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Kort maar krachtig

In dit verslag wordt de trektocht beschreven naar 
het achterhalen van de betekenis, die medewerkers 

verlenen aan de manifestaties van Management 
Drives in de alledaagse praktijk. Door middel van de 
interpretatieve benadering is daartoe onderzoek gedaan 
in het bedrijfsbureau van de dienst HRM, INHOLLAND.
Het object van studie is in dit onderzoek bekeken vanuit 
de theorie over interactie rituelen, aangevuld met 
literatuur over humor en identiteit. 

De manier waarop medewerkers het inzicht van 
Management Drives toepassen is tweeledig. Enerzijds 
verbinden de inzichten, anderzijds zorgen de inzichten 
voor fragmentatie. Door een gebrek aan gezamenlijke 
identiteit binnen het bedrijfsbureau, gebruiken de 
medewerkers de inzichten om zich af te zetten van 
significante anderen. In dit geval: elkaar. 
Hierdoor wordt er geen gezamenlijke identiteit van het 
bedrijfsbureau, maar een eigen identiteit geconstrueerd. 
De inzichten worden niet zozeer in gezet om die 
onderlinge verbondenheid te bevorderen, als wel om de 
onderlinge verbondenheid te verminderen. 

De invloed van de manifestaties van Management Drives 
op de interactie rituelen binnen het bedrijfsbureau is 
groot. Het vocabulaire en de rituelen zelf zijn doorspekt 
met de inzichten van Management Drives. 
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Nog even dit...

Tijdens het proces van afstuderen heb ik nieuwe 
mensen ontmoet, verwonderde ik mijzelf dat ik zin 

kreeg ik een echte baan, leerde ik over nieuwe methoden 
en technieken, werd ik aangespoord om er meer uit te 
halen, en werd ik afgeremd om niet helemaal door te 
slaan. En daarvoor wil ik een aantal mensen bedanken.

Allereerst de medewerkers van het bedrijfsbureau. 
Duizendmaal dank voor jullie tijd en vertrouwen, ik hoop 
het niet beschaamd te hebben. En ook Helen, bedankt 
dat je jouw ‘club’ het object van mijn studie liet zijn. 
Daarnaast José. Het was erg prettig om door jou begeleid 
te worden vanuit Management Drives. Bedankt dat je me 
met rust liet en toch steeds de vinger aan de pols hield. 
Michel, ook jij bedankt! Volgens mij is het uitzonderlijk 
om een begeleider te hebben die werkelijk meedenkt, 
open staat voor soms al te creatieve ideeën, kritisch is, 
eerlijk blijft én snel mailt. Echt, bedankt.

Maar ook alle lieverds om mij heen moet ik bedanken. 
Voor jullie aansporing, aanmoediging, meedenken, 
geknuffel, smsjes, mailtjes, theepartijtjes... Tja, ik 
geloof niet dat ik mag zeggen dat dit mijn stuk is. 
Er zit namelijk zeker een stuk van jullie in. Daarom: 
een dikke smak! 

Maar nu is het tijd voor serieuze zaken, sla deze 
bladzijde om. Beleef de trektocht die jullie op afstand 
al volgden, en zie wat het resultaat er van is. 

Margriet
Utrecht, juni 2008
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1. Het begin van de reis

Uit de onderzoeksobservaties bleek dat er een verschil 
is tussen iets begrijpen en inzicht in iets hebben. Uit een 
observatie vlak voordat de bijeenkomst van 13 maart 
begon, komt onderstaand citaat. Hieruit blijkt dat de 
medewerkers graag duidelijkheid hebben, om inzichtelijk 
te kunnen handelen. 

“We zouden allemaal een stip op ons hoofd moeten 
hebben, met onze primaire kleur!” “Dan wil ik een stip 
op mijn schouder, want dan ben ik adjudant”. “En dan 
de verwerping op ons kont! Zoals je een paard in z’n hol 
kijkt!”

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en probleemstelling 
van dit onderzoek geïntroduceerd (1.1). Tevens wordt 

uitgelegd wat betekenisgeving betekent (1.2) en wordt 
de onderzoekslocatie voorgesteld (1.3). Vervolgens 
ga ik kort in op de onderzoeksbenadering (1.4) en de 
relevantie van dit onderzoek (1.5). Tot slot wordt de 
indeling van dit verslag beschreven (1.6).

1.1 Inzicht onderzoeken
Als je iets begrijpt, kan je vaak in redelijke abstractie 
vertellen hoe iets werkt. Zo kan iedereen op abstract 
niveau vertellen waarom een auto rijdt: er zit brandstof in, 
een motor, en het wielen om vooruit te rollen. Maar het 
inzicht in de werking van de auto is vaak niet duidelijk. 
Heel concreet kunnen de meeste mensen niet aangeven 
waarom een auto rijdt. Zodra de auto immers niet meer 
naar behoren functioneert, wordt een pechservice 
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gebeld. Als zij dan vragen: “Weet u wat er mankeert?”, 
dan komt het antwoord niet veel verder dan: “Nou, ehm… 
hij rijdt niet meer!” Men begrijpt wel hoe een auto werkt, 
maar hoe het precies zit en wat je moet doen als de auto 
niet meer naar behoren functioneert, weet men niet. Op 
het abstractie niveau kunnen de meesten alles verklaren, 
maar hoe concreter het wordt, hoe meer afhaken. 

Een methode die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in 
het denken en doen van mensen is Management Drives. 
Van deze methode hoorde ik voor het eerst tijdens het 
vak Projectmanagement aan de Utrechtse School voor 
Bestuur- en Organisatiewetenschap. 

Management Drives is een methode die uitgegeven 
wordt door een gelijknamige organisatie. Waar in dit 
onderzoek gesproken wordt over de organisatie, wordt 
dit aangegeven als: Management Drives. Waar over de 
methode gesproken wordt, wordt de naam aangegeven 
als: Management Drives.

Met Management Drives worden met behulp van 
een test, de drijfveren van een individu gemeten. De 
drijfveren vertellen iets over wat mensen drijft in het 
alledaags- en professioneel leven. Daarnaast laat de test 
zien waar je een verwerping op hebt, en waar je juist veel 
energie van krijgt. Tijdens het college werd het inzicht 
aangeprezen, dat met deze methode wordt vergaard. 
Met behulp van individuele profielen kan men namelijk 
ondermeer een groepsprofiel maken. Hiermee kan een 
leidinggevende zijn medewerkers op basis van inzicht, 
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aansturen. Voor een leidinggevende is Management 
Drives dus een handig middel. Je weet eindelijk waarom 
iemand altijd ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet. Waarom iemand 
tot in den treuren vragen blijft stellen, maar uiteindelijk 
toch zegt het niet te snappen.

Welke betekenis Management Drives voor medewerkers 
heeft, werd niet verteld. Maar mijn belangstelling was 
gewekt, en allerlei vragen spookten door mijn hoofd. 
Hoe reageren medewerkers op de nieuwe aanpak van 
de leidinggevende? Hoe gaan zij onderling om met hun 
nieuwe kennis? Hoe wordt Management Drives gebruikt, 
door wie, in welke situaties? Wat vinden medewerkers er 
van? Oftewel: 

Welke betekenis verlenen medewerkers aan de 
manifestaties van Management Drives in de alledaagse 
praktijk? 

Met deze vraag ben ik dit onderzoek ingestapt. Omdat 
de vraag erg breed is, zijn er drie deelvragen opgesteld 
om het onderzoeksproces werkbaar te maken. 

Allereerst moet er een manier zijn om de manifestaties 
van Management Drives te bekijken. De manifestaties 
van Management Drives zijn niet te observeren of te 
bevragen. Dit komt omdat Management Drives een idee 
is, een instrument dat inzicht geeft. Dit inzicht werkt door 
op het handelen, en de leefwereld van medewerkers. 
Daarom moet gekeken worden naar die situaties of die 
symbolen waarin dit handelen en de leefwereld naar 
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voren komen. Bij interactie rituelen komt dit naar voren. 
Interactie rituelen zijn de verbale en non-verbale acties, 
die plaatsvinden binnen een situatie waarin personen 
fysiek aanwezig zijn, en invloed uit kunnen oefenen op 
face. (Collins, 2003, & Goffman, 1967) Interactie rituelen 
zijn de plek om de manifestaties van Management Drives 
te bekijken. Maar om te weten waar je die interactie 
rituelen kan vinden moet je eerst weten wat het is. 
Daarom luidt de eerste deelvraag van dit onderzoek: 
Wat zijn interactie rituelen? 
Door te kijken naar de interactie rituelen zie ik de 
manifestaties van Management Drives. Maar niet alles 
wat zich afspeelt binnen het interactie ritueel heeft 
te maken met Management Drives. Ik moet dus een 
onderscheid kunnen maken. Daarom is de tweede 
deelvraag: Wat is Management Drives? Door deze 
vraag te beantwoorden kom ik in aanraking met de 
achtergrond van Management Drives, het eigenlijke 
doel van het instrument en het vocabulaire dat aan het 
instrument verbonden is. 
De derde deelvraag luidt: Welke betekenis geven 
medewerkers aan Management Drives? Bij de 
beantwoording van deze vraag komen de medewerkers 
aan het woord, maar wordt ook met behulp van observaties 
gekeken naar interactie rituelen waar medewerkers deel 
van uit maken. In het kader op de volgende pagina is de 
probleemstelling nog eens schematisch weergegeven. 
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Schematische weergave van de probleemstelling
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de 
betekenis die medewerkers verlenen aan de manifestaties 
van Management Drives, ten einde te beschrijven welke 
gevolgen Management Drives heeft op de interactie 
rituelen. 

Vraagstelling
Welke betekenis verlenen medewerkers aan de 
manifestaties van Management Drives in de alledaagse 
praktijk? 

Deelvragen
1) Wat zijn interactie rituelen?
2) Wat is Management Drives?
3) Welke betekenis verlenen medewerkers
    aan Management Drives?

1.2 Betekenisgeving
Met behulp van van Management Drives krijgen 
medewerkers inzicht in drijfveren. Niet alleen hun eigen 
drijfveren, maar ook de drijfveren van anderen en de 
groep worden uitgelegd. Aan dit verkregen inzicht 
wordt een bepaalde betekenis gegeven. Medewerkers 
geven een positieve of een negatieve betekenis aan 
het inzicht dat zij hebben gekregen. In dit onderzoek is 
betekenisgeving een belangrijk aspect. Maar hoe wordt 
betekenis gegeven en wat zijn betekenissen? Weick 
(1995) beschrijft wat betekenis geven is. Betekenis geven 
is niet hetzelfde als begrijpen, interpreteren, en iets 
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toeschrijven. Betekenis geven is een proces dat 
1) Voortkomt uit een identiteitsconstructie;

Het geven van betekenis is afhankelijk van het 
individu dat de betekenis geeft.

2) Retrospectief is;
Het geven van betekenis gebeurt nadat hetgeen 
wat zich afspeelt, voorbij is. Het verleden wordt 
herinnerd op basis van de uitkomsten. Hierdoor is 
de herinnering nooit een feitelijke weergave van 
hetgeen is gebeurd. 

3) Zelf vormgegeven is;
Individuen geven de wereld vorm, en de wereld 
geeft individuen vorm. Het geven van betekenis 
gebeurt om de wereld vorm te geven. 

4) Sociaal is;
Betekenis geven is geen solitair proces. De 
omgeving, de taal die gebruikt wordt en symbolen 
hebben allemaal invloed op het geven van 
betekenis.

5) Voort duurt;
Individuen zijn altijd aan het betekenis geven. Het 
is een voortdurend proces, waarbij onderbrekingen 
en emotionele uitbarstingen extra aandacht 
krijgen.

6) Gefocust is op en door afzonderlijke tekens;
Bij het geven van betekenis zijn bepaalde tekens 
bepalend voor de gegeven betekenis. 

7) Gedreven is door geloofwaardigheid in plaats 
van juistheid. 
Bij het geven van betekenis zijn er ontelbare 
bronnen aanwezig. Daarom hebben we een 
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bepaalde filter opgezet. We overzien sommige 
dingen omdat we anders teveel informatie moeten 
meenemen bij de betekenisgeving. Het gaat bij het 
geven van betekenis er niet om dat het honderd 
procent klopt, maar het moet geloofwaardig zijn 
dat het zo is. (Weick 1995: 17-61)

De uitkomst van betekenisgeving is een betekenis. 
Betekenissen zijn geen tastbare of hoorbare dingen. 
Yanow (1996) beschrijft dat artefacten de “concrete 
manifestaties of expressies van de meer abstracte zaken 
als waarde, geloof, gevoel: betekenis” laten zien (Yanow 
1996: 10). Door naar artefacten te kijken, dus naar de 
manifestaties van iets, kan de betekenis achterhaald 
worden. Voor dit onderzoek betekende dit, dat om de 
betekenis die medewerkers aan Management Drives 
verlenen, te achterhalen, er gekeken moest worden naar 
de manifestaties van Management Drives. 

1.3 Het bedrijfsbureau
Om dit onderzoek uit te voeren zijn medewerkers die 
de Management Drives-test gedaan hebben van belang. 
Zij zijn immers diegene die bij uitstek antwoord kunnen 
geven op mijn vragen. Met behulp van de organisatie 
Management Drives ben ik bij het bedrijfsbureau van 
INHOLLAND terecht gekomen. Het bedrijfsbureau is een 
onderdeel van de afdeling HRM. De acht medewerkers 
en de leidinggevende van het bedrijfsbureau hebben 
de Management Drives test gemaakt in oktober 2007. 
Toen is ook hun persoonlijk- en groepsprofiel toegelicht. 
Hierdoor vormde het bedrijfsbureau een goede 
onderzoekseenheid voor dit onderzoek. Daarnaast is de 
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grootte van het bedrijfsbureau prettig om in te werken. 
Tot slot, en niet onbelangrijk, stond het bedrijfsbureau 
welwillend tegenover een onderzoek. 

Boven: Organogram bedrijfsbureau

1.4 Onderzoeksbenadering
Zoals uit de probleemstelling blijkt zijn de 
medewerkers van het bedrijfsbureau belangrijke 
informatieverstrekkers. Daarom is er voor de 
interpretatieve onderzoeksbenadering gekozen. Bij deze 
benadering is er veel aandacht voor de betekenisgeving 
van onderzoekssubjecten. Hun leefwereld, belevingen, 
gedachten, meningen, (voor)oordelen en gedragingen 
zijn voor de onderzoeker de realiteit. Dit heeft tot gevolg 
dat interviews en observaties het grootste onderdeel 
vormen van de datacollectie. De theorie die verkregen is 
uit literatuuronderzoek wordt vervolgens gebruikt om te 
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helpen bij de duiding en interpretatie van de verkregen 
data.
 
Om te voorkomen dat de medewerkers het gevoel hadden 
dat zij niet alles in een interview konden zeggen, is met 
hen afgesproken dat de interviews volledig anoniem in 
dit onderzoek weergegeven worden. Hoewel dit niet was 
afgesproken, heb ik de anonimiteit ook doorgevoerd 
voor andere citaten en voor de observaties. Ook wil 
een geslachtsaanduiding niet per se zeggen dat de 
beschreven personen het aangeduide geslacht heeft. Ik 
heb hiervoor gekozen om zoveel mogelijk de anonimiteit 
van de leden van het bedrijfsbureau te waarborgen. 

1.5 Relevantie 
De relevantie van dit onderzoek is op te splitsen naar 
een wetenschappelijke relevantie en een organisationele 
relevantie. 

1.5.1 Wetenschappelijke relevantie
Door een beschrijving te geven van de gevolgen van 
Management Drives op interactie rituelen vanuit het 
gezichtspunt van de medewerkers, heeft dit onderzoek 
een wetenschappelijke relevantie. Vanuit het gezichtpunt 
van medewerkers is er namelijk over dit onderwerp nog 
niets geschreven. Daarnaast komt uit de publicaties van 
Management Drives naar voren, dat Management Drives 
een eenduidig instrument is. Met dit onderzoek wordt 
bekeken hoe deze eenduidigheid zich verhoudt tot de 
complexiteit van de alledaagse praktijk. 
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1.5.2 Organisationele relevantie
De organisationele relevantie is tweeledig. Enerzijds 
levert dit onderzoek input op voor de organisatie 
Management Drives, die de testen uitgeeft, anderzijds 
is dit onderzoek van belang voor organisaties die het 
model van Management Drives gebruiken.
Inzicht in de betekenis die medewerkers aan manifestaties 
van Management Drives verlenen zijn waardevol voor 
Management Drives. De instructeurs van Management 
Drives hebben tijdens de cursus redelijk grip op de 
manier waarop Management Drives naar voren komt. 
Zij kunnen cursisten uitleggen hoe Management Drives 
werkt en hoe het ingezet kan worden. Zij kweken hierbij 
onderling begrip en inzicht tussen de medewerkers. 
Wanneer de cursus is afgelopen hebben zij echter geen 
grip meer op de manier waarop het inzicht tot uiting 
komt. Dit onderzoek geeft instructeurs een kijkje in de 
gebeurtenissen en gevolgen van Management Drives als 
zij het pand hebben verlaten. Mochten zij dit noodzakelijk 
achten, kunnen zij hierdoor hun werkwijze veranderen. 
Organisaties die Management Drives gebruiken zijn 
ook gebaat bij dit onderzoek. Dit onderzoek kan voor 
hen aanleiding vormen om bij de toepassing van 
Management Drives rekening te houden met de gewenste 
en ongewenste effecten. Tot slot kunnen organisaties 
die Management Drives nog niet toepassen, maar hier 
wel over nadenken, de uitkomsten van dit onderzoek 
gebruiken in hun afwegingsproces. 

1.6 Indeling onderzoeksverslag
Dit verslag is vormgegeven als een trekgids. De reden 
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daarvoor is, dat ik het onderzoeksproces als een 
trektocht heb ervaren. Tijdens deze trektocht werd ik 
bekend met het taalgebruik van de medewerkers zoals de 
‘eilandenarchipel’ van het bedrijfsbureau, het ‘vasteland’ 
INHOLLAND, het overbruggingskanaal tussen werk en 
pensioen. Ook is het proces binnen het bedrijfsbureau 
dat opgestart is door het werken met Management 
Drives een trektocht. Het is nog onduidelijk waar de reis 
naar toe gaat, maar er is wel beweging en men is op 
weg naar ‘iets’. Tot slot is het schrijven van deze scriptie 
een trektocht met dalen en pieken geweest. Daarom is 
er volgens mij is geen betere manier om dit alles vorm 
te geven dan door gebruik te maken van de vormgeving 
van een trekgids.

In het volgende hoofdstuk wordt de route die voor dit 
onderzoek genomen is beschreven. Hierbij komen de 
keuze van de onderzoeks- en waarnemingseenheden 
naar voren, wordt een beschrijving en verantwoording 
van de dataverzamelmethode gegeven, en komen 
ook de beschrijving en verantwoording van de 
analysebeslissingen en de mate van betrouwbaarheid 
en validiteit van dit onderzoek aan bod. 
Vervolgens wordt ingegaan op interactie rituelen. De 
theorie hierover wordt beschouwd als bril om de 
manifestaties van Management Drives te zien. Ook 
komt in dit hoofdstuk theorie naar voren over de taak 
van humor binnen het interactie ritueel en de rol van 
identiteit. 
In het vierde hoofdstuk ga ik in op Management Drives. 
De ontstaansgeschiedenis van dit instrument, de 
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onderdelen en de ambities worden hierbij beschreven. 
In hoofdstuk vijf ga ik in op de achtergrond van het 
bedrijfsbureau. De historie van het bedrijfsbureau komt aan 
bod. Maar ook worden de medewerkers geïntroduceerd, 
en hoe zij kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het 
bedrijfsbureau. 
In het zesde hoofdstuk wordt de analyse van het 
onderzoek beschreven. Aan de hand van fragmenten, 
wordt met behulp van theorie, een interpretatie op de 
data uitgevoerd.
Tot slot volgt in het laatste hoofdstuk de beantwoording 
van de hoofdvraag. Tevens volgt in dit zevende hoofdstuk 
de discussie waarin in wordt gegaan op de product- en 
procesevaluatie.

Boven: De oevers van een rivier worden met elkaar 
verbonden door een lange brug. Elk brugdeel heeft zijn 
eigen kleur
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2. De onderzoeksroute

In dit hoofdstuk wordt de route beschreven, die 
ik voor dit onderzoek heb gevolgd. Allereerst 

wordt aandacht besteed aan de interpretatieve 
onderzoeksbenadering (2.1). Vervolgens komt de keuze 
voor de onderzoekseenheden en waarnemingseenheden 
naar voren (2.2). Daarna wordt er een beschrijving en 
verantwoording van de dataverzamelingsmethode 
gegeven (2.3). Hierna komt de registratie, verwerking en 
de preparatie van de verzamelde gegevens aan de beurt 
(2.4). Tevens worden de analysebeslissingen beschreven 
en verantwoord (2.5). Tot slot wordt er in gegaan op de 
kwaliteit van de verzamelde gegevens (2.6). 

2.1 De weg – interpretatieve onderzoeksbenadering
De vraagstelling van dit onderzoek laat zien dat 
de medewerkers en hun betekenisgeving aan de 
manifestaties van Management Drives, belangrijk zijn 
voor een beschrijving van de gevolgen op de interactie 
rituelen. De context van de medewerkers en hun leef- en 
werkwereld moet daarom inzichtelijk gemaakt worden. 
De onderzoeksstrategie die hier goed bij aansluit is de 
interpretatieve onderzoeksbenadering. Deze benadering 
legt de nadruk op het beschrijven en interpreteren 
van het taalgebruik en het gebruik van symbolen van 
medewerkers om grip te krijgen op de context. De 
empirie is leidend in dit type onderzoek. Met behulp van 
literatuur wordt de empirie geduid en geïnterpreteerd. 
Het interpreteren is onderscheidend ten opzichte van 
bijvoorbeeld etnografische studies waarbij de nadruk 
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enkel op het beschrijven ligt.

Tijdens mijn eerste kennismaking met de medewerkers van 
het bedrijfsbureau legde ik mijn onderzoeksbenadering 
met een voorbeeld uit: 
Ik zie hier nu drie mannen voor mij zitten. Feitelijk zie ik hen. 
De gemiddelde onderzoeker zou nu in zijn aantekeningen 
zetten: “Drie mannen zaten tegenover mij bij het eerste 
gesprek.” Ik doe dat niet. Ik wil meer van jullie weten: hoe 
kijken jullie er zelf tegenaan, misschien ben je lichamelijk 
man, maar voel je jezelf een echte vrouw. Of vind jij geslacht 
helemaal niet belangrijk als onderscheidend. Daarom zou 
ik, met mijn interpretatieve onderzoeksbenadering, in mijn 
aantekeningen zetten: “Drie personen zitten tegenover 
mij, zij hebben een mannelijk uiterlijk.” Of “Qua uiterlijk 
zaten er drie mannen tegenover mij, maar eigenlijk zijn 
het drie vrouwen.” Het gaat mij namelijk niet om de feiten. 
Het gaat mij om jullie interpretatie van de feiten, om jullie 
wereldbeeld, om jullie gedachten. Er is geen goed, en er 
is geen fout. 
Dit voorbeeld heb ik tijdens mijn periode bij het 
bedrijfsbureau regelmatig terug horen komen; “Oh, jij 
bent het die onze mannelijke collega’s voor vrouw 
uitmaakte.” Maar ook voordat ik een interview of 
observatie deed, en ik nog kort wilde uitleggen wat voor 
mij belangrijk was, hoorde ik: “Ja, dat weten we, geen 
goed of fout, en wat wij denken is belangrijk. Niet wat we 
moeten denken. Nee, we hebben het goed onthouden 
hoor!”

De strategie voor dit onderzoek is de gevalstudie. Hierbij 
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worden kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt, 
omdat zij zich bij uitstek lenen om meer inzicht te krijgen 
in de achterliggende gedachten en gevoelens van de 
medewerkers. Als dataverzamelmethoden worden 
daarom observaties en interviews gebruikt. Collins 
beschrijft deze twee methoden als goede manieren om 
interactie rituelen te onderzoeken. Hoewel documenten 
zich ook lenen als dataverzamelmethode, is hiervan 
geen gebruik gemaakt in dit onderzoek omdat er geen 
documenten beschikbaar waren. Er was niets op schrift 
f digitaal beschikbaar dat een bijdrage kon leveren aan 
dit onderzoek. 

2.2 Onderzoeks- en waarnemingseenheden
De onderzoekseenheden in dit onderzoek zijn de 
manifestaties van Management Drives binnen het 
bedrijfsbureau van INHOLLAND. Hierover wil dit onderzoek 
immers iets zeggen. Aangezien er geen informatie 
rechtstreeks van de manifestaties verkregen kan worden, 
wordt er gebruik gemaakt van waarnemingseenheden. 
Met behulp van de waarnemingseenheden kan er namelijk 
wel iets gezegd worden over de onderzoekseenheid. Dit 
onderzoek gebruikt als waarnemingseenheden actoren, 
activiteiten en artefacten.

De actoren binnen dit onderzoek zijn de acht medewerkers 
van het bedrijfsbureau en hun leidinggevende. Zij 
zijn geobserveerd en geïnterviewd gedurende het 
onderzoek in de periode van begin maart tot begin mei. 
Er is kennis vergaard over hun leef- en werkwereld, en 
hun betekenisgeving. Naast observatie tijdens informele 
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momenten zoals hun werkzaamheden gedurende de 
dag, is er ook geobserveerd tijdens formele momenten 
zoals verplichte, gezamenlijke bijeenkomsten. Door 
het observeren van activiteiten werd het handelen 
van de actoren inzichtelijk, en werden de interactie 
rituelen zichtbaar. Tot slot is gekeken naar artefacten, 
zoals onder andere de spullen die de medewerkers op 
hun bureau hebben staan, die ze meebrengen naar 
interviews of bijeenkomsten, en om de aankleding van 
de kantoorwanden. 

2.3 Data verzamelmethoden 
Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van observaties en 
interviews als data verzamelmethode. Daarnaast is actief 
gezocht naar documenten die als data gebruikt konden 
worden. Zoals al aangegeven is, zijn geen bruikbare 
documenten gevonden. 
In totaal zijn er negentien interviews afgenomen. De 
interviews hadden de vorm van een topicinterview. 
Hiervoor is gekozen omdat dit enerzijds de ruimte geeft 
om per interview accenten te leggen, en anderzijds 
ervoor zorgt dat in alle interviews eenzelfde lijn zit. Deze 
lijn is belangrijk voor de analyse. Iedereen beschrijft 
immers zijn eigen realiteit, en om de realiteit enigszins 
te benaderen is het perspectief van de verschillende 
actoren op één situatie belangrijk. Als er geen gebruik 
was gemaakt van het topic, maar van een open interview, 
dan was een vergelijking van de verschillende realiteiten 
veel moeilijker, zoniet onmogelijk geweest.  In de bijlagen 
zijn de interviewguides terug te vinden.
Er hebben negen observaties plaatsgevonden, waarvan 
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twee observaties van een formele bijeenkomst. Dit 
betroffen een maandelijkse bijeenkomst van het 
bedrijfsbureau en een bijeenkomst over de toepassing 
van Management Drives binnen het bedrijfsbureau. Voor 
de observaties is gebruik gemaakt van een zogenaamde 
open observatie. Dit houdt in dat de medewerkers altijd 
op de hoogte waren van het feit dat ik aan het observeren 
was, en dat zij ook wisten dat dit het onderzoek ten 
goede kwam. 
Het nadeel van een open observatie is, dat medewerkers 
zich anders kunnen gedragen dan normaal gesproken 
het geval zou zijn, er vindt een afwijking in de natuurlijke 
context plaats. Dit is ook het geval geweest bij het 
bedrijfsbureau, maar dit heeft geen negatieve gevolgen 
voor dit onderzoek. De zaken die mij in de observaties 
opvielen heb ik namelijk besproken met de medewerkers. 
Zij konden dan hun visie op onderwerpen geven, en 
aangeven of dit wel of niet de normale gang van zaken 
was. 

2.4 Registratie, verwerking en preparatie van de interviews 
en observaties
De interviews zijn met toestemming van de respondenten 
opgenomen. Alle respondenten hebben zelf het 
tijdstip mogen kiezen waarop hen het interview het 
beste uitkwam. Voordat het interview begon is met de 
respondenten afgesproken dat het audiobestand en de 
latere transcriptie alleen voor dit onderzoek gebruikt 
wordt, en dat de gegevens anoniem in het onderzoek 
verwerkt worden. Na de interviews zijn de audiobestanden 
volledig uitgewerkt. De transcriptie is hierna direct naar 
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de betreffende respondent gestuurd met de vraag of 
zij op- en/of aanmerkingen bij de transcriptie hadden. 
In een enkel geval is de transcriptie met opmerkingen 
teruggestuurd. Het betrof dan foutief weergegeven 
afkortingen of woorden. Inhoudelijk is iedereen akkoord 
gegaan met de transcriptie. Na het interview noteerde ik 
zaken die mij opvielen, bijvoorbeeld wat de respondent 
meenam naar het interview en of ik het idee had dat de 
respondent op zijn gemak was tijdens het interview. 

Tijdens de observaties heb ik openlijk aantekeningen 
gemaakt in een kladblok of op de laptop. Altijd heb ik 
de medewerkers duidelijk gemaakt dat ik bezig was met 
observeren. Daarbij vroeg ik ook of ze mij niet in hun 
gesprekken wilden betrekken of dingen aan mij wilden 
vragen. De observaties waren van eerste order. Dit houdt 
in dat ik geen oordeel of interpretaties in de observaties 
verwerkte. Als ik het idee had dat mijn interpretatie of 
gevoel van belang was voor (verduidelijking van) de 
observatie, dan maakte ik een aparte notitie. 
De observaties heb ik niet laten lezen door de 
medewerkers omdat het eerste order observaties 
waren, waar zij zelf ook bij aanwezig waren. Daarnaast 
zijn zij onderdeel van de observatie, en om volgende 
observaties niet te verstoren leek het mij relevant hen 
geen inzicht in mijn observaties te geven. 

2.5 Beschrijving en verantwoording van de 
analysebeslissingen
De interviewtranscripties en observaties zijn geanalyseerd 
met behulp van het open coderen, axiaal coderen en 
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tot slot het selectief coderen. Door het coderen wordt 
de berg aan data overzichtelijk doordat de interviews 
onderling vergelijkbaar worden, door te zoeken naar 
fragmenten met dezelfde codes. Dit heeft geresulteerd 
in een groot Excelbestand waar per respondent of 
observatie, en per code aangegeven wordt hoe vaak een 
fragment voorkomt. 

Boven: Snapshot van het coderingsbestand

Als een code bij een bepaalde respondent niet voorkomt 
- de respondent had dan dus geen fragment met die 
code - dan wordt de cel rood, als een code gelijk of 
meer dan één keer voorkomt dan wordt de cel groen. 
Hierdoor is het visueel gemakkelijk om te zien welke 



27

codes veel voorkomen of juist niet. Dit kan verticaal en 
horizontaal. Als er verticaal veel rode cellen zijn, dan 
houdt dit in dat de respondent dit thema onaangeroerd 
liet. Als er horizontaal veel rode cellen, dan houdt dit 
in dat dit thema niet breed gedragen wordt binnen 
het bedrijfsbureau. Ditzelfde geldt overigens voor de 
observaties. 
Met behulp van het bestand is het tevens inzichtelijk 
hoeveel fragmenten binnen een bepaald thema 
voorkomen. In eerste instantie ontstonden er twaalf 
thema’s. Het grootste thema bevatte 274 fragmenten, 
het kleinste thema bevatte slechts 1 fragment. Omdat 
de validiteit bij zo’n beperkt aantal fragmenten niet 
gewaarborgd is, zijn de thema’s herschikt en zijn sommige 
fragmenten komen te vervallen. Dit heeft geresulteerd 
in vijf thema’s waarin een groot aantal fragmenten zijn 
onder gebracht, met een minimum van 100 fragmenten. 
In totaal zijn er 958 fragmenten direct of indirect gebruikt 
voor de analyse. Voor de beschrijving van de analyse in 
dit verslag heb ik fragmenten gekozen die de situatie 
het best illustreerde. 

2.6 Kwaliteit
Betrouwbaarheid is voor ieder onderzoek van belang. 
Met betrouwbaarheid wordt bedoeld dat het onderzoek 
onder dezelfde omstandigheden, bij herhaling, 
hetzelfde resultaat geeft. Om de betrouwbaarheid 
van dit onderzoek te waarborgen heb ik verschillende 
acties ondernomen. Ten eerste heb ik tijdens het 
onderzoek theoretische, methodische en reflectieve 
observaties bijgehouden. Vooral het bijhouden van de 
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reflectieve observaties is volgens mij van waarde voor 
dit onderzoek. Met deze notities hield ik mijn eigen 
gedachten, gevoelens en meningen ten opzichte van het 
onderzoek bij. Bijvoorbeeld wat ik van de medewerkers 
dacht, en wat ik dacht, dat zij van mij dachten. Volgens 
mij is dit belangrijk omdat dit doorwerkt in de manier 
waarop je jezelf opstelt richting anderen. Wat zeker met 
een interpretatieve benadering, invloed heeft op de 
onderzoeksresultaten. 
Naast betrouwbaarheid is validiteit van belang voor 
de kwaliteit van het onderzoek. Methodische en 
theoretische triangulatie dragen bij aan de validiteit van 
het onderzoek. In dit onderzoek is mede daarom, gebruik 
gemaakt van verschillende data verzamelmethoden. 
Zoals besproken het interview en de observatie. De 
theoretische triangulatie is voornamelijk toegepast op 
het concept interactie rituelen. Vanuit de optiek van 
verschillende auteurs is gekeken naar de betekenis 
en inhoud van interactie rituelen. Het toepassen van 
theoretische triangulatie was niet mogelijk voor het 
concept Management Drives, omdat er weinig literatuur 
te vinden is over de methode. Daarom is gebruik gemaakt 
van de kennis van een medewerkster van Management 
Drives die aanvullingen en zienswijze op de literatuur 
kon geven. Hierdoor is Management Drives toch vanuit 
meerdere invalshoeken belicht.
Tijdens de observaties ben je enigszins selectief. Je 
beschrijft dingen die opvallen, waar je jezelf over 
verbaast, of die steeds weer terugkomen. Iemand anders 
kan heel andere dingen opschrijven, en dus met ander 
observatiemateriaal de analyse ingaan. Dit ‘nadeel’ 
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wordt voor een gedeelte weggenomen door de veelheid 
aan data verzameld met behulp van de interviews. Om 
(verdere) problemen van selectiviteit te voorkomen is zo 
snel mogelijk na het afnemen van de interviews en na 
het observeren met het uitwerken begonnen. Vervolgens 
zijn de interviewtranscripties aan de respondenten 
voorgelegd, en geanalyseerd. Door peer briefing tijdens 
de analyse is voorbedachtzaamheid en gekleurdheid 
van mijzelf zoveel mogelijk uitgesloten. 
Zoals al eerder is gezegd, heeft mijn aanwezigheid bij het 
bedrijfsbureau invloed gehad op de context. Medewerkers 
zagen mij rondlopen, vroegen hoe ik het vond, en “of ik 
al iets wist”. Ik heb altijd zo neutraal mogelijk geprobeerd 
te reageren, en heb inhoudelijk niets over het onderzoek 
met hen gedeeld. Maar hoe je het ook wendt of keert, 
dit is een nadeel van open observeren. Toch denk ik dat 
de ‘schade’ voor het eindresultaat van dit onderzoek 
meevalt. De medewerkers zeiden namelijk dat zijzelf en 
de anderen, zich net zo gedroegen als anders. 

De onderzoeksroute is beschreven. Zoals bleek is de 
empirie belangrijk voor dit de interpretatieve benadering. 
Hoe de empirie is benaderd, wordt besschreven in het 
volgende hoofdstuk: De bril – interactie rituelen. 

Links: Als resultaat 
van het onderzoek 
heb ik naast 
dit verslag, ook 
heel veel papier 
geproduceerd
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3. De bril - Interactie rituelen 

And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion

Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right,

And all were in the wrong!”
Fragment uit The Blind Men and the Elephant van John 
Godfrey Saxe (1816-1887)

In dit onderzoek staan de manifestaties van 
Management Drives centraal. Deze manifestaties doen 

zich voor tijdens interactie rituelen. In dit hoofdstuk ga 
ik daarom ten eerste in op interactie rituelen. Er wordt 
beschreven wat een interactie ritueel is, welke soorten er 
zijn, wat de rol van face is binnen een interactie ritueel als 
ook mogelijke uitkomsten van het interactie ritueel (3.1). 
Vervolgens komt het thema humor aan bod. Binnen dit 
thema bekijk ik welke taak humor heeft in het interactie 
ritueel (3.2). Tot slot ga ik in op het identiteitsvraagstuk. 
Wat een identiteit is, en hoe deze wordt geconstrueerd 
komt aan de orde (3.3).

3.1 Het interactie ritueel
Bij interactie rituelen sta je niet elke dag stil. Hoewel de 
meeste mensen interactie kunnen omschrijven, blijkt het 
moeilijk om aan te geven wat een interactie ritueel is. 
Want niet elke interactie heef te maken met een interactie 
ritueel. Zo is er een verschil in interactie over de telefoon 
of via MSN, of face-to-face interactie. Collins benoemt 
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vier condities die in elk interactie ritueel aanwezig zijn:
1) Twee of meer mensen zijn lichamelijk aanwezig 

op dezelfde plek, zodat zij invloed op elkaar 
uitoefenen met hun lichamelijke aanwezigheid, 
al dan niet onbewust;

2) Er zijn grenzen voor buitenstaanders waardoor 
het duidelijk is wie wel, en wie niet bij de situatie 
hoort;

3) De personen focussen hun aandacht op een 
gemeenschappelijk object of activiteit;

4) Er wordt een gedeelde sfeer of emotionele 
ervaring gedeeld (Collins 2004:48).

Interactie over de telefoon of via MSN mag dus geen 
interactie ritueel heten, terwijl face-to-face interactie 
wel een interactie ritueel kan zijn. Ook heeft Collins een 
poging gedaan om de plek aan te geven waar dan het 
interactie ritueel plaatsvindt. Hij omschrijft dit als volgt: 

“Hier verblijft de energie van beweging en verandering, 
de lijm van solidariteit, en het conservatisme van 
statica. Hier is het waar opzet en bewustzijn hun plek 
vinden; hier, ook, is de plek van de emotionele en 
onbewuste aspecten van menselijke interactie. Hier is 
de empirische / experimentele locatie voor onze sociale 
psychologie, onze symbolische of strategische interactie, 
onze existentiële fenomenologie of etnografische 
methodologie, onze arena van onderhandelen, spelen, 
uitwisselen of rationele keuzen” (Collins 2004:3).

Binnen het interactie zijn verschillende elementen 
aanwezigen, die zowel bewust als onbewust geïnitieerd 
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worden. Hoewel de fysieke aanwezigheid van personen 
een conditie is voor een interactie ritueel, zijn de 
interactie rituelen niet persoonsgebonden, maar 
situatiegebonden. “De theorie van interactie rituelen en 
interactie is dan ook een theorie van situaties en niet van 
individuen” (Collins 2004:3). Vaak hoor je: “Als de situatie 
anders was geweest, dan had ik anders gereageerd.” In 
het licht van Collins’ opvattingen klopt deze zegswijze. 
De situatie bepaald immers volgens hem de reactie van 
het individu. 

Er zijn verschillende typen interactie rituelen te 
onderscheiden:

- Formele rituelen die gekenmerkt worden door een 
algemeen geaccepteerde instelling of ceremonie. 
Bijvoorbeeld een huldiging, aanstelling of 
trouwerij. 

- Natuurlijke rituelen die juist niet gekenmerkt 
worden door formeel gestipuleerde procedures, 
maar door een gemeenschappelijke focus en 
emotionele betrokkenheid. Bijvoorbeeld een 
spontane herdenking, stille tocht of felicitatie.

- Gefaalde rituelen waarbij er een laag niveau 
van collectieve bruis is, en waarbij geen 
gedeelde gevoelens zijn, of juist een gevoel van 
teleurstelling. Er is een verlaging van emotionele 
energie, en het is saai, deprimerend en men wil zo 
snel mogelijk weg. Bijvoorbeeld een vervelende 
vergadering of een mislukte lezing.

- Lege rituelen waarbij iedereen lichamelijk mee 
lijkt te doen, maar waarbij men geen emotie 
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heeft bij wat gedaan wordt. Het is alleen voor 
de vorm. Bijvoorbeeld een staande ovatie, terwijl 
iedereen het eigenlijk slecht vond.

- Gedwongen rituelen die energie kosten van de 
aanwezigen. De nadruk bij dit ritueel ligt op het 

“leuk moeten vinden.” Bijvoorbeeld een familiedag 
of verjaardag waar je helemaal geen zin in hebt. 
(Collins 2004:54)

Hoewel Collins deze rituelen apart vermeld, denk ik dat 
de rituelen elkaar kunnen aanvullen, en in sommige 
situaties zelfs overlappend zijn. Zo kun je op een bruiloft 
fysiek aanwezig zijn, en het maar een saaie bedoening 
vinden. Je eet netjes een puntje van de taart, en je sluit 
je aan bij de polonaise. Op het oog ben je de ideale gast. 
Maar eigenlijk denk je maar aan een ding: “Hopelijk 
houden ze het bij dit huwelijk, want was ik maar ergens 
anders…”. Er is dan sprake van een formeel, falend, leeg 
en gedwongen ritueel. 

3.1.1 De rol van ‘face’ binnen het interactie ritueel
Binnen het interactie ritueel speelt gezichtsbehoud, 
gezichtsverlies of aanzichtstijging een belangrijke 
rol. Goffman beschrijft dit met, wat hij noemt, face. 
Door acties uit het verleden en het heden wordt face 
geproduceerd door en voor elk van de aanwezigen in 
het interactie ritueel (Goffman, 1967: 7). Dit wil zeggen, 
dat op basis van situaties uit het verleden, maar ook op 
basis van het heden, iemand een bepaalde naam heeft. 
Zo wordt iemand een ‘sterke leider’ genoemd, als hij dit 
bewezen heeft in eerdere situaties en deze naam in het 
heden nog eer aandoet. Goffman gaat ervan uit dat het 
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ieders bedoeling is om het bestaande face te behouden. 
Mij lijkt dit plausibel, mits het een positief face is. Mijn 
vermoeden is namelijk dat iemand waarschijnlijk liever 
de naam van een ‘sterke leider’ heeft, dan de naam: 
‘slapjanus’. 
Volgens Goffman wil men face behouden omdat dit een 
prettig gevoel geeft. Men voelt zich dan namelijk zeker 
en vol vertrouwen. Dit wordt veroorzaakt doordat men 
zich vereenzelvigt met het beeld dat wordt geschetst. 
Als dit beeld in de groep bevestigd wordt, voelt dit als 
een klopje op de schouder. Dit geldt ook als het aanzicht 
stijgt. Het individu is dan zelf overtroffen door de naam 
die de groep hem geeft, en voelt zich vereerd. Heel 
anders is het echter, als er sprake is van gezichtsverlies, 
of als er aan het aanzicht getornd wordt. Het interactie 
ritueel wordt dan vervelend gevonden, en men zou het 
liefst weggaan. Gevoelens van onzekerheid en schaamte 
komen naar voren, en de emotionele energie van de 
persoon slinkt. Daarnaast worden de volgende acties van 
de persoon, door de groep als ‘misplaatst’ beoordeeld. 
Hierdoor lijdt de persoon nog meer gezichtsverlies en 
loopt hij de kans om in een neerwaartse spiraal terecht 
te komen. 

Omdat iedereen in de groep gezichtsverlies wil voorkomen 
zijn zelfrespect en bedachtzaamheid belangrijke factoren. 
Maar ook vermijding, overcompensatie en excuses zijn 
belangrijk. Het vermijdingsmechanisme dient ervoor 
te zorgen dat iemand zichzelf niet verder beschadigt. 
Als iemand bijvoorbeeld een verkeerde opmerking 
maakt, of iets doms zegt, dan wordt hier gewoon niet 
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op gereageerd. Iedereen doet alsof hij het niet heeft 
gehoord. Maar ook het veranderen van onderwerp, of 
het niet ingaan op onderwerpen die op tafel liggen, en 
het niet weerleggen van foutief weergegeven feiten, 
behoren tot het vermijden. Bij overcompensatie doet 
iemand meer dan nodig is, zijn best om gezichtsverlies 
te voorkomen. Als hij iets wil zeggen, dan wordt dit 
vergezeld door een grapje of een uitgebreide uitleg. 
Ook het aanbieden van excuses komt voor. Een individu 
excuseert zichzelf nog voordat hij daadwerkelijk iets in 
het interactie ritueel inbrengt: “Sorry dat ik het zeg, hoor, 
ik wil de discussie niet verstoren, maar moeten we niet 
ook….”
De genoemde acties zijn voor alle leden van de groep 
herkenbaar tijdens het interactie ritueel. Dit wordt 
moeilijker als het gaat om (vaak) onbewuste acties. Zo 
kunnen de meeste mensen zich wel een ‘stroef’ interactie 
ritueel herinneren. Het is achteraf vaak moeilijk om te 
zeggen waar dit ‘stroeve’ nu precies aan lag, maar tijdens 
het gesprek had je wel door dat het gesprek niet lekker 
liep. Waarschijnlijk heeft het probleem gelegen in de 
melodieën en gespreksritmes van de gesprekspartners. 
Collins laat zien dat wanneer we praten, we gebruik 
maken van een melodie en ritme. Als het gesprek 
lekker loopt, dan vullen de melodie en het ritme van 
de verschillende partners elkaar aan. Als de ritmes 
niet gelijk lopen ontstaan er pauzes in het gesprek, of 
beginnen mensen in elkaars zinnen te praten. In beide 
gevallen zorgt dit voor een vervelend moment. Toch is 
niet alleen onze stem invloedrijk. Ook de invloed van 
onze lichaamsbewegingen en gezichtsemoties moet niet 
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onderschat worden. Deze kunnen bijdragen aan de sfeer 
binnen het interactie ritueel. Iemand kan erg verdrietig 
kijken, of juist een beetje pissig waardoor het individu 
een gevoel in de groep uitstraalt. 

Boven: Acht belangrijke gezichtsemoties (blijdschap, 
boosheid, verdriet, minachting, walging, neutraal, angst 
en verbazing) (Radboud Universiteit)

Hoewel gezichtsbehoud dus een belangrijke rol speelt 
binnen het interactie ritueel, hebben we dit niet 
helemaal zelf in de hand. Dit komt omdat de leden van 
het interactie ritueel de acties interpreteren. Hierbij is 
het risico dat anderen jouw acties op een andere manier 
interpreteren dan jij bedoeld had. Daarnaast is het de 
vraag of jij de acties van anderen, op jouw acties, juist 
interpreteert. Een gevolg hiervan is dat iedereen het 
interactie ritueel anders kan beleven, en dat iedereen 
andere herinneren overhoudt aan het interactie ritueel. 
Herinneringen laten leden van de groep doorspelen in 
volgende interactie rituelen. 

3.1.2 Uitkomsten van het interactie ritueel
Als uitkomst van het interactie ritueel noemt Goffman 
de mogelijke verandering van face. Collins noemt vier 
andere uitkomsten, en hoewel hij niet spreekt van face in 
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deze uitkomsten, lijkt dit wel steeds toepasbaar te zijn. 
Allereerst spreekt Collins van een verandering in de 
mate van groepssolidariteit. Als gevolg van het interactie 
ritueel kan de groepssolidariteit vergroot of verkleind 
zijn. Het aanzicht bij Goffman kan ook vergroot of 
verkleind worden, wat tevens een effect heeft op de 
groepssolidariteit. Zo kan door het gezichtsverlies van 
iemand in de groep, de groepssolidariteit verminderd 
zijn. 
Ten tweede heeft het interactie ritueel effect op de 
emotionele energie van de medewerkers. “Aan de 
ene kant van het emotionele energie continuüm staat 
enthousiasme, zelfverzekerdheid en initiatief, aan 
de andere kant staan passiviteit en depressiviteit” 
(Collins 2004:134). Enerzijds kunnen medewerkers zich 
zeker, opgetogen en enthousiast voelen nadat zij het 
interactie ritueel verlaten, anderzijds kunnen zij zich juist 
gedeprimeerd voelen en onzeker. Ook Goffman spreekt 
over deze gevoelens bij gezichtsverlies. 
Ten derde kunnen er naar aanleiding van het interactie 
ritueel symbolen ontstaan. Deze symbolen representeren 
de groep. Woorden, gebaren en artefacten worden door 
medewerkers geassocieerd met hun collectieve zelf, en 
verdienen het respect van binnen- en buitenstaanders. 
Als dit respect niet wordt gegeven, kunnen de 
medewerkers zich verdedigend opstellen, en kunnen 
zij de overtreders uitsluiten. Zo kan het zijn dat binnen 
een groep het de norm is dat er niet gevloekt wordt. 
Als een van de medewerkers dit wel doet, stellen de 
andere medewerkers zich verdedigend op of sluiten de 
overtreder buiten van andere interactie rituelen. 
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Tot slot is een mogelijke uitkomst van het interactie ritueel, 
de versterking of vermindering van het moraal. Binnen 
de groep ontstaan er, als gevolg van het interactie ritueel, 
bepaalde waarden en normen die bindend zijn voor de 
groep. Ook hierbij geldt dat deze worden verdedigd 
als het nodig is, waarbij uitsluiting van de groep niet 
vermeden wordt (Collins 2004:49). Bij de laatste twee 
mogelijke uitkomsten van het interactie ritueel, staat het 
gezichtsbehoud van de hele groep centraal. 
Hoewel Goffman en Collins niet exact dezelfde 
uitkomsten benoemen, zijn er veel overeenkomsten in de 
uitkomstbeschrijvingen waardoor ik de twee theorieën 
in dit onderzoek als aanvullend en van evenveel waarde 
beschouw. 

De definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd voor 
de beschrijving van interactie rituelen luidt als volgt:
 interactie rituelen zijn de verbale en non-verbale acties van 
individuen, die plaatsvinden binnen een situatie waarin 
alle betrokken individuen fysiek aanwezig zijn, en waarbij 
de betrokken al dan niet bewust invloed uitoefenen op het 
face van anderen en zichzelf. 

3.2 Humor in het interactie ritueel
Binnen het interactie ritueel is er een speciale taak 
toegewezen aan humor. Er zijn verschillende opvattingen 
over wat humor is en wat het doet. 
Volgens Olssen heeft iedereen een bepaald gevoel 
voor humor. Humor wordt echter niet door iedereen 
gelijk beoordeeld, omdat de definitie van humor niet 
gelijk is. Dit komt omdat humor zich ontwikkelt tijdens 
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het opgroeien en beïnvloed wordt door ervaringen 
tijdens het leven (Olssen, et al 2002:21). Hierdoor is er 
geen eenduidige opvatting van wat humor is en wat 
het doet. Het gevoel voor humor van een persoon staat 
dus niet vast. Door de tijd heen verandert het gevoel 
voor humor: iemand kan meer of minder humoristisch 
worden, en meer of minder onderwerpen humoristisch 
kunnen benaderen. 
Waarschijnlijk is dit ook de reden dat binnen de literatuur 
er zeer verschillende opvattingen zijn over humor. Er 
zijn grofweg drie stromingen te onderscheiden: humor 
als middel tot verlichting, humor als inconsequentie en 
humor als superioriteitsmiddel. 
De eerste stroming beschouwt humor als middel tot 
verlichting of opluchting. Hierbij zijn de onderwerpen 
waar mensen grappen over maken, onderwerpen 
waar men zich onzeker of oncomfortabel over voelt. 
Individuen maken grappen om de spanning die ze over 
deze onderwerpen hebben opgebouwd vrij te maken. 
Maar, ook, als een manier om een proefballon op te 
laten door iets aan de orde te stellen of om op iets 
kritiek te hebben (Science Jrank). Als mensen daar dan 
negatief op reageren, dan kunnen ze altijd nog zeggen: 

“Zo bedoelde ik het ook niet, het was toch maar een 
grapje!” 
De tweede stroming behandelt humor als inconsequentie. 
Hiermee wordt bedoeld dat humor datgene van de mens 
laat zien wat buiten het normale handelingspatroon 
valt. Het werk van Freud valt onder deze stroming. Hij 
zag de grappen die mensen vertelden als een kijkje 
in hun hoofd. Grappen komen volgens hem uit het 
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id of onderbewuste, terwijl ‘gewone’ communicatie 
voortkomt uit het superego, waar sociaal besef invloed 
heeft (Science Jrank).
De derde stroming ziet humor als superioriteitsmiddel. 
Door humor worden ‘lagere klassen’ op hun plaats gezet; 
zij worden gekleineerd. Dit gebeurt omdat de grapjassen 
zichzelf dan boven het onderwerp van hun humor stellen, 
en zij zichzelf zo superieur maken (Science Jrank). 

Tussen de genoemde stromingen is er grote rivaliteit, 
en een wirwar aan argumentatie waarom hun stroming 
de juiste is. Voor dit onderzoek sluit ik de rivaliteit uit, 
en maak ik gebruik van de inzichten uit alle drie de 
stromingen. 
Het onderwerp van de grap is volgens Billig sterk lokaal 
bepaald. Hij wil hiermee zeggen dat wat in bedrijf A als 
uiterst lollig wordt betiteld, in bedrijf B absoluut niet 
grappig is. Humor is sterk afhankelijk van de cultuur 
waarin de grap wordt gemaakt (Palmer 2008:88).

Nu enigszins bekend is wat humor is, is de vraag wat 
humor doet aan de orde. Olsson vond in zijn onderzoek 
twee categorieën waarin de functie van humor geplaatst 
kan worden. Enerzijds biedt humor mogelijkheden/
obstakels, anderzijds is humor bewapenend/beveiligend 
(Olssen, et al 2002:26).
Zo heeft humor heeft de mogelijkheid om te dienen voor 
gedeelde vreugde. Op feestjes wordt samen gelachen. 
Er is een prettige sfeer die mogelijkheden biedt voor 
onder andere nieuwe vriendschappen en verhoging van 
emotionele energie. Humor kan echter ook dienen als 
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obstakel. Dan zorgt humor ervoor dat er een muur wordt 
gebouwd. Dit kan gebeuren als de humor misplaatst is 
– eigenlijk is de situatie volgens de heersende waarden 
niet om te lachen – of als het mensen uitsluit. Met een 
lach wordt dan gestigmatiseerd. 
Wanneer humor als wapen dient, wordt het gebruikt als 
satire ten opzichte van anderen. Individuen wapenen zich 
dan met humor tegen het handelen of de gewoonten 
van personen door hen af satirisch af te schilderen. Maar 
humor kan ook dienen als beveiliging. Individuen die zich 
in een hachelijke situatie bevinden gebruiken humor om 
zichzelf te beveiligen tegen opmerkingen van anderen. 
Iemand die van zichzelf weet dat hij zich vreselijk heeft 
misdragen tijdens een personeelsfeestje, kan met humor 
ervoor zorgen dat iedereen erom lacht dat hij dronken 
om de nek van de baas hing. (Olssen, et al 2002) 

Boven: Cartoons worden veel gebruikt om te 
wapenen
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Om invloed uit te oefenen op het eigen face of dat van 
anderen, kan gebruik gemaakt worden van humor. Als 
iemand wordt uitgelachen door het onderwerp van 
een grap te zijn, dan kan het face van deze persoon 
verminderen. Ook kan iemand een grap maken die door 
iedereen in de groep wordt gewaardeerd, dan kan het 
face van deze persoon stijgen. 

3.3 Identiteitsvorming in het interactie ritueel
De interactie rituelen waar ik in dit onderzoek naar kijk, 
zijn interactie rituelen die zich afspelen op de werkvloer. 
Dit heeft een aantal implicaties. Allereerst zijn de leden 
van het interactie ritueel in eerste instantie alleen met 
elkaar verbonden vanwege het werk. De leden van het 
interactie ritueel zijn collega’s. Geen familie, buren of 
kennissen, maar mensen die het met elkaar ‘moeten 
doen’. Het kan best zijn dat er vriendschappen ontstaan, 
en dat medewerkers elkaar ook zien buiten werktijden, 
maar het zijn en blijven collega’s. Daarnaast hebben 
de leden elkaar niet mogen uitkiezen als lid van het 
interactie ritueel. De medewerkers zijn bij elkaar gezet, 
erin gerold of aangenomen door een leidinggevende. 
Ook kunnen de medewerkers het interactie ritueel niet 
zomaar verlaten. Ondanks strubbelingen moeten de 
medewerkers het met elkaar doen. Men kan elkaar ook 
niet volledig uitsluiten; pas als een medewerker het werk 
verlaat (en dus ook het interactie ritueel) door ontslag of 
pensioen, is hij volledig buiten gesloten. 

Ondanks deze beperkingen die verbonden zijn aan een 
dienstverband, spenderen mensen vanaf circa hun 25e 
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tot 65e levensjaar het grootste deel van hun wakkere 
tijd door op het werk. Op zich logisch, we willen immers 
geld om te overleven en om onze vrije tijd aangenaam 
door te brengen. Maar de impact van dit werk wordt 
soms vergeten. “We need work, and as adults we find 
identity and are identified by the work we do” (Gini 
1998:707). Volgens Gini vergeten we dat onze identiteit 
geconstrueerd wordt door het werk dat we doen. Het 
is niet alleen maar geld verdienen, wat het werk ons 
brengt: het is geld verdienen, het vinden van identiteit en 
het construeren van identiteit. Wat Gini zegt is eigenlijk 
niets nieuws onder de zon, dominees gaan al jaren door 
het leven als ‘de dominee’ in plaats van ‘meneer Henk 
Schilletjes’, en van de dokter weet haast niemand dat ze 
‘Greetje de Vries’ heet. Daarbij is het niet zo gek dat we dit 
niet weten, de dominee stelt zich bij huisbezoeken voor 
als ‘de dominee’ en de dokter als ‘de dokter’. Hoewel niet 
alle werknemers zich voorstellen bij hun functienaam, is 
de functie wel belangrijk voor wat en wie de werknemers 
zijn. Het zou dus zeer waarschijnlijk zijn als de identiteit 
van de medewerkers uit dit onderzoek, gevormd is en 
wordt door hun functie binnen het bedrijfsbureau. Ik zeg 
expres gevormd is en wordt. Een identiteit is namelijk 
geen vaststaand gegeven, maar variabel en steeds 
betwistbaar (Vermeulen 2001:18). De identiteit van de 
medewerkers kan dus veranderen. 

“Identity is a social and cultural phenomenon. Identity 
may be in part intentional, in part habitual and less 
than fully conscious, in part an outcome of interactional 
negotiation, in part a construct of others’ perceptions 



44

and representations, and in part an outcome of a larger 
ideological processes and structures” (Bucholtz en Hall 
2005:585). 

Volgens mij is het interactie ritueel de plek waar 
identiteiten gevormd en bestendigd worden. Het 
interactie ritueel is immers slechts ten dele bewust, is 
een plek waar ‘onderhandeling’ over face plaatsvinden, 
is bovenal een plek waarin ieders eigen perceptie van 
belang is, en is meer dan alleen het moment van de 
interactie zelf. 

Het construeren van een identiteit gebeurt door wat 
de ander is, tegen het eigen zijn af te zetten: “door - de 
eigen - identiteit te contrasteren met de identiteit van (…) 
significante anderen” (Vermeulen 2001: 15) wordt een 
identiteit gevormd. Om de identiteit duidelijk te poneren 
worden verschillende scheidslijnen gebruikt. Aan de ene 
zijde staat het ‘ik’ aan de andere zijde de ‘significante 
ander’. Bijvoorbeeld de ‘snelle jongens van Sales’ 
tegenover de ‘bleke nerds van IT’ of de ‘thuismoeders’ 
tegenover de ‘carrièretijgers’. “Symbolen, vijandbeelden 
en vocabulaires worden gebruikt om de grenzen te 
bestendigen en de eigen identiteit te waarborgen” 
(Vermeulen 2001: 18). Het gaat er bij scheidslijnen dus 
om dat tegenstellingen worden genoemd, om de eigen 
identiteit vast te houden en bekend te maken. 

In dit onderzoek speelde de hier beschreven theorie 
een belangrijke rol. Tijdens het onderzoek keek ik 
immers naar interactie rituelen om de manifestaties 
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van Management Drives te bekijken. Daarvoor was het 
belangrijk om te weten wat zich allemaal af kan spelen 
binnen het interactie ritueel. 

Wat Management Drives is en waar het voor staat, wordt 
in het volgende hoofdstuk beschreven.
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4. De locus - Management Drives

“The locus of one’s focus is the point of their greatest 
concentration.” 

Citaat afkomstig van: Locusfoc.us

Om de manifestaties van Management Drives te 
kunnen observeren en bevragen, is gebruikt 

gemaakt van interactie rituelen. Om de manifestaties van 
Management Drives te scheiden van andere manifestaties 
die zich voordoen binnen het interactie ritueel, is 
het belangrijk om te weten wat welke manifestaties, 
manifestaties van Management Drives zijn. 
Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van de waarden die aan Management drives 
ten grondslag liggen (4.1). Vervolgens wordt inzicht 
gegeven in de betekenis van de verschillende waarden 
(4.2). En tot slot volgen de ambities van Management 
Drives (4.3).

4.1 Ontwikkeling van waarden
Management Drives is gebaseerd op de theorie van 

de Amerikaanse humanistische 
psycholoog dr. C. W. Graves. 
Hij ontdekte dat mensen een 
reeks wederzijds tegenstrijdige 
waarden bezitten, en dat 
individuen begrepen kunnen 
worden door te kijken op welke 
waarde zij de nadruk leggen 
Rechts: Afbeelding van dr. Graves
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(Versnel & Koppenol 2005). Graves onderscheidde acht 
verschillende waarden. Volgens hem zou het echter niet 
bij deze acht waarden blijven. Graves dacht dat de mens 
zich zodanig ontwikkelt dat er nieuwe waardesystemen 
ontstaan, afhankelijk van de complexiteit van de wereld. 
De acht waarden die Graves onderscheidde heeft ieder 
mens in zich: “de waarden zijn als het toetsenpaneel van 
een orgel, en mensen activeren de toetsen afhankelijk 
van de condities en de manier waarop hun neurologisch 
systeem werkt” (Versnel & Koppenol 2005:7). Afhankelijk 
van de situatie en het neurologisch systeem van het 
individu worden bepaalde waarden dus dominant. Deze 
waarden zijn sturend voor de verbale en non-verbale 
acties van het individu. Management Drives voegt hier 
aan toe dat er geen directe één op één relatie is tussen 
de dominante waarden en de acties van het individu. Ook 
de talenten en competenties van het individu spelen een 
rol bij het tot stand komen van de acties. 

Elke waarde wordt gekenmerkt door een eigen benaming, 
kleur, wereldbeeld en typisch denk- en handelspatroon 
(zie tabel 2.1). 
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Waarde Wereldbeeld

Reactie van 
individu in 
termen van 
denken en 
handelen

Wil beloond 
worden voor 
....

Overleven
(beige)

Irrelevant: 
het gaat om 
overleven op 
bassaal niveau

- in leven blijven 
en voorsplanten /

Rituelen 
(paars)

De wereld en 
het leven zijn 
onveilig en 
onbegrijpelijk: 
we moeten 
ons en 
de goden 
verbinden 
door middel 
van rituelen

- blijft dicht bij 
verwanten

- creëert vaste 
tijden en rituelen

- besteedt 
aandacht aan 
de cycli van de 
natuur, leven en 
dood

- achterhaalt de 
betekenis van 
symbolen

Trouw

Macht
(rood)

De wereld is 
een jungle: 
iedereen 
vecht voor zijn 
eigen plekje; 
is prooi of 
roofdier, slaaf 
of meester

- alert voor 
gevaar

- reageert snel en 
instinctief

- begrijpt hoe 
macht werkt

- eist respect
- beschermt zijn 
naasten

- verdenkt 
anderen

Lef en power

Orde
(blauw)

De wereld is 
in principe 
chaotisch, 
en moet 
gestructureerd 
worden

- kiest een 
systeem

- structureel
- houdt zich aan 
de regels

- trouw en loyaal
- maakt af

Inspanning en 
inzet

Competitie
(oranje)

De wereld is 
een universum 
vol van kansen 
om de eigen 
positie te 
verbeteren. Als 
je je best doet, 
kan alles

- resultaat gericht
- berekent alle 
consequenties

- houdt de ogen 
open en grijpt 
naar kansen

- begrijpt dat 
inspanning 
beloond wordt

- houdt zich taai

Resultaten
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Waarde Wereldbeeld

Reactie van 
individu in 
termen van 
denken en 
handelen

Wil beloond 
worden voor 
....

Sociaal
(groen)

De wereld 
is een plek 
bewoond door 
mensen die 
in hun hart  
hetzelfde zijn, 
en allemaal 
op zoek naar 
liefde

- maakt contact 
en sluit zich 
aan bij een 
vereniging

- communiceert 
gevoelens

- geeft aandacht 
aan andermans 
emoties

- zoekt harmonie
- gaat 
ongelijkheid en 
conflict uit de 
weg

Intenties

Intellect
(geel)

De wereld is 
opgebouwd 
uit complexe 
systemen met 
hun eigen 
dynamiek, 
overlopend 
van keuzen en 
dillema’s; dit 
alles begrijpen 
is een doel en 
een garantie 
voor vrijheid

- creëert ruimte 
voor vrijheid 
van denken en 
analyseren

- zoekt naar 
onopgeloste 
problemen

- zoekt naar 
complexiteit

- reageert allees 
als hij het 
begrepen heeft

Slimme 
oplossingen

Holistisch 
(Turkoois)

De wereld is 
een netwerk 
van wederzijds 
afhankelijke 
eenheden die 
een holostisch 
organisme 
vormen

- wereldwijde 
problemen zijn 
onbelangrijk 

- ziet dat deze 
problemen om 
wereldwijde 
multidisciplinaire 
oplossingen 
vragen

- zet alledaagse 
problemen in 
perspectief

- leeft 
bescheiden

/

Tabel 2.1 Het waardenschema (Versnel & Koppenol 
2005:3-4) (Vosbergen, Management Drives) 
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De waarden zijn hierarchische, beginnend bij beige en 
eindigend met turkoois. De beige waarde wordt als 
basis gezien, omdat deze waarde bij elk levend wezen 
aanwezig is. Daarom wordt deze waarde door Graves als 
van weinig nut aangeduid om mensen en organisaties te 
begrijpen. Ook Management Drives maakt geen gebruik 
van deze waarde. De turkoois waarde is volgens Graves wel 
relevant, maar voor maar weinig mensen weggelegd. Dit 
bevestigt J. Vosbergen, medewerkster van Management 
Drives. Zij maten de holistische waarde in slechts één tot 
twee procent van alle gevallen. Vosbergen geeft ook aan 
dat Management Drives turkoois uit de test heeft gehaald, 
omdat naar het idee van Management Drives de meting 
voor de betreffende drijfveer niet betrouwbaar genoeg 
is. Daarbij zou turkoois ook niet goed gebruikt kunnen 
worden in organisationele ontwikkelingsprocessen.

De theorie van Graves is niet alleen voor Management 
Drives fundamenteel geweest. Ook voor andere 
methoden zijn Graves’ inzichten gebruikt. Graves was 
hier niet blij mee; hij was voornamelijk sceptisch over de 
zogenaamde ‘pencil and paper’ testen, waarmee mensen 
gescoord worden op hun drijfveren. Hij geloofde dat dit 
een onjuist beeld geeft. Dit vermoeden had hij, omdat 
de vormgeving van een test, het woord- en zingebruik, 
niet neutraal is. Mensen herkennen sneller woorden die 
bij hun dominante drijfveer horen, dan woorden die 
dit niet doen. Mensen met een hoge oranje en rode 
drijfveer herkennen in een tekst eerder de macht- en 
actie-elementen, en waarderen deze anders dan mensen 
met bijvoorbeeld een paarse en groene drijfveer (C.W. 
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Graves). Met ‘pencil and paper’ testen is de validiteit 
volgens Graves daarom in het geding. 
Management Drives erkent dit, maar wil eraan toevoegen 
dat de betrouwbaarheid van de test wel hoog is. Mensen 
benadrukken in een test namelijk hun drijfveer, wat de 
testuitslag juist meer duidelijkheid geeft. Daarnaast 
beroepen zij zich op de sociale wenselijkheid bij het 
invullen van de test. “Iedere drijfveer heeft zijn eigen 
sociale wenselijkheid. Oranje vindt resultaatgerichtheid 
sociaal wenselijk, terwijl groen juist medemenselijkheid 
en sociale antennes beschouwt als sociaal wenselijk. 
De test is daarop gebouwd” (Management Drives [1]). 
Volgens Management Drives kan dit eigenlijk nog sterker 
gesteld worden dan op de website staat vermeld. Zij 
zeggen namelijk dat de test juist hierop is gebouwd, om 
zo de verschillen zichtbaar en bespreekbaar te maken. 

4.2 Drijfveren 
Management Drives gebruikt zes van de acht kleuren. 
De combinatie van kleuren wordt een logica genoemd, 
omdat de volgorde van drijfveren de persoonlijke logica 
van het geteste individu weergeeft.
De logica heeft invloed op het denken, voelen en 
handelen van mensen. Zo uit het zich in de manier van 
communiceren. Zoals Graves aangaf zijn er woorden die 
bij bepaalde kleuren dominant zijn, en die juist ergernis 
kunnen opwekken bij mensen die een verwerping op 
die kleur hebben. Management Drives geeft aan dat bij 
iedere drijfveer positief en negatief vocabulaire hoort. 
Voor iemand met ‘geel’ als dominante drijfveer, worden 
de woorden; slim, creatief, vernieuwend en nieuwsgierig 
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als positief bestempeld. Woorden als; vaag, complicerend, 
kritisch en cynisch worden echter negatief bestempeld. 
Hoe hoger je op een bepaalde kleur ‘scoort’ hoe meer 
positieve labels je paraat hebt. Dit geldt ook andersom. 
Hoe hoger je verwerping is op een bepaalde kleur, hoe 
meer negatieve labels je paraat hebt. 

Het lezen van de uitslag
Op de uitslag van de test is een logicapatroon, en een 
logicavolgorde te zien. Het logicapatroon toont de 
scores van de positieve drijfveren. Hoe groter het rondje, 
hoe sterker de drijfveer. De logicavolgorde (de streepjes) 
laat zien in welke volgorde de dominante drijfveren 
worden gehanteerd in het waarnemen, denken en doen. 
In mijn geval is de volgorde: geel, oranje, blauw. De A/R 
lijn staat voor absoluut/relatief. Deze score laat zien in 
hoeverre je jezelf bezighoudt met de vraag of dit werk 
voor jou wezenlijk relevant is, in het licht van wat je met 
jouw leven wilt. Daarnaast staat de verwerpingscore die 
aangeeft waar je een hekel aan hebt. Ook hier geldt, hoe 
groter het rondje, hoe sterker de negatieve gevoelens 
die je rond een drijfveer hebt. Tot slot geeft de uitslag 
van de test de energiebalans aan. Door middel van de 
plusjes en minnetjes wordt duidelijk welke drijfveren 
positieve dan wel negatieve energie geven. Hoe groter 
het teken, hoe sterker het effect.

Rechts: 
Uitslagen 
van mijn 
test
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Maar er zijn ook woorden die bij alle logica een 
positief beeld schetsen. Bij het woord ‘kwaliteit’ is dit 
bijvoorbeeld het geval. “Oranje benoemt dat als “goed 
luisteren naar de klant en daar flexibel op reageren”, 
blauw als “procedures vastleggen en uiteraard: afspraak 
is afspraak” (Management Drives, 11).
Dit gegeven heeft gevolg voor de manier waarop je elkaar 
aan kunt spreken. Als bekend is welk logica iemand heeft, 
kun je bepaalde woorden expres wel of niet gebruiken. 
Het is echter verraderlijk om dit inzichtloos toe te passen. 
Iedereen heeft immers zelf ook een logica, en duidt het 
handelen van anderen in eerste instantie volgens zijn 
eigen logicapatroon. Geheel objectief handelen is dus 
niet mogelijk, je kijkt immers vanuit je eigen bril naar de 
gebeurtenis.
Een andere implicatie die dit heeft, heeft betrekking op 
de realiteit. Volgens Management Drives willen mensen 
met een grote blauwe drijfveer graag orde. Als zij zich 
in een organisatie beklagen over een gebrek aan orde, 
dan moet men dit met een korreltje zout nemen. “Veel 
meningen zeggen niets over de realiteit. Uiteindelijk is 
iemands mening weinig meer dan een uitspraak die het 
verschil tussen eigen waarden en die van de organisatie 
illustreert” (Versnel & Koppenol 2005:82). Met de 
methode wordt aangegeven, dat leidinggevenden de 
woorden van hun medewerkers moeten afwegen tegen 
het persoonlijk profiel van de medewerker. ‘Blauwen’ 
die klagen over een gebrek aan orde, zijn interessant 
omdat dit iets zegt over hun positie ten opzichte van de 
organisatie, maar het zegt niets over de status van orde. 
Pas als ‘blauwen’ klagen over een teveel aan orde moet 



54

men gewaarschuwd zijn. Een leidinggevende moet zich 
ook gewaarschuwd voelen, als medewerkers aangeven 
dat er een gebrek is aan orde, structuur of afspraken, 
terwijl zij een verwerping op blauw hebben. Blauwen 
zijn van nature immers niet zo happig op orde, en als 
zij zullen een gebrek aan orde niet snel als vervelend 
ervaren. Management Drives voegt hier echter aan toe 
dat dit niet ongenuanceerd bekeken mag worden. De 
invloed van cultuur is immers ook van belang. Daarnaast 
hebben mensen soms wel behoefte aan het positieve 
van een kleur, bijvoorbeeld bij ‘blauw’ orde, afspraken, 
maar hebben mensen een hekel aan het negatieve van 
een kleur, bij ‘blauw’ is dat bijvoorbeeld bureaucratie en 
starheid. 

4.3 Ambities
Management Drives heeft meerdere ambities. Zo is er 
een vijfstappenplan ontwikkeld om cultuurverandering 
binnen de organisatie succesvol te laten verlopen en 
worden er handreikingen aan managers gegeven. Onder 
andere wordt de leidinggevende gewaarschuwd voor 
zijn blinde vlekken ten gevolge van zijn eigen logica. 
Ook wordt aangegeven welke interventies en vormen 
van waardering mensen motiveren of juist demotiveren. 
Voor een hoofdzakelijk gele groep is het bijvoorbeeld 
motiverend om het hele plaatje te presenteren, of een 
intellectueel debat aan te moedigen. Wat deze gele groep 
echter demotiveert is het invoeren van regels die niet 
uitgelegd (kunnen) worden, of door weinig aandacht te 
besteden aan concept en strategie. Daarnaast wordt met 
behulp van spiralen inzichtelijk gemaakt of medewerkers 
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zich in een negatieve zone of juist een positieve zone van 
hun energieniveau bevinden.  Management Drives voegt 
hier nog aan toe dat Management Drives een model is 
dat open communicatie bevordert, doordat het mensen 
bewust maakt van hun eigen bias in het beoordelen van 
gedrag van anderen en de misinterpretaties die daarbij 
kunnen optreden.

De locus is bekend: Management Drives. Nu is het tijd 
om eens nader kennis te maken met het bedrijfsbureau.

Boven: De energiespiralen volgens Management Drives. 
Als je in een goede bui bent, zit je in de top van de spiraal. 
Als je in een slechte bui bent, komt je gedrag meer overeen 
met de onderkant van de spiraal. 
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5. De achtergrond van het    
bedrijfsbureau

“Ware ontdekkingen hebben minder te maken met het 
zoeken naar nieuwe continenten dan met het leren kijken 
met nieuwe ogen.”
Marcel Proust (1871 – 1921) 

“Wat we zien hangt hoofdzakelijk af van waar we naar 
kijken.”
Sir John Lubbock (1834 – 1913)

De achtergrond is niet onbelangrijk, als je iets wat 
je ziet wilt begrijpen. Door een gebeurtenis een 

achtergrond te geven wordt het waardeoordeel dat aan 
de gebeurtenis hangt, soms heel anders. Daarom wordt 
in dit hoofdstuk de achtergrond van het bedrijfsbureau 
gegeven. Omdat de achtergrond verhelderend is 
om gebeurtenissen uit het heden, in perspectief te 
plaatsen. Achtergrondaspecten die aan bod komen zijn: 
het gebouw (5.1), het ontstaan van het bedrijfsbureau 
(5.2), de leden van het bedrijfsbureau (5.3), de ruimte 
binnen het bedrijfsbureau (5.4), en de aansturing 
van het bedrijfsbureau (5.5.) Ook wordt beschreven 
hoe Management Drives in het bedrijfsbureau is 
geïntroduceerd (5.6).

5.1 Hogeschool INHOLLAND, Overveen
Als de trein station Haarlem verlaat, en rustig doorboemelt 
naar station Overveen, wordt aan de linkerkant van het 
spoor het gebouw van INHOLLAND zichtbaar. Als de 
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trein vervolgens in Overveen stopt, lopen de wagons 
leeg. Een grote stoet jongeren trekt gezamenlijk langs 
de plaatselijke Albert Heijn, over de geasfalteerde weg, 
langs braakliggend terrein, naar de hoofdingang van 
Voor de draaideuren staan rokers, die enige beschutting 
zoeken tegen de zeewind.
Als je door de draaideuren van de hoofdingang gaat, 
wordt een grote hal zichtbaar. In het midden van de hal 
is de receptie die mij doet denken aan een eikeldopje. 
Verder staan er grote gele banken, en hokjes waar je 
plaats kan nemen om met enige privacy een gesprek te 
voeren.  Achter de receptie blijkt de kantine te zijn. Het 
eetgedeelte heeft de sfeer van een Amerikaans eetcafé, 
door de vaste hoekbanken met tafels in het midden. Aan 
de muren hangen televisies die constant aanstaan op 
MTV, TMF of de informatiezender van INHOLLAND. 
Als je door de gang aan de linkerkant van de hal loopt, 
en de eerste trap opgaat kom je bij de afdeling HRM. 
Wanneer daar de deur achter je dicht valt, hoor je niets 
meer van de bedrijvigheid die beneden kenmerkt. Op 
deze afdeling is het bedrijfsbureau gevestigd. 

5.2 Ontstaan van het bedrijfsbureau
Begin 2007 is het bedrijfsbureau als een project van 
de grond gekomen. Tot dat moment was de dienst 
HRM een verzamelplaats van allerlei afdelinkjes: er 
was een servicecenter, een expertisecentrum, een 
loopbaanadviescentrum, er waren mensen bezig met het 
casemanagement van het HBO, er was functioneel beheer, 
een salarisverwerking. Eigenlijk was het onduidelijk wat er 
allemaal was. De toenmalige ad-interim directeur van de 
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Van links naar rechts:
- INHOLLAND’s aanzicht 
vanaf het braakliggend 
terrein 

- de gang richting de trap
- de trap naar de verdieping 
van HRM

- het bord
- de koffiecorner op de 
afdeling

- het ‘eikeldopje’ in de 
ontvangshal

- de trein van Overveen
- de gang op de afdeling 
HRM

- de kantine
- de toegangsdeuren naar 
de ontvangshal

- een kantoor van de 
medewerkers

- de faciliteiten op de 
afdeling
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dienst HRM vond dat de situatie een te rommelige indruk 
gaf. Daarom moest er een reorganisatie plaatsvinden. 

Voor het bedrijfsbureau werd een kwartiermaker 
aangesteld die de zaak op de rit ging zetten. Het 
bedrijfsbureau is na enkele maanden gevormd, maar het 
is onder de medewerkers geen geheim dat ze vinden 
dat de kwartiermaker het bedrijfsbureau niet juist tot 
stand heeft doen komen. 

Enkele gedachten van medewerkers over het 
totstandkomingproces van het bedrijfsbureau.

“Hij was gewoon iemand die projecten deed binnen 
INHOLLAND en waarvan men toen dacht, dat is wel het 
aangewezen figuur om het bedrijfsbureau te gaan trekken, 
als kwartiermaker.” 4

“Dat is een verwarrende situatie geweest, die (de 
kwartiermaker) heeft dat een beetje laten lopen en 
gebeuren in de verwachting dat professionals dan vanzelf 
ook het goede gaan doen met elkaar. Dat is niet helemaal 
gelukt.” 3

“Ik kreeg een gesprek met de toenmalige kwartiermaker. 
En toen zei hij: “Ja, ik wil een gesprek met je om te 
kijken wat jij wilt doen binnen het bedrijfsbureau.” Ik zeg: 

“Doe mij maar de salarisverwerking.” Waar ik natuurlijk 
helemaal geen kaas van heb gegeten. Dus hij zat echt 
zo te kijken: “Dit is niet de bedoeling!” Haha. … Toen 
zijn we gaan inventariseren: wie doet wat? Daar hebben 
we een overzicht van gemaakt. Toen hebben we drie 
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bijeenkomsten gehad, met die kwartiermaker, waarbij 
iedereen ging vertellen wat ze deden. Nou, ik had altijd 
de mazzel dat iedereen al geweest was, en dan was ik als 
laatste aan de beurt. … En dan zei ik: “Volgens mij is het 
allemaal al wel benoemd. Klaar!” 1

Dat het proces niet goed heeft beklijft bij de medewerkers, 
blijkt uit het feit dat sommigen van hen nog steeds een 
overheersend gevoel hebben van: “Waarom? Wat is 
het nut van het bedrijfsbureau?” Dit gevoel wordt door 
zeker twee factoren veroorzaakt. Ten eerste hebben de 
medewerkers tijdens het vormingsproces het gevoel 
gehad (en sommigen hebben dit gevoel nog steeds) 
dat hun functie niet binnen de andere afgebakende 
onderdelen paste. Maar omdat de taak toch uitgevoerd 
moest worden, hebben zij het idee dat de ‘einzelgängers’ 
bij elkaar zijn gezet. De groep die zodoende ontstond, 
werd het bedrijfsbureau genoemd. “Ik zie daarom niet 
per se de noodzakelijkheid voor de samenstelling van het 
bedrijfsbureau zoals het nu is.” 5 
Een tweede factor is dat de medewerkers eigenlijk niet 
weten wat ze aan het doen zijn, of wat de taak van 
het bedrijfsbureau is: “De taak van het bedrijfsbureau… 
dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.” 1 Dat dit 
gevolgen heeft voor de huidige stand van zaken binnen 
het bedrijfsbureau, wordt in het volgende hoofdstuk 
duidelijk.

5.3 Leden van het bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau bestaat uit acht medewerkers en 
één leidinggevende. Drie van de acht medewerkers zijn 
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vrouw, evenals de leidinggevende, en vijf medewerkers 
zijn mannelijk. De leeftijd van de medewerkers varieert 
van in de dertig tot in de zestig jaar. De manier 
hoe de medewerkers tegenover hun werk staan is 
medeafhankelijk van hun leeftijd. De jongere garde kijkt 
met een frisse blik naar het werk, en ziet potentie tot 
verandering en verbetering. De medewerkers rond de 
vijftig jaar zien mogelijkheden tot verandering, maar 
vinden de status quo ook prima. En de medewerkers 
die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, kijken 
enigszins weemoedig terug op het verleden en schudden 
hun hoofd bij acties uit het heden. Verandering vinden 
zij prima, en mogelijkheden tot verbetering in overvloed, 
maar zij zien zichzelf niet meer als een drijvende kracht, 
maar willen best meelopen als het moet. 

De huidig leidinggevende is niet vanaf de start bij 
het bedrijfsbureau betrokken geweest. Nadat het 
bedrijfsbureau uit de projectfase kwam, is begonnen 
met de overdracht naar de huidige leidinggevende. 
Deze had voorheen een coördinerende functie binnen 
de dienst HRM op de afdeling servicecenter. Het 
servicecenter is het eerste loket waar medewerkers van 
INHOLLAND terecht kunnen met hun vragen. Vragen 
die het servicecenter niet kan beantwoorden, of vragen 
die gespecialiseerd zijn, worden doorgespeeld naar 
het bedrijfsbureau. Momenteel is de leidinggevende 
van het bedrijfsbureau ook de leidinggevende van het 
servicecenter. 

De medewerkers die bij het bedrijfsbureau werken 
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hebben niet allemaal dezelfde mening over het feit of ze 
sinds de start van het bedrijfsbureau bij het bedrijfsbureau 
werken. Dit kan verklaard worden doordat iedereen een 
eigen mening heeft over de duur van het bestaan van 
het bedrijfsbureau. De een zegt er een jaar te werken, de 
andere twee jaar, iemand noemt vier jaar, weer een ander 
noemt anderhalf jaar, sommigen net een paar maanden, 
en anderen houden dit niet bij omdat “het toch niet echt 
uitmaakt:”. Dat de meningen over de duur zo uiteen 
lopen, komt waarschijnlijk omdat de medewerkers 
geen daadwerkelijke transitie in functie of taak hebben 
ervaren toen het bedrijfsbureau, daadwerkelijk het 
bedrijfsbureau werd. 

5.4 Ruimte
De acht medewerkers zijn verdeeld over drie kantoren 
binnen de afdeling. De samenstelling van de subgroepjes 
is niet altijd geweest zoals het nu is. In het begin had de 
kwartiermaker de medewerkers volgens zijn inzichten 
bij elkaar gezet. Toen de huidige leidinggevende aan 
het roer kwam bij het bedrijfsbureau, heeft zij nieuwe 
subgroepjes gevormd. Dit heeft ze gedaan door te 
kijken naar de terreinen waarop de medewerkers werken 
en door te kijken naar hun doelgroepen. Voor sommige 
medewerkers is de nieuwe samenstelling prettig, omdat 
ze vinden dat ze nu meer aansluiting hebben binnen 
één kamer. Anderen zien het nut van de verandering 
niet in, maar het maakt hen ook weinig uit dat er een 
verandering in kamerindeling is geweest. 

In het grootste kantoor van de drie kantoren zijn drie 
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medewerkers gevestigd. Er staan vier bureaus. Dit vierde 
bureau staat leeg en wordt af en toe in gebruik genomen 
door flexwerkers die niet in het bedrijfsbureau werkzaam 
zijn, maar wel binnen de dienst HRM. Het nadeel van 
het kantoor is, dat er geen ramen open kunnen en de 
warmte erg blijft hangen. Door de glazen wanden is dit 
een ‘open’ kantoor waar alle voorbijgangers duidelijk 
naar binnen kunnen kijken. In het aangrenzende kantoor 
zijn twee medewerkers onder gebracht. Hun bureaus zijn 
naar elkaar gericht. Er staat een losse tafel in het kantoor 
waar gasten eventueel aan kunnen zitten, of waar een 
bespreking aan gehouden kan worden. Het kantoor 
hiernaast, is het laatste kantoor van het bedrijfsbureau. Dit 
kantoor oogt het kleinst omdat er veel in de kamer staat. 
De drie bureaus die in de kamer staan worden allemaal 
bezet door medewerkers van het bedrijfsbureau. 
In het midden van de afdeling is een open ruimte. Hier 
staan (papier)containers, het kopieerapparaat, de printer, 
maar ook het koffieapparaat en de waterfles. Deze ruimte 
is de plek voor een kort gesprekje over zowel werk als 
privé, en het lanterfanten als men op elkaar wacht. De 
ruimte wordt gebruikt door alle medewerkers van de 
dienst HRM. 
Als de ruimte wordt overgestoken kom je bij het kantoor 
van de leidinggevende. Dit kantoor deelt zij met de 
directeur van de dienst HRM. 

5.5 Aansturing
De directeur is een tijdje afwezig geweest en zijn 
hernieuwde aanwezigheid heeft effect op de medewerkers 
van het bedrijfsbureau. Zo vraagt hij zaken van hen die 
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ze niet gewend zijn te leveren, of op zo’n manier waar 
ze hun bedenkingen bij hebben, maar aan de andere 
kant vinden ze het ook prettig dat er weer een directeur 
aanwezig is die een duidelijke lijn kan uitzetten.

De manier waarop leidinggevenden en directeuren in 
het verleden aanstuurden en de manier waarop dit nu 
gebeurt, is van belang voor de medewerkers. Hoewel 
iedereen een mening heeft, lopen de meningen over de 
stijl van aansturing uiteen. De een vindt het nu prettig, 
terwijl de ander liever terug wil naar hoe het vroeger 
was. 

De medewerkers hebben een verschillende kijk op en 
waardering voor de aansturing. 

“We hebben een nieuwe directeur, en we hebben nieuw 
management en die willen op dit moment geen fouten 
maken.” 2

“De sfeer is wel goed. Vroeger was het wel anders. Toen 
was de sfeer echt minder, maar de laatste jaren, twee 
jaar denk ik, is de sfeer wel vooruit gegaan. … Ik denk 
doordat die ander weg is, is de sfeer beter geworden. Er is 
een TOTAAL andere sfeer, een goede sfeer eigenlijk. Door 
de opmerkingen van die vorige, was de sfeer toch wat 
grimmiger. Dus… ik denk doordat die weg is gegaan, is 
het echt een stuk erop vooruit gegaan.” 9

“Die vorige directeur, die had een duidelijke stijl. Die was 
veel minder van het detail, en veel meer van, in mijn ogen, 
besturen dan wel managen. Dat is heel anders dan dat 



66

je een directeur hebt, die in mijn ogen, heel sterk op de 
controle zit, alles achter de komma wil hebben. … Er wordt 
nu heel snel vanuit veronderstellingen, en vanuit dogma’s 
gedacht.” 5 

“Vroeger, toen was het echt schering en inslag. Allemaal 
adhoc!” 4

5.6 Management Drives
De reden waarvoor Management Drives wordt gebruikt 
is onduidelijk. De leden van het bedrijfsbureau hebben 
hier afwijkende meningen over. Een van de leden ziet 
een bijeenkomst die niet lekker liep, als de aanleiding 
voor het gebruik van Management Drives. Tijdens die 
bijeenkomst van het bedrijfsbureau lieten verschillende 
medewerkers zich uit de bijeenkomst halen. Dit werd als 
storend ervaren. Daarop is gezegd: “Dit is dus wat met 
elkaar doen, en dit is wat het niet zou moeten zijn. Dus als 
we met elkaar moeten overleggen, dan moeten we dat dus 
leren op de een of andere manier. En we moeten leren om 
afspraken met elkaar te maken en ook ons aan die afspraak 
te houden.” 3 Management Drives werd gezien als de 
mogelijkheid om te leren overleggen en om elkaar aan 
afspraken te houden. Een ander lid van het bedrijfsbureau 
ziet een eigen rol in de keuze voor Management Drives. 
Tijdens een overleg met de leidinggevende zou het 
lid een balletje opgegooid hebben over Management 
Drives, als mogelijk hulpmiddel om het bedrijfsbureau 
te smeden. 5 Anderen zien de leidinggevende als 
initiatiefneemster voor het Management Drives traject. 
Gedachten over de reden verschillen echter: “De meeste 
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hadden de test al eens gedaan, dus het was gemakkelijk” 1 
“Management Drives is een methode, niet een manier, om 
de medewerkers niet langs elkaar heen te laten werken. 
En dat wil de leidinggevende graag. Die wil grip op de 
zaak.” 2 “Tja, vast vanwege onze kleuren…” 4 “Omdat 
Management Drives bijdraagt als een soort motiverend, 
initiërend, stimulerend geheel, wat bijdraagt aan een 
betere organisatie.” 6 
Hoewel de meningen uiteen lopen, vindt iedereen dat 
Management Drives iets doet. Of het nu als methode of 
manier gezien moet worden, Management Drives doet 
iets dat bijdraagt aan het beter functioneren van het 
bedrijfsbureau. 

Op 2 oktober 2007 is het Management Drives traject 
voor het bedrijfsbureau gestart. Onder leiding van een 
consultant van Management Drives werd in Zandvoort 
de hele dag gesproken over de kleuren van Management 
Drives, de persoonlijk profielen en het groepsprofiel. 
Enkele medewerkers hielden een presentatie over het 
reilen en zeilen binnen het bedrijfsbureau, maar het 
belangrijkste van de dag was het vertellen over de zwakke 
en sterke punten van de afzonderlijke medewerkers in 
het licht van hun profiel. Dit laatste onderdeel zorgde 
bij veel medewerkers voor een ‘A-ha!’ moment. Het 
werd duidelijk waarom iemand reageert zoals hij doet, 
en waarom de samenwerking niet altijd vlot verloopt: er 
ontstond wederzijds begrip. 
Van deze bijeenkomst zijn geen notulen gemaakt waaruit 
duidelijk wordt hoe de dag is verlopen, of wat er gezegd is. 
Enkele medewerkers betreuren dit, omdat ze zelf tijdens 
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de dag niet alles hebben opgeschreven, en soms terug 
zouden willen grijpen op de inzichten die naar voren zijn 
gebracht. Na de bijeenkomst van 2 oktober zou snel een 
vervolgbijeenkomst komen. Door meerdere oorzaken, 
waaronder ziekte, is deze bijeenkomst niet geweest. 

De achtergrond van het bedrijfsbureau is nu bekend. In 
het volgende hoofdstuk worden de manifestaties van 
Management Drives beschreven die in dit bedrijfsbureau 
naar voren zijn gekomen. 
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 Hoe je kijkt, maakt uit voor wat je ziet
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6. Manifestaties van Management 
Drives

“Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, op 
het moment dat een enkele man er naar kijkt met in zijn 

hoofd het beeld van een kathedraal.”
Antoine de Saint-Exupéry Frans schrijver (1900-1944)

Bij het kijken naar de interactie rituelen in het 
bedrijfsbureau werden de manifestaties van 

Management Drives zichtbaar. Zo manifesteerde 
Management Drives zich bij het gebruik van humor, in het 
taalgebruik tijdens bijeenkomsten, daar waar professionals 
zichzelf aan het werk zagen en bij de onzekerheid over 
het bestaansrecht van het bedrijfsbureau. Eigenlijk 
manifesteerde Management Drives zich altijd daar, waar 
het identiteitsvraagstuk op tafel lag. In dit hoofdstuk ga ik 
allereerst in op de manifestaties van Management Drives 
(6.1 – 6.4). Vervolgens beschrijf ik de ongebondenheid 
binnen het bedrijfsbureau (6.5). Hierna ga ik in op de 
constructie van de eigen identiteit aan de hand van de 
inzichten van Management Drives (6.6). Ook komt het 
verbindende van manifestaties aan bod (6.6). Tot slot ga 
ik in op de manifestaties van Management Drives (6.7).

6.1 Manifestatie 1: Humor
De eerste keer dat ik een manifestatie van Management 
Drives zag, was toen medewerkers humor toepasten in 
het interactie ritueel. Nadat dit me de eerste keer was 
opgevallen, zag ik het steeds vaker terugkomen, zij het 
op verschillende manieren. 
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Bijvoorbeeld wanneer spanning werd doorbroken. Dit 
gebeurde toen een van de medewerkers kritisch op 
zichzelf was. De medewerker beschreef van zichzelf een 
slechte karaktereigenschap. De overige medewerkers 
lieten de persoon het boetekleed aantrekken, en gaven 
hem de ruimte om zijn fouten uit te spreken. Toen de 
medewerker dit gedaan had, bleef het even stil. Toen zei 
de zelfkritische medewerker: “Maar ach… tja. Zo ben ik 
nu eenmaal! Hahaha!” 1 
In het licht van de theorie van Goffman heeft de 
zelfkritische medewerker zichzelf in een benarde positie 
gebracht. Hij heeft ervoor gezorgd hij face kon verliezen. 
Goffman beschrijft dat er verschillende methoden zijn 
om dan toch face te redden. Een methode is om de 
gemaakte opmerking aan kracht te doen inboeten door 
gebruik te maken van humor: “Any claims regarding 
self may be made with belitteling modesty, with strong 
qualifications, or with a note of unseriousnes” (Goffman, 
1967:16). In het interactie ritueel hing na de zelfkritiek, 
de vraag in de lucht of de medewerker daadwerkelijk 
face ging verliezen. Dit zorgde voor een zekere spanning 
in de groep. De grap die de medewerker zelf maakte, 
kan op basis van Goffman’s theorie geïnterpreteerd 
worden als een manier van de medewerker om face te 
behouden. Nadat de medewerker zelf begon te lachen, 
begonnen anderen mee te doen. Doordat zij meelachten, 
aanvaardden zij de reddingspoging van de medewerker 
om geen face te verliezen. 
De manifestatie van Management Drives komt 
terug in het fragment: “Zo ben ik nu eenmaal!”. De 
medewerker rechtvaardigde zijn karaktereigenschap 
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vanuit de rechtvaardiging die Management Drives hem 
verleende. De medewerker had zojuist aangegeven dat 
hij een ontvangen brief ronduit te ongestructureerd 
vond, en dat hij daar woorden over had gehad. Uit de 
Management Drivestest was als dominante drijfveer de 
kleur ‘blauw’ bij de medewerker naar voren gekomen. 
Deze kleur staat binnen het bedrijfsbureau bekend als te 
structurerend en te ordelijk. De medewerker gebruikte 
dit ‘inzicht’ als excuus voor zijn karaktereigenschap en 
de woordenwisseling.

Maar niet altijd wordt het inzicht als excuus gebruikt. 
Ook wordt het inzicht in een grap verpakt om op een 
andere manier de spanning te doorbreken. 

Er wordt gebrainstormd over wat typisch een 
karaktereigenschap is bij de kleur ‘blauw’. In de groep 
wordt gezegd: “Met blauw maak je af!” “Hoe bedoel je 
dat?” vraagt iemand. Niemand zegt iets. Het blijft even stil. 
Een van de medewerkers zegt dan: “X, met het zweepje!” 
Iemand anders zegt daarop: “Jaa! We gaan elkaar 
afmaken!” Er wordt na deze opmerking hard gelachen 
door alle medewerkers.
(Uit: observatie 13 maart 2008)

Het moment van stilte, was niet een standaard moment 
van stilte. Dit werd veroorzaakt door de manier waarop 
werd gevraagd: “Hoe bedoel je dat?”. Doordat de respons 
een grap was, ging men niet verder in op de vraag. Nadat 
iedereen was uitgelachen, werd er over gegaan op de 
bespreking van een andere kleur. Er is nooit antwoord 



73

gegeven op de eerste vraag. 
In dit fragment speelt face een belangrijke rol. Blijkbaar 
speelde er iets binnen het interactie ritueel waardoor 
de vraag van de medewerker niet resulteerde in een 
antwoord, maar tot een gespannen stilte leidde. Een 
van de andere medewerkers probeert deze spanning 
te doorbreken door een derde medewerker als centraal 
persoon in een grap in te zetten. Hierom werd echter niet 
gelachen, wat de spanning verder opbouwde. Pas toen 
een vierde medewerker zei: “We gaan elkaar afmaken!” 
werd er gelachen. Niemand van de overige medewerkers 
wilde dat iemand face verloor. 
Zoals uit het derde hoofdstuk naar voren kwam, is het 
volgens Goffman ieders bedoeling om zijn bestaande 
face te behouden. Dat er niet gelachen werd om de 
grap waarin een van de medewerkers centraal werd 
gezet, is daarom begrijpelijk; iemand zou dan immers 
face verliezen omdat hij het onderwerp van een centrale 
grap is. Hierdoor zou deze persoon uitgesloten worden 
van de rest van de groep. Maar de betreffende persoon 
heeft in de groep een te hoog aanzien om uitgesloten te 
worden. Het face dat deze persoon heeft opgebouwd in 
eerdere interactie rituelen is te sterk om hier neergehaald 
te worden. Daarom werd er niet gelachen om de grap, 
waarin deze persoon centraal stond. Pas toen de hele 
groep in de grap betrokken werd, ging men lachen. 

Een andere manier waarop humor werd gebruikt, was 
om fouten weg te lachen. Toen ik op een ochtend bij het 
bedrijfsbureau binnenkwam, liep een van de medewerkers 
op mij af. Blijkbaar was er iets mis gegaan binnen de 



74

communicatie van het bedrijfsbureau, en hierdoor was 
een fout ontstaan. De medewerker vertelde mij lachend 
dat er weer eens “zo dicht mogelijk langs elkaar heen” 8 
was gepraat, waardoor een fout was ontstaan. Met een 
glimlach vroeg ik: “O, ja?” “Jaha!” zei de medewerker. 
En lachend liep hij verder. Dezelfde medewerker had 
mij eerder verteld dat hij het kenmerkend voor het 
bedrijfsbureau vond dat er zoveel gepraat, maar zo 
weinig gezegd werd. Hij vertelde dat hij dit ook zag 
terugkomen in het groepsprofiel van het bedrijfsbureau. 
Door een combinatie van de kleuren, vertelde hij, kon 
de manier van communiceren binnen het bedrijfsbureau 
eigenlijk ook niet anders. Ook deze medewerker gebruikt 
de inzichten van Management Drives als excuus voor 
een ‘fout’ van het bedrijfsbureau. 
Hoewel de medewerker onderdeel is van de 
miscommunicatie schuift de medewerker de schuld af 
naar het bedrijfsbureau. Hij ziet zichzelf niet persoonlijk 
aansprakelijk, maar stelt het bedrijfsbureau aansprakelijk 
voor de miscommunicatie. In mijn opvatting identificeert 
de medewerker zichzelf niet met het bedrijfsbureau, maar 
stelt hij het bedrijfsbureau juist als de ‘significante’ ander 
voor. Het is hij aan de ene kant, en het bedrijfsbureau aan 
de andere kant. De medewerker lijkt zich niet te beseffen 
dat het groepsprofiel van het bedrijfsbureau opgemaakt 
is uit mede zijn eigen profiel. Hij is eigenlijk zelf (ook) 
bedrijfsbureau. 

6.2 Manifestatie 2: Bescherming
Management Drives manifesteerde zich ook wanneer 
de medewerkers hun ongenoegen uitten. Dit gebeurde 
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onder andere tijdens de bijeenkomst van 13 maart. 

De instructrice geeft aan wat de bedoeling van de middag 
is. Ze zegt dat het misschien mogelijk is om te kijken of er 
een goede combinatie van drijfveren is te maken, tussen 
de verschillende medewerkers. Dit houdt in dat er wordt 
gekeken naar de kleuren, om medewerkers bij elkaar 
te zetten. Een van de medewerkers zegt dat hij het niet 
begrijpt, omdat je het toch gewoon moet doen met de 
mensen die er zijn. De medewerker heeft namelijk dezelfde 
kleur als de persoon met wie hij functioneel samenwerkt. 
Hij zegt: “Wat nou, als ik geen link heb met iemand met wie 
ik functioneel zou moeten werken, wat dan?” “Dan vlieg 
jij er gewoon uit!” zegt een van de andere medewerkers 
gekscherend. De overige medewerkers beginnen te 
lachen. Er wordt verder niet ingegaan op de vraag die de 
medewerker stelde.
(Uit: observatie 13 maart 2008)

In dit fragment manifesteert Management Drives zich 
als methode om medewerkers bij elkaar te zetten in 
groepen. Er wordt dan niet gekeken naar de functies van 
medewerkers, maar naar hun individuele drijfveren. 
De medewerker die zegt dit niet te begrijpen wordt 
door de overige medewerkers betiteld als ‘obstakel’. 
Hoewel hij een legitieme vraag stelt, wordt hier niet 
op gereageerd, maar wordt op een ‘grappige manier’ 
eigenlijk gezegd dat hij niet zo moeilijk moet doen. De 
medewerker wordt op zijn plek gezet, door een van de 
andere medewerkers. Doordat de overige medewerkers 
gaan lachen, wordt de manier waarop de medewerker 
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op zijn plek werd gezet, gezien als een: “gezamenlijke 
overeenkomst dat de gekozen actie juist was” (Goffman, 
1967:11). 
Of de medewerkers het idee of de persoon die het idee 
voorstelde beschermden, lijkt in eerste instantie niet 
duidelijk. Maar tijdens de bijeenkomst is het idee in zijn 
geheel niet meer van de grond gekomen. Toen een van 
de medewerkers vroeg waarom dit niet gebeurde werd 
er niet gereageerd. Achteraf werd er over het incident 
door de snerende medewerker gezegd: “Ja, en toen 
heb ik X volgens mij wel even goed laten weten dat hij 
zijn mond moest houden. Haha.” 1 Een ander zei over 
hetzelfde incident: “Ja, die medewerker heeft op alles wat 
de leidinggevende aandraagt iets aan te merken, daar 
moet hij gewoon mee op houden.” 4 En weer een ander 
zei: “Oh, dat? Daar kijk ik niet meer van op. Hij is zo geel, 
hij doet dat altijd.” 7 
In dit interactie ritueel was het niet de directe situatie 
die voor de reacties zorgde, maar de naam die de 
medewerker voor zichzelf heeft opgebouwd. Hierdoor 
werd zijn opmerking ongeacht de relevantie ervan, als 
irrelevant beschouwd. Daarnaast was het volgens mij 
ook niet zo, dat de medewerkers geïrriteerd waren 
doordat het idee, groepen samenstellen op basis van 
kleur, aangevallen werd, maar doordat de medewerker 
tegen een voorstel van de leidinggevende inging. De 
medewerkers lijken het face van hun leidinggevende, met 
de grap, te willen beschermen. Als zij werkelijk wilden 
dat er groepen samengesteld werden op basis van kleur, 
en dat daar geen kritiek op geuit mocht worden, dan 
zouden zij dit in het vervolg van de bijeenkomst immers 
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naar voren hebben gebracht. 

6.3 Manifestaties 3: Kritiek geven
Tijdens terugkoppelingsmomenten waren ook de 
manifestaties van Management Drives zichtbaar. Dit wordt 
volgens de medewerkers gedaan om de boel luchtig te 
houden. Een vervelende evaluatie wordt volgens hen 
een stuk minder vervelend als je er een grapje bij maakt. 
De grappen worden gemaakt met woorden verkregen 
uit het vocabulaire van Management Drives. 
Zo was er de situatie dat een medewerker te horen kreeg 
dat het stuk dat hij ingeleverd had, te uitgebreid was. 
Het had kernachtig moeten zijn, zonder de voor- en 
tegenargumenten. Dit werd aan de medewerker te kennen 
gegeven, door gebruik te maken van de Management 
Drives-inzichten over de medewerker. Het stuk was te 
‘geel’, en er hadden meer ‘blauwe’ en ‘oranje’ elementen 
in moeten zitten. Volgens mij durfde de medewerker 
niet rechtstreeks te zeggen wat ze dacht. Door gebruik 
te maken van de taal van Management Drives, en de 
profielen die verkregen zijn met behulp van Management 
Drives, lijkt er een legitimatie te zijn om te uiten wat 
werkelijk gedacht wordt. Dat sommige medewerkers de 
taal van Management Drives ook daadwerkelijk zo zien, 
blijkt uit het volgende citaat: “Het is een veilig terrein 
om het over een persoon of persoonlijke eigenschappen 
te hebben. Het is een veilige manier.” 3 
Uit het profiel van Management Drives blijkt dat de 
betreffende medewerker voornamelijk ‘geel’ is. Het 
is volgens de medewerkers daarom ‘logisch’ dat de 
medewerker te ‘geel’, en te weinig ‘blauw’ en ‘oranje’ in 
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zijn werk laat zien.
“Symbolen en vocabulaire worden gebruikt om de grenzen 
van een identiteit te bestendigen en waarborgen.” 
(Vermeulen, 2001: 15) In het bedrijfsbureau geven 
de medewerkers elkaar met de taal en symbolen van 
Management Drives een identiteit. Iemand is ‘geel’, of 
‘blauw’, of ‘oranje’ of… 

6.4 Manifestatie 4: Stigmatiseren
De manifestaties van Management Drives waren ook 
goed zichtbaar wanneer medewerkers de inzichten 
gebruikten ten koste van elkaar. Dit gebeurde in de vorm 
van stigmatiseren. Hiermee bedoel ik, dat de inzichten 
gebruikt werden om medewerkers een label op te 
plakken. Door bijvoorbeeld een grap te maken waarbij 
de negatieve of juist positieve eigenschap van een 
dominante drijfveer duidelijk naar voren kwam, werd er 
gestigmatiseerd. De medewerkers geven zelf allemaal 
aan dat zij weleens op deze manier een grap maken, 
maar ook weten ze allemaal een voorbeeld te noemen 
waarbij ze het gevoel hebben dat ze zelf gestigmatiseerd 
werden door middel van een grap. Zo wordt iemand die 
zijn zaakjes niet op orde heeft, lachend verweten dat hij 
‘niet blauw genoeg’ is, en wanneer een medewerker lang 
aan het woord is, wordt gezegd dat hij ‘teveel geel’ laat 
zien en nu zijn mond moet houden. 
Maar er wordt niet alleen gestigmatiseerd met de 
schijnbaar luchtige ondertoon van een grap. De 
medewerkers zeggen namelijk dat er sowieso veel 
gestigmatiseerd wordt binnen het bedrijfsbureau. 
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“Uit Zandvoort – daar werden de medewerkers 
geïntroduceerd met Management Drives -  kwam naar 
voren dat we teveel geel hebben en te weinig oranje. En 
dat wordt nu voor alles gebruikt wat er mis is.” 8

Wat bovenstaande medewerker zegt, wordt door acht 
van de negen leden van het bedrijfsbureau gedragen. 
De identiteit van het bedrijfsbureau wordt, sinds 
de bijeenkomst in Zandvoort, vormgegeven door 
groepsprofiel. Uit dit profiel kwam naar voren dat er 
relatief weinig ‘oranje’ aanwezig is. De medewerkers 
geven aan dat het bedrijfsbureau nu in het vocabulaire en 
symboliek van Management Drives wordt gedefinieerd. 
Identiteit gaat niet over “wie wij zijn, maar over wie 
wij niet zijn.” (Vermeulen, 2001: 15) Daar waar je zou 
verwachten dat het bedrijfsbureau wordt gedefinieerd 
door de taken die het doet, of door wat ze juist niet 
doen, blijkt het in de praktijk dat dit niet gebeurt. Bij 
het bedrijfsbureau gaat het er namelijk niet om wie 
ze zijn, maar het gaat er ook niet om wie ze niet zijn. 
Bij het bedrijfsbureau is het onduidelijk waar het over 
moet gaan. De medewerkers lijken de kans om het 
bedrijfsbureau daarom te definiëren in termen van 
Management Drives, te hebben aangegrepen om toch 
een identiteit te creëren. Want dat de identiteit van het 
bedrijfsbureau voor de medewerkers niet duidelijk is, 
blijkt wel uit de citaten op de volgende pagina.
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Citaten van medewerkers de identiteit van het 
bedrijfsbureau. 

“Ik heb het eigenlijk nooit over het bedrijfsbureau. Ik heb 
het wel over mijn werk, ik werk gewoon bij INHOLLAND, 
en bij een afdeling HRM. Maar de term bedrijfsbureau…. 
Nee.” 1

“Ik ben medewerker van het bedrijfsbureau. Wat dat 
inhoudt? Ja, dat is een goeie! Goede vraag!” 5 

“Ik ben X, maar eigenlijk ben ik Y.” 4

“Ik ben wel adviseur bij het bedrijfsbureau, maar ik hou me 
bezig met andere dingen, ook voor andere afdelingen.” 8

“Ik werk bij het bedrijfsbureau, want ik doe werkzaamheden 
voor het bedrijfsbureau. Maar dat doe ik ook voor andere 
afdelingen.” 2 

“Mijn functie is… uhm… ik ondersteun andere medewerkers 
van het bedrijfsbureau.” 9 

“Ik ben beleidsadviseur, omdat dat zo wordt genoemd 
volgens het systeem (Hay) dat wij hier hanteren…” 6 

“Iedereen is een beetje in de war geraakt, maar iedereen is 
wel aan het werk gegaan.” 3

Geen van de medewerkers heeft echt voor ogen wat zijn 
functie is binnen het bedrijfsbureau, en waaraan deze 
functie bijdraagt. Eigenlijk heeft niemand een idee van 
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wat het bedrijfsbureau is. Het bedrijfsbureau heeft geen 
identiteit, net zo goed als de individuele medewerkers 
geen identiteit kunnen ontlenen aan hun werk. 
De medewerkers geven dit ook aan tijdens gezamenlijke 
bijeenkomsten. Zo ook bij de bijeenkomst van 13 
maart, die onder leiding stond van een medewerker van 
HRM die de opleiding tot consultante bij Management 
Drives heeft gevolgd. In deze bijeenkomst kwam het 
takenpakket van het bedrijfsbureau aan de orde. Een 
van de medewerkers van het bedrijfsbureau gaf aan dat 
de context van, en het doel van HRM onduidelijk is. En, 
ook, de functie van het bedrijfsbureau daarbinnen. De 
leidinggevende noemde daarop tien punten die volgens 
haar de taken van het bedrijfsbureau omschrijven. Deze 
tien punten gaf ze vervolgens in de vorm van een hand-
out, aan de medewerkers. Ze vroeg of de medewerkers 
zich in deze punten konden vinden. Er ontstond wat 
geroezemoes, maar niemand nam daadwerkelijk het 
woord. Totdat de vraagsteller zijn visie op de punten 
gaf. Twee medewerkers die tijdens de hele bijeenkomst 
al met elkaar zaten te smoezen, zeiden zachtjes tegen 
elkaar dat ze de “hele boel maar vaag” vonden. Ze 
knikten allebei en keken weer voor zich uit. Totdat een 
van de twee de vinger opstak en aarzelend zei: “Uhm, 
als ik dit allemaal zo hoor, dan vind ik het allemaal maar 
vaag hoor!” 4 Daarop kwamen meer reacties, en er werd 
gesproken over de punten. Duidelijkheid kwam er echter 
voor de medewerkers niet.
Het lijkt erop dat het voor de leidinggevende wel 
duidelijk is wat de identiteit van het bedrijfsbureau 
is. Zij had direct een antwoord paraat en had dit ook 
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bij zich in de vorm van voldoende hand-outs voor de 
hele groep. De leidinggevende kan het bedrijfsbureau 
een identiteit geven omdat zij ook een andere dienst 
aanstuurt, en de twee diensten tegen elkaar kan afzetten. 

“De eigen identiteit van een organisatie, zuil, groep of 
individu is gerelateerd aan die van een significante ander, 
waartegen het zich kan afzetten” (Vermeulen, 2001: 17). 
De identiteit die zij aan zowel het servicecenter, waar 
zij ook leidinggevende is, als aan het bedrijfsbureau 
geeft, komt tot stand doordat zij dicht op de dagelijkse 
bezigheden van de twee diensten zit. Hierdoor ziet zij 
verschillen en kan zij een identiteit construeren. Dit lijken 
de medewerkers niet te kunnen. De leidinggevende heeft 
dit door, wat het paraat hebben van voldoende hand-
outs verklaard. De medewerkers zien geen identiteit voor 
het bedrijfsbureau door te kijken naar anderen diensten, 
omdat zij ook (weleens) werkzaamheden verrichten voor 
deze andere diensten of samenwerken met medewerkers 
van deze diensten. Dit zorgt eerder voor een identificatie 
voor de dienst HRM dan voor een identificatie van het 
bedrijfsbureau zelf. De medewerkers proberen het 
bedrijfsbureau te identificeren door te kijken naar het 
groepsprofiel. Ook wordt het bedrijfsbureau gedefinieerd 
in termen die afkomstig zijn uit het vocabulaire van 
Management Drives. Toch heeft het bedrijfsbureau nog 
steeds niet een identiteit. Dit wordt veroorzaakt doordat 
het groepsprofiel er is, maar geen significante ander 
heeft. Hiermee bedoel ik dat de meeste medewerkers 
niet op de hoogte zijn van de groepsprofielen van andere 
diensten en daardoor het profiel van het bedrijfsbureau 
niet kunnen afzetten tegen die profielen. Ook wordt de 
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behoefte om dit te doen niet gevoeld, omdat functioneel 
gezien er voor de medewerkers een te grote overlap is 
tussen het werk dat zij doen voor het bedrijfsbureau en 
voor andere diensten.

6.5 Ongebondenheid 
Als gevolg van het gemis van een gezamenlijke identiteit 
zijn er eilandjes binnen het bedrijfsbureau ontstaan. 
De medewerkers werken het liefst zoveel mogelijk 
alleen, zonder dat anderen zich met hen bemoeien. 
Raakvlakken tussen de verschillende werkzaamheden 
lijken er zelden te zijn, en daar waar ze zijn is het volgens 
de medewerkers de vraag of het wel waardetoevoegend 
is. In sommige gevallen werken de medewerkers samen 
in kleine groepjes, waarvan de samenstelling zelden 
verandert. “De naam, het bedrijfsbureau, dat is het enige 
wat ons nu bindt.” 7 De medewerkers gaan hierdoor 
weinig interactie rituelen vanuit vrije wil aan. Alleen als 
een bijeenkomst opgelegd wordt, is iedereen aanwezig. 
Dat iedereen dan aanwezig is, wil echter niet zeggen 
dat iedereen ook echt participeert. Tijdens beide 
formele bijeenkomsten, op 13 en 27 maart, hield ik bij 
wie, wat en wanneer zei. Het bleek dat er verscheidene 
medewerkers waren die lijfelijk aanwezig waren, maar 
niet actief in de bijeenkomst participeerden. Zij hebben 
de eerste anderhalf uur, geen woord gezegd. Voor 
deze medewerkers was de bijeenkomst niet zozeer een 
formeel ritueel maar vooral een gedwongen en leeg 
ritueel. Zij zaten er vooral omdat het moest en waren 
erbij voor de vorm. Hierdoor had de bijeenkomst geen 
positief effect op hun gevoel van verbondenheid met de 
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groep, en daarnaast slonk hun emotionele energie. Toen 
ik achteraf aan hen vroeg hoe zij de bijeenkomst hadden 
ervaren en welke betekenis zij aan de bijeenkomst gaven, 
antwoorden zij: “Ik vond het zonde van mijn tijd. Het had 
ook wel in een kwartiertje gekund.” 9 en “Tja, ik kan me 
er eigenlijk weinig van herinneren.” 7 De medewerkers 
haalden niets positiefs uit de interactie rituelen en 
voelden zich ook niet verbonden met hetgeen zich 
afspeelde. Het maakt de medewerkers blijkbaar niet uit 
wat zich afspeelt in het bedrijfsbureau, ze identificeren 
zich niet met het bedrijfsbureau, dus ze zijn ook 
niet geïnteresseerd. Dit geldt niet alleen voor deze 
medewerkers. Ook waren er medewerkers die het dan 
wel geen gedwongen ritueel, maar die het vooral een 
gefaald ritueel vonden. Zij hadden gehoopt dat er nu 
echt iets op poten werd gezet en dat er ergens naartoe 
werd gegaan. Maar zij voelden zich hierin teleurgesteld, 
en noemden de bijeenkomst saai en deprimerend. Een 
van deze medewerkers zei achteraf dat hij ondermeer 
tijdens de bijeenkomsten van 13 en 27 maart zag, dat 
hij niet langer thuis hoorde bij het bedrijfsbureau. Op dit 
moment is deze medewerker niet meer werkzaam voor 
het bedrijfsbureau. Hij heeft ontslag genomen. 

6.6 Construeren van een identiteit
Omdat de medewerkers hun identiteit niet van het 
bedrijfsbureau kunnen ontlenen, moeten zij zoeken naar 
een andere manier. “De constructie van een identiteit is een 
strategisch proces. Welke de significante anderen zijn, en 
wat als ‘buiten’ gezien wordt, kan in het proces strategisch 
worden geconstrueerd. De eigen identiteit en de relaties tot 
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anderen zijn inzet van de strategie” (Vermeulen, 2001:18). 
Door een gebrek aan een significante ander buiten het 
bedrijfsbureau, hebben de medewerkers zich tot, of juist 
van, elkaar gewend. Alle medewerkers staan op zichzelf, 
en ieder is heer en meester van zijn eigen eilandje. 
Niet een andere dienst of afdeling is de significante 
ander, maar de medewerkers binnen het bedrijfsbureau 
zijn elkaars significante ander. De scheidslijnen die de 
medewerkers gebruiken zijn niet zozeer scheidslijnen 
als man/vrouw, duur dienstverband, wel of geen humor, 
maar wel of niet expertise en bovenal het kleurenprofiel 
van een individuele medewerker. 

6.6.1 Identiteit op basis van expertise
Binnen het bedrijfsbureau schalen sommige medewerkers 
zichzelf in op de mate van hun expertise. Hiermee 
bedoelen de medewerkers dat zij vinden dat ze werk 
doen dat speciale kennis vraagt, en wat niet iedereen 
zomaar over kan nemen. Als je aan de medewerkers 
vraagt wat typerend is voor het bedrijfsbureau dan 
zeggen de meeste “De professionaliteit”. Binnen het 
bedrijfsbureau zijn alle medewerkers bezig met een taak 
die volgens de meesten expertise vraagt. Zij zijn voor 
hun taak onvervangbaar, en anderen moeten zich ook 
vooral niet met hun taak bemoeien. Vragen over het hoe 
en wat met betrekking tot hun keuzes wordt ook niet 
in dank afgenomen. De overige medewerkers vragen 
zich af of het werkelijk zo is dat er echt expertise bij de 
taak komt kijken, of dat het gewoon een trucje is dat zij 
ook kunnen leren. In ieder geval zorgt het label ‘wel / 
niet expert’ ervoor dat er een scheidingslijn is. Aan de 
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ene kant zien zij zichzelf als expert, aan de andere kant 
worden ze voor ‘ego’s’ versleten. “Die ego’s, en die kan 
je behoorlijk noemen bij ons, die toch erg op hun eigen 
gebiedje blijven zitten en het soms, als lastig ervaren als 
er van buitenaf vragen komen.” 7 De autonomie die de 
zogeheten professionals eisen van hun werkomgeving, 
wordt gevoed door hun kennis van hun specifieke 
werkzaamheden. De autonomie wordt beschermd door 
een kennisbias van de overige medewerkers ten opzichte 
van de professionals. Maar volgens de medewerkers 
zitten de experts gewoon op een eilandje waar ze niet 
van af willen komen. 
Volgens mij ontlenen deze medewerkers hun identiteit 
aan hun expertise. Hun functie verleent de identiteit. Hun 
significante anderen zijn die medewerkers die niet direct 
hun functie kunnen overnemen of, volgens hen, daartoe 
ook nooit in staat kunnen zijn. De huidige leidinggevende 
stuurt er echter op aan dat de medewerkers meer van 
elkaars werk weten, zodat de medewerkers in de toekomst 
elkaars werk (voor een gedeelte) kunnen overnemen. De 
experts verzetten zich hier echter tegen, door nog meer 
vast te houden aan hun eigen eilandje. Dit verstrekt hun 
identiteit. Zij hebben nu immers niet alleen een identiteit, 
maar ook een ‘vijand’ die aan deze identiteit tornt. Niet 
alleen de symbolen en het vocabulaire die hun functie 
hen geeft hebben zij voorhanden, maar nu hebben 
zij ook een vijandbeeld. Dit bestendigt hun identiteit. 
(Vermeulen, 2001) Daar waar deze medewerkers laten 
zien hoe goed zij hun werk hebben gedaan, hoe moeilijk 
iets wel niet is, en daar waar zij hun (al dan niet terechte) 
eer opstrijken, kan dit geïnterpreteerd worden als acties 
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om hun identiteit veilig te stellen en te bekrachtigen. 
Dat het opzoeken van raakvlakken, en het werken 
binnen raakvlakken niet van de grond komt is met dit 
gegeven ook niet zo raar. Als de experts immers actief 
samenwerken met anderen, anderen taken van hen laten 
overnemen en anderen inzicht geven in hun werkwijze 
dan tornen zijzelf aan hun identiteit. De medewerkers 
zeggen echter dat zij de noodzaak tot samenwerken niet 
voelen. Maar de leidinggevende pleit sinds haar aantreden 
voor meer samenwerking. En over het algemeen is de 
wens van de leidinggevende in een werkomgeving, toch 
reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan. Maar 
de routine en de vragen van alledag, zorgen volgens 
de medewerkers ervoor dat men geen tijd inruimt om 
daadwerkelijk meer met elkaar te doen. Ook wordt de 
wens van de leidinggevende niet serieus genomen. 
Iedereen weet dat de leidinggevende graag wil dat ze 
meer met elkaar samenwerken, maar zeggen ze: “pas als 
het opgelegd wordt, en wij daarop gecontroleerd worden, 
dan ga ik dat, denk ik, eens doen.” 2 De medewerkers 
geven hun persoonlijk verworven identiteit pas op en 
gaan pas werken aan een gezamenlijke identiteit, als de 
leidinggevende dit met macht en gezag van hen eist. 
Want uit vrije wil werken zij hier niet aan mee. Ze vinden 
het naar eigen zeggen, maar vervelend als een ander 
‘over hun schouder meekijkt’ of ‘het naadje van de kous’ 
wil weten. Of zoals een van de medewerkers het vertelde: 

“Hier heb je nog echte vrijheid, je hebt je eigen gebied om 
te werken. Je kunt alleen werken.” 9 De eigen identiteit 
geeft dus niet alleen duidelijkheid over zichzelf, maar de 
medewerkers halen ook hun gevoel van vrijheid uit hun 
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identiteit. Als men geen identiteit heeft, is men eigenlijk 
vogelvrij. Het is onduidelijk waar je bij hoort en welke 
rituelen je mag verwachten. De medewerkers die hun 
identiteit hebben vastgesteld op basis van hun expertise 
geven dit daarom niet zonder slag of stoot op. 

6.6.2  Identiteit op basis van het kleurenprofiel
De medewerkers die zichzelf geen expert noemen of in 
ieder geval op basis hiervan geen identiteit construeren, 
grijpen naar hun persoonlijk kleurenprofiel voor 
identiteitsconstructie. Door hun eigen profiel tegen het 
kleurenprofiel van de andere medewerkers af te zetten, 
construeren zij een identiteit voor henzelf maar ook een 
identiteit voor de anderen. “Identiteit wordt ongewild 
en soms ongevraagd, toegekend door anderen waar 
het mee in interactie is.” (Vermeulen, 2001: 18) Tijdens 
observaties en tijdens de interviews kwam naar voren 
dat de medewerkers wel ervaren dat zij een identiteit 
opgelegd krijgen, al dan niet door stigmatisatie, maar 
dat zij dit niet kunnen duiden.

“Ik hoor wel eens; “Dat is typisch jouw profiel.” En dat vind 
ik heel vervelend om te horen, want dat is het niet…. Niets 
is typisch vind ik. En waarom doen ze dat? Dat vind ik 
meer over hen zeggen dan over mij.” 5

De medewerker die dit vertelde zegt niet te begrijpen 
waarom er een link wordt gelegd tussen zijn handelen 
en zijn profiel. Hij vindt het vervelend dat dit gebeurt. 
Hoewel hij de vraag stelt: “Waarom doen ze dat?” is 
het de vraag of hij zich dit werkelijk afvraagt, omdat 
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hij direct zegt: “Ik vind het meer over hen zeggen dan 
over mij.” In eerste instantie is de medewerker zelf de 
significante ander, maar verder in het citaat maakt hij 
‘hen’ juist de significante ander. Hij zet zich tegen hen af, 
om iets over zichzelf te zeggen. Wat het over hen zegt, 
laat de medewerker echter niet blijken. Ik denk dat hij 
bedoeld: het handelen in perspectief plaatsen van het 
kleurenprofiel. 
Dit stigmatiseren, zoals de medewerkers het zelf noemen, 
komt veel voor in het bedrijfsbureau. Echter niemand 
vindt van zichzelf dat hij dit doet. Uit mijn observaties 
en uit de gesprekken die ik met de medewerkers voerde 
bleek echter dat iedereen het doet. Alle leden van het 
bedrijfsbureau stigmatiseren en worden gestigmatiseerd. 
Dit varieert van elkaar typeren door alleen iemands kleur 
en bijbehorende eigenschappen te benoemen, tot het 
openlijk aanvallen van elkaar en het niet reageren op 
medewerkers of buitensluiten van medewerkers omdat 
de betreffende medewerker een ‘gekleurde’ opmerking 
zou maken.

Er wordt gebrainstormd over een aangelegenheid die voor 
de hele dienst HRM geldt. Er wordt een lijstje afgewerkt 
van dingen die moeten gebeuren om de zaken op orde 
te krijgen. Een van de medewerkers kijkt geïrriteerd voor 
zich uit, en werpt een blik op het horloge. Op elk punt dat 
opgenoemd wordt, reageert de medewerker met een kort 

“Ja.”. In een hoger tempo wordt het lijstje vervolgens verder 
afgewerkt. Een van de andere medewerkers gaat naar 
voren zitten en vraagt: “Valt dat en dat ook onder het 
lijstje?” Op de vraag wordt gereageerd: “Ohhh… daar heb 
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je X weer. Haha. Oh oh… Je krijgt nu weer een heel geel 
verhaal!” “Ja, zeg” reageert een andere medewerker, “oh 
oh die X.” zegt de leidinggevende. De persoon in kwestie 
laat zich terug in de stoel zakken, en zegt niets meer. Nog 
enkele malen tijdens het afwerken van het lijstje komt de 
medewerker weer op uit de stoel, om zich daarna, nog 
steeds stilzwijgend, weer terug in de stoel te laten vallen. 
(Uit: observatie 27 maart 2008)

In de situatie uit dit observatiefragment verliest de 
medewerker face. De medewerker heeft dit zelf ook 
door. Dit blijkt vanuit zijn aarzeling bij het proberen nog 
een opmerking te maken. Zijn handelen, komt overeen 
met het handelen dat Goffman en Collins als handelen 
vanuit gezichtsverlies beschrijft. Daarnaast wordt in 
dit fragment verweten dat de medewerker ‘geel’ is. De 
medewerkers die dit verwijt maken, hebben zelf ‘geel’ 
niet als dominante waarde. Zij zetten zichzelf af tegen 
de medewerkers die wel een gele drijfveer hebben. 
In dit fragment is te zien hoe de medewerkers zelf hun 
identiteit construeren door zich af te zetten tegen een 
significante ander. Daarnaast is in dit fragment ook te 
zien dat de lijdende medewerker een identiteit wordt 
aangemeten. Met deze identiteit vereenzelvigt de 
medewerker zich waarschijnlijk niet, omdat hij niet blij 
is met deze identiteit. Het kan ook zijn dat zijn verlies 
aan face erin hakt, waardoor hij geen directe reactie kan 
geven op de verwijten. In ieder geval hebben de verwijten 
een negatief effect op en voor de medewerker. 
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6.6.3 De nadelen van een identiteit op basis van het 
kleurenprofiel
De meeste medewerkers ontlenen hun identiteit aan hun 
kleurenprofiel, ten opzichte van het profiel van anderen 
en het groepsprofiel. Om deze identiteit te behouden 
en bestendigen moeten ze met enige regelmaat hun 
identiteit afzetten tegen de significante anderen. Zoals 
hierboven geïllustreerd is, wordt dit gedaan door 
grappen, stigmatisatie, uitsluiting en het omhoog halen 
van het eigen kunnen. De medewerkers die hun identiteit 
construeren met behulp van het profiel, maken gebruik 
van deze tactieken. Maar alle leden van het bedrijfsbureau 
vinden deze tactieken vervelend. Volgens mij liggen hier 
verschillende oorzaken aan ten grondslag. 
Ten eerste zijn de begrippen uit het vocabulaire van 
Management Drives te abstract. De medewerkers geven 
zichzelf en anderen een identiteit op basis van begrippen 
en inzichten die ze onvoldoende begrijpen. Zo zeggen de 
medewerkers dat tijdens de bijeenkomst van 2 oktober 
2007 is gezegd dat ze te weinig ‘oranje’ zijn. Maar welke 
consequenties dit gebrek aan ‘oranje’ heeft, kunnen ze 
niet aangeven. Waarom ze meer ‘oranje’ moeten zijn is 
ook niet duidelijk, zoals het volgende citaat illustreert: 

“Ik begrijp niet waarom we meer oranje moeten zijn. 
Misschien moeten we voor de taken die wij doen, wel heel 
geel zijn.” 8 Dat de medewerkers een identiteit wordt 
aangemeten op basis van iets wat ze niet (oranje) en 
wel (geel) zijn, terwijl ze niet eens weten wat het is, blijkt 
frustrerend te zijn. 
Ten tweede, en dit is sterk verwant met het vorige punt, 
hebben sommige medewerkers de kleuren beter ‘door’ 
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dan de anderen. Iemand die in het bedrijfsbureau bekend 
staat als ‘kenner van de kleuren’ heeft macht om zelf het 
identificatieproces in goede banen te leiden. Iemand die 
minder begrijpt van ‘al die kleuren’ wordt dan al snel de 
significante ander waartegen de sterken zich afzetten. 
Dit is vervelend voor de medewerkers die minder op de 
hoogte zijn. Zij krijgen niet alleen een identiteit opgelegd, 
maar hebben ook de meeste kans op gezichtsverlies. Dit 
was ook zichtbaar in de besproken fragmenten, waar 
iemand niet alleen op zijn plek werd gezet, maar ook 
face verloor.
Ten derde, en dit is volgens mij het belangrijkste punt, 
staan de profielen van de medewerkers vast. Dit frustreert 
met de theorie dat “identiteit geen vaststaand gegeven 
is, maar varieert en betwistbaar is.” (naar: Vermeulen, 
2001: 18). Als een medewerker zijn identiteit gebouwd 
heeft op basis van enkel het profiel, dan hebben anderen 
geen mogelijkheid om dit te betwisten. Het profiel staat 
immers vast. Management Drives zegt daarover: “Onze 
ervaring is dat de resultaten van herhaalde tests zéér 
dicht bij elkaar liggen.” (Management Drives [1]) De 
medewerkers zijn hiervan op de hoogte, en hebben 
daardoor ook geen mogelijkheid om de geconstrueerde 
identiteit te bestrijden. 
Tot slot voelen niet alle medewerkers zich verbonden met 
hun profiel. Een van de medewerkers zei bijvoorbeeld: 

“Het zegt mij niet zoveel. Zo’n test is een momentopname. 
Ik zou nu heel anders zijn. Het doet me allemaal niet 
zoveel.” 9 De medewerkers die dit vinden hebben het 
gevoel dat hun eigenschappen niet ( juist) worden 
weergegeven door de test die zij gemaakt hebben. Er 
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wordt echter bij het maken van de test aangegeven dat 
de test uiterst accuraat is. De medewerkers worden dan 
ook niet gehoord als zij aangeven dat hun niet profiel 
niet ‘klopt’. 

Hoewel vanuit de theorie over identiteit wordt gezegd 
dat identiteit ten dele zelfmaakbaar is, is dit niet het 
geval als de identiteit wordt geconstrueerd op basis 
van de profielen. De uitkomst van de test hebben de 
medewerkers immers niet in de hand, want de uitslag 
geeft ‘gewoon’ weer wat je dominante drijfveren zijn. 
Daarnaast is de identiteit ook niet betwistbaar. De 
medewerkers die vanuit eigen wil hun identiteit hebben 
gebaseerd op de profielen vinden dit prettig. Hun 
identiteit is immers volgens hen, hoe dan ook veilig. De 
medewerkers die niet vanuit hun vrije wil hun identiteit 
gebaseerd hebben (zien worden) op basis van de 
profielen, zitten vast. Hun identiteit is volgens hen, niet 
aanvechtbaar. 

6.7 Verbindende manifestaties 
De inzichten van Management Drives worden in 
het bedrijfsbureau voornamelijk ingezet om een 
identiteit te creëren. Hierdoor ontstaan verschillende 
identiteiten binnen het bedrijfsbureau; er is sprake van 
een fragmentatieproces. Maar toch, terwijl dit proces 
aan de gang is, vindt er volgens de medewerkers ook 
verbinding plaats. In de citaten op de volgende pagina 
komt dit naar voren.
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Citaten van medewerkers over de verbindende werking 
van Management Drives.

“Ik heb er zelf heel veel aan. Daardoor weet ik ook waarom 
ik met sommige mensen veel meer moeite heb dan 
met anderen. Dat maakt het werken met die personen 
makkelijker, of nou ja… ik begrijp ze.” 1

“Met die inzichten is mij bijvoorbeeld het gedrag van 
bepaalde mensen duidelijk geworden. In positieve zin!” 2

“Nu weet ik; jij bent heel goed in dit, dus jij zou heel goed 
met die kunnen werken. Het gaat dan niet om persoonlijke 
vaardigheden die elkaar op weg helpen, maar om 
persoonlijke eigenschappen.” 3

“Ik kan door de inzichten beter begrijpen waarom iemand 
is, zoals hij is. En daardoor geef ik die persoon net iets 
meer ruimte, wat ik in het begin helemaal niet deed. Ik 
laat mensen nu meer in hun waarde…” 4 

“Nu zie je, nu weet ik… als ik een vraag aan een bepaalde 
collega stel, dan moet ik me realiseren dat… en daar kun 
je op anticiperen.” 5

“Door het inzicht… sommige dingen weet je van elkaar, 
maar kan je de vinger niet op leggen. Nu zijn die dingen 
in groepsverband besproken, en dan krijgt het een andere 
status. Het is uitgesproken.” 6

“Het is interessant. Je weet nu dingen van elkaar. Je blik 
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wordt gekleurder, waardoor je soms ook iets makkelijker 
over de dingen heen kunt stappen.” 7

“Het kan echt een positieve invloed hebben, maar dan 
moeten we dat ook duidelijk uitspreken. Maar het kan!” 
8 

Uit deze citaten blijkt dat de medewerkers de informatie 
die ze hebben over het eigen en elkaars profiel, 
gebruiken om meer respect en begrip ten opzichte van 
de anderen te tonen. Tijdens de interactie rituelen die ik 
heb bijgewoond heb ik dit echter weinig gezien. Volgens 
mij willen de medewerkers iets positiefs zien. Er wordt 
immers van hen verwacht dat zij aan de slag kunnen met 
de inzichten en dat zij dit positief toepassen. Dit gebeurt 
alleen nu niet. In deze mening wordt ik gesteund door 
een van de medewerkers die openlijk toegeeft: “Het kan 
een positieve invloed hebben. Maar dan moeten wie die 
ook duidelijk uitspreken. Het kan!” 8 Het is nu eigenlijk 
nog niet aan de orde, maar de medewerker heeft hoop: 
het kan!

6.8 De manifestaties van Management Drives
Het instrument Management Drives is neutraal. De 
inzichten die voortkomen uit Management Drives zijn niet 
oordelend. Het instrument besteedt evenveel aandacht 
aan de positieve eigenschappen van een drijfveer, als 
het aandacht besteedt aan negatieve eigenschappen 
van een drijfveer. Daarnaast wordt expliciet aan de 
medewerkers vermeld dat er geen goed of fout profiel 
is, en dat het gaat om een combinatie van drijfveren en 
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niet om die ene dominante drijfveer. Maar, dit blijft niet 
hangen bij alle medewerkers.
De manier waarop medewerkers het inzicht toepassen 
is namelijk niet neutraal. Ze zeggen de inzichten in te 
zetten om begrip voor elkaar te krijgen, om beter te 
kunnen samenwerken, of om meer respect voor elkaar te 
krijgen. Maar, voornamelijk, zetten zij de inzichten in om 
elkaar te stigmatiseren, om iemand buiten te sluiten, en 
om iemand de waarheid te zeggen door met de ‘veilige’ 
taal van Management Drives te spreken. Dit interpreteer 
ik als een poging van de medewerkers om een identiteit 
te construeren. Door een gebrek aan gezamenlijke 
identiteit binnen het bedrijfsbureau, gebruiken de 
medewerkers de inzichten om zich af te zetten van 
significante anderen. In dit geval: elkaar. Hierdoor wordt 
geen gezamenlijke identiteit van het bedrijfsbureau, maar 
een eigen identiteit geconstrueerd. De inzichten worden 
niet zozeer in gezet om die onderlinge verbondenheid 
te bevorderen, als wel om onderlinge verbondenheid te 
verminderen.

Wat dit voor gevolgen heeft, komt in het volgende, 
concluderende hoofdstuk aan de orde.  
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Wie je bent, is vaak wat je niet bent
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7. Kleur bekennen – De gevolgen van 
Management Drives voor interactie 
rituelen

De dag voordat ik met deze trektocht begon, heb ik 
bij de HEMA een roze map gekocht, met daarin een 

volledig onbeschreven notitieblok. Daarbij kocht ik een 
roze pen, om al mijn observaties in stijl op te schrijven.  
Mijn trektocht kon beginnen, materiaal technisch had ik 
het voor elkaar. Gisteren schreef ik het laatste blaadje 
van mijn notitieblok vol, en de pen is al lang en breed 
leeg.

Het is daarom nu tijd om kleur te bekennen. Allereerst 
ga ik in op de manifestaties van Management Drives. Ik 
beschrijf welke manifestaties ik heb waargenomen en 
welke betekenis de medewerkers aan deze manifestaties 
toekennen (7.1). Vervolgens ga ik in op de literatuur. 
Bepaalde zaken die mij opvielen tijdens dit onderzoek 
met betrekking tot de literatuur licht ik toe (7.2). Hierna 
ga ik in op enkele aanbevelingen die naar aanleiding 
van dit onderzoek gemaakt kunnen worden (7.3). Tot 
slot ga ik in op de betrouwbaarheid, validiteit en 
generaliseerbaarheid van dit onderzoek (7.4).

7.1 Wat Management Drives doet met de interactie 
rituelen van het bedrijfsbureau 
Met dit onderzoek wilde ik inzicht krijgen in de betekenis 
die medewerkers verlenen aan de manifestaties van 
Management Drives, ten einde te kunnen beschrijven 
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welke gevolgen Management Drives heeft op de 
interactie rituelen. Daarvoor moest ik de volgende vraag 
beantwoorden: ‘Welke betekenis verlenen medewerkers 
aan de manifestaties van Management Drives in de 
alledaagse praktijk?’ In voorgaande hoofdstukken is 
toegewerkt naar de beantwoording van deze vraag. 
De manifestaties die ik heb waargenomen, en die in 
het vorige hoofdstuk zijn beschreven, zijn te groeperen 
naar verbindende en fragmenterende manifestaties. 
Zo zijn de manifestaties verbindend als ze zorgen voor 
onderling begrip en respect tussen de medewerkers. 
De meeste manifestaties die ik heb waargenomen 
zijn echter fragmenterend van aard. De inzichten van 
Management Drives worden dan gebruikt om een eigen 
identiteit te vormen. Omdat binnen het bedrijfsbureau 
elk medewerker individueel vecht voor zijn identiteit, is er 
geen sprake van een groep, maar is iedere medewerker 
een significante ander, van elkaar.

De betekenis die medewerkers verlenen aan de 
manifestaties van Management Drives in de alledaagse 
praktijk is divers. Dit is waarschijnlijk inherent aan het 
feit dat het betekenissen zijn. De betekenissen die de 
medewerkers verlenen zijn verschillend per persoon, 
per situatie en voortdurend. De betekenis die iemand 
gisteren aan de manifestaties gaf, kan anders zijn dan 
de betekenis die zij vandaag eraan geven. Allereerst is 
gebleken dat de betekenis die de medewerkers verlenen, 
mede afhankelijk is van het type manifestatie. Zoals ik al 
zei, is er een onderscheid te maken naar verbindende 
en fragmenterende manifestaties. Aan verbindende 
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manifestaties worden positieve betekenissen toegekend. 
Als voorbeelden noemen de medewerkers zelf het 
respect voor elkaar hebben en begrip en geduld uiten, 
als gevolg van de inzichten. Elke medewerker ervaart dit 
als positief. Medewerkers geven echter ook negatieve 
en gemengde betekenissen aan de manifestaties. Aan 
de manifestaties waarin medewerkers op hun plek 
worden gezet of buitengesloten, wordt door sommige 
een positieve betekenis gegeven, terwijl anderen 
een dergelijke manifestatie scherp veroordelen. Deze 
veroordeling is echter niet duidelijk merkbaar tijdens de 
manifestatie zelf. Wellicht geven de medewerkers aan 
dat zij een dergelijke manifestatie veroordelen omdat 
dit sociaal gewenst is volgens hen. Aan de andere 
kant, is het ook mogelijk dat de medewerkers tijdens 
de manifestatie niet de moed hebben om tegen de 
uitsluiting in te gaan. 
Manifestaties waarin iemand zijn eigen identiteit 
bestendigd en waarborgt wordt door de medewerker 
die dit doet als positief ervaren, de significante anderen 
vinden een dergelijke manifestatie vervelend.

De invloed die Management Drives op de interactie 
rituelen heeft is groot. Medewerkers nemen de inzichten 
die zij hebben gekregen mee in het interactie ritueel. Zo 
wordt de naam die iemand heeft, zijn face, verwoord in 
het vocabulaire van Management Drives. Tevens wordt 
face aangevallen, bestendigd en vergroot door gebruik 
te maken van de inzichten van Management Drives. En 
ook humor, wat vanaf het begin van het bedrijfsbureau 
als ritueel wordt gebruikt, is doorspekt met de inzichten 
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en het vocabulaire van Management Drives. 

7.2 Enkele puntjes ten aanzien van de literatuur
Een aantal punten met betrekking tot de literatuur wil ik 
in deze paragraaf benoemen. Het zijn punten die volgens 
mij bijdragen aan de wetenschappelijke relevantie van 
dit onderzoek.

7.2.1 Wat bepaalt de reactie tijdens het interactie ritueel?
Zowel de theorie over Management Drives als de 
theorie over interactie rituelen gaat in op de invloed 
van situationele kenmerken. Volgens Management 
Drives worden waarden dominant, afhankelijk van 
omgevingscondities en de neurologie van het 
individu. De dominante waarden bepalen de algemene 
reactiepatronen van het individu. De theorie van interactie 
rituelen zegt iets soortgelijks. Collins benadrukt immers 
nadrukkelijk dat het een theorie van situaties is, en niet 
een theorie van individuen. De reacties van individuen 
worden, volgens de theorie van interactie rituelen, 
vormgegeven door de situatie waarin de individuen 
zich bevinden. Management Drives geeft een nadere 
invulling aan de theorie van interactie rituelen. Waar de 
theorie over interactie rituelen het houdt bij; ‘de situatie 
bepaalt de reactie’, zegt Management Drives nog: ‘want, 
de situatie stimuleert bepaalde waarden, die dominant 
worden’. Maar Management Drives zegt ook dat de 
reactie van het individu mede bepaald wordt door de 
neurologie van het individu. Hiermee zegt Management 
Drives dus dat de reactie niet voor honderd procent 
bepaald wordt door de situatie. Dit lijkt mij een logische 



102

gedachte, als een intermenselijke factor immers geen rol 
zou spelen, dan zou elk individu immers gelijk/identiek 
reageren. 
Hoewel de theorie over interactie rituelen het niet heeft 
over neurologie, speelt face wel een belangrijke rol. 
Face dat door het verleden en heden wordt bepaald, en 
waarbij interpretatie een belangrijk component is. Wil 
dit dus zeggen dat ook bij de theorie over interactie 
rituelen, de situatie niet voor honderd procent de reactie 
bepaalt? Ik denk dat hier bevestigend op geantwoord 
kan worden. Face dat aan een individu toegeschreven is, 
bepaalt immers hoe je reageert op iemand. Als je weet 
dat de naam van iemand ‘sterke leider’ is, dan is het 
onwaarschijnlijk dat je hem in eerste instantie benadert 
als een ‘slapjanus’, ongeacht de situatie. Als keer op keer 
blijkt dat de persoon in kwestie niet een dergelijk sterke 
leider is, kan dit natuurlijk veranderen. Dit gaat echter 
niet zomaar. 
Op basis van voorgaande theorie kan geconcludeerd 
worden dat de reactie van mensen binnen het interactie 
ritueel afhankelijk is van hun neurologisch systeem, de 
naam die zij binnen de groep hebben (opgebouwd), en 
hun persoonlijke waarden die door de situatie dominant 
worden. Uiteraard kan ik, met mijn zeer beperkte kennis 
van de neurologie niet beschrijven welke rol dit binnen 
het interactie ritueel heeft gespeeld. Wel zag ik de invloed 
van de situatie en face. Het bleek dat de manier waarop 
de medewerkers op elkaar reageerden, afhankelijk 
was van de situatie, maar vooral van de naam die de 
medewerkers onderling aan elkaar hadden gegeven. Het 
is daardoor voor medewerkers moeilijk om een andere 
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reactie te ontlokken dan de eerst ingegeven reactie van 
de overige medewerkers. Als iemand bijvoorbeeld de 
naam heeft een ‘zeurpiet’ te zijn, dan kan hij nog zulke 
goede argumenten aandragen, maar deze worden niet 
serieus genomen omdat hij de naam heeft een ‘zeurpiet’ 
te zijn. Blijkbaar zijn de rituelen binnen het interactie 
ritueel volhardend. Wil het ritueel binnen het interactie 
ritueel veranderen dan zal niet alleen de situatie moeten 
veranderen maar vooral ook de naam die medewerkers 
onderling aan elkaar geven. 

7.2.2 De werkelijkheid interpreteren
Beide theorieën spreken het belang van interpretatie 
uit. In de theorie over interactie rituelen wordt beweerd 
dat er geen sprake is van de werkelijkheid. Er is volgens 
de theorie een veelheid aan werkelijkheden, doordat 
iedereen zijn eigen interpretatie van de werkelijkheid 
heeft, en hier naar handelt. Ook Management Drives 
geeft dit aan, zij het op een andere manier. Management 
Drives spreekt wel van de werkelijkheid. Deze is echter 
moeilijk te bevatten omdat iedereen de werkelijkheid 
benadert vanuit zijn of haar eigen logicapatroon. Ook 
bij Management Drives is er dus een veelheid aan 
werkelijkheden. Maar in tegenstelling tot de theorie over 
interactie rituelen, denkt Management Drives dat het 
wel mogelijk is om grip op de werkelijkheid te krijgen. 
Daarvoor hoeft men alleen maar de acties van individuen 
tegen hun logicapatroon te houden. Interpretaties die 
‘foutief’ zijn, doordat iemand een dominantie op oranje 
heeft, en het al snel niet resultaatgericht vindt, kunnen 
op die manier zichtbaar gemaakt worden. Pas als deze 
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persoon zegt dat de werksfeer te resultaatgericht is, 
komt de werkelijkheid in beeld. Met deze manier van 
werken wordt de werkelijkheid volgens de methode van 
Management Drives steeds duidelijker. 
Tijdens dit onderzoek bleek dat er inderdaad een 
veelheid aan werkelijkheden was en minstens even 
zoveel interpretaties van die werkelijkheid. Ik durf niet 
te zeggen dat ik de werkelijkheid te pakken heb weten 
te krijgen. Wel de werkelijkheden van de medewerkers, 
maar het is niet te zeggen of dit de werkelijkheid is. Op 
basis van dit onderzoek stel ik daarom vraagtekens bij de 
stelling dat er een werkelijkheid is die waarachtig is, een 
werkelijkheid die geen ‘foutieve’ interpretaties bevat. 

7.2.3 Emotionele energie
Tot slot spreken beide theorieën over emotionele energie. 
Volgens Collins en Goffmann hebben interactie rituelen 
gevolgen voor de emotionele energie van individuen. 
Het interactie ritueel kan ervoor zorgen dat men of 
geënthousiasmeerd wordt, of juist gedeprimeerd. Dit 
heeft gevolgen voor verdere (re)acties van het individu 
binnen het interactie ritueel. Management Drives spreekt 
in dit geval over de emotionele spiraal. Afhankelijk van de 
positie in de spiraal, heeft iemand positieve of negatieve 
emotionele energie, en wordt er in overeenstemming 
met de positie gehandeld. Deze handelingen hebben 
effect op anderen, die hierdoor ook verschuiven in de 
spiraal. Beide theorieën verkondigen hier dus eigenlijk 
hetzelfde. Ook geven beide theorieën indicatoren bij 
de verschillende energieniveaus. Tijdens dit onderzoek 
bleek de theorie en de indicatoren van interactie rituelen 
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het meest bruikbaar. Ik heb te weinig kennis om de 
abstractie van Management Drives te vervangen door 
concrete indicatoren. Daarom heb ik op dit aspect alleen 
gebruik gemaakt van de theorie over interactie rituelen. 

7.2.4 Eenduidig, en toch complex
Uit de literatuur komt naar voren dat Management Drives 
eenduidig is. Met dit onderzoek wilde ik kijken hoe dit 
zich verhoudt tot de complexiteit van de alledaagse 
praktijk. 
Management Drives is inderdaad eenduidig, maar 
daarmee is het nog niet gemakkelijk te gebruiken. Het 
is simpel, maar je moet er wel veel van weten om het 
toe te passen. Management Drives is erg abstract wat 
bijdraagt aan de eenduidigheid van het instrument 
zelf. De alledaagse praktijk is echter te complex om in 
abstractie uiteen te vallen. Hiermee bedoel ik dat er in 
de alledaagse praktijk concrete vragen leven en concrete 
problemen zijn. Bij het bedrijfsbureau is er bijvoorbeeld 
teveel ‘geel’ en te weinig ‘oranje’. Dit is de abstracte 
constatering van Management Drives. Hoewel ik deze 
constatering niet in twijfel wil trekken, bleek dat de 
medewerkers niet met deze constatering aan het werk 
kon gaan. 
Wat betreft de literatuur over Management Drives moet 
er daarom een toevoeging komen; Management Drives 
is een eenduidig instrument, maar het is daardoor niet 
zonder meer simpel en bruikbaar. Om de volle 100% 
uit Management Drives te halen, is uitleg nodig om per 
situatie van abstract naar concreet te gaan. 
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7.3 Aanbevelingen met betrekking tot Management 
Drives
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Management 
Drives een instrument is, dat inzicht geeft in persoonlijke 
eigenschappen en groepseigenschappen. Het inzicht 
dat Management Drives geeft kan op twee manieren 
gebruikt worden. Dit gebruik staat echter los van het 
instrument Management Drives; het gebruik komt voort 
uit de individuen die gebruik maken van Management 
Drives. Dit wil zeggen dat het instrument Management 
Drives neutraal is, maar de gevolgen van de inzichten 
niet. Hoewel het instrument neutraal is, wil dit niet 
zeggen dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op 
het gebruik van de inzichten.
Mijn eerste advies is dat de consultants van Management 
Drives de positieve en negatieve manifestaties van 
Management Drives nadrukkelijker aan de orde stellen 
tijdens introductie-, en informatiebijeenkomsten. Er gaat 
nu kostbare tijd verloren als medewerkers het gevoel 
hebben dat ze negatief bejegend worden, maar niet 
de vinger erop kunnen leggen waar dit door komt. Als 
medewerkers weten van de mogelijkheid dat het kan 
liggen aan de negatieve manifestaties, dan kan hier 
eerder en openlijk over gesproken worden. Tijdens dit 
onderzoek bleek namelijk dat de medewerkers allemaal 
dachten dat alleen zij de negatieve verbindingen ervoeren, 
terwijl dit gevoel binnen het gehele bedrijfsbureau werd 
gedragen. 
Mijn tweede advies luidt, dat snel vervolg op de eerste 
introductiebijeenkomst raadzaam is. De tijdspanne tussen 
de eerste en tweede bijeenkomst over Management 
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Drives was lang. Hierdoor werden foutieve denkbeelden 
en gedachten over Management Drives niet (h)erkend 
en raakte het stigmatiseren op basis van de inzichten 
van Management gewoontegoed. 
Ten derde is in deze casus te weinig aandacht besteed aan 
het concretiseren van de denkbeelden van Management 
Drives, naar de denkbeelden en functionele handelingen 
op de werkvloer. De inzichten van Management Drives 
zorgen tijdens de eerste bijeenkomst voor een ‘Aha-
erlebnis’ omdat medewerkers inzicht krijgen in de reden 
achter het handelen van zichzelf en anderen, maar 
zonder directe begeleiding en concretisering blijken de 
inzichten voor de dagelijkse praktijk te abstract te zijn. 
Daarom is het beter als consultants standaard aandacht 
hebben voor de concretisering van de denkbeelden van 
Management Drives naar de beleving van medewerkers. 
Tot slot is het beter als voor Management Drives en 
voor de organisatie waarin Management Drives wordt 
geïntroduceerd, dat het doel waarvoor Management 
Drives wordt ingezet, duidelijk is. Tijdens het proces 
van Management Drives kan aan dit doel gerefereerd 
worden om de neuzen een richting op te houden. Omdat 
bij het bedrijfsbureau het doel van de introductie van 
Management Drives onduidelijk is, is het voor de meeste 
leden van het bedrijfsbureau onduidelijk wat ze er nu 
mee moeten doen.

7.4 Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid
Maar hoewel de opzet en uitvoering van het 
interpretatieve onderzoek betrekkelijk nieuw voor mij is, 
is het goed bevallen. De aandacht voor het individu en 
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hun werkelijkheid vond ik prettig. Maar deze aandacht 
bracht ook problemen met zich mee. Personen stellen 
hun vertrouwen in je, en jij hebt de moeilijke taak om dit 
vertrouwen niet te beschamen. Het was soms moeilijk 
om de grens te zoeken tussen wat toelaatbaar is om 
openlijk over te praten, en wat niet. Ik heb dit opgelost 
door volledige geheimhouding; ik liet mij tijdens het 
onderzoek niet ontlokken om schijnbaar simpele dingen 
te vertellen. Ik denk dat deze houding ook gewaardeerd is, 
omdat naarmate het onderzoek vorderde medewerkers 
mij steeds meer toevertrouwde.
Wat ik minder goed vind aan dit onderzoek, is dat ik 
slechts twee observaties heb kunnen doen tijdens 
formele bijeenkomsten. De formele bijeenkomsten 
waren de enige momenten waar alle medewerkers in een 
ruimte aanwezig waren. Er vond dan een interactie ritueel 
plaats waar alle leden van het bedrijfsbureau deel van 
uit maakten. Helaas kwamen deze interactie rituelen niet 
meer dan twee keer voor tijdens mijn onderzoeksperiode. 
Eigenlijk zou een langere onderzoeksperiode hiervoor 
de oplossing zijn geweest, maar planningtechnisch was 
dit niet mogelijk. 
Daarnaast is er ook iets te zeggen over de periode 
tussen de eerste kennismaking van het bedrijfsbureau 
met Management Drives en mijn aanwezigheid. Hier 
zat een lange periode tussen waardoor ik de eerste 
betekenisgeving niet heb kunnen observeren. Enerzijds 
is dit een nadeel omdat ik me kan voorstellen dat tijdens 
die eerste periode de bruis van Management Drives het 
meest aanwezig was, anderzijds is het de bedoeling van 
Management Drives dat het gebruik van de inzichten 
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doorwerken over een periode die langer is dan een half 
jaar. In dat opzicht is het wellicht zelfs interessanter om 
pas na die tijd te observeren. 

Over het proces van onderzoeken is ook het een en 
ander te zeggen. Tijdens het onderzoek heb ik de 
periode waarin ik de interviews afnam en de observaties 
uitvoerde als meest leuk en interessant ervaren. De leden 
van het bedrijfsbureau waren stuk voor stuk bereidwillig 
om mij ter woord te staan, en vonden het geen enkel 
probleem om tijd voor mij in te plannen. Hierdoor is dit 
aspect van het onderzoek vlot verlopen. Het moment 
van daadwerkelijk beginnen te schrijven kwam daardoor 
echter akelig snel. Tijdens het schrijven kwam ik mijn 
struikelblok tegen: het gebruik van literatuur. In het 
interpretatieve onderzoek lijkt theorie op het eerste 
gezicht een ondergeschikte rol te spelen, maar dit is 
schijn. Ook hier speelt theorie een belangrijke rol, zij het 
een andere rol dan bij positivistisch onderzoek. Daar is 
de theorie, in plaats van de waarnemingen, voor mijn 
gevoel altijd de rode draad die je niet van het spoor 
doet afgaan. Om de theorie op een andere manier te 
gebruiken is verassend. 

Hoewel het al impliciet aan de orde is geweest, 
wil ik het hier toch uitgebreider beschrijven: de 
generaliseerbaarheid van dit onderzoek. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een kleine groep, en ook 
maar in één groep. Toch kunnen de uitkomsten van dit 
onderzoek gegeneraliseerd worden. De reden hiervoor 
is dat bleek dat het instrument wel neutraal is, maar 
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wat er gebeurt met de inzichten niet neutraal is. Dit 
houdt in dat er altijd een mogelijkheid is dat er zowel 
negatieve als positieve gevolgen zijn van het gebruik van 
Management Drives. En dat er dus ook altijd negatieve 
en positieve betekenisgeving plaatsvindt onder 
medewerkers. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers 
van het bedrijfsbureau, maar voor alle medewerkers die 
te maken krijgen met Management Drives. Tot slot zijn 
de bevindingen niet gebonden aan tijd. Betekenisgeving 
is voortdurend en continue. Op elk moment kunnen 
betekenissen positief dan wel negatief worden. Ik ga 
er daarom vanuit dat dit onderzoek generaliseerbaar is 
voor alle gevallen waarbij medewerkers geïntroduceerd 
worden met Management Drives, en inzicht krijgen in 
hun persoonlijk- en groepsprofiel. 

In dit verslag is kleur bekend. En hoe leuk deze trektocht 
ook was, het is ook een prettig gevoel om hem te 
voltooien. Een vol notitieblok, een lege pen en een stuk 
wijzer.
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Interviewguides

Interviewguide, 1e gesprek

Introductie
• Het doel van het onderzoek kort toelichten;

• Interpretatieve kenmerken van het onderzoek 
aangeven;

• Het belang van de respondent benadrukken;

• Benadrukken dat de respondent voor zichzelf 
spreekt;

• Aangeven dat alle gegevens vertrouwelijk 
behandeld worden;

• Bedanken voor de tijd die de respondent heeft 
willen vrijmaken;

• Uitleggen waarom het interview opgenomen 
wordt;

• Opzet van het interview uitleggen;

• Vragen of de respondent zelf nog vragen en/
of opmerkingen heeft voorafgaand aan het 
interview.

 
Interview
Algemene vragen

- Wat is uw functie bij het bedrijfsbureau?

- Hoelang bent u al werkzaam in deze functie?

- Wat was uw vorige functie?
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Interviewtopic: bedrijfsbureau
- Hoe be-/omschrijft u het bedrijfsbureau aan uw 

vrienden of kennissen?

- Wat is volgens u de taak van het bedrijfsbureau?

- Hoe vindt u dat die taak op het ogenblik wordt 
volbracht?

o Bij negatief: Hoe zou dit verbeterd 
kunnen worden?

o Bij positief: Hoe komt dit?

Interviewtopic: werkbeleving
- Hoe kijkt u aan tegen uw werk?

- Wat zijn volgens u de factoren dat u met plezier 
naar het werk gaat/ zou toegaan?

- Wat zijn volgens u factoren dat u met tegenzin 
naar het werk gaat/ zou toegaan?

- Wat is momenteel uw drijfveer om naar het 
werk te gaan?

Interviewtopic: sfeer
- Wat verstaat u onder sfeer?

- Wat is de sfeer volgens u op het bedrijfsbureau?

- Hoe zou u de sfeer op het bedrijfsbureau willen 
zien?

Interviewtopic:  interactie
- Wat verstaat u allemaal onder communicatie?

- Hoe gebruikt u communicatie tijdens uw werk?
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- Waar draagt de communicatie volgens u aan 
bij?

Interviewtopic:  samenwerken
- Hoe kijkt u aan tegen samenwerken op het 

bedrijfsbureau?

Interviewtopic:  typering
- Wat is volgens u een gebeurtenis of een ding 

dat typisch bedrijfsbureau is?

Afsluiting
• Vragen of de respondent zelf vragen of 

opmerkingen heeft die in het belang van het 
onderzoek zijn;

• Vragen of de respondent de juistheid van 
de uitspraken wil controleren in de feitelijke 
weergave van het interviewverslag;

• De respondent bedanken voor het interview.
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Interviewguide, 2e gesprek

Introductie
• Het doel van het onderzoek kort toelichten;
• Interpretatieve kenmerken van het onderzoek 

aangeven;
• Het belang van de respondent benadrukken;
• Benadrukken dat de respondent voor zichzelf 

spreekt;
• Aangeven dat alles vertrouwelijk wordt 

behandeld;
• Bedanken voor de tijd die de respondent heeft 

willen vrijmaken;
• Uitleggen waarom het interview opgenomen 

wordt;
• Opzet van het interview uitleggen;
• Vragen of de respondent zelf nog vragen en/

of opmerkingen heeft voorafgaand aan het 
interview.

Interview
Interviewtopic: 13 maart

- Hoe vond je de bijeenkomst van 13 maart gaan?
- Hoe vond je ‘s ochtends gaan?
- Hoe vond je de middag gaan?
- Wat vond je van de reacties tijdens de dag?
- Wat dacht je toen Helen zei dat ze groepen 

wilden vormen aan de hand van Management 
Drives profielen?

- Hoe vind je dat dit gegaan is?
- Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
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- Zijn de juiste punten naar voren gekomen?

Interviewtopic: Sfeer
- Hoe voelde je je tijdens de bijeenkomst?
- Hoe kijk je terug op de bijeenkomst?
- Merk je iets van de bijeenkomst van 13 maart (in 

het bedrijfsbureau)?

Interviewtopic: Gebeurtenissen 13 maart
- Hoe vind je het, dat er nu elke laatste 

donderdagochtend van de maand een 
bijeenkomst is gepland?

- Hoe vind je het dat er groepen zijn gevormd om 
bepaalde taken uit te voeren?

- 
Interviewtopic: Management Drives

- Wat is volgens jou Management Drives?
- Wat is er volgens jou goed aan Management 

Drives?
- Wat is er volgens jou niet goed aan Management 

Drives?
- Wie kwam met het idee van de Management 

Drives?
- Waarom wordt Management Drives hier gebruikt 

denk je?
o Hoe gaat dat?

- Gebruik je zelf Management Drives?
o Hoe gebruik je Management Drives?

- Wat is volgens jou de waarde van de Management 
Drives voor het bedrijfsbureau?
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Interviewtopic: Persoonlijk Management Drives profiel
- Mag ik jouw persoonlijk Manament Drives profiel 

gebruiken voor dit onderzoek?

Afsluiting
• Vragen of de respondent bepaalde schriftelijke 

informatie heeft die voor het onderzoek van 
belang kan zijn;

• Vragen of de respondent zelf vragen of 
opmerkingen heeft die in het belang van het 
onderzoek zijn;

• Vragen of de respondent wil aangeven of hij zich 
kan vinden in de samenvatting van het gesprek 
dat hij toegestuurd krijgt;

• De respondent bedanken voor het interview.
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Interviewguide, Instructrice 1

Introductie
• Het doel van het onderzoek kort toelichten;
• Interpretatieve kenmerken van het onderzoek 

aangeven;
• Het belang van de respondent benadrukken;
• Benadrukken dat de respondent voor zichzelf 

spreekt;
• Aangeven dat alles vertrouwelijk wordt 

behandeld;
• Bedanken voor de tijd die de respondent heeft 

willen vrijmaken;
• Uitleggen waarom het interview opgenomen 

wordt;
• Opzet van het interview uitleggen;
• Vragen of de respondent zelf nog vragen en/

of opmerkingen heeft voorafgaand aan het 
interview.

Interview

Interviewtopic: Algemene Management Drives
- Wat is Management Drives (middel / doel)? 
- Wat is er positief aan Management Drives?
- Wat is er negatief aan Management Drives?

Interviewtopic: Werking Management Drives
- Hoe denk je dat het beste resultaat behaalt kan 

worden met Management Drives?

Interviewtopic: Management Drives cursus
- Hoe vond je het gaan?
- Hoe vindt je dat Management Drives vandaag 
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gebruikt is?
- Zijn de kleuren duidelijk genoeg naar voren 

gekomen? 
- Denk je dat de groepjes die gevormd zijn, met 

voldoende kleuren onderbouwd zijn?

Afsluiting
• Vragen of de respondent zelf vragen of 

opmerkingen heeft die in het belang van het

onderzoek zijn;
• Vragen of de respondent de juistheid van de 

uitspraken wil controleren in de feitelijke

weergave van het interviewverslag;
• De respondent bedanken voor het interview.
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Interviewguide, instructrice 2

Introductie
• Het doel van het onderzoek kort toelichten;
• Interpretatieve kenmerken van het onderzoek 

aangeven;
• Het belang van de respondent benadrukken;
• Benadrukken dat de respondent voor zichzelf 

spreekt;
• De mogelijkheid voor een vertrouwelijke 

behandeling aangeven;
• Bedanken voor de tijd die de respondent heeft 

willen vrijmaken;
• Uitleggen waarom het interview opgenomen 

wordt;
• Opzet van het interview uitleggen;
• Vragen of de respondent zelf nog vragen en/

of opmerkingen heeft voorafgaand aan het 
interview.

Interview
Interviewtopic: Algemene Management Drives

- Wat is Management Drives (middel / doel)? 
- Wat is er positief aan Management Drives?
- Wat is er negatief aan Management Drives?

Interviewtopic: Werking Management Drives
- Hoe denk je dat het beste resultaat behaald kan 

worden met Management Drives?

Interviewtopic: Management Drives en het bedrijfsbureau
- Wat is volgens jou de bedoeling van 

Management Drives op het bedrijfsbureau?
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Interviewtopic: Management Drives cursus
- Hoe vond je de ochtend gaan?
- Hoe vindt je dat Management Drives die 

ochtend gebruikt is?
- Zijn de kleuren duidelijk genoeg naar voren 

gekomen? 

Interviewtopic: Management Drives en groepsdynamiek
- Hoe kijk je aan tegen het bedrijfsbureau en hoe 

de kleuren naar voren komen?
- Hoe komt het dat mensen met hun grootste 

drijfveer op groen, weinig zeggen in de groep?
- Hoe wordt Management Drives in deze groep 

volgens jou gebruikt?

Interviewtopic: Management Drives en de toekomst
- Wat is volgens jou de invloed van 2 oktober, 

Zandvoort, op het bedrijfsbureau geweest?
o Hoe zie je dat?

- Wat is volgens jou de invloed van Management 
Drives op dit moment?

o Hoe zie je dat?
- Wat is volgens jou de invloed van Management 

Drives op de toekomst?
o Hoe zie je dat?

Afsluiting
• Vragen of de respondent zelf vragen of 

opmerkingen heeft die in het belang van het

onderzoek zijn;
• Vragen of de respondent de juistheid van de 

uitspraken wil controleren in de feitelijke

weergave van het interviewverslag;
• De respondent bedanken voor het interview.


