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Voorwoord 

Het uitvoeren van dit onderzoek is een langdurige en lastige klus gebleken. Ondanks het feit 
dat het een bijzonder interessant onderwerp betreft, bleek het moeilijk om een goede aanpak 
te vinden om de onderzoeksvraag beantwoord te kunnen krijgen. Hoewel ik er vol 
enthousiasme aan begonnen ben, zijn tegenslagen in dit soort processen onvermijdelijk. Het 
was dan ook onmogelijk geweest om dit onderzoek uit te voeren zonder de steun en hulp van 
een aantal belangrijke mensen. Ten eerste wil ik Peter Leisink bedanken voor het vinden van 
een onderzoeksplek bij de gemeente Utrecht, zonder zijn contacten was dit onderzoek nooit 
van de grond gekomen. Daarnaast wil ik ook mijn begeleidster bij de gemeente, Daniëlle van 
Sommeren bedanken, voor haar betrokkenheid, advies, en altijd positieve insteek. Ten derde 
mijn begeleider vanuit de USBO, Rik van Berkel, voor zijn advies en aanwijzingen. 
Daarnaast wil ik ook alle vrienden, vriendinnetjes, huisgenoten, en vooral mijn ouders en de 
rest van mijn familie bedanken voor hun steun in de afgelopen periode. Zij waren het die me 
verder hielpen als ik het even niet meer zag zitten. Ten slotte wil ik ook alle respondenten die 
aan dit onderzoek hebben meegewerkt bedanken. Niet alleen binnen de gemeente Utrecht 
waren de reacties enthousiast, en de bereidwilligheid om mee te werken groot. Ook bij de 
andere grote gemeenten in Nederland hebben een aantal mensen zich belangeloos ingezet om 
dit onderzoek succesvol te kunnen afronden. Zonder respondenten was het uitvoeren van dit 
onderzoek onmogelijk geweest. Ik hoop dat het lezen van dit rapport even leerzaam en 
interessant is als het uitvoeren van het onderzoek, en dat het voor de Gemeente Utrecht een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontwikkelingsproces van de Utrechtse Management 
School. 

Melanie de Ruyter 



 3 

Inhoudsopgave 
 
 
Samenvatting          pag. 4    
  
 
Inleiding          pag. 6 

1.1 De UMS         pag. 8 
1.2 Doel/vraagstelling        pag. 11 
1.3 Maatschappelijke en Wetenschappelijke Relevantie    pag. 13 
 1.3.1 Maatschappelijke Relevantie      pag. 13 
 1.3.2 Wetenschappelijke Relevantie     pag. 13 

       

2. Theoretisch Kader         pag.14 
2.1 Een Definitie         pag. 15 
2.2 Verschillende benaderingen       pag. 17 
2.3 Toegevoegde Waarde        pag. 23 
2.4 Management Development in de Publieke Sector     pag. 26 
 2.4.1 Drie Visies        pag. 26 
 2.4.2 De Gemeente Utrecht      pag. 28 
 2.4.3 HRM & MD in de Publieke Sector     pag. 29 
 2.4.4 HRM & MD binnen de Gemeente Utrecht    pag. 30 
2.5 Evaluatie van MD        pag. 36 

  2.5.1 Waarom Evaluatie?       pag. 36 
  2.5.2 Onderscheid in Evaluatie      pag. 37 
  2.5.3 Evaluatie Opzet & Inhoud      pag. 38 
 
3. Methodiek en Respondenten        pag. 41 
 3.1 Documentanalyse        pag. 42 
 3.2 Participerende observaties       pag. 43 
 3.3 Literatuurstudie        pag. 44 
  3.3.1 Half-gestructureerde interviews     pag. 44 
  3.3.2 Topiclijst        pag. 46 
 3.4 Respondenten        pag. 47 
  
4.Resultatenanalyse van het onderzoek          pag. 49  

4.1 Evaluatie         pag. 49 
4.1.1 Effectiviteit       pag. 49 

  4.1.2 Efficiëntie        pag. 55 
  4.1.3 Acceptatie        pag. 56 
  4.1.4 Vorm        pag. 57 
  4.1.5 Evaluatie        pag. 59 
 4.2 Doelstellingen en Strijdigheid       pag. 60 
  4.2.1 De Organisatie Doelstellingen     pag. 60 
  4.2.2 De deelnemers Doelstellingen     pag. 61 
  4.2.3 Strijdigheid & Balans      pag. 62 
 4.3 Evaluatie van Soortgelijke Programma’s     pag. 65 
  4.3.1 Amsterdam        pag. 66 
  4.3.2 Rotterdam        pag. 70 
  4.3.3 Wat kan Utrecht hiervan leren ?     pag. 73 

    

Conclusie, Aanbevelingen & Discussie       pag.75 
        

Bibliografie          pag. 81



 4 

Samenvatting  

 

In dit onderzoek stond de evaluatie van de Utrechtse Management School (UMS) centraal, 
daarnaast is ook een advies gegeven over hoe evaluatie hiervan in de toekomst op de beste 
manier vormgegeven kan worden. De UMS is een initiatief van de gemeente Utrecht, 
waarmee beoogd wordt om de resultaatgerichte en integrale samenwerking te verbeteren. Dit 
wordt getracht, door de managers die werkzaam zijn binnen de gemeente een opleiding te 
bieden waarin niet alleen hun theoretische kennis, maar ook hun kennis van de organisatie, en 
de mensen die erin werken vergroot wordt.  

De probleemstelling die in dit onderzoek centraal stond luidt als volgt;  
 
Hoe beoordelen de verschillende actoren die betrokken zijn bij het UMS-programma de 
leergangen tot nu toe, en op welke manier kan een tweejaarlijkse evaluatie omtrent dit 
programma worden vormgegeven? 
 
Deze probleemstelling is opgesteld naar aanleiding van de opdracht die de gemeente Utrecht 
aan de Universiteit Utrecht heeft voorgelegd. Om een antwoord op deze vraag te kunnen 
formuleren is ten eerste literatuur onderzoek gedaan naar het onderwerp management 
development, waar een initiatief als de UMS binnen te plaatsen is. Ook is literatuur onderzoek 
gedaan naar het onderwerp evaluatie om een beeld te krijgen van de mogelijkheden om de 
evaluatie van een project als de UMS aan te pakken. Ten slotte is er kwalitatief onderzoek 
gedaan. Hierbij zijn (ex)deelnemers aan de UMS, en de begeleiders van het programma 
bevraagd betreffende hun ervaringen met de UMS. Daarnaast zijn ook management 
development-specialisten van de andere grote gemeenten in Nederland bevraagd betreffende 
de management development programma’s die zij aanbieden. Dit om te zien of er voor de 
gemeente Utrecht iets te leren valt van de wijze waarop deze organisaties MD en evaluatie 
ervan aanpakken.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat men binnen de organisatie over het algemeen tevreden 
is met het bestaan van de UMS. Deelnemers zijn veelal enthousiast na deelname. En de 
begeleiders zijn trots op het bestaan van het programma. Er zijn echter ook een aantal punten 
te noemen waarop de UMS verbeterd zou kunnen worden, waardoor het programma nog beter 
tot zijn zou recht komen, en een nog betere invloed op de organisatie zou kunnen hebben. 
 
Ten eerste is een meer resultaatgerichte, en integrale samenwerking voor de organisatie 
mogelijk, maar dan zou er meer aandacht moeten komen voor de strategische visie, zoals 
verwoord in de nota Organisatie 2010. Op dit moment staat deze nota nog buiten alle 
activiteiten die de managers ondernemen inclusief de UMS. Indien deze visie duidelijker 
geïmplementeerd zou worden, weten managers ook welke doelen er nagestreefd worden door 
de organisatie, en kan de UMS ingezet worden als instrument om deze doelen te bereiken. Dit 
betekent een strategische invulling. Duidelijk is ook dat de Utrechtse Manier die een van de 
doelen binnen de UMS is, beter geoperationaliseerd en geïmplementeerd moet worden, zodat 
ook hiervan voor de deelnemers duidelijk is wat ermee bedoeld wordt. Momenteel is er nog 
geen eenduidigheid over wat deze term precies inhoudt. Dit zorgt voor verwarring.  
 
Daarnaast kan er met betrekking tot de indeling van de groepen beargumenteerd worden dat 
het beter zou zijn voor het evenwicht binnen de groep, en het niveau als er gewerkt gaat 
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worden met een intake. Er moet binnen de gemeente zelf gekeken worden of dit praktisch 
gezien mogelijk is. Ook blijkt het van belang dat de direct leidinggevende van de manager die 
deel heeft genomen aan de UMS meer betrokkenheid toont bij het proces dat de betrokken 
deelnemer doorloopt. Dit betekent een stimulans voor de deelnemers. Daarnaast is het van 
belang in verband met de begeleiding en coaching van een ondergeschikte. Zo zou 
bijvoorbeeld informatie over verbeterpunten die naar voren komt tijdens deelname aan de 
UMS gebruikt kunnen worden tijdens functionerings- of coacingssgesprekken. Nu staan al dit 
soort zaken los van elkaar.  
 
Ten slotte is het van belang dat de UMS binnen de organisatie meer bekendheid en 
populariteit vergaart waardoor de weerstand die er nog tegen het programma en deelname 
eraan bestaat verdwijnt. Met betrekking tot een tweejaarlijkse evaluatie kan duidelijk gesteld 
worden dat alle respondenten zeer tevreden zijn over de manier waarop dit evaluatie 
onderzoek gedaan is. Het is dan ook aan te raden om een zelfde soort tactiek te gebruiken in 
de toekomst. Ook is het aan te raden om hierbij de direct leidinggevende van de deelnemers te 
betrekken.  
 
Het advies dat in dit rapport gegeven wordt is voor de gemeente Utrecht zeer van belang. Ik 
ben ervan overtuigd dat de UMS een nog  succesvoller  instrument kan worden, en kan 
bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen in de toekomst! 
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Inleiding 
 

 
De gemeente Utrecht is een grote en diverse organisatie, met een zeer grote verscheidenheid 
aan zelfstandig opererende diensten binnen de organisatie. Een paar voorbeelden van zaken 
die onder de organisatie van de gemeente Utrecht vallen zijn de stadsschouwburg, en de 
gemeentelijke bibliotheek, maar ook de brandweer, de dienst Stadswerken en de dienst 
burgerzaken en gemeentebelastingen. Deze voorbeelden geven duidelijk de diversiteit van de 
verschillende onderdelen van de organisatie weer.  
 
De laatste jaren is opgemerkt dat de gemeente Utrecht meer moet werken aan 
resultaatgerichtheid, en integrale samenwerking, dan op dit moment gebeurt. De noodzaak om 
hieraan te werken geldt gemeentebreed, en het is daarom van belang dat er door alle 
verschillende afdelingen aan gewerkt wordt. Gezien de diversiteit van de organisatie die 
hierboven beschreven staat is het niet moeilijk voor te stellen dat de invoering van een 
gemeentebreed beleid een lastige zaak zal zijn. De gemeente Utrecht is van mening dat het 
resultaatgericht samenwerken vooral gerealiseerd kan worden door het gemeenschappelijke 
gedrag van leidinggevenden aan te passen.  
 
Om dit te realiseren is de gemeente Utrecht begonnen met de invoering van het Utrechtse 
Management School (UMS) programma. Dit is een programma dat in de organisatie geplaatst 
is binnen het management development beleid, en ontwikkeld is passend bij de visie op de 
toekomst. Deze visie staat binnen de organisatie beter bekend als organisatie 2010, en is  
voornamelijk gericht op innoveren en optimaliseren. Kernpunt van dit 
organisatieontwikkeltraject is dat de prestaties van de organisatie geoptimaliseerd moeten 
worden door afstemming van capaciteit en inzetbaarheid van medewerkers op 
organisatiedoelen. Daarnaast moet er ruimte zijn om persoonlijke ontwikkelingsbehoeften te 
vervullen, de organisatie verwacht hiermee bij te dragen aan de flexibiliteit van haar 
medewerkers, en de organisatie, en als werkgever aantrekkelijk te zijn voor jonge 
professionals. Voor meer uitgebreide informatie over de HRM en specifiek de MD 
programma’s die de gemeente Utrecht inzet, en over organisatie 2010 verwijs ik naar 
paragraaf 2.2.4.  
 
Binnen de organisatie is men zich ervan bewust dat leidinggevenden van diverse afdelingen 
binnen de organisatie zeer verschillende takenpakketten hebben. De directeur van de 
schouwburg bijvoorbeeld, heeft heel andere zaken aan zijn hoofd dan een leidinggevende van 
de veegdienst stadswerken. In dit programma wordt daarom de focus gelegd op de 
overeenkomsten die er te vinden zijn binnen de verschillende leidinggevende functies in de 
organisatie.  
 
Enerzijds zijn algemene managementkennis en vaardigheden aan te wijzen als zaken waar alle 
leidinggevenden binnen de organisatie over moeten beschikken, anderzijds stelt de organisatie 
specifieke eisen aan de kennis, kunde, houding en het gedrag van haar leidinggevenden. De 
Utrechtse Management School (UMS) is gericht op beide aspecten. Het woord school, wordt 
in deze context bedoeld als het woord stijl. Met stijl wordt de manier waarop er in Utrecht 
gemeentebreed leidinggegeven wordt bedoeld. Deze stijl richt zich vooral op de kennis en 
vaardigheden die men hiervoor nodig heeft, en de overtuiging van waaruit er binnen deze 
organisatie leidinggegeven wordt. Binnen de organisatie wordt de stijl van leidinggeven die 
gewenst is ook wel de ‘Utrechtse Manier’ genoemd. Uit de documenten en het 
cursusmateriaal dat voor de UMS gebruikt wordt, is echter niet duidelijk op te maken wat 
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deze Utrechtse Manier praktisch gezien inhoud. Daarom is een van de belangrijkste vragen in 
dit onderzoek de vraag wat de Utrechtse Manier precies inhoud. Het is van belang om te 
weten wat de Utrechtse Manier inhoud, omdat anders niet kan worden beoordeeld of het 
overdragen van de Utrechtse Manier van leidinggeven als doelstelling van de UMS behaald 
wordt. Voor meer informatie over de Utrechtse Manier, en het antwoord op bovenstaande 
vraag verwijs ik naar hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1.  
 
De UMS heeft binnen haar programma twee varianten opgezet. De ene variant is gericht op 
personen die op dit moment al een leidinggevende positie binnen de organisatie bezitten. De 
andere variant is gericht op personen die hun leidinggevende positie binnen de organisatie 
kortgeleden hebben verworven. De verschillende modules die in de beide varianten worden 
aangeboden zijn dan ook wezenlijk verschillend van elkaar, omdat ze gericht zijn op een 
andere doelgroep. 
 
Binnen dit onderzoek is het UMSprogramma het centrale thema. Er zal een evaluatie van het 
programma gedaan worden, die de visie van zowel de deelnemer als de organisatie 
betreffende het programma weergeeft. Verder wordt er een voorzet gegeven voor het ontwerp 
van een tweejaarlijks terugkerend evaluatieprogramma.  
 
In dit onderzoeksrapport wordt eerst een uitleg gegeven over het UMS programma, daarna 
wordt naar voren gebracht, wat de aanleiding is tot het doen van dit onderzoek, vervolgens 
komt hier de doelstellingen die ten grondslag ligt aan dit onderzoek uit voort. Deze 
doelstelling leidt tot de vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek. Deze vraagstelling 
wordt hierna opgedeeld in verschillende deelvragen. Hierna wordt er aandacht besteed aan de 
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek. Verder is het van belang 
om enkele thema’s die in dit rapport centraal staan, zoals management development nader toe 
te lichten. Dit gebeurt in het theoretisch kader. Vervolgens wordt er een uitleg gegeven over 
de methode en de respondenten die in dit onderzoek gebruikt zijn. De resultaten van het 
onderzoek, die een antwoord vormen op de deelvragen zullen daarna behandeld worden. Deze 
resultaten samengenomen vormen uiteindelijk het antwoord op de centrale vraagstelling die in 
de conclusie besproken zal worden. Hierbij worden ook aanbevelingen gegeven ten behoeve 
van de gemeente Utrecht, en worden er enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de 
uitvoering van dit onderzoek. 
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1.1  Het UMS programma 
 
 
Zoals hierboven in de inleiding al vermeld is, is het UMS programma ontstaan door de 
gemeentebrede vraag naar resultaatgerichte en integrale samenwerking. Deze vraag is 
voornamelijk ontstaan door het werken met concernsturing, dat onlangs geïntroduceerd is. De 
focus ligt hierbij heel sterk op het overbrengen van de ‘Utrechtse Manier’ van leidinggeven 
aan de deelnemers. De oprichters van de UMS zijn van mening dat er in Utrecht een bepaalde 
stijl van leidinggeven nagestreefd dient te worden, die typerend is voor leidinggevenden die 
werken binnen de gemeente Utrecht. In het programma en lesmateriaal wordt echter niet 
weergegeven wat deze manier in de praktijk precies inhoudt. Wat wel weergegeven wordt is 
de verwachting dat het overbrengen van deze Utrechtse manier zal zorgen voor meer eenheid 
onder de managers die werkzaam zijn binnen de gemeente Utrecht. Zoals hierboven ook al 
vermeldt zal in dit onderzoek mede onderzocht worden wat er precies bedoeld wordt met de 
‘Utrechtse Manier’ van leidinggeven, en of deze ook daadwerkelijk overgebracht wordt op de 
deelnemers.  
 
Met de Utrechtse Manier wordt De UMS opgesplitst in twee verschillende programma’s. Ten 
eerste is er het programma voor nieuwe leidinggevenden, voor hen is het voornamelijk van 
belang dat er duidelijk wordt aangegeven wat er van hen verwacht wordt, zodat men 
gemakkelijker in de nieuwe functie van leidinggevende kan instromen. Ten tweede is er een 
speciaal programma opgesteld voor zittende leidinggevenden, voor hen is het voornamelijk 
van belang dat zij dingen leren die kunnen bijdragen aan het goed functioneren in hun huidige 
functie. Bij beide varianten van het programma ligt de nadruk op het aanleren van de 
‘Utrechtse Manier’ van leidinggeven.  
 
Het selecteren van de deelnemers voor de cursussen voor zittende managers gebeurt door de 
verschillende diensten zelf. Met diensten worden de verschillende afdelingen van de 
gemeente bedoeld. Met de organisatie van de UMS wordt afgesproken hoeveel deelnemers er 
uit een bepaalde dienst zullen worden opgegeven voor deelname. De diensten bepalen 
vervolgens zelf op welke wijze zij aangeven welke van de managers binnen de dienst gaan 
deelnemen. Van nieuwe managers is het de bedoeling dat ze in ieder geval allemaal de UMS 
volgen. Voor deze groep is geen duidelijke selectieprocedure ontworpen. Het is de bedoeling 
dat deze personen automatisch door hun leidinggevende worden opgegeven 
 
Binnen het programma zijn een drietal punten aan te wijzen die als een rode draad door het 
programma heen lopen, deze luiden als volgt; 
 
• de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers 
• het omgaan met (integriteits)dilemma’s 
• de Utrechtse praktijk (hierbij wordt dus gebruikt gemaakt van de ‘Utrechtse Manier’) 
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De doelstellingen die de gemeente Utrecht bij het opzetten van de UMS heeft opgesteld 
luiden als volgt; 
 
• verwerven van inzicht in de Utrechtse stijl van leidinggeven (Utrechtse Manier) 

(kennen/weten, kunnen/doen en willen/overtuigingen) en de positie die hij/zij (de 
deelnemer) zelf daarin inneemt 

• verwerven van kennis over de voornaamste Utrechtse gemeentelijke vraagstukken en 
ontwikkelingen 

• verwerven van inzicht in hoe de Utrechtse organisatie met deze vraagstukken omgaat 
• ontwikkelen van een persoonlijk netwerk van collega-leidinggevenden in 

verschillende diensten  
• geïnspireerd en gemotiveerd worden om een eigen bijdrage te leveren aan de 

Utrechtse vraagstukken en aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 
Deze doelstellingen zijn voor beide groepen managers hetzelfde geformuleerd. 
Methodisch gezien zijn er een drietal hoofdlijnen te onderscheiden waaruit het 
programma bestaat, deze luiden als volgt; 
 
• inhoudelijke modules (één of meerdere dagdelen)  
• avondssessies waar een stedelijk thema wordt belicht 
• tussentijdse collegiale intervisiebijeenkomsten 
 
Deze drie verschillende soorten bijeenkomsten zijn met opzet gekozen om verschillende 
doelen te realiseren. Ten eerste zijn er de inhoudelijke modules, deze zijn vooral opgezet om 
de theoretische kennis van de managers met betrekking tot hun rol in de organisatie te 
verbeteren. De avondsessies worden voornamelijk ingezet om het Utrechtse te kunnen 
belichten. Door bijvoorbeeld sprekers uit te nodigen, die met hun manier van presenteren de 
Utrechtse manier uitdragen, of door een onderwerp uit de stedelijke problematiek te 
bespreken. Ten slotte zijn er de tussentijdse collegiale interventiebijeenkomsten. De intentie 
van deze bijeenkomst is vooral gebaseerd op de doelstelling van de UMS om het persoonlijke 
netwerk van de manager te vergroten. De achterliggende gedachte hierbij is ook het beter 
leren kennen van de organisatie Gemeente Utrecht, door mensen uit verschillende takken van 
de organisatie te leren kennen. 
 
De belangrijkste basis voor het lesmateriaal van de UMS is de theorie van Quinn. De theorie 
van Quinn is gebaseerd op het concurrerende waardemodel. Dit model moet gezien worden 
als een kader waarbinnen vier verschillende organisatiemodellen geïntegreerd worden 
namelijk; het human relations model, het open system model, het rationeel doel model en het 
intern proces model. (Quinn, 2000) Bij elkaar omvatten deze theorieën acht verschillende 
rollen die de belangrijkste zijn die een manager moet kunnen aannemen. Deze rollen zijn, 
stimulator, mentor, innovator, bemiddelaar, producent, bestuurder, coördinator, en controleur. 
(Quinn, 2000) Het model wordt het concurrerende waardemodel genoemd, omdat 
verschillende organisatietheorieën die elkaars tegenstelling zijn in een kader worden 
geïntegreerd. (Quinn, 2000) Volgens Quinn; worden tegenstellingen vaak gezien als 
conflicten echter, zij sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar juist aanvullen. Het model 
moet dan ook gebruikt worden om de keuzemogelijkheden die men heeft uit te bereiden. 
(Quinn, 2000) 
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Het concurrerende waardemodel stelt uiteindelijk drie uitdagingen: 
- Op meerdere manieren kijken naar de wereld van organisaties 
- Vaardigheden gebruiken uit alle vier de modellen 
- Diverse vaardigheden integreren in de ‘wereld van actie’ 

“Mensen die deze drie uitdagingen aangaan zijn de meest effectieve leidinggevenden” aldus 
Quinn. (Quinn, 2000) 
 
De modules die tijdens de theoretische bijeenkomsten van de UMS gebruikt worden 
behandelen stap voor stap deze theorie van Quinn. Het streven is dat de leidinggevenden 
uiteindelijk deze drie uitdagingen aangaan, en effectieve leidinggevenden worden.  
 
Helaas was de afdeling die binnen de gemeente Utrecht verantwoordelijk is voor de 
inhoudelijke modules, ’t Bureau,  niet bereid om mee te werken aan dit onderzoek. Daardoor 
het verkregen inzicht in de manier waarop de theorie van Quinn in de praktijk 
geïmplementeerd is in het cursusmateriaal minimaal. Hierdoor is het ook niet mogelijk om uit 
te werken hoe de theorie van Quinn de basis vormt voor de UMS. Er kan slechts aangegeven 
worden dat het zo is.  
 
Er zijn verschillende actoren die een belangrijke rol hebben binnen dit onderzoek. Ten eerste 
de sector Personeel Organisatie en Informatie (POI), hier is het initiatief voor dit onderzoek 
vandaan gekomen. Daarnaast de UMS-raad, bestaande uit een persoon van de sector POI, 
verschillende diensthoofden, en een hoofd personeel en organisatie, zij monitoren de UMS. 
Voor hen is de uitkomst van dit onderzoek dus ook zeker interessant. 
 
Nadat voor zowel zittende leidinggevende als nieuwe leidinggevenden een aantal leergangen 
is doorlopen, is het tijd voor een evaluatie van de opstart van de UMS, deze evaluatie kan 
gebruikt worden bij het maken van een doorstart van het project met nieuwe leergangen. Het 
doel van dit onderzoek ligt dus in het evalueren van de leergangen van de UMS tot nu toe, en 
aangeven wat er in de toekomst eventueel gedaan kan worden om de UMS succesvoller te 
maken, voor zover dit mogelijk dan wel noodzakelijk is. Daarnaast wordt er een opzet 
gemaakt voor evaluatie van de UMS in de toekomst. Dit vooral omdat het programma dan 
regelmatig `gecheckt` wordt om te kijken of het nog als effectief ervaren wordt.  
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1.2  Doel/Vraagstelling 
 
 
Vanuit de opdrachtgever, de sector PO&I van de Gemeente Utrecht zijn een aantal vragen 
naar voren gebracht, die in de organisatie leven met betrekking tot de evaluatie en de doorstart 
van het UMS-programma. Deze vragen vormen de basis voor de doelstelling van dit 
onderzoek.  
 
De Gemeente Utrecht heeft aangegeven dat ze een tweejaarlijks evaluatiemoment willen gaan 
inplannen. Vanuit dat oogpunt is het de vraag of er in dit onderzoek aangegeven kan worden 
wat de vereisten zijn voor het opstellen van zo’n evaluatie gekeken naar zowel de literatuur 
als de andere grote gemeenten die soortgelijke projecten hebben lopen. Het is de bedoeling 
om zowel de deelnemers als de personen die het programma vanuit de organisatie begeleiden 
te ondervragen, Op die manier komen de visies van de verschillende actoren die met dit 
onderwerp binnen de gemeente te maken hebben duidelijk naar voren. Enerzijds worden de 
ervaringen uit de praktijk geëvalueerd en anderzijds wordt er gekeken naar de bedoeling van 
de organisatie. Deze visies kunnen vervolgens naast elkaar gelegd worden. Aan de hand 
daarvan kan worden bepaald of de bedoeling die de organisatie met het opzetten van dit 
project had gerealiseerd is. De doelstelling die uit bovenstaande naar voren komt, en die het 
uitgangspunt vormt voor dit onderzoek luidt als volgt; 
 
Het evalueren van de tot nu toe doorlopen leergangen van het UMS-programma, zowel vanuit 
het oogpunt van de organisatie, als vanuit het oogpunt van de deelnemers, en aangeven wat 
kennis vanuit de literatuur, en vanuit andere grote gemeente die met soortgelijke projecten 
werken kan bijdragen aan het ontwerpen van een tweejaarlijkse evaluatie betreffende het 
UMS-programma. 
 
De probleemstelling die aan de hand van deze doelstelling voor dit onderzoek wordt 
opgesteld, en in dit onderzoek centraal zal staan luidt als volgt: 
 
Hoe beoordelen de verschillende actoren die betrokken zijn bij het UMS-programma de 
leergangen tot nu toe, en op welke manier kan een tweejaarlijkse evaluatie betreffende dit 
programma worden ingericht? 
 
 
Het beantwoorden van het eerste deel van deze vraag, “Hoe beoordelen de verschillende 
actoren … de leergangen tot nu toe” zorgt ervoor dat het eerste deel van bovenstaande 
doelstelling behaald wordt. Op deze manier wordt vanuit beide kanten, zowel de organisatie 
en de trainers, als de deelnemers het programma geëvalueerd. Het tweede deel van deze 
vraag, het gedeelte dat luidt; “en op welke manier….programma worden ingericht” zorgt 
ervoor dat het tweede deel van de doelstelling behaald wordt. Hier wordt namelijk bekeken 
wat deze evaluatie kan bijdragen aan het ontwerp voor de tweejaarlijkse evaluatie. 
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Om te komen tot een concreet passend antwoord op de probleemstelling is het van belang dat 
er verschillende deelvragen worden gebruikt. De antwoorden die naar aanleiding van het 
onderzoek gegeven worden op de deelvragen, vormen gezamenlijk het antwoord op de 
probleemstelling. De deelvragen waar, in dit onderzoek mee gewerkt is zijn gebaseerd op de 
vragen zoals de gemeente Utrecht die als opdrachtgever heeft voorgelegd. Zij luiden als volgt: 
 

1. 1a Wat is de mening van de deelnemers over het verloop van het UMS 
programma tot nu toe?  
1b Wat is de mening van de respondenten uit de organisatie en de trainer over 
het verloop van het UMS programma tot nu toe? 

2. Wat zijn de doelstellingen van de organisatie, en wat zijn de doelstellingen van 
de deelnemers aan het UMS-programma, en op welke manier kan hier een 
balans tussen gevonden worden? 

3. Wat is er bekend over de evaluatie van MD-programma’s in de literatuur en 
hoe kan dit bijdragen aan het ontwerpen van een evaluatie programma voor de 
UMS? 

4. Op welke manier is de evaluatie in dit onderzoek aangepakt, en kan dit als 
basis dienen voor de inrichting van de tweejaarlijkse evaluatie van het UMS 
programma? 

5. Wat is er bekend over de evaluatie van soortgelijke programma’s in de praktijk 
en hoe kan dit bijdragen aan het ontwerpen van een evaluatie programma voor 
de UMS? 

De antwoorden op vraag 1 a en b beslaan de algehele evaluatie van het UMS programma tot 
nu toe. Het antwoord op deelvraag twee spitst zich toe op de doestellingen die door de 
organisatie en de deelnemers gesteld zijn. Bij elkaar geven deze antwoorden de verschillende 
perspectieven op het verloop van de UMS tot nu toe weer.. en het antwoord op het eerste 
gedeelte van de centrale probleemstelling. De resultaten die aan de hand van deze vragen naar 
voren komen wordt besproken in hoofdstuk 4.  
 
Deelvragen 3, 4, en 5 geven samen het antwoord op het laatste deel van de centrale 
probleemstelling. Uit de antwoorden wordt duidelijk welke opties er zijn voor Utrecht om de 
evaluatie in te richten, en of de manier die in dit onderzoek gekozen is, voor Utrecht een 
goede optie is.  Wanneer de antwoorden op alle deelvragen samengenomen worden ontstaat 
het antwoord op de centrale probleemstelling in zijn geheel, en kunnen ook alle vragen die de 
gemeente Utrecht als opdrachtgever heeft neergelegd beantwoord worden. De antwoorden op 
deelvragen 3 en 4 komen naar voren in het theoretisch kader. Hierop wordt teruggekomen in 
de conclusie en de aanbevelingen. Het antwoord op vraag 5 wordt ook besproken in hoofdstuk 
4 omdat het hier ook de uitwerking van interviews waar het antwoord uit blijkt betreft.  
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1.3  Maatschappelijke & Wetenschappelijke Relevantie 
 
 
Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat er maatschappelijke 
en wetenschappelijke relevantie voor het onderzoek bestaat. In dit gedeelte van het rapport zal 
worden aangegeven wat ten eerste de maatschappelijke, en ten tweede de wetenschappelijke 
relevantie van dit onderzoek is.  
 
1.3.1 Maatschappelijke Relevantie  
 
De maatschappelijke relevantie die betrekking heeft op dit onderzoek heeft ten eerste te 
maken met het feit dat de uitkomst ervan voor de Gemeente Utrecht nuttig zal zijn. De 
organisatie en de leidinggevenden hebben nu een aantal leergangen van de UMS doorlopen, 
en zijn nu toe aan een evaluatie die eventueel kan leiden tot verbeteringen in het programma, 
of aanscherping van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het programma. Het feit 
dat dit onderzoek zich zal richten op het evalueren van de leergangen van de UMS die tot nu 
toe doorlopen zijn, en de vraag hoe de twee jaarlijkse evaluatie die de Gemeente Utrecht wil 
gaan invoeren kan worden ingericht, zorgt ervoor dat dit onderzoek voor de Gemeente 
Utrecht zelf in ieder geval toegevoegde waarde heeft.  
 
Ten tweede zorgt het indirect ook voor effecten voor de ‘klanten’ van de Gemeente, de 
burgers dus. Dit argument heeft te maken met de maatschappelijke legitimiteit van de 
organisatie en hun beleid. De UMS is een programma dat opgezet is met als doel het 
verbeteren van het management binnen de organisatie. Volgens een Brereton & Temple is het 
verbeteren van prestaties van een organisatie per definitie publiek belang. Het onderzoek dat 
hier uitgevoerd wordt met als onderwerp de UMS is gericht op het verbeteren van de UMS als 
instrument, en het zou dus moeten bijdragen aan de verbetering van de prestaties van de 
gemeente Utrecht als organisatie. Dit is volgens bovenstaande auteurs publiek belang, en dit 
kan gezien worden als de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek. Voor een 
uitgebreidere uitleg over maatschappelijke legitimiteit, en het publieke belang van het beleid 
van de organisatie verwijs ik naar hoofdstuk 2.4.  
 
1.3.2 Wetenschappelijke Relevantie 
 
De wetenschappelijke relevantie is in dit onderzoek minder duidelijk aanwezig gezien feit dat 
het een onderzoek betreft dat zich voornamelijk richt op het UMS-programma, zoals dat bij de 
gemeente Utrecht op dit moment ingezet wordt. Het onderzoek richt zich dus sterk op de 
praktijk. In het onderzoek zal echter ook gebruik worden gemaakt van wetenschappelijke 
literatuur, onder andere om te achterhalen wat er bekend is over het evalueren van MD-
programma’s en om uit te zoeken wat er in de theorie vermeld wordt over de toegevoegde 
waarde van dergelijke MD-programma’s. In dit onderzoek zal er ook gekeken worden naar 
wat er tot nu toe in de praktijk gedaan is aan evaluatie van MD-programma’s, en of blijkt dat 
deze programma’s in de praktijk toegevoegde waarde hebben. Uiteindelijk zal de 
wetenschappelijke relevantie eruit bestaan dat men kan beoordelen of de besproken 
wetenschappelijke theorieën voorkomen in de praktijk van het beleid van de gemeente. 
Wanneer dit niet het geval is, kan men zich afvragen of de praktijk zich zou moeten aanpassen 
aan de theorie of juist niet. Het is hierbij wel van belang om aan te geven dat het om zeer 
kleinschalig gespecialiseerd onderzoek gaat, waaruit geen generaliserende conclusies 
betreffende wetenschappelijke theorieën kunnen worden getrokken.  
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2. Theoretisch Kader 
 
 
In dit afstudeeronderzoek staat de Utrechtse Management School van de gemeente Utrecht 
centraal. Dit programma is een onderdeel van het management development beleid dat de 
gemeente Utrecht voert. Vanuit dat feit is het van belang om hier duidelijk aan te geven wat er 
precies verstaan wordt onder management development, in de literatuur. Hieronder wordt een 
overzicht gegeven van hoe management development in wetenschappelijke literatuur 
omschreven wordt, welke verschillende benaderingen er zijn, en waarom het voor organisaties 
belangrijk is om management development beleid te hebben. Deze verschillende 
benaderingen worden uitgelegd om duidelijk aan te kunnen geven welke plaats het 
Management Development beleid van de gemeente Utrecht, en dus ook het UMS programma 
inneemt binnen de heersende meningen die er momenteel over dit onderwerp zijn. Er zullen 
verschillende auteurs worden besproken die een andere mening hebben over waar een ideaal 
MD beleid aan zou moeten voldoen. Gekeken wordt in hoeverre het beleid van de gemeente 
Utrecht overeenkomsten vertoont met deze ideaaltypen. Wanneer er in dit gedeelte van het 
onderzoeksrapport gesproken wordt over de UMS betreft het de UMS in theorie, de praktijk 
van de UMS komt aan bod bij het bespreken van de onderzoeksresultaten. 
 
Ook wordt er aan de hand van relevante literatuur besproken waarom het hebben van een 
management development beleid belangrijk is voor een organisatie. Het is van belang om te 
weten wat de toegevoegde waarde van MD is, omdat naar aanleiding daarvan geconstateerd 
kan worden of de manier waarop het MD beleid momenteel is ingesteld wel toegevoegde 
waarde heeft voor de organisatie. Met andere woorden: Worden de doelen die de organisatie 
zichzelf heeft gesteld tijdens het ontwerpen van dit beleid behaald? En heeft het behalen van 
deze doelen een positief effect op de organisatie, een toegevoegde waarde?  
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat er in de literatuur vermeldt staat betreffende de 
toegevoegde waarde, dit kan dan bij de bespreking van de resultaten van het onderzoek 
gebruikt worden om de toegevoegde waarde van de UMS te bespreken. Ten slotte volgt er 
nog een uitleg over management development in de publieke sector, de vraag die hier van 
belang is, is of er verschillen bestaan tussen MD in de publieke sector, en MD in de private 
sector. 
 



 15 

2.1 Een Definitie 
 
 
In de literatuur betreffende management development is een grote verscheidenheid aan 
definities rondom dit onderwerp te vinden. Doyle, beaamt dit in het stuk dat hij schrijft in het 
boek van Beardwell, Holden & Claydon. Hij schrijft; “Er zijn veel definities van management 
development waaruit we kunnen selecteren, maar de meeste definities van tegenwoordig delen 
de karakteristieken die gevat zijn in de visie op development van Thompson et al.” 
(Beardwell, Holden & Claydon, 2004) Deze laatstgenoemde visie wordt als volgt beschreven;  
 
De term management development wordt veelomvattend opgenomen, om zo de verschillende 
manieren waarop managers hun competenties verbeteren te kunnen herbergen. Er wordt 
gekeken naar twee verschillende zaken, namelijk Management opleiding en Management 
training. Met Management opleiding wordt het formele gestructureerde leren bedoeld. Met 
Management training wordt het verkrijgen van kennis, en vaardigheden op het eigen 
werkgebied bedoeld. Dit gebeurt of formele wijze, maar ook op informele wijze. Daarnaast 
wordt beargumenteerd dat management development ook bestaat uit een proces dat breder is 
dan het formele leren van managers, namelijk informele en experimentele manier van het 
vormen van menselijk kapitaal. (Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 
 
De concluderende visie luidt als volgt;  
 
“Management development is a multi-faceted process in which some aspects are easier to 
identify and measure than others.” (Beardwell, Holden & Claydon, 2004) pag nr toevoegen 
 
In de tekst wordt erop gewezen dat het van belang is om het onderscheid dat door Thompson 
gemaakt wordt tussen opleiding, training en ontwikkeling goed in de gaten te houden. Vaak 
wordt management ontwikkeling namelijk gezien als het formele opleiden en trainen van 
managers, en worden de termen in plaats van en door elkaar gebruikt. Dit leidt tot verwarring 
en een ineffectief ontwikkelingsbeleid. Het is dus voor organisaties van belang om deze 
verschillen duidelijk te erkennen en te benoemen. Management ontwikkeling is het 
overkoepelende geheel waar management training een onderdeel van uitmaakt. De twee zijn 
niet als synoniemen te gebruiken. 
 
Uit bestudering van het programmaboekje van de UMS blijkt duidelijk dat de UMS 
gedefinieerd moet worden als management training, er worden  kennis en vaardigheden op het 
eigen werkgebied verkregen, op een formele maar ook informele manier. Deze 
managementtraining is een onderdeel van het management ontwikkelingsprogramma van de 
gemeente Utrecht. Hierin is duidelijk het onderscheid dat door Thompson gemaakt wordt 
terug te zien. De UMS gedefinieerd als management training, vormt een onderdeel van het 
grotere geheel, het management development beleid.  
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De definitie die door Jansen in het boek van Kluytmans gegeven wordt sluit aan bij de 
definitie van Thompson. Jansen schrijft;  “Management Development (MD) is het geheel van 
die personele activiteiten waarmee een organisatie zich probeert te verzekeren van de tijdige 
beschikbaarheid van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor sleutelposities.” 
(Kluytmans, 2001) pag nr noemen. In deze definitie komt de brede benadering van 
management development naar voren omdat er gesproken wordt over ‘het geheel van 
personele activiteiten’ dit betekent dat het niet alleen de formele, maar ook de informele 
activiteiten beslaat.  
 
Ook Christian-Carter onderschrijft evenals Doyle, in haar artikel het feit dat er veel 
verschillende definities rondom het begrip Management Development bestaan. Zij stelt dat er 
veel verschil van mening is over welke de juiste is. Volgens Christian-Carter kan de grootste 
overeenkomst gevonden worden in de beschrijving van management development als een 
integraal deel van de organisatie ontwikkeling, waarbij het niet alleen gaat om de effectiviteit 
van individuen, maar ook om de verbetering van management optreden als geheel. (Christian-
Carter, 2002)  Ook zij is van mening dat het van belang is om het verschil tussen management 
development en management training voor ogen te houden, om dezelfde reden als hierboven 
beschreven staat, namelijk dat training een onderdeel is van management development, 
hierdoor is het bereik van een management training programma beperkter. (Christian-Carter, 
2002)  
 
Het feit dat Christian-Carter de nadruk legt op het ontwikkelen van de gehele organisatie, en 
niet alleen het ontwikkelen van de effectiviteit van individuen, sluit geheel aan bij de visie die 
de gemeente Utrecht had bij het ontwikkelen van de UMS. Zoals hierboven in de inleiding 
vermeldt staat is de aanleiding voor de UMS het gebrek aan eenheid binnen de organisatie. De 
gemeente Utrecht probeert door middel van de UMS meer resultaatgerichtheid, en meer 
integrale samenwerking binnen de organisatie te bereiken. De UMS is dus gericht op 
organisatie ontwikkeling door het ontwikkelen van individuele managers. Het feit dat de UMS 
een Management trainingsprogramma is zorgt er wel voor dat het dit volgens deze theorie 
nooit geheel zal kunnen bereiken omdat het beperkter is in de resultaten die bereikt kunnen 
worden dan Management Development programma’s. In combinatie met de overige 
activiteiten die de Gemeente Utrecht heeft lopen binnen het management development beleid, 
zou het echter wel het beoogde effect moeten hebben.  
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2.2 Verschillende benaderingen 

 
 
Mumford & Burgoyne 
Volgens Doyle zijn er verschillende benaderingen van management development denkbaar. 
Ten eerste beschrijft hij de benadering van Mumford (1977). Deze benadering bestaat uit drie 
verschillende typen van management development benadering, die allemaal verschillende 
consequenties hebben voor de ontwikkeling. Type 1 is informal managerial management 
development, hierbij is er sprake van een proces dat zich ‘per ongeluk’ voordoet. De 
ontwikkelingsconsequenties die zich voordoen bij dit type management development zijn, dat 
het leren echt is, direct, onbewust en onvoldoende. Het tweede type dat hij onderscheidt is 
integrated managerial management development. Hierbij gaat het om opportunistische 
processen. De ontwikkelingsconsequenties die zich voordoen bij dit type management 
development zijn dat het leren echt is, direct, bewust en degelijker. Het derde en laatste type 
dat door Mumford beschreven is, is formalised development, hierbij gaat het om een gepland 
proces. De ontwikkelingsconsequenties die zich voordoen bij dit type management 
development zijn dat leren door het werk, of door een cursus kan gebeuren, het is 
waarschijnlijk dat het leren bewuster is, en het is relatief infrequent. (Beardwell, Holden & 
Claydon, 2004) 
 
Een andere benadering van management development die door Doyle uitgelegd wordt is de 
benadering van Burgoyne(1988). Hij is van mening dat management development een proces 
is waarin een organisatie verschillende niveaus van rijpheid doorloopt. De verschillende 
levels varieren van 1 tot 6 en verlopen als volgt; 

• Level 1; er is geen systematisch management development 
• Level 2; er is geïsoleerd tacit management development 
• Level 3; er zijn geïntegreerde en gecoördineerde structurele ontwikkelingstactieken 
• Level 4; Een management development strategie wordt geïmplementeerd in het beleid 

van de organisatie 
• Level 5; een management development strategie levert input voor het beleidsontwerp 

van de organisatie 
• Level 6; Strategische ontwikkeling van het management van het organisatiebeleid. 

(Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 
 
Piecemeal 
In de realiteit gebeurt het niet vaak dat een organisatie een benadering van management 
development heeft, die boven level een of twee van de theorie van Burgoyne uitkomt. De 
meeste organisaties hebben wel management development, of doen er wel iets aan, maar het 
gebeurt dan nog niet op een strategisch niveau. De benaderingen van management 
development, die het meeste voorkomen, leiden volgens Doyle vaak tot inefficiënt, en 
ineffectief management development. Meestal vertonen deze benaderingen overeenkomsten 
met Mumford’s type 1 en 3 van management development, en burgoyne’s level 1 en 2. 
(Beardwell, Holden & Claydon, 2004) Deze benaderingen worden onder een gezamenlijke 
noemer geschaard; de Piecemeal approach. Volgens Doyle, zijn er een aantal kenmerken te 
noemen, waaraan een benadering die onder de piecemeal approach valt te herkennen is. 
 
Deze benaderingen zijn te herkennen aan; 

- het feit dat er geen sprake is van een management development infrastructuur. 
Ontwikkeling is niet gelinked aan een organisatiestrategie. Activiteiten staan los van 
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elkaar, en hebben geen overkoepelende richting of filosofie. Ze versterken elkaar niet, 
en zorgen voor een verminderd potentieel tot organisatorische effectiviteit. 

- Ontwikkeling richt zich vaak alleen op de belangen van de organisatie, en verliest 
daarbij het belang op het gebied van leren van de groepen en individuen uit het oog 

- Ontwikkeling is meestal gedefinieerd in de zin van universele ‘off the shelf’ interne en 
externe cursussen 

- Er is ‘Tacit’ ondersteuning voor management opleiding en training omdat het gezien 
wordt als iets waarvan het goed is dat je het doet. Onafhankelijk van wat de 
organisatie nodig heeft.  

- Er is een gebrek aan gezamenlijke visie onder de personen die verantwoordelijk zijn 
voor management development 

- Soms is inspanning voor management development vergeefs, omdat het gebruikt 
wordt als oplossing voor het verkeerde probleem. In plaats van dat managers 
ontwikkeld worden, zouden er misschien organisatie veranderingen moeten 
plaatsvinden om het op handen zijnde probleem op te kunnen lossen 

- Het is moeilijk om de effectiviteit van een piecemeal approach die geen duidelijke 
richting, of doelstelling heeft te kunnen meten. (Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 

 
Naast het feit dat Doyle van mening is dat benaderingen die vallen onder deze piecemeal 
approach, en die bovenstaande kenmerken hebben inefficiënt en ineffectief zijn, geeft hij ook 
een benadering weer, die volgens hem wel goed werkt. Dit is de open systems benadering. 
Volgens Doyle, is het overhalen van organisaties om het open systems model toe te passen de 
oplossing voor alle problemen die binnen ontwikkeling ontstaan door het gebruik van de 
piecemeal approach.( Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 
 
Binnen het open systems model wordt management development gezien als een onderdeel 
van het gehele organisatie systeem. Dit in tegenstelling tot management development binnen 
een model dat werkt met een gesloten systeem waar het een geïsoleerde status heeft. Ook 
wordt binnen het open systems model de link met de context, en de praktijk van het werken 
als manager heel sterk gelegd. Hierin is een overeenkomst met Mumfords type 2 te zien. 
(Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 
 
Er zijn een aantal factoren te noemen die aandacht nodig hebben wanneer het gaat om een 
open systems benadering van management development 
 

- Management development wordt in deze benadering niet alleen als proces gezien, 
maar ook als systeem. Het bestaat uit verschillende identificeerbare delen, die samen 
als een geheel functioneren. Input in het proces, wordt omgezet in outputs, die voor 
zowel het individu als voor de organisatie hetzelfde effect hebben.  

- Binnen de open systems benadering wordt management development ook gezien als 
een proces dat interactie heeft, en beïnvloed wordt door variabelen van andere 
subsystemen uit de omgeving en de organisatie.  

- Binnen deze benadering wordt management development geïntegreerd in de andere 
subsystemen, activiteiten, en processen binnen de organisatie. Hierin ontstaat ook een 
wederzijdse afhankelijkheid.  

- Deze interactie die bestaat binnen de verschillende subsystemen, processen en 
activiteiten zorgt ervoor dat management development en organisatie ontwikkeling 
elkaar versterken, of afzwakken. wanneer er goede management ontwikkeling 
plaatsvindt, is dit ook goed voor de organisatie ontwikkeling en effectiviteit, en vice 
versa. Wanneer er sprake is van slechte management ontwikkeling, heeft dit een 
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negatief effect op de organisatie ontwikkeling en effectiviteit, en andersom geldt dit 
ook. 

- Wanneer management development in de open systems benadering gebruikt wordt, 
wordt pas goed duidelijk hoe groot de invloed ervan op de organisatie is. (Beardwell, 
Holden & Claydon, 2004) 

 
Doyle is van mening dat wanneer de open systems benadering van management development 
wordt toegepast, de problemen die veroorzaakt worden door het gebruik van de piecemeal 
approach vanzelf opgelost worden. 
 
De gemeente Utrecht heeft duidelijk een open systems model voor ogen gehad bij het 
ontwerpen van de nota organisatie 2010. Hierin wordt management development beschreven 
als een instrument om de organisatie te ontwikkelen richting de toekomst. Men wil de 
organisatie innoveren en optimaliseren. Prestaties moeten geoptimaliseerd worden door 
afstemming van capaciteit en inzetbaarheid van medewerkers op organisatiedoelen. Er moet 
ruimte zijn om persoonlijke ontwikkelingsbehoeften te vervullen. Dit alles heeft als doel om 
de gehele organisatie te ontwikkelen richting een organisatie met flexibele medewerkers die 
aantrekkelijk is voor jongere professionals, die toont dat ze innovatief is, en meer resultaat 
gericht en integraal samenwerkt. (nota organisatie 2010) 
 
De benadering die de gemeente Utrecht hierin volgt toont duidelijk aan dat men management 
development hier niet alleen als proces ziet, maar ook als systeem. Zoals beschreven in 
bovenstaande, vormen verschillende onderdelen samen het management development 
programma. De UMS is een van deze onderdelen. Het is de bedoeling dat het management 
development programma effect heeft op de gehele organisatie ontwikkeling. Dit betekent dat 
management ontwikkeling en organisatie ontwikkeling direct met elkaar in verbinding staan 
en elkaar beïnvloeden. Deze visie wordt door de gemeente Utrecht duidelijk verwoord in de 
nota Organisatie 2010. Alle aspecten die hier genoemd worden zijn hierboven ook genoemd 
als factoren die van belang zijn bij het gebruik van een open systems benadering. De koers die 
de gemeente Utrecht heeft uitgezet voor zijn MD beleid vertoont dus duidelijke 
overeenkomsten met de in de theorie door  Doyle genoemde open systems benadering.  
 
Typologie van Jansen 
Een andere benadering van management development is te vinden bij Jansen. Hij stelt dat een 
typologie van management development noodzakelijk is. Hij geeft verschillende argumenten 
om deze stelling te onderbouwen. Ten eerste zijn er volgens hem te veel variaties van 
management development. Al deze variaties zorgen voor een onoverzichtelijk geheel. Hij stelt 
dat een typologie noodzakelijk is om het inzicht in de vormgeving, samenhang en effecten 
van management development te verkrijgen. Verder stelt hij dat het voor personen die met de 
term management development werken lastig is om hierover te communiceren, door deze 
variatie. Volgens Jansen kan een typologie helpen om deze communicatie te 
vergemakkelijken, en daardoor kan men beter van elkaar leren zodat de management 
development processen verbeterd kunnen worden. Ten slotte stelt hij dat de verschillen tussen 
de variaties van management development vaak miniem zijn. Meestal zijn er slechts twee of 
drie aspecten binnen de vormgeving die als verschillend van elkaar kunnen worden 
aangewezen. Het is daarom heel goed mogelijk om alle variaties te vatten binnen een 
typologie die bestaat uit vier typen. (Kluytmans, 2001)  
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De typologie bestaat uit vier typen van management development, die verdeeld zijn over twee 
dimensies. De eerste dimensie is Organization Development. Binnen deze dimensie staat de 
organisatie en het organisatie belang centraal. In het geval van management development is 
het belang van de organisaties om sleutelposities zo goed mogelijk bezet te krijgen. De 
tweede dimensie is Personnel Development. Binnen deze tweede dimensie staat de persoon 
centraal, en de organisatie wordt daar omheen gecreëerd. Het gaat hier om een ‘person driven’ 
variant van management development. Binnen de typologie zijn naar aanleiding van de twee 
dimensies vier typen Management development onderscheiden deze staan weergegeven in 
tabel 1.1. ( Kluytmans, 2001) 
 
 
 
 

Nadruk op organisatie-ontwikkeling (‘OD’) 

 

      Laag    Hoog 

Nadruk op  

Persoonlijke  Hoog      Leidend MD (4)         MD als partner (3) 

Ontwikkeling 

(‘PD’)  

   

   Laag  Administratief MD (1)        Afgeleid MD (2) 

 

 

Tabel 1.1  

 

Onder administratief management development vallen de vormen van management 
development die geen externe doelen nastreven. Het gaat hier voornamelijk om een 
administratief proces. Gezien de definitie die gegeven is van management development valt 
deze vorm van management development strikt genomen niet onder management 
development. Toch zijn er veel organisaties die deze vorm van MD hanteren, en dan beweren 
aan management development te doen. Vandaar dat dit type ook binnen de typologie 
genoemd wordt. (Kluytmans, 2001) 
 
In het geval van Afgeleid management development is er sprake van een vorm waarin veel 
aandacht is voor de organisatie ontwikkeling, en weinig aandacht is voor persoonlijke 
ontwikkeling. Dit betekent dat het management development beleid afgeleid wordt uit de 
organisatie doelstellingen en strategie. (Kluytmans, 2001)  
 
MD als partner wordt gezien als een type van MD waarbij het organisatie beleid en het MD-
beleid elkaar wederzijds beïnvloeden. In dit geval zijn ze zoals Jansen stelt ‘Partners in 
Strategie’. In dit geval ligt de nadruk op zowel de persoonlijke ontwikkeling als de organisatie 
ontwikkeling hoog. Binnen deze vorm van MD worden zowel de personen binnen de 
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organisatie als de organisatie in hoog tempo ontwikkelt. Daarbij worden beide partijen, zowel 
de organisatie als de persoon snel afgerekend op output van de ontwikkeling. Binnen dit type 
MD staat de koppeling van potentials (talenten) aan nieuw ontwikkelde producten centraal. 
(Kluytmans, 2001) 
 
Het laatste type dat Jansen bespreekt is leidend MD. In dit geval is er binnen de organisatie 
sprake van medewerkers die unieke kennis en vaardigheden bezitten, en op die manier het 
organisatie beleid bepalen. In dit geval ligt de nadruk hoog op persoonlijke ontwikkeling, en 
laag op organisatie ontwikkeling. De organisatie ontwikkeling is ondergeschikt aan de 
persoonlijke ontwikkeling. Resultaat hiervan is dat het management development leidend is 
bij de realisering van de organisatie strategie. (Kluytmans, 2001) 
 
Een typologie is altijd een theoretische indeling, die in de praktijk meestal niet op dezelfde 
manier naar voren komt. Dit is ook het geval bij deze typologie van Jansen. Meestal is het zo 
dat er in een organisatie sprake is van mengvormen, waarbij het ene type sterker 
vertegenwoordigd is dan het andere. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende typen 
van management development, Afgeleid management development, en management 
development als partner zijn. (Kluytmans, 2001) 
 
In het geval van de gemeente Utrecht kan beargumenteerd worden dat de benadering van het 
MD beleid zoals genoemd in de nota organisatie 2010, de meeste overeenkomsten vertoont 
met wat Jansen MD als partner noemt. De nadruk ligt hier hoog op zowel organisatie als 
persoonlijke ontwikkeling. De gemeente Utrecht streeft hier ook naar door te stellen dat 
indien het niveau van management development hoog is, dit een positief effect zal hebben op 
de organisatie ontwikkeling. Deze zal dan dus ook hoog zijn. De nadruk ligt binnen dit beleid 
dus op de ontwikkeling van zowel de personen, als de organisatie, en de connectie die 
hiertussen bestaat.  Dit zorgt ervoor dat het MD beleid van de gemeente Utrecht binnen de 
typologie van Jansen geplaatst kan worden onder MD als partner.  
 
Dit door Jansen besproken type vertoont op dit punt ook een overeenkomst met het eerder 
genoemde open systems model. Hierin wordt ook gerefereerd aan de positieve relatie die er 
zou moeten bestaan tussen management development, en organisational development. 
Wederom kan hier de vraag gesteld worden of de UMS in praktijk hieraan voldoet, deze vraag 
wordt beantwoord bij het bespreken van de resultaten van het praktijkonderzoek.  
 
Volgens Mintzberg is het inmiddels tijd geworden voor een nieuwe aanpak van MD-
programma’s. Hij stelt dat er tot nu toe twee generaties zijn geweest die beide op een eigen 
manier MD-programma’s hebben ontwikkeld. Het wordt nu tijd voor een derde generatie met 
een andere aanpak. Third generation management development. (Mintzberg, 2004) 
 
Third generation MD 
Mintzberg stelt dat er in de eerste generatie van MD alleen maar geleerd werd van de 
ervaringen van andere mensen. In principe is dit geen slechte zaak, maar zijn kritiek hierop is 
dat, dat niet ver genoeg voert. Volgens hem moeten mensen actief betrokken zijn bij hun 
eigen leerproces. Dit betekend dat ze in dit proces hun eigen ervaringen zouden moeten 
gebruiken, en niet die van een ander. (Mintzberg, 2004) 
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Tijdens de tweede generatie MD-programma’s werd er vaak gebruik gemaakt van 
programma’s waarin managers direct in de praktijk werden gezet, in een programma ter 
verbetering, om zo uit de praktijk te leren. Ook dit is in principe een goede opzet, afgezien 
van een aantal problemen die hierdoor ontstaan. Ten eerste werd er vaak meer actie 
ondernomen dan dat er geleerd werd door de managers. Dit betekent dat er meer sprake was 
van organisatie ontwikkeling terwijl er gesproken werd over management ontwikkeling. Het 
tweede kritiekpunt is dat managers drukbezette mensen zijn. Het lijkt daarom niet logisch om 
programma’s te ontwikkelen die ervoor zorgen dat ze nog meer werk krijgen boven op hun 
normale werkzaamheden. Logischer zou het zijn om een programma te implementeren in hun 
normale werkzaamheden, zodat ze te maken krijgen met echte ervaringen, in plaats van 
gemaakte ervaringen. (Mintzberg, 2004) 
 
Dit is waar Third generation management development naar voren komt. Mintzberg stelt dat 
het leermoment ontstaat wanneer de concepten van de docenten, en de ervaring van de 
managers bij elkaar komen. (Mintzberg, 2004)  Het is dus de kunst in een goed MD-
programma om hier een setting voor te creëren. Het kader waarbinnen een MD-programma 
dat valt binnen de titel Third generation MD ontwikkeld kan worden bestaat uit een vijftal 
punten. Deze luiden als volgt: 
 

- zelfmanagement; de reflectieve mindset 
- organisatiemanagement; de analytische mindset 
- context management; de wereldlijke mindset 
- relatie management; de meewerkende mindset 
- verander management; de actie mindset 

(Mintzberg, 2004)  
 
 
Een programma dat zich richt op deze vijf punten, en waarin de concepten van de docent, en 
de ervaring van de managers bij elkaar komen kan gedefinieerd worden als een programma 
dat valt onder Third generation management development. Volgens Mintzberg is dit waar 
men op dit moment op zou moeten focussen, en ook in de toekomst van management 
development programma’s. 
 
Het beleid van de gemeente Utrecht vertoont geen duidelijk zichtbare overeenkomsten, met 
deze theorie van Mintzberg. Er is een plan om casussen uit de Utrechtse praktijk te gaan 
verzamelen in een boekwerk. Deze zullen dan worden ingezet als leermethode tijdens de 
UMS. En dan voornamelijk tijdens de inhoudelijke modules. De casussen zullen dan 
bestudeerd en besproken worden aan de hand van de door de docent aangereikte literatuur. Dit 
zou gezien kunnen worden als een moment waarop de concepten van de docent, en de 
ervaring van de managers bij elkaar komen.  
 
Discutabel is deze stelling echter wel aangezien de ervaringen die besproken zijn, niet van 
deze managers zelf zijn, maar van collega’s. Op dat moment worden dus niet de 
praktijkervaringen van deze manager ingezet, maar praktijkervaring uit het Utrechtse in het 
algemeen. Het zijn in die zin voor deze managers nog steeds gemaakte ervaringen.  
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2.3 Toegevoegde waarde van MD 
 
 
Elk jaar geven bedrijven en organisaties grote hoeveelheden geld uit management 
development programma’s. (Berry, 1990) Maar wat is de gedachte achter de invoering van 
management development? Wat is het doel ervan? Wat wil men ermee bereiken?  
 
Volgens Jansen, is het doel van management development voor de organisatie; “op het juiste 
moment beschikken over de juiste verzameling van managers en specialisten.” (Kluytmans, 
2001)  Men kiest er op dat moment dus voor om iemand van binnen de organisatie op te 
leiden tot het gewenste niveau, en niet om iemand van buiten aan te trekken die het gewenste 
niveau al bezit. Jansen geeft een aantal argumenten weer, waarom een organisatie liever voor 
interne ontwikkeling dan voor het zoeken naar een geschikte persoon buiten de organisatie 
kiest. Ten eerste is het inkopen van iemand die geschikt is voor een toppositie vanuit de 
arbeidsmarkt erg duur, daarnaast bestaat ook nog het risico dat er überhaupt geen personen 
met de benodigde kwalificaties te vinden zijn. Verder is het volgens Jansen ook van belang 
dat de keuze voor interne ontwikkeling een ‘klimaat van leren en doorgroei’ creëert. 
Organisaties waarvan men weet dat er aan management development wordt gedaan zijn voor 
starters die zich op de arbeidsmarkt begeven zeer interessant omdat dat betekend dat er 
doorgroeimogelijkheden zijn. Dit zorgt voor de desbetreffende organisatie voor een goede 
positie op de arbeidsmarkt. (Kluytmans, 2001) 
 
Volgens Doyle zijn er een aantal redenen aan te wijzen waarom een organisatie aan 
management development zou doen. Deze luiden: 

• Het introduceren van nieuwe houdingen en gedragingen, om een culturele verandering 
te promoten 

• Om meer bevoegdheid, en innovatie aan te moedigen 
• Om kennis en vaardigheden om nieuwe marktkansen te zoeken 
• Om kennis te ontwikkelen over hoe het gebruik van technologie gemaximaliseerd kan 

worden 
• Om de introductie van nieuwe systemen, processen en werkuitvoeringen te faciliteren 

(Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 
 
Hij geeft hierbij aan dat het volgens hem niet alleen gaat om het ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden bij de managers, maar dat het ook gaat om het sturen van houdingen en 
gedragingen. Dit kan heel belangrijk zijn wanneer men te maken heeft met een verandering 
binnen de organisatie. Management development wordt dus vaak vanuit de organisatie 
beredeneerd, en het is vooral de organisatie die er belang bij heeft. Het gevaar hierbij is dat de 
organisatie voorbij gaat aan de verlangens, verwachtingen, en aspiraties van de managers. 
Men moet dus wel goed in de gaten houden dat het houden van een balans tussen de belangen 
van beide partijen van belang is voor een effectief management development beleid. Ook is 
het van belang dat men zich realiseert dat management development een lange termijn 
investering is. Men moet geen directe oplossingen eruit verwachten. Vooral omdat het een 
lange termijn investering is, is het van belang dat men een benadering van management 
development kiest die bij de organisatie past. (Beardwell, Holden & Claydon, 2004) 
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De redenen die Doyle noemt voor het gebruik van management development in een 
organisatie komen overeen met waar de gemeente Utrecht het voor zou gebruikt. Uit de nota 
organisatie 2010 blijkt dat de gemeente een culturele verandering teweeg wil brengen. Men 
wil meer bevoegdheid en innovatie, en de houdingen en gedragingen van medewerkers 
aanpassen. Volgens de argumentatie van Doyle is het gebruik van management development 
hier een uitstekend instrument voor.  
 
Berry is van mening dat het doel dat de meeste organisaties zichzelf stellen met het invoeren 
van MD programma’s vaak niet overeen komt met de uitkomsten ervan. Dit wil volgens hem 
echter niet zeggen dat het invoeren van MD geen positief effect heeft op de organisatie. Hij 
stelt dat de meeste organisaties MD inzetten als instrument om hun concurrentiepositie te 
verbeteren. Het inzetten van een MD instrument heeft volgens hem echter zelden resultaat op 
dit gebied. Hij stelt dat de reden voor organisaties om MD-instrumenten in te zetten daarom 
anders geformuleerd zou moeten worden. Het ontwikkelen van managers moet volgens hem 
de organisatie helpen om effectiever te kunnen concurreren, zowel nu als in de toekomst. Het 
verschil zit erin dat bij de laatste formulering het ontwikkelen van managers niet als doel 
wordt gezien, maar als middel om een doel te bereiken. Hierdoor wordt de verbinding met het 
uiteindelijke doel gelegd waardoor het meer resultaat zal opleveren. (Berry, 1990) 
 
In zijn artikel geeft hij vijf redenen waarom management development in veel gevallen geen 
toegevoegde waarde heeft voor de organisatie en haar strategie.  
 

• Programma’s zijn vaak niet specifiek gekoppeld aan de strategieën, uitdagingen, of 
problemen van de organisatie 

• Programma’s zijn ontworpen om bewustzijn en begrip te creëren, maar geen 
competenties 

• Programma’s focussen op individuen, en niet op afdelingen of sectoren 
• Deelname gebeurt vaak om een andere reden dan persoonlijke of organisationele 

behoefte 
• Programma confronteren deelnemers niet met de werkelijkheid.  
(Berry, 1990) 

 
Om de toegevoegde waarde van MD-programma’s te vergroten, en de redenen waarom ze 
geen toegevoegde waarden hebben te omzeilen heeft Berry een nieuw model opgesteld waar 
volgens hem MD-programma’s op gebaseerd zouden moeten zijn. Hij noemt dit het 
‘Emerging model’. (Berry, 1990) In onderstaand schema 1.1 wordt het traditionele model ter 
vergelijking tegenover het ‘Emerging model’ gezet.  
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Schema 1.1 
 
 
 
Schema 1.1 
 
Volgens Berry moet een MD-programma opgesteld worden volgens het ‘Emerging model’ 
Het belangrijkste verschil met het traditionele model ligt in de focus. De focus van het 
traditionele model is de effectiviteit van de individuele manager. De focus van het ‘Emerging 
model’ is de effectiviteit van de organisatie. Men moet het vermogen van de organisatie om 
strategie te implementeren, en om te gaan met uitdagingen analyseren, en dan een programma 
selecteren of ontwerpen dat de zwakke plekken van de organisatie op dit gebied aanpakt. 
Verder moet er niet gekeken worden naar de competenties die een persoon voor een bepaalde 
baan nodig heeft. In plaats daarvan moet er gekeken worden naar de uitdagingen die de 
organisatie heeft en in de toekomst zal tegenkomen om te bepalen welke competenties voor 
de organisatie belangrijk zijn. In het nieuwe model is het ook de bedoeling dat men aan 
programma’s deelneemt met een heel managementteam. Dit om te voorkomen dat het 
toepassen van nieuw opgedane kennis en vaardigheden op de werkplek wordt bemoeilijkt 
doordat men geconfronteerd wordt met ongetrainde collega’s. (Berry, 1990) 
 
De conclusie die we volgens Berry moeten trekken is dat een programma gebaseerd op het 
traditionele model geen toegevoegde waarde zal hebben voor de organisatie op het gebied van 
de concurrentiepositie, en het behalen van de organisatie doelstellingen. Een programma 
gebaseerd op het ‘Emerging model zal dit echter wel hebben. 
 
Wanneer we kijken naar de doelstellingen van het MD-programma, zoals genoemd in de nota 
organisatie 2010, zijn er veel overeenkomsten te vinden met het ‘Emerging model’ van Berry. 
Er wordt inderdaad gesteld dat er behoefte is aan managers die met strategische en tactische 
kwesties kunnen omgaan, en daarnaast wordt ook effectiviteit als doelstelling gegeven. In 
theorie zijn er wat betreft het MD-beleid van de gemeente Utrecht, en het Emerging model 
van Berry dus overeenkomsten. 
 
 

Traditioneel Model 
 

1. Opleiding; er is behoefte aan 
goed-opgeleide managers met 
een brede basis 

2. Belangrijkste focus; individuele 
effectiviteit 

3. Analyse van posities; benodigde 
competenties 

4. Deelname door; individuele 
managers 

 

Emerging Model 
 

1. Consulteren; behoefte aan 
managers die met strategische en 
tactische issues kunnen omgaan 

2. Belangrijkste focus; effectiviteit 
van de organisatie en de afdeling 

3. Analyse van huidige zaken; 
benodigde competenties 

4. Deelname door; management 
teams 
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2.4 Management Development in de publieke sector 

 
 
Omdat de gemeente Utrecht een organisatie is met een publieke functie wordt er in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan de vraag, of dit feit invloed heeft op het management 
development beleid dat er gevoerd wordt. Ten eerste wordt in dit hoofdstuk aangegeven 
waarom de gemeente Utrecht als een publieke organisatie gedefinieerd kan worden, en 
vervolgens wordt weergegeven wat er in de literatuur gesteld wordt over MD in de publieke 
sector. Ten slotte wordt er aangegeven of wat hierboven beschreven is terug te vinden is 
binnen de MD praktijk van de gemeente Utrecht.  
 
2.4.1 Drie Visies 
 
Wanneer is een organisatie een publieke organisatie, en wanneer niet, hier bestaan 
verschillende meningen over. Ook zijn er private organisaties die publieke kenmerken hebben 
en ook het omgekeerde kan het geval zijn. In de literatuur zijn verschillende meningen te 
vinden over welke organisaties behoren tot de publieke sector, en welke niet.  
 
Rainey, geeft in zijn boek aan, dat naar zijn mening alleen overheidsorganisaties tot de 
publieke sector behoren. Deze visie is een vrij ‘enge’ benadering van het principe publieke 
sector. (Rainey, 2003) Noordegraaf geeft in zijn boek een bredere definitie van het principe 
publieke sector, dan de definitie van Rainey. Hij stelt dat een publieke organisatie een 
organisatie is die grotendeels uit publieke middelen bekostigd wordt, die publiekrechtelijk 
en/of bestuursrechtelijk aansprakelijk is, en/of gedeeltelijk of geheel onder publieke 
verantwoordelijkheid opereert. (Noordegraaf, 2004) Deze criteria zijn niet alleen van 
toepassing op overheidsorganisaties. Volgens de definitie van Noordegraaf vallen dus ook 
semi-overheidsorganisaties zoals zelfstandige bestuursorganen, en verstatelijkte instellingen 
binnen het publiek domein. Een voorbeeld van een overheidsorganisatie zoals bedoeld door 
Noordegraaf, is een departement, of de Raad van State. Een voorbeeld van een semi-
overheidsorganisatie, zoals een zelfstandig bestuursorgaan, is de universiteit, of de IB-Groep, 
en een voorbeeld van een verstatelijkte instelling, is een zorginstelling. (Noordegraaf, 2004)  
 
Ook stellen Noordegraaf en Teeuw dat identiteit in het publiek versus privaat debat van 
belang is. Dit omdat het op die manier mogelijk is om norm en feit met elkaar te vermengen. 
Er zijn publieke organisaties met een publieke identiteit, en met een private identiteit. 
Datzelfde geldt overigens voor private organisaties. Deze redenering leidt tot het volgende 
schematisch overzicht, te zien in tabel 1.1 waarin verschillende mogelijke organisatorische 
posities worden weergegeven;  
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       Publieke 

                                                                Organisatie 

 

Bestuurlijke    Bedrijfsmatige 

 Positie         Positie 

Publieke               Private 

Identiteit             Identiteit 

Maatschappelijke                  Bedrijfs 

  Positie                    Positie 

 

         Private 

     Organisatie 

Tabel 1.2 

(Noordegraaf & Teeuw, 2003) 

 
Uit dit schema blijkt duidelijk dat private organisaties niet alleen maar privaat zijn, en dat 
publieke organisaties niet alleen maar publiek zijn. Er zijn mengvormen mogelijk zoals een 
publieke organisatie met een private identiteit, en andersom. Dit geeft aan dat het onderscheid 
tussen publiek en privaat niet zo duidelijk is als het door Rainey gesteld wordt. Namelijk dat 
alleen overheidsorganisaties publieke organisaties zijn. Dit is inzake deze benadering niet het 
geval. De benadering van Noordegraaf en Teeuw geeft juist een bredere opvatting weer.  

Ten slotte is er nog de visie van Leisink. Hij geeft aan dat er niet alleen gekeken moet worden 
naar het publieke domein, maar dat er een publiek dimensie bestaat. Dit houdt in dat er in 
deze publieke dimensie maatschappelijke kwesties naar voren komen, waar niet alleen 
publieke maar ook private organisaties mee te maken krijgen. Een voorbeeld hiervan is de 
maatschappelijke kwestie vergrijzing. Dit is een maatschappelijke kwestie waar niet alleen 
overheids- of publieke organisaties mee te maken hebben Ook private organisaties krijgen 
hiermee te maken, en moeten dit implementeren in hun beleid door bijvoorbeeld 
leeftijdsbewust personeelsbeleid een onderdeel te maken. Doen ze dit niet dan ontstaan er 
problemen voor die organisatie. Het rekening houden met, en implementeren van 
maatschappelijke kwesties in het beleid van een organisatie wordt gezien als maatschappelijke 
legitimiteit. Volgens Leisink is de scheiding tussen publiek en privaat niet zo helder als vaak 
wordt gedacht, er is geen sprake van een dichotomie, eerder is er sprake van een vloeibaar 
onderscheid, dat aan verandering onderhevig is. Er kan vanuit elke organisatie ongeacht of hij 
privaat is of niet wel een link gemaakt worden met de publieke dimensie. (College Leisink, 
26-4-2006) 
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2.4.2 De Gemeente Utrecht 
 
Er zijn dus verschillende manieren om te bepalen of een organisatie binnen het publieke 
domein valt of niet. Wat betekent dit voor de Gemeente Utrecht? Gebaseerd op bovenstaande 
definities die bepalen wanneer een organisatie binnen het publieke domein valt, kunnen we 
stellen dat binnen elk van bovenstaande definities de gemeente Utrecht gedefinieerd kan 
worden als een organisatie die opereert binnen het publieke domein. 
 
Ten eerste is er de definitie van Rainey, volgens hem vallen alleen overheidsorganisaties 
binnen de context van het publieke domein. De gemeente Utrecht is een overheidsorganisatie, 
dus binnen de ‘enge’ definitie die door Rainey gegeven wordt, past de stelling dat de 
gemeente Utrecht een organisatie is die opereert binnen het publieke domein. Wanneer we 
kijken naar de definitie die gegeven wordt door Noordegraaf, zien we dat ook daarbinnen de 
gemeente Utrecht als publieke organisatie gezien kan worden. De gemeente Utrecht is 
namelijk een organisatie die grotendeels uit publieke middelen bekostigd wordt, die 
publiekrechtelijk en/of bestuursrechtelijk aansprakelijk is, en/of gedeeltelijk of geheel onder 
publieke verantwoordelijkheid opereert. (Noordegraaf, 2004) 
 
Kijkend naar Tabel 1.1 waarin de verschillende organisatorische posities van Noordegraaf & 
Teeuw worden weergegeven kunnen we de gemeente Utrecht plaatsen binnen de bestuurlijke 
positie aangezien het een publieke organisatie is, met een publieke identiteit. Dit betekent dat 
voor de gemeente Utrecht in deze positie bestuurlijke afwegingen en politiek-bestuurlijk 
management centraal staan. Dit blijkt ook uit de praktijk. Het management binnen de 
gemeente Utrecht moet ook altijd rekening houden met de politiek-bestuurlijke context waarin 
ze zich bevinden, en binnen welke ze beslissingen moeten nemen. Beslissingen waar de 
politiek zich ook in kan vinden. 
 
Wanneer er verder gekeken wordt naar de visie van Leisink op de publieke dimensie, kan er 
gesteld worden dat ook hier de organisatie als een publieke organisatie gedefinieerd kan 
worden. We zien dat de organisatie niet alleen zelf met maatschappelijke kwesties in 
aanraking komt, maar ook dat de missie van de organisatie is om een aantal maatschappelijke 
kwesties op gemeentelijk niveau echt aan te pakken, waar dat mogelijk is. De missie van de 
gemeente Utrecht bestaat uit een aantal punten. Ten eerste; werken aan en voor Utrecht, ten 
tweede wordt aangegeven dat het algemeen belang en de doelen van het stadsbestuur leidend 
zijn voor de organisatie. Ten derde moeten de producten en diensten van de organisatie 
effectief, en van hoge kwaliteit zijn. Verder moet de werkwijze die in de organisatie 
gehanteerd wordt professioneel, efficiënt, betrouwbaar, integer, respectvol, daadkrachtig, 
open, en gericht op samenwerking zijn. Ten slotte wil de gemeente Utrecht een 
werkomgeving creëren waarin zingeving, collegialiteit en professionele groei centraal staan. 
(Nota Organisatie 2010) Verder geeft de organisatie aan dat enkele van haar kenmerken zijn 
dat ze vraaggestuurd is, dit houdt in dat men werkt voor burgers, bedrijven en instellingen in 
de stad. De stedelijke opgaven in het beleid staan centraal, men gaat hierbij resultaatgericht te 
werk, dit houdt in dat maatschappelijke vraagstukken bepalend zijn voor de organisatorische 
vormgeving van het beleid, en de implementatie hiervan door de gemeente Utrecht. (Nota 
Organisatie 2010) De organisatie wordt dus constant geconfronteerd met maatschappelijke 
vraagstukken, en baseert daarop zijn beleid en de implementatie ervan. Er kan geconcludeerd 
worden dat het niet uitmaakt of het publieke domein in een  ‘enge’ zin, of in een ‘brede’ zin 
wordt gedefinieerd, de gemeente Utrecht is binnen alle visies een publieke organisatie die 
opereert binnen het publieke domein/dimensie. 
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2.4.3 HRM & MD in de publieke sector 
 
Boyne, Jenkins en Poole geven in hun artikel aan dat er binnen de bedrijven in de publieke 
sector vaak sprake is van een ‘softe’ vorm van HRM, omdat deze organisaties minder 
geschikt zijn voor een bedrijfsmatige vorm van organiseren, dan organisaties binnen de 
private sector. Deze variant van HRM richt zicht meer op de menselijke kant, terwijl de 
‘harde’ variant, die voorkomt bij organisaties binnen de private sector zich meer richt op de 
instrumentele kant. (Boyne, Jenkins & Poole, 1999) Dit zou betekenen dat vormen van MD 
die binnen de publieke sector gebruikt worden ook softe vormen zouden moeten zijn, het MD 
beleid zou zich dan meer moeten richten op de persoon van de manager, dan op het 
instrument dat gebruikt wordt. 
 
Volgens Doyle wordt management en management development binnen de publieke sector 
vaak sterk bekritiseerd. Dit omdat de organisatie en management benadering binnen de 
publieke sector vaak bureaucratisch inefficiënt en niet gefocust zouden zijn. Doyle stelt dat er 
misschien enige kern van waarheid in de kritiek kan zitten, maar dat vele kritiekpunten 
betreffende management en management development in de publieke sector komen van 
mensen die geen idee hebben van de verschillende en conflicterende belangen waar binnen de 
publieke sector rekening mee gehouden moet worden. Dit legt een grote druk op het 
management, en management development binnen de publieke sector. 
 
In navolging van Bicker & Cameron stelt hij dat gezien deze druk de keuze voor de juiste 
MD-methodes bijzonder belangrijk is. De focus zou hierbij moeten liggen op een aantal 
zaken. Namelijk;  
 

- Roles & Responsibilities – providing clarity and accountability 
- Leadership skills – including influencing, decision-making and communication skills 
- Attitudes – including risk-taking and openness  

 
Gezien deze aandachtspunten en het feit dat er vaak weinig geld beschikbaar is voor 
management trainingen etc., vinden deze vaak niet extern plaats. Hier is vaak ook veel 
weerstand tegen binnen publieke organisaties, omdat deze externe cursussen vaak gebaseerd 
zijn op waarden die botsen met de waarden die gelden binnen de publieke sector. (Currie 
1999) Al deze punten in acht genomen komt het er binnen de publieke sector vaak op neer dat 
MD bestaat uit minder formele on-the-job methodes, zoals project werk, coachen, werken met 
een mentor, ‘action learning’ etc. (Mavin & Bryans, 2000) 
 
 
Jansen beschrijft in zijn tekst een onderzoek waarin gekeken is naar de verschillen tussen MD 
binnen organisaties in de profit-sector, en de non-profitsector. Thema dat hierbij centraal 
stond was de mate waarin verschillen in de markt en omgeving van een organisatie effect 
hebben op de inrichting van MD-beleid. Jansen ziet hierbij de non-profit sector als de 
publieke sector, en de profit-sector als de private sector. (Kluytmans, 2001) 
 
Volgens hem is er in het geval van MD sprake van twee markten die van belang zijn, namelijk 
de primaire markt, dit is de afzetmarkt van de organisatie, of wel de klantenmarkt, en de de 
arbeidsmarkt. Jansen stelt dat er verwacht mag worden dat de aard van de primaire 
arbeidsmarkt invloed zal hebben op het type MD dat door de organisatie gebruikt zal worden. 
Gezien de verschillen in primaire arbeidsmarkt tussen profit en non-profitorganisaties 
verwacht hij dat de gebruikte MD typen ook anders zullen zijn. (Kluytmans, 2001) 
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Volgens Jansen hebben profitorganisaties een cultuur die meer uitgaat van 
resultaatgerichtheid, en is de primaire klantenmarkt van deze organisaties dynamischer dan 
die van non-profitorganisaties. Non-profitorganisaties daarentegen richten zich volgens 
Jansen meer op de politiek-maatschappelijke omgeving. Jansen stelt dat dit verschil in 
omgeving resulteert in een andere vormgeving van MD-beleid en uitvoering. (Kluytmans, 
2001) 
 
MD-beleid binnen een profitorganisatie is bijvoorbeeld veel meer een afgeleidde van het 
ondernemingsbeleid. Dit resulteert in een MD-beleid waarin heel duidelijk is wie de 
belangrijkste doelgroepen vormen, en het MD-beleid in dergelijke organisaties is meer gericht 
op de bezetting van sleutelposities. Wat betreft de arbeidsmarkt hebben beide sectoren te 
maken met toenemende schaarste en dynamiek. Hierin zit volgens hem geen verschil. 
Samengevat stelt Jansen; “MD bij profitorganisaties is planmatiger en systematischer 
ingericht, meer gecoördineerd en verbonden met de bedrijfsstrategie, meer gericht op die 
talentvolle medewerkers die in de toekomst sleutelposities kunnen bezetten en heeft daardoor 
op een kleiner percentage functies betrekking.” (Kluytmans, 2001)  
 
De verschillende auteurs hebben verschillende invalshoeken van waaruit ze het verschil 
tussen MD in een publieke of een private organisatie bespreken. In de volgende paragraaf 
wordt het HRM beleid, en het MD beleid van de gemeente Utrecht uitgelegd, en er wordt 
aangegeven in welke zin er rekening is gehouden met het zijn van een publieke organisatie, en 
het opereren binnen de publieke sector, in het HRM & MD beleid. Aan de hand hiervan kan 
worden bepaald welk standpunt van welke auteur het meest overeenkomt met de praktijk in 
Utrecht 
 
2.4.4 HRM & MD binnen de gemeente Utrecht 
 
 In deze paragraaf wordt ten eerste aangegeven wat er in het HRM beleid van de gemeente 
Utrecht staat, en in welke zin hierbij rekening wordt gehouden met het feit dat de organisatie 
een publieke organisatie is, die opereert binnen het publieke domein. Hierbij wordt vooral 
aandacht besteed aan het onderwerp maatschappelijke legitimiteit, en in hoeverre de gemeente 
Utrecht aan de vereisten hiervan voldoet. Dit omdat maatschappelijke legitimiteit zeer van 
belang is voor een organisatie zoals de gemeente Utrecht, die opereert binnen het publieke 
domein. Maatschappelijke legitimiteit kan gezien worden als de mate waarin een organisatie 
in zijn beleid rekening houdt met maatschappelijke vraagstukken. Indien een organisatie hier 
veel rekening mee houdt, zal de organisatie gedefinieerd kunnen worden als een organisatie 
die veel maatschappelijke legitimiteit heeft. Vervolgens wordt dit op dezelfde manier gedaan 
voor het MD instrument dat in dit onderzoek centraal staat. Daarna wordt een vergelijking 
gemaakt met de standpunten van bovenstaande auteurs, betreffende MD in de publieke sector 
en kan bepaald worden met welk standpunt de praktijk het meest overeenkomt. 
 
Het HRM beleid 
Binnen de organisatie gemeente Utrecht is een duidelijk HRM-beleid ontwikkeld, naar 
aanleiding van de nota organisatie 2010. Organisatie 2010 is het organisatieontwikkeltraject, 
dat de gemeente Utrecht de komende jaren wil inzetten om binnen de organisatie te 
innoveren, en te optimaliseren. De visie op het HRM beleid die in deze nota naar voren komt 
is dat; de prestaties geoptimaliseerd moeten worden door afstemming van capaciteit en 
inzetbaarheid van medewerkers op organisatiedoelen. En dat er ruimte moet zijn om 
persoonlijke ontwikkelingsbehoeften te vervullen, de organisatie verwacht hiermee bij te 
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dragen aan de flexibiliteit van haar medewerkers, en de organisatie, en als werkgever 
aantrekkelijk te zijn voor jonge professionals. (Nota Organisatie 2010) Vooral gezien dit 
laatste punt wordt in de nota opgemerkt dat de groei van instroom van jongere medewerkers 
na 2000 niet doorzet, en dat de uitstroom van het aantal jongere medewerkers vrij groot is. 
Wanneer het huidige beleid aanblijft, zal het aantal oudere medewerkers (50+) in 2010 een 
flinke toename vertonen. Ook blijkt dat het aantal allochtone ambtenaren dat in dienst is bij de 
gemeente Utrecht, geen juiste afspiegeling is, voor het aantal inwoners van Utrecht dat van 
allochtone afkomst is. In de nota HRM 2010 wordt aangegeven dat dit aandachtspunten zijn. 
(Nota Organisatie 2010) De maatschappelijke kwesties die in de gemeente spelen, zoals 
vergrijzing, en een groeiend aantal allochtone inwoners worden door de gemeente dus wel 
opgemerkt, en er wordt ook gezien dat er binnen het HRM beleid aandacht besteed moet 
worden aan deze maatschappelijke kwesties, door middel van bijvoorbeeld leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, en diversiteitsbeleid. 
 
Het feit dat de gemeente Utrecht duidelijk zijn verantwoordelijkheid neemt in het aanpakken 
van deze maatschappelijke kwesties sluit goed aan bij de mening die Leisink hierover in zijn 
oratie uit. Hij stelt dat organisaties ‘enerzijds hun personeelsbeleid afstemmen op 
maatschappelijke vraagstukken rond arbeid en personeel, en met opvattingen daarover vanuit 
de politiek, het maatschappelijk middenveld en burgers, en anderzijds de wijze waarop 
organisatie zich in hun activiteiten rekenschap geven van personele en maatschappelijke 
consequenties van hun activiteiten.’ (Leisink, Oratie, 19-04-2005 )  
 
De gemeente Utrecht is zich duidelijk bewust van het feit dat er maatschappelijke kwesties 
zijn, waar ze met hun HRM beleid op zouden moeten en kunnen inspelen. Dit vooral gezien 
de voorbeeldfunctie die zij in deze hebben omdat ze een publieke organisatie zijn die binnen 
het publieke domein opereert. Dit betekent dat de gemeente Utrecht zich ervan bewust is dat 
ze maatschappelijke legitimiteit moet hebben. Maatschappelijke legitimiteit houdt dus in dat 
een organisatie, in dit geval de gemeente Utrecht, moet inspelen op problemen of 
vraagstukken die in de maatschappij leven. Dit moeten zij op een door de maatschappij 
aanvaarde manier doen. In het HRM beleid van de gemeente Utrecht is maatschappelijke 
legitimiteit echter niet expliciet als doelstelling benoemd. Er zijn een aantal maatschappelijke 
kwesties die genoemd worden waar rekening mee gehouden moet worden zoals bovenstaande 
voorbeeld over vergrijzing. Ook wordt er in de nota opgemerkt dat de burger steeds mondiger 
wordt, en dat zij kritisch tegenover de gemeente staan. Burgers verwachten dat de gemeente 
luistert naar hun wensen en klachten, en dat daar door de gemeente op geanticipeerd wordt. 
De doelstellingen die expliciet in het beleid naar voren komen zijn gericht op innoveren, en 
optimaliseren.  
 
Een oorzaak voor het feit dat er geen doelstellingen in het beleid staan die betrekking hebben 
op maatschappelijke legitimiteit zou kunnen zijn dat deze versie van de nota HRM en Utrecht 
2010 nog niet de definitieve versie is. Misschien dat in de volgende versie de punten waar 
rekening mee gehouden moet worden ook duidelijk naar voren komen als zijnde 
doelstellingen. Een andere reden zou kunnen zijn dat het beleid van de organisatie zijn 
oorsprong vindt in regelgeving. Al het beleid dat gemaakt wordt binnen de gemeente is verder 
ook afkomstig vanuit het college, en het beleid houdt automatisch rekening met de 
maatschappelijke kwesties, en de politieke besluiten die daarover genomen zijn. Het is 
mogelijk dat het daarom niet expliciet benoemd wordt als zijnde een doestelling van het 
HRM-beleid.  
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Het feit dat maatschappelijke legitimiteit niet expliciet als doelstelling benoemd wordt in het 
HRM beleid wil niet zeggen dat het niet impliciet aanwezig is. De gemeente heeft 
verschillende programma’s en projecten lopen betreffende de onderwerpen diversiteit, 
integratie, integriteit, combineren van arbeid en zorg, leeftijdsbewust personeelsbeleid, leren 
en ontwikkelen, medezeggenschap, resultaatgericht werken, werkervaringsplaatsen en stages, 
en de gemeente is zich bewust van de burger als kritische ‘klant’. De gemeente Utrecht 
besteedt dus wel aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke 
legitimiteit, alleen in de doelstellingen is het niet expliciet verwoord.  
 
De UMS 
Zoals eerder al vermeldt, is de UMS een onderdeel van het management development beleid 
binnen de organisatie en is het programma erop gericht om managers te trainen, te 
ontwikkelen, en op te leiden. De doelstellingen die voor de UMS opgesteld zijn door de 
gemeente luiden als volgt;  
• verwerven van inzicht in de Utrechtse stijl van leidinggeven (kennen/weten, 

kunnen/doen en willen/overtuigingen) en de positie die hij/zij zelf daarin inneemt 
• verwerven van kennis over de voornaamste Utrechtse gemeentelijke vraagstukken en 

ontwikkelingen 
• verwerven van inzicht in hoe de Utrechtse organisatie met deze vraagstukken omgaat 
• ontwikkelen van een persoonlijk netwerk van collega-leidinggevenden in 

verschillende diensten  
• geïnspireerd en gemotiveerd worden om een eigen bijdrage te leveren aan de 

Utrechtse vraagstukken en aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 
Hieruit komt duidelijk naar voren dat Maatschappelijke legitimiteit niet een expliciete 
doelstelling is die ten grondslag ligt aan het UMS programma. Dit wil echter niet zeggen 
dat de UMS ook impliciet niet bijdraagt aan de maatschappelijke legitimiteit van de 
organisatie. Zoals eerder vermeldt is de UMS onderdeel van het Management 
Development beleid van de organisatie. Dit Management Development beleid is er, met 
als doel het belang van de toekomstige organisatie. We zouden kunnen stellen dat wat 
ten goede komt aan de organisatie ook ten goede komt aan de ‘klant’ namelijk de burger. 
Dit geldt ook volgens Brereton & Temple, in hun artikel stellen ze dat wat ten goede 
komt aan de organisatie ook ten goede komt aan de burger. De verbetering van de 
prestatie van de organisatie is daarmee per definitie een publiek belang. (Brereton & 
Temple, 1999) Het is de bedoeling dat het huidige MD-beleid zorgt voor betere 
prestaties, continuïteit, en kwaliteit in de dienstverlening die de gemeente Utrecht haar 
burgers biedt. Veel van deze dienstverlening heeft ook betrekking op maatschappelijke 
kwesties. Deze maatschappelijke kwesties komen wel heel duidelijk naar voren in de 
casuïstiek die gebruikt wordt binnen de modules van de UMS 
 
Concluderend kan er dus gesteld worden dat maatschappelijke legitimiteit geen 
expliciete doelstelling van de UMS is, maar dat het impliciet mogelijk wel effect heeft. 
En dat het ook naar voren komt in de opleiding zelf door de casuïstiek die gebruikt 
wordt binnen de modules die betrekking hebben op maatschappelijke kwesties.  
 
De koppeling tussen publieke dimensie en de UMS is vrij kort en bondig te omschrijven. De 
UMS is onderdeel van het management development beleid van een publieke organisatie, 
namelijk de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is een organisatie met een publieke 
functie. De UMS als onderdeel van het management development beleid, draagt bij aan het 
beter uitoefenen van de publieke functie van de organisatie. Dit zorgt voor een betere 
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dienstverlening voor de ‘klanten’ de burgers dus, en dit is van publiek belang. De publieke 
dimensie binnen de UMS is als volgt te beschrijven; het UMS programma zorgt voor een 
betere dienstverlening van de organisatie en uitoefening van de publieke functie dit is van 
publiek belang. Volgens Brereton en Temple is het verbeteren van prestaties van de 
organisatie zelf per definitie van publiek belang. (Brereton & Temple 1999) 
 
In bovenstaande paragrafen is aan de hand van verschillende definities die er bestaan 
betreffende het publieke domein vastgesteld dat de gemeente Utrecht een publieke organisatie 
is, die functioneert binnen het publieke domein. Verder is naar voren gekomen dat alhoewel 
maatschappelijke legitimiteit niet expliciet vermeld staat in de doelstellingen van het HRM-
beleid van de gemeente Utrecht, het wel impliciet naar voren komt. De gemeente heeft 
namelijk verschillende programma’s en activiteiten lopen, op het gebied van diversiteit, 
integratie, integriteit, combineren van arbeid en zorg, leeftijdsbewust personeelsbeleid, leren 
en ontwikkelen, medezeggenschap, resultaatgericht werken, werkervaringsplaatsen en stages. 
Dit zijn allemaal zaken die bijdragen aan de maatschappelijke legitimiteit van een organisatie 
wanneer er beleid op bestaat. De gemeente Utrecht houdt zich wel bezig met het waarborgen 
van de maatschappelijke legitimiteit, maar het wordt niet expliciet in de doelstellingen 
vermeldt. Wat betreft de maatschappelijke legitimiteit van het UMS programma van de 
gemeente Utrecht kan gesteld worden, dat het bijdraagt aan het goed functioneren van de 
organisatie, en dus aan het uitoefenen van de publieke functie. Dit komt ten goede aan de 
burger die gebruik maakt van de dienstverlening van de gemeente Utrecht. Er is wat betreft 
het UMS programma van de gemeente Utrecht dus een indirecte link met de publieke 
dimensie. 
 
HRM & de literatuur 
Zoals in paragraaf 2.4.3 beschreven staat stellen Boyne, Jenkins & Poole dat het HRM beleid 
van een publieke organisatie  bestaat uit een ‘softe’ vorm van HRM en het HRM beleid van 
een private organisatie zou bestaan uit een ‘harde’ variant. Dit zou betekenen dat er binnen de 
gemeente Utrecht sprake is van een ‘softe’ vorm van HRM deze vorm zou zich meer richten 
op de menselijke kant.  
 
Of dit binnen de organisatie gemeente Utrecht ook geld is niet goed te beoordelen, omdat er 
geen vergelijking getrokken wordt met een andere organisatie waar dan duidelijk de ‘harde’ 
variant zichtbaar zou moeten zijn. Het is echter wel zo dat in de nota organisatie 2010 
duidelijk richting een bedrijfmatiger aanpak gedacht wordt, wat meer naar de ‘harde’ variant 
van HRM neigt. Centraal in deze nota staat dat; de prestaties geoptimaliseerd moeten worden 
door afstemming van capaciteit en inzetbaarheid van medewerkers op organisatiedoelen. Dit 
geeft duidelijk het gebruik van de ‘harde’ variant weer. Aan de andere kant moet volgens de 
nota organisatie 2010 ook ingezet worden op persoonlijke ontwikkeling, en de behoefte die 
medewerkers daaraan hebben. Dit geeft meer de andere vorm van HRM-beleid weer, namelijk 
de softe vorm, waarin de nadruk meer ligt op de menselijke kant. Concluderend kan er gesteld 
worden dat het HRM beleid van de gemeente Utrecht beide varianten van HRM-beleid in zich 
heeft, maar de overheersende variant toch de ‘harde’ variant waarin de nadruk meer ligt op 
het gebruiken van instrumenten ten behoeve van MD.  
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MD & de literatuur 
Zoals hierboven al vermeld staat is er volgens Doyle vaak geen sprake van het gebruik van 
externe management cursussen wanneer het gaat om een publieke organisatie. Dit omdat daar 
vaak weinig geld voor beschikbaar is, en omdat er vaak weel weerstand tegen is in verband 
met conflicterende waarden. Wel wordt er vaak gebruik gemaakt van minder formele on-the 
job methodes, zoals projectwerk, coachen, werken met een mentor en action-learning.  
 
In het geval van de UMS gaat dit niet helemaal op. Het is wel zo dat de opleiding in principe 
binnen de organisatie zelf gedaan wordt. Dit heeft te maken met het feit dat men in de UMS 
de Utrechtse manier van managen wil doorgeven, zoals die binnen de gemeente Utrecht geldt. 
Wanneer de opleiding dan extern zou plaatsvinden zou dit effect niet bereikt kunnen worden. 
Aan de andere kant is het niet zo dat het gaat om een vorm van minder formele on-the job 
learning. Het gaat wat betreft de UMS wel degelijk om een serieuze management cursus. De 
redenering van Doyle omtrent MD in de publieke sector gaat in het geval van de UMS dus 
gedeeltelijk op, maar niet helemaal. 
 
Jansen stelde dat “MD bij profitorganisaties planmatiger en systematischer ingericht is, meer 
gecoördineerd en verbonden met de bedrijfsstrategie, meer gericht op die talentvolle 
medewerkers die in de toekomst sleutelposities kunnen bezetten en heeft daardoor op een 
kleiner percentage betrekking.” (Jansen, 2001)  
 
In nota HRM-visie en missie 2010, staat vermeld dat; “vanuit de sector PO&I de MD-
activiteiten worden geïntensiveerd om de kwaliteit van het management te waarborgen, o.a. 
via de UMS.” Dit gebeurt dus naar aanleiding van de doelstellingen die de organisatie heeft 
gesteld in de nota organisatie 2010.  In die zin laat de gemeente Utrecht hier duidelijk blijken 
dat ze het HRM en MD beleid willen koppelen aan de organisatiestrategie. Het is in die zin 
dus wel planmatig en systematisch ingericht. Daarentegen is het wel zo dat de gemeente 
Utrecht zich in het MD-beleid niet voornamelijk richt op talentvolle medewerkers. Het doel is 
meer om het niveau van alle leidinggevenden op de krikken om zo de kwaliteit van het 
management te waarborgen. Dit geldt echter alleen voor de UMS. Binnen andere MD 
instrumenten zoals het CAS-traject en de CPD wordt wel aandacht besteedt aan talent 
spotting, en het bezetten van sleutelposities. Het lijkt zo te zijn dat de stelling van Jansen in 
het geval van de gemeente Utrecht niet op gaat. Het is echter niet mogelijk om dit te bewijzen 
aangezien er geen vergelijking plaatsvindt met HRM of MD programma’s uit een profit 
organisatie.  
 
Uiteindelijk kan er concluderend worden opgemerkt dat volgens de literatuur MD-
programma’s binnen de publieke sector anders ingericht zijn dan MD-programma’s binnen de 
private sector. Dit is echter niet altijd het geval. De gemeente Utrecht bewijst dat zij een 
bedrijfsmatige, planmatige en systematische aanpak van MD hebben gekozen, en dit komt 
overeen met de kenmerken van MD in de private sector. Het heeft er de schijn van dat er niet  
veel verschil in aanpak is tussen de twee sectoren, maar nogmaals moet hierbij aangegeven 
worden dat er geen vergelijking met een programma uit de private sector gedaan is, waardoor 
er geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden. 
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 In dit onderzoek wordt echter wel gebruik gemaakt van typeringen en theorieën uit de 
literatuur die betrekking hebben op situaties  in de profit/private sector. Een voorbeeld hiervan 
is de eerder genoemde theorie van Berry, met zijn ‘Emerging model’. In dit onderzoek 
worden dergelijke typeringen en theorieën ook toegepast op deze organisatie uit de publieke 
sector. Dit omdat het doel van deze organisatie is om efficiënter en effectiever te werk te 
gaan. Een doelstelling die bereikt kan worden door het gebruik van dergelijke typeringen en 
theorieën die gemaakt zijn voor private organisaties die vaker dergelijke doelen voor ogen 
hebben.  
 



 36 

2.5 Evaluatie van MD 
 
 
Nadat in bovenstaande tekst besproken is wat MD inhoud, welke vormen en typologieën er 
zoal zijn, en op welke manier MD te verbinden is aan het publieke domein, en de organisatie 
gemeente Utrecht in het bijzonder, is het nu van belang om aandacht te schenken aan wat er in 
de literatuur bekend is over evaluatie van MD en MD-programma’s. Dit is van belang omdat 
het onderwerp van dit onderzoek een evaluatie van een deel van een MD-beleid is. Een van de 
deelvragen in het onderzoek slaat direct terug op onderstaande tekst.  
 
2.5.1 Waarom evaluatie 
 
Ten eerste is het in deze paragraaf van belang om uitleg te geven over waarom evaluatie, en in 
het bijzonder evaluatie van management development programma’s van belang is. Evaluatie 
kan verschillende doelen hebben. Volgens Doyle is evaluatie van MD programma’s vooral 
van belang gezien de effectiviteit ervan. Met effectiviteit bedoelt hij het tegemoetkomen aan 
individuele behoeften, en het behalen van de organisatie doelen. Volgens hem moet het hele 
MD proces effectief geëvalueerd worden om een oordeel te kunnen vormen over de kosten-
baten afweging, en het blijvend leren en verbeteren binnen de organisatie. (Beardwell, Holden 
& Claydon, 2004) 
 
De mening van Hawthorne sluit hierbij aan, zij stelt dat evaluatieonderzoek voornamelijk 
gedaan wordt om besluitvorming in een bepaalde setting te ondersteunen. In die context ziet 
zij evaluatieonderzoek ook als een management instrument. (Hawthorne, 1987) 
 
Jansen is het in principe met Doyle eens dat evaluatie van MD nodig is om te kijken of ‘het 
werkt’. Hij werkt dit echter nog specifieker uit door vier hoofddoelstellingen van management 
evaluatie te beschrijven. Deze vier komen overeen met de typologie die Jansen heeft 
opgesteld betreffende MD die hierboven in paragraaf 2.2 beschreven is. De evaluatievormen 
luiden als volgt: 
 
• Evaluatie ter verantwoording 
• Evaluatie ter verbetering 
• Evaluatie ter ontwikkeling 
• Evaluatie ter initiatief 
 
In het geval van evaluatie ter verantwoording is er sprake van een evaluatie omdat men een 
verantwoording van de gedane activiteit wil met betrekking tot de afspraken en 
overeenkomsten die vooraf zijn gemaakt. Het belangrijkste aspect hierbij is de kosten - baten 
afweging. Deze evaluatie vorm komt voornamelijk voor bij administratief MD.  
 
Wanneer het over evaluatie ter verbetering gaat, gaat het om verbetering van de MD 
activiteiten zoals die in de huidige situatie toegepast worden. De uitkomsten van een evaluatie 
met dit doel zouden aanbevelingen betreffende bijstelling en aanvulling op de gebruikte MD-
instrumenten moeten zijn. Deze evaluatie is gericht op de korte termijn en, komt vooral voor 
bij afgeleid MD. 
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Evaluatie ter ontwikkeling is bedoeld als een instrument om het MD-beleid op de lange 
termijn te ontwikkelen. Deze evaluatie wordt strategisch gebruikt. Er wordt gekeken naar het 
MD-beleid, en wat de bijdrage hiervan is aan de organisatieontwikkeling gericht op de 
organisatiedoelstellingen. Deze evaluatievorm komt vooral voor wanneer er sprake is van MD 
als partner 
 
De laatste evaluatie doelstelling die Jansen beschrijft is evaluatie als middel om initiatieven te 
nemen. Dit is een ander soort evaluatie dan de andere drie, in die zin dat de andere drie 
allemaal gericht zijn op achteraf bijstellen. Binnen deze vorm echter is men gericht op vooraf 
creëren. Binnen deze evaluatie vorm wordt gekeken of MD leidend is voor de organisatie, en 
wordt gefocust op het initiëren van nieuwe markten. Deze vorm van MD komt voor wanneer 
een organisatie gebruik maakt van het type leidend MD. 
 
De wens van de gemeente Utrecht is om het UMS-programma op de lange termijn effectiever 
te maken, en ervoor te zorgen dat het samen met de rest van het MD-beleid een positief effect 
heeft op de organisatieontwikkeling. (Nota organisatie 2010) Dit standpunt vertoont veel 
overeenkomst met de door Jansen genoemde evaluatie ter ontwikkeling. Er kan 
geconcludeerd wordend dat de evaluatieopdracht hier als doel heeft de ontwikkeling van de 
UMS. 
 
2.5.2 Onderscheid in evaluatie 
 
Het onderscheid tussen Summative en Formative evaluation is voor het eerst beschreven door 
Scriven(1967). Hij specificeerde de verschillen tussen deze twee soorten evaluatie. Daarnaast 
stelde hij ook dat beide soorten van evaluatie de waarde van verschillende zaken zoals 
producten, processen, personeel, of leerlingen mogen onderzoeken. In deze tekst ligt de focus 
op de evaluatie van opleidingsprogramma’s. Lewy heeft in zijn artikel de verschillen tussen 
deze twee soorten evaluatie, en het ontstaan ervan zeer duidelijk weergegeven. (Walberg & 
Heartel, 1990) 
 
Lewy stelt dat voordat de termen summative en formative evaluation ontstaan waren, 
evaluatie bestond uit het vergelijken van uitkomsten van verschillende programma’s, en dan 
proberen om een advies uit te brengen over welk programma het beste toegepast kan worden. 
Volgens hem waren er aan deze onderzoeken vaak geen stellige conclusies verbonden, die tot 
een advies konden leiden. Toch had men het idee dat men moest bijdragen aan de verbetering 
van deze programma’s. Dit leidde tot de tweedeling in summative en formative evaluation. 
(Walberg & Heartel, 1990)  
 
Er ontstonden kleinschalige onderzoeken die zich alleen richtten op bepaalde aspecten in 
verschillende stadia van een programma. Dit werden de formative evaluations. Tegelijkertijd 
bleef ook de oude variant bestaan, waarbij aan het einde van het programma een evaluatie 
werd gehouden, deze kon dan vergeleken worden met andere evaluaties, en op basis daarvan 
werden beslissingen met betrekking tot continuïteit en verandering genomen. Deze evaluaties 
kregen de naam summative evaluations. (Walberg & Heartel, 1990) 
 
Er heeft lange tijd discussie bestaan over de exacte definiëring van de twee vormen. Dit is de 
reden dat veel experts op het gebied van evaluatie gebruik maken van een ander onderscheid, 
zoals holistisch versus analytisch, of proces versus uitkomst, etc. Uiteindelijk is de bedenker 
van het onderscheid formative versus summative met een duidelijke definiëring gekomen. 
(Walberg & Heartel, 1990)  
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Formative evaluation is; 
“ Conducted during the development or improvement of a program or product (or person). It 
is an evaluation conducted for in-house staff and normally remains in house, but it may be 
done by an internal or external evaluator, or (preferably) a combination.” (Walberg & 
Heartel, 1990) 
 
Summative evaluation is;  
“Conducted after completion of  a program (or a course of study) and for the benefit of some 
external audience or decision maker (e.g., funding agency or future possible users), though it 
too may be done either by an internal or an external evaluator or by a combination.” 
(Walberg & Heartel, 1990) 
 
Concluderend kan gesteld worden dat de vraag of een evaluatie formative of summative is 
beantwoord kan worden door te kijken naar het evaluatie moment, de opdrachtgever van de 
evaluatie, en de manier waarop de resultaten gebruikt worden. 
 
 
2.5.3 Evaluatie opzet en inhoud 
 
Nu duidelijk gemaakt is waarom evaluatie betreffende management development van belang 
is, en welke verschillen er zijn tussen soorten evaluatie is het van belang om te kijken hoe MD 
evaluaties opgezet kunnen worden, en welke onderwerpen er aan de orde moeten komen. 
 
Volgens Warshauer moet er bij het bepalen van een evaluatie methode met een aantal zaken 
rekening gehouden worden. Ten eerste moet er duidelijkheid zijn over wie de evaluatie gaat 
uitvoeren, ten tweede voor wie de evaluatie gedaan wordt (opdrachtgever), wat er met de 
gegenereerde data gedaan zal worden, en welke data bruikbaar zullen zijn. De methoden 
waarvan gebruik gemaakt kan worden tijdens de evaluatie van een trainingsprogramma is de 
deelnemersenquête (dit kan ook een interview zijn), effectmetingen, trainerrapporten, en 
observatie rapporten. (Warshauer, 1988)  
 
De deelnemersenquête is volgens haar de meest gehanteerde methode. Ondanks het feit dat dit 
de populairste methode van evaluatie is, zijn er volgens haar een aantal kritiekpunten met 
betrekking tot het gebruik van deze enquêtes. Ten eerste kan het zo zijn dat de deelnemer(s) 
geen eerdere ervaring hebben met een trainingsprogramma, waardoor ze geen 
vergelijkingsmateriaal hebben, dit kan zorgen voor een vertekend beeld in de beoordeling van 
het programma. Verder hebben veel deelnemers die de enquête formulieren invullen de 
neiging om alleen op de laatste activiteit te reflecteren, en niet op het geheel, ook dit zorgt 
voor een vertekend beeld. Daarnaast stelt zij dat vragen op enquêteformulieren vaak ambigu 
zijn waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomst vermindert. Ten slotte stelt ze dat het 
reflecteren op een programma beter gaat wanneer er eerst afstand wordt genomen, en men 
enige tijd heeft om het gebeurde te laten bezinken. Het resultaat daarvan is echter vaak dat de 
enquêteformulieren niet worden ingevuld of geretourneerd. Deze laatste twee nadelen gelden 
alleen wanneer het gaat om een schriftelijke enquête. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
een interview geldt ook dat gebrek aan eerdere ervaring een probleem kan zijn, en ook in dat 
geval is het beter om eerst wat afstand te hebben genomen van het programma, en er nog eens 
rustig over na te hebben gedacht. (Warshauer, 1988) 
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Effectmetingen komen volgens Warshauer minder vaak voor in de evaluatie van 
trainingsprogramma’s. Volgens haar wordt dit veroorzaakt door het feit dat er voor een 
effectmeting een 0-meting en een 1-meting nodig is. Men moet op de hoogte zijn van wat de 
situatie was voorafgaand aan de training, en dan onderzoeken hoe de situatie is na de training. 
Alleen op die manier kan er nagegaan worden of er daadwerkelijk een effect gemeten wordt. 
In het geval van een trainingsprogramma is dit vaak lastig te beoordelen. (Warshauer 1988) 
 
Trainerrapporten en observatierapporten zijn volgens Warshauer een nuttige evaluatie 
methode, vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van een standaard formulier om de 
notities te verwerken. Deze notities kunnen vooral van nut zijn bij het verbeteren van 
programma effectiviteit. (Warshauer, 1988) 
 
In het bepalen van de opzet van de evaluatie kan het evaluatiedoel van belang zijn. In het 
geval van het onderscheid tussen formative en summative evaluation worden er met de 
uitkomsten van de evaluaties verschillende dingen gedaan, maar de manier waarop deze 
evaluaties opgezet zijn in ontwerp en methodologie komen overeen. Althans dat stellen 
volgens Lewy veel evaluatie experts. Aan de andere kant zijn er ook personen die van mening 
zijn dat een duidelijke methodologie en opzet alleen in het geval van een summative evaluatie 
van belang is. Terwijl dit in het geval van formative evaluation niet het geval is. Lewy is het 
hier echter niet mee eens. Hij stelt dat dit alleen maar leidt tot slordig uitgevoerde formative 
evaluations. (Walberg & Heartel, 1990) 
 
Dat het evaluatiedoel van belang kan zijn bij de opzet van de evaluatie blijkt wel uit de 
voorbeelden die Jansen geeft. Zo stelt Jansen bijvoorbeeld dat bij het uitvoeren van een 
evaluatie ter verbetering van de ondernomen MD-actviteiten, er een tevredenheidsonderzoek 
bij het personeel moet worden uit gevoerd. Een voorbeeld van evaluatie ter ontwikkeling is 
volgens hem het periodiek toetsen en zonodig herdefiniëren van het MD als afgeleide van de 
organisatiedoelstellingen. Volgens hem heeft de evaluatie van MD echter wel drie belangrijke 
punten waarop de evaluatie betrekking heeft. (Kluytmans, 2001) 
 
Ten eerste moet het MD beleid geëvalueerd worden op effectiviteit. Dit houdt in dat bepaald 
moet worden in welke mate het management development beleid van de organisatie een 
bijdrage levert aan de externe strategische doelstellingen. Het gaat hierbij dus om de externe 
uitkomsten van het MD-beleid. 
 
Vervolgens moet het beleid worden geëvalueerd op efficiency. Dit houdt in dat bepaald moet 
worden hoe de opbrengsten van het MD beleid zich verhouden tot de kosten. Bij dit deel van 
de evaluatie gaat het om interne uitkomsten. 
 
Ten slotte wordt er nog gekeken naar acceptatie tijdens de evaluatie van een MD beleid. 
Hierbij gaat het om de mate van betrokkenheid bij en de tevredenheid over het MD beleid van 
direct betrokken medewerkers. Ook in dit deel van de evaluatie gaat het om interne 
uitkomsten. (Kluytmans, 2001) 
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In dit onderzoek wordt niet een geheel MD-beleid geëvalueerd maar slecht een onderdeel 
ervan. Namelijk de UMS. Dit neemt niet weg dat tijdens de evaluatie dezelfde thema’s van 
belang zijn. Vandaar ook dat de topiclijsten, die gebruikt zijn tijdens de interviews die gedaan 
zijn voor dit onderzoek, gebaseerd zijn op deze drie thema’s. De vragenlijsten zijn verder 
aangevuld met vragen betreffende de vorm waarin de UMS gegeven wordt, en hoe de 
evaluatie ervan tot nu toe verlopen is. Deze uitbereiding was nodig om uiteindelijk alle 
deelvragen binnen dit onderzoek te kunnen beantwoorden.  
 
 
 
 
 
  



 41 

3. Methodiek & Respondenten 
 
 
De methode die in een wetenschappelijk onderzoek gehanteerd wordt voor het verkrijgen van 
de voor het onderzoek benodigde informatie hangt af van wat voor soort onderzoek er gedaan 
wordt. Dit onderzoek is voornamelijk interpretatief van aard. Dat wil zeggen dat de focus ligt 
op de meningen die verschillende actoren betreffende dit onderwerp uitdragen. (’t Hart et al., 
1996)  
 
Verder is het onderwerp van dit onderzoek de evaluatie van het UMS-programma van de 
Gemeente Utrecht. Er zullen dus naar aanleiding van dit onderzoek alleen maar conclusies 
gegeven kunnen worden betreffende dit specifieke programma. Naar aanleiding van dit 
onderzoek zullen geen conclusies getrokken kunnen worden die algemene waarheden 
verwoorden.  
 
Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden van 
onderzoek. Ten eerste is er gebruik gemaakt van documentanalyse, ten tweede zijn er 
observaties gedaan, ten derde heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden, en ten slotte is er 
gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews om de informatie die benodigd was voor 
dit onderzoek boven tafel te krijgen. Hierna zal dieper worden ingegaan op welke methode 
gebruikt is om welke informatie te achterhalen. 
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3.1 Documentanalyse 
 

De documentanalyse is voornamelijk gebruikt om te achterhalen wat de UMS nu precies 
inhoud, en waar het binnen de organisatie, en specifieker het HRM of MD beleid te plaatsen 
is. Verder is er met behulp van bestaande documenten nagegaan wat er tot nu toe bekend is 
naar aanleiding van de evaluaties die onder de deelnemers gedaan zijn met behulp van 
enquêtes. Verder zijn er documenten gebruikt die informatie verschaffen over de MD 
programma’s van de andere G4+ leden.  
 
Met G4+ wordt het samenwerkingsverband tussen de grote gemeenten in Nederland bedoeld. 
Vroeger was dit de G4 bestaande uit de gemeenten Utrecht, Den Haag, Rotterdam en 
Amsterdam, inmiddels is Almere erbij gekomen, waardoor de naam is aangepast naar G4+. 
De documenten die betrekking hebben op de UMS en de gemeente Utrecht zijn voornamelijk 
gebruikt voor de eigen beeldvorming, en in sommige gevallen om de visie van de organisatie 
over bepaalde zaken te achterhalen.  
 
De documenten die door de G4+ leden aangeleverd zijn, zijn voornamelijk gebruikt om in 
samenwerking met de interviews het antwoord op deelvraag 5 te kunnen formuleren.  Deze 
luidt:  
 
Wat is er bekend over de evaluatie van soortgelijke programma’s in de praktijk en hoe kan dit 
bijdragen aan het ontwerpen van een evaluatie programma voor de UMS? 
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3.2 Participerende Observaties 
 
 
De participerende observaties hebben bestaan uit het bijwonen van verschillende 
vergaderingen en bijeenkomsten betreffende de UMS, of Management Development 
programma’s. Voorbeelden hiervan zijn een vergadering van de UMS raad en een 
bijeenkomst van de G4+ betreffende Management Development. Het bijwonen van deze 
vergaderingen en bijeenkomsten heeft vooral plaatsgevonden in het beginstadium van het 
onderzoek. Dit heeft vooral gediend om een indruk te krijgen van hoe er vanuit de 
organisatie(s) over de UMS of algemene Management Development zaken gedacht wordt. In 
de afrondingsfase is er wederom een aantal keer deelgenomen aan bijeenkomsten die niet 
direct aan het onderzoek gerelateerd waren, een UMS-raad vergadering, en een evaluatie 
bijeenkomst van een bepaalde leergang. De deelname aan deze laatste bijeenkomsten was 
voornamelijk op verzoek van de organisatie, zodat de voorlopige uitkomsten van het 
onderzoek besproken konden worden, en men hierop direct kon inspelen. 
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3.3 Literatuurstudie 
 
 
Wanneer er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt is het altijd van belang dat er 
wetenschappelijke literatuur bij gebruikt wordt. Dit omdat er dan een theoretische basis voor 
het onderzoek bestaat. Ten eerste is in het geval van dit onderzoek literatuur gebruikt om het 
thema Management Development in zijn algemeenheid te introduceren, vervolgens is het ook 
nog gebruikt om een aantal deelvragen te kunnen beantwoorden. Er is onderzocht wat er in de 
literatuur bekend is betreffende het evalueren van Management Development projecten, en of 
de gemeente Utrecht hier iets van zou kunnen gebruiken. Ook is de informatie over het 
evalueren van Management Development programma’s gebruikt bij het opstellen van de 
topiclijsten die gebruikt zijn tijdens de interviews. Hieronder volgt een uitleg over welke 
punten uit de literatuur hiervoor gebruikt zijn.  
 
3.3.1 Half gestructureerde  interviews 
 
De interviews die voor dit onderzoek afgenomen zijn, vormen de belangrijkste 
informatiebron. Er zijn interviews geweest met verschillende respondenten binnen de 
organisatie, maar ook vanuit andere organisaties. De interviews die binnen de organisatie 
plaatsvonden waren gericht op het verzamelen van informatie die benodigd was om een 
evaluatie van het UMS-programma te kunnen uitvoeren, en dan met name gericht op de 
doelstellingen, en de evaluaties. De interviews die buiten de gemeente afgenomen zijn, 
hebben plaatsgevonden bij andere grote gemeenten binnen Nederland. Deze interviews waren 
bedoeld om informatie te verkrijgen over soortgelijke MD-programma’s  die binnen deze 
gemeenten lopen, en voornamelijk ook informatie over hoe de evaluatie van deze projecten 
eruit ziet. Verdere informatie over wie de respondenten zijn, en waarom ze een bijdrage 
kunnen leveren in het informatieverzamelingproces binnen dit onderzoek is te vinden in de 
paragraaf over respondenten paragraaf 3.4.  
 
De keuze voor het gebruik van interviews in dit onderzoek is gebaseerd op wat er in 
wetenschappelijke literatuur over evaluatie vermeldt staat. Er worden daar verschillende 
voorbeelden genoemd van evaluatiemethodes. Vele hiervan hebben echter nadelen.  
 
Ten eerste is er de effectmeting. Deze is echter lastig in gebruik omdat er dan sprake moet 
zijn van een 0-meting en een 1-meting. Achteraf is dit niet mogelijk daarom is daar in dit 
onderzoek niet voor gekozen. (Warshauwer ,1988)  
 
Ten tweede zijn er de trainer en observatierapporten. Deze kunnen heel nuttig zijn, maar 
moeten tijdens het UMS traject opgesteld worden. Er is hier sprake van onderzoek achteraf, 
daarom valt deze manier van evalueren ook af. (Warshauwer, 1988) 
 
Ten slotte zijn er de deelnemerenquêtes, en de interviews. Deze hebben als gezamenlijk 
nadeel dat men te maken kan hebben met een persoon die geen eerdere ervaring heeft met 
trainingsprogramma’s en dat daardoor een gebrek aan vergelijkingsmateriaal de resultaten kan 
beïnvloeden. Daarbij hebben deelnemers vaak de neiging om alleen op de laatste activiteit te 
reflecteren wat ook zorgt voor een vertekend beeld. Daarnaast hebben de deelnemersenquêtes 
die schriftelijk worden afgenomen ook als nadeel dat vragen in dergelijke enquêtes vaak 
ambigu zijn, dit kan de betrouwbaarheid van de resultaten verminderen. Verder gaat 
reflecteren beter wanneer er eerst afstand genomen is, van het doorlopen trainingsprogramma, 
dus wanneer er enige tijd tussen de deelname en de reflectie zit. Dit zorgt er echter vaak voor 
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dat formulieren niet geretourneerd worden. (Warshauwer, 1988) De conclusie uit 
bovenstaande moet zijn dat er in dit onderzoek gebruik moet worden gemaakt van interviews 
omdat dit een mogelijke onderzoeksmethode is, die de minste nadelen heeft.  
 
Hiernaast zijn er ook wetenschappelijke argumenten te noemen die spreken voor het gebruik 
van interviews in plaats van enquêtes die niet specifiek gericht zijn op evaluatieonderzoek, 
maar wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Deze zijn in geval van dit onderzoek ook 
van toepassing omdat het een wetenschappelijk onderzoek betreft. Ten eerste zorgt het 
houden van interviews ervoor dat meer informatie verkregen kan worden, en er is een directer 
contact met de respondenten. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van enquêtes kunnen 
respondenten alleen standaard antwoorden invullen, en is er geen mogelijkheid om door te 
vragen. Deze mogelijkheid tot doorvragen zorgt ervoor dat meer informatie binnengehaald 
kan worden. Vandaar dat in dit geval interviews de voorkeur genoten boven het gebruik van 
enquêtes. (van der Velde et al. 2000) 
 
Een andere reden voor het gebruik van interviews is gebaseerd op praktische overwegingen. 
Er is eerder door alle personen die deelgenomen hebben aan de UMS aan het einde van het 
traject een enquête ingevuld. Het is niet zinvol om dan nogmaals een enquête aan deze 
respondenten voor te leggen. Verder is er tijdens dit onderzoek geen gebruik gemaakt van 
voorkennis uit de resultaten die deze enquêtes opgeleverd hebben. Dit omdat de vragen die 
tijdens deze enquêtes gesteld werden op de meeste punten niet overeenkwamen met de 
onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen. Vragen in de voorgaande enquête hadden 
veelal betrekking op praktische zaken zoals de locatie. Verder is de gemeente van mening dat 
deze enquêtes niet representatief genoeg zijn. Daarom is na overleg met de gemeente besloten 
om alleen de informatie uit de interviews die tijdens dit onderzoek gehouden zijn te gebruiken 
voor de evaluatie. Ook omdat dit ervoor zorgt dat tijdens de interviews de vooroordelen die er 
zijn naar aanleiding van de resultaten van de enquêtes over het verloop van de UMS geen rol 
kunnen spelen.  
 
Het nadeel van het gebruik van interviews is wel dat er door dit directe contact een grotere 
kans op sociaal wenselijke antwoorden ontstaat. En ook is er het probleem van de interviewer. 
De interviewer moet zeer goed opletten of hij of zij de respondent niet te veel beïnvloed 
tijdens het afnemen van het interview. Ook moet hij of zij erop letten dat de verschillende 
vragen op eenzelfde manier gesteld worden, zodat de antwoorden met elkaar vergelijkbaar 
zijn. Dit in tegenstelling tot wanneer er een enquête gebruikt zou zijn. Bij gebruik van een 
enquête staan er standaard vragen op papier, de vragen zijn dan dus altijd hetzelfde gesteld. 
Het gevaar dat een vergelijking niet mogelijk is bestaat dan niet. Hier is tijdens het 
interviewen rekening mee gehouden door te proberen zo correct mogelijk de vragen die op de 
lijst stonden aan te houden, en de verschillende topics in dezelfde volgorde af te werken. Ook 
is getracht om de interviewer zo neutraal mogelijk te laten overkomen door open vragen te 
stellen, en beïnvloeding te voorkomen door geen voorbeelden op antwoorden te noemen. (van 
der Velde et al., 2000) 
 
De soort interviews die gebruikt is, zijn halfgestructureerde interviews. De werkwijze die 
hierbij hoort is dat er een topiclijst opgesteld wordt waarin alle topics vermeld staan die in 
ieder geval aan bod moeten komen. Op die manier weet men zeker dat alle benodigde 
informatie verkregen wordt. Aan de andere kant is het halfgestructureerd, dus wanneer er een 
topic ter sprake komt dat niet op de lijst staat, maar wat wel interessant lijkt voor het 
onderzoek is het mogelijk om daar dieper op in te gaan. Dit zorgt er ook voor dat er zoveel 
mogelijk informatie verkregen wordt. (van der Velde et al. 2000) 
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3.3.2 Topiclijst 
 
De topics die in de topiclijsten gebruikt zijn, en aan de hand waarvan vragen gesteld zijn 
tijdens de interviews en groepsgesprekken, zijn gebaseerd op de drie zaken waar volgens 
Jansen evaluatie van MD betrekking op heeft.  Deze zijn: 
 

• Effectiviteit; Dit heeft betrekking op de mate waarin het MD-beleid van de organisatie 
een bijdrage levert aan externe strategische doelstellingen 

• Efficiency; Dit heeft betrekking op de kosten-baten verhouding van het MD-beleid 
• Acceptatie; Dit heeft betrekking op de mate van betrokkenheid en tevredenheid van de 

medewerkers ten aanzien van het MD-beleid.  
(Kluytmans, 2001) 

 
Een MD-programma moet op deze drie punten goed scoren om te kunnen oordelen dat het 
succesvol is. Daarom zijn tijdens de interviews deze topics als basis gebruikt voor de vragen 
die gesteld zijn. Zo kan aan het eind van het onderzoek bepaald worden hoe er op deze drie 
punten gescoord is. En kan er een conclusie genomen worden over de succesfactor van de 
UMS als MD-instrument.  
 
Voor de volledigheid zijn er door mijzelf twee topics aan toegevoegd. Deze zijn: 
 

• Vorm; Dit heeft betrekking op de vorm waarin de UMS op dit moment aan de 
deelnemers wordt aangeboden. 

• Evaluatie; Dit heeft betrekking op de evaluaties die tot nu toe zijn uitgevoerd met 
betrekking tot de UMS 

 
Deze laatste twee topics zijn vooral van praktisch belang bij het evalueren van de UMS. 
Binnen het topic vorm wordt gekeken of de bewust gekozen vorm van de UMS, waarin drie 
verschillende soorten bijeenkomsten gekozen zijn de bedoelde uitwerking heeft. Daarnaast 
wordt binnen het topic evaluatie bepaald wat de mening is van de respondenten over de 
evaluaties die tot nu toe hebben plaatsgevonden, en hoe zij een evaluatie graag uitgevoerd 
zouden willen zien.  
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3.4 Respondenten 
 
 
In dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met in totaal 25 mensen . Ten eerste 9 deelnemers 
aan de leergang voor zittende leidinggevenden, en 6 deelnemers aan de leergang voor 
toekomstig leidinggevenden. Op die manier is er ongeveer evenveel aandacht voor de 
deelnemers van beide verschillende leergangen in het onderzoek. De gesprekken met de 
deelnemers zijn gehouden in groepjes van 2 tot 5 personen in een keer. Het aantal personen 
dat vanuit de organisatie geïnterviewd is, is 6. Dit aantal bestaat uit personen die deel 
uitmaken van de UMS-raad, het hoofd van de sector POI en een trainer. Verder is er bij ieder 
van de gemeenten die lid zijn van de G4+ op MD gebied een interview afgenomen. Dit komt 
neer op nog eens 4 respondenten. De reden waarom er meer deelnemers geïnterviewd worden, 
dan mensen uit de organisatie, is dat er op die manier een betere balans is tussen het aantal 
mensen dat vanuit de deelnemers geïnterviewd wordt, en het aantal mensen dat vanuit de 
organisatie geïnterviewd wordt. Het aantal deelnemers aan het UMS-programma is namelijk 
veel groter dan het aantal mensen dat vanuit de organisatie met het programma bezig is, en 
daarom is het van belang om deze verhouding ook in het onderzoek naar voren te laten 
komen.  
 
De selectie van de deelnemers heeft plaatsgevonden op vrijwillige basis. Iedere 
(oud)deelnemer van de UMS heeft bericht gekregen over de mogelijkheid om mee te werken 
aan dit evaluatieonderzoek. Daarbij werden verschillende data en tijden genoemd waarop de 
groepsbijeenkomsten zouden plaatsvinden, waarop ze zich konden inschrijven. Helaas was 
lang niet iedereen bereid om mee te werken aan het onderzoek. Alle personen vanuit de 
organisatie, en vanuit de andere gemeenten waren wel bereid om mee te werken aan het 
onderzoek. 
 
Tot op heden hebben er twee UMS-leergangen gelopen die betrekking hadden op nieuwe 
leidinggevenden, en drie met betrekking tot zittende leidinggevenden. Elke leergang bestaat 
uit ongeveer 15 personen. Dat betekent dat het totale aantal mogelijke respondenten ongeveer 
75 bedraagt. Uiteindelijk zijn er in totaal 15 personen vanuit deze groep respondenten 
geïnterviewd. Het feit dat de uiteindelijke onderzoekspopulatie zoveel minder bedraagt dat het 
mogelijke aantal respondenten heeft twee oorzaken. Ten eerste was het niet mogelijk om nog 
meer bijeenkomsten te houden, in verband met de planning van het onderzoek, en de vele 
interviews die gehouden moesten worden met respondenten vanuit de organisatie, en de 
andere gemeenten. Daarnaast was deelname aan het onderzoek vrijwillig, als gevolg hiervan 
hebben vele mogelijke respondenten geen gehoor gegeven aan de oproep om mee te werken 
aan het onderzoek.  
 
De verdeling van de respondenten die wel meegewerkt hebben aan het onderzoek over de 
leergangen was echter wel zeer representatief. Uit elke leergang hebben drie personen 
deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent dat alle leergangen die doorlopen zijn binnen de 
UMS in even grote mate bij dit onderzoek betrokken zijn. Dit vergroot de representativiteit 
van de geïnterviewde respondenten. 
 
De keuze voor groepsgesprekken is gebaseerd op een aantal overwegingen. Ten eerste was 
het goed om personen van verschillende leergangen bij elkaar te zetten om te zien of de 
ervaring met verschillende leergangen en trainers zorgen voor een andere ervaring van 
deelname aan het UMS-programma. Het was interessant om te zien of men dezelfde 
kritiekpunten had of juist niet. Deze overweging had ook vooral te maken met de 
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representativiteit. Er was namelijk de vrees dat het tegelijkertijd interviewen van personen uit 
dezelfde leergang ertoe zou leiden dat de personen elkaar zouden beïnvloeden. Daarnaast was 
er niet genoeg tijd om met iedere deelnemer afzonderlijk een gesprek te hebben, dat is ook 
een van de redenen waarom er gekozen is voor een opzet met groepsgesprekken.  
 
In verband met de drukke agenda’s van de respondenten vanuit de organisatie, en vanuit de 
andere gemeenten is ervoor gekozen om deze interviews een op een te houden. Andere reden 
hiervoor was dat beïnvloeding van de respondenten door andere respondenten voorkomen 
moest worden.  
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4. resultatenanalyse van het onderzoek 
 

 
In dit gedeelte van het onderzoeksrapport worden de resultaten van het  onderzoek 
weergegeven.  
Eerst worden de resultaten van de evaluatie besproken, en vervolgens wordt besproken welke 
strategie het best gevolgd kan worden in het opzetten van een tweejaarlijkse evaluatie.  
 

4.1 Evaluatie 
 
De eerste deelvragen die in dit onderzoek aan bod komt is; 
 
 

Wat is de mening van de deelnemers over het verloop van het UMS programma tot nu 
toe?  
Wat is de mening van de respondenten uit de organisatie en de trainer over het verloop 
van het UMS programma tot nu toe? 

 
In dit gedeelte van de resultaatweergave wordt de uitkomst van de evaluatie vanuit twee 
perspectieven besproken. Aan de ene kant komen respondenten aan het woord die het 
organisatieperspectief vertegenwoordigen, aan de andere kant wordt de mening van de 
(oud)deelnemers van de UMS naar voren gebracht. De respondenten die gekozen zijn om het 
organisatie perspectief te verwoorden, zijn de leden van de UMS raad, een persoon vanuit de 
sector PO&I, en een trainer. Verder zijn er groepsgesprekken gehouden met in totaal 15 
(oud)deelnemers aan de UMS om de visie vanuit de deelnemers op de afgelopen leergangen 
in kaart te brengen. Alle groepsgesprekken en intervies zijn gevoerd met behulp van een 
topiclijst die opgesteld is aan de hand van de literatuur. De onderwerpen die in deze topiclijst 
naar voren kwamen zijn; effectiviteit, efficiëntie, acceptatie, vorm en evaluatie. (Voor uitleg 
over waarom deze topics gekozen zijn verwijs ik naar het theoretisch kader) In dit hoofdstuk 
zullen de uitkomsten van de evaluatie onder de genoemde personen aan de hand van deze 
topics besproken worden. 
 

4.1.1 Effectiviteit 

Het eerste topic dat met de verschillende respondenten besproken is, is effectiviteit. 
Effectiviteit heeft betrekking op de mate waarin het MD-beleid, (in dit geval de UMS) 
bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. In deze evaluatie wordt er 
naar doelstellingen op verschillende niveaus gekeken. Ten eerste wordt er gekeken naar de 
mate waarin de doestellingen van de organisatie die specifiek voor de UMS opgesteld zijn 
behaald worden, en ten tweede wordt gekeken naar de bijdrage die de UMS levert aan de 
doelstellingen die op gemeentebreed niveau gelden. Als gemeentebrede doelstellingen zijn 
hier de doelstellingen gekozen die vermeld staan in de nota organisatie 2010. De reden om de 
UMS ook te evalueren aan de hand van de doelstellingen van organisatie 2010 is om de 
strategische kant ervan te belichten. Dit sluit duidelijk aan bij de tweede vraag die de 
gemeente als basis voor dit onderzoek gesteld heeft namelijk; wat zijn de doelstellingen van 
de organisatie, en wat zijn de doelstellingen van de deelnemers aan het UMS-programma, en 
op welke manier kan hier een balans tussen gevonden worden? De doelstellingen van de 
organisatie moeten dus gezien worden als doelstellingen op twee niveaus. Ten eerste zijn er 
de doelstellingen die concreet gelden voor de UMS, daarvan moet gekeken worden of ze 
gehaald worden om te kunnen concluderen of de huidige opzet van de UMS effectief is. 
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Daarnaast zijn er de doelstellingen van de organisatie als geheel waarop geëvalueerd wordt. 
De reden om ook deze doelstellingen te evalueren is om te zien of het hebben van de UMS      
őberhaupt effectief is. Door te kijken naar wat de organisatie als strategische doelen heeft 
gesteld voor de toekomst, en te onderzoeken of de UMS op die punten een effectieve bijdrage 
levert kan geconcludeerd worden of de UMS als instrument voor de organisatie van enig nut 
is.  
 
 Aan de respondenten is ten eerste gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met de verschillende 
doelstellingen. Wanneer blijkt dat de respondenten niet bekend zijn met bepaalde 
doelstellingen worden deze eerst aan hen voorgelegd. Daarna wordt aan de respondenten 
gevraagd in hoeverre zij het gevoel hebben dat de UMS de eigen doelstellingen behaalt, en in 
hoeverre de UMS bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen zoals genoemd in 
de nota Organisatie 2010. 

 

UMS 

Wanneer de respondenten die geïnterviewd worden vanuit het organisatieperspectief gevraagd 
worden naar hun bekendheid met de doelstellingen die de organisatie voor de UMS heeft 
opgesteld blijkt dat ze allemaal weten wat de doelstellingen van de UMS zijn. Wat echter 
opvalt, is dat de respondenten allemaal aangeven dat ze niet weten of de doelstellingen 
behaald worden, of niet. Er is slechts een respondent die in deze context geïnterviewd is, die 
zelf ook deelnemer is geweest. Zij is de enige die aangeeft dat er wel een relatie te ontdekken 
is tussen de doelstellingen en de inhoud van de UMS. Zij vindt echter wel dat duidelijker naar 
de deelnemers gecommuniceerd zou moeten worden welke modules bij welke doelstellingen 
passen. Op die manier creëer je volgens haar meer duidelijkheid voor de deelnemers en 
kunnen ze de dingen die tijdens de cursus gedaan worden beter plaatsen en op waarde 
schatten. De rest van de respondenten geeft aan dat ze het niet goed kunnen beoordelen. 
Redenen die hiervoor gegeven worden zijn bijvoorbeeld, ‘ik ben nooit deelnemer geweest’, of 
‘ik ken de precieze inhoud van de modules niet, dus ik weet niet of ze aansluiten’. De 
desbetreffende respondenten zijn dus blijkbaar niet in de positie om te beoordelen of de 
doelstellingen van de organisatie betreffende de UMS behaald worden of niet.  

 

Voorafgaand aan de interviews die gehouden werden, zijn alle documenten met betrekking tot 
de UMS bestudeerd. De term Utrechtse Stijl, of Utrechtse Manier kwam hier verschillende 
malen in naar voren. Er werd echter nergens weergegeven wat de Utrechtse Stijl/Manier 
precies inhoud. Gezien het feit dat een van de doelstellingen van de UMS het overbrengen 
van de Utrechtse Stijl/Manier is, is het van belang om toch op de een of andere manier te 
achterhalen wat deze kreet nu precies inhoud. Daarom is besloten om tijdens de interviews 
met de respondenten die reageren vanuit het organisatieperspectief te vragen naar dit 
onderwerp, om te kunnen achterhalen wat het inhoud. Dit is belangrijk omdat anders niet 
duidelijk bepaald kan worden of deze doelstelling behaald is of niet. De respondenten bleken 
echter nogal verschillende opvattingen te hebben over wat de Utrechtse Stijl/Manier precies 
inhoud. De resultaten staan hieronder beschreven. 

 

Volgens een van de respondenten is de Utrechtse Stijl/Manier van buiten naar binnen denken, 
en werken volgens de kernwaarden van de ambtelijke organisatie, namelijk betrouwbaar, 
open, respectvol, vraaggestuurd en daadkrachtig. Managers in Utrecht moeten volgens haar de 
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kaders die er zijn accepteren, en werken volgens de concernafspraken die er liggen. De 
Utrechtse Manier is de implementatie van de kaders en afspraken door de manager. Hij of zij 
zou moeten denken, dit zijn de kaders, hoe doe ik er mijn voordeel mee? 

 

 

Een andere respondent geeft juist weer aan dat zij denkt dat er niet een Utrechtse Manier is 
waar volgens gewerkt wordt, maar dat er juist per module een manier is die overgebracht 
moet worden. Wat betreft bepaalde zaken zijn er wat haar betreft regels en procedures die 
gevolgd moeten worden, en wat andere zaken betreft bestaat dit niet, en is er ook geen 
Utrechtse Manier. Als voorbeeld geeft zij het omgaan met de politiek, hierover bestaan geen 
regels, er is dus op dat onderwerp geen sprake van een Utrechtse Manier, ieder doet dit juist 
op zijn eigen manier. Wat deze respondent betreft, is het dus afhankelijk van het onderwerp of 
er sprake is van een Utrechtse Manier, en wat deze dan precies inhoud. 

 

Volgens weer een andere respondent is de Utrechtse Manier in het geheel gebaseerd op het 
model van Quinn zoals dat in de UMS geïntroduceerd wordt. Zij stelt dat de manager een 
ontwikkelingsgerichte leidinggevende is, en dat hij of zij daarom als leidinggevende 
verantwoordelijk is voor vier domeinen zoals die beschreven worden in de theorie van Quinn. 
Namelijk producten, ontwikkelingsgericht leidinggeven, beheer, en externe oriëntatie.  

 

Hierboven staan slechts drie van de verschillende reacties die gegeven zijn beschreven, maar 
daaruit blijkt wel heel duidelijk welke verschillen er bestaan in het definiëren van de 
Utrechtse Manier. Vandaar dat er in de groepsgesprekken met de deelnemers ook niet direct 
gevraagd kon worden of ze bepaalde aspecten van de Utrechtse Manier herkenden. In plaats 
daarvan is gekozen om de deelnemers de doelstellingen voor te leggen, en vervolgens te 
vragen of ze de Utrechtse Manier hebben kunnen herkennen. 

 

Over het algemeen is tijdens de gesprekken met de (oud)deelnemers gebleken dat men bekend 
is met de doelstellingen die de organisatie voorafgaand aan de UMS heeft opgesteld. Ten 
eerste staan ze in het programmaboekje vermeldt, en ten tweede worden ze ook aan het begin 
van de UMS leergang met de cursisten besproken. Wel viel het op dat het vaak enige tijd 
duurde voordat men wist wat de doelstellingen ook al weer waren. Uiteindelijk werden de 
doelstellingen ook niet letterlijk herhaald door de respondenten. Vaak was er sprake van een 
beschrijving die ongeveer overeenkwam met de doelstellingen die de organisatie had. Vooral 
de netwerkdoelstelling en het leren kennen van de organisatie en zijn vraagstukken werd door 
de respondenten herkend. De doelstelling omtrent het overbrengen van de Utrechtse 
Stijl/Manier werd door enkele respondent naar voren gebracht, maar voor de meeste 
respondenten kwam die doelstelling niet bekend voor. Een enkeling die zich de doelstellingen 
niet kon herinneren herkende ze wel op het moment dat ze hem of haar weer verteld werden. 
 
Op het moment dat de deelnemers bekend waren met de doelstellingen werden ze bevraagd 
over het behalen van de doelstellingen die de organisatie had gesteld. Zo werd er bijvoorbeeld 
gevraagd of ze door deelname aan de UMS een groter netwerk hadden opgebouwd. Of  dat ze 
door deelname aan de UMS begrepen hadden wat er bedoeld wordt met de Utrechtse Manier. 
Uiteindelijk blijkt dat een aantal van de doelstellingen van de organisatie wel behaald zijn, en 
een aantal niet.  
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De eerste doelstelling die door gemeente Utrecht is opgesteld voor de UMS luidt:  
• verwerven van inzicht in de Utrechtse stijl van leidinggeven (kennen/weten, kunnen/doen 

en willen/overtuigingen) en de positie die hij/zij zelf daarin inneemt 
 
 
Aan de respondenten is gevraagd of ze deze doelstelling herkenden, en zo ja op welke manier 
Deze doelstelling wordt door het overgrote deel van de respondenten niet herkend. Slechts 
een derde van de respondenten geeft aan dat ze het gevoel hebben dat er door deelname aan 
de UMS een soort gemeenschappelijke managementtaal ontstaat. De rest geeft aan dat ze geen 
idee hebben van wat er bedoeld wordt met de Utrechtse Manier/Stijl. De personen die 
aangeven wel het gevoel te hebben dat er één managementtaal ontstaan is, kunnen echter niet 
duidelijk aangeven waar deze dan uit bestaat, waarop het gebaseerd is, of hoe het 
vormgegeven of overgebracht wordt. Er is slechts een respondent die aangeeft dat hij denkt 
dat Quinn hierbij een grote rol speelt. Kritiek die hij hierop heeft is dat de UMS niet in de top 
van de organisatie ingezet wordt. Dit zorgt ervoor dat niet alle niveaus dezelfde materie 
bestudeerd hebben, en dat de managementtaal die volgens hem hierop gebaseerd is daardoor 
niet tot stand kan komen. Deze doelstelling is wat een groot deel van de respondenten betreft 
niet behaald.  
 
De tweede doelstelling die de gemeente Utrecht voor de UMS heeft opgesteld is: 
• verwerven van kennis over de voornaamste Utrechtse gemeentelijke vraagstukken en 

ontwikkelingen 
 
Betreffende deze doelstelling wordt door de meerderheid van de respondenten 
aangegeven dat ze het gevoel hebben dat ze meer over de organisatie te weten zijn 
gekomen naar aanleiding van deelname aan de UMS. Dit vooral doordat ze mensen uit 
andere delen van de organisatie hebben leren kennen door hun deelname aan de UMS, 
dit heeft het perspectief van waaruit ze de organisatie  bezien zeer vergroot. Eenderde 
van de respondenten herkent deze doelstelling helemaal niet, of vindt dat het te weinig 
aanwezig is binnen de UMS.Van het gedeelte van de respondenten die vinden dat de 
doelstelling wel behaald wordt, heeft het merendeel aangegeven dat ze dit ook een zeer 
prettige ontwikkeling vinden. Ze hebben het idee dat ze nu beter begrijpen waarom 
bepaalde processen in de organisatie op een bepaalde manier lopen. Hierbij wordt ook 
vooral het verbeterde contact in relaties tussen verschillende diensten genoemd. Deze 
verbetering is volgens een groot aantal respondenten het gevolg van meer begrip voor de 
positie van de ander binnen de organisatie, en binnen de eigen dienst. Het feit dat men 
meer begrip voor elkaar heeft, is het gevolg van de kennis die men nu heeft over hoe de 
organisatie in elkaar zit, welke problemen zich voordoen binnen verschillende takken 
van de organisatie. Vooral de personen die van buiten de organisatie komen, en dus 
deelnemen aan de leergangen voor nieuwe leidinggevenden, hebben aangegeven dit als 
een goede introductie in de organisatie te ervaren. Zij krijgen op deze manier direct goed 
inzicht in de diversiteit van de organisatie, in plaats van zich alleen te focussen op de 
eigen omgeving binnen de eigen dienst. Deze doelstelling is volgens de meerderheid van 
de respondenten wel behaald.  
 
De derde doelstelling van de gemeente Utrecht luidt als volgt: 
• verwerven van inzicht in hoe de Utrechtse organisatie met deze vraagstukken omgaat 
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Wat deze doelstelling betreft zijn er een aantal respondenten die hebben aangegeven dat ze 
het gevoel hebben dat ze wel meer inzicht hebben gekregen in hoe de Utrechtse organisatie 
met deze vraagstukken omgaat. Dit werd vooral naar aanleiding van de avondsessies zo 
ervaren. In deze sessies is het de bedoeling dat een groepje deelnemers samen de sessie 
organiseert en het onderwerp bepaald. Dit onderwerp is vaak een vraagstuk dat leeft binnen de 
organisatie. Vaak worden er door de groepjes sprekers uitgenodigd die veel verstand hebben 
van het onderwerp, en wat er zoal rondom het vraagstuk gedaan wordt door de organisatie. 
Het organiseren en bijwonen van deze bijeenkomsten wordt door de deelnemers genoemd als 
de belangrijkste factor in het ontwikkelen van inzicht in hoe de Utrechtse organisatie met deze 
vraagstukken omgaat.  
 
Er zijn echter ook een aantal respondenten die hebben aangegeven dat ze niet meer inzicht 
hebben gekregen in hoe de Utrechtse organisatie met deze vraagstukken omgaat. Zij geven 
aan de ze weten welke problematiek er speelt maar dat de activiteiten die horen bij deelname 
aan de UMS niet bijdragen aan meer inzicht over hoe de Utrechtse organisatie met deze 
vraagstukken omgaat. Het zou kunnen dat dit te maken heeft met het feit dat de avondsessies 
niet populair zijn, omdat ze veel van de eigen tijd van de deelnemers vragen. Het komt vaak 
voor dat lang niet allen deelnemers aanwezig zijn bij deze avondsessies. De vraag is dus of de 
personen die van mening zijn dat ze niet meer inzicht verwerven ook de personen zijn die 
vaak niet deelnemen aan de avondsessies. Met zekerheid is hier niets over te zeggen 
aangezien er geen aanwezigheid wordt gecontroleerd tijdens deze bijeenkomsten. De 
aantallen respondenten voor beide standpunten zijn nagenoeg gelijk. Dit betekent dat 
ongeveer de helft van mening is dat doelstelling drie behaald is, en de andere helft is van 
mening dat doelstelling drie niet behaald is.  
 
De vierde doelstelling die de gemeente Utrecht opgesteld heeft luidt: 
• ontwikkelen van een persoonlijk netwerk van collega-leidinggevenden in 

verschillende diensten  
Er zijn slechts twee respondenten geweest die hebben aangegeven dat ze niet het gevoel 
hadden dat hun netwerk na deelname aan de UMS vergroot was. Dit betekent dat een 
overgrote meerderheid van de respondenten van mening is dat deze vierde doelstelling 
wel behaald is. De meeste respondenten hebben hierbij ook aangegeven dat ze de 
uitbereiding van hun netwerk als zeer prettig ervaren hebben. Ook dit is weer 
gerelateerd aan het feit dat men hierdoor meer begrip krijgt voor het gedrag van anderen 
binnen de organisatie. Men krijgt door het contact met anderen meer zicht op welke 
functies zij moeten uitoefenen, en welke problemen ze hierin tegenkomen. Deze kennis 
creëert begrip voor de manier waarop mensen in bepaalde situaties reageren. Dit zorgt 
voor een prettiger werkomgeving met minder frustraties over de manier waarop mensen 
zich in bepaalde relaties of situaties gedragen.  
 
De laatste doelstelling die de gemeente Utrecht opgesteld heeft luidde: 
• Geïnspireerd en gemotiveerd worden om een eigen bijdrage te leveren aan de 

Utrechtse vraagstukken en aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 
Bij deze doelstelling hebben slechts drie respondenten aangegeven dat ze het idee hebben dat 
ze gemotiveerd en geïnspireerd worden om een eigen bijdrage te leveren. De rest van de 
respondenten geeft over het algemeen aan dat ze juist vinden dat de UMS te abstract blijft. Er 
wordt niet genoeg aandacht besteed aan het kunnen vertalen van de theorie naar de eigen 
persoonlijke praktijk. En er wordt te weinig aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkeling. 
Men wordt dus niet voldoende geïnspireerd en gemotiveerd om naar aanleiding van de UMS 
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persoonlijke actie te gaan ondernemen. Over het algemeen zijn de respondenten van mening 
dat er te weinig aandacht wordt besteedt aan het persoonlijke aspect binnen de UMS. Zo 
worden er voorbeelden aangedragen van het feit dat er persoonlijke ontwikkelingsplannen 
geschreven moeten worden waar vervolgens niets mee gedaan wordt. Door veel respondenten 
wordt ook aangegeven dat ze veel tests doen waaruit naar voren komt wat voor persoon of 
leidinggevende ze zijn. Men zou graag willen dat dit soort zaken vervolgens vanuit de eigen 
dienst worden opgepakt, en besproken worden tijdens bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. 
Men heeft dan meer het gevoel dat er iets gedaan wordt met de uitkomsten, en dat het beter te 
implementeren is in de eigen werkzaamheden. Indien er meer aandacht besteedt wordt aan het 
persoonlijke aspect, bijvoorbeeld hoe men met de kwaliteiten die men heeft een bijdrage zou 
kunnen leveren, wordt automatisch de inspiratie en motivatie een stuk groter om dit ook 
daadwerkelijk te doen. Voornamelijk komt het dus eigenlijk neer op meer sturing en 
begeleiding vanuit de UMS en de eigen dienst gecombineerd, met betrekking tot de eigen 
kwaliteiten en hoe deze zouden kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Dat is wat mensen 
zou motiveren en inspireren om deze input te gaan leveren. Het overgrote deel van de 
respondenten vindt dat deze laatste doelstelling van de gemeente Utrecht niet behaald is.  
 

 
Organisatie 2010  
Organisatie 2010 is het organisatieontwikkeltraject, dat de gemeente Utrecht de komende 
jaren wil inzetten om binnen de organisatie te innoveren, en te optimaliseren. De visie op het 
HRM beleid die in deze nota naar voren komt is dat; de prestaties geoptimaliseerd moeten 
worden door afstemming van capaciteit en inzetbaarheid van medewerkers op 
organisatiedoelen. En dat er ruimte moet zijn om persoonlijke ontwikkelingsbehoeften te 
vervullen, de organisatie verwacht hiermee bij te dragen aan de flexibiliteit van haar 
medewerkers, en de organisatie, en als werkgever aantrekkelijk te zijn voor jonge 
professionals. (Nota organisatie 2010)  
 
De doelstellingen die de organisatie heeft met betrekking tot de gehele organisatie zijn; 
 

- Innoveren, zodat er een moderne en effectieve gemeente ontstaat. en  
- Optimaliseren zodat er een efficiëntere gemeente ontstaat.  
 

De doelstellingen die verwoord worden in organisatie 2010 zijn doelstellingen die 
gemeentebreed gelden, en waar nu en in de nabije toekomst sterk op gefocust wordt. Dat is de 
reden dat deze doelstellingen hier gekozen wordt als organisatiedoelstellingen. Met behulp 
van deze organisatie doelstellingen wordt hier gekeken of het UMS programma volgens de 
deelnemers en de respondenten vanuit de organisatie, een bijdrage levert aan het behalen van 
deze organisatiedoelstellingen. 

 
De respondenten die vanuit het organisatieperspectief geïnterviewd zijn, blijken allemaal op 
de hoogte te zijn van de doelstellingen die de organisatie zich in de nota 2010 gesteld heeft. 
Ze zijn het er echter ook allemaal over eens dat de UMS niet bijdraagt aan het behalen van de 
doelstellingen uit de nota organisatie 2010. Ook zijn ze het er allemaal over eens dat dit 
veroorzaakt wordt door het feit dat de indeling en de doelstellingen van de UMS nog niet 
bekeken zijn in het licht van de organisatie 2010. Een van de respondenten stelt; organisatie 
2010 was bij het begin van de UMS nog geen apart traject. Het kon dus niet geïntegreerd 
worden. Na de introductie is organisatie 2010 nog niet geoperationaliseerd, dus de integratie 
in de UMS heeft nog niet plaatsgevonden’. Een andere respondent stelt dat de UMS bij zou 
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kunnen dragen aan het bereiken van de doelen gesteld in organisatie 2010 mits de inhoud van 
de UMS erop geschreven zou worden, maar dat is tot nu toe nog niet het geval.  
 
Op de vraag omtrent de bekendheid van de inhoud van de nota Organisatie 2010 wordt zeer 
wisselend gereageerd door de (oud)deelnemers. Aan de ene kant zijn er een aantal mensen die  
zeggen te weten wat de inhoud is, namelijk effectiever en efficiënter. Aan de andere kant zijn 
er ook veel respondenten, deze groep is duidelijk in de meerderheid, die ooit wel eens van 
organisatie 2010 gehoord hebben, maar niet precies weten wat het is, of wat men er mee wil.  
Voor veel mensen is het hierdoor lastig om in te schatten of ze het gevoel hebben dat de UMS 
bijdraagt aan het behalen van organisatiebrede doelstellingen zoals verwoord in de nota 
Organisatie 2010. 

 

4.1.2 Efficiëntie 
 
Het tweede topic dat tijdens de interviews en groepsgesprekken naar voren kwam was 
efficiëntie. Volgens de literatuur wordt efficiëntie binnen management development gezien 
als de verhouding tussen de opbrengsten en de investeringen binnen een MD-beleid. 
(Kluytmans, 2001) De respondenten die het organisatieperspectief duidelijk moeten maken 
zijn gevraagd naar hoe deze verhouding naar hun mening is met betrekking tot de UMS. De 
kosten zijn hierbij gedefinieerd als kosten in geld, maar ook in tijdsbesteding.  Voor de 
deelnemers is het moeilijk in te schatten wat de kosten van deelname aan UMS zijn uitgedrukt 
in geld. Daarom zijn de deelnemers gevraagd naar de efficiëntie van de UMS gezien de tijd 
die zij eraan besteed hebben, en gezien de resultaten die ze naar eigen mening met deelname 
behaald hebben. 
 
Van de respondenten met een organisatieperspectief geeft het merendeel aan dat ze denken 
dat de UMS op dit moment wel efficiënt is. Hierbij moet wel aangemerkt worden, dat men 
nog niet geheel tevreden is met het efficiëntieniveau. Zo stelt een van de respondenten; ‘er is 
wel rendement, maar dit kan nog sterker, bijvoorbeeld door meer helderheid over de Utrechtse 
Stijl en Organisatie 2010 te geven.’ Een andere respondent sluit hierbij aan door te zeggen 
dat; ‘de UMS de geld- en tijdsbesteding absoluut waard is, er moet echter wel gewerkt 
worden aan de minpuntjes die gesignaleerd worden, om de efficiëntie te optimaliseren. Over 
het algemeen is de organisatie dus tevreden over de resultaten die de UMS oplevert, in 
vergelijk met wat de organisatie aan tijd en geld als input moet leveren.   
 
Van de ondervraagde (oud)deelnemers zijn er acht die aangeven dat ze het gevoel hebben dat 
de indeling van de UMS op dit moment efficiënt is. Zij geven allemaal aan dat ze denken dat 
de tijd die men eraan spendeert opweegt tegen de resultaten die door deelname geboekt 
worden. Een deel van deze personen vind dat het behalen van resultaat dat opweegt tegen de 
tijdsbesteding de eigen verantwoordelijkheid is van de deelnemer. “Je moet zelf zorgen dat je 
resultaat behaald.” Aldus een van de respondenten.  Aan de andere kant is er ook een groep 
die denkt dat de resultaten afhangen van de manier waarop de UMS georganiseerd is.  
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Onder de ondervraagden zijn slechts drie mensen die van mening zijn dat de resultaten die 
met deelname aan de UMS geboekt worden niet op wegen tegen de tijdsbesteding. Zij vinden 
dat op dit moment deze twee zaken niet in evenwicht zijn. Hierbij wordt door deze 
respondenten wel opgemerkt dat het niet erg is om de tijdsbesteding die er nu is te handhaven, 
als er maar wel voor gezorgd wordt, dat de resultaten omhooggaan, zodat er een evenwicht 
ontstaat. Een van de respondenten geeft hierbij als voorbeeld dat de inhoud diepgaander zou 
moeten worden zodat de input meer oplevert. Vier van de respondenten die ondervraagd zijn 
omtrent de efficiency van de UMS hadden een neutraal standpunt. 
 
 
4.1.3 Acceptatie 
 
Het derde topic dat tijdens de interviews en groepsgesprekken naar voren kwam is acceptatie. 
Deze topic heeft betrekking op de mate van tevredenheid over, en betrokkenheid bij het MD-
beleid. De respondenten die het organisatieperspectief vertegenwoordigen zijn ten eerste 
gevraagd naar de mate waarin ze zichzelf betrokken voelen bij, en tevreden zijn over de UMS. 
Daarnaast is hen ook gevraagd wat ze denken over de mate waarin er betrokkenheid bij en 
tevredenheid over de UMS heerst onder de deelnemers. De (oud)deelnemers aan de UMS zijn 
alleen gevraagd naar hun eigen mate van betrokkenheid bij, en tevredenheid over de UMS.  
 
De respondenten geven met betrekking tot hun eigen betrokkenheid en tevredenheid aan, dat 
ze zich over het algemeen zeer betrokken voelen bij de UMS. Ook zijn ze over het algemeen 
tevreden over de UMS, maar men ziet wel verbeterpunten. Het belangrijkste is dat de 
respondenten vanuit de organisatie het er over eens zijn dat het zeer van belang is dat de UMS 
bestaat. Ze zijn er trots op dat dit programma binnen de gemeente Utrecht draait, en willen het 
dan ook graag behouden. Wel zien ze allemaal in dat het behouden van het programma moeite 
kost, en dat veranderingen die naar aanleiding van deze evaluatie gedaan zullen worden 
kunnen bijdragen aan het behoud van de UMS. Vandaar dat alle respondenten het belang van 
evaluatie benadrukken in verband met het voortbestaan van het UMS-programma. De 
acceptatiegraad wat betreft de respondenten vanuit de organisatie ligt dus vrij hoog.  
 
Wat de betreft de acceptatiegraad onder de deelnemers geven de respondenten aan dat ze het 
gevoel hebben dat die gemiddeld gezien vrij hoog is. De meeste respondenten krijgen vaak 
enthousiaste reacties te horen van deelnemers, met enkele uitzonderingen, van mensen die 
niet gemotiveerd zijn om deel te nemen, en echt een weerstand tegen deelname tonen. 
Volgens de respondenten zijn dit echter uitzonderingen, en is het overheersende gevoel dat de 
deelnemers een grote betrokkenheid bij en tevredenheid over het UMS-programma ten toon 
spreiden. Zo stelt een van de respondenten bijvoorbeeld dat ze elke keer dat ze aanwezig is bij 
een van de bijeenkomsten weer positief geraakt wordt door het enthousiasme van de 
deelnemers.  
 
Het overgrote deel van de deelnemers zelf geeft aan zeer enthousiast te zijn over deelname 
aan de UMS. Ze zijn bijna allemaal zeer gemotiveerd, en tonen daardoor een grote 
betrokkenheid bij en tevredenheid over het programma. Men is voornamelijk enthousiast over 
het feit dat er ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden, voor mensen die het gevoel 
hebben dat ze dit nodig hebben. Het kleine aantal personen dat aangeeft niet enthousiast te 
zijn over de deelname aan de UMS zijn allen personen die niet vrijwillig aan de UMS hebben 
deelgenomen. Dit betekend dat er vanaf het begin al geen motivatie was tot deelname, dit leidt 
tot een gebrek aan betrokkenheid, en tevredenheid.  
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De deelnemers die wel tevreden zijn, en zich betrokken voelen bij de UMS hebben echter wel 
het gevoel dat er in de rest van de organisatie een lage acceptatie omtrent het UMS-
programma heerst. Veel respondenten hebben aangegeven dat ze vaak het gevoel hebben dat 
deelname aan de UMS door collega’s die niet deelnemen niet begrepen of gewaardeerd wordt. 
Het wordt vaak gezien als iets wat eigenlijk overbodig is. Er wordt door de deelnemers veel 
tijd aan besteed, en de collega’s zien er niet direct resultaat van. Ook het feit dat er elke keer 
mensen geselecteerd moeten worden om deel te nemen zorgt er voor dat deelname aan de 
UMS voor veel collega’s een negatieve lading krijgt.  Ook klagen veel deelnemers over het 
gebrek aan betrokkenheid van hun eigen leidinggevende. Dit kan ook een oorzaak zijn voor 
de negatieve houding die veel collega’s tegenover het programma tonen. Als hun eigen 
leidinggevende er niet positief of enthousiast over is, waarom zouden zij dat dan wel zijn. 
Over het algemeen is de acceptatie van de deelnemers zelf goed, maar voor de rest van de 
organisatie, de niet direct betrokken personen geldt dit niet.  
 
4.1.4 Vorm 
 
Het vierde topic waarover de verschillende respondenten hun mening hebben gegeven is de 
vorm van de UMS. De UMS is nu opgebouwd uit drie soorten bijeenkomsten, namelijk; de 
modulen, intervisiebijeenkomsten en avondsessies. Alledrie de soorten bijeenkomsten worden 
op een andere manier vormgegeven, en hebben hun eigen doel. Aan de respondenten is 
gevraagd wat zijn vinden van deze verdeling in drie soorten bijeenkomsten, en wat ze er 
eventueel aan zouden willen veranderen. Daarnaast is er ook gevraagd naar wat men vindt van 
de verdeling in zittende en nieuwe leidinggevenden, en van de manier waarop mensen voor 
deelname geselecteerd worden.  
 
Ten eerste de respondenten met het organisatieperspectief, zij zijn verdeeld in hun mening 
over de drie verschillende bijeenkomsten. De ene respondent is van mening dat deze opzet 
behouden moet blijven, zij stelt dat de combinatie van deze drie aspecten aantrekkelijk en 
functioneel is. Omdat er zo variatie bestaat tijdens de deelname, en elke soort bijeenkomst 
heeft zijn eigen doel. Een andere respondent vindt juist dat de avondsessies geschrapt moeten 
worden, omdat ze daar veel klachten over krijgt. Mensen vinden vaak dat er teveel tijd in gaat 
zitten die ze liever privé willen spenderen. Weer een andere respondent stelt dat de drie 
soorten bijeenkomsten wel moeten blijven bestaan, maar dat ze een andere volgorde moeten 
krijgen, zodat eerst alle modules afgerond zijn, en men daarna pas aan de slag gaat met 
intervisie en avondsessies. Op die manier is de tijdsbesteding beter verdeeld, en ligt er minder 
druk bij de deelnemers. Uit bovenstaande blijkt dat deze groep respondenten geen 
eensluidende mening heeft over dit onderwerp binnen de evaluatie.  
 
Ook wat betreft de verdeling tussen nieuwe en zittende leidinggevenden is men het niet altijd 
met elkaar eens. De ene respondent stelt dat er een basis niveau gedefinieerd zou moeten 
worden, en men aan de hand daarvan een indeling zou moeten maken. Een andere respondent 
stelt juist dat nieuwe en zittende leidinggevenden andere leer- en ontwikkeldoelen hebben, 
dus dat deze verdeling juist heel logisch en goed is. Uit het gesprek met de trainer blijkt echter 
dat er in het niveau van de zittende leidinggevenden, en de nieuwe leidinggevenden onderling 
nogal wat verschil kan zitten. Dit kan leiden, en leidt soms al,  tot problemen binnen de groep.  
Geconfronteerd met dit probleem geven de respondenten aan dat ze niet direct een oplossing 
weten. Zij stellen dat het aan de ene kant zo is dat mensen met verschillende niveaus elkaar 
juist tot leren van elkaar kunnen stimuleren, maar aan de andere kant kunnen personen met 
een lager niveau de ontwikkeling van de personen met een hoger niveau afremmen. Als 
oplossing wordt geopperd om een andere manier van selecteren toe te passen waarbij gebruik 
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wordt gemaakt van een intake, waarin het niveau van de deelnemer wordt bepaald, en 
vervolgens de indeling aan de hand van het niveau te doen.  Men is er dus nog niet helemaal 
over uit in hoeverre men dit niveauverschil binnen de groep als een probleem ziet, en wat een 
eventuele oplossing zou kunnen zijn.  
 
De respondenten zijn het er verder over eens dat de manier van deelnemersselectie in principe 
goed is. Probleem wat hierbij wel naar voren komt is dat er door het management niet aan de 
afspraken omtrent de levering van deelnemers gehouden wordt. Dit veroorzaakt problemen, 
laatst kon er zelfs een leergang niet van start gaan omdat het aantal deelnemers niet voldoende 
was. Hier moet volgens een van de respondenten meer achteraan gegaan worden zodat dit niet 
nogmaals gebeurt. Een andere respondent stelt wederom voor om een intake in te stellen. 
Volgens haar zorgt dit voor een grotere betrokkenheid bij het programma, waardoor de 
selectie beter zal gaan.  
 
De (oud)deelnemers die ondervraagt zijn met betrekking tot de vorm van de UMS zijn 
eigenlijk allemaal van mening dat het goed bedoeld is maar dat de intervisie gewoon niet 
loopt zoals het zou moeten. Er zijn te weinig mensen die daadwerkelijk deelnemen aan de 
intervisie bijeenkomsten, en vaak gaan ze in het geheel niet door. Hiervoor worden 
verschillende oorzaken aangegeven. Een aantal respondenten stelt dat het veroorzaakt wordt 
door het feit dat je met zoveel verschillende mensen met volle agenda’s te maken hebt 
waardoor het allemaal lastig te plannen is, een andere respondent denkt dat het beter begeleid 
zou moeten worden, dat men er op het moment dat het verwacht wordt nog niet klaar voor is 
om het zelf te doen. Weer een andere respondent denkt dat het te maken heeft met het feit dat 
men op de eerste dag al moet kiezen met wie men in een intervisiegroep wil, terwijl je dat op 
dat moment nog niet goed kunt inschatten. Zij stelt dus voor om het startmoment van de 
intervisie later te plannen. Men is dus niet tegen het idee van een intervisiegroep, maar de 
uitwerking ervan zou volgens de deelnemers moeten veranderen.  
 
Wat betreft de avondsessies is men voornamelijk van mening dat de opkomst daar vaak 
tegenvalt, en dat dit te maken heeft met het vrijblijvende karakter ervan. De deelname aan de 
dagen waarop gewerkt wordt met de modules is volgens de respondenten vaak veel groter, 
omdat dit veel meer gestimuleerd wordt. De avondsessies zouden volgens de deelnemers hun 
vrijblijvende karakter moeten verliezen, er moet meer druk komen om eraan deel te nemen 
zodat het een succes wordt. Wat betreft de modules heeft men vrij weinig op- en 
aanmerkingen. Het enige kritiekpunt is dat men af en toe twee dagen achter elkaar met een 
module bezig is, wat er voor zorgt dat men te veel gaat achterlopen met de eigen 
werkzaamheden. Er wordt echter wel erkend dat deze opzet erg positief werkt met betrekking 
tot de teambuilding.  
 
Wat betreft de selectie is men van mening dat de manier waarop sommige deelnemers op dit 
moment gedwongen worden om deel te nemen aan de UMS niet goed is. Deze deelnemers die 
gedwongen deelnemen zijn meestal niet gemotiveerd, en dit creëert een vreemde sfeer binnen 
de groep.  Ook geven de deelnemers aan dat er vaak sprake is van een niveauverschil 
waardoor problemen kunnen ontstaan. Zo geeft een respondent een voorbeeld van iemand die 
leiding geeft aan 2 personen die in een intervisiegroep zit met iemand die leidinggeeft aan 350 
personen. Beide zitten in dezelfde groep, maar het niveauverschil is dermate groot, dat de 
intervisie op die manier gewoon niet werkt. Volgens de deelnemers zou het gebruiken van een 
intake bij de selectie een groot deel van deze problemen oplossen.  
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4.1.5 Evaluatie 
 
Het laatste onderwerp dat tijdens de interviews en groepsgesprekken besproken is, is 
evaluatie. In het geval van de respondenten die het organisatieperspectief vertegenwoordigen 
is naar aanleiding van de indeling die Jansen in verschillende evaluatiedoelen heeft gemaakt 
gevraagd naar de evaluatie doelen die men had met betrekking tot de UMS. In het geval van 
de deelnemers is gevraagd, wat men vond van de evaluaties die tot nu toe met betrekking tot 
de UMS hebben plaatsgevonden, en hoe men in de toekomst de evaluatie ingedeeld zou 
willen zien. 
 
De evaluaties die tot nu toe gedaan zijn, bestonden uit het invullen van een schriftelijke 
enquête. Deze enquêtes waren zeer oppervlakkig, en naar mijn mening ook niet representatief. 
Deze enquêtes hadden een heel andere doelstelling dan deze evaluatie, en de vragen die in 
deze enquêtes gesteld werden kwamen ook niet overeen met de vragen die in deze evaluatie 
naar voren komen. Dat is de reden dat de uitkomsten van de schriftelijke enquêtes verder niet 
verwerkt zijn in dit onderzoek. 
 
De respondenten die vanuit het organisatieperspectief reageren, geven allemaal aan dat ze 
evaluatie zien als een middel ter verbetering. Ook deze evaluatie wordt op die manier 
gedefinieerd. Binnen deze evaluatie vindt men het voornamelijk belangrijk om te toetsen of 
de UMS in zijn huidige vorm nog voldoende aansluit bij de aanvankelijke doelstellingen. 
Mocht dit niet zo blijken te zijn dan moeten er aanpassingen in het programma gedaan worden 
ter verbetering. Ook moet er gekeken worden naar recente ontwikkelingen, en of de UMS 
hierop moet gaan inspelen, een voorbeeld hiervan is de nota Organisatie 2010.  
 
De deelnemers aan de UMS zijn het er allemaal over eens, dat de schriftelijke evaluatie voor 
hen niet nuttig lijkt. Er worden verschillende redenen gegeven waarom men deze manier van 
evalueren niet als nuttig ziet. Ten eerste stelt een van de respondenten dat het onmogelijke 
vragen zijn om te beantwoorden. Hiermee bedoelt ze dat de vragen te algemeen en te open 
zijn, en dat het lastig is om er een goed antwoord op te formuleren. Daarnaast komt er ook 
geen feedback over de antwoorden die gegeven zijn. Je weet dus helemaal niet of er wel iets 
met jou opmerkingen gedaan wordt. Daarnaast stelt een van de respondenten dat het invullen 
van zo’n formulier heel snel haast werk wordt, aangezien iedereen aan het einde van de dag 
naar huis wil. Verder denkt een respondent dat er waarschijnlijk vaak sprake is van sociaal 
wenselijke antwoorden, en dat veel mensen een totaal ander beeld hebben van wat een cijfer 
precies waard is, waardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid kan ontstaan. Er is geen 
enkele respondent binnen deze groep die positief is over de schriftelijke enquêtes. 
 
Hierna is aan de deelnemers gevraagd of ze dan liever  aan het einde van de dag een periode 
zouden willen inruimen om de evaluatie mondeling te doen. De meeste respondenten reageren 
hier positief op. Zij denken dat een mondelinge evaluatie meer uitnodigt tot echt nadenken 
over wat er precies gedaan is. Daarnaast zijn ze van mening dat er meer zaken naar boven 
zullen komen omdat er de tijd voor genomen wordt. Er is slechts een respondent die van 
mening is dat een mondelinge evaluatie op dezelfde dag geen goed idee is. Hij denkt dat het 
beter is om het gebeurde eerst even te laten bezinken, en er op een later moment over te 
evalueren.  
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4.2 Doelstellingen en strijdigheid 
 
De tweede deelvraag die in dit onderzoek aan bod komt is de vraag:  
 

Wat zijn de doelstellingen van de organisatie, en wat zijn de doelstellingen van de 
deelnemers aan het UMS-programma, zijn deze doelstellingen strijdig, zo ja,  op 
welke manier kan hier een balans tussen gevonden worden? 

 
Om een antwoord op deze deelvraag te kunnen formuleren zijn de doelstellingen van de 
organisatie zoals ze beschreven staan in het beleid bestudeerd, en onderzocht door gesprekken 
te voeren met de leden van de UMS raad, en een van de trainers. De doelstellingen van de 
deelnemers zijn onderzocht door groepsgesprekken te houden. Het antwoord op de deelvraag 
is in onderstaand hoofdstuk beschreven door eerst een uitleg te geven over de doelstellingen 
vanuit de organisatie, vervolgens door aan te geven wat de doelstellingen van de deelnemers 
zijn, en ten slotte zullen deze doelstellingen vergeleken worden, en zal aangegeven worden of 
ze strijdig zijn, en hoe hierin eventueel een balans gevonden kan worden.  
 
4.2.1 De organisatie doelstellingen  
 
De organisatie heeft de UMS opgezet vanuit een beweging die er was richting concernsturing. 
De organisatie zat eerst in een situatie waarin er veel autonomie was voor de verschillende 
diensten, en waarin er ook heel erg gefocust werd op het unieke en de zelfstandigheid van de 
dienst. Deze verandering richting concernsturing had ook effect voor de leidinggevende taken 
binnen de diensten. Men ging naar een situatie waarin leidinggevenden aangesproken werden 
als zijnde een deel van de gemeente Utrecht, in plaats van een aparte autonome dienst. In die 
context is het van belang dat leidinggevenden weten dat ze onderdeel zijn van de gemeente 
Utrecht, en dat ze weten waar deze organisatie voor staat, en wat hij allemaal doet. Meer 
concernsturing betekent dat je als leidinggevende je focus moet verbreden, en ook buiten je 
eigen dienst moet kijken naar de andere diensten, die onderdeel zijn van hetzelfde concern.  
 
Vanuit deze context heeft de gemeente Utrecht een drietal punten aangegeven, waar de 
ontwikkeling van de UMS op gebaseerd is. Deze luiden als volgt; 
 
• de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers 
• het omgaan met (integriteits)dilemma’s 
• de Utrechtse praktijk (hierbij wordt gebruikt gemaakt van de  ‘Utrechtse Manier’)  
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Naar aanleiding van deze drie punten is de organisatie verder gegaan met het ontwikkelen van 
de UMS. De uiteindelijke doelstellingen die de gemeente Utrecht voor UMS heeft 
geformuleerd luiden als volgt;  
 
• verwerven van inzicht in de Utrechtse stijl van leidinggeven (kennen/weten, 

kunnen/doen en willen/overtuigingen) en de positie die hij/zij (de deelnemer) zelf 
daarin inneemt 

• verwerven van kennis over de voornaamste Utrechtse gemeentelijke vraagstukken en 
ontwikkelingen 

• verwerven van inzicht in hoe de Utrechtse organisatie met deze vraagstukken omgaat 
• ontwikkelen van een persoonlijk netwerk van collega-leidinggevenden in 

verschillende diensten  
• geïnspireerd en gemotiveerd worden om een eigen bijdrage te leveren aan de 

Utrechtse vraagstukken en aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 
Deze doelstellingen zijn voor beide groepen managers hetzelfde (UMS-folder) 
 
In  de interviews die gehouden zijn met de leden van de UMS raad, en een van de trainers 
komen deze zelfde doelstellingen naar voren. Zo geeft een van de respondenten aan dat het 
wat hem betreft gaat om:  ‘een opleiding, met daarin netwerkfunctie, en een versterking van 
het wij-gevoel.’ In de opmerking over het wij-gevoel, komt duidelijk het idee van 
concernsturing, en de Utrechtse Stijl naar voren. Een andere respondent  ziet de UMS ook 
voornamelijk als: ‘een beperking van de variëteit die er op dit moment bestaat onder het 
management in de bedrijfsvoering’. In dit argument komt duidelijk de wens tot het 
overbrengen van de Utrechtse Manier/Stijl naar voren. Ook benadrukt zij het belang van de 
netwerkfunctie en het leren kennen van de gehele organisatie, wat weer teruggrijpt op de 
concernsturinggedachte. Een andere respondent twee geeft als belangrijkste doelstellingen 
voor het instellen van de UMS: ‘Gemeenschappelijke kennisvergaring, eensluidende 
kennisvergaring omtrent de gemeentelijke organisatie, en netwerken.’ Een volgende 
respondent sluit hierbij aan door te stellen dat de UMS is opgezet omdat: ‘Er een Utrechtse 
Stijl herkenbaar is, en die onderling uitgewisseld moest worden.  De onderlinge bekendheid 
van managers moest vergroot worden, niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook vanuit de 
diverse organisatie onderdelen. Ook wordt er voorzien in een aantal management 
vaardigheden, en hoe men die in zijn eigen rol invult.’ 
 
De antwoorden die de door de verschillende leden van de UMS-raad gegeven zijn, over wat 
de doelstellingen van de UMS zijn, staan gelijk aan de doelstellingen die in het programma 
boekje beschreven staan. Het is nu van belang om aan te geven wat de doelstellingen van de 
deelnemers zijn wat betreft de UMS, om uiteindelijk te kunnen vaststellen of de 
doelstellingen van beide partijen strijdig zijn, en of er een balans in gevonden kan worden.  
 
4.2.2 De deelnemers doelstellingen 
 
De doelstellingen die tijdens de gesprekken met de deelnemers naar voren kwamen waren in 
veel gevallen hetzelfde. Een van de meest voorkomende doelstellingen die door de 
deelnemers genoemd werd was het leren kennen van de organisatie gemeente Utrecht en de 
gemeentelijke standaard die hier geldt. Wel moet hierbij vermeldt worden dat deze 
doelstelling voornamelijk door deelnemers aan de leergang voor nieuwe leidinggevenden 
werd onderschreven.  
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Daarnaast hebben verschillende leidinggevenden aangegeven dat ze zich hebben ingeschreven 
voor de UMS omdat de UMS een zogenaamde ‘netwerkfunctie’ heeft. Een aantal deelnemers 
vond dit voornamelijk van belang omdat ze in hun functie beter te werk kunnen gaan wanneer 
ze veel mensen binnen de organisatie kennen, of op die manier meer begrip voor hun 
werkwijze binnen de organisatie creëren.  
 
Verder gaf een groot deel van de respondenten aan dat ze praktische handreikingen wilden 
over hoe als manager te werk te gaan. Ook hierbij geldt dat deze doelstelling voornamelijk 
naar voren kwam bij deelnemers aan de leergang voor nieuwe managers. Veel van de 
deelnemers die deelnemen aan de leergang voor zittende leidinggevenden geven aan dat de 
link van de theorie naar de praktijk niet duidelijk genoeg gemaakt wordt, of in het geheel niet 
naar voren komt, terwijl ze dit wel als een van de belangrijkste doelstellingen zien. Hierbij 
gaat het voornamelijk om de oefening die men wil krijgen met het implementeren van de 
theorie in de praktijk. Men geeft aan graag praktische tips om te kunnen managen, en het 
geleerde in praktijk te kunnen brengen te ontvangen. 
 
Ten slotte werd er door een groot deel van de respondenten gewezen op de doelstelling die 
men had om meer te weten te komen over de politiek bestuurlijke dimensie waar 
medewerkers van een organisatie als de gemeente Utrecht vaak mee te maken krijgen.  
 
Naast de doelstellingen die hierboven benoemd staan, zijn er geen andere op zichzelf staande 
doelstellingen aangegeven die voor een persoon gelden. Alle respondenten hadden vrij 
overeenkomende gedachten wat betreft hun eigen doelstellingen. De enige uitzonderingen 
hierop zijn de doelstellingen die alleen door de nieuwe leidinggevenden onderschreven 
werden. Naast bovenstaande doelstellingen was er een klein aantal respondenten dat aangaf 
geen eigen doelstellingen te hebben voor deelname aan de UMS gezien het feit dat de UMS 
voor hen als een verplichting gold.  
 
4.2.3 Strijdigheid & Balans 
 
Wanneer de doelstellingen van beide bovengenoemde groepen naast elkaar worden gelegd 
blijkt dat er in principe geen fundamentele tegenstellingen in te vinden zijn. Eerder is er 
sprake van overeenkomsten tussen de doelstellingen van beide groepen.  
 
De eerste doelstelling van de gemeente Utrecht was: 
• verwerven van inzicht in de Utrechtse stijl van leidinggeven (kennen/weten, 

kunnen/doen en willen/overtuigingen) en de positie die hij/zij (de deelnemer) zelf 
daarin inneemt 

Het willen bereiken van deze doelstelling wordt door de deelnemers onderschreven 
omdat zij stellen de ‘gemeentelijke standaard’ te willen leren kennen. Ook wordt er door 
een aantal respondenten in de gesprekken gerefereerd aan de wens om onder 
leidinggevenden een ‘gemeenschappelijke taal’ te spreken.  
 
De tweede doelstelling van de gemeente Utrecht was: 
• verwerven van kennis over de voornaamste Utrechtse gemeentelijke vraagstukken en 

ontwikkelingen 
Deze doelstelling wordt door de respondenten in de gesprekken niet letterlijk 
aangegeven wel worden vaak zaken als organisatie 2010, en resultaat gerichtwerken etc. 
aangehaald door de deelnemers. Hierbij wordt ook aangegeven dat men graag op de 
hoogte gehouden zou willen worden van de ontwikkelingen omtrent dit soort zaken. 
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Hieruit blijkt dat men geïnteresseerd is in de ontwikkelingen die de gemeente 
doormaakt. Ook wordt in de gesprekken vaak aangehaald dat men blij is met een 
gevarieerd gezelschap dat bestaat uit personen vanuit verschillende diensten. Deze 
personen hebben vaak eigen casuïstiek ingebracht die op bepaalde punten heel 
herkenbaar is voor de andere deelnemers. Hieruit blijkt dat de deelnemers aan de UMS 
over het algemeen ook geïnteresseerd zijn in de Utrechtse gemeentelijke vraagstukken.  
 
De derde doelstelling die de gemeente Utrecht zich vooraf had gesteld was:  
• verwerven van inzicht in hoe de Utrechtse organisatie met deze vraagstukken omgaat 
Ook deze doelstelling is niet expliciet genoemd door de deelnemers als zijnde een eigen 
doelstelling. Maar aangezien de deelnemers over het algemeen aangeven dat ze 
geïnteresseerd zijn in voorbeelden en verhalen van andere collega’s over hoe zij zaken 
hebben aangepakt, en men aangeeft graag de praktische kant van het management te 
willen leren kennen lijkt ook deze doelstelling niet strijdig met de wensen van de 
deelnemers.  
 
De vierde doestelling die door de gemeente Utrecht voor de UMS is opgesteld luidde: 
• ontwikkelen van een persoonlijk netwerk van collega-leidinggevenden in 

verschillende diensten  
Deze doelstelling is tijdens de gesprekken heel duidelijk naar voren gekomen als zijnde 
een doelstelling die de deelnemers ook voor zichzelf hadden. Verschillende deelnemers 
hebben aangegeven graag hun ‘netwerk te willen uitbereiden’ en de persoon achter de 
naam of het contact te leren kennen. Een enkeling gaf aan dat hij vooraf het gevoel had 
dat het zijn werkzaamheden ten goede zou komen om zijn netwerk uit te bereiden. 
Achteraf bleek dit ook het geval te zijn.  
 
De laatste doelstelling die door de gemeente Utrecht voor de UMS is opgesteld is de 
volgende: 
• geïnspireerd en gemotiveerd worden om een eigen bijdrage te leveren aan de 

Utrechtse vraagstukken en aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 
In deze laatste doelstelling wil de gemeente ingaan op de persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemers. De respondenten hebben in de gesprekken die gevoerd zijn deze doelstelling niet 
met zoveel woorden genoemd. Echter velen geven wel aan dat ze meer koppeling met de 
praktijk zouden willen en meer bestaande casuïstiek zouden willen bespreken. Dit geeft aan 
dat ze wel heel erg gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met zaken die tijdens de 
UMS geleerd zijn.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat ook al zijn de doelstellingen van de organisatie niet expliciet 
genoemd als doelstellingen van de deelnemers dit niet betekend dat er strijdigheid is tussen de 
twee groepen wat betreft de doelstellingen. Er zijn geen zaken genoemd die botsen. Eerder 
kunnen de doelstellingen wederzijds gezien worden als aanvullingen op de eigen 
doelstellingen. Er kan op basis van bovenstaande gesteld worden dat de doelstellingen van de 
organisatie voor de deelnemers geen problemen opleveren. Op basis daarvan zouden de 
doelstellingen van de organisatie omtrent de UMS ook niet hoeven veranderen. Wat betreft de 
doelstellingen van de deelnemers, die komen in grote lijnen overeen met de doelstellingen van 
de organisatie. Daarnaast zijn er door de deelnemers zaken genoemd zoals bijvoorbeeld de 
toevoeging van de politiek/bestuurlijke dimensie in de doelstellingen. Dit is in principe niet 
strijdig met de doelstellingen van de organisatie, en zou daarom eventueel een mooie 
aanvulling op deze doelstellingen kunnen zijn.  
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De enige uitzondering op bovenstaande is de groep respondenten die aangaf geen 
doelstellingen te hebben in verband met het feit dat ze gedwongen deelnamen aan het UMS-
programma. Zij hebben geen doelstellingen genoemd die overeen komen met de 
doelstellingen van de organisatie. Echter zij hebben überhaupt geen doelstellingen benoemd. 
Daarom moeten zij bij het beantwoorden van deze vraag buiten beschouwing worden gelaten. 
Het niet hebben van een doelstelling is namelijk een gevolg van verplichte deelname aan de 
UMS. Dit is een onderwerp wat besproken wordt in paragraaf 4.1.3 
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4.3 Evaluaties van soortgelijke programma’s 
 
 
De vijfde deelvraag die in dit onderzoek aan bod komt luidt:  
 

Wat is er bekend over de evaluatie van soortgelijke programma’s in de praktijk en 
hoe kan dit bijdragen aan het ontwerpen van een evaluatie programma voor de 
UMS? 

 
In dit onderzoek is bij alle gemeenten die deel uitmaken van de G4+ (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht & Almere) een interview uitgevoerd. In deze interviews is gevraagd naar 
de opleidingsprogramma’s die beschikbaar zijn voor leidinggevenden binnen de 
desbetreffende gemeente, en de evaluatie van deze programma’s. Deze interviews zijn 
bedoeld om informatie over de aanpak van andere gemeenten te verkrijgen om daarna te 
kunnen beoordelen of de gemeente Utrecht het voorbeeld van een van deze gemeenten zou 
kunnen volgen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn hieronder beschreven. Bij de 
uitwerkingen van de vragen over evaluatie wordt er ten eerste aangegeven wat er geëvalueerd 
wordt, ten tweede, wie er bij de evaluatie betrokken is, vervolgens hoe er geëvalueerd wordt, 
en ten slotte is er aandacht voor het evaluatiemoment. Bij de vraag over wat er geëvalueerd 
wordt, is ook stilgestaan bij de vraag waarom dat aspect van het programma geëvalueerd 
wordt. Vaak heeft de keuze van het aspect dat geëvalueerd wordt  te maken met de 
doelstelling van de evaluatie. Vandaar dat er een link wordt gelegd met de literatuur over 
evaluatiedoelstellingen. Er wordt gerefereerd aan de typologie die Jansen beschrijft in het 
Leerboek Personeelsmanagement van Kluytmans. Verdere uitleg over deze typologie is te 
vinden in het theoretisch kader. Uiteindelijk zal er een paragraaf volgen waarin wordt 
beschreven of de bevraagde gemeenten nieuwe inzichten bieden, die de gemeente Utrecht zou 
kunnen gebruiken bij het inrichten van een 2-jaarlijkse evaluatie. Als uitgangpunt hierbij 
wordt de evaluatie genomen zoals hij in dit onderzoek is uitgevoerd. Gekeken wordt of er 
verschillen bestaan in de aanpak, en of de basis, zoals hij met behulp van dit onderzoek 
gelegd kan worden aangevuld kan worden met bevindingen uit de Amsterdamse of 
Rotterdamse praktijk.  
 
In de bespreking van de uitkomsten zijn alleen de gegevens met betrekking tot de gemeente 
Amsterdam en de gemeente Rotterdam gebruikt. Dit omdat de informatie die vergaard is 
tijdens de interviews met de respondenten van de gemeente Almere, en de gemeente Den 
Haag niet nuttig is gebleken voor dit onderzoek. In de gemeente Almere werd dit veroorzaakt 
door het feit dat men daar op dit moment bezig is om het hele MD-beleid in kaart te krijgen, 
en als geïntegreerd geheel op poten te krijgen. Men is daar op dit moment nog niet toe aan een 
evaluatie fase. Daarom kan de gemeente Utrecht hier op dit moment nog niet te rade gaan 
voor informatie over de vraag op welke manier zij evaluatie het beste kunnen aanpakken.  
 
In het geval van de gemeente Den Haag wordt dit veroorzaakt door het feit dat zij alle 
activiteiten met betrekking tot management ontwikkeling, en de evaluatie van dergelijke 
programma’s uitbesteed hebben. De persoon die binnen de gemeente gaat over de evaluatie 
hiervan neemt hieraan niet actief deel. Hij bekijkt het evaluatie rapport dat opgesteld wordt 
door het bedrijf dat ook de management ontwikkeling programma’s voor de gemeente 
verzorgt, en neemt op basis daarvan beslissingen over het al dan niet voort zetten, of 
eventueel aanpassen van bepaalde programma’s. De gemeente Utrecht wil dit allemaal 
absoluut intern houden, vandaar dat de informatie van de gemeente Den Haag niet nuttig 
blijkt te zijn voor dit onderzoek.  
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4.3.1 Amsterdam 
 
MD-programma’s 
Binnen de gemeente Amsterdam bestaat een groot en gevarieerd aanbod aan opleidingen, dat 
concernbreed op management niveau wordt aangeboden. De respondent, een adviseur 
management ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam geeft aan dat het aanbod omtrent 
opleidingen op het gebied van management eigenlijk begint bij schaal 9, en heel soms schaal 
8. Het programma dat voor deze doelgroep beschikbaar is heet; ‘leergang starten met 
leidinggeven; ontwikkel je management potentieel’. Dit is een programma dat zich richt op 
personen die op dit moment nog geen leidinggevende positie hebben, maar die daar in de 
toekomst wel zicht op hebben.  

 

De tweede opleiding die door Amsterdam wordt aangeboden, is het programma; ‘de manager 
van morgen’. Dit programma is bedoeld voor managers die zich momenteel bevinden in 
schaal 10 tot 12, en een HBO tot academisch denkniveau hebben. Dat wil zeggen tactisch 
operationeel niveau. De algemene leerdoelen die voor deze opleiding zijn vastgesteld luiden 
als volgt: 

 

- succesvol omgaan met de eisen die een zich steeds veranderende, complexe 
overheidsorganisatie stelt; 

- Verhogen van het eigen organiserend en bestuurlijk vermogen 
- Ontwikkelen van de eigen  (inspirerende) leiderschapsstijl 
- Balans vinden tussen individuele invalshoeken en die van de organisatie 
- Ontwikkelen van relevante competenties, gebaseerd op het concerncompetentieprofiel 

van de gemeente Amsterdam (denken, voelen en kracht) 
( inschrijvingsfolder managers van morgen) 

 

Net als bovenstaande opleiding valt deze opleiding niet onder het centrale management 
ontwikkelingsbeleid, deze beide opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
diensten of de stadsdelen van de organisatie. De respondent zegt; ‘Wij (de centrale MO 
afdeling) richten ons op mensen vanaf schaal 13 en alles wat daaronder valt, dat valt 
inderdaad onder de dienst of het stadsdeel zelf.  De personen die werkzaam zijn in functies 
onder schaal 13 behoren niet tot de doelgroep van het centrale management development 
beleid in Amsterdam. De scheiding die de gemeente Amsterdam hierin heeft aangebracht 
heeft voornamelijk betrekking op het feit dat de opleidingen vanaf schaal 13 gezien worden 
als concern opleidingen, en dat deze daarom vanuit het concern begeleid dienen te worden. 
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De derde opleiding die door Amsterdam wordt aangeboden is de cursus Management 
Leergang Amsterdam (MLA). Deze cursus is bedoeld voor managers die functioneren op 
schaal 13 tot 16, en een academisch denkniveau hebben. Het doel van de MLA is om een 
reflectie teweeg te brengen op het management gedrag en vanuit zelfmanagement het 
bestuurlijk vermogen, inzichten en vaardigheden te vergroten. 

Ten slotte is er het Top-traject. Het Top-traject is bedoeld om managers die potentials zijn 
voor topfuncties binnen de Gemeente Amsterdam op te leiden. Deelnemers kunnen alleen 
aangemeld worden door hun directeur of stadsdeelsecretaris. Vervolgens krijgen zij een intake 
gesprek, en moeten zij een top-assessment doorlopen om te achterhalen of ze geschikt zijn om 
binnen een jaar benoemd te worden op een eindverantwoordelijke functie. Pas dan kunnen ze 
aan het traject gaan deelnemen, en worden ze klaargestoomd om uiteindelijk directeur, of 
stadsdeelsecretaris te kunnen worden. (inschrijvingsfolder top-traject) 

 

De respondent geeft verder aan dat er binnen Amsterdam niet echt iets bestaat zoals de 
Utrechtse Manier/Stijl. Zij legt uit dat er in Amsterdam op dit moment vooral een trend is 
richting een 5-jaarlijkse functie roulatie. Een manager moet volgens Amsterdam geen 
inhoudelijk specialist zijn, maar juist een algemeen manager zodat deze 5-jaarlijkse 
functieroulatie soepeler verloopt. De respondent zegt; “We zoeken gewoon concernmanagers, 
dus niet mensen die verkokerd in hun eigen vakgebied zitten maar we zijn heel erg bezig om 
juist meer samen te werken in het concern.”  De gemeente Amsterdam wil meer 
samenwerking in het concern realiseren omdat ze van mening zijn dat er dan betere prestaties 
geboekt worden, er kunnen gezamenlijk dingen worden ingekocht etc. “Het wiel hoeft dus 
niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden.” Dit kan echter beter gezien worden als een 
bepaalde visie vanuit het HRM-beleid dan als een ‘Amsterdamse Manier’.  

 

Evaluatie 

Wat betreft de evaluatie van de opleidingen die aangeboden worden in Amsterdam zijn er 
twee niveaus te onderscheiden. Ten eerste worden alle aangeboden programma’s op zich 
geëvalueerd. Het gaat hier om de programma’s die betrekking hebben op de doelgroep van het 
centrale management ontwikkelingsbeleid, dit betekent vanaf schaal dertien. Dit bestrijkt de 
cursus Management Leergang Amsterdam (MLA), en het Top-traject. Deze twee 
programma’s worden apart van elkaar geëvalueerd, omdat het twee losstaande programma’s 
zijn die ook een andere doelgroep hebben. Het is van belang om per programma een evaluatie 
te doen, omdat deelnemers en andere betrokkenen dan specifiek per programma kunnen 
aangeven wat de sterke en zwakke punten zijn, en wat er eventueel veranderd zou 
kunnen/moeten worden. 

 

Ten tweede is er ook een evaluatie gedaan omtrent alle producten die door de afdeling 
management ontwikkeling worden aangeboden. Het management ontwikkelingsbeleid van de 
gemeente Amsterdam vond in 2005 een eindpunt. Deze beëindiging was de aanleiding voor 
deze evaluatie. De bedoeling ervan was om te kijken naar wat er tot 2005 aangeboden is op 
het gebied van management ontwikkeling, en wat de doelgroep van dit aanbod vond.  
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Wat van belang is wanneer men wil bespreken waar de focus binnen de verschillende 
evaluaties op ligt, is kijken naar waarom er wordt geëvalueerd. Wat is de doelstelling van de 
organisatie met de evaluatie, wat willen ze ermee bereiken? Deze doelstellingen die er bestaan 
omtrent de vraag met welk doel er geëvalueerd wordt, zijn leidend voor wat er in een 
bepaalde evaluatie aan bod komt. Dit omdat het doel van de evaluatie van invloed kan zijn op 
de manier waarop de evaluatie wordt aangepakt, ook kan op die manier worden nagegaan of 
de evaluaties zinvol en succesvol waren, en of de manier waarop ze aangepakt zijn paste bij 
het doel ervan.  

 

 De evaluatie van het Top-traject heeft verschillende doelen. De evaluaties die door het 
evaluatieteam gedaan worden hebben als doel om ervoor te zorgen dat de deelnemers het 
maximale resultaat behalen met het doorlopen van het programma. Zij worden alleen gebruikt 
om de deelnemers meer profijt van het programma te laten hebben. De groepsgesprekken met 
de assessoren en de deelnemers worden gebruikt om de ervaringen van de verschillende 
betrokkenen te achterhalen, en feedback te krijgen op het programma. Op deze manier wordt 
in de gaten gehouden of het programma nog voldoet, of dat het op verschillende punten 
aangepast zou moeten worden. Wanneer we deze evaluatie betrekken op de typologie van 
Management Development evaluatie doelstellingen van Jansen, kan er geconstateerd worden 
dat men hier te maken heeft met evaluatie als een instrument tot verbetering. (Kluytmans, 
2001) 

 

De evaluatie van het management ontwikkelingsaanbod is gedaan om daaruit voortvloeiend 
een management ontwikkeling beleidsplan op te kunnen zetten voor de komende jaren. Deze 
evaluatie was vooral op de toekomst gericht,  op wat de doelgroep nog mist in het aanbod op 
dit moment, welke verbeterpunten zij zien, en hoe de rol van de management ontwikkeling 
afdeling daarin gezien wordt. Het beleidsplan is op dit moment nog in concept, maar de 
uitkomsten van de evaluatie komen er duidelijk in naar voren. Wanneer deze evaluatie 
geplaatst wordt binnen de typologie van  MD evaluatie van Jansen, kan er gesteld worden dat 
dit een voorbeeld is van evaluatie als instrument ter ontwikkeling 

 

De evaluatie van de programma’s los van elkaar is vooral gedaan om feeling te houden met de 
doelgroep, en om input terug te krijgen over het programma. Naar aanleiding van die input 
kunnen er aanpassingen in het programma gedaan worden. Deze evaluatie dient dus vooral ter 
verbetering, een van de typen evaluatie uit de typologie van Jansen. (Kluytmans, 2001) 

 

Het verschilt per evaluatie welke groepen of personen erbij betrokken zijn. Het MLA 
programma wordt alleen bij de deelnemers geëvalueerd. Dit omdat deze evaluatie vooral 
bedoeld is om feeling te houden met de doelgroep, en om input vanuit de deelnemers kant te 
ontvangen.   

 

Wat betreft het Top- traject zijn ten eerste de deelnemers betrokken bij de evaluatie. Zij 
worden gevraagd naar hun mening over, en ervaringen met het programma. Verder worden 
ook de assesoren die de assesments bij de deelnemers afnemen bij het evaluatieproces 
betrokken. Daarnaast heeft iedere deelnemer aan het Top-traject zijn eigen evaluatieteam. Dit 
evaluatieteam volgt de vorderingen van de deelnemer tijdens het programma. Dit is dus geen 
evaluatie nadat het hele programma doorlopen is, maar dit gebeurt na elke stap die in het 
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programma genomen wordt. Dit werken met een evaluatieteam is ingesteld om te voorkomen 
dat een deelnemer pas aan het einde van het hele programma te horen krijgt dat hij onder de 
maat gepresteerd heeft. Hierbij gaat het meer om de evaluatie van de ontwikkeling van de 
deelnemer dan om de evaluatie van het programma zelf. Wel kan het zo zijn dat de manier 
waarop het programma ingericht is, effect kan hebben op de manier waarop de deelnemer zich 
ontwikkelt. Het programma, en enige vorm van feedback hierop, kan in deze evaluaties wel 
naar voren komen. De reden om in het geval van het Top-traject niet alleen de deelnemers bij 
de evaluatie te betrekken, maar ook andere personen vanuit de organisatie die met dit 
programma te maken hebben is, omdat het Top-traject een belangrijk prestige project is. Het 
is van belang dat de organisatie positief is en blijft over dit project zodat er binnen de 
organisatie voldoende support voor is en blijft.  

 

Bij de evaluatie van het algehele aanbod op het gebied van management ontwikkeling heeft 
men zich vooral gericht op de doelgroep. Dit betekent dat iedereen die werkzaam is binnen 
schaal 13 of hoger een mogelijke respondent was binnen deze evaluatie het gaat hier niet 
alleen om personen die al hebben deelgenomen aan de opleidingen, maar ook om mensen die 
over het juiste niveau beschikken om mogelijkerwijs eraan te gaan deelnemen. De reden voor 
de afdeling management ontwikkeling om zich op deze doelgroep te richten is, dat dit de 
personen zijn die potiele deelnemers zijn aan de programma’s die aangeboden worden. 
Daarom kunnen zij er het beste een oordeel over vellen. Naast de doelgroep die betrokken is 
bij deze evaluatie is ook het bestuur erbij betrokken, in de vorm van burgemeester Cohen als 
portefeuillehouder, en een wethouder. De rol die zij in deze evaluatie vervullen is met name 
die van klant. Zij hebben vanuit het politieke bestuur een mening over de richting die het 
management bij de gemeente Amsterdam op moet. Vandaar dat ook zij betrokken zijn bij het 
evaluatieproces. 

 

De manier waarop de verschillende evaluaties gedaan worden is ook per evaluatie en 
programma anders. Bij de evaluatie van het management ontwikkeling aanbod werd er een 
enquête formulier op de internetsite voor management ontwikkeling geplaatst, dit formulier 
was alleen bereikbaar voor personen die tot de doelgroep behoorden. Naast het evalueren door 
middel van de uitkomsten van de enquêtes, werden er ook gesprekken gehouden met enkele 
leden van de doelgroep, en de genoemde personen vanuit het bestuur. 

 

In het geval van de Top-traject evaluatie is er gekozen voor een schriftelijke enquête aan het 
einde van het programma en een groepsgesprek aan het einde van het programma. Er zijn 
groepsgesprekken die alleen bestaan uit groepen deelnemers, en er zijn groepsgesprekken die 
gevoerd worden met de groep assessoren die bij het programma betrokken is. Ook werd er 
zoals hierboven al vermeld gebruik gemaakt van het evaluatieteam om ervoor te zorgen dat de 
deelnemers een maximaal resultaat behalen. 

 

Wat betreft de evaluatie momenten is er bij alle evaluaties gekozen om aan het eind van het 
programma te evalueren. In deze gevallen was dit zinvol omdat het niet gaat over zeer 
langlopende programma’s, en omdat een persoon pas nadat hij/zij een programma doorlopen 
heeft, of nadat hij/zij ermee in aanraking is geweest kan aangeven wat zijn ervaring is. Verder 
is het vooral in het geval van de algehele evaluatie omtrent het management development 
beleid een logische stap om op dit moment te evalueren omdat men hierna op de uitkomsten 
ervan wil doorborduren.  
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De enige uitzondering hierop is de evaluatieteams die tijdens het doorlopen van het Top-
traject al in actie komen. De reden daarvoor is dat zij tijdens het traject in de gaten moeten 
houden of de deelnemer het maximale rendement uit het traject haalt. Zij zijn juist ingesteld 
om te voorkomen dat een deelnemer aan het einde een negatieve reactie krijgt op zijn 
inspanningen. 

 

4.3.2 Rotterdam 

 

MD-programma’s 

De opleidingen die binnen de Gemeente Rotterdam beschikbaar zijn voor managers op 
verschillende niveaus zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Per categorie is er een 
niveau bepaald waar de persoon zich nu op bevindt, en er is een niveau bepaald waar de 
persoon zich naartoe zou moeten ontwikkelen. Bijpassend bij de niveaus zijn er 
omschrijvingen geplaatst waaruit blijkt waar iemand zich op dat niveau mee bezig zou moeten 
houden. Ook is er een indeling te maken tussen twee soorten programma’s die de gemeente 
Rotterdam aanbiedt. Ten eerste zijn er de doorstroomprogramma’s, deze programma’s zijn 
gericht op het laten doorstromen van potentials naar een hogere categorie. Ten tweede zijn er 
kwaliteitsverbeteringsprogramma’s, die programma’s zijn gericht op het de verbetering van 
de kwaliteit op het huidige niveau. 

 

Ten eerste staat de E-categorie vermeld, in deze categorie gaat het om leidinggevenden in 
schaal 8 tot en met 13, zij bevinden zich op operationeel niveau, en hun bezigheid is 
voornamelijk verrichten. Wanneer je je in deze categorie bevindt, is het de bedoeling dat je 
door middel van ontwikkeling en opleiding doorstroomt naar de D-categorie. In de D-
categorie bevinden zich potentials die door zouden kunnen stromen naar de C-categorie, zij 
hebben functieschaal 12 of 13, en zij opereren op tactisch/operationeel niveau. Binnen de D-
categorie maakt men de omschakeling van verrichten naar inrichten. De categorie die 
logischerwijs volgt op de D-categorie is de C-categorie. Binnen deze categorie bevinden zich 
de leidinggevenden vanaf schaal 14. Zij handelen op strategisch/tactisch niveau, en maken de 
stap om van inrichten, naar herinrichten te gaan. De een na laatste categorie is de B-categorie, 
deze categorie heeft als doelgroep, de directeuren die net onder de hoofden van dienst 
functioneren. Deze personen opereren op strategisch niveau, en gaan van herinrichten over 
naar richten. Ten slotte is er de A-categorie, deze categorie bestaat uit de hoofden van dienst, 
zij opereren ook op strategisch niveau, en houden zich ook voornamelijk bezig met richten. 

 

De respondent, een management development adviseur binnen de gemeente Rotterdam geeft 
aan dat men zich binnen de centrale afdeling management development alleen bezig houdt 
met de ontwikkelingen vanaf schaal 14, de management development activiteiten die 
aangeboden worden voor de lagere schalen zijn de verantwoordelijkheid van de verschillende 
diensten zelf. De respondent stelt; “De centrale MD doelgroep is alle leidinggevenden vanaf 
schaal 14, en een MD-adviseur die bij een dienst zit, heeft dan alles op het gebied van MD 
onder schaal 14. Hij/zij is echter wel ons aanspreekpunt”.  Eigenlijk gaat het hier alleen om 
de leidinggevenden vanaf de C-categorie, en een aantal duidelijke potentials van de D-
categorie. De respondent geeft aan dat er duidelijke redenen zijn waarom de doelgroep van 
het centrale beleid schaal 14 en hoger beslaat. Volgens haar bestaat dit beleid al sinds 96, en 
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heeft het vooral te maken met de omvang van de doelgroep, en de politiek. Het centrale MD-
beleid richt zich nu op de top 300 en volgens haar is dat voldoende en moet de groep dus ook 
niet groter worden. Deze top 300 is ook de groep binnen de gemeentelijke organisatie waar de 
politiek en het college zich het meest mee bemoeien. Het college wil graag sturen op het top-
management, vandaar dat het centrale beleid zich richt op de top 300. 
 
Veel van de doorstroomprogramma’s voor de verschillende categorieën zijn nog in 
ontwikkeling, maar een aantal zijn wel al duidelijk uitgewerkt. Zo is er bijvoorbeeld wel al 
duidelijk een programma ontwikkeld voor de potentials van de D-categorie, die door kunnen 
stromen naar de C-categorie. Wat betreft de C-categorie is er wel een programma gericht op 
kwaliteitsverbetering, en performance ontwikkeling. Dit bestaat uit een drietal modules, 
gericht op het versterken van strategisch management, maar een doorstroom programma voor 
potentials naar de B-categorie moet nog ontwikkeld worden. Ook wat betreft de B-categorie is 
er nog geen vaststaand traject om door te kunnen stromen naar de A-categorie. Op dit moment 
is het wel de planning dat deze potentials gaan deelnemen aan het Amsterdamse Top-traject 
wat bij de opleidingsprogramma’s van Amsterdam al besproken is. In de G4 bijeenkomsten 
heeft de deelnemer van de gemeente Rotterdam ook duidelijk aangegeven dat Rotterdam zeer 
geïnteresseerd is in een samenwerking wat betreft de ontwikkeling van een programma voor 
de potentials voor de hoogste functies, uit de B-categorie. Momenteel heeft alleen Amsterdam 
hierop gereageerd door het Top-traject open te stellen voor deelnemers uit Rotterdam. 
Aangezien dit recente ontwikkelingen zijn, is er verder nog weinig over de samenwerking, en 
het verloop ervan te vermelden. Voor de leidinggevenden in de A-categorie is er een 
kwaliteitverbeteringsprogramma beschikbaar, zij kunnen elk jaar drie modules volgen, die 
gericht zijn op kwaliteitsverbetering.  
 
Wanneer de respondent gevraagd wordt naar de aanwezigheid van een ‘Rotterdamse Manier’ 
is de reactie redelijk gelijk aan die van Amsterdam. Er wordt gezegd dat concernvorming van 
belang is, en dat de diensten meer met elkaar samenwerken. De respondent stelt dat dit een 
ontwikkeling is die Rotterdam op dit moment doormaakt, en dat deze ontwikkeling dus 
typisch iets Rotterdams is. Wanneer er gevraagd wordt of er dan misschien bepaalde waarden 
of regels gelden binnen de gemeente Rotterdam waar iedereen zich op management niveau 
aan moet houden worden er zaken genoemd als, de centrale rol die strategische paradoxen 
innemen, in het programma. Wederom gaat het hier meer om een visie op beleid, dan over een 
manier waarop er binnen de organisatie gewerkt wordt.  
 
Evaluatie 
Wat betreft de evaluatie van de trajecten in Rotterdam wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen de evaluatie van doorstroomprogramma’s, en de evaluatie van 
kwaliteitsverbeteringsprogramma’s. Bij de evaluatie van de doorstroomprogramma’s van de 
gemeente Rotterdam wordt er gefocust op het rendement van de programma’s. Er wordt 
gemeten of de deelnemers wel het vanuit de doelstellingen beoogde niveau hebben bereikt. 
Dit wordt gedaan aan de hand van toetsingsgesprekken waarin de portfolio die de deelnemer 
zelf bijhoudt als uitgangspunt wordt genomen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het aantal 
potentials dat na deelname aan het programma daadwerkelijk doorstroomt naar een hogere 
categorie. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel rendement het programma heeft 
opgeleverd. Wanneer dit geplaatst wordt binnen de typologie van Jansen kan er gesteld 
worden dat deze vorm van evaluatie valt onder verantwoording. Dit omdat het rendement 
aangeeft of het programma succesvol was of niet. Bij verantwoorden gaat het met name om 
terugkijken en aangeven of het resultaat opweegt tegen de kosten, en toetsen van de 
activiteiten aan de doelstellingen. (Kluytmans, 2001) Dit is voor een groot gedeelte wat hier 
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gebeurt. Het is namelijk de bedoeling dat de potentials doorstromen, en tijdens de evaluatie 
wordt gekeken of zij het niveau hebben behaald om dit te kunnen, en of ze ook daadwerkelijk 
doorgestroomd zijn. Het resultaat wordt dus afgewogen tegen de doelstellingen.   
 
Wat betreft de kwaliteitsverbeteringsprogramma’s ligt de focus niet op het rendement. Hier 
wordt bij de evaluatie alleen aandacht besteed aan de deelnemerstevredenheid wat betreft het 
programma. Wanneer hierop de typologie van Jansen wordt toegepast, wordt duidelijk dat dit 
een evaluatie is die gebruikt wordt als instrument ter verbetering. Hierin wordt een 
tevredenheidsonderzoek als voorbeeld genoemd voor evaluatie als instrument ter verbetering. 
Het gaat hierbij om het bijstellen en aanvullen van personele instrumenten. Het doel ervan is 
‘Hetzelfde beter doen’. (Kluytmans, 2001) Dit is exact wat de gemeente Rotterdam voor ogen 
heeft met de evaluatie gericht op deelnemerstevredenheid.  
 
Wat betreft de evaluatie van de kwaliteitsverbeteringsprogramma’s zijn hierbij alleen de 
deelnemers betrokken. Zij zijn de enige personen die naar hun mening gevraagd worden. Dit 
omdat het een deelnemers tevredenheidsonderzoek betreft. Dit ligt anders in het geval van de 
doorstroomprogramma’s. Hierbij worden niet alleen de deelnemers bevraagd, ook de leden 
van het MD, de programmamanager, en het desbetreffende Hoofd van Dienst is bij deze 
evaluatie betrokken. Dit omdat zij degenen zijn die het niveau waarop de deelnemer zich na 
deelname bevindt beoordelen.  
 
De manier waarop er bij de doorstroomprogramma’s geëvalueerd wordt, verschilt, ook met 
die van de kwaliteitsverbeteringsprogramma’s. In het geval van de kwaliteits -
verbeteringsprogramma’s wordt er geëvalueerd aan de hand van enquêtes en gesprekken die 
alleen met de deelnemers gevoerd worden. Dit is het geval omdat er bij deze deelnemers geen 
begin en geen eindniveau vastgesteld is, iedereen zit daarin met zijn eigen niveau, en de 
doelstelling bij deze programma’s is meer de concernvorming, en de concerngedachte 
versterken. Dit ligt anders bij de doorstroomprogramma’s. Hierin is duidelijk een begin- en 
eindniveau te bepalen, en deze programma’s zijn ook gericht op de ontwikkeling van het 
individu. Vandaar ook dat toetsing van het niveau in de evaluatie hiervan centraal staat. Dit 
gaat door middel van een toetsingsgesprek aan het einde van het traject, tussen de deelnemer, 
het desbetreffende Hoofd van Dienst, en het MD. Het portfolio dat de deelnemers tijdens het 
traject over hun ontwikkeling hebben bijgehouden dient als toetsingsinstrument tijdens het 
gesprek.  
 
Het moment van evaluatie is voor beide soorten programma’s gelijk, namelijk aan het einde 
van het doorlopen traject/programma. In het geval van de kwaliteitsverbeteringsprogramma’s 
is dit omdat de deelnemers pas aan het einde van het programma een oordeel kunnen geven 
over het programma, en kunnen aangeven wat ze nog misten. Aangaande de 
doorstroomprogramma’s is dit het geval omdat het hier gaat om toetsing. Dit kan pas achteraf 
gebeuren, omdat pas achteraf kan worden vastgesteld of het niveau van de deelnemer tot het 
gewenste niveau gestegen is.  
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4.3.3 Wat kan Utrecht hiervan leren? 
 
Het evaluatiedoel dat de gemeente Utrecht zichzelf gesteld heeft is verbetering. Wanneer de 
Typologie van Jansen met betrekking tot evaluatie wordt toegepast op bovenstaande gegevens 
blijkt dat er in zowel de gemeente Amsterdam, als de gemeente Rotterdam een evaluatie 
gedaan wordt met ditzelfde doel. Er wordt dan ook alleen gekeken naar de evaluaties die met 
dit doel uitgevoerd zijn, om te kijken of Utrecht hier iets van kan leren. Dit omdat dit ook 
specifiek de wens is van de opdrachtgever, om een evaluatie ter verbetering uit te voeren.  
 
Indien de gegevens van de gemeente Rotterdam worden bekeken blijkt dat er een programma 
evaluatie is, die verbetering als doelstelling heeft. Het betreft de hierboven besproken 
kwaliteitsverbeteringsprogramma’s. De invalshoek die in deze evaluatie gekozen wordt is 
ruimer dan die in de evaluatie van de Rotterdamse kwaliteitsverbeteringsprogramma’s. In het 
geval van Rotterdam worden slechts de deelnemers naar hun mening gevraagd, terwijl in dit 
onderzoek ook de UMS-raad, en de trainers aan bod komen. Hier ligt voor Utrecht geen 
verbeterpunt. De evaluatie wordt in Rotterdam gedaan door middel van schriftelijke enquêtes, 
en individuele gesprekken met de deelnemers. Ook dit komt overeen met wat er in Utrecht 
gedaan wordt. De schriftelijke enquêtes maken al deel uit van de evaluatie binnen de UMS, en 
in dit onderzoek wordt er ook gewerkt met deelnemers gesprekken. Dit gebeurt in beide 
gevallen allemaal achteraf. Het voornaamste verschil tussen de aanpak in Utrecht, en de 
aanpak in Rotterdam is dat Rotterdam gebruik maakt van individuele gesprekken, terwijl er in 
dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van groepsgesprekken. Het gebruik van individuele 
gesprekken kan voordelen opleveren omdat er meer tijd en aandacht is voor een persoon zodat 
er misschien meer informatie ingewonnen kan worden. Echter ook het gebruik van 
groepsgesprekken kan voordelen met zich meebrengen, personen kunnen de meningen van 
anderen tot zich nemen, en eventueel wordt hun eigen mening hierdoor beïnvloed, ook kan 
door het ontstaan van discussies binnen een groepsgesprek veel informatie worden vergaard. 
Daarnaast betekent het in het evaluatieproces een enorme tijdswinst om gebruik te maken van 
groepsgesprekken in plaats van individuele gesprekken. Dit betekent ook dat de kosten lager 
zullen uitvallen. De gemeente Utrecht is een kleinere gemeente dan de gemeente Rotterdam, 
en heeft minder mogelijkheden en minder budget. Daarom zou ik de gemeente Utrecht ook 
willen aanraden om gebruik te maken van groepsgesprekken. 
 
 
Wanneer we kijken naar de gemeente Amsterdam zijn er twee evaluaties die worden 
uitgevoerd ter verbetering van de programma’s, ten eerst de evaluatie van het Top-Traject die 
zeer uitgebreid is en ten tweede wordt ieder ander programma ook apart geëvalueerd. In deze 
tweede groep is er alleen sprake van een schriftelijke evaluatie. Dit brengt niets nieuws voor 
de gemeente Utrecht aangezien zij zelf ook aan het einde van iedere leergang schriftelijk 
evalueren door middel van enquêtes. Vandaar dat de focus hier ligt op de evaluatie van het 
Top-Traject.  
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De manier waarop de evaluatie daar is vormgegeven lijkt veel op die manier die in dit 
onderzoek is toegepast. Er komen verschillende perspectieven aan de orde, doordat de 
deelnemers, de assessoren en de MD medewerkers allen betrokken zijn bij de evaluatie. Dat 
geldt ook in dit onderzoek waarbij de deelnemers, de leden van de UMS-raad, en de trainers 
betrokken zijn. Ten tweede is ook bij de evaluatie van het Top-traject gebruik gemaakt van 
groepsgesprekken, om informatie te verkrijgen. Ditzelfde is gedaan in dit onderzoek. Ook ligt 
het zwaartepunt van de evaluatie momenten achteraf, zoals dat ook in dit onderzoek het geval 
is. Het belangrijkste verschil is dat de gemeente Amsterdam in het Top-traject ook gebruik 
maakt van een tussentijdse evaluatie. Aangezien deze echter voornamelijk van belang is voor 
de deelnemer en niet voor de organisatie zou ik de gemeente Utrecht niet aanraden om dit ook 
in te bouwen. Het brengt namelijk veel tijdverbruik en kosten met zich mee om een dergelijk 
instrument toe te passen. De gemeente Utrecht is veel kleiner dan de gemeente Amsterdam, 
en heeft daarom ook niet dezelfde middelen tot haar beschikking.  
 
Op basis van bovenstaande kunnen we stellen dat de manier waarop de evaluatie in dit 
onderzoek is vormgegeven veel overeenkomsten vertoont met wat er in de gemeente 
Amsterdam en Rotterdam aan evaluatie gedaan wordt. De vormgeving in dit onderzoek zou 
dus ook als leidraad kunnen dienen bij het daadwerkelijk opzetten van de 2-jaarlijkse 
evaluatie.  
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  Conclusie, Aanbevelingen & Discussie 
 
 
De hoofdvraag die centraal stond in dit onderzoek was; 
 
Hoe beoordelen de verschillende actoren die te maken hebben met het UMS-programma de 
leergangen tot nu toe, en op welke manier kan een tweejaarlijkse evaluatie omtrent dit 
programma worden ingericht? 
 
Hieronder volgt een antwoord op deze vraag met bijgevoegd adviezen ter verbetering.  
 
De personen die vanuit het organisatie perspectief geïnterviewd zijn, zijn overwegend positief 
over de UMS. Vooral over het feit dat hij bestaat. Zij zijn dan ook allen van mening dat de 
UMS voortgezet moet worden. Daarentegen blijken deze personen niet goed op de hoogte van 
de resultaten die deelname aan de UMS opleveren, de effectiviteit van het programma voor de 
gehele organisatie, en het bereiken van de doelstellingen van de UMS, en het effect van de 
UMS of de doelstellingen die gemeentebreed gelden volgens de nota Organisatie 2010.  
 
De personen die deelgenomen hebben aan het UMS programma waren overwegend positief 
over hun deelname. Verassend is hierbij wel dat het grootste gedeelte van de doelstellingen 
voor de UMS van de organisatie volgens deze groep niet behaald is. Slecht twee van de 
vooraf door de organisatie gestelde doelstellingen zijn volgens de meerderheid van de 
geïnterviewde deelnemers behaald. De doelen die voor die gemeentebreed gelden volgens de 
nota organisatie 2010 zijn bij de meeste deelnemers niet eens bekend.  
 
Om deze situatie te verbeteren is het van belang om de door Jansen zo genoemde effectiviteit 
te verbeteren. ( Kluytmans, 2001) De UMS is een goed instrument, maar zou mijns inziens 
veel meer impact kunnen hebben, en veel grotere resultaten kunnen boeken dan hij tot nu toe 
gedaan heeft. Hierbij is voornamelijk van belang dat de strategische visie zoals hij verwoord 
is in de nota organisatie 2010 geïmplementeerd wordt in het gehele MD-beleid, en specifiek 
in de opzet van de UMS. Zoals ook eerder vermeld in het theoretisch kader vertoont de 
benadering van het MD-beleid, zoals besproken in de nota Organisatie 2010 veel 
overeenkomsten met het open systems model van Doyle. (Beardwell, Holden & Claydon, 
2004) In dit model ligt de focus op de positieve relatie die er zou moeten bestaan tussen 
management development en organisational development, volgens de nota Organisatie 2010 
is dit wat de gemeente Utrecht in de toekomst wil bereiken. Dit komt echter in de toepassing 
van UMS niet tot uiting. Uit de evaluatie blijkt dat de UMS op het overgrote deel van de 
organisatie doelen geen effect heeft.  
 
Ditzelfde kan geconcludeerd worden aan de hand van de typologie van Jansen. In de nota 
Organisatie 2010 doet de gemeente het overkomen alsof ze streven naar een MD-beleid dat 
getypeerd kan worden als MD als partner. Ook bij deze typering ligt de nadruk op de 
koppeling van organisatie en persoonlijke ontwikkeling. In de praktijk blijkt hier in de 
toepassing van de UMS niets van.  
 
 
In datzelfde theoretisch kader is bij de bespreking van het artikel van Berry gebleken dat  het 
van belang is om een emerging model van management development te gebruiken. Hierbij 
ligt de focus op strategische implementatie. Berry is van mening dat men op die manier het 
ontwikkelen van managers niet als doel op zich ziet, maar als instrument, om de grotere 
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doelen van de organisatie te kunnen bereiken. Dit is precies wat de UMS voor de gemeente 
Utrecht zou kunnen betekenen. De UMS zou, wanneer de inhoud aangepast wordt aan de 
gestelde doelen, kunnen helpen om deze doelen zoals genoemd in de nota organisatie 2010, 
meer resultaatgericht werken, het werken binnen de organisatie innoveren en optimaliseren te 
bereiken. (Berry 1990)  
 
In het geval van de gemeente Utrecht denk ik dat het van belang is om deze nieuwe insteek 
aan te kaarten bij ’t bureau. De respondenten vanuit de organisatie hebben positief gereageerd 
op het idee om de UMS een meer strategische insteek te geven. Nu is het echter nog van 
belang om in samenwerking met ’t Bureau een nieuw inhoudelijk programma op te zetten, 
waarin deze insteek duidelijk naar voren komt. De UMS kan een nieuwe inhoud krijgen 
gebaseerd op het MD-beleid zoals  genoemd in de nota organisatie 2010,  hierin is de basis 
van de theorie van het open systems model, de typering van MD als partner, reeds zichtbaar. 
Met als toevoeging de benadering van Berry met zijn Emerging model krijgt het UMS 
programma het beoogde effect. Dit vernieuwde UMS programma kan dan duidelijk worden 
ingezet als MD-instrument dat bijdraagt aan het behalen van de organisatie doelstellingen. 
 
Verder is duidelijk geworden dat er grote discrepantie bestaat tussen de definities die de 
verschillende respondenten hebben gegeven van wat zij zien als de ‘Utrechtse Manier’. Ook 
onder de deelnemers blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over wat de ‘Utrechtse Manier’ 
precies inhoudt. 
 
Hierop aansluitend is het zeer van belang om de Utrechtse Manier binnen de UMS duidelijk te 
operationaliseren en implementeren. Een van de speerpunten in het ontwerp van de UMS is de 
Utrechtse Manier, en het overbrengen hiervan. Op zichzelf is dit een goed idee, aangezien 
men er ook van overtuigd is dat het hebben van deze manier het bereiken van doelen zoals 
meer resultaatgericht werken bevordert. Dit zal echter nooit gaan werken indien er binnen de 
organisatie geen overeenstemming bestaat over wat deze Utrechtse Manier exact is, en op 
welke manier men hem in de UMS het beste kan overbrengen op de deelnemers. Mijn advies 
is dan ook om in de UMS-raad een concept op te stellen van wat de Utrechtse Manier is, en 
hoe deze over te brengen, om dit vervolgens in samenwerking met ’t Bureau  te 
implementeren in het UMS programma. 
 
 
Hiernaast is gebleken dat de trainers problemen ervaren betreffende de selectieprocedure, en 
het niveauverschil van de deelnemers aan de UMS.  
 
Daarom kom ik met een praktisch advies om de manier waarop de leergangen op dit moment 
worden samengesteld eens kritisch te bekijken. Door meerdere respondenten, uit 
verschillende delen van de organisatie is in dit onderzoek naar voren gebracht dat de 
samenstelling van de groepen op dit moment niet altijd even ideaal is. Het niveau verschil is 
vaak groot, waardoor de leermomenten van zowel de personen op een hoger niveau, als de 
personen op een lager niveau belemmerd worden. Daarnaast ontstaat er vaak wrijving tussen 
deze personen, omdat ze een heel andere benadering van de zaak hebben door hun verschil in 
denkkader. Door verschillende respondenten is geopperd dat het werken met een intake een 
goed idee zou zijn, hierdoor wordt te veel niveau verschil voorkomen, en kan direct ook de 
motivatie van de deelnemer geschat worden. Naar aanleiding van dit onderzoek is er niet 
voldoende inzicht om te kunnen stellen dat een dergelijke opzet voor de gemeente Utrecht in 
de praktijk haalbaar is. Dit moet apart onderzocht worden. Indien praktisch mogelijk zou het 
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voor het verloop van de UMS een grote verbetering zijn om de indeling van de UMS 
leergangen op bovengenoemde wijze aan te passen.  
 
Hierop aansluitend kan worden gewezen op de vraag naar een vervolgopleiding. Vele 
deelnemers zijn na deelname aan de UMS gestimuleerd en gemotiveerd geraakt om verder 
door te leren, echter momenteel is er voor deze personen binnen de organisatie geen aanbod 
voor een verdere opleiding. Het idee is om de opzet van de UMS te veranderen. Men zou de 
scheiding tussen nieuwe en zittende leidinggevenden los kunnen laten. In plaats daarvan 
wordt de UMS een soort paraplu waaronder opleidingen op verschillende niveaus aangeboden 
worden. Dit, inclusief een aparte opleiding voor managers die nieuw zijn binnen de 
organisatie specifiek gericht op het leren kennen van de organisatie. De nieuwe manier van 
indelen van de leergangen met behulp van intake gesprekken zou prima binnen deze opzet 
passen. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de wens voor een dergelijke opzet al langer leeft 
binnen de UMS-raad, en de sector PO&I. Mijn aanbeveling is in deze dan ook dat er verder 
onderzocht moet worden of de gemeente Utrecht de middelen heeft om een dergelijke opzet 
van de UMS van de grond te krijgen.  
 
Over de vorm van de UMS zijn de deelnemers over het algemeen tevreden. Het voornaamste 
probleem hierbij was de intervisie, deze bijeenkomsten verlopen niet naar behoren, en 
hierover zijn de deelnemers dan ook niet te spreken. Suggesties ter verbetering zijn 
bijvoorbeeld de vrijblijvendheid van dergelijke bijeenkomsten verminderen zodat de 
deelname en het effect verbeterd, of van te voren vaste tijden inplannen waarop deze 
bijeenkomsten plaatsvinden, zodat de vrijblijvendheid van het zelf maken van een afspraak 
verdwijnt.  
 
 
Met betrekking tot de tweejaarlijkse evaluatie is duidelijk dat dit voor deze respondenten 
vooral geldt als een instrument ter verbetering. Men wil graag toetsen of de UMS voldoende 
aansluit bij de vooraf gestelde doelstellingen. En regelmatig checken of de UMS aangepast 
moet worden aan de hand van recente organisatie ontwikkelingen. Erkend wordt ook dat het 
werken met schriftelijke evaluaties waarschijnlijk niet voldoende is om een bevredigend 
antwoord op deze vragen te achterhalen. Alle respondenten hebben positief gereageerd op de 
aanpak die in dit onderzoek gebruikt wordt. Namelijk het groepsgewijs interviewen van 
deelnemers van verschillende leergangen.  
 
 
Met betrekking tot de evaluatie kan gesteld worden dat de deelnemers geen vertrouwen 
hebben in de enquête formulieren die tot nu toe door de deelnemers aan het einde van de 
bijeenkomsten ingevuld moesten worden. Deze worden vaak te haastig aan het einde van de 
bijeenkomsten ingevuld zonder er goed over na te denken, waardoor de uitkomst 
waarschijnlijk niet echt representatief is. Men heeft aangegeven dat een mondelinge evaluatie 
aan het einde van de bijeenkomst de voorkeur heeft. Er kan dan gediscussieerd worden over 
de diverse onderwerpen, waardoor de verschillende meningen duidelijker naar voren zullen 
komen. Ook is er positief gereageerd op het plan voor een twee jaarlijkse evaluatie. Men 
denkt dat dit nuttig zou kunnen zijn voor de inhoud, en de resultaten van de UMS. De vorm 
zoals in dit onderzoek gekozen is, wordt door de deelnemers als prettig ervaren. Men vindt het 
interessant om in kleine groepjes ervaringen uit te wisselen. Ook stimuleert het kleinere aantal 
mensen in de groep tot het leveren van een bijdrage aan het gesprek.  
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In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan de vraag of de gemeente Utrecht iets kan leren 
van de andere grote gemeente met betrekking tot het vormgeven van de 2-jaarlijkse evaluatie. 
Na onderzoek bij de vier andere grote gemeenten van Nederland, is gebleken dat de aanpak 
die in andere gemeenten gebruikt wordt om MD-programma’s te evalueren ter verbetering 
niet veel verschilt van de aanpak die in dit onderzoek gebruikt is. Bij alle evaluaties is sprake 
van gebruik van zowel schriftelijke enquêtes als gesprekken met deelnemers. Verschillen die 
gevonden zijn met de aanpak in dit onderzoek is het gebruik van individuele gesprekken met 
deelnemers, en tussentijdse evaluaties. Beide zaken zijn in dit onderzoek niet aan de orde. In 
verband met de opbouw van de organisatie gemeente Utrecht in vergelijk met de andere 
gemeenten zou ik de gemeente Utrecht ook niet aanraden om deze zaken te gaan inpassen. Dit 
omdat de kosten hiervoor te hoog zijn in vergelijk met het rendement.  
 
Het advies met betrekking tot het instellen van de 2-jaarlijkse evaluatie luidt dan ook dat, 
concluderend kan worden gesteld dat de aanpak die in dit onderzoek ter evaluatie gevolgd is 
door alle betrokken partijen zeer goed ontvangen is. Het is praktisch gezien goed uitvoerbaar 
gebleken, en de reacties van de respondenten waren immer enthousiast. Ook is gebleken dat 
deze aanpak zorgt voor een grote hoeveelheid aan informatie die zeer nuttig is voor 
verbeteringen van het programma. Uit het onderzoek van de evaluatieprogramma’s  van de 
andere grote gemeenten is gebleken dat de aanpak die in dit onderzoek gebruikt is sterke 
overeenkomsten vertoont met de aanpak die daar ter plaatse toegepast wordt. Er is niet 
gebleken dat de andere gemeenten op dit gebied iets te bieden hebben dat de gemeente 
Utrecht in haar eigen evaluatie programma kan gaan implementeren. Ik raad de gemeente 
Utrecht dan ook aan om de methode van onderzoek zoals die in dit onderzoek gebruikt is als 
uitgangspunt te nemen voor het ontwerp van hun 2-jaarlijkse evaluatie. Daarnaast zou er in 
het onderzoek iets meer aandacht moeten komen voor het functioneren van de deelnemer 
binnen zijn eigen werkzaamheden, waarbij ook de directe leidinggevenden betrokken worden. 
Dit zou vooral van belang zijn indien bovenstaande advies met betrekking tot meer 
betrokkenheid van de directe leidinggevende opgevolgd wordt. Deze zal dan namelijk een 
goed zicht hebben op het effect van deelname aan de UMS. Dit kan zeer van belang zijn voor 
het aandragen van verbeterpunten in het programma. Ook zou tijdens de evaluatie veel 
aandacht moeten zijn voor de vraag of de UMS als instrument binnen de gehele organisatie 
inderdaad strategisch gezien effect oplevert.  
 
 
Ten slotte is er het algemene advies om de populariteit van de UMS binnen de organisatie te 
vergroten. Er zijn tijdens het onderzoek vaak opmerkingen opgevangen die betrekking hadden 
op het feit dat men door collega’s en leidinggevenden niet gestimuleerd of gemotiveerd werd 
om deel te nemen aan de UMS. Veel mensen zagen het als niet noodzakelijk, en overbodige 
tijdverspilling. Dit moet veranderen, de UMS moet een prestige project worden, waar mensen 
trots op zijn wanneer ze eraan deel mogen nemen. Dit is nodig om de UMS tot een succesvol 
instrument te maken. Dit hangt samen met het feit dat er vanuit de direct leidinggevenden van 
de deelnemers meer aandacht moet komen voor wat er precies gedaan wordt tijdens deelname 
aan de UMS en hoe dit kan bijdragen aan het goed functioneren van de deelnemer tijdens zijn 
normale werkzaamheden. Dit stelt ook Lawrie (1989) in zijn artikel  “Selling Management 
Development to Managers” Volgens hem is management development iets dat niet alleen 
overgelaten moet worden aan de personeelsafdeling van een organisatie. De managers en 
direct leidinggevenden van de deelnemers moeten zich er ook bij betrokken voelen, anders 
kan het nooit een succesvol instrument zijn. Lawrie stelt dat het vooral van belang is dat de 
direct leidinggevenden van de deelnemers aan een MD-programma op de hoogte zijn van wat 
er in het programma besproken en geleerd wordt. Belangrijk is hierbij ook dat deze 
leidinggevenden een manier vinden om personen die het geleerde goed in praktijk brengen te 
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kunnen belonen. Op die manier wordt het een succesvol instrument. Dit sluit direct aan bij 
wat de respondenten in dit onderzoek naar voren brachten over het gebrek aan betrokkenheid 
van andere personen in de organisatie bij deelname aan de UMS. Meer betrokkenheid 
stimuleert de deelnemers, en zorgt ook voor een betere leerervaring. Wanneer iemand 
gedwongen wordt om het geleerde in praktijk te brengen zal het effect ervan vele malen groter 
zijn, dan wanneer men een houding heeft die zegt; ‘vergeet maar wat je geleerd hebt en ga op 
de oude voet verder’. Ik raad de gemeente Utrecht dan ook aan om binnen de organisatie de 
UMS te promoten als een instrument waar niet alleen de deelnemer maar de hele organisatie 
profijt van heeft. 
 
 
Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het is echter bijna onmogelijk om 
een onderzoek uit te voeren zonder dat er een aantal punten van discussie aan te wijzen zijn. 
Dat geldt ook voor dit onderzoek.  
 
Ten eerste zijn de doelstellingen die de organisatie voor de start van de UMS opgesteld heeft 
wel bekeken, maar de operationalisering hiervan niet. Dit heeft te maken met het feit dat de 
afdeling die dit voor zijn rekening heeft genomen niet wilde meewerken aan dit onderzoek. 
Het initiatief voor dit onderzoek ligt bij de sector PO&I. Zij hebben het kader waarbinnen de 
UMS ontwikkeld moet worden weergegeven. Daarnaast hebben zij ook de doelstellingen 
hierbij opgesteld. Vervolgens is ’t Bureau de verantwoordelijke afdeling voor het vertalen van 
deze doelstellingen naar daadwerkelijke modules, en bijeenkomsten. Zij zijn dus 
verantwoordelijk voor het verdere ontwerp van de UMS zoals hij in de praktijk gebracht 
wordt. Aangezien er in dit onderzoek veel aandacht wordt besteed aan de vraag of de 
doelstellingen die vooraf opgesteld zijn behaald worden, zou het interessant geweest zijn om 
de vertaalslag die ’t Bureau gemaakt heeft van de doelstellingen naar de inhoud te bestuderen. 
Op die manier kan namelijk exacter bekeken worden wat er mis gaat wanneer geconcludeerd  
wordt  dat een doelstelling niet behaald is. ’t Bureau heeft echter aangegeven geen tijd te 
hebben om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Daarom is er alleen uitgegaan van de 
doelstellingen zoals die in het programma boekje vermeldt staan. Het was daardoor niet 
mogelijk om te achterhalen welke programmapunten in verband stonden met welke 
doelstelling.  
 
Daarnaast zou het topic efficiëntie dat in het hoofdstuk resultaten behandeld wordt eigenlijk 
ook aan de hand van personeelskengetallen bekeken moeten worden. Na overleg met de 
verantwoordelijke persoon binnen de gemeente bleek het echter onmogelijk om de benodigde 
personeelskengetallen in handen te krijgen. Vandaar dat deze in dit onderzoek buiten 
beschouwing gebleven zijn. 
 
Na het doen van dit onderzoek is gebleken dat de keuze voor het interviewen van de UMS-
raadsleden misschien niet de beste keuze was. Bij het opzetten van dit onderzoek leek dit een 
logische keuze, die ook door de begeleiding vanuit de gemeente werd ondersteund. Dit gezien 
de positie van de UMS raad als controlerend orgaan. Officieel is dit een adviserend orgaan, 
dat overlegt over de vorderingen van de UMS, en hoe de UMS in de toekomst ingericht zal 
moeten worden. Achteraf blijkt echter dat deze personen weinig kennis hebben over de 
resultaten die door de UMS behaald worden. In een nieuw onderzoek zou ik dan ook aanraden 
om de leidinggevenden van de deelnemers te interviewen. Wellicht dat zij meer kijk hebben 
op de resultaten die deelnemers geboekt hebben door deelname aan de UMS. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat zij beter antwoord kunnen geven op de vragen over de invloed van de 
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UMS op de organisatie doelstellingen, omdat deze strategische invalshoek waarschijnlijk te 
ver van hun dagelijkse werkzaamheden afstaat om ermee bezig te zijn.  
 
Ten slotte moet nogmaals opgemerkt worden dat het hier gaat om een onderzoek dat alleen 
betrekking heeft op de UMS, en de gemeente Utrecht. Naar aanleiding van dit onderzoek 
kunnen dus geen generaliseerde uitspraken worden gedaan over een van de onderwerpen die 
erin aan bod komen.  
 
Tot slot het belangrijkste advies. De UMS is een mooi instrument dat zeker moet blijven 
voortbestaan. Zoals ook uit vele interviews is gebleken moet er echter wel iets veranderen om 
ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt. Mijn belangrijkste advies is dan ook, blijf vol 
enthousiasme en goede moed aan dit instrument werken. Dan zal het blijven bestaan, en 
steeds betere resultaten leveren. Kortom UMS leer door, en blijf dit doen. 
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