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Voorwoord 
Het is een mooie ervaring om de master Organisatie, Cultuur en Management van 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap af te sluiten door naar binnen te kijken bij twee 
organisaties. En niet alleen te kijken, maar ik mag ook alles vragen en weten! Tijdens 
deze master, en ook bij de bachelor van Algemene sociale wetenschappen heb ik bij 
een aantal organisaties een klein onderzoekje mogen uitvoeren, maar dat is toch niet 
hetzelfde. Nu hadden Axion en Zorgbelang een echte vraag, waar ze een echt 
antwoord op wilden hebben. Een zware verantwoordelijkheid en erg leerzaam. In het 
échte� leven wordt je gelijk geconfronteerd met allerlei invloeden waar je je als 
onderzoeker juist van moet distantiëren. Toch is dit aardig gelukt. Een van de redenen 
hiervoor is dat ik mijn ervaringen kon ventileren bij de beide directeuren van zowel 
Axion als Zorgbelang. Daarnaast leek het mij verstandig een gesprek met de 
gedeputeerde van de provincie Flevoland pas te voeren op het einde van mijn 
onderzoek, nadat ik mijn conclusies al had getrokken. In het onderzoek heb ik zoveel 
mogelijk getracht de bevindingen objectief weer te geven. Al wordt dan al snel de 
vraag gesteld: Kun je überhaupt objectief zijn? Je bent altijd gekleurd, ook als 
onderzoeker. Naar mijn mening is het daarbij van belang dat je je hiervan bewust 
bent. Dan kun je een neutrale houding aannemen en van afstand situaties beschrijven. 
Ik denk dat dit aardig gelukt is 
Wat ik vooral opvallend vond, was het feit dat bij Axion en Zorgbelang de mensen 
enorm open stonden voor mijn vragen. Aan alle kanten hebben ze aangeboden te 
helpen. Terwijl dit toch een gevoelig onderwerp blijkt te zijn. Ik wil dan ook de 
directie van Axion en Zorgbelang bedanken mij deze kans te hebben gegeven en dat 
zij mij volledige medewerking hebben geboden. Ook alle medewerkers van de 
organisaties voor hun openheid en medewerking, in het bijzonder de geïnterviewden. 
Daarnaast ook mijn begeleider op de universiteit Jeroen Vermeulen voor zijn tijd en 
het delen van zijn expertise. 
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Inleiding 
�Er gaat bijna geen dag voorbij of er staan in meerdere dagbladen en tijdschriften 
artikelen over fusies, overnames, joint-ventures en/of andere interorganisatorische 
samenwerkingsverbanden. Om meerdere redenen en in diverse richtingen domineert 
expansie de organisatie-of bedrijfsstrategie.� (Koot en Boessenkool, 2005, p122) 
Samenwerken is een trend ook zeker in de zorg en welzijnsector. In de zorgsector 
heeft zich, door output gerichte financiering en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid de afgelopen jaren, een sterke tendens tot concentratie voorgedaan. 
Samenwerking tussen zorginstellingen heeft vooral als doel het besparen van 
facilitaire kosten en het versterken van de �marktpositie� ten opzichte van de 
verzekeraars, beleidsmakers en belangen organisaties. Daarnaast spelen 
zorginhoudelijke motieven een belangrijke rol. Door het samengaan van verschillende 
soorten zorgaanbieders, wat verticale integratie wordt genoemd, ontstaat een 
zorgketen waarbinnen de cliënt op het juiste moment de meest passende zorg krijgt. 
Bovendien kan de zorg op meerdere locaties op integrale wijze worden aangeboden. 
De verkregen schaal en hierdoor toegenomen verbreding van specialistische kennis 
draagt ook bij aan stimulering van vernieuwing in de zorg. Voor de medewerkers 
ontstaan in de gefuseerde organisatie meer mogelijkheden voor variatie in 
werklocatie, werksoort en ontwikkelingsperspectief. Zo kan niet alleen de kwaliteit 
van zorg maar ook de kwaliteit van werk toenemen, wat vervolgens leidt tot meer 
motivatie van de medewerkers en versterking van de aantrekkelijkheid van de 
zorgsector op de arbeidsmarkt. Dit zijn een aantal voordelen van samenwerking in de 
zorg, maar lukt het ook om ze te realiseren?1 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat strategische samenwerking lang niet altijd 
succesvol is. In het bedrijfsleven mislukt ongeveer 65%, in die zin dat de beoogde 
meerwaarde beperkt of zelfs in zijn geheel niet wordt gerealiseerd. In 15% tot 20% 
van de gevallen wordt een negatieve meerwaarde gecreëerd. Binnen 10 jaar wordt de 
helft van de fusies weer ongedaan gemaakt. Dit is dan ook de reden waarom 
strategische alternatieven als joint ventures, strategische allianties of personele unies 
aan populariteit gewonnen hebben. De keuze van de juiste partners is van groot 
belang om succes te kunnen behalen.  
Het onderzoek dat CVZ (College Voor Zorgverzekeringen) heeft laten uitvoeren naar 
effecten van fusie en concentratie op de marktwerking in de zorgsector2. Hierbij is 
gekeken naar marktstructuur, marktgedrag en marktresultaat. Ten aanzien van de 
aanbiedermarkt wordt geconcludeerd  door CVZ dat: �Samenwerking en concentratie 
positieve effecten kan hebben op kwaliteit en doelmatigheid als aanbieders echt in 
staat blijken om van ketenzorg een succes te maken�. Tegelijkertijd stelt het 
onderzoek dat er vanuit de markt geen echte druk is om dit succes te bereiken en ook 
vol te houden3. 
Succes hangt dus ook af van ambities en implementatie aanpak van de 
zorginstellingen zelf. Het probleem hierbij kan echter zijn dat men zo gefixeerd is op 
de mogelijke voordelen, dat tussentijds vergeten wordt te letten op symptomen dat het 
misgaat om vervolgens tijdig te kunnen bijsturen. 
 

                                                   
1 http://www.zbc.nu/main.asp?ChapterID=2719 
2 http://www.zbc.nu/main.asp?ChapterID=2719 
3 http://www.zbc.nu/main.asp?ChapterID=2719 
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Context Axion en Zorgbelang  
Axion en Zorgbelang zijn twee organisaties die werk verzetten op het terrein van zorg 
en welzijn. Zij hebben al ervaring opgedaan in de samenwerking met elkaar. Zij 
willen nu onderzoeken in hoeverre deze samenwerking nauwer zou kunnen worden. 
De doelstelling van Axion luidt: Het bevorderen en doen uitvoeren van taken op het 
gebied van welzijn binnen de provincie Flevoland, waaronder in het bijzonder: het 
bevorderen van emancipatie en maatschappelijke participatie van allochtonen en 
vrouwen. En het initiëren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen van mondiale 
activiteiten ter bevordering van de bewustwording met betrekking tot internationale 
vraagstukken in relatie tot de individuele leef en werksituatie. De doelstelling van 
Zorgbelang is als volgt: Het behartigen van de collectieve belangen van de gebruikers 
van zorg en met zorg samenhangende terreinen.  
De provincie helpt de beide organisaties bij bepaalde projecten en heeft een ruime 
inbreng hierdoor in de financiële middelen. Daarom kan de provincie de vraag 
neerleggen bij de organisaties om te kijken of een samenwerking tot stand gebracht 
kan worden. Vanuit de provincie is duidelijk geworden wat de redenen zijn voor een 
eventuele samenwerking. Zo wordt door de provincie achtereenvolgens genoemd 
bezuiniging, het samenvoegen van expertise, en het tegengaan van versnippering. Met 
bezuiniging wordt het volgende bedoeld: Nu wordt één keer per jaar voor beide 
organisaties een werkplan beoordeeld, daar zit twee keer hetzelfde werk in. Maar ook 
in de zin van kosten voor het pand, twee secretariaten, allerlei verzekeringen ed. Met 
het samenvoegen van expertise wordt bedoeld dat de beide organisaties hun expertise 
hebben op de terreinen van zorg en welzijn. Axion heeft vooral expertise op het 
terrein van welzijn en Zorgbelang op het terrein van zorg en met name 
belangenbehartiging. Het vinden van elkaar gaat makkelijker als er een 
samenwerkingsverband bestaat. Het tegengaan van versnippering staat al een tijd op 
de agenda. Veel losse organisaties zijn samengevoegd om het zo overzichtelijker te 
maken voor de klanten en ook voor de provincie.  
Axion is een organisatie die is ontstaan uit drie andere organisaties. Hierbij ging het 
om het emancipatiebureau Flevoland, het allochtonensteunpunt Flevoland en 
Kwadrant, een organisatie die o.a. het peuterspeelzaalwerk en het sociaal cultureel 
werk ondersteunde Ook deze drie zijn samengevoegd om versnippering tegen te gaan. 
Axion is ISO gecertificeerd en heeft een kwaliteitshandboek opgesteld waarin alle 
regels en procedures staan opgesteld. Zorgbelang is een organisatie die is ontstaan uit 
een samenwerking van de volgende organisaties: Regionaal Patiënten Platform 
inclusief Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg-functie, Provinciaal 
Overlegorgaan Gehandicapten, Federatie Overlegorgaan Gewestelijke 
Ouderenorganisaties en Provinciale Federatie van Ouderverenigingen voor mensen 
met een verstandelijke handicap. Daarnaast heeft zij enkele jaren geleden nog een 
proces doorstaan van naamsverandering. Voorheen heette het 
ZorgGebruikersBundeling Flevoland en is nu veranderd in Zorgbelang Flevoland. 
Zorgbelang is een organisatie die in heel Nederland vertegenwoordigd is. Elke 
provincie heeft zijn eigen Zorgbelang. Dit geldt tevens voor Axion. Axion is een 
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Iedere provincie heeft een eigen 
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij dragen allen een eigen naam. 
Beide organisaties hebben in het verleden al fusies of samenwerkingsverbanden 
meegemaakt.  
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Vraagstelling 
Door Axion en Zorgbelang is mij gevraagd te onderzoeken welke vorm van 
samenwerking het best passend zou zijn gelet op de onderwerpen Inhoud, 
Bedrijfsmiddelen, Organisatie en Personeel. Daarbij heb ik voornamelijk het 
perspectief van de medewerkers aangehouden en hoe zij denken over de 
randvoorwaarden voor zo�n eventuele verdergaande samenwerking. Na het onderzoek 
te hebben uitgevoerd is er uitgekomen dat een fusie de best passende 
samenwerkingsvorm zou zijn. Vandaar dat ik mij in deze scriptie zal richten op de 
organisatiecultuur en de betekenis hiervan voor een fusie. Hierbij gebruik ik de drie 
dimensies van Barbara Czarniawska namelijk Symboliek, Macht en Praktijk. Zij geeft 
aan dat wanneer je als onderzoeker organisaties bestudeert, je deze drie dimensies 
tegenkomt. En ze zijn alledrie van belang om de organisaties te begrijpen. Dus zowel 
de culturele betekenissen, als de machtsverhoudingen, als de praktische zaken binnen 
een organisatie. De organisatiecultuur wordt bekeken vanuit de drie perspectieven van 
Joanne Martin namelijk Integratie-, Differentiatie- en Fragmentatieperspectief. Hier 
richt het integratieperspectief zich op de overeenkomsten, het differentiatieperspectief 
op de verschillen en het fragmentatieperspectief op de dubbelzinnigheden binnen de 
organisatiecultuur. Op deze manier kan er een evenwichtig beeld van de 
organisatiecultuur ontstaan. De vraagstelling in dit onderzoek luidt:  
Welke verschillen en overeenkomsten hebben Axion en Zorgbelang op het gebied 
van cultuur, macht en structuur? En wat betekent dit voor een eventuele fusie? 

Kwalitatief onderzoek 
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Dit wil zeggen dat dit onderzoek gericht 
is op de betekenisgeving van de betrokkenen. �Het doel is het onderwerp van 
onderzoek met de juiste begrippen te beschrijven en te begrijpen wat er zich 
afspeelt.�(Boeijen, 2006, p18). Bij kwalitatief onderzoek maak je als onderzoeker 
gebruik van interviews die je met de betrokkenen hebt. Het aantal interviews is ook  
kleinschalig. Op deze manier probeer je samen met de betrokkenen tot bepaalde 
interpretaties en betekenissen hiervan te komen. �Een exploratie van een onderwerp 
resulteert in een beschrijving die de complexiteit van het onderwerp laat zien.� 
(Creswell, 1998) Door met de betrokkenen hierover te praten en aan te denken 
worden gewone zaken ongewoon gemaakt. Het gaat dus om verschijnselen te 
beschrijven en te interpreteren vanuit de betekenis die mensen zelf aan die 
verschijnselen geven. (Boeijen, 2006, p26) 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd: eerst wordt ingegaan op de aanpak van dit 
onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee het theoretisch kader neergezet. 
Hoofdstuk drie is een beschrijving van de gevonden data gekoppeld aan de theorie uit 
het theoretisch kader. In hoofdstuk vier wordt uiteengezet wat een fusie is, welke 
voordelen en nadelen dit heeft. Hoofdstuk vijf geeft antwoord op de vraagstelling van 
dit onderzoek. En hoofdstuk zes zal een manier van veranderen bespreken die naar 
mijn mening het best passend is bij een fusie. 
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1. Onderzoeksopzet 
Zoals in de inleiding aan de orde is gekomen is dit een kwalitatief onderzoek. In dit 
hoofdstuk zal ik uiteenzetten waar, wanneer, wie en hoe dit onderzoek is verlopen en 
onderzocht.  

1.1 Waar is het onderzoek uit gevoerd? 
Het onderzoek is uitgevoerd bij Axion en zorgbelang Flevoland. Beide organisaties 
zijn gevestigd in Lelystad. Axion en Zorgbelang zijn twee organisaties die werk 
verzetten op het terrein van zorg en welzijn. De doelstelling van Axion luidt: Het 
bevorderen en doen uitvoeren van taken op het gebied van welzijn binnen de 
provincie Flevoland, waaronder in het bijzonder: het bevorderen van emancipatie en 
maatschappelijke participatie van allochtonen en vrouwen. En het initiëren, 
stimuleren, begeleiden en ondersteunen van mondiale activiteiten ter bevordering van 
de bewustwording met betrekking tot internationale vraagstukken in relatie tot de 
individuele leef en werksituatie. De doelstelling van Zorgbelang is als volgt: Het 
behartigen van de collectieve belangen van de gebruikers van zorg en met zorg 
samenhangende terreinen. 

1.2 Looptijd van het onderzoek 
Het onderzoek heeft gelopen van 15 juni 2007 tot en met 10 januari 2008. In de eerste 
maand ben ik heb ik informatie verzameld over het onderwerp en is het 
onderzoeksvoorstel geschreven. Vanaf half juli tot en met eind augustus heb ik de 
interviews bij beide organisaties afgenomen. Zowel Axion als Zorgbelang vonden het 
belangrijk dat ik de gedeputeerde van provincie Flevoland ook zou spreken, aangezien 
hij de organisaties gevraagd heeft de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking 
te onderzoeken. Ik heb besloten hem te interviewen nadat ik alle interviews bij de 
organisaties had afgerond. De reden hiervoor was dat ik eerst een beeld wilde hebben 
van de organisaties zonder invloed van de provincie. In deze periode heb ik ook al het 
bestaande materiaal doorgenomen. Vanaf half september ben ik me gaan inlezen in de 
theorie en heb op basis hiervan de gegevens vanuit de interviews en het bestaand 
materiaal geanalyseerd. In oktober en november heb ik de eerste versie van het 
rapport geschreven. December en januari zijn gebruikt om het rapport te verfijnen en 
goedgekeurd te krijgen door de beide organisaties. Zij moesten dit rapport 17 januari 
aan de besturen van de organisaties overdragen. Vervolgens heb ik de periode van 
half januari tot 12 maart gebruikt om het rapport echt een �scriptie� te laten zijn. 

1.3 Wie en wat zijn onderzocht? 
Wie: Medewerkers van Zorgbelang en Axion, directie van beide organisaties en 
gedeputeerde van de provincie Flevoland 
De medewerkers van Axion en Zorgbelang zijn de belangrijkste actoren. Ik heb in het 
onderzoek het perspectief van de medewerkers vooral belicht en aangehouden bij de 
betekenis van de verschillende dimensies: symboliek, macht en praktijk. Axion heeft 
43 medewerkers exclusief vrijwilligers en Zorgbelang heeft 14 medewerkers exclusief 
vrijwilligers. Bij Axion heb ik 12 mensen geïnterviewd, bij Zorgbelang 6 mensen. Ik 
heb geprobeerd van alle lagen binnen de organisaties medewerkers te spreken. Dit is 
gelukt. Ik heb bij beide organisaties de consulenten respectievelijk de adviseurs 
gesproken, het ondersteunend personeel, mensen van de 
personeelsvertegenwoordiging, mantelzorg en Informatie- en Klachtenbureau 
Gezondheidszorg. 
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Daarnaast heb ik de directie van Axion en Zorgbelang gesproken. Ik heb veel contact 
gehad met de beide directeuren. Een aantal keren heb ik mijn bevindingen 
teruggekoppeld, waardoor het beeld dat ik had gekregen van de medewerkers weer in 
een ander daglicht kwamen te staan.  
De derde partij is de provincie Flevoland. Ik heb met de gedeputeerde van de 
provincie en de beleidsambtenaar gesproken over de eventuele samenwerking, 
waarbij het standpunt van de gedeputeerde duidelijk is geworden. De provincie heeft 
aan de twee organisaties gevraagd te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is. 
Maar zij gaan er wel van uit dat een fusie het resultaat zal zijn een andere 
mogelijkheid is er in hun ogen niet. 
 
Wat: de verschillen en overeenkomsten tussen Axion en Zorgbelang op het gebied van 
cultuur, macht en structuur en de betekenis voor een eventuele fusie 
De vraagstelling behelst dus de verschillen en overeenkomsten tussen Axion en 
Zorgbelang en de betekenis hiervan voor een fusie. De verschillen en overeenkomsten 
heb ik bepaald aan de hand van de interviews en het bestuderen van het bestaand 
materiaal. Vervolgens ben ik de literatuur ingedoken om te kijken aan welke 
voorwaarden een fusie moet voldoen. En welke rol een organisatiecultuur speelt bij 
fusies. Dit heb ik geprobeerd te koppelen aan de onderzoeksgegevens. 
 
1.4 Onderzoeksstrategie en methoden van dataverzameling en data-analyse 
De manier waarop het onderzoek is uitgevoerd is een combinatie van etnografisch 
veldonderzoek met een onderzoek van het bestaande materiaal. Dit valt onder de 
noemer kwalitatief onderzoek. In de inleiding ben ik al kort ingegaan op deze manier 
van onderzoeken. Ik zal er nu nog wat uitgebreider op ingaan. De definitie van 
kwalitatief onderzoek is volgens Hennie Boeijen: �De vraagstelling richt zich op 
onderwerpen die te maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan 
hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden 
onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het 
perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel om het te 
beschrijven en waar mogelijk te verklaren.� (2006) Een veldonderzoek is een strategie 
waarmee onder alledaagse omstandigheden, in een veld, gegevens worden verzameld 
bij zogenoemde veldbetrokkenen en informanten. De onderzoeker neemt deel aan 
activiteiten en verzamelt zo gegevens over gedrag en opvattingen van betrokkenen 
(�t Hart, 1998). 
Ik heb gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden. Als eerste het topic-
interview. Dit is een interview dat is opgebouwd uit een aantal verschillende topics. 
De topics die ik heb gebruikt zijn: 
• Organisatie 
• Cultuur 
• Samenwerken 
• Inhoud 
• Veranderen 
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het bestaand materiaal. Hierbij heb ik de 
beleidsdocumenten bestudeerd van zowel Axion als Zorgbelang. Het bestaand 
materiaal bestaat onder andere uit beleidsstukken van de organisaties zoals 
jaarverslagen, werkplannen, personeelsmappen en een cultuuronderzoek dat is gedaan 
binnen Axion. Hetzelfde onderzoek zal worden uitgevoerd bij Zorgbelang Flevoland. 
Op deze manier wordt duidelijk hoe de organisatie formeel is georganiseerd. 
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Als derde methode heb ik de participerende observatie gebruikt.  Participerende 
observatie wil zeggen dat je als onderzoeker aanwezig bent in het �veld� en volgt, 
ervaart en ondergaat de gebeurtenissen. Zo heb ik voor een periode van tien weken 
twee dagen in de week gewerkt bij Axion en Zorgbelang. Op dinsdag werkte ik bij 
Axion en op donderdag bij Zorgbelang. Op deze manier merk je hoe mensen met 
elkaar omgaan, hoe de dagindeling eruit ziet bij beide organisaties en kun je heel 
makkelijk binnen lopen bij de medewerkers en het management voor vragen. 
Daarnaast heb ik ook een overleg bij Zorgbelang bijgewoond, het zogenaamde 
afstemmingsoverleg. Dit wordt maandelijks gehouden. En bij Axion een 
lunchbijeenkomst wat ongeveer elke zes weken wordt gehouden. In het kader van de 
eventuele samenwerking hebben Axion en Zorgbelang een werkbezoek 
georganiseerd, waarbij Zorgbelang op bezoek is geweest bij Axion. Resultaten van 
deze dag zijn in het rapport verwerkt.  

1.5 Validiteit  
�In een etnografisch veldonderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit in belangrijke 
mate gerealiseerd als de concrete verschijnselen in dat veld zorgvuldig en adequaat 
beschreven en verklaard zijn met in acht nemen van de context waarin ze zich 
voordoen.�(�t Hart, 1996) Dit kun je voornamelijk waarborgen door een aantal 
maatregelen in acht te nemen, namelijk: 
• Systematische werkwijzen en expliciete verslaglegging 
• Terugkoppeling naar informanten 
Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen te noemen voorbereiding, dataverzamelen, 
data-analyse, schrijven van rapportage. Na de voorbereiding is eerst alle data 
verzameld. De interviews zijn uitgewerkt in verslagen, het bestaand materiaal is in 
schema�s gezet. Vervolgens zijn deze gegevens geanalyseerd en gekoppeld aan de 
theorie. Dit versterkt de navolgbaarheid en herhaalbaarheid van dit onderzoek. 
Naast het op systematische wijze werken, heb ik ook regelmatig mijn bevindingen 
teruggekoppeld naar de beide directeuren om zo te controleren of mijn bevindingen 
klopten. 
Validiteit heeft ook te maken met in hoeverre de onderzoeksresultaten gelden voor 
andere situaties. De onderzoeksresultaten in dit onderzoek zouden uiteindelijk ook 
kunnen gelden voor andere situaties. De analyse is namelijk gericht op 
theorieontwikkeling en verklaren. Uiteindelijk wordt gekeken wat de verschillen en 
overeenkomsten betekenen voor een fusie. Conclusies die hieruit worden getrokken 
kunnen ook in andere situaties worden gebruikt, met andere gegevens.  
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2. Theoretisch kader 
In de literatuur wordt veel geschreven over de organisatiecultuur. Het is mogelijk dit 
begrip vanuit verschillende perspectieven en dimensies te bekijken. Om antwoord te 
kunnen geven op de vraagstelling is het van belang te kijken naar hoe de 
organisatiecultuur binnen Axion en Zorgbelang omschreven kan worden en wat dit 
uiteindelijk betekent voor een fusie. Waar de verschillende theorieën vaak op uit 
komen is dat om een evenwichtiger beeld te krijgen van een organisatiecultuur je 
perspectieven naast elkaar moet leggen. In dit theoretisch kader zetten we eerst de 
dimensies van sociale interactie uiteen van Barbara Czarniawska. Deze drie dimensies 
heb ik gebruikt bij het onderzoeken van de organisatiecultuur binnen Axion en 
Zorgbelang. Vervolgens kunnen de drie perspectieven van Joanne Martin gebruikt 
worden om op een bepaalde manier naar de organisatiecultuur te kijken. Op die 
manier belicht je verschillende elementen van de organisatiecultuur binnen de twee 
organisaties. In het onderzoek heb ik de drie dimensies van Czarniawska naast elkaar 
gezet en de organisaties op alledrie de dimensies onderzocht. In dit theoretisch kader 
zal echter blijken dat organisatiecultuur het overkoepelende begrip is. Macht en 
structuur zijn beide onderdelen van de organisatiecultuur. Wat echter bij elke 
dimensie een rol speelt is de betekenisgeving voor de verschillende actoren. Wat 
betekenen de cultuur, macht en de structuur voor de actoren?  
Wat vervolgens van belang is, is om uit te zoeken wat deze elementen nu betekenen 
voor een fusie. Jarenlang is een organisatiecultuur van ondergeschikt belang gezien 
bij het laten slagen van een fusie. Tegenwoordig wijzen verschillende wetenschappers 
op het belang van de organisatiecultuur. Waarom is het bestuderen van een 
organisatiecultuur nu zo belangrijk voor het laten slagen van een fusie en welke 
elementen binnen een organisatiecultuur spelen een belangrijke rol?  

2.1 Drie dimensies van sociale interactie 
Wanneer je als onderzoeker organisaties gaat bestuderen is het volgens Barbara 
Czarniawska van belang om drie aspecten van sociale interactie voor ogen te houden. 
Het sociale karakter wat organisaties hebben, is in de ogen van Czarniawska de sleutel 
om organisaties te kunnen begrijpen. Zij maakt de vergelijking met de metafoor 
theater: Een theater bestaat uit een podium, een toneelstuk, acteurs, publiek, de 
administratie. Dit zijn ingrediënten van het theater. Maar deze ingrediënten worden 
pas theater als ze bijdragen aan het optreden en de ingrediënten en het optreden 
kunnen alleen bestaan dankzij het instituut theater. Zo ziet zij de drie aspecten ook. 
De praktische zaken zijn de ingrediënten, het optreden is de symbolische kant e het 
instituut is de politieke kant. Zij beschrijft in haar boek �Exploring complex 
organizations� de drie dimensies van sociale interactie: 

1. Symbolisch (cultureel): bv. iedere sociale actie in organisaties heeft betekenis 
voor de cultuur 

2. Politiek (macht): bv. de machtsrelaties in organisaties 
3. Praktisch (materieel en fysiek): bv. gebouwen waar je dingen in doet, de 

indeling hiervan, infrastructuur. 
In deze paragraaf zullen de drie dimensies worden toegelicht. 

2.1.1 Cultuur en Symboliek  
Symbolische aspecten hebben betrekking op alles dat betekenis geeft. Dit kunnen 
objecten, waarden, normen, rituelen, mythes zijn. Ze worden door individuen 
gecreëerd en geïnterpreteerd. Dit is een subjectieve wijze. Zodra ze door een groep 
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zijn geaccepteerd worden de symbolen objectief, omdat ze dan onafhankelijk lijken te 
bestaan en ze beïnvloeden de groep in hun gedragingen. (Czarniawska, 1992). Cultuur 
wordt vaak vergeten of gezien als vrij gemakkelijk manipuleerbaar (Koot en 
Boessenkool, 1991). Pas in het begin van de jaren tachtig begonnen 
organisatiewetenschappers serieus aandacht te besteden aan het begrip 
�cultuur�(Cameron en Quinn, 1999). Het feit dat het zo lang duurde voordat 
wetenschappers, maar vooral managers cultuur serieus namen, komt doordat cultuur 
verwijst naar waarden die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het heeft te maken 
met de manier waarop het er in een organisatie aan toe gaat. Het negeren van het 
begrip cultuur was voorbij op het moment dat managers zich realiseerden dat 
aandacht voor dit begrip de prestaties kon verhogen (Cameron en Quinn, 1999).  
In het artikel van Koot en Boessenkool (1991) wordt het belang van cultuuraspecten 
aangehaald bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Zij geven de definitie 
van cultuur vanuit het antropologisch perspectief. Die is als volgt: �Een systeem 
waarin opvattingen, waarden, normen, structuur, perspectieven, belangen en macht 
nauw met elkaar vervlochten zijn. Cultuur wordt gezien als een geheel van 
zingevingpatronen in en rondom de organisatie. Het zingeven en de interpretatie 
hiervan wordt gedaan door mensen en dus ook alle organisatieleden. Het gaat vooral 
om de gedeelde betekenissen, aannames, normen en waarden, symbolen die in een 
organisatie de cultuur vormgeven.� Deze definitie geeft aan dat het begrijpen van de 
organisatiecultuur mogelijk is door de organisatie in zijn context te zien. Zij gaan 
ervan uit dat de betekenis van cultuur verschillend kan zijn binnen eenzelfde 
organisatie. Dit heeft te maken met de gelaagdheid van de organisatie. De cultuur van 
het management kan totaal anders zijn, dan de cultuur op de werkvloer. Bij 
antropologisch onderzoek wordt waarde gehecht aan het blootleggen en beschrijven 
van de zingevingprocessen en perspectieven zoals die door meerdere geledingen 
binnen een organisatie beleefd worden (Koot en Boessenkool, 1991). Hierbij kunnen 
vragen gesteld worden als: � Hoe zit de wereld voor de betrokkenen in elkaar?�, �Waar 
identificeert men zich binnen en buiten de organisatie mee?�, �Hoe kijkt men aan 
tegen de stijl van leidinggeven?� Het gaat om de interpretatie van de medewerkers 
over de werksituatie, niet de feiten. Deze vragen hebben betrekking op onderwerpen 
als de organisatiecultuur en de managementstijl. Daarnaast geven Koot en 
Boessenkool ook aan dat rekening gehouden moet worden met de relatie tussen de 
formele organisatie en informele organisatie. �Wat staat er op papier en hoe wordt het 
beleefd door de betrokkenen?�  

Leiderschap en cultuur 
Zowel bij Axion als Zorgbelang heeft de manier van leidinggeven een grote invloed 
op de organisatiecultuur. Wat later uit de resultaten zal blijken is dat de manier van 
leidinggeven essentieel is voor hoe medewerkers hun werk ervaren, de cultuur van de 
organisatie ervaren en hoe men met elkaar om gaat. Edgar Schein () beschrijft welke 
rol leiders en managers hebben in de organisatiecultuur. Want waardoor ontstaat nu 
een organisatiecultuur? Volgens Schein () heeft een organisatiecultuur drie bronnen, 
namelijk: (1) de overtuigingen, waarden en aannames van de oprichters van de 
organisatie; (2) de leermomenten van groepsleden tijdens de ontwikkeling van de 
organisatie; (3) nieuwe overtuigingen, waarden en aannames binnengebracht door 
nieuwe groepsleden. De oprichters van een organisatie zijn van cruciaal belang voor 
de organisatiecultuur. Zij bepalen welke doelen worden gesteld, waar de organisatie 
voor staat en de omgeving waarin ze gaan opereren. Doch als een oprichter zijn groep 
niet weet te triggeren, zal er een andere leider binnen de groep zich aandienen. Die 
ook zijn invloed op de cultuur kan uitoefenen. Volgens Schein (1992), kan de vorm 
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van leidinggeven niet onderscheiden worden van de cultuuropbouw. Leiders geven 
onder andere vorm aan de organisatiecultuur via de zaken waaraan zij aandacht 
besteden, de criteria op basis waarvan zij organisatieleden belonen, plechtigheden en 
rituelen van de organisatie en door formele uitspraken over de organisatie filosofie, 
waarden en geloof. De leider is als het ware de personificatie van de 
organisatiecultuur. 

Integratie-, differentiatie- en fragmentatieperspectief 
In de inleiding gaf ik ook aan dat het bestuderen van een organisatiecultuur 
evenwichtiger kan gebeuren wanneer er gekeken wordt vanuit drie perspectieven van 
Joanne Martin. Dit is het integratie-, differentiatie- en fragmentatieperspectief. Vaak 
zie je in de literatuur over organisatiecultuur dat je vanuit verschillende perspectieven 
een organisatiecultuur kunt bestuderen. De conclusies echter zijn  altijd dat het beter 
is om de verschillende perspectieven naast elkaar te bestuderen om zo een 
evenwichtig beeld te krijgen. Ik zal de drie perspectieven van Czarniawska kort 
toelichten. 

Integratie: Bij het integratieperspectief gaat het vooral om consensus. Binnen een 
organisatie heersen vooral dezelfde interpretaties en voor ambiguïteit is geen ruimte. 
In de hele organisatie gelden dezelfde waarden en normen. Wanneer er conflicten, 
inconsistenties, ambiguïteiten heersen wordt dit gezien als een organisatie met gebrek 
aan cultuur. Of het blijkt dan dat de cultuur van de organisatie en bepaalde 
werknemers niet bij elkaar passen. Een oplossing kan dan zijn dat de werknemers 
vertrekken. Volgens Martin (2002) is in een integratie studie elke culturele 
manifestatie consistent met de volgende culturele manifestatie, waardoor er een web 
gecreëerd wordt van gezamenlijke versterkende elementen.  
Differentiatie: Bij een studie vanuit het differentiatie perspectief gaat het juist om 
verschillende interpretaties en waarschijnlijke conflicten. Er wordt gekeken naar de 
verschillen binnen een organisatie, maar ook naar de subculturen die in een 
organisatie bestaan. Dit wil zeggen dat mensen in organisaties wel dezelfde ideeën en 
waarden kunnen hebben, maar die bestaan dan vooral in de subculturen. Subculturen 
kunnen de verschillende afdelingen zijn binnen organisaties, maar ook subculturen op 
basis van geslacht, leeftijd en hiërarchie. 

Fragmentatie: Het derde perspectief is fragmentatie. Dit perspectief wordt door 
Martin (2002) als het moeilijkste perspectief gezien, omdat het zich richt op 
ambiguïteit. Volgens Martin heeft ambiguïteit vele bronnen bijvoorbeeld complexe 
onoplosbare problemen, zoals drugs, vervuiling, armoede. Complexe technologieën of 
onduidelijke verwachtingen kunnen ook bronnen zijn voor ambiguïteit. Een studie 
vanuit het fragmentatie perspectief gaat ervan uit dat er verschillende visies zijn op 
bepaalde gebeurtenissen. Er hoeft geen totale consensus te zijn, maar ook geen totale 
inconsistentie. Die verschillende visies zijn constant in beweging en aan verandering 
onderhevig. 
Volgens het integratieperspectief is het nodig dat er in een organisatie vooral eenheid 
bestaat. Wanneer je gaat zoeken kom je altijd punten tegen die mensen delen, 
gedeelde waarden. Van daaruit kun je verder bouwen. Terwijl het 
differentiatieperspectief juist aangeeft dat het onvermijdelijk is dat er in een 
organisatie verschillen bestaan. Als voorbeeld wordt gegeven dat een manager zich 
met heel andere zaken bezighoudt dan iemand van de werkvloer. Verschillen zijn 
onvermijdelijk. En ook degene die een andere mening heeft dan de dominante moet 
gehoor krijgen. Het fragmentatie perspectief neemt ook nog even deel aan de 
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discussie en geeft aan dat niet de verschillen of de gedeelde waarden van belang zijn, 
maar juist de dubbelzinnigheden binnen een organisatie. Ambiguïteit wil zeggen 
verschillende tegengestelde bedoelingen die steeds veranderen. Mensen veranderen 
ook steeds van mening. Dat ligt aan wat er om hun heen afspeelt of welke rol je 
bekleedt op bepaalde momenten. 

2.1.2 Politiek en macht 
Politieke aspecten hebben betrekking op macht; de positie en verklaring van autoriteit. 
Volgens Cohen (1974) bestaat er een relatie tussen symboliek en politiek. Je kunt er 
op twee manieren naar kijken: of zoeken naar de machtspersonen en kijken welke 
symbolen zij creëren en interpreteren, of zoeken naar symbolen en op die manier bij 
de personen met macht uitkomen. Czarniawska geeft aan dat het perspectief van de 
twee-dimensionale man (politiek en symboliek) te beperkt kan zijn, omdat er geen 
rekening gehouden wordt met een derde dimensie, namelijk de praktische kant. 
Doordat politiek wordt uitgelegd als alle machtsrelaties in een gemeenschap, zowel in 
formele als informele, contractuele en normatieve organisaties wordt het toch gezien 
als een breed perspectief. Er wordt verondersteld dat macht in bijna alle sociale 
relaties een rol speelt. 
Organisaties zijn interdependente groepen. Dat wil zeggen, de groepen zijn 
afhankelijk van elkaar maar hebben ook eigen belangen. Mastenbroek beschrijft in 
zijn boek dat elke relatie tegelijk een coöperatieve en competitieve impuls heeft. Er 
bestaat steeds een spanning tussen het streven naar een zekere autonomie en 
onderlinge afhankelijkheid (Mastenbroek, 1996). In de verschillende 
organisatiesociologische stromingen zijn typen te vinden die juist of meer coöperatief 
zijn of meer competitief. Het systeemmodel en partijenmodel zijn de twee 
belangrijkste paradigma�s. Het systeemmodel is meer gericht op coöperatie, het 
partijenmodel meer op competitie. Vanuit het systeemmodel zijn twee relaties te 
benoemen, namelijk de instrumentele relaties en de sociaal-emotionele relaties. Bij 
instrumentele relaties zien mensen elkaar als productiemiddelen. Ze hebben 
betrekking op de wijze waarop het werk in de organisatie is verdeeld en op elkaar 
afgestemd. Bij sociaal-emotionele relaties hebben mensen gevoelsmatige 
betrekkingen, zijn sterk persoonsgericht en hebben vaak groepsvorming op basis van 
gemeenschappelijke identiteit. Het partijenmodel dat meer gericht is op competitie 
heeft twee andere relaties. Ten eerste de machtsafhankelijkheidsrelatie. Hierin zijn de 
relaties tussen mensen gekenmerkt door het in bepaalde mate bepalen van of richting 
geven aan elkaars gedrag. Men probeert de eigen positie te versterken. Ten tweede 
bestaat binnen het partijenmodel de onderhandelingsrelatie. Men verdeelt hierin 
schaarse goederen met elkaar. Bij onderhandelingsrelaties is er vaak meer openheid 
dan bij machtsrelaties.  
Mastenbroek omschrijft in zijn boek  �Conflicthantering en organisatieontwikkeling� 
vier spanningsbalansen. De spanningsbalansen laten telkens zien dat er een bepaalde 
afhankelijkheid naar elkaar is en tevens een bepaalde autonomie. Drie van de vier 
spanningsbalansen zijn van toepassing op de situatie van Axion en Zorgbelang. Ik leg 
ze hier kort uit. 
De eerste spanningsbalans betreft het instrumentele aspect. Hier hebben organisaties 
elkaars bijdragen nodig om zelf tot een bijdrage te komen. Er moeten goede afspraken 
gemaakt worden over het productieproces. Om dit te laten slagen heb je een werkbare 
consensus nodig. Er is een spanningsbalans tussen consensus en de eigen voorkeur. 
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Figuur 1 
 
Bij het sociaal-emotionele aspect draait het om de eigen identiteit. Organisaties 
hebben hun eigen identiteit. Deze identiteit verkeert soms op gespannen voet met het 
groter geheel. Organisaties slagen er in om een sterk wij-gevoel te creëren. Met 
ruimte voor expressie en eigenaardigheden van onderdelen. Soms kan het klimaat van 
het groter geheel zeer verstikkend werken, waardoor de eigen identiteit in het gedrang 
komt. Er ontstaat een spanning tussen het wij-gevoel en de eigen identiteit. 
 

 
Figuur 2 
 
Bij het machts-en afhankelijkheidsaspect hebben onderdelen of organisaties altijd hun 
eigen belangen. Ze zijn gericht op het versterken van de eigen positie. Tegelijk zijn de 
organisaties wederzijds afhankelijk. Ze maken deel uit van het grotere geheel. Vaak is 
volgens Mastenbroek, de kracht van dat geheel ook nodig om te kunnen overleven. 
 

 
Figuur 3 
 
Mastenbroek omschrijft drie patronen van machtsrelaties: Gelijk versus gelijk, hoog 
versus laag en hoog versus midden versus laag. Het patroon dat ik hier omschrijf is 
van toepassing op de eventuele samenwerking tussen Axion en Zorgbelang. Dit is 
hoog versus laag. Bij hoog versus laag is opvallend dat de minder machtigen het beeld 
dat de machtigen hebben overnemen. Dit is vaak een lage dunk. Liever dan de 
machtigen uit te dagen, neemt men het negatieve oordeel over uit de dominante groep. 
Politiek en macht spelen in elke sociale relatie een rol, volgens Czarniawska. 
Belangrijk volgens Mastenbroek is dat organisaties zowel een bepaalde afhankelijk 
hebben ten opzichte van elkaar, maar ook telkens op zoek zijn naar de eigen 
autonomie. Maar wat is macht nu precies en waarom is het van belang in dit 
onderzoek? Volgens Verweel en David (1995) is de basis van het machtsvraagstuk 
gelegen in de structurele elementen van het systeem en daarnaast beïnvloeden de 
individuele kwaliteiten het gebruik van formele en informele tactieken de uitkomsten 
van machtsprocessen. Bij een fusie gaat het om herinrichting van de deelnemende 
organisaties, de herverdeling van taken en bevoegdheden en de transformatie van de 
organisatiestructuur. De oude organisatie is in dit geval de inzet en dus de 
machtsbron, de nieuwe organisatie is hier de uitkomst en een resultante van de 
machtsverhoudingen in het fusieproces.  
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Cultuur en macht 
Verweel en David (1995) houden in het boek �Verborgen dimensies� de definitie van 
macht als volgt aan: �Het vermogen om de opties van anderen te beïnvloeden.� 
Bovendien zien zij politiek als �macht in actie, als de activiteiten gericht op het 
beïnvloeden van besluiten en concrete issues ten einde de wensen van de actor te 
realiseren. Aan macht liggen persoonlijke belangen ten grondslag.� Volgens hen 
bepalen macht en cultuur in de organisatie of, en zo ja, in welke mate een strategie 
kan worden uitgevoerd. Er bestaat een bepaalde wisselwerking tussen macht en 
cultuur. Aan de ene kant heeft macht een belangrijke invloed op de betekenisgeving, 
doordat cultuur bestaat door interacties tussen mensen en hierin spelen 
machtsverhoudingen een grote rol. Aan de andere kant kunnen deze 
machtsverhoudingen veranderen door de cultuur, de betekenisgevingprocessen. 
Tijdens fusieprocessen speelt macht een belangrijke rol. Zeker tijdens de 
onderhandelingsfase zijn verschillende moeilijkheden. Zo laten Verweel en David 
zien dat ongelijke kennis aan de onderhandelingstafel zorgt voor verschil in macht. 
Men zou zijn kennis altijd als strategische factor gebruiken. Macht en cultuur bepalen 
in organisaties de processen van leren, communiceren en besluitvorming en filteren 
wat er waar te nemen valt in de omgeving. De ideologische en machtsverhoudingen 
bepalen tot op grote hoogte hoe de organisatorische mogelijkheden tijdens fusies 
worden benut. (Verweel en David, 1995) 

2.1.3 Praktijk en structuur 
Praktische aspecten hebben veel meer te maken met de materiele zaken en de fysieke 
zaken. De �materialization of ideas� beschrijft de uitwendige vorm van ideeën, dus 
teksten, documenten, het gebouw en de infrastructuur. Praktische aspecten hebben 
vooral te maken met de omgeving, de fysieke en materiele zaken binnen de 
organisatie. Henry Minzberg heeft in zijn boeken een �structuur� proberen aan te 
brengen in de literatuur over het gelijknamige onderwerp. Hij heeft als definitie voor 
structuur: �het totaal van de verschillende manieren waarop werk in afzonderlijke 
taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gestructureerd.� 
(Minzberg, 1983). Structuur in dit rapport is het derde perspectief en behelst de 
formele informatie betreffende de beide organisaties. Als we het hebben over de 
organisatiestructuur, hebben we het over het organogram bijvoorbeeld. Formeel staat 
dit organogram op papier. Informeel zijn er andere structuren mogelijk. Verweel en 
David (1995) geven aan dat leiders niet altijd de leiders zijn die formeel op papier 
staan. Dit kunnen ook de opinieleiders zijn binnen de organisaties. Hierbij speelt 
macht ook weer een rol.  
De praktische kant wordt volgens Czarniawska vaak als ondergeschikt gezien van de 
symbolische kant en de politieke kant. Toch is het ook van belang deze derde 
dimensie te betrekken om een evenwichtiger beeld van de organisatiecultuur en de 
sociale interactie weer te geven.  

Cultuur en praktijk 
Zoals hierboven gezegd hebben de praktische zaken vooral te maken met de 
omgeving, de fysieke en materiele zaken binnen een organisatie. Stinchcomb en 
Ordaz gevenin hun tekst �The integration of two brotherhoods into one organizational 
study� aan dat het voor werknemers belangrijk is dat ze zich kunnen identificeren met 
de werkplek, de hiërarchische status, de werkzaamheden. Maar ook afspraken die ze 
maken met hun werkgevers. Daarnaast geven zij aan dat communicatie tijdens fusie 
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enorm belangrijk is. Dit ligt voornamelijk vast in de structuren van de organisatie. De 
hiërarchische structuren, communicatiestromen, personeelsbeleid, etc. 
Bovendien geeft de structuur van de organisatie ook de formele machtsverhoudingen 
aan. Volgens Verweel en david (1995) gaat het bij een fusie om de herinrichting van 
de deelnemende organisaties, dus de herverdeling van taken en bevoegdheden en de 
transformatie van de organisatiestructuur. Voor medewerkers is het dan nog steeds 
van belang of ze passen binnen de nieuwe structuren. Dus enerzijds verduidelijkt de 
organisatiestructuur bepaalde verhoudingen en anderzijds is de structuur tevens van 
belang voor medewerkers of ze passen binnen de organisatie. 

2.2 Organisatiecultuur en fusie 
In deze paragraaf wil ik antwoord geven op de vraag waarom is het bestuderen van 
een organisatiecultuur nu zo belangrijk voor het laten slagen van een fusie en welke 
elementen binnen een organisatiecultuur spelen een belangrijke rol?  
Volgens Stinchcomb en Ordaz (2007) zorgt elke fusie voor turbulente tijden binnen 
organisaties. Uit onderzoek blijkt dat de verwachtingen die organisaties hebben van 
een fusie, vaak niet uitkomen. Dit komt veelal doordat er te weinig aandacht wordt 
besteed aan het begrip organisatiecultuur. Organisatiecultuur kan een sterk normatief 
karakter hebben. Doordat het elementen van straffen en belonen kent en hierdoor het 
gedrag van werknemers kan beïnvloeden. Stinchcomb en Ordaz (2007) hebben een 
onderzoek gedaan bij een fusie tussen een brandweerkazerne en politie. Zij hebben 
ontdekt dat tijdens een fusieproces drie elementen een belangrijke rol spelen.  
Ten eerste de identiteit die aan het werk gerelateerd is. Werknemers relateren zich en 
binden zich aan de omgeving waarin ze werken. Bijvoorbeeld collega�s, werplekken, 
werkzaamheden, de hiërarchische status en de cultuur die ze zich eigen hebben 
gemaakt. Het is van belang om de werknemers te betrekken bij het fusieproces. 
Anders zorgt een fusie voor een hoop stress en angsten bij de werknemers.  
Een tweede element is of de persoon en omgeving passend zijn. Werknemers zijn op 
zoek naar organisaties die goed bij ze �passen�. Een aankomende fusie zorgt ervoor 
dat de werknemers twijfelen of ze zich wel kunnen aanpassen aan de andere 
organisatie. Veel communiceren tussen management en werknemers kunnen deze 
stress verlichten. 
Een derde element is werkgever-werknemer wederkerigheid. Werknemers gaan ervan 
uit dat ze in ruil voor het harde werken, goede voorzieningen krijgen. Werkgevers 
gaan ervan uit dat werknemers in ruil voor goede voorzieningen kwalitatief goed werk 
verrichten. Fusie zorgt ervoor dat de werknemer zich enigszins hulpeloos voelt. Het is 
alsof er een nieuwe relatie moet ontstaan, waarbij rollen en routines opnieuw 
vastgesteld moeten worden. 
Dit zijn alledrie elementen binnen een organisatiecultuur, waarmee rekening 
gehouden moet worden tijdens een fusieproces. 
Waarom is organisatiecultuur nu een belangrijke factor voor het laten slagen van 
fusies? 
Hofstede et al (1990) geeft aan dat er onder onderzoekers overeenstemming bestaat 
over het feit dat cultuur holistisch, zacht, moeilijk te veranderen is, een historische 
achtergrond heeft en sociaal geconstrueerd is. Gordon (1991) geeft aan dat een 
organisatiecultuur een product is van het succesvol aanpassen aan de omgeving. Hij 
gaat er tevens vanuit dat een verandering in de omgeving, een verandering van de 
cultuur vereist. En een cultuurverandering roept altijd veel weerstand op. Hij gaat 
zelfs zo ver dat veranderen binnen de cultuur inhoudt dat er nieuwe leerprocessen op 
gang moeten komen en dat er zelfs nieuw personeel moet komen. 
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Wanneer twee culturen niet goed passen zal de kans op slagen van de fusie minimaal 
zijn. Cartwright en Cooper (1993) geven aan dat een culturele �fit� net zo belangrijk is 
als een structurele  �fit�. Roberto A. Weber en Colin F. Camerer hebben onderzoek 
gedaan naar het mislukken van fusies door verschillen in organisatieculturen. Het 
blijkt dat als de organisatieculturen teveel van elkaar verschillen de medewerkers van 
beide organisaties slechter gaan presteren. Daarnaast ontstaan er conflictsituaties en 
geven beide partijen elkaar de schuld van het mislukken. 
In de tekst van Schraeder en Self (2003) worden een aantal stappen genoemd waarop 
gelet moet worden in de fase voor een fusie. Tijdige communicatie en ook 
betrokkenheid creëren zijn hier duidelijke elementen die een rol spelen. 

2.3 Samenvatting 
In dit theoretisch kader hebben we de drie verschillende dimensies van Barbara 
Czarniawska uiteengezet. Hieruit blijkt dat deze drie dimensies van belang zijn om 
een evenwichtig beeld te krijgen van de organisatiecultuur. Zoals ik in de inleiding 
opmerkte is in de theorie organisatiecultuur eigenlijk het overkoepelende begrip. 
Joanne Martin geeft drie perspectieven van waaruit je naar de organisatiecultuur kunt 
kijken. Deze drie perspectieven zullen in de onderzoeksgegevens weer terugkomen. 
De organisatiecultuur zal zowel belicht worden op hun overeenkomsten als hun 
verschillen als de dubbelzinnigheden die binnen de organisaties bestaan. Maar zoals 
Barbara Czarniawska kenbaar maakt is het niet alleen van belang om naar de 
organisatiecultuur te kijken, maar ook naar de politieke kant en de praktische kant. 
Cultuur en macht spelen een belangrijke rol tijdens fusieprocessen, zo laten Verweel 
en David zien. En ook Mastenbroek geeft aan dat binnen organisaties altijd een 
bepaalde spanning bestaat tussen het streven naar autonomie en het bestaan van een 
bepaalde onderlinge afhankelijkheid. Organisaties en vooral het management zal 
steeds moeten zoeken naar het grotere belang. Enerzijds zoeken naar consensus en 
anderzijds opkomen voor de eigen belangen. 
De praktische kant is tot nu toe onderbelicht geweest in dit theoretisch kader. In het 
verdere onderzoek zullen de structuren en formele reglementen beschreven worden en 
gekeken worden naar de betekenisgeving van deze formele structuren voor de 
verschillende actoren, maar ook voor de fusie. 
De organisatiecultuur is van belang bij een fusieproces. Cultuur is moeilijk te 
veranderen, zo zegt Hofstede, en als culturen niet passen, zal het moeilijk worden dit 
te kunnen veranderen. Dit is in strijd met wat Gordon beweert. Namelijk dat cultuur 
wel veranderbaar is, ook al is het moeilijk en roept het veel weerstand op. Het gaat om 
hoe je cultuur wilt veranderen. Stinchcomb en Ordaz laten zien dat het voor 
medewerkers van belang is dat ze betrokken worden bij een fusie al in een 
beginstadium. Tijdige communicatie en openstaan voor vragen is van belang om bij 
de medewerkers niet teveel stress te veroorzaken. 
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3. Resultaten vergelijking Axion en Zorgbelang 
In dit hoofdstuk zullen de gegevens uit de interviews en het cultuuronderzoek 
uiteengezet worden. De gegevens worden beschreven aan de hand van de drie 
perspectieven, achtereenvolgens Cultuur, Macht en Structuur. 

3.1 Cultuur en symboliek  
De cultuur is onderzocht vanuit de bevindingen van de werknemers bij zowel Axion 
als Zorgbelang. Hierbij zijn drie onderwerpen aan de orde gekomen. De 
organisatiecultuur, formele versus informele organisatie en leiderschapsstijl. 
Daarnaast heb ik bij Zorgbelang een cultuuronderzoek uiteengezet aan de hand van 
vragenlijsten. Dit cultuuronderzoek is van Quinn en is ook uitgevoerd bij Axion. De 
uitslagen van dit onderzoek zijn ook in dit hoofdstuk opgenomen. 

3.1.1 Organisatiecultuur 
Axion is ontstaan uit drie organisaties, het Allochtonensteunpunt, het 
Emancipatiebureau en Kwadrant. Deze drie verschillende organisaties zijn sinds 2001 
één organisatie geworden. Drie verschillende culturen die nu één cultuur zijn 
geworden. Iedereen is er trots op dat ze deze culturen op een goede manier hebben 
geïntegreerd. Er wordt ook gesproken van een soepel proces. Toch zijn er nog wat 
veranderingen nodig geweest om iedereen met elkaar te laten samenwerken. In eerste 
instantie zaten de drie verschillende �afdelingen� ook werkelijk op verschillende 
verdiepingen in het pand. Omdat de medewerkers op die manier elkaar niet konden 
vinden en alleen bij de bekenden in de buurt bleef, heeft de directie besloten iedereen 
te mengen. Sinds die tijd is de mening van alle geïnterviewden dat er een omslag heeft 
plaatsgevonden. Nu werken de adviseurs met elkaar samen, ook al komen ze van 
oorsprong van een ander bedrijf. Al zeggen een aantal geïnterviewden dat er nog 
steeds koninkrijkjes bestaan. De adviseurs binnen de verschillende clusters werken 
allen zeer autonoom. Axion is ingedeeld in verschillende clusters waarbinnen de 
adviseurs werken, en er zijn ook aparte afdelingen: Leren en Werk, mantelzorg en 
Cos. Deze afdelingen lopen door de clusters heen. Die verschillende afdelingen 
binnen Axion zijn merkbaar. Van elke afdeling heb ik een of twee mensen 
geïnterviewd. Voor die mensen was het lastig zich bij de doelstelling en visie van 
Axion te houden en zich niet alleen te richten op de eigen afdeling. Het is dan 
makkelijker om bijvoorbeeld alleen de visie van mantelzorg te verwoorden, dan de 
visie voor Axion als gehele organisatie. 
De organisatiecultuur van Axion typeert zich door een grote onderlinge 
betrokkenheid. Betrokkenheid inde zin van geïnteresseerd zijn in het privé-leven van 
de collega�s. Dus niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Men houdt elkaar 
op de hoogte van ziektes, vakanties en bruiloften via de mail die naar iedereen wordt 
verstuurd. �Het barst hier van de feestjes en toestanden.� Zo geeft een geïnterviewde 
aan. Elke geïnterviewde was een zekere mate van trots op het gevoel van 
betrokkenheid. Wel wordt er gelijk aangegeven dat betrokkenheid en medeleven goed 
is, maar er moet wel worden gepresteerd. In de interviews wordt aangegeven dat er 
weinig kritiek op elkaar gegeven wordt.  Wat misschien te maken heeft met de sector 
waarin ze werkzaam zijn. 
Bij de vraag wat de missie is van Axion heeft bijna iedereen geantwoord met het 
motto: � Niemand aan de kant in Flevoland.� Terwijl dit niet de officiële missie is, 
zoals ze bezig zijn die te formuleren. Wel ziet iedereen het belang in om er voor 
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iedereen binnen Flevoland te zijn en samen te werken aan kwaliteitsverbetering op het 
terrein van welzijn. 
Een andere belangrijke waarde die hoort bij organisatiecultuur van Axion is 
creativiteit. Zo blijkt uit de interviews. Bij verjaardagen of bruiloften werkt iedereen 
samen om iets leuks te bedenken. �Het hoeven geen dure cadeaus te zijn, maar 
gewoon met z�n allen iets maken, maakt het gewoon heel erg leuk!� Niet alleen in de 
festiviteiten komt dit naar voren. De adviseurs geven ook zelf aan dat ze met eigen 
ideeën aan mogen komen bij de directie. Mits goed onderbouwd stemt de directie 
meestal in met deze ideeën. De directeur van Axion drukt in positieve zin een grote 
stempel op de sfeer van de organisatie. Hij zorgt voor een belangrijk deel dat de open 
en betrokken sfeer kan bestaan binnen Axion. Zo vinden alle geïnterviewden.  

3.1.2 Formele versus informele organisatie 
Bij Axion is men bezig de formele structuur van de organisatie aan te passen. Op dit 
moment zijn de verschillende adviseurs onder verdeeld in drie clusters. De nieuwe 
structuur moet meer overzicht en helderheid bieden binnen de organisatie. Mensen 
houden zich met teveel verschillende onderwerpen bezig. �Het was niet logisch hoe 
de organisatie in elkaar zat. Zo zijn er mensen binnen een cluster die niet door de 
betreffende clustercoördinator aangestuurd werden, maar door iemand anders.� 
In het kwaliteitshandboek zijn de verschillende overlegvormen vastgelegd. Ik zal ze 
benoemen. Er is een overleg kennisclusters, een overleg afdeling ondersteuning, 
werkoverleg adviseurs, werkoverleg medewerkers personeel en financiële 
administratie, lunchbijeenkomst, breed overleg Pr en communicatie, managementteam 
overleg, projectoverleg en een programma groep overleg. 
De rol van het bestuur wordt tijdens de interviews ook aangehaald. Formeel is dit 
bestuur een bestuur op afstand, elke geïnterviewde gaf aan dat zij zich afvragen welke 
rol de nieuwe bestuursvoorzitter gaat aannemen. Aan de ene kant geven medewerkers 
aan dat het niet wenselijk zou zijn als een bestuur minder afstand zou bewaren. Aan 
de andere kant wordt aangegeven dat je gebruik moet maken van de expertise die 
binnen een bestuur bestaat.  
Er is een personeelsvertegenwoordiging die bestaat uit drie mensen. Deze 
personeelsvertegenwoordiging heeft dezelfde rechten als een ondernemingsraad. De 
leden hiervan  merken dat de directie altijd open staat voor gesprekken met de 
personeelsvertegenwoordiging. 
 
Bij Zorgbelang is de hiërarchische structuur, maar ook de formele structuur duidelijk 
en overzichtelijk. Met hiërarchisch bedoel ik het organogram en met formeel bedoel 
ik de verdeling van werkzaamheden. Aan het hoofd staat de directeur en daaronder de 
consulenten, pr en communicatie, Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg en 
ondersteunend personeel. Iedere consulent heeft zijn eigen werkgebied. Wat inhoudt 
dat elke consulent een of twee sectoren onder zich heeft. Behalve de directeur zijn er 
twee leidinggevenden (zie organogram op pagina 56) 
Ook hier geldt dat er een aantal officiële overlegmomenten is zoals het 
afstemmingsoverleg en het Inhoudelijk Overleg met alleen de directie en de 
consulenten. Maar daarnaast wordt ook veelvuldig op informele wijze met elkaar 
overleg gepleegd. Mensen lopen makkelijk bij elkaar naar binnen. 
Hier is de rol van het bestuur iets minder duidelijk voor de medewerkers van de 
organisatie. Ondanks dat alles duidelijk in de bestuursstatuten, directiestatuten en de 
managementovereenkomst staat, vragen drie van de geïnterviewden zich af in 
hoeverre het bestuur een bestuur op afstand is. In het verleden heeft Zorgbelang een 
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bestuur gehad dat zich mengde in de dagelijkse gang van zaken. Duidelijk bij 
Zorgbelang is dat het bestuur nu werkelijk een bestuur op afstand is.  
Ook hier is een personeelsvertegenwoordiging, dat inmiddels uit drie personen 
bestaat. (Bij Zorgbelang zijn hier lastig gegadigden voor te vinden.) Na de 
kennismakingsbijeenkomst bij Axion, kwamen ze tot de conclusie dat de 
personeelsvertegenwoordiging van Axion meer voet aan de grond krijgt, dan bij 
Zorgbelang. Hiermee wordt bedoeld dat de directie bij Axion meer overleg pleegt met 
de PVT, dan dit bij Zorgbelang het geval is. 

3.1.3 Leiderschapsstijl 
Het managementteam bij Axion bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur en een 
manager. Tevens zijn zij op dit moment alle drie clustercoördinator. Ze hebben alle 
drie een verschillende stijl van leidinggeven. Zo wordt de directeur door één van de 
geïnterviewden �de succesvolle optimist� genoemd, de adjunct-directeur is de meer 
kritische noot en de manager heeft het motto: �vertrouwen is goed, controleren is 
beter!� De belangrijkste rol in dit MT speelt de directeur. Door iedereen wordt hij 
getypeerd als een aardige man, erg betrokken, attent, te lief, vertrouwen in zijn 
personeel, open, meedenkend, niet autoritair. In het theoretisch kader werd al 
gesproken over de invloed van leiders binnen een organisatiecultuur. Wanrooij (2001) 
beschrijft een aantal dilemma�s waar leidinggevenden mee te maken hebben bij het 
leidinggeven aan professionals. Vijf dilemma�s hiervan spelen een rol bij Axion. Dit 
zijn autonomie versus sturing, solisme versus samenwerken, persoonlijk gezag versus 
formeel gezag, vakoriëntatie versus marktoriëntatie en engagement klant versus 
engagement organisatie. Als eerste het dilemma Autonomie versus sturing. De 
directeur gaat ervan uit dat hij leiding geeft aan hoogopgeleiden, die zelfstandig 
moeten kunnen werken, zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelf met 
ideeën moeten komen. Aan de andere kant geven verschillende geïnterviewden aan 
dat de professionals iets teveel autonomie hebben. Ze maken deel uit van het groter 
geheel en dienen zich dus ook aan bepaalde regels te houden. �Hij is soms iets teveel 
van vertrouwen.� Wordt in 10 van de 12 interviews aangegeven. Bij solisme versus 
samenwerken gaat het om balans vinden tussen deze twee uitgangspunten. De 
meningen zijn hierover verdeeld. �De organisatie bestaat uit allemaal koninkrijkjes.� 
Dit zijn geluiden van enkele geïnterviewden. Hiermee werd bedoeld dat de adviseurs 
allemaal hun eigen werkzaamheden hebben en niet altijd gebruik maken van elkaars 
expertise. Maar, er wordt ook aangegeven dat men elkaar prima weet te vinden. En 
dat de samenwerking tussen de verschillende adviseurs goed verloopt. Hier zit tussen 
de medewerkers van Axion een bepaalde tegenstrijdigheid. Persoonlijk gezag versus 
formeel gezag geeft het verschil aan tussen de directeuren bij Axion en Zorgbelang. 
Heel duidelijk uit de interviews, maar ook informele gesprekjes, komt naar voren dat 
de directeur bij Axion vooral persoonlijk gezag heeft. Men waardeert hem enorm om 
zijn karakter, maar ook om zijn inhoudelijke kwaliteiten. Hij is een autoriteit die wel 
moet uitkijken dat mensen geen loopje met hem nemen. Zoals de directeur is zo 
werken de mensen ook en zo is de sfeer in de organisatie ook. Betrokken met elkaar, 
open, creatief.  
Bij vakoriëntatie versus marktoriëntatie is duidelijk dat de professionals bij Axion nog 
meer marktgericht moeten worden. Men wil graag vernieuwend gaan werken, maar 
hierbij is wel een marktbesef nodig. Als er geen markt is voor de nieuwe producten is, 
verliest de organisatie zijn marktpositie. Bij Axion zijn ze bezig om de organisatie 
nog meer marktbewust te laten worden.  Zo was er in 2001 10% externe financiering. 
In 2007 is dit gegroeid naar bijna 50%. Het laatste dilemma dat toepasbaar is op 
Axion, is het dilemma engagement klant versus engagement organisatie. De adviseurs 
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zijn vaak onderweg. Ze hebben afspraken met klanten, hebben verschillende soorten 
overleg waardoor ze minder tijd op kantoor besteden. Bij Axion is één dag in de week 
bijna iedereen in huis, de rest van de week zitten veel medewerkers elders. Hierdoor 
zou het kunnen zijn dat de binding met de eigen organisatie zou verslappen. Ik heb 
niet het idee dat dit het geval is. Er werd wel door een aantal geïnterviewden genoemd 
dat men vooral bezig is met zijn eigen werk en dat het allemaal kleine koninkrijkjes 
zijn, maar uit de interviews bleek juist dat de betrokkenheid een belangrijke waarde 
heeft binnen Axion. Naar mijn mening hebben de medewerkers een grote binding met 
de organisatie. 
 
Bij Zorgbelang bestaan twee meningen over de manier van leidinggeven. De eerste is 
positief. De directeur kan goed knopen doorhakken en zegt het als dingen niet goed 
gaan. Ze stelt kritische vragen en is zakelijk. Heeft humor, maar is op afstand. Ze 
heeft gezorgd voor structuur en duidelijkheid. �Sinds de directeur hier is, wordt er 
geen loopje meer met me genomen. Zij staat achter mij.� Deze mening wordt 
voornamelijk door het ondersteunende personeel gedeeld. Andere opvattingen zijn 
negatief en bestaan vooral onder de consulenten. Daarin wordt ze als te zakelijk 
betiteld en te controlerend. Er wordt geen ruimte opengelaten voor de creativiteit van 
de professionals. Zoals eerder genoemd is, vinden de consulenten dat ze te weinig 
ruimte krijgen voor eigen inbreng. Aan de andere kant zien ook zij dat er ook meer 
duidelijkheid bestaat en de structuren helder zijn geworden. Ook hier kunnen de 
bovengenoemde dilemma�s aan de orde worden gesteld. Bij autonomie versus sturing, 
wordt duidelijk dat de directeur hier meer de touwtjes in handen houdt. Alles wordt 
bepaald en ruimte voor eigen inbreng is er bijna niet. Ook hier speelt het dilemma 
solisme versus samenwerken een rol. Dit heeft niet zozeer betrekking op alleen de 
consulenten, maar tussen alle medewerkers. Er wordt aangegeven door drie 
geïnterviewden dat men niet altijd met elkaar meedenkt. Iedereen is bezig met zijn 
eigen werk en heeft niet altijd oog voor het werk van de ander. Als laatste bij het 
dilemma persoonlijk versus formeel gezag, heeft de directie bij Zorgbelang 
voornamelijk formeel gezag. Het gezag is vooral gebaseerd op strakke regels en 
beleidsstukken. Aangegeven wordt dat in deze overgangsfase waarin de organisatie 
zit, er minder vrijheid kan bestaan. Medewerkers moeten professionaliseren, 
bedrijfsprocessen moeten gestroomlijnd worden en procedures moeten gevolgd 
worden. Na deze fase kan de organisatie verder groeien naar een vernieuwende 
organisatie met meer ruimte voor eigen inbreng. 
Het dilemma vakoriëntatie versus marktoriëntatie komt ook bij Zorgbelang naar voren 
in het cultuuronderzoek. Het blijkt wel dat Zorgbelang iets marktgerichter is, dan 
Axion. Bij Zorgbelang is de marktgerichtheid sinds 2004 ook sterk toegenomen. In 
2004 was er 0 % externe financiering, in 2007 is dit gegroeid naar bijna 20%. Men is 
ook hier vooral bezig vernieuwend te worden, zonder zich volledig bewust te zijn van 
de wensen van de markt. Zo blijkt uit het cultuuronderzoek. De directie is dan ook 
bezig dit om te draaien zodat de medewerkers zich hier meer bewust van raken en 
meer denken in termen van klantwensen dan in termen van vakstandaarden. 
Het laatste dilemma dat ook bij Zorgbelang toepasbaar is, is engagement klant versus 
engagement organisatie. Uit het cultuuronderzoek blijkt dat de familiewaarden en dus 
de betrokkenheid erg belangrijk is binnen Zorgbelang. In sommige gevallen wil men 
dit nog meer zien. Juist omdat de organisatie in een belangrijke overgangsfase zit, 
wordt de binding wat strakker aangetrokken door de directie. De binding wordt nu 
aangetrokken door middel van regels en beleidsstukken en de organisatie wil naar een 
bindmiddel dat betrokkenheid bij innovatie en ontwikkeling inhoudt.  
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3.2 Politiek en macht 
Bij politiek en macht is de centrale vraag: Welk machtsverhoudingen bestaan er 
tussen Axion en Zorgbelang? Ik zal het beeld beschrijven wat de verschillende 
partijen van elkaar hebben en hoe zij hun eigen positie zien binnen een eventuele 
samenwerking. Achtereenvolgens zal ik de standpunten verwoorden van Axion, 
Zorgbelang en de provincie. Hiermee wordt duidelijk hoe de drie partijen over een 
samenwerking denken. 
 

3.2.1 Beeld van de andere organisatie:  
De mensen van Axion hebben niet altijd een positief beeld van Zorgbelang. Een aantal 
van de adviseurs  baseert dit op ervaring die ze hebben met Zorgbelang, een aantal 
baseert dit puur op gevoel. Uit ervaring spreken sommige adviseurs van een minder 
professionele organisatie. En ook een organisatie waarbij de consulenten minder 
vrijheden en verantwoordelijkheden hebben dan de adviseurs van Axion. �Ze kunnen 
nooit antwoord geven op een vraag, moeten dit altijd eerst terugkoppelen.� Bovendien 
zien de adviseurs van Axion dat op het hoogste niveau de medewerkers niet altijd 
gedekt worden. Dit zien ze als een groot verschil met de directie van Axion. 
Daarnaast hebben ze het idee dat de medewerkers van Zorgbelang niet goed met 
elkaar kunnen samenwerken. Als voorbeeld wordt hiervoor gegeven dat wanneer er 
samengewerkt wordt aan een project tussen Zorgbelang en Axion, de consulenten van 
Zorgbelang steeds wisselen. Er is steeds een ander contactpersoon, zonder dat dit 
wordt aangegeven. Wat opgemerkt wordt door de adviseurs van Axion is dat sinds de 
nieuwe directeur is gekomen er meer duidelijkheid en structuur is ontstaan. En dat ze 
daardoor meer goede naamsbekendheid aan het opbouwen zijn. 
 
Bij Zorgbelang hebben de medewerkers een minder duidelijk beeld van Axion. Wat 
ze ervan weten uit ervaring is dat mensen intern erg aardig voor elkaar zijn en elkaar 
ook buiten het werk ontmoeten. De directeur wordt als minder zakelijk betiteld dan de 
directie bij Zorgbelang, hieraan wordt geen oordeel gegeven. Wel ziet men in dat 
Axion de grotere organisatie is, maar hier kom ik bij het volgende punt op terug. 

3.2.2 Eigen positie en samenwerken 
De medewerkers van Axion zijn hier erg duidelijk over. Zij zien hun eigen positie als 
sterk, doordat zij simpelweg de grootste zijn. Zorgbelang wordt als de kleinere partij 
gezien. Mede doordat zij ook op enkele punten een negatief beeld hebben van deze 
organisatie. Één ondervraagde noemt zich letterlijk superieur boven Zorgbelang. 
Opvallend was dat de nauwere samenwerking nog niet echt leeft bij Axion. Ze geven 
aan dat het nu begint te leven. Dit komt enerzijds doordat er een student een 
onderzoek naar is gaan doen en anderzijds door het werkbezoek. Toch zien de 
medewerkers van Axion het niet als een bedreiging. Wel vinden ze het niet allen even 
positief. Men moet heel goed nadenken om voordelen van een samenwerking te 
noemen. Als voordelen worden genoemd kostenbesparing, gebruik maken van elkaars 
kennis en netwerken, schaalvergroting waardoor je een sterkere positie op de markt 
kunt verkrijgen. Al wordt schaalvergroting ook als nadeel gezien, doordat de 
organisatie groter wordt en je een nog breder pakket krijgt. Nu krijgt Axion al vaak 
het verwijt te breed en versnipperd te zijn. 
Op 30 augustus is er een bijeenkomst geweest tussen Axion en Zorgbelang. Op deze 
dag hebben de medewerkers van beide organisaties met elkaar kennisgemaakt en 
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hebben ze samen gebrainstormd over welke voordelen een samenwerking zou 
opleveren. Hier kwam meer uit dan tijdens de gesprekken. Zo werden nog 
doorgroeimogelijkheden genoemd, uitbreiding van de personele administratie, 
aanvulling van het Informatie- en Klachtenbureau gezondheidszorg. Wat wel 
opvallend is, is dat de gesprekken die na deze dag zijn gevoerd hetzelfde verliepen 
dan de gesprekken daarvoor. Ik had verwacht dat men positiever zou zijn over 
samenwerking na de kennismaking. Dit was niet het geval. Uit de interviews blijkt dat 
men erg bezig is met zijn eigen positie. Er worden vragen gesteld als �Welke naam 
krijgen we dan, stel dat we samengaan?� Bij Axion gaan ze ervan uit dat het Axion 
blijft. En ondanks dat Axion is ontstaan uit meerdere organisaties hebben ze toch een 
heel sterk wij-gevoel ten opzichte van Zorgbelang. Axion wil de eigen identiteit 
beschermen en vraagt zich af wat voor effect het heeft op de identiteit als een 
organisatie als Zorgbelang �erbij� komt. De medewerkers van  Axion zien de 
belangenbehartiging van Zorgbelang als een mogelijk obstakel voor de eigen 
organisatie. 9 van de 12 geïnterviewden gaf dit aan. Het is belangrijk te weten voor de 
medewerkers van Axion dat Zorgbelang ook de advieskant op wil gaan en hoe de 
belangenbehartiging bij Zorgbelang wordt ingevuld. Dan zouden ze de krachten 
kunnen bundelen. Over fusie wordt niet gesproken. Zij zien samenwerking meer in de 
vorm van af en toe projecten samen doen, maar niet helemaal in elkaar opgaan. Bij 
Axion leeft de angst dat Zorgbelang een belemmering zou kunnen zijn in de 
ontwikkelingen die ze doormaken.  
De eigen cultuur bij Axion wordt ook zoals eerder beschreven in het hoofdstuk 
cultuur, als zeer belangrijk ervaren. 
 
Bij Zorgbelang zijn de medewerkers wat positiever ingesteld. Ook daar zien ze 
moeilijkheden, maar vooral omdat zij tot de kleinere partij horen. Zeker bij het 
ondersteunende personeel zijn vraagtekens in de zin van: �Wat gaat er allemaal 
gebeuren?�, �Moeten wij ons gebouw uit, worden er mensen ontslagen?� Hier heerst 
meer onzekerheid. De consulenten zien toch ook de voordelen van een samenwerking 
zoals uitbreiding van netwerken en kennis, doorgroeimogelijkheden, andere stijl van 
leidinggeven en ook de grootte van de organisatie. Daarnaast zien de geïnterviewden 
dat, ondanks de verschillen tussen de organisaties, er een belangrijke overeenkomst 
bestaat: kwaliteitsverbetering op het gebied van zorg en welzijn voor de mensen in 
Flevoland. Op dit vlak denkt men elkaar te kunnen vinden. Vooral onder de 
consulenten heerst dit. Maar ook inhoudelijk denken de medewerkers van Zorgbelang 
van elkaars expertise gebruik te kunnen maken. 
Men ziet de belangenbehartiging als een belangrijke doelstelling van Zorgbelang. De 
naam van Zorgbelang is ook van essentieel belang zodat de samenleving de 
organisatie kan vinden. Bovendien bestaat Zorgbelang in meerdere provincies binnen 
Nederland. De bijeenkomst in augustus heeft voor de medewerkers van Zorgbelang 
wat twijfel gebracht. Ze werden overvallen door het enthousiasme waarmee Axion 
praatte over de samenwerking. Het leek voor een aantal medewerkers van Zorgbelang 
alsof alles al geregeld was, terwijl dit toch zeker niet het geval is.  
 
Provincie 
De provincie helpt de beide organisaties bij bepaalde projecten en heeft een inbreng 
hierdoor in de financiële middelen. Vanuit de provincie is de vraag neergelegd eens 
na te denken over een mogelijke samenwerking of over de mogelijkheden tot een 
samenwerking. Het standpunt van de provincie is duidelijk, een fusie is gewenst. 
Althans zo heeft de gedeputeerde dit naar mij verwoord in een gesprek. De 
daadwerkelijke vraag die is neergelegd bij de organisaties is, kijk nu eens of en welke 
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mogelijkheden er zijn voor een nauwere samenwerking. Dit is kostenbesparend voor 
de provincie (zie inleiding, context), goed voor de positie van beide organisaties en 
zorgt ervoor dat versnippering wordt tegengegaan. Volgens de provincie zijn beide 
organisaties erg in ontwikkeling en hebben elkaar nodig om de positie op de markt te 
versterken. Op de vraag of er een andere vorm wordt geaccepteerd dan fusie, luidde 
het antwoord: �Mocht er een andere samenwerkingsvorm uitkomen, moet dit met heel 
goede argumenten worden onderbouwd. Daarna wordt er alsnog een gesprek 
aangegaan met de beide organisaties om toch verder te praten over fusie.� 

3.2.3 Analyse politiek en macht 
In dit hoofdstuk is macht de overkoepelende term. Hoe de organisaties over 
samenwerken denken  en hoe zij hun positie inschatten heeft alles te maken met de 
vier spanningsbalansen van Mastenbroek (1996).  
Axion ziet zichzelf als de grootste partij. En niet alleen qua werkelijk grote van de 
organisatie, maar ook qua machtspositie. Zij hebben niets te vrezen van een naderende 
fusie. De geïnterviewden van Zorgbelang zien voelen zich daadwerkelijk de kleinste 
en zwakste partij. De spanningsbalans van het instrumentele aspect laat zien dat er een 
spanning bestaat tussen concessies doen en gaan voor de eigen voorkeuren. Je wilt als 
organisatie wel consensus bereiken om bepaalde zaken soepel te laten verlopen, maar 
het is ook van belang om te vechten voor de eigen voorkeuren. Bijvoorbeeld de 
speerpunten van Axion of de naam van Zorgbelang. 
Heel duidelijk laat Axion zien bij de emotionele spanningsbalans dat zij vooral een 
sterke eigen identiteit hebben en willen behouden. Mastenbroek omschrijft het wij-
gevoel alsof verschillende organisaties inzien dat ze andere partijen nodig hebben om 
zich staande te houden. Bij Zorgbelang is dit gevoel voor een groot deel aanwezig, en 
hebben ze daarnaast ook een sterke eigen identiteit. Zeker wat de naam betreft. Zij 
zien meer de positieve kanten van een samenwerking. Axion is hier terughoudender 
in. Zij hebben wel een wij-gevoel dat erg gericht is op de eigen identiteit. Maar nog 
niet een wij-gevoel met Zorgbelang waarbij het idee heerst dat ze elkaar werkelijk 
kunnen versterken. Zij geven aan dat Zorgbelang toch echt meer richting de 
advieskant op moet gaan in plaats van de belangenbehartiging. Alleen dan heeft 
samenwerking misschien kans van slagen. Op persoonlijk vlak geven de medewerkers 
van Axion aan, prima te kunnen samenwerken met de medewerkers van Zorgbelang. 
De onderhandelingsspanningsbalans is hier nog niet echt aanwezig. Dit zal 
waarschijnlijk meer aan de orde komen op het moment dat er besloten is tot 
samenwerking over te gaan. 
De spanningsbalans macht en afhankelijkheid is hier wel aan de orde. En hierbij komt 
ook de provincie als derde partij aan bod. De provincie heeft de vraag neergelegd na 
te denken over een nauwere samenwerking, maar geeft hierbij wel aan dat het voor 
beide organisaties van belang is een fusie na te streven. In hoeverre zijn de 
organisaties hiervan afhankelijk? De provincie heeft een financiële inbreng, kunnen 
zij daadwerkelijk ingaan tegen de wensen van de provincie? Dus hoe realistisch is het 
hier verschillende mogelijkheden van samenwerking op een rijtje te zetten als de 
partij met de meeste macht de organisaties toch een bepaalde richting in stuurt?  
Het patroon dat Mastenbroek noemt bij machtrelaties is hoog versus laag. In eerste 
instantie lijkt het erop dat dit geldt voor Axion en Zorgbelang samen. Axion is in deze 
de grootste partij en gaat ervan uit dat zij de meeste macht hebben. Dit wordt zowel 
onder de medewerkers van Axion als van Zorgbelang gezien. Maar als de provincie 
erbij komt als derde partij, staan Axion en Zorgbelang op een lijn en is de provincie 
het orgaan met de meeste macht. Niet vanuit juridisch oogpunt, maar wel door middel 
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van geld. Wat gebeurt er als de organisaties besluiten tot een lichte 
samenwerkingsvorm over te gaan en niet te fuseren? 

3.3 Structuur en praktijk 
Praktische aspecten hebben veel meer te maken met de materiele zaken en de fysieke 
zaken. De �materialization of ideas� beschrijft de uitwendige vorm van ideeën, dus 
teksten, documenten, het gebouw en de infrastructuur. Praktische aspecten hebben 
vooral te maken met de omgeving, de fysieke en materiele zaken binnen de 
organisatie. Een groot gedeelte van de bedrijfsdocumenten zijn met elkaar vergeleken. 
Dit zijn de werkplannen voor 2008, het personeelsbestand is naast elkaar gelegd, de 
personele regelingen, de structuren, statuten en de doelstellingen. In de bijlage staan 
al deze gegevens uitgewerkt in schema�s. Hier richt ik mij vooral op de conclusies.  

3.3.1 Doelstellingen  
Stichting Axion 
Volgens de statuten is de doelstelling van Axion het bevorderen en doen uitvoeren 
van taken op het gebied van welzijn binnen de provincie Flevoland, waaronder in het 
bijzonder: het bevorderen van emancipatie en maatschappelijke participatie van 
allochtonen en vrouwen. En het initiëren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen van 
mondiale activiteiten ter bevordering van de bewustwording met betrekking tot 
internationale vraagstukken in relatie tot de individuele leef en werksituatie. De 
stichting heeft voorts ten doel al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des 
woord4. 
Het doel tracht te worden bereikt door middel van: 

• Het uitvoeren van kerntaken: advisering, begeleiding, ondersteuning, 
deskundigheidsbevordering, innovatieve projectontwikkeling, signalering, 
onderzoek en informatie 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten onder het logo Centrum voor 
internationale samenwerking 

• Het in stand houden van een bureau en het aanstellen van personeel 
• Het toepassen van alle overige passende en wettige middelen welke het doel 

van de stichting dienen. 

Zorgbelang 
Volgens de statuten is de doelstelling van Zorgbelang het behartigen van de 
collectieve belangen van de gebruikers van zorg en met zorg samenhangende 
terreinen5.  
Het doel wordt getracht te bereiken door middel van: 
• Organisaties van zorggebruikers te ondersteunen, hun belangen te behartigen en 

hen voor te lichten. De stichting beschikt daartoe over een werkorganisatie, geleid 
door een directeur waarin onder meer een kennis- en documentatiecentrum in 
stand wordt gehouden.  

• Zich voortdurend op de hoogte te stellen van de ervaringen en wensen van 
georganiseerde en niet-georganiseerde zorggebruikers en op basis daarvan 
voorstellen ter verbetering te doen aan aanbieders, financiers en beleidsmakers 

• Het leveren van professionele, onafhankelijke, individuele klachtopvang. 

                                                   
4 Stichtingsstatuten Axion 
5 Stichtingsstatuten Zorgbelang 
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De doelstelling is bij beide organisaties kort en bondig omschreven. Axion is alleen 
bij de beschrijving van de activiteiten uitgebreider. Axion richt zijn doelstelling op het 
gebied van welzijn en zorgbelang van Zorg. De geïnterviewden bij Zorgbelang zien 
hun missie als: �er voor iedereen in Flevoland zijn�. Er werd zelfs gezegd dat het 
eigenlijk een missie zou moeten zijn om niet meer hoeven te bestaan. Het is de 
bedoeling de burgers van Flevoland mondiger te maken. En als dit bereikt zou zijn, 
zijn organisaties als Zorgbelang niet nodig. Zorgbelang behartigt de belangen 
collectief, dus niet individueel. Individueel kunnen de burgers bellen met het 
Informatie- en Klachtenbureau gezondheidszorg. Belangenbehartiging wordt bij 
Axion niet genoemd. Er is een aantal jaren gelden een landelijk besluit geweest 
waarbij de belangenbehartiging werd gescheiden van adviserende taken. Veel 
medewerkers van Axion zien de belangenbehartiging van Zorgbelang dan ook als een 
mogelijk obstakel voor Axion, omdat ze bang zijn dat de belangen zich dan juist 
verstrengelen. Aan de ene kant opdrachten uitvoeren voor zorgaanbieders, aan de 
andere kant strijden tegen diezelfde zorgaanbieders. Zo wordt dit door 9 van de 12 
geïnterviewden gezien. Advies, ondersteuning en signalering zijn taken die beide 
organisaties uitvoeren ieder op hun eigen terrein. Opvallend is wel dat de beide 
organisaties elkaar treffen op kwaliteitsverbetering van zorg en welzijn voor de 
gebruikers. Axion doet dit onder andere door bovengenoemde taken. Zorgbelang doet 
dit op een andere wijze, door te signaleren wat er mis gaat vanuit de achterban en te 
adviseren hoe het beter kan. Hieruit blijkt dat de organisaties op doelstellingen niet 
zoveel van elkaar verschillen.  

3.3.2 Werkplannen 2008 
Axion en Zorgbelang hebben een aantal overkoepelende onderwerpen, waar ze elkaar 
kunnen vinden bij samenwerking. Deze onderwerpen zijn jeugd, sociale samenhang, 
leefbaarheid en veiligheid en maatschappelijke emancipatie. Op deze terreinen zijn 
beide organisaties actief en zouden elkaar kunnen aanvullen. Al is medezeggenschap 
ook een onderwerp waar ze elkaar kunnen vinden. Bij Zorgbelang is dit een apart 
thema, waar het de wettelijk geregelde medezeggenschap betreft, maar bij Axion 
loopt dit door de thema�s heen.  

3.3.3 Personeelsbestand 
Bij Axion wordt vastgehouden aan de cao, daar waar Zorgbelang hier aanvullingen op 
geeft. Bij de wettelijk verplichte invoering van het Functieloongebouw zijn in 2003 de 
binnen Zorgbelang vigerende functies vastgesteld en door de medewerkers 
ondertekend voor akkoord. Deze functieomschrijvingen geven een duidelijk beeld wat 
precies de taken zijn bij de medewerkers bij Zorgbelang. Bij Axion wordt hier 
verwezen naar de cao. Wat voornamelijk opvalt, is dat bij Axion adviseurs werken en 
bij Zorgbelang consulenten. Resultaatgebieden bij Axion zijn opdrachten en projecten 
verwerven en voorbereiden, advies geven, dienstverlening verbeteren. 
Resultaatgebieden van consulenten zijn projecten ontwikkelen, leiden en uitvoeren, 
beleid en onderzoek, onderhouden van contacten en netwerkvorming. De 
resultaatgebieden lijken op elkaar, maar verschillen in details. Zo is netwerkvorming 
en het onderhouden van contacten hierin beschreven bij Zorgbelang en bij Axion niet. 
Als duidelijke taak wordt bij de consulenten beschreven het bevorderen van de 
maatschappelijke zelfstandigheid van (groepen) zorggebruikers. 
Beide organisaties hebben meer vrouwelijke medewerkers dan mannelijke. De 
secretariaatsmedewerkers voeren werkzaamheden uit voor de adviseurs. Wat ik uit de 
interviews heb begrepen heeft elke secretariaatsmedewerker bij Axion een aantal 
vaste adviseurs waar ze werkzaamheden voor doen. 
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Beide organisaties laten ook werkzaamheden door vrijwilligers uitvoeren. Dit zijn 
vooral hand en spandiensten. 
Dan bestaat er ook nog verschil in de directie. Zorgbelang heeft één directielid, Axion 
drie. Hiervan is een directeur, adjunct-directeur en een managementlid. Zij vormen 
met z�n drieën het managementteam.  

3.3.4 Personele regelingen 
Beide organisaties hebben een personeelshandboek geschreven, waarin de regels en 
bedrijfsregelingen gericht op de eigen organisatie worden verwoord. Deze regels zijn 
opgesteld aan de hand van de cao Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daar 
waar de regelingen afwijken van de cao moet gekeken worden of deze wel met elkaar 
in overeenstemming te brengen zijn. Axion heeft bewust niet zo�n uitgebreide 
personeelsmap, omdat de meeste regelingen in de cao zijn geregeld en aangehouden 
worden. Bij Axion staan in de personeelsmap juist zaken die de cao niet beschrijft. 
Zoals bedrijfsfitness, fietsregeling, introductie en inwerken nieuwe medewerkers. De 
verschillen betreffende de personele regelingen zijn niet groot. Dit gaat voornamelijk 
om details. Zorgbelang heeft wel een uitgebreide personeelsmap, maar dit is in 
overeenstemming met de cao. 

3.3.5 Belangrijkste verschillen bestuur 
Bij Axion is een bestuurslid eenmaal herkiesbaar, bij Zorgbelang tweemaal. Bij een 
vergadering kan een bestuurslid van Axion zich laten vertegenwoordigen, bij 
Zorgbelang niet. De zittingstermijn bij Zorgbelang is 3 jaar en mag twee maal 
herkozen worden. Bij Axion is de zittingstermijn ook 3 jaar en zijn bestuursleden 
eenmaal herkiesbaar. Bij Axion worden twee bestuursleden verkozen op voordracht 
van de PVT. Bij Zorgbelang kunnen kandidaten worden voorgedragen indien er een 
bestuursvacature is. 

3.3.6 Rechtsvorm 
Zowel Axion als Zorgbelang is een stichting. Een stichting is een organisatie om een 
bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de besteding 
hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben. Een stichting is een 
rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte of testament, door één of meerdere 
natuurlijke of rechtspersonen. In de regel heeft een bestuur een voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Het bestuur is het enige wettelijk verplichte orgaan van een 
stichting. Daarnaast kan er nog een raad van toezicht zijn, die toezicht houdt op het 
stichtingsbestuur. 
In de statuten staan minstens vermeld: 

• de naam (waarvan het woord stichting deel dient uit te maken)  
• het doel  
• wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders  
• de vestigingsgemeente in Nederland  
• de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van 

ontbinding  
Voor de wijziging van de statuten is wijziging van de notariële akte vereist. 
Zolang de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister is elke bestuurder 
persoonlijk aansprakelijk. De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. 
De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij in het 
kader van de wet op de bestuurdersaansprakelijkheid.  Bestuurders en oprichters van 
de stichting zijn ook niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. 
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De stichting kan wel werknemers in dienst hebben. Tot ontbinding van de stichting 
wordt overgegaan indien dat volgens de statuten nodig is, als gevolg van een 
faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur kan tot ontbinding 
besluiten, de voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten geregeld. 
In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Een stichting kan 
wel donateurs hebben; die hebben echter geen zeggenschap. Een stichting kan ook 
vrijwilligers hebben. 
 

3.3.7 Structuur 
Axion 

 

Bestuur 

Directeur 

Adjunct - Directeur 
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Cluster 
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Zorgbelang 
 

 
 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste verschillen tussen Axion en zorgbelang 
beschreven. Maar ook een aantal formele zaken. Op deze manier is er een duidelijk 
beeld van hoe de formele zaken binnen de beide organisaties zijn geregeld. Ze 
verschillen in deze formele zaken vooral op details. 
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4. Fusie 
We zijn in deze scriptie steeds bezig geweest met de drie dimensies van Czarniawska 
om een goed beeld te krijgen van de Axion en Zorgbelang. Dit met het doel om te 
kijken wat dit betekent voor een fusie. In dit hoofdstuk wil ik uitleg geven over 
samenwerken, uiteenzetten wat een fusie is, wat de voor- en nadelen zijn en wat 
oorzaken en gevolgen zijn van een fusie om te aan te geven wat de aandachtspunten 
zijn bij het aangaan van een fusie.  

4.1 Samenwerken 
Samenwerken wil zeggen dat men consensus bereikt over de te verrichten 
werkzaamheden, de wijze waarop het werk verricht moet worden, de verdeling van 
het werk. Onderlinge afstemming en verstandhouding bepalen in hoge mate de 
kwaliteit, de efficiency en snelheid van het werk. (Maljers, 1995) 
Een beslissing van organisaties om te gaan samenwerken, vloeit voort uit het 
strategisch management. Hierin worden samenwerkingsverbanden ook wel 
strategische allianties genoemd. Om een samenwerkingsverband aan te gaan is ook 
strategisch van aard. Enkele doelstellingen die hierbij van belang zijn, zijn: 

• Concurrentievermindering 
• Risicoverspreiding 
• Bij elkaar brengen van specifieke ondernemingsgebieden 
• Het wegnemen van specifieke barrières (Dam en Marcus, 1995) 

Strategische allianties zijn in de mode en de oorzaak hiervan is vooral mondialisering 
van kennis. Voorheen was de belangrijkste reden om te gaan samenwerken het 
behalen van schaalvoordelen. In de toekomst zal dit meer en meer gericht zijn op het 
uitwisselen en ontwikkelen van kennis. (Dam en Marcus, 1995) 
Samenwerken tussen organisaties kan vanuit verschillende invalshoeken worden 
bekeken. Aard van de doelstelling, karakter van de samenwerking, de richting van de 
samenwerking, het motief om samen te werken, de financiële participatie van de 
partners, aantal partners, de functie waarop de samenwerking zich beweegt. 
Samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn 
van een samenwerkingsovereenkomst op een aantal ondernemingsgebieden, een 
deelname of participatie in een andere onderneming of een joint venture (Dam en 
Marcus, 1995).  

4.2 Betekenis van fusie 
Fusie: Een vorm van samenwerking en samensmelting van ondernemingen waarbij 
deze hun volledige economische en juridische zelfstandigheid verliezen en waarbij de 
partners in overleg uitmaken wat de doeleinden van de samenwerking en de wijze van 
realisatie ervan zullen zijn. (Van Dam en Marcus, 1995) Van Dam en Marcus (1995) 
geven vier voordelen van een fusie. 
Voordelen: 

1. Een betere concurrentiepositie;  
2. Minder kosten door schaalgrootte; 
3. Een hogere professionaliteit.  
4. Synergie. Met synergie wordt bedoeld dat twee organisaties elkaar kunnen 

aanvullen op het gebied van deskundigheid of door schaalgrootte te 
bewerkstelligen (Van Dam en Marcus, 1995).  

Voorwaarden voor organisaties om te mogen fuseren zijn dat ze beide rechtspersonen 
moeten zijn en ze dezelfde rechtsvorm hebben.  
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Nadelen: 
1. 40% van de fusies mislukken; 
2. Een fusie kost in de eerste fasen veel geld; 
3. Levert veel onzekerheid op bij medewerkers. 

Waardoor mislukt 40% van de fusies? Dit komt door een viertal problemen. Op het 
gebied van cultuurverschillen kan een fusie mislukken. Als de organisatieculturen zo 
verschillend zijn, is het verstandig eerst een andere vorm van samenwerking aan te 
gaan. Hierdoor kunnen de organisaties langzaam aan elkaar wennen. Een belangrijk 
aspect is ook de informatievoorziening. De betrokkenen dienen zoveel mogelijk 
geïnformeerd en betrokken te worden bij het samensmeltingproces. Bij een gebrek 
hieraan zullen de spanningen stijgen. Waardoor misschien ervaren werknemers 
vrijwillig vertrekken die expertise meenemen. Een groot probleem kan ook zijn als 
men te hoge verwachtingen heeft van de fusie (Van Dam en Marcus, 1995).  
Wanneer heeft een fusie wel kans van slagen?  

1. Er moet een strategisch plan bestaan waarin de doelstellingen van de 
organisatie tot uitdrukking komen en waarin wordt aangegeven op welke wijze 
het management denkt deze doelstellingen te kunnen realiseren. 

2. De fusie moet goed begeleid worden door het management en de medewerkers 
tijdig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen; 

3. Er moet een grondige en goed doordachte planning komen van het 
fusieproces; 

4. Als er vooraf een nauwkeurige financiële en haalbaarheidsanalyse is gemaakt 
van de kosten die met de fusie of overname gemoeid zijn en de resultaten die 
deze op korte en middellange termijn zal opleveren. 

(Van Dam en Marcus, 1995) 

4.3  Oorzaken van falende fusies in de zorg 
In de inleiding werd al gesproken over een hoog percentage falende fusies. Hoe is dit 
nu mogelijk? www.managementkennisbank.nl 
Als eerste reden roepen fusies maar ook allianties roepen veel weerstand op bij 
medewerkers en managers door onzekerheid over hun functie inhoud en zelfs hun 
arbeidsplaats. Bij het management is niet altijd de kennis en vaardigheid aanwezig om 
met deze weerstand om te gaan. Vaak worden hierdoor extra functies gecreëerd als 
compromis bij het oplossen van individuele weerstand. Hierdoor nemen de kosten toe. 
Ten tweede zijn partners qua omvang, kennis, professionaliteit, financiële positie en 
informatie niet gelijkwaardig, waardoor er dominantie in gedrag kan ontstaan. De 
kans hierop is bij fusies veel groter. Als dit gedrag overkomt bij de kleinere partij 
voelt die zich niet serieus genomen. 
Ten derde kan een verschil in cultuur of visie of levensbeschouwing leiden tot het niet 
echt integreren en op elkaar afstemmen van het aanbod en de werkwijzen. Er blijven 
afzonderlijke organisaties naast elkaar bestaan. 
Er zijn nog veel meer oorzaken te noemen van falende fusies. Ik beperk mij hier tot 
bovenstaande drie oorzaken, omdat deze betrekking hebben op Axion en Zorgbelang. 
Zoals uit de onderzoeksgegevens is gebleken. Medewerkers zijn onzeker, de partners 
zijn ongelijk en er bestaan verschillen in de organisatiecultuur. Dit zijn 
aandachtspunten bij een eventuele fusie tussen Axion en Zorgbelang. 
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5. Conclusie 
In de conclusie zal ik proberen antwoord te geven op de vraagstelling: Welke 
verschillen en overeenkomsten hebben Axion en Zorgbelang op het gebied van 
cultuur, macht en structuur? En wat betekent dit voor een eventuele fusie? 
De drie dimensies hebben informatie gegeven over de verschillen en overeenkomsten 
tussen Axion en Zorgbelang gegeven. Ik zal elk dimensie nog kort aanhalen en de 
verschillen en overeenkomsten op een rijtje zetten om zo te kunnen concluderen wat 
dit betekent voor een fusie.  

5.1 Cultuur en symboliek 
Bij cultuur en symboliek heb ik gekeken naar waar de verschillen, overeenkomsten en 
ambiguïteiten liggen op een aantal verschillende niveaus. Het niveau van de 
symboliek, leiderschap, formele versus informele organisatie  

5.1.1 Organisatiecultuur 
Op het gebied van organisatiecultuur zijn de organisaties ogenschijnlijk gelijk, maar 
daadwerkelijk verschillen ze op enkele punten. Bij beide organisaties staat 
betrokkenheid bovenaan, zo blijkt uit de interviews. Men vindt het belangrijk dat ze 
op de hoogte worden gehouden van elkaars situaties. Wel is er een verschil met Axion 
en Zorgbelang over de manier waarop ze praten over deze betrokkenheid. Elke 
medewerker van Axion geeft aan dat de betrokkenheid hoog in het vaandel staat en 
dat dit een kernwaarde binnen de organisatie is die niet mag verdwijnen na een fusie. 
Bij zorgbelang zijn de meningen hierover verdeeld. Hier wordt door de medewerkers 
aangegeven dat het allemaal erg leuk lijkt, maar dat er onder de oppervlakte minder 
leuke dingen gebeuren. Men werkt niet samen, houdt geen rekening met elkaars 
werkzaamheden. Wat ze wel beide aangeven is dat de communicatie onderling beter 
zou kunnen. Mensen durven elkaar niet aan te spreken op fouten of werkzaamheden 
die te lang blijven liggen. Alles wordt afgedekt met �de mantel der liefde�. Uit het 
cultuuronderzoek blijkt ook dat de familiewaarden hoog scoren bij beide organisaties. 
Participatie, betrokkenheid en inzet scoren hoog. Voor de toekomst is het echter nodig 
om innovatiever te worden. Dit wordt door de leden van de organisaties ook gevoeld. 
En de marktgerichtheid van Axion en Zorgbelang kan nog meer verbeterd worden. De 
groei die beide organisaties al hebben, zou doorgetrokken moeten worden in de ogen 
van de respondenten. Dit is ook nodig om de innovatieve ideeën te verkopen en 
resultaatgericht te gaan werken. Opvallend zijn wel de verschillende beelden en 
wensen die de verschillende afdelingen/groepen binnen Zorgbelang hebben. Uit de 
interviews is gebleken dat er bij Zorgbelang meerdere perspectieven bestaan over de 
organisatiecultuur. Dat is vooral een duidelijk verschil Axion is zeer eenduidig in hun 
mening en bij Zorgbelang verschilt deze mening enorm.  

5.1.2 Leiderschap 
Volgens Schein (1992) is een leider de personificatie van de organisatiecultuur. Naar 
mijn mening is dat bij beide organisaties het geval. De directeuren hebben beide een 
andere stijl van leidinggeven. Dit wil niet zeggen dat de ene stijl van leidinggeven 
beter is dan de andere. Zoals is gebleken willen beide organisaties een kentering 
maken. Zorgbelang is hier al mee bezig vanaf 2004, Axion vanaf 2001. Elke fase 
heeft een ander soort leider nodig. Bij Zorgbelang blijkt dat ook elke afdeling of laag 
binnen een organisatie ander leiderschap nodig heeft. De een heeft behoefte aan 
structuur en regels, de ander heeft meer behoefte aan vrijheid. Effectief leiderschap 
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zorgt ervoor dat duidelijk is waar de medewerkers staan, in welke fase zij verkeren en 
passen hun leiderschapsstijl hieraan aan. (Northouse, 2004) Beide organisaties kunnen 
van elkaar leren wat betreft de stijl van leidinggeven. Zo wordt de directeur van 
Zorgbelang als meer zakelijk gezien. Bij Axion zijn ze van mening dat ze juist wat 
zakelijker moeten worden. Een groot verschil in perceptie bij het leiderschap is dat de 
directeur van Axion gezien wordt als een echte charismatisch leider. De medewerkers 
hebben respect voor hem, zien hem ook graag als dircteur van een eventueel 
gefuseerde organisatie. De directeur van Zorgbelang wordt gezien als een meer 
autoritaire leider. Doordat zij zich vooral houdt aan de formele regels binnen de 
organisatie. Een aantal professionals kan hier niet goed mee omgaan. Op basis van 
van Wanrooij zou je kunnen zeggen dat de directeur van Axion meer een 
leidinggevende voor professionals is dan de directeur van Zorgbelang. De 
verschillende spanningsvelden die genoemd zijn betreffende het leidinggeven aan 
professionals toont aan dat Zorgbelang vooral gericht is op sturing, Axion juist op 
autonomie.  

5.1.3 Formele versus informele organisatie 
Wat hierbij voornamelijk opviel is dat de structuur binnen Zorgbelang helderder is 
voor de medewerkers dan de structuur binnen Axion. Hierbij heb ik het over de 
praktische zaken. De taakverdeling en werkzaamheden zijn duidelijk. Bij Axion zijn 
de werkzaamheden wel duidelijk, maar zijn de lijnen tussen de verschillende clusters 
erg onoverzichtelijk. Het loopt letterlijk door elkaar heen. Bij beide organisaties wordt 
wel de vraag gesteld in hoeverre de rol van het bestuur daadwerkelijk op afstand is. 
Formeel beschreven is dit zo, maar informeel merken de medewerkers dat de besturen 
zich meer mengen in de dagelijkse gang van zaken dan beschreven. Dit wordt wel als 
onwenselijk ervaren door de medewerkers. 

5.2 Macht en politiek 
In het hoofdstuk Macht heb ik naar het vraagstuk gekeken vanuit de 
spanningsbalansen van Mastenbroek (1995). Op het eerste gezicht lijkt macht geen rol 
te spelen, omdat men gewoon vriendelijk bekijkt in hoeverre er nauwer samengewerkt 
zou kunnen worden. Toch spelen meerdere facetten hierbij een rol. Ik heb het 
onderwerp macht en politiek bekeken vanuit het beeld dat de beide organisaties 
hebben van elkaar en hoe zij hun eigen positie inschatten tijdens een fusie. 

5.2.1 Beeld van de andere organisatie 
Axion ziet in Zorgbelang een kleinere broeder. Dit is in werkelijkheid ook zo, maar 
Axion heeft een negatief beeld ten opzichte van Zorgbelang. Uit een aantal interviews 
is gebleken dat zij vinden dat de onderlinge samenwerking niet goed verloopt. Zij 
denken dat Zorgbelang te weinig aanwezig is bij allerlei gemeentelijke en 
provinciaalse overleggen. Waardoor ze minder serieus worden genomen dan Axion. 
De bewegingsvrijheid van de medewerkers is minder dan die bij Axion, zo ervaren 
zij. De directeur neemt allerlei besluiten. Wel zien zij daarnaast dat zorgbelang wel in 
een opwaartse spiraal zit, sinds de directeur aanwezig is en dat de sfeer ook erg goed 
is. Dit is op zich vreemd aangezien zij de onderlinge samenwerking als slecht 
betitelen. Wat ook belangrijk is is dat zij Zorgbelang als een stel activisten zien en 
daarom denken dat dit niet bij de cultuur van Axion past als adviseurs. Zorgbelang 
heeft echter een positief beeld van Axion. Sommigen denken dat een fusie er voor zal 
zorgen dat zij zich beter kunnen ontwikkelen, doordat daar meer openheid is. Zij 
hebben er niet een dergelijk uitgebreide mening over als Axion over Zorgbelang. 
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Opvallend is wel dat de beelden die beide organisaties van elkaar hebben enorm 
verschillen. 

5.2.2 Eigen positie 
De vier spanningsbalansen die zijn beschreven laten telkens een spanning zien tussen 
autonomie en onderlinge afhankelijkheid. De beide organisaties willen graag hun 
zelfstandigheid en zoveel mogelijk van hun eigen waarden behouden, maar zien ook 
in dat er concessies gedaan moeten worden om een samenwerking te laten slagen. 
Axion ziet zichzelf als de sterkste partij en gaat er ook vanuit dat Zorgbelang bij hun 
in het gebouw komt te zitten, dat de directeur van Axion zal blijven en dat er verder 
weinig zal veranderen. Zorgbelang ziet zijn positie als beduidend minder sterk. 
Voornamelijk omdat zij de kleinste partij zijn.  

5.2.3 Politiek 
Wat interessant is op het gebied van macht en politiek is de rol van de provincie. Zij 
zien om een aantal redenen graag een fusie tot stand komen en de vraag werd al 
gesteld in hoeverre de partijen zelf kunnen afwijken van dit standpunt. In hoeverre zal 
de provincie haar macht kunnen afdwingen? Volgens de provincie zijn de beide 
organisaties, afgezien van grootte, bijna gelijk aan elkaar. Wat betreft de 
werkzaamheden, maar ook wat betreft hun positie in de samenleving. Daar waar 
Axion denkt dat zij een betere naam in de maatschappij hebben, zegt de provincie 
doodleuk dat de beide organisaties even slecht bekend staan en nog een lange weg te 
gaan hebben. Opvallend was dat Axion en zorgbelang beide net doen alsof ze heel 
veel keuzevrijheid hebben in het zoeken naar een samenwerkingsvorm, terwijl de 
provincie hier heel duidelijk over is. In een later gesprek met een van de directeuren 
bleek ook dat dit voornamelijk een geldkwestie is. Wie gaat de fusie betalen? De 
organisaties of de provincie? 
 
Vanuit het perspectief macht zie ik twee aandachtspunten waar de organisaties 
rekening mee moeten houden en die misschien nader onderzocht moeten worden. Het 
beeld dat de beide organisaties hebben van elkaar en de eigen positie is van belang. 
Omdat dit niet op basis van gelijkwaardigheid bestaat. De beide organisaties hebben 
een teveel verschillend beeld van elkaar. Het negatieve beeld dat Axion van 
Zorgbelang heeft, kan de samenwerking in de weg staan. En ook het beeld dat ze van 
zichzelf hebben, als de �betere� partij. Daarnaast is de positie van de provincie een 
aandachtspunt in hoeverre de keuze om nauwer samen te werken vrijwillig is ja of 
nee.  

5.3 Structuur en praktijk 
In het hoofdstuk structuur zijn de formele aspecten van de organisaties belicht. Ook 
hier zijn weer verschillen en overeenkomsten te noemen. Op het gebied van inhoud 
raken de organisaties elkaar op de vlakken jeugd, sociale samenhang, leefbaarheid en 
veiligheid en maatschappelijke emancipatie. En ook het stimuleren van burgers om 
mee te praten en mee te laten doen is een raakvlak. Daarnaast hebben de organisaties 
hun eigen thema�s die niet ver van elkaar staan. Belangenbehartiging wordt als een 
mogelijk obstakel gezien door de medewerkers van Axion. Echter 
belangenbehartiging van Zorgbelang betekent niet de barricades opgaan en strijden 
tegen de overheid. Zij signaleren klachten en verbeterpunten waar ze vervolgens mee 
aan de slag gaan met als doel kwaliteitsverbetering. Hier treffen de organisaties 
elkaar. Beiden zijn bezig de kwaliteit op het terrein van welzijn en zorg te verbeteren. 
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Samenwerking zou vooral betekenen dat het werkterrein breder zou worden. Kwaliteit 
van welzijn wordt uitgebreid met kwaliteit van zorg. 
Wat bedrijfsmiddelen betreft hebben de organisaties elk hun eigen contracten 
afgesloten. In een later stadium kan worden bekeken waar de 
besparingsmogelijkheden zitten. 
De personele regelingen zijn over het algemeen gelijk. Axion volgt hierin 
voornamelijk de cao. Zorgbelang ook, maar specificeert zaken wat meer. De beide 
organisaties liggen niet zo ver uiteen dat er moeilijkheden ontstaan bij een eventuele 
samenwerking op dit punt. 
De organisatiestructuur heeft wel een aantal verschillen. Bij Zorgbelang is de 
directeur leidinggevende en daar direct onder vallen de bureaucoördinator en de 
meewerkend coördinator Informatie en klachtenbureau Gezondheidszorg. De 
consulenten vallen direct onder de directie. Bij Axion is dit wat anders geregeld. De 
adviseurs vallen onder het managementteam en het secretariaat onder de adjunct-
directeur. Het zijn beide heldere structuren en ook logisch voor de grootte van de 
organisaties. Bij Axion zijn ze bezig de structuur binnen de clusters wat aan te passen 
zodat een en ander wat logischer is opgebouwd.  
Voor een nauwere samenwerking tot stand te laten komen is het van belang de eigen 
structuren helder te hebben.  

5.4 Fusie 
Het blijkt dat er aantal verschillen en overeenkomsten bestaan tussen beide 
organisaties? Wat betekent dit nu voor een eventuele fusie? Cartwright en Cooper 
(1993) gaven aan dat het van belang is dat er een culturele �fit� moet zijn en ook een 
structurele �fit�. Op cultuurniveau verschillen de beide organisaties voornamelijk op 
de interpretatie van betrokkenheid. Naar mijn mening hebben de beide organisaties 
een heel andere betekenis voor betrokkenheid. Bij Axion zijn mensen niet alleen op 
de werkvloer met elkaar betrokken ook daarbuiten. Hier was men erg trots op. Terwijl 
bij Zorgbelang is niet iedereen hier eenduidig over. Het lijkt wel dat er betrokkenheid 
bestaat, maar als je verder kijkt is dit niet het geval. Axion heeft op cultureel niveau al 
enkele jaren dezelfde lijn vastgehouden. Na de fusie die zij hebben meegemaakt in 
2001 is de organisatiecultuur gestabiliseerd en iedereen lijkt hiermee tevreden te zijn. 
Bij Zorgbelang zijn ze juist bezig met een culturele omslag. Met de komst van de 
nieuwe directeur is een andere weg ingeslagen. Dit is voor een aantal professionals 
moeilijk te accepteren. Waaruit blijkt dat een cultuurverandering inderdaad heel 
moeilijk is.  
Daarnaast is het beeld van de andere organisatie ook een lastig punt. De organisaties 
zijn niet gelijkwaardig aan elkaar. Niet op het gebied van grootte van de organisatie, 
maar Zorgbelang kijkt op een bepaalde manier op tegen Axion. Zij voelen zich echt 
de zwakste tegenpartij. Op de onderhandelingstafel zal dit lastig worden. En ook 
tijdens de vorming van een organisatie zullen medewerkers van Zorgbelang zich 
misschien minder voelen dan medewerkers van Axion.  
Met de drie elementen van Stinchcomb en Ordaz. in ons achterhoofd, namelijk de 
identiteit die aan het werk gerelateerd is, of de persoon en omgeving passend zijn en 
de werkgever-werknemer wederkerigheid, kunnen we bedenken dat een eventuele 
fusie hierdoor bemoeilijkt wordt. Medewerkers die twijfelen of ze zich wel kunnen 
aanpassen aan de cultuur of werkzaamheden van de andere organisatie, medewerkers 
die de bestaande relatie met de directeur erg goed vinden en hierin geen verandering 
willen zien. Buiten het feit dat het iets zakelijker mag. En medewerkers die 
waarschijnlijk moeten verhuizen naar een andere omgeving en hieraan moeten 
wennen. Misschien wel andere werkzaamheden zullen krijgen, terwijl ze dit net goed 
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georganiseerd hebben. Moeten samenwerken met andere collega�s terwijl dit net goed 
loopt. Een fusie zorgt ervoor dat al deze elementen voor onrust gaan zorgen. En 
volgens Stinchcomb en Ordaz is hierbij tijdige en duidelijke communicatie van groot 
belang. Op het gebied van praktijk en structuur zijn voordelen die in het vorige 
hoofdstuk genoemd zijn, namelijk een betere concurrentiepositie; minder kosten door 
schaalgrootte; een hogere professionaliteit; synergie.  
Ten eerste de schaalvergroting die hiermee bereikt zou kunnen worden. De 
organisatie wordt niet dermate groot dat er twee keer zoveel medewerkers bijkomen. 
Maar de organisatie wordt wel zo groot dat ze een stevigere positie op de markt 
zouden kunnen hebben. In ieder geval kun je de krachten bundelen en dus de positie 
van de zorgvragers en cliënten versterken. Nader onderzoek is hiervoor van belang. 
Ten tweede kunnen de organisaties elkaar op het inhoudelijke vlak erg aanvullen, 
waardoor de professionaliteit wordt verhoogd. Hierdoor kan de kwaliteit van de 
producten en diensten stijgen. De efficiency kan worden verhoogd door één 
bedrijfsbureau. Dit zou ook voor de herkenbaarheid van diensten en doelstellingen 
een voordeel kunnen betekenen. Wanneer men overgaat tot fusie en dit wil laten 
slagen is een van de voorwaarden dat er een strategisch plan wordt opgesteld waarin 
de doelstellingen verwoord moeten worden. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat 
de doelstellingen en ook de diensten helder op papier komen te staan, waardoor dit 
voor iedereen duidelijk wordt. Dan ontstaat een organisatie, met één doelstelling en 
één werkwijze. 
Maar er zijn toch behoorlijk wat verschillen duidelijk geworden tussen Axion en 
zorgbelang. Een eventuele fusie tussen Axion en Zorgbelang heeft op het gebied van 
cultuur en macht nog een aantal belangrijke aandachtspunten die een fusie is gevaar 
kunnen brengen. Het is dan ook van groot belang deze verschillen in kaart te brengen 
en te bedenken in hoeverre deze verschillen voor de fusie meer naar elkaar toe kunnen 
groeien. Al een aantal keer is tijdige communicatie en betrokkenheid creëren 
genoemd. Volgens Stinchcomb en Ordaz zorgen deze twee elementen ervoor dat de 
medewerkers van beide organisaties een aankomende fusie minder angstig bejegenen. 
Door ze te betrekken en mee te laten denken in het fusieproces kunnen de organisaties 
op de verschillende vlakken naar elkaar toe groeien. De medewerkers van Axion en 
Zorgbelang hebben allemaal aangegeven dat ze graag betrokken willen worden en dat 
ze op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. De wil is er, de 
mogelijkheden ook, het moet vooral goed begeleid worden. 
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6. Aanbevelingen 
Welke manier om te veranderen past het best bij fusie en bij de organisaties Axion en 
zorgbelang? Veranderen kun je namelijk op veel manieren en de literatuur staat er ook 
vol van. Léon de Caluwé heeft zijn vijf kleurendrukdenken uitgewerkt in het boek � 
Leren veranderen�. 
De vijf kleuren staan voor vijf manieren om te denken over veranderen. De vijf 
manieren zullen hieronder besproken worden. 

1. Geeldrukdenken: Mensen zullen pas veranderen als je rekening houdt met hun 
eigen belang of als je ze tot bepaalde opvattingen kunt dwingen of verleiden. 
Meningen en of standpunten worden bijeengebracht en er worden coalities en 
machtsblokken gevormd. Veranderen wordt beschouwd als een machtsspel dat 
gericht is op haalbare oplossingen6. 

2. Blauwdrukenken: mensen of dingen zullen veranderen als je van tevoren een 
duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, eisen specificeert, alle stappen 
minutieus plant en achtereenvolgens uitvoert en bijstuurt in het licht van het te 
realiseren resultaat. Veranderen wordt beschouwd als een rationeel proces dat 
is gericht op de beste oplossing en op materie en vorm7. 

3. Rooddrukdenken: Veranderen is hier het juist prikkelen van mensen, het voor 
mensen zo aantrekkelijk mogelijk maken om zich in te zetten. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van HRM instrumenten en organisatiekundige elementen om 
de zachte aspecten van een organisatie te veranderen. De zachte aspecten zijn: 
personeel managementstijl, talenten, competenties8. 

4. Groendrukdenken: Je verandert mensen of krijgt ze in beweging door ze te 
motiveren om te leren, door ze bewust onbekwaam te maken. Vervolgens 
worden die mensen in leersituaties gebracht en wordt het lerend vermogen 
getracht te vergroten. In die leersituaties worden andere manieren van doen 
eigen gemaakt. 

5. Witdrukdenken: Hier is het dominante beeld dat alles in verandering is9. 
Belangrijk is om te begrijpen hoe het verandert zodat je veranderen kunt 
stimuleren door energie los te maken. Dit doe je door ruimte te geven aan 
vernieuwers. Complexiteit wordt gezien als verrijkend en niet als storend10. 

Stel de organisaties besluiten de conclusie uit dit rapport over te nemen dan is mijn 
advies om de verandering in te gaan vanuit het Groendrukdenken. Een aantal malen is 
naar voren gekomen dat de organisaties van elkaar kunnen leren. Het 
groendrukdenken is hierop gericht. Gedrag van mensen kun je niet veranderen door 
mensen te prikkelen of te motiveren. Gedrag wordt veranderd als mensen leren. De 
verschillen die bestaan tussen Axion en Zorgbelang kunnen tot ergernis en 
misverstanden leiden. Deze manier van denken richt zich juist op de verschillen op 
een positieve manier, omdat je door de verschillen van elkaar leert. Het is belangrijk 
groepen te vormen die aan elkaar vertellen wat de werkwijze is en ze samen tot een 
werkwijze te laten komen die ontstaat uit die verschillen. Een stap verder zal zijn dat 
je mensen met elkaar mee laat lopen om zo van elkaar te leren. Dit is geen 
veranderingswijze die snel verloopt. Hier moet de tijd voor genomen worden en 
mondelinge voorlichting en communicatie zijn uiterst belangrijk. Daarnaast is het 

                                                   
6 Léon de Caluwé en Hans Vermaak, Leren veranderen. 2006 
7 Léon de Caluwé en Hans Vermaak, Leren veranderen. 2006 
8 Léon de Caluwé en Hans vermaak, Leren veranderen. 2006 
9 Léon de Caluwé en Hans vermaak, Leren veranderen. 2006 
10 Léon de Caluwé en Hans vermaak, Leren veranderen. 2006 
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belangrijk dat er een sfeer gecreëerd wordt van openheid en vertrouwen. Fouten 
mogen gemaakt worden. 

Veranderingstraject 
Een fusietraject kan er uitzien zoals onderstaand figuur. (De Caluwé en Vermaak, 
2006) 
 
Diagnose          Kern van            Veranderstrategie          Interventieplan          
Interventies 

het vraagstuk    
 
Figuur 6  
 
De diagnose zorgt er in eerste instantie voor dat helder wordt wat er aan de hand is. 
Vervolgens wordt deze informatie geordend in de kern van het vraagstuk: waar gaat 
het nu precies om? In de veranderstrategie bepaalt men op welke onderwerpen men 
zich richt. Vervolgens zorgt het interventieplan voor een implementatie. Welke 
interventies passen bij de strategie? Hoe moeten ze elkaar opvolgen? en Waar bijten 
ze elkaar? De laatste stap is het uitvoeren van de interventies volgens plan. 
Tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat er tijdig bijgestuurd kan worden daar waar 
nodig. (De Caluwé en vermaak, 2006) 
 
Het groendrukdenken is een manier van veranderen die niet binnen een jaar 
gerealiseerd kan worden. Twee tot drie jaar is een realistisch tijdpad. Op deze manier 
kunnen de medewerkers van Axion en Zorgbelang langzaam wennen aan elkaar. Maar 
ook leren op de punten die aangegeven zijn in het rapport. Op cultuurniveau kunnen 
vooral de directieleden van elkaar leren, door het juiste evenwicht te vinden tussen de 
dilemma�s betreffende de professionals. Op uitvoerend niveau kunnen de organisaties 
leren van elkaars werkwijze. Vooral bij Axion hadden de adviseurs kritiek op de 
werkwijze van Zorgbelang. Door elkaar te vertellen en vervolgens van elkaar te leren, 
kunnen de werkwijzen van beide organisaties verbeteren. 
 
Als eerste aandachtspunt wil ik de doelstelling van de organisatie noemen. Het duurde 
lang voordat ik kon vertellen wat zowel Axion als Zorgbelang doen. Voor een 
organisatie is het belangrijk dat de doelstelling en visie helder zijn geformuleerd. 
Voor de klanten is dan precies duidelijk waar ze naar kunnen vragen. Het is mij 
opgevallen dat ook de medewerkers van beide organisaties moeilijk kunnen 
verwoorden wat de doelstelling is van de organisatie waar ze toch al enige jaren 
werken. Als advies wil ik meegeven dat wanneer het tot één organisatie zou komen 
het takenpakket en de doelstellingen helder moeten zijn en niet te breed en 
versnipperd. 
 
Een tweede belangrijk aandachtspunt is de naamsbekendheid waar de beide 
organisaties mee te maken hebben. Beide organisaties worden vertegenwoordigd in 
heel Nederland. Zorgbelang onder dezelfde naam en Axion onder verschillende 
namen, maar wel als centrum Maatschappelijke Ondersteuning.  Hier dient goed over 
nagedacht te worden, zodat beide organisaties herkenbaar blijven. 
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Bijlagen 

Topiclijst  
 

• Eigen werk/ functie 
• Wat is uw functie binnen Axion? 
• Hoe lang bent u al werkzaam?  
• Wat doet Axion? 
• Hoe omschrijf je de doelstelling en missie van Axion? 
 

Organisatie  
• Wat vindt je van de huidige structuur? Werkt het, is het efficiënt, zou het 

anders moeten of kunnen en hoe dan?  
• Hoe verloopt de besluitvorming?  
• Hoe toegankelijk is het management cq directeur? Wat voor leidinggevende is 

de directeur? 
• Welke rol speelt in jouw ogen het bestuur? Is dit wenselijk? Zou het anders 

moeten? Hoe?  
• Welke soorten van overleg zijn er en hoe vaak?  
• Hoe wordt hier aan teambuilding gedaan? 
• Is dit de juiste manier in jouw ogen? Hoe kan het anders? 

Cultuur 
• Hoe zou je de cultuur van Axion omschrijven? Wat zijn hier een aantal 

kernwoorden voor? Hoe zou je de sfeer van de organisatie omschrijven? 
• Wat zou er moeten veranderen? En wat juist niet? 
• Is het merkbaar dat er voornamelijk vrouwen hier werken? Zo ja, hoe? Welke 

verschillen bestaan er onderling? 
• Hoe zou je de cultuur van de andere organisatie omschrijven indien bekend? 

Met welke kernwoorden?  
• Welke verschillen zie jij in de beide bedrijfsculturen? 
• Welke overeenkomsten zie jij of denk je dat er zijn? 
• Welke overeenkomsten en verschillen zijn relevant voor de toekomstige 

samenwerking? 
• Wat denk je heeft de buitenwereld voor beeld van Axion?  
• En van Zorgbelang? 



 43

Samenwerken 
• Wat is samenwerking voor u?  
• Hoe wordt er binnen de eigen organisatie met elkaar samengewerkt? 
• Wordt dat als prettig ervaren? Zo ja waarom? 
• Wat zijn de eventuele voordelen van een samenwerking met zorgbelang in uw 

ogen?  
• Wat zijn de eventuele nadelen van zo een samenwerking in uw ogen?  
• Waarom is dit zo? 
• Hoe zouden de nadelen in uw ogen gemeden kunnen worden?  
• Heeft u al eens samengewerkt met Zorgbelang? Zo ja hoe is dit gegaan?  
• Waarom werd er samengewerkt? 
• Welke verschillen vielen op in de werkwijze? 
• Hoe zijn jullie hier tijdens het samenwerken mee omgegaan? 
• Wat is volgens u belangrijk om een samenwerking te laten slagen? 
• Op welke manier leeft de eventuele samenwerking met Zorgbelang binnen 

Axion? 
• Hoe zijn jullie tot nu toe voorgelicht over de komende ontwikkelingen? 
• Hoe sta jezelf tegenover de komende veranderingen? 

Inhoud 
• Is samenwerking mogelijk op het inhoudelijke vlak van beide organisaties 

zover bekend bij u? 
• Zo ja, op welke projecten en dossiers kan worden samengewerkt en op welke 

wijze? 
• Op welke projecten en dossiers zou niet kunnen worden samengewerkt en 

waarom niet? 

Veranderen 
• Indien er een veranderingstraject opgestart moet worden, zou u er dan nauw 

bij betrokken willen worden? Zo ja hoe dan?  
• Hoe moet het management de medewerkers benaderen?  
• Wat is belangrijk voor uzelf?  
• Wat is belangrijk voor uw werkwijze/functie? 
• Wat is belangrijk voor de organisatie om te behouden qua cultuuraspecten?  
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OCAI 
Bij Axion is een cultuuronderzoek uitgevoerd op basis van Quinn en Cameron. Zij 
hebben een model ontwikkeld waarmee organisaties in korte tijd hun eigen cultuur in 
beeld kunnen brengen. (1999)11 Het model is in meer dan 1000 organisaties uitgetest. 
Het geeft niet alleen een beeld van de huidige cultuur, maar vraagt de deelnemers ook 
om aan te geven naar welke kant zij vinden dat de cultuur zich moet ontwikkelen. Dit 
onderzoek heb ik ook bij Zorgbelang uitgevoerd om zo de verschillen en 
overeenkomsten in kaart te brengen. Het Organisatie Cultuur Assessment Instrument 
(OCAI) onderzoekt zes centrale dimensies van organisatieculturen.  

Cultuurtypen 
Deze zes dimensies worden vertaald in vier cultuur types: 

1. De Familie 
2. De Adhocratie 
3. De Markt 
4. De Hiërarchie 
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De familie is veruit dominant in de huidige situatie en blijft dit ook in de toekomst, als 
het aan de respondenten ligt. Maar de respondenten hebben ook andere wensen. Zo 
mag de hiërarchie wel wat minder en moet er meer nadruk komen op innovatie en 
creativiteit. Axion moet een vooruitstrevende organisatie worden. Alhoewel er meer 
aandacht is voor de markt in de toekomst dan op dit moment, is de nadruk hier niet 
hoog. 
Om conclusies te kunnen trekken voor Axion is het niet voldoende om alleen de 
gegevens voor Axion te beoordelen. Cameron en Quinn bieden de gelegenheid de 
                                                   
11 Cameron KS, Quinn RE; Onderzoeken en Veranderen, 1999, Academic Services  
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score van Axion met andere organisatietypen te vergelijken. Zo kan bezien worden of 
Axion afwijkt of niet. 
 
Axion vergeleken met vergelijkbare organisatietypes 
Er zijn twee organisatietypen die enigszins vergelijkbaar zijn met het non profit 
advieswerk dat Axion levert. Het gaat hierbij om overheidsinstellingen, vanwege hun 
non profit instelling, en omdat zij tevens een grote klant zijn. Daarnaast is er de groep 
dienstverleners waartoe ook advieswerk behoort. Eerst worden de scores in cijfers 
gegeven, op de volgende pagina een grafiek waarin zowel de scores van Axion als die 
van de twee andere organisatietypen zijn verwerkt. 
 
 
Totaal Gemiddeld Nu Gewenst Overheid Dienstverleners 
 Familie 46 34 25 24 
Adhocratie 21 33 18 19 
Markt 10 14 22 31 
Hiërarchie 23 19 35 26 
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Meest opvallende verschillen 
Familie 
Axion scoort zowel in de huidige als in de gewenste score buitengewoon hoog. Er zijn 
geen andere industrietakken te vinden die zo hoog scoren als Axion. Daarbij is het 
bereiken van een hoge familiescore ook een van de grootste uitdagingen voor veel 
bedrijven. Bij de meeste bedrijven is dit kenmerk een ondergeschoven kindje, hetgeen 
kan leiden tot lage betrokkenheid bij de organisatie en verminderde inzet. De hoge 
score van Axion kan twee dingen betekenen.  

1. De familiewaarden zijn een beslissend voordeel ten opzichte van andere 
organisaties, en voor het personeel. Door voor elkaar te zorgen, en het 
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personeel tot ontwikkeling te laten komen wordt de betrokkenheid bij en 
de inzet voor het werk verhoogd. 

2. Dit voordeel is bereikt ten koste van andere waarden. Daarmee wordt het 
voordeel een nadeel, want andere organisaties, stakeholders en personeel 
verlangen ook andere waarden. Wanneer Axion moet concurreren zijn wij 
kwetsbaar voor organisaties met bijvoorbeeld een sterke marktcultuur. 

Hiërarchie 
Axion scoort vergeleken met anderen niet eens erg hoog. Toch geven de respondenten 
aan dat het  minder strak mag. Het is maar de vraag of dit verstandig is, wanneer zij 
zichzelf met anderen vergeleken. Het huidige hiërarchieniveau loopt redelijk in de pas 
met dienstverleners, terwijl ze voor een overheidsinstelling mogelijk al vrijgevochten 
overkomen.  
 
Adhocratie 
Momenteel loopt Axion goed in de pas met vergelijkbare instellingen, als het gaat om 
innovatief gedrag en ondernemerschap. Axion loopt zelfs licht voor. Een verhoging 
van de adhocratie zoals de respondenten zich voorstellen zou deze voorsprong enorm 
vergroten. Vernieuwing en creativiteit worden dan synonieme begrippen met de 
organisatie. 
 
Markt 
De focus op resultaat, kosten, marktaandeel, doelstellingen etc. is laag bij Axion. 
Zelfs de wenselijke verandering levert nog geen score op die in de buurt komt van 
vergelijkbare organisaties. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Zeker wanneer de 
organisatie zich wil profileren als vernieuwer is het belangrijk de aansluiting met de 
markt te behouden. Als er geen afnemers zijn voor de innovaties dan is vernieuwing 
luchtfietserij. Als ze niet in staat zijn de vernieuwingen op tijd klaar te hebben, dan 
komt de reputatie in het geding. Dit pleit voor een verhoging van het 
marktbewustzijn. 
 
Ook Zorgbelang heeft in de afgelopen tien jaar veel veranderingen meegemaakt. Een 
samenwerkingsverband, naamsverandering. Over het vroegere 
samenwerkingsverband wordt niet veel gesproken, hoewel sommige mensen al jaren 
werken bij Zorgbelang. Daarnaast is er de laatste jaren ook een omslag gekomen in de 
manier van werken. De provincie heeft de opdracht gegeven om de organisatie 
professioneler te krijgen. In 2002 kende Zorgbelang een bestuurlijke en directionele 
crisis, waardoor een organisatiecrisis ontstond. De kwaliteit van het werk liet zeer te 
wensen over en de geloofwaardigheid in de regio had een laag niveau bereikt. Er 
waren geen personele regelingen, veel informeel hobbyisme en financieel en 
inhoudelijk geen tijdige verantwoording. Vanuit de provincie is toen de opdracht 
gegeven om een organisatiebureau in te schakelen en de organisatiestructuur 
ingrijpend te wijzigen. Ook de cultuur zou moeten veranderen in die zin dat aan 
zakelijkheid, resultaatgerichtheid en verbeteren van imago van de organisatie gewerkt 
moest worden. Sinds 2004 is de nieuwe structuur geïmplementeerd, d.m.v. een ander 
bestuursmodel, een directiestatuut en een beperkte adviesrol voor 
achterbanorganisaties. Daarnaast is het consulententeam geschoold, ondermeer op 
missie, onderhandelen, communicatie etc.  
Zorgbelang heeft een aparte afdeling. Het Informatie en klachtenbureau 
Gezondheidszorg. Deze afdeling heeft zijn eigen coördinator, ook al valt deze 
rechtstreeks onder de directeur.  
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Er wordt aangegeven dat er een prettige werksfeer is bij Zorgbelang, waarbij men heel 
informeel en vriendelijk met elkaar omgaat. Er wordt ook aangegeven dat er wel wat 
meer samengewerkt mag worden met elkaar en nagedacht mag worden over elkaars 
werk. De nieuwe manier van werken is niet voor iedereen een positieve manier. Zo 
zijn er nu mensen die de voordelen inzien van de zakelijke manier van leidinggeven, 
opvallend is dat dit vooral het ondersteunende personeel betreft. En er zijn mensen die 
deze nieuwe manier van leidinggeven te beperkend vinden. Dit zijn voornamelijk de 
consulenten. Verder in dit rapport wordt dieper ingegaan op de leiderschapsstijlen en 
hoe volgens de theorie van Wanrooij (2001) en Northouse (2004)  leiding gegeven 
zou moeten worden aan professionals.  
Een ander punt waarop de meningen verdeeld zijn, is de manier van elkaar 
aanspreken. Zo wordt gezegd dat de medewerkers makkelijk bepaalde punten kunnen 
aanhalen bij elkaar. Terwijl andere medewerkers juist weer vinden dat ze niet direct 
zijn naar elkaar. Maar dat liever de lieve vrede bewaart blijft. Een reden hiervoor 
wordt de gezondheidssector aangegeven.� Mensen zijn niet altijd even direct, maar 
dat heeft misschien te maken met het feit dat we toch in de gezondheidssector 
werken.�   
Wat mij opviel bij Zorgbelang is dat er steevast  �s ochtends rond 10.30 koffie wordt 
gedronken met de aanwezigen, om 12.30 samen geluncht en rond 15.00 weer samen 
koffie gedronken inclusief de directeur. En op de dag dat het afstemmingsoverleg 
wordt gehouden is iedere medewerker een keer aan de beurt om een uitgebreide lunch 
voor te bereiden.  
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De familie is veruit dominant in de huidige situatie en blijft dit ook in de toekomst, als 
het aan de respondenten ligt. Maar de respondenten hebben ook andere wensen. De 
hiërarchie mag redelijk gelijk blijven en er moet meer nadruk komen op innovatie en 
creativiteit. Alhoewel er meer aandacht is voor de markt in de toekomst dan op dit 
moment is de nadruk hierop niet hoog. 
Om conclusies te kunnen trekken voor Zorgbelang is het niet voldoende om alleen de 
gegevens voor Zorgbelang te beoordelen. Cameron en Quinn bieden de gelegenheid 
de score van Zorgbelang met andere organisatietypen te vergelijken. Zo kan bezien 
worden of Zorgbelang afwijkt of niet. 
 
Zorgbelang vergeleken met vergelijkbare organisatietypes 
Aangezien Axion ook met de overheid en andere dienstverlenende organisaties is 
vergeleken, lijkt het mij zinvol dit ook voor Zorgbelang te doen. Eerst worden de 
scores in cijfers gegeven, op de volgende pagina een grafiek waarin zowel de scores 
van Zorgbelang als die van de twee andere organisatietypen zijn verwerkt. 
 
Totaal Gemiddeld Nu Gewenst Overheid Dienstverleners 
 Familie 29 35 25 24 
Adhocratie 14 35 18 19 
Markt 13 20 22 31 
Hiërarchie 22 22 35 26 
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Meest opvallende verschillen 
Familie 
Zorgbelang scoort zowel in de huidige als in de gewenste score buitengewoon hoog. 
Vooral opvallend is dat de gewenste situatie nog hoger scoort dan de huidige score. 

 
Hiërarchie 
Zorgbelang scoort vergeleken met anderen niet eens erg hoog. De respondenten geven 
gemiddeld aan dat dit niveau ongeveer gelijk mag blijven. Het huidige 
hiërarchieniveau komt redelijk overeen met andere dienstverleners, vergeleken met de 
overheid scoort Zorgbelang beduidend lager. 
 
Adhocratie 
Op dit moment heeft Zorgbelang iets minder adhocratie waarden, als het gaat om 
innovatief gedrag en ondernemerschap. Een ruime verhoging van de adhocratie is 
door de respondenten gewenst.  
 
Markt 
De focus op resultaat, kosten, marktaandeel, doelstellingen etc. is laag bij Zorgbelang. 
De wenselijke score komt in de buurt van de overheid.   
 
Verschillen en overeenkomsten tussen Axion en Zorgbelang 
De verschillen tussen Axion en Zorgbelang zijn klein. Wat mij vooral opvalt is de 
gewenste score op familiewaarden. Die is bij Zorgbelang hoger dan de huidige score. 
Bij Axion is dit omgekeerd het geval. Daar willen de medewerkers in de toekomst 
lager scoren op familiewaarden. Overigens is het niveau dat medewerkers wenselijk 
vinden bij beide organisaties ongeveer gelijk. Beide organisaties willen zich wel 
innovatiever profileren. Wat ze hieronder verstaan is misschien interessant om later te 
onderzoeken. Bij beide organisaties is de focus op resultaat, kosten, marktaandeel, 
doelstellingen etc relatief laag. Ze willen hier wel allebei in groeien. 

 


