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb 
beargumenteerd, op basis van resource dependence. Na de veranderingen lijkt het motief tot 
samenwerken meer overeen te komen met de netwerktheorie. Dit houdt in dat de sociale context en 
het opbouwen van een netwerk van de organisatie van groot belang is. Voor VvU is het hebben van een 
netwerk van groot belang om draagvlak te kunnen creëren. Zonder steun van de 

                                                 
15 Han Bakker tijdens de personeelsbijeenkomst dag op 22-05-08.  
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samenwerkingspartners kunnen de doelen van de organisatie (de vieringen in 2013 en 2018) niet 
behaald worden. Een medewerker omschreef dit als volgt: 

 
‘Culturele Hoofdstad wordt je niet in je eentje maar wordt je met heel de stad!’ 
 
Organisatielid G in interview. 

 
De andere motieven zoals het reduceren van kosten, het vergroten van macht en beheersbaarheid, het 
maximaliseren van winst, overleving en aanpassing aan de omgeving zijn minder aan de orde en zijn 
niet de belangrijkste motieven tot coöperatie. Voor de externe partijen is dit een grote omschakeling 
die niet zomaar plaatsvindt. Een mooi metafoor voor deze verandering is: 
 

‘[…] de Volkswagen zegt ineens nee we gaan geen auto’s meer verkopen, maar we gaan Ford 
en Citroen en Toyota helpen beter te worden!’ 
 
Organisatielid B in interview. 

  
In de eerste maanden van 2008  zijn de organisatie en vooral de nieuwe intendant H bezig geweest 
met het extern uitleggen en presenteren van de nieuwe manier van werken. Dit wordt gedaan door bij 
verengingen langs te gaan en door instellingen uit te nodigen voor bijvoorbeeld de ‘ronde tafel sessies’ 
waarbij verschillende culturele instellingen konden brainstormen over de rol van VvU in Utrecht. Door 
de nieuwe manier van werken moet VvU uiteindelijk niet langer als concurrent worden ervaren, maar 
er moet bij de  culturele instellingen draagvlak ontstaan voor de ambities van Vrede van Utrecht om 
Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa te laten worden. Deze instellingen moeten immers achter het 
idee staan en (financiële) ondersteuning bieden om de ambities ook daadwerkelijk uit te kunnen 
voeren.  

Daarnaast is er een lobbyplan opgesteld waarin omschreven wordt hoe de overheden overtuigd 
worden van de plannen van VvU. Het doel van de lobby acties is dan ook om: 
 

‘Utrecht als kandidaat voor European Capital of Culture 2018 op een positieve manier onder 
de aandacht te brengen van mensen in het beleid- en besluitvormende veld. Dit zowel op 
lokaal, regionaal en internationaal niveau. […] Concreet doel voor 2008-2009 is dat de 
kandidatuur gaat “zoemen”.’16 

 
In het plan wordt nog ingegaan op wie er in eerste instantie precies onder deze lokale, regionale en 
internationale doelgroepen vallen. Deze worden in de communicatie doelgroepen als volgt verdeeld: 
culturele veld, maatschappelijke organisaties, bedrijven, media, bestuur/overheden, fondsen, 
onderwijs, service clubs, publiek en Utrecht promotie. Daarnaast zijn de lobbyactiviteiten en doelen 
uiteengezet. VvU moet er voor de gehele culturele sector zijn. Dit houdt in dat de organisatie expert is 
in alle verschillende vormen van cultuur en daar de instellingen bij kan helpen. Tenslotte moet de 
nieuwe manier van werken ervoor zorgen dat de activiteiten van de VvU voor een langdurige 
investering zorgen. Projecten die voortaan opgezet worden moeten bijdragen aan de lange termijn 
visie.  
 Kort gezegd moet de aard van de relaties dus veranderen. Op dit moment is men bezig met het 
0vertuigen van de externe partijen en zorgen dat ze betrokken raken bij de ambities van VvU. Maar de 
vraag of dit ook daadwerkelijk lukt is (nog) niet te beantwoorden. Het onderzoek van de Graaf (2007) 
impliceert dat wanneer er gecoproduceerd wordt er meer draagvlak gecreëerd wordt onder de externe 
partijen. Hoewel VvU geen overheidsinstantie is lijkt de theorie toepasbaar op de situatie van de 
organisatie. Men wil immers via interactief beleid de samenwerkingspartners betrekken bij de 
ambities van de organisatie. Voorheen betrok VvU de samenwerkingspartners op basis van de eigen 
producties; nu wordt er op een andere manier gecoproduceerd doordat er vanuit de 
samenwerkingspartners wordt gedacht. Volgens de onderzoeksresultaten van de Graaf (2007) zou 
deze nieuwe manier van interactief werken ervoor zorgen dat er meer draagvlak gecreëerd wordt. Ook 
vanuit de organisatieleden van VvU wordt er gehoopt dat deze nieuwe manier van werken voor meer 
draagvlak onder de samenwerkingspartners zorgt, maar er wordt ook getwijfeld omdat om dit moment 
nog weinig wordt geproduceerd en het lastig is om te bepalen wat wel gedaan wordt en wat niet: 

                                                 
16 Public affairs / Lobby acties 2008-2009. Versie 2 mei 2008 
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‘Hoe definieer je nou goed dat wat er nog niet is even door ons moet worden gedaan? Want 
voor je het weet ben je weer even heel veel dingen aan het doen, en zijn we toch de Zomer van 
Utrecht programma aan het organiseren en zijn  we toch een groot internationaal netwerk 
aan het opbouwen. […] Daar zijn we nog over aan het puzzelen. Maar het uitgangspunt is we 
zijn een tijdelijke club, we versterken, we zetten op en we zetten het weer buiten de deur. […] 
In die zin blijven we voor een hoop collega’s, die net niet nauw betrokken zijn, waarschijnlijk 
nog wel een vaag clubje.’ 
 
Organisatielid H  in interview. 

 
Het lijkt erop dat de komende jaren cruciaal zijn voor het opbouwen van draagvlak onder de 
samenwerkingspartners. Het is hiervoor van groot belang dat er goed wordt nagedacht over de rol die 
de Vrede aanneemt en dat hier een bepaalde consistentie in ontstaat.  

Ik zal nu eerst nagaan waarom de gemeente en provincie deze ambities ondersteunen en hoe 
dit aansluit bij de verder plannen van deze overheden.  

5.2.1 De ambitie van Gemeente en Provincie 

In het Plan van Aanpak van VvU wordt verwezen naar de ambitie van gemeente en provincie om een 
aantrekkelijk cultureel klimaat te scheppen voor bewoners, bedrijfsleven en toerisme. Hierbij worden 
de programma’s van Utrecht 2013 en Utrecht 2018 beschouwd als ‘stepping stones in een brede stads- 
en regio-ontwikkeling vanuit een culturele invalshoek’17. De provincie erkent cultuur als onmisbare 
bijdrage aan de Utrechtse samenleving en investeert in het behoud en de ontwikkeling van het culturele 
klimaat. Utrecht is na Amsterdam de tweede monumentenstad met 1400 rijks- en 1600 gemeentelijke 
monumenten. Het is bovendien de tweede stad van het land als het gaat om het aanbod van 
podiumkunsten in verhouding tot het inwonertal. In 2006 telde Utrecht 3.715.000 culturele bezoeken 
variërend van museumbezoek (1 miljoen) tot theater- (1,3 miljoen) of bioscoopbezoek (900.000). Als 
festivalstad heeft Utrecht een nauwelijks te evenaren positie, met als bekroning Utrecht 
Evenementenstad 2007. Utrecht staat – dankzij onder meer het veelzijdige en kwalitatief hoogwaardige 
culturele aanbod – in de Top 3 van aantrekkelijke steden van het land en wil deze positie handhaven. 
De stad is mede dankzij het cultuuraanbod aantrekkelijk voor jongeren, hoogopgeleiden en creatief 
ondernemers. Utrecht is eveneens een stad met aandacht voor topcultuur en nieuw talent, voor 
culturele diversiteit en een brede cultuurparticipatie.  

Maar Utrecht heeft als vierde stad van het land een achterstand als het gaat om collectieve 
cultuurmarketing. In de andere grote steden – maar ook in middelgrote steden als Groningen en 
Leiden – heeft gezamenlijke, instellingsoverschrijdende cultuurmarketing tot successen geleid: 
toename van het publieksbereik van 10 à 15 procent, grotere herkenbaarheid van het culturele aanbod 
en interessante samenwerkingsverbanden en cross-overs. De collectieve marketing is in al deze steden 
ondergebracht bij het Uitburo. Ook in Utrecht zal er onder de vlag van Vrede van Utrecht in september 
2008 worden gestart met een Uitburo om de bovengenoemde achterstand weg te werken. Daarnaast 
vond er een reorganisatie plaats bij de gemeente; er kwam een aparte afdeling “Stadspromotie” die zich 
op zowel economisch als cultureel vlak zal inzetten voor de uitstraling van Utrecht.  

De beleidsnota ‘De ontdekking van Utrecht – cultuurnota gemeente Utrecht 2008-2018’18 gaat 
in op de culturele stadspromotie van de stad Utrecht en de inhoudelijke en financiële keuzes rondom 
het cultuurbeleid.  De notitie informeert over de intenties en is daarnaast een antwoord op het verzoek 
van de gemeenteraad om aan te geven wat nodig en noodzakelijk is om het pad te effenen naar Utrecht 
Culturele Hoofdstad van Europa. Iets dat volgens de gemeente ‘cruciaal voor onze positie in de 
komende jaren’19 is. De organisatie Vrede van Utrecht wordt hierbij gezien als programma om deel te 
nemen aan landelijke en internationale cultuurnetwerken waarbij de ambitie om culturele hoofdstad in 
2018 te worden centraal staat. Het slechte toeristische imago van Utrecht als cultuurstad moet hiermee 
verbeterd worden om zich als echte Europese stad te kunnen profileren: 

 

                                                 
17 Plan van Aanpak, p. 17.  
18 ‘De ontdekking van Utrecht - Actieplan cultuur 2008-2018’. http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=209232, laatst bezocht 
op 27-01-08.  
19 ‘De ontdekking van Utrecht - Actieplan cultuur 2008-2018’, pagina 6.  
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‘Internationalisering houdt wat ons betreft in: deel willen uitmaken van Europa en - breder 
nog – de wereld en je als stad verhouden tot datgene wat zich buiten de lokale, regionale en 
landelijke grenzen beweegt en ontwikkelt. Zonder een dergelijke mentaliteit blijft onze stad 
in zichzelf besloten en kunnen wij internationale profilering wel vergeten.’20 

 
De stad Utrecht moet, volgens de gemeente, dan ook niet alleen een internationaal aantrekkelijke stad 
zijn qua cultureel aanbod, maar moet ook cultuur uit andere landen naar hier halen om zo 
internationale netwerken op te bouwen. Stevige stadspromotie in combinatie met culturele marketing 
is daarom essentieel. Hier ligt ook een rol voor Vrede van Utrecht, speciaal opgericht om: 
 

‘de weg naar een grootse internationale viering van 300 jaar Vrede van Utrecht te plaveien en 
Utrecht in artistieke zin internationaal op de kaart te zetten. Met internationale coproducties, 
artist in residence initiatieven, lezingen en symposia is frisse inbreng van buiten te 
organiseren en zijn banden met artistieke organisaties elders in Europa aan te knopen en te 
versterken.’21 

 
Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de cultuur. In de nota ‘Dat moet je breed zien! 
Cultuurprogramma 2005-2008’22 gaat men in op de intensieve structurele samenwerking tussen 
provincie en stad Utrecht. Hierin wordt onder andere de meerjarige samenwerking met de stad binnen 
het culturele stimuleringsprogramma Vrede van Utrecht beschreven23. Hiertoe hebben provincie en 
gemeente op 21 april 2004 een intentieovereenkomst Project Vrede van Utrecht en een convenant tot 
samenwerking getekend. Doel is om de culturele kracht van de regio Utrecht nationaal en 
internationaal op de kaart te zetten. Met deze meerjarige benadering van het project Vrede van Utrecht 
worden jaarlijks extra inspanningen geleverd in de vorm van investeringen (in culturele 
accommodaties, broedplaatsen en cultureel erfgoed) en activiteiten (een jaarlijks breed cultureel 
programma), waarbij de nadruk ligt op het internationale karakter. Vrede van Utrecht is dus de 
overkoepelende instelling die zowel de stad als de regio Utrecht op de nationale en internationale kaart 
moet gaan zetten.  
 Het is dus duidelijk dat VvU andere samenwerkingsrelaties willen aangaan. Ook vanuit de 
Gemeente en Provincie wordt dit onderschreven. Maar hoe wordt er vanuit de organisatieleden van 
VvU gereageerd op de nieuwe werkwijze van de organisatie? 

5.3 De gevolgen voor intern 

De veranderingen in de manier van werken en samenwerken heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
organisatieleden. Zoals ik het theoretische kader heb laten zien gaan organisatieveranderingen vaak 
gepaard met problemen als weerstand, ontevredenheid en onduidelijkheid. In VvU kunnen we hier een 
aantal zaken in herkennen. Verlangen naar vroeger, wennen aan nieuwe taken.  
 Allereerst komt uit de interviews en de observaties naar voren dat de nieuwe werkwijze voor 
onduidelijkheid onder de organisatieleden zorgt. Doordat de meeste organisatieleden een 
producerende functie hebben, en dus gewend zijn om dingen te regelen en te organiseren, wordt er in 
het nieuwe Plan van de organisatieleden verwacht dat ze andere partijen gaan ondersteunen en samen 
laten werken. De invulling is in het begin van het onderzoek nog niet bij alle organisatieleden 
duidelijk: 
 

‘Wat betekent dat dan ondersteunen, samenbrengen, makelen enzovoorts, wat doe je dan? 
Je kunt wel met allemaal mensen aan een tafel zetten om elkaar te ontmoeten. Stap 1 is dan 
vrij duidelijk maar wat gebeurt er dan vervolgens? En welke voorwaardes stellen we 
daaraan? […] Als we gewoon eens duidelijk wisten wat de komende jaren precies allemaal 
voor dingen willen organiseren en het licht willen laten zien, ja dan kan je weer verder. 
 
Organisatielid D in interview. 

 

                                                 
20 Ibidem, pagina 23.  
21 ‘De ontdekking van Utrecht - Actieplan cultuur 2008-2018’, pagina 23.  
22 ‘Dat moet je breed zien! Cultuurprogramma 2005-2008’. http://www.provincie-
utrecht.nl/prvutr/internet/Cultuur.nsf/all/nwcultuurprogramma?opendocument, laatst bezocht op 28-01-08. 
23 Ibidem. Pagina 9-10.  
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Het is nu noodzaak om eerst de vraag waar deze onduidelijkheid vandaan komt en hoe deze verklaard 
kan worden te beantwoorden. Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om in te gaan op een 
aantal thema’s die meerdere malen genoemd worden door de organisatieleden en de onduidelijkheid 
in beeld te brengen. Daarna zal ik beschrijven wat de organisatie al doet om deze problemen op te 
lossen.  

5.3.1 Op weg naar een andere structuur 

Wanneer we kijken hoe de interne structuur er op dit moment uit ziet en in hoeverre deze veranderd is 
ten opzichte van de voorgaande jaren dan zien we vooral dat er een afstand wordt ervaren tussen de 
strategische top en het uitvoerende personeel. Voor de organisatieleden is een oorzaak hiervoor de door 
de strategische top ingevoerde functieverdeling. 

Allereerst is de nieuwe intendant H voor de organisatieleden veel minder zichtbaar doordat hij 
vooral bezig is met ‘het rondbanjeren door de stad’ 24. Hierdoor hebben de organisatieleden minder 
contact met hun intendant en staat hij op een zekere afstand van de uitvoerende kern. Onder deze 
strategische toplaag is daarnaast de zakelijke leiding te vinden. Deze kan ook als middenkader 
beschouwd worden omdat het de strategische top verbindt met de uitvoerende kern. Maar doordat K 
als nieuwe zakelijk leider de afgelopen maanden vooral bezig is geweest met het op orde brengen van 
zaken, wordt deze verbinding weinig gemaakt en wordt ze eerder tot de strategische top dan het 
middenkader gerekend.  

In 2007 is er een managementteam (MT) ingesteld waarin, naast de bovengenoemde personen, 
C en D zich bevonden. Tot mei 2008 vond er een wekelijks overleg plaats en werden verschillende 
zaken besloten. Hierdoor werd de afstand tussen de MT-leden (die grotendeels uit de strategische top 
bestond) en de andere organisatieleden vergroot. Inmiddels is de opzet van het MT veranderend, hier 
zal ik verder in het hoofdstuk op ingaan. 

Ondanks de afstand die ervaren wordt hebben de medewerkers wel veel vertrouwen in hun 
‘leiders’: 

 
‘Die twee samen (H en K, red.) staan volgens mij wel heel erg voor de kwaliteiten die de 
Vrede nodig heeft: ze gooien zich er helemaal in!’ 
 
Organisatielid E in interview. 

 
Een gedeelte van de organisatieleden begrijpt ook wel waarom de afstand er is gekomen.  

Wanneer we dit in een diagram van Mintzberg (1992) willen tonen dan blijkt dat geen van de 
organisatievormen echt lijkt aan te sluiten bij de huidige situatie van VvU. De structuur lijkt nog steeds 
op de eenvoudige structuur maar de lijnen met de top zijn langer geworden. Het volgende diagram 
illustreert deze situatie: 

 

                                                 
24 Eigen citaat van H tijdens de personeelsbijeenkomstdag op 22-05-2008.  
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Figuur 4: De huidige structuur van Vrede van Utrecht 
 
Hierin zien we dan de organisatie nog steeds een eenvoudige structuur heeft, maar dat de afstand 
tussen de strategische top (die een wisseling van de wacht heeft doorgemaakt) en de uitvoerende kern 
is vergroot.  

5.3.2 Een andere manier van communiceren 

Tijdens de interviews en observaties komt meerdere malen het probleem in de interne communicatie 
naar voren. Een aantal organisatieleden heeft het gevoel een informatieachterstand te hebben en is 
hierdoor geïrriteerd. Hoewel de organisatie inmiddels bezig is om de achterstand weg te werken zijn er 
voorbeelden te vinden van momenten waarbij dit voor irritatie zorgt: 
 

Tijdens het werkoverleg op 18 maart zijn V en W aanwezig om het een en ander te vertellen 
over het Uitburo; zij hebben het bedrijfsplan geschreven en zijn op dat moment bezig met 
aannemen van het personeel zodat zij de zaken kunnen overdragen. Een grote groep 
organisatieleden van VvU is aanwezig en men gaat in een grote kring om de lunchtafel zitten. 
Er wordt koffie gedronken en er staan bonbons op tafel. Iedereen krijgt een bedrijfplan 
uitgedeeld en K introduceert V en W. Al snel blijkt dat de meeste organisatieleden van VvU 
nog geen idee hebben wat het nieuwe Uitburo precies gaat inhouden, waar zij zich zullen 
vestigen en hoe dit nieuwe onderdeel zich al verhouden tot de organisatie van VvU terwijl dit 
al vastligt in een bedrijfsplan waaraan door de onderzoekers de afgelopen maanden aan 
geschreven is. Er organisatieleden van VvU lijken geïrriteerd te zijn door de gebrekkige 
kennis die zij hebben.  
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Uit het bovenstaande citaat blijkt dat de organisatieleden van VvU niet of nauwelijks op de hoogte 
waren gesteld van de plannen van het nieuwe Uitburo. Aan de ene kant waren de organisatieleden 
tijdens het werkoverleg geïnteresseerd in het verhaal van V en W, aan de andere kant klonk er een 
bepaalde irritatie over het feit dat ze van bepaalde basale dingen, zoals de huisvesting, niet op de 
hoogte waren. 
 Een ander voorbeeld speelt zich eind maart af en gaat over het bericht dat H, de intendant, zal 
stoppen als universiteitsdirecteur. Dit bericht komt eerder in de media dan dat de organisatieleden 
hiervan op de hoogte zijn. Vanuit de organisatieleden wordt hier geïrriteerd op gereageerd, zij zijn van 
mening dat zij het eerder hadden moeten horen. Des te meer omdat de dag ervoor een werkoverleg 
heeft plaatsgevonden waarbij hier niet over is gesproken.  
 Wat bijna tegenstrijdig is aan deze vraag naar meer interne communicatie, is de angst voor 
bureaucratie. Wanneer ik aan een werknemer vraag of een interne nieuwsbrief een oplossing kan zijn, 
krijg ik het antwoord dat dit belachelijk zou zijn voor zo’n kleine organisatie als VvU. Meer overleggen 
wordt ook niet als oplossing gezien omdat men dan ‘alleen nog maar bezig zou zijn met overleggen’.  
 De ontevredenheid over de interne communicatie heeft een aantal oorzaken die weer 
grotendeels als gevolg kunnen worden beschouwd van de verandering in werkwijze. Allereerst heeft de 
afstand van de strategische top met de uitvoerende kern  ervoor gezorgd dat bepaalde (strategische) 
beslissingen niet of pas veel later gecommuniceerd worden met de rest van de organisatie. Daarnaast is 
het andersom ook moeilijker om het management aan te spreken over bepaalde zaken. Er is door de 
nieuwe manier van werken minder gevoel van eenheid binnen de organisatie. Doordat er minder 
projecten zelf worden geprocedeerd is het werk (resultaat) minder zichtbaar geworden. Hierdoor 
wordt er minder vaak samengewerkt met als gevolg dat men vaak niet op de hoogte is van andermans 
taken en werkzaamheden.  

5.3.3 Andere taken  

Het gebied waarover de meeste onduidelijkheid en soms ontevredenheid bestaat zijn de veranderende 
taken van de organisatieleden. Omdat de werkwijze van de organisatie is veranderd, is de werkwijze 
van de organisatieleden ook veranderd. Waar eerst zelf geproduceerd werd en er dus gewerkt werd aan 
het eigen programma, wordt er nu meer ondersteunend werk verricht en staan de organisatieleden 
meer ten diensten van de samenwerkingspartners.  

Hoewel door de strategische top wordt beloofd dat over een aantal jaar wel weer geproduceerd 
zal worden, wordt er door de organisatieleden verlangd naar de periode waarin wel volop zelf 
geproduceerd werd. Hierin is echter ook een zekere mate van tegenstrijdigheid te vinden. In bijna alle 
interviews wordt verwezen naar het succes van Community Arts, dit programma werd als een van de 
weinige programma’s wel doorgezet na de verandering en wordt als het grote voorbeeld van hoe het 
moet ervaren. Organisatieleden die hieraan meewerken zijn inmiddels wel al bezig met het 
ondersteunen en samenbrengen van verschillende partijen en weten wel wat ze kunnen verwachten bij 
deze manier van werken: 
 

‘In het begin dacht ik dat alle productionele taken gingen verdwijnen. Maar we behouden nog 
wel eigen producties! Sowieso hebben we het Uitfeest ieder jaar en we organiseren eind 
december een conferentie waarbij van alles moet worden geregeld. […]Ik vind het gewoon 
leuk om met wat kleinere organisaties te werken en dingen mogelijk te maken waar ze zelf 
moeite mee hebben of wat ze zelf ondervinden. Daar hebben wij handvatten voor.’ 
 
Organisatielid G in interview. 

 
Tijdens mijn verblijf in de organisatie hard gewerkt aan het Te Deum, dit is een concert in de Domkerk, 
waarbij er door VvU aan de (bestuurlijke) relaties wordt gewerkt. Verschillende belangrijke 
(toekomstige) partners vanuit de politiek, het bedrijfsleven, de universiteit en Prins Willem-Alexander 
en Prinses Maxima waren hierbij aanwezig. Hierbij werd er uiteindelijk (het eerste proces werd vooral 
door D uitgevoerd) wel volop samengewerkt door de organisatieleden en iedereen was dan ook zeer 
betrokken bij het eindresultaat.  
 Maar ook onder de organisatieleden die betrokken zijn bij de Community Arts wordt 
aangegeven dat de nieuwe taken voor hun nog steeds lastig zijn: 
 

‘Ik vind het persoonlijk een hele lastige rol om zo’n ondersteunende instelling te zijn. […] En 
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het vraagt naar mijn mening ook om andere mensen, meer specialisten in hun vakgebied’ 
 
Organisatielid E in interview. 

 
De manier van werken vraagt dus om een breed en ander takenpakket bij de organisatieleden. Maar 
omdat de organisatieleden nog niet goed weten wat dit takenpakket precies inhoudt ontstaat er 
onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid lijkt ervoor te zorgen dat men minder trots en gepassioneerd is. 
Men voelt zich minder betrokken bij hun eigen taken. Een van de organisatieleden heeft als gevolg van 
onder andere deze ontwikkeling inmiddels de organisatie verlaten.25 Een organisatielid geeft aan deels 
hierom te zullen vertrekken bij de organisatie: 
  

‘Ik vind het werk hier niet meer zo interessant. […] Ik wil gewoon produceren, ik wil op die 
werkvloer staan! En ik merk dat als ik hier blijf dan zit ik de komende twee jaar achter een 
beeldscherm en dat is niet wat mij gelukkig maakt.’ 
 
Organisatielid F in interview. 

 
            Er is, doordat de organisatie de taak heeft gekregen om zich te richten op het binnenhalen van de 
nominatie tot Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa, nog meer focus komen te staan op de stad en 
regio Utrecht. Dit zorgt ervoor dat een aantal medewerkers die niet uit Utrecht komen zich moeilijker 
kunnen identificeren met deze ambitie. Hierdoor voelt zich men zich minder snel betrokken bij de 
taken van de organisatie. Een medewerker stelt dan ook vast dat: 
 

‘Het is voor de Vrede belangrijk dat er mensen werken die supergemotiveerd zijn, ook omdat 
het om hun eigen stad of provincie gaat’ 
 
Organisatielid E in interview  

 
Gedurende het onderzoek zijn er vanuit het management stappen ondernomen om meer duidelijkheid 
te creëren en een betere interne communicatie te krijgen. Ook lijkt het erop dat de nieuwe intendant 
meer tijd krijgt voor de eigen organisatie nu het verhaal naar buiten toe verteld is. De afstand met de 
strategische top lijkt hier minder groot door te worden. De personeelsbijeenkomstdag waarbij werd 
ingegaan op het Plan van Aanpak is hier een goed voorbeeld van. Ik zal nu eerst bespreken wat er 
tijdens deze dag gebeurde en welke andere verbeteringen er in de organisatie te vinden zijn.  

5.4 De eerste verbeteringen 

Het Plan van Aanpak wordt tijdens de personeelsbijeenkomst met de werktitel ‘Fo(o)rt met de Vrede 
(hupsakee), of: waar zijn we mee bezig?’26 besproken met de organisatieleden. In de uitnodiging aan de 
organisatieleden wordt de bedoeling van de dag als volgt omschreven: 
 

‘Het is de bedoeling van de dag dat het voor iedereen helder wordt waar we naar toe gaan. 
Neem de gelegenheid te baat al je vragen te stellen – daar is deze dag voor!’ 

 
De dag begint met een opening door H. Hij geeft aan dat er zelfs bij een dergelijke kleine organisatie als 
Vrede van Utrecht spraken kan zijn van een informatieachterstand. Hierdoor was er behoefte aan een 
groter werkoverleg waarbij er vragen gesteld kunnen worden en antwoorden gegeven kunnen worden. 
Daarna geeft J toelichting over het nut, de noodzaak, de missie en rolopvatting van de organisatie.  Na 
de lunchpauze krijgen de organisatieleden de gelegenheid om vragen te stellen over het Plan van 
Aanpak. De meeste vragen gaan over de invulling van het programma. Duidelijk wordt dat de grote 
lijnen in de komende maanden gevormd gaan worden waardoor het voor zowel de organisatie zelf als 
voor de samenwerkingsrelaties duidelijk moet worden wat de rol van VvU precies gaat inhouden.  
Tijdens de dag is er ook nog een presentatie van een docent verbonden aan de Universiteit Utrecht die 

                                                 
25 Daarnaast speelde er ook een aantal andere meer persoonlijke redenen mee die uiteindelijk bij elkaar ervoor hebben gezorgd 
dat zij op zoek is gegaan naar een andere baan.  
26 Op 22-05-08 werd in FORT B, de werkruimte van theatergroep Growing up in Public, een bijeenkomst georganiseerd voor de 
organisatieleden  van Vrede van Utrecht. Alle organisatieleden waren aanwezig, behalve Henk Keizer die ziek was. De dag duurde 
van 10.00 tot 17.00.   



Andere taken in Vrede, een onderzoek naar veranderingsprocessen in een culturele organisatie 

 

 

37

vertelt over de culturele activiteiten gedurende de onderhandelingen over Vrede van Utrecht in de 
periode 1711 t0t 1713, een presentatie van K over de begroting van 2008 en een presentatie van L, een 
organisatielid, over de procedures rondom de nominatie tot Culturele Hoofdstad van Europa.  
 De dag zorgt voor verheldering bij de organisatieleden en er komen een aantal beslissingen uit 
voort die duidelijker moeten maken wat er op dit moment precies ondernomen moet worden door VvU, 
het opstellen van een activiteitenplan is hier een voorbeeld van. De organisatieleden zijn zeer positief 
over het initiatief en hopen dat er meer van deze visiedagen zullen komen.  
 Naast deze dag zijn er nog aantal andere veranderingen die als verbeteringen beschouwd 
kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het programmaoverleg, waarbij de programmamakers bij elkaar 
komen om te overleggen en zo meer overeenstemming zullen krijgen. Ook heeft er een verandering in 
de samenstelling van het MT plaatsgevonden waardoor minder operationele zaken op management 
niveau worden besproken. Ook is er een werkoverzicht opgezet waardoor men beter op de hoogte is van 
de werkzaamheden van de andere organisatieleden.  

Ook wordt er al meer gewerkt aan de teambuilding. Een voorbeeld hiervan is dat in september 
2008 er een werkbezoek zal zijn door de organisatieleden van VvU aan Liverpool, die op dit moment 
ECOC is. De organisatieleden zijn hier erg enthousiast over.  
 Toch blijkt dat een aantal leden nog niet weten of zij zich kunnen vinden in de nieuwe 
werkwijze van de organisatie. Het is daarom van belang dat de organisatie zich de komende maanden 
gaat richten op het informeren en enthousiasmeren van de eigen medewerkers. Dit is iets waar ze de 
afgelopen maanden bij de samenwerkingspartners wel aan hebben gewerkt. Ook zal er afgevraagd 
moeten worden of de organisatieleden nog wel bij de nieuwe taken passen of dat er deels andere 
mensen moeten worden aangetrokken.  

5.5 De fase van verandering 

Maar in welke fase bevindt het veranderingsproces in VvU zich? Nu de gevolgen van de veranderingen 
zijn weergegeven kan er gekeken worden in hoeverre de fases van Kotter (1995)  toepasbaar zijn op de 
organisatie. De eerste stap, het creëren van motivatie en begrip, lijkt door VvU te zijn genomen. De 
organisatieleden lijken inmiddels overtuigd van het feit dat de organisatie moet veranderen. Ook de 
moeilijkheden die Kotter (1995) beschrijft herkennen we in de organisatie; de organisatieleden 
kwamen immers niet graag uit hun comfort zone en waren vrij angstig voor de andere taken.  Toch is 
met behulp van bijvoorbeeld de personeelsdag ervoor gezorgd dat de organisatieleden achter de 
verandering lijken te staan. Stap twee is om genoeg mensen te vinden die zich inzetten om anderen te 
overtuigen van de noodzaak tot verandering. Ook deze stap lijkt door VvU te zijn genomen. De 
oorspronkelijke MT-leden hadden min of meer deze functie. Naar buiten toe heeft H deze functie. De 
derde stap is om een duidelijke visie en beeld van de toekomst te vormen. Ook deze stap is door de 
organisatie genomen. Naast de duidelijke visie om in en op weg naar 2013 en in 2018 een culturele 
investering te doen, wordt in het Plan van Aanpak een schets gegeven van hoe dit eruit zou moeten 
komen te zien. Het op elk mogelijke manier uitdragen van deze visie is een volgende stap in het 
veranderingsproces. Dit wordt door VvU gedaan door in al hun communicatie de jaren 2013 of 2018 
naar voren te laten komen. Maar de nieuwe manie van werken, oftewel de inhoud van de verandering, 
lijkt nog niet altijd naar voren te komen. Het lijkt erop dat de organisatie op dit moment bezig om deze 
stap te nemen. De volgende stap, het geven van vrijheid aan de betrokkenen, wordt dan ook nog niet 
genomen en hier lijkt de organisatie ook nog niet klaar voor te zijn. Ook de andere latere stappen (de 
eerste verbeteringen, vasthouden en institutionaliseren) die Kotter (1995) beschrijft zijn dan ook nog 
niet aan de orde 
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Hoofdstuk 6.  

Conclusie 
 
Op het moment van schrijven van deze scriptie is het veranderingsproces in de organisatie Vrede van 
Utrecht nog volop gaande. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal zaken, waaronder de focus van dit 
onderzoek, gedurende de looptijd van het onderzoek veranderd zijn. Eerst was het onderwerp de 
externe organisatie, later werd dit de interne organisatie. Hierdoor zijn er in een aantal interviews 
thema’s besproken die later niet meer aan de orde zijn gekomen. Desondanks zijn er uiteindelijk twee 
thema’s naar voren gekomen die met elkaar in verband staan:  

In dit laatste hoofdstuk zal ik eerst antwoord geven op de centrale vraag van het onderzoek. Dit 
doe ik door de bevindingen in het hoofdstuk samen te vatten en te combineren. Daarna zal ik een 
aantal aanbevelingen aan de organisatie geven. Deze zijn gebaseerd op mijn bevindingen en mijn visie 
op de organisatie.  

6.1 Conclusie 

De centrale vraag in dit onderzoek is: 
 

Hoe pakken de organisatieleden de veranderingen in de samenwerkingsrelaties en de 
andere manier van werken op? 

 
Ik zal nu per onderdeel nagaan wat naar aanleiding van de onderzoeksresultaten het antwoord is op 
deze vraag.  

6.1.1 De veranderde samenwerkingsrelaties en manier van werken 

De VvU is vanaf het begin af aan bezig met het aangaan van samenwerkingsrelaties. Met de komst van 
de nieuwe intendant wordt er besloten dat er op een andere manier moet worden samengewerkt. Deze 
verandering in werkwijze kan samengevat worden tot een verandering van een zelf producerende rol 
naar een meer ondersteunende rol. Dit houdt in dat de organisatie in principe niet langer zelf 
programma’s en festivals opzet, maar dat zij andere culturele instellingen of kunstenaars ondersteunen 
in hun werk, op welke manier dan ook. Deze andere manier van werken wordt in het Plan van Aanpak, 
dat gepresenteerd is aan de gemeente en provincie, beschreven.  

De reden dat de organisatie de manier van (samen)werken wilde veranderingen ligt volgens de 
strategische top aan een aantal zaken zoals de constatering dat de organisatie niet van de gehele 
culturele sector is, de constatering dat de organisatie als concurrent wordt ervaren en de constatering 
dat de men niet op de lange termijn en duurzaamheid gericht is. 
 Voor de samenwerkingspartners betekent de andere manier van samenwerken dat ze nu 
minder vaak samenwerken aan de eigen programma’s van VvU en daar financieel in ondersteund 
worden. Er wordt nu eerder samengewerkt op basis van productionele of communicationele 
ondersteuning vanuit VvU. Daarnaast is er door VvU de afgelopen maanden geprobeerd om deze 
nieuwe manier van samenwerken te communiceren zodat de samenwerkingspartners weten wat ze 
kunnen verwachten van de organisatie. Maar de vragen of deze partners achter deze nieuwe manier van 
samenwerken staan en of dit ook daadwerkelijk voor meer draagvlak zorgt zijn nog niet beantwoorden. 
Hiervoor zou er gesproken moeten worden met deze partners. 

6.1.2 De organisatieleden 

Voor de organisatieleden is de verandering lange tijd onduidelijk geweest. Daarnaast worden er nog 
een aantal projecten zelf geproduceerd. Dit heeft voor verwarring onder de organisatieleden gezorgd, 
dit lijkt een logisch gevolg te zijn van een organisatie die nog zoekende is naar haar taken en manier 
van werken. Ik zal nu puntsgewijs bespreken wat de grootste thema’s zijn waarmee geworsteld wordt 
door de organisatieleden: 
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⋅ Verlangen naar vroeger 
In de gesprekken met de organisatieleden wordt meerdere malen verwezen naar de vroegere manier 
van werken en het lijkt erop dat de meeste organisatieleden terug verlangen naar vroeger. De andere 
manier van werken heeft voor een aantal veranderingen gezorgd waardoor de organisatieleden een 
aantal dingen moet loslaten. Ik zal nu een aantal punten aangeven waar dit het geval is. 
 In de beginjaren van VvU had de organisatie een eenvoudige structuur waarbij de lijnen intern 
kort waren. De strategische top was zichtbaar en toegankelijk voor de organisatieleden. Uit 
verschillende interviews is naar voren gekomen dat de medewerkers van VvU op dit moment een 
bepaalde afstand met het management ervaren. Deze afstand lijkt veroorzaakt te worden door de 
‘wisseling van de wacht’. H, de nieuwe intendant, is in de afgelopen maanden vooral bezig geweest met 
het creëren van draagvlak onder verschillende externe partijen. Hierdoor is hij weinig in de organisatie 
aanwezig, wat hem een andere, minder zichtbare, leider maakt. Daarnaast is K als nieuwe zakelijke 
leider aangesteld. Zij is de afgelopen maanden druk geweest met het op orde brengen van zaken en is 
hierdoor niet altijd bezig met het actief managen van de organisatie. Op dit moment bevindt de 
organisatie zich qua structuur in een tussenvorm waarbij de structuur er in principe nog hetzelfde uit 
ziet maar de strategische top op grotere afstand van de uitvoerende kern is geplaatst.  
 De afstand van de strategische top met de uitvoerende kern uit zich ook in problemen in de 
interne communicatie. Een aantal medewerkers spraken over een aantal voorvallen waarbij er volgens 
hun te weinig werd gecommuniceerd waardoor onduidelijkheid over bepaalde zaken is ontstaan.  
Daarnaast heb ik tijdens mijn aanwezigheid in de organisatie een aantal incidenten kunnen observeren 
waarbij gebrek aan interne communicatie een grote rol speelde. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de 
lange onduidelijkheid onder de organisatieleden over de inhoud van het Plan van Aanpak. Ze hebben 
het gevoel niet genoeg op de hoogte te worden gehouden en weten vaak niet waar de andere 
organisatieleden mee bezig zijn.  
 

⋅ Nieuwe taken 
Een meer directe consequentie van de verandering is de andere manier van werken; hierdoor is de 
inhoud van de taken van de organisatieleden immers direct veranderd. Waar de medewerkers voorheen 
een zelf producerende, uitvoerende functie hadden hebben ze nu een meer ondersteunende functie. 
Maar doordat de taken op papier nog steeds hetzelfde zijn (de namen van de functies zijn immers 
onveranderd), is de taakomschrijving  voor veel medewerkers nog erg vaag en onduidelijk. Zeker omdat 
aangegeven wordt dat het werk op dit moment nog niet echt veranderd is; men is nog steeds bezig met 
het ‘regelen van dingen’. Deze onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid in de organisatie. Daarnaast is 
de focus op de stad en regio recht met de komst van de nieuwe ambitie (het binnenhalen van de 
nominatie van Culturele Hoofdstad) vergroot. Sommige medewerkers die van buiten Utrecht komen 
kunnen zich moeilijker identificeren met deze taak.  
 Gedurende het onderzoek zijn er al een aantal stappen genomen die deze problemen voor een 
deel hebben opgelost. Zo is er een activiteitenplan opgesteld en is het MT verkleind waardoor er meer 
‘gelijke toegang tot informatie’ is onder de organisatieleden. Ook heeft de personeelsbijeenkomstdag 
veel geholpen in het verhelderen van de plannen en het overtuigen van het nut en noodzaak.  

6.2 Aanbevelingen 

Het werken aan teambuilding lijkt een volgende stap in het veranderingsproces. Ook kunnen de 
organisatieleden beter begeleid worden, hierdoor zal men eerder wennen aan de nieuwe taken. De 
strategische top heeft hier een belangrijke rol in, dit wordt ook onderschreven door de 
organisatieleden: 

 
‘De directie moet soms een stapje meer naar de organisatie toe zetten, meer de banden aan 
halen […] Op initiatief van de directie moet gewerkt worden aan teambuilding’.  
 
Organisatielid E in interview. 

 
Als VvU een innoverende organisatie wil zijn dan moet men de organisatieleden als specialisten 
beschouwen die hun krachten in multidisciplinaire teams bundelen voor elk afzonderlijk 
innovatieproject. Dit wordt erkend door een aantal organisatieleden: 

 
‘De rolomschakeling vraagt naast tijd ook om andersoortige mensen. Je moet eigenlijk 
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senioren hebben  om  andere goed te kunnen te ondersteunen. […] Áls je de andere 
organisaties wilt verbeteren en versterken dan moet je daar veel van af weten. […] Daar moet 
je bij het verder ontwikkelen van je organisatie goed op letten!’ 
 
Organisatielid E in interview. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figuur 5: De adhocratie toegepast op Vrede van Utrecht 
 
Het is van groot belang dat er gewerkt aan meer duidelijkheid en een betere interne communicatie. 
Ook moeten de taken van de medewerkers meer gespecificeerd worden en moeten de medewerkers 
geholpen worden in het vinden van hun rol. Het is raadzaam om nieuwe medewerkers uit de regio 
Utrecht te laten komen. Hierdoor zullen zij eerder achter de ambities van de organisatie staan en deze 
meer uitdragen, wat past bij de stap die volgens Kotter (1995) in het veranderingsproces genomen 
moet worden.  
 Doordat ik niet met samenwerkingspartners heb gesproken is het de vraag of  er reeds 
voldoende betrokkenheid en draagvlak is gecreëerd onder de verschillende partijen. Om deze vraag te 
beantwoorden moet er met de samenwerkingspartners gesproken worden. Ik raad dan ook aan om een 
vervolgonderzoek op zetten die meer deze kant van het verhaal belicht en nagaat hoe het met de 
betrokkenheid en draagvlak onder de samenwerkingspartners staat.  
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