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Samenvatting
Onderzoeksorganisatie Simavi bevindt zich in een steeds veranderende omgeving. Het huidige
overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat zij in allianties moet samenwerken om in aanmerking te
komen voor overheidssubsidie. Simavi neemt daarom deel in twee allianties die beiden succesvol
door de aanvraagprocedure zijn gekomen. Behalve dat dit positief is voor het budget en de
mogelijkheden van Simavi, kost deze formele samenwerking ook veel tijd en afstemming.
Vraagstelling van dit onderzoek is daarom: “Wat betekent het werken in allianties voor Simavi, en
welke culturele factoren spelen hierbij een rol?”
Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd bij Simavi aan de hand van documentanalyse, observaties en
interviews. Dit onderzoek focust voornamelijk op de WASH alliantie, bestaande uit Simavi
(penvoerder), Akvo, Rain Foundation, AMREF Flying Doctors, Waste en ICCO. De sterke verschillen
tussen de organisaties in hun manier van werken, hun organisatiecultuur en grootte maakt het
afstemmen van het werk soms moeilijk. Na een periode van anderhalf jaar veel overleggen,
afspraken maken, voorbereiden en vooral het schrijven van uitgebreide stukken voor DGIS hoopt de
alliantie nu verdere slagen te kunnen maken in het versterken van de samenwerking en een
daadwerkelijke meerwaarde te creëren in het werk dat zij samen doen in het Zuiden.
Uit de analyse blijkt dat de alliantie onder leiding van Simavi op een aantal punten beter
georganiseerd zou kunnen worden. De alliantie moet helder kunnen formuleren waarom zij willen
samenwerken in een duidelijke en eenduidige strategie. Daarnaast moeten er duidelijke procedures
en systemen worden ontwikkeld die dienen als basis van de samenwerking en daardoor de
samenwerking kunnen vergemakkelijken en de vertrouwensrelatie ondersteunen. De relatie in de
alliantie is over het algemeen goed en Simavi wordt gezien als een natuurlijke penvoerder. Zij kan
echter sterker de leiding nemen en processen strakker managen.
De manier waarop Simavi in de alliantie leiding geeft is te verbinden aan haar organisatiecultuur.
Simavi is een oude en kleine ontwikkelingsorganisatie die lang heeft vastgehouden aan een
traditionele manier van werken. De organisatie heeft een sterke familiaire cultuur waarbinnen op
informele wijze wordt samengewerkt en besluiten worden genomen. Recentelijk is deze informaliteit
onder druk komen te staan door de professionalisering en de snelle groei van Simavi. Vooral de
programma medewerkers bij Simavi merken veel veranderingen in hun werk. Zij kunnen niet langer
hun werk zelfstandig uitvoeren en moeten steeds meer werken in een netwerk. Zij moeten hierbij
nieuwe vaardigheden aanleren, zoals proces- en relatievaardigheden. Steeds meer moeten zij
kunnen onderhandelen, samenwerken en hun werkzaamheden verantwoorden en afstemmen met
andere NGO’s in Nederland en de alliantie.
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1. Inleiding
“Hoewel onder de Nederlandse bevolking het draagvlak voor ontwikkelingshulp nog steeds groot is,
nemen de twijfels toe” schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2010). De
discussie rondom het nut van ontwikkelingssamenwerking, is door de nieuwe regering in Nederland
verder aangescherpt. Flinke bezuinigingen en een focus op minder landen en minder thema’s zijn het
gevolg.
Ontwikkelingsorganisaties in Nederland bevinden zich in een sterk veranderende omgeving, mede
dankzij het nieuwe overheidsbeleid. Er worden nieuwe en strengere eisen aan hen gesteld, wanneer
zij subsidieaanvragen indienen. Al in het vorige kabinet is een start gemaakt om de inrichting van het
werkveld van de Nederlandse NGO’s aan te passen. De overheid wil versnippering van de hulp tegen
gaan. Door slechts nog in allianties subsidieaanvragen te kunnen indienen, wordt de
ontwikkelingssector gedwongen nauwer samen te werken.
In deze context bevindt ook onderzoeksorganisatie Simavi zich. Deze ontwikkelingsorganisatie
bestaat sinds 1925 en richt zich voornamelijk op het thema (preventieve) gezondheid, water en
sanitatie. In de beginjaren bestond het werk van de organisatie uit het verschepen van middelen voor
westerse zendingsartsen in Nederlands Indië. In de loop der jaren verschoof de steun van Simavi naar
andere landen en andere gezondheidsgerelateerde projecten, zoals de aanleg van water- en sanitaire
voorzieningen. Uiteindelijk verdwenen de Nederlandse artsen en verpleegkundigen en de
containerschepen. In plaats daarvan ontstond een nieuwe doelgroep van lokale initiatieven en lokale
middelen (Simavi, 2010a). Tegenwoordig is Simavi een organisatie die vanuit haar kantoor in Haarlem
actief is voor lokale gezondheidsprojecten in Azië en Afrika. Zij ontvangt overheidssubsidie via het
Medefinancieringsstelsel, maar is voor bijna twee derde van haar financiën onafhankelijk van de
overheid (Simavi, 2009a, p. 87).

1.1. Context
De huidige regerende partijen in Nederland streven naar een mindering van ontwikkelingshulp. De
gedogende partij, de PVV, pleit voor afschaffing van de hulp. Zodoende heeft
ontwikkelingssamenwerking in het huidige kabinet geen hoge prioriteit. Er is geen Minister van
Ontwikkelingssamenwerking aangesteld. De verantwoordelijkheid voor dit onderwerp ligt bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Een aantal maatregelen, dat binnen de vorige regering tot stand is gekomen, wordt door het nieuwe
kabinet verder uitgewerkt, zoals het Medefinancieringsstelsel. Bovenal wordt er bezuinigd en ook
binnen het Medefinancieringsstelsel is dus minder subsidie te verdelen. De bijdrage van Nederland
aan ontwikkelingssamenwerking gaat terug van 0,8 naar 0,7 procent van het BNP, wat neerkomt op
een bezuiniging van 1,9 miljard euro. Het nieuwe regeerakkoord beschrijft: “Uitgangspunt *…+ is te
gaan van hulp naar investeren, met als doel zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden. Het kabinet zet
daartoe in op coherentie van beleid, economische groei en handelsbevordering” (Regering, 2010a).
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Sinds 2007 is het Medefinancieringsstelsel (MFS) ontstaan door een samenvoeging van het vroegere
Medefinancieringsprogramma (MFP) en de Thematische Medefinanciering (TMF). Het MFS is het
meest omvangrijke subsidiestelsel in Nederland en in tegenstelling tot eerdere subsidiestelsels
programmagebonden, dat wil zeggen dat het ontvangen geld aan specifieke programma's moet
worden besteed en hier regels voor zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over verantwoording. In 2010 is
verdergegaan met dit subsidiestelsel (MFS II) (Regering, 2010b). Dit subsidiestelsel zorgt er ook voor
dat Nederlandse NGO's met elkaar binnen allianties moeten gaan samenwerken. In totaal ontvangen
19 allianties overheidssubsidie voor de periode van 2011-2015. Hiermee wordt een poging gedaan
om het maatschappelijk middenveld overzichtelijker te maken en te zorgen dat de verschillende
organisaties beter met elkaar gaan samenwerken en hun werkzaamheden op elkaar gaan
afstemmen.
In 2010 is het rapport 'Minder pretentie, meer ambitie – Ontwikkelingshulp die verschil maakt' van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verschenen. Dit rapport is als leidraad
gebruikt voor de recente ontwikkelingen in het overheidsbeleid. Belangrijke conclusies van dit
rapport zijn dat er voorbij klassieke hulp moet worden gekeken, door bijvoorbeeld mondiale thema’s
meer coherent aan te pakken en de hulp te professionaliseren. Het rapport is daarnaast kritisch over
de toekomst van de Nederlandse NGO. Het medefinancieringsstelsel waarbij zuidelijke NGO's geld
ontvangen via Nederlandse NGO's heeft haar einde volgens de WRR bijna bereikt. Nederlandse
NGO's moeten hun meerwaarde nadrukkelijker vorm geven door middel van specialisatie en
concentratie. Ze kunnen bijvoorbeeld een grotere rol vervullen in het lobbyen voor de mondiale
thema's die ontwikkeling zullen stimuleren (WRR, 2010, p.13-14).

1.2. Casus
Simavi heeft haar twee allianties beloond gezien met ongeveer 100 miljoen euro. De WASH alliantie
heeft voor de komende periode van vijf jaar 51,2 miljoen euro toegewezen gekregen. Deze alliantie
bestaat uit Simavi (penvoerder), Akvo, AMREF Flying Doctors, ICCO, Rain Foundation en Waste. De
alliantie is actief op het gebied van Water, Sanitatie en Hygiëne (AMREF Flying Doctors, 2010).
Daarnaast is Simavi ook onderdeel van de SRHR Alliantie, deze bestaat uit de World Population
Foundation (penvoerder), AMREF Flying Doctors, Choice, Dance4Life, Rutgers Nisso Groep en Simavi.
Het programma ter bevordering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van
mensen in Afrika en Azië kreeg 50,7 miljoen euro toegewezen (Simavi, 2010b). Deze bedragen zijn
begin 2011 na herberekeningen nog met een aantal procent naar beneden bijgesteld door de
overheid.
Voor Simavi is het van belang de komende jaren vorm te geven aan het werken binnen de allianties.
De leden van de allianties kunnen elkaar verder helpen en gezamenlijk thema's aanpakken, wat de
efficiëntie ten goede kan komen. Het samenwerken vergt echter ook meer onderhandeling en
afstemming. Vanwege nieuwe en strenge eisen heeft de aanvraag van de gezamenlijke subsidie
Simavi veel werklast gegeven (Simavi, 2009a, p. 96). Uiteindelijk is zij vrij succesvol door de selectie
gekomen, beide allianties kregen rond 75 procent van hun aanvraag gehonoreerd.
“Simavi voldoet goed aan de gestelde criteria en heeft het voordeel dat wij al veel samenwerken en
dat de visie en het beleid van de overheid nauw aansluit op onze eigen strategische visie. De mate
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waarin vooraf gedetailleerde afspraken en plannen voor 5 jaar moeten worden vastgelegd met alle
betrokken partijen is echter een zeer grote last. (…) Het is een uitdaging de beleidsvrijheid van de
partners die wij nastreven, ruimte te blijven geven. Ook moet nu met partners in Nederland in korte
tijd verregaande overeenstemming worden gevormd, terwijl de invalshoek, werkwijze en cultuur van
de organisaties erg verschillen” (Simavi, 2009a, p. 67). Simavi geeft in voorgaand citaat aan dat de
samenwerkingsrelaties verschillende uitdagingen met zich meebrengen. Bovendien is Simavi
voortdurend in ontwikkeling. Dit legt veel druk op de medewerkers van Simavi (Simavi, 2009a, p. 65).
Simavi is een organisatie in een snel veranderende context. De invloeden van haar omgeving hebben
verregaande gevolgen voor de manier waarop zij haar werk inricht en de wijze waarop zij haar
doelen kan verwezenlijken. “Werken in allianties, programmatisch werken, programmagebonden
subsidies, mobiliseren van mensen in Nederland: het zijn alle nieuwe ontwikkelingen binnen Simavi.
Om dit goed te kunnen managen en kwaliteit te kunnen blijven garanderen is het nodig de ambities
enigszins te beperken” (Simavi, 2009a, p. 80).

1.3. Doelstelling
Doel van het onderzoek is onderzoeksorganisatie Simavi inzicht geven in de manier van werken van
de organisatie en haar medewerkers, en de veranderingen die daarbinnen plaatsvinden als gevolg
van het samenwerken binnen allianties. Omdat deze vorm van samenwerken voor de organisatie
nieuw is, is het goed om te onderzoeken wat dit alles precies betekent voor de medewerkers van
Simavi en hun manier van werken. Simavi heeft de laatste jaren grote veranderingen doorgemaakt
en is sterk gegroeid. Een uitgebreide analyse van het vraagstuk kan Simavi laten zien hoe de
organisatie er voor staat. Wellicht kan het onderzoek ook leiden tot inzichten die een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking binnen de allianties. Met een beter begrip van de
organisatie(cultuur) is het mogelijk om beter geïnformeerde keuzes te maken om de organisatie
verder te helpen (Martin en Frost, 1996 in: Keyton, 2005, p. 78).

1.4. Vraagstelling
Dit onderzoek is een ‘casestudy’. Ze bestudeert een casus, een natuurlijke situatie zoals deze zich
voordoet bij onderzoeksorganisatie Simavi. Deze vorm van onderzoek is heel geschikt voor de
analyse en evaluatie van een praktijkprobleem, in dit geval de betekenis van nieuwe wetgeving
betreffende overheidssubsidie.
De vraagstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
Wat betekent het werken in allianties voor Simavi, en welke culturele factoren spelen hierbij een rol?
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2. Methodologische verantwoording
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. De keuze voor onderzoeksmethoden zijn binnen dit
onderzoek gestoeld op een wetenschapsfilosofische benadering. De visie van een onderzoeker op de
wetenschap heeft invloed op de onderzoeksmethoden en de manier van onderzoek doen. Dit
hoofdstuk beschrijft daarom het wetenschappelijke kader van dit onderzoek.

2.1. Wetenschappelijke positionering
De verschillende opvattingen over wetenschappelijk onderzoek bestaan uit aannames over de sociale
werkelijkheid en over de wijze waarop men deze werkelijkheid kan leren kennen en begrijpen via
onderzoek. Deze wetenschapsfilosofische achtergronden hebben invloed op de onderzoekspraktijk
(Boeije, 2005, p. 18). Dit onderzoek gaat uit van het interpretatieve paradigma. De uitgangspunten
van deze stroming passen goed bij het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek en bij de
doelstellingen van deze specifieke 'casestudy’. De vraagstelling van interpretatief onderzoek richt
zich op de betekenissen die mensen geven aan hun sociale context en is geformuleerd om het
perspectief van de onderzochte persoon te leren kennen en te beschrijven (Boeije, 2005, p. 27).
Binnen het interpretivisme wordt de sociale werkelijkheid geconstrueerd door taal en interacties
tussen mensen. Deze stroming gaat ervan uit dat de sociale wereld hierdoor niet op dezelfde manier
te kennen is als de natuurkundige wereld. In de sociale wereld bestaan geen universele wetten. De
sociale werkelijkheid wordt door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd en
geconstrueerd. Betekenisgeving en kennis zijn daarom specifiek en contextgebonden. De kennis die
wij hebben is afkomstig en afhankelijk van interpretaties die wij hebben van onze waarnemingen
(Hatch en Yanow in: Tsoukas en Knudsen, 2003, p. 70). Ieder individu is daarnaast in het bezit van a
priori kennis. Deze kennis bestaat uit alle eerdere ervaringen, educatie, invloeden van de
gemeenschap en personaliteit (Hatch en Yanow in: Tsoukas en Knudsen, 2003, p. 65-67). A priori
kennis beïnvloedt de manier waarop je naar de sociale wereld kijkt en deze interpreteert. Dit heeft
tevens als gevolg dat de onderzoeker zich binnen interpretatief onderzoek kenbaar moet maken,
omdat ook hij a priori kennis meeneemt in het onderzoek (Van Maanen in: Tsoukas en Knudsen,
2003, p. 77). Dit wordt verder besproken in de reflectie op de rol van de onderzoeker.
De interpretatieve school heeft twee tradities, de naturalistische en de kritische studie van
organisatie. Naturalistisch onderzoek, in tegenstelling tot kritisch onderzoek, heeft als doel de
organisatie te begrijpen en beschrijven zoals deze zich in de realiteit voordoet, zonder een oordeel te
hebben over hoe het zou moeten zijn (Putnam, 1983 in: Keyton, 2005, p. 79). Dit onderzoek zal de
realiteit zoals deze zich bij Simavi voordoet zonder waardeoordeel beschrijven en is dus een
naturalistische studie.
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2.2. Kwalitatief onderzoek
Omdat interpretatief onderzoek erachter wil komen wat de betekenissen en ervaringen van de
onderzochte personen zijn, zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden vereist die een analyse van
persoonlijke verhalen en betekenissen mogelijk maken. Boeije (2005) geeft de volgende definitie van
kwalitatief onderzoek: ‘In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te
maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze
zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken
om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel
om het te beschrijven en waar mogelijk te verklaren’ (p. 27). Uitgangspunt van kwalitatief onderzoek
is dat mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving (en die van de organisatie). Op basis van
die betekenisgeving kunnen zij hun ervaringen plaatsen en begrijpen (Boeije, 2005, p. 31).
Omdat binnen kwalitatief onderzoek een diepe analyse wordt gemaakt, die met behulp van
verschillende benaderingen verklaard en geïnterpreteerd kan worden, is het gebruikelijk om een
beperkt aantal situaties en personen te onderzoeken (Boeije, 2005, p. 32). De beperking zorgt ervoor
dat een dieper begrip ontstaat. De analyse van de sociale omgeving gebeurt door middel van een
open onderzoeksprocedure, het ‘veld’ bepaalt gedurende het onderzoeksproces het verloop van het
onderzoek. De gegevens uit het veld bestaan voornamelijk uit teksten, bijvoorbeeld getranscribeerde
interviews of organisatiedocumenten. In de analyse worden deze gegevens tegen de literatuur
geplaatst, dit is volgens de inductieve methode. Bij de inductieve methode bepaalt de verzamelde
data de analyse en het gebruik van literatuur.

2.3. Dataverzameling
Zoals hiervoor is beschreven is dit onderzoek op inductieve wijze uitgevoerd. Ik ben als onderzoeker
zo open mogelijk het ‘veld’ in gegaan. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van drie verschillende
kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het gebruik van verschillende methoden van dataverzameling
heet triangulatie. Door middel van triangulatie kan een betere analyse worden gemaakt van de
verschillende uitingen van culturele aspecten.

2.3.1. Triangulatie
De verschillende onderzoeksmethoden van triangulatie in dit onderzoek zijn observaties, interviews
en documentanalyse. Ik heb de voorkeur gegeven aan het starten met observaties en de
tekstanalyse. Dit heeft mij in het begin van het onderzoek een beter inzicht in de organisatie
gegeven. De verkregen informatie heeft mij vervolgens geholpen bij het opstellen van de topiclijst
voor de interviews (Driskill en Brenton, 2005, p. 67).
De observaties vonden plaats bij vergaderingen van de alliantie en vergaderingen van de Afdeling
Programma's. Ik ben bij twee alliantievergaderingen aanwezig geweest en bij drie
afdelingsvergaderingen bij Simavi. Tijdens de observaties heb ik gelet op de sfeer, de communicatie,
het proces, de omgeving en de inhoud. Daarnaast heb ik fieldnotes gemaakt van mijn ervaringen bij
Simavi op kantoor. Ongeveer twee dagen per week ben ik aanwezig geweest op het kantoor in
Haarlem. Dit heeft mij geholpen een beter beeld te vormen van de organisatie(cultuur), en hierdoor
heb ik de (werk)sfeer op het kantoor van dichtbij ervaren. Desondanks heb ik geprobeerd als
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buitenstaander naar de organisatie te blijven kijken en was ik bekend in de organisatie als
onderzoeker. Daarom heb ik de observer-participant rol gehad (Driskill en Brenton, 2005, p. 75).
Naast observaties heb ik gebruik gemaakt van verschillende organisatiedocumenten, zoals het
jaarverslag, de strategische visie, het organigram en medewerker tevredenheidonderzoeken. In deze
documenten heb ik relevante informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld de structuur van de
organisatie, de communicatie en de positie die de organisatie graag in wil nemen. Ik heb deze teksten
voornamelijk geanalyseerd op de inhoud en context.
Ten slotte heb ik zestien interviews afgenomen, waarvan elf interviews met medewerkers van
Simavi. Dit waren vooral medewerkers van de Afdeling Programma’s. Zij konden mij vanuit hun
betrokkenheid bij de allianties veel informatie geven. Tevens is er met drie medewerkers van de
andere afdelingen van Simavi gesproken. Afhankelijk van beschikbaarheid is er geprobeerd een zo
goed mogelijke verspreiding te bereiken tussen leidinggevenden, senior en junior medewerkers en
lengte van werkzaamheid bij Simavi. De nadruk ligt in het onderzoek zodoende op de programma
medewerkers. De overige vijf interviews zijn afgenomen met een aantal medewerkers van andere
leden van de WASH alliantie. Ik ben als onderzoeker in de maillijst van de WASH
programmavergaderingen toegevoegd en heb uit deze lijst een aantal mensen benaderd. Veelal
mensen aan wie ik al eerder tijdens de observaties was voorgesteld. Ik heb medewerkers van vier
verschillende organisaties gesproken, bij één organisatie heb ik twee medewerkers kunnen
interviewen. Gezien de drukke schema’s van de meeste respondenten is de uiteindelijke keuze vooral
afhankelijk geweest van beschikbaarheid.
De interviews zijn halfgestructureerd uitgevoerd. Ik heb van tevoren een aantal topics opgesteld 1.
Deze topics heb ik gedurende de interviews gebruikt als rode draad. Op deze manier heb ik de
inhoud van de interviews richting kunnen geven. Ik heb daarom meer relevante informatie uit de
interviews kunnen halen. Desondanks heb ik door het open karakter van de interviews ruimte
gelaten aan de respondent en zijn of haar interpretatie van de topics. Door middel van open vragen
en doorvragen heeft de respondent veel kunnen vertellen over eigen ervaringen en interpretaties.
De interviews zijn nadien volledig uitgetypt, ofwel getranscribeerd. Dit heeft geholpen om de
resultaten te ordenen en coderen in de analyse.

2.4. Analyse
Na de dataverzameling is een analyse gemaakt van de data. Daarbij heb ik de definitie van Boeije
(2005) gehanteerd: ‘Analyseren is de uiteenrafeling van de gegevens over een bepaald onderwerp in
categorieën, het benoemen van deze categorieën met begrippen, en het aanbrengen en toetsen van
relaties tussen de begrippen in het licht van de probleemstelling’ (p. 63). Dit betekent dat ik in de
data fragmenten heb onderscheiden en deze fragmenten bij elkaar heb gesorteerd onder
verschillende categorieën en coderingen. Op deze manier heb ik inzicht verkregen in de belangrijkste
elementen van de data en heb ik deze categorieën vervolgens tegen bestaande wetenschappelijke
literatuur kunnen plaatsen.

1

Zie bijlage 1: Topiclijst (Simavi) en Bijlage 2: Topiclijst 2 (Extern)
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Het analyseren van de data bestaat uit twee activiteiten, het denken en het doen (Boeije, 2005, p.
70). Ik heb veel nagedacht over de rijkheid van de verzamelde data en hoe ik daarmee antwoorden
kon formuleren op de onderzoeksvraag. Het doen bestond daarnaast voornamelijk uit het zorgvuldig
coderen, schematiseren en visualiseren van de data (Boeije, 2005, p. 70-71). Het denken en doen
heeft elkaar een aantal keren afgewisseld. Ik heb steeds gereflecteerd op de bruikbaarheid van mijn
onderzoeksgegevens en tussen het afnemen van de interviews een aantal topics veranderd,
weggelaten of toegevoegd. Deze tussentijdse reflecties hebben mij laten zien wat ik als onderzoeker
nog niet wist en wat ik nog moest verifiëren. Al tijdens het verzamelen van de data zijn dus reflecties
gemaakt op de beantwoording van de onderzoeksvraag. Dit onderzoek is voornamelijk inductief
uitgevoerd, toch heb ik daarnaast van tevoren een aantal theoretische concepten, ‘sensitizing
concepts’, beschreven. Ook deze concepten hebben het onderzoek richting en focus gegeven (Boeije,
2005, p. 73). Ik ben steeds terug gegaan naar deze theoretische concepten en heb aan de hand van
de verzamelde data gedurende het onderzoek steeds nieuwe en aanvullende literatuur gezocht. Deze
cyclische manier van inductief onderzoek heeft geholpen bij het exploreren van het thema en de
uiteindelijke analyse.

2.5. Kwaliteitscriteria
In wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk om de navolgbaarheid van de onderzoeker hoog te
houden. Daarom heb ik een aantal afwegingen gemaakt op basis van de wetenschapsfilosofische
positionering van het onderzoek en de keuze voor de onderzoeksmethoden. Criteria voor de
kwaliteit van dit onderzoek zijn hierbij de betrouwbaarheid, de interne en externe validiteit en de
bruikbaarheid van het onderzoek. Deze worden hier besproken.

2.5.1. Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid in wetenschappelijk onderzoek is afhankelijk van de waarnemingen en de kans
dat deze zijn beïnvloed door toevalligheden of fouten. Kwalitatief onderzoek is methodisch minder
gestandaardiseerd door het open karakter en de inductieve methode. De cyclische manier van
onderzoek doen verkleint echter de kans op fouten. Een ander punt van discussie is objectiviteit.
Objectiviteit is binnen organisatieonderzoek nastreefbaar, maar in zijn geheel onmogelijk te
bereiken. De interpretatieve stroming gaat ervan uit dat niets volledig objectief kan zijn. Kennis is
altijd subjectief door menselijke betekenisgeving. Daarnaast heeft a priori kennis ook invloed op de
interpretaties die mensen geven aan hun omgeving. In dit onderzoek wordt dan ook een subjectieve
interpretatie en representatie gegeven van wat er wordt geobserveerd, maar door dit op een
cyclische, collectieve en inzichtelijke manier vorm te geven is de interpretatie niet slechts door één
individu gedeeld (Martin in: Tsoukas en Knudsen, 2003, p. 397). Triangulatie verkleint daarnaast
eveneens de kans op fouten in de interpretaties, doordat er vergelijking mogelijk is tussen de
verzamelde data. Ook dit versterkt de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Het ander dilemma van betrouwbaarheid gaat over etic en emic perspectieven. Omdat het doel van
interpretatief onderzoek is erachter te komen wat de betekenissen en ervaringen van onderzochte
personen zijn, moet de onderzoeker zich inleven in het perspectief van de respondent, het emic
perspectief (Boeije, 2005, p. 33). Martin verdedigt echter dat een werkelijk emic perspectief
onmogelijk is omdat de onderzoeker altijd een buitenstaander blijft. Bovendien kan, door middel van
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het etic perspectief, op een betere manier dingen worden opgemerkt die door anderen als ‘normaal’
worden ervaren (Martin in: Tsoukas en Knudsen, 2003, p. 399) en wordt voorkomen dat de
onderzoeker minder kritisch wordt (‘going native’) (Boeije, 2005, p.147). In beide perspectieven
zitten daarom ook aspecten van het andere perspectief. In dit interpretatieve onderzoek heb ik beide
aspecten kunnen gebruiken. Door op het kantoor aanwezig te zijn ben ik bekend geraakt in de
organisatie. Tegelijkertijd werd ik gekend als onderzoeker en dit gaf mij een observer-participant rol
(Driskill en Brenton, 2005, p. 75).

2.5.2. Interne en externe validiteit
Validiteit behandelt de vraag of de onderzoeker meet wat hij daadwerkelijk wil meten of verklaren
(Boeije, 2005, p. 145). Er bestaan veel risico’s die de validiteit van het onderzoek kunnen
verminderen. Bijvoorbeeld wanneer de gekozen onderzoeksmethoden niet de juiste informatie
opleveren of interpretaties onbewust sturing geven aan het onderzoek. Dit heb ik op een aantal
manieren geprobeerd te voorkomen. Door het gebruik van triangulatie is op drie verschillende
manieren data verzameld. Deze gegevens konden naast elkaar worden gelegd en dit heeft de kans
verkleind op afwijkende interpretaties. De geldigheid van mijn interpretatie en analyse is daarnaast
bewaakt door veel te overleggen met mijn intervisiegroep op de universiteit en de begeleiders van
het onderzoek. Zo kon ik als onderzoeker de resultaten bespreken en mijn interpretaties toetsen.
Ook binnen Simavi heb ik tussentijds de resultaten teruggekoppeld en zo een ‘member check’
uitgevoerd (Boeije, 2005, p. 150-153).
Een aandachtspunt bij kwalitatief onderzoek is dat de rol die de onderzoeker zelf speelt in de
vormgeving van de interpretatie van de gegevens, al tijdens het verzamelen van de data maar ook
tijdens de analyse. Daarom heb ik mijn methodologische keuzes inzichtelijk gemaakt en reflecteer ik
later op mijn rol als onderzoeker. Een sterk punt van kwalitatief onderzoek is de afwisseling tussen
dataverzameling en data-analyse. Ik heb in dit onderzoek ook geprobeerd af en toe een aantal
stappen terug te nemen, om daarna weer verder te gaan. Dit heb ik tussen de verschillende
interviews gedaan, door ‘member checks’ en intervisiebesprekingen. ‘Hiermee wordt erin voorzien
dat waarnemingen worden gerepliceerd (betrouwbaarheid) en dat tussentijdse interpretaties in het
vervolg van het onderzoek worden getoetst (validiteit)’ (Boeije, 2005, p. 148).
Dit onderzoek is een casestudy, dit betekent dat duidelijk in acht wordt genomen dat het onderzoek
contextspecifiek en tijdsgebonden is. Dat betekent ook dat het onderzoek niet herhaalbaar of
generaliseerbaar is en daardoor de externe validiteit minder groot is. Het doel van een etnografie,
een studie van een culturele groep, is om een diepe beschrijving te maken van de context en sociale
fenomenen te kunnen verklaren. Het doel van dit onderzoek is dan ook niet om voorspellingen,
theorieën of wetten te maken. Bovendien is het een illusie om een cultuur te generaliseren omdat
deze niet homogeen hoeft te zijn (Martin in: Tsoukas en Knudsen, 2003, p. 403-405). Door de
resultaten van het onderzoek tegen hedendaagse literatuur te plaatsen, krijgt dit onderzoek ook een
plaats in bredere context. Dit is echter niet in de eerste plaats doel van dit onderzoek, maar vergroot
wel de mogelijkheid tot theoretische generalisatie (Boeije, 2005, p. 155).
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3.5.3. Bruikbaarheid
Dit onderzoek beschrijft Simavi en de praktijk zoals die bij deze organisatie voorkomt en is daardoor
tijdsgebonden en contextspecifiek. Dit maakt ook dat het onderzoek vooral bruikbaar is voor Simavi.
De onderzoeksorganisatie kan deze analyse van de huidige situatie gebruiken als startpunt voor
verdere overwegingen en acties. Het onderzoek geeft een ‘thick description’ van de situatie bij
Simavi. Er wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de vele aspecten van de casus (Geertz, Martin
in: Tsoukas en Knudsen, 2003, p. 406). Zoals eerder beschreven zou dit onderzoek voor andere
organisaties van relevantie kunnen zijn, door de theoretische koppeling en verklaring die in de
analyse gemaakt wordt. ‘De resultaten van kwalitatief onderzoek overstijgen dikwijls de unieke
onderzoekssituatie’ (Boeije, 2005, p. 155).

2.6. Reflectie
Zoals duidelijk is geworden, heeft in interpretatief onderzoek de onderzoeker een grote invloed op
het onderzoeksproces en de richting van het onderzoek. Het is daarom belangrijk geweest om een
open blik te houden ten opzichte van de data die ik verzamelde en nog moest verzamelen. Driskill en
Brenton (2005) waarschuwen voor het trekken van vroege conclusies terwijl de data nog incompleet
is (p. 79). Ik heb voorafgaand aan het onderzoek mijn BIAS beschreven en geprobeerd mijn a priori
kennis in kaart te brengen, om te voorkomen dat deze een onbedoelde rol zouden gaan spelen in het
onderzoek. Ik zal hier reflecteren op deze gegevens.

2.6.1. Rol van de onderzoeker
Ik ben ondertussen vierdejaars student Bestuur- en Organisatiewetenschap en ik heb in mijn studie
veel kennis opgedaan van organiseren en organisaties. Ik heb twee keer eerder wetenschappelijk
onderzoek uitgevoerd tijdens deze studie en hierdoor ook ervaring opgedaan met het uitvoeren van
een wetenschappelijk onderzoek. Ik heb echter nog geen werkervaring opgedaan in een relevante
organisatie en dit heeft ervoor gezorgd dat ik het in het begin spannend heb gevonden om bij Simavi
op kantoor te zijn en bij vergaderingen aanwezig te zijn. Later voelde ik mij steeds meer op mijn plek
en op mijn gemak.
Ik heb recentelijk een half jaar International Development in Zuid-Afrika gestudeerd en ben zelf ook
ambassadeur van een kleine stichting die werk verricht in Kenia. Hierdoor heb ik kennis van en
affiniteit met het werkveld waarin Simavi werkt. Ik ken een stukje van de complexiteit en heb veel
geleerd over de moeilijkheden van het vakgebied. De huidige context van kritische geluiden in de
sector kan ik goed onderbouwen, maar ik wil de sector ook verdedigen uit principieel oogpunt. Ik
geloof in ontwikkelingssamenwerking en zou wellicht in deze sector werkzaam kunnen zijn in de
toekomst. Dit beïnvloedt ook hoe ik tegen het werk en de manier van werken van Simavi aankijk.
Haar karakter op het eerste gezicht, sober en professioneel, sprak mij aan. En ook naarmate ik de
organisatie beter leerde kennen, heb ik meer respect gekregen voor Simavi en het werk dat zij doet.
Doordat ik langer op kantoor aanwezig ben geweest heb ik moeten waken voor een onafhankelijke
blik. Maar ik denk dat ik mijn observer-participant rol goed heb kunnen behouden. Ik ben bekend
geraakt met de organisatie en haar manier van werken, maar ik ben toch altijd een buitenstaander
gebleven. Hierdoor heb ik een redelijk neutrale positie kunnen behouden.
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Natuurlijk kan een onderzoeker, dus ook ik, niet waardevrij zijn. Ik heb mijn eigen persoonlijke
achtergronden en ook de deelnemers aan het onderzoek zullen, afhankelijk hiervan, op een bepaalde
manier naar mij hebben gekeken. Dit heeft ook hun medewerking aan het onderzoek beïnvloed. Ik
ben als een buitenstaander de organisatie binnengekomen en de medewerkers van Simavi hebben
daarvoor open moeten staan. Iedere respondent zal op zijn of haar eigen manier zijn omgegaan met
mijn aanwezigheid. Maar ik heb het idee dat mijn regelmatige aanwezigheid de betrouwbaarheid van
het onderzoek goed heeft gedaan. Ik ben aan iedereen voorgesteld bij binnenkomst en kreeg
regelmatig geïnteresseerde vragen. Ik heb het idee dat men mij op een open manier dingen heeft
kunnen vertellen. De participatie van de organisatie vond ik daarom prettig en toegankelijk.
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3. Literatuur Review
3.1. Organisatiecultuur
Dit onderzoek kijkt met een culturele blik naar de onderzoeksorganisatie. Organisatiecultuur is echter
een groot en veelomvattend begrip. Belangrijk startpunt voor dit onderzoek is daarom Joann Keyton.
Zij beschrijft verschillende perspectieven die helpen om organisatiecultuur te bestuderen en
begrijpen. Cultuur is vaak complex en daardoor niet gemakkelijk te vatten. Dit heeft geleid tot de
ontwikkeling van een aantal lenzen, of perspectieven (Keyton, 2005, p. 77). Deze lenzen hebben
ieder een eigen invalshoek, een manier om cultuur te bestuderen. Maar de lenzen staan niet op
zichzelf, zij vullen elkaar aan.
Een aantal van deze lenzen zijn in dit onderzoek het meest gebruikt, de symbolische lens en de lens
van macht en politiek. De symbolische lens kijkt naar de culturele betekenissen van
organisatieverschijnselen. Deze verschijnselen zoals rituelen, sociale regels, politiek en inwijding,
onthullen gedeelde betekenissen in organisaties. Het is daarbij belangrijk om het totale systeem van
symbolen – uniek en dagelijks – in kaart te brengen en te bestuderen hoe deze representaties
vormen van de organisatiecultuur (Keyton, 2005, p. 87). De lens van macht en politiek belicht de
verschillende vormen van macht in organisaties. Macht ka in de structuur van de organisatie zitten of
in de mogelijkheden van medewerkers en in de interacties tussen medewerkers (Keyton, 2005, p. 99101). Macht kan binnen organisaties ook gezamenlijk zijn, wanneer medewerkers aangemoedigd
worden om te participeren en zij de waarden en doelstellingen van het management overnemen
(Tompkins en Cheney (1985) in: Keyton, 2005, p. 105).

3.1.2. Definitie vanuit een drievoudig perspectief
Niet alleen de verschillende perspectieven van Keyton maken het mogelijk culturen van organisaties
te begrijpen. Martin (2002) beschrijft in haar boek “Organizational Culture” vele definities van
cultuur, welke stuk voor stuk een andere focus hebben. Zelf geeft ze een uitgebreide en brede
beschrijving van het begrip, waarbij ze de nadruk legt op patronen van betekenisgeving en culturele
manifestaties zoals de werkomgeving. Daarbij benadrukt ze dat onderliggende patronen harmonieus,
in conflict of ambigu en paradoxaal kunnen zijn. Ze verwijst hiermee naar haar benadering van
cultuur vanuit drie verschillende perspectieven. Deze perspectieven zijn het integratieperspectief,
het differentiatieperspectief en het fragmentatieperspectief (Martin, 2002, p. 3, 119-120). Deze
perspectieven zijn verschillend van elkaar in een aantal dimensies: de relatie tussen culturele
manifestaties en de oriëntatie naar consensus en ambiguïteit.
Het integratieperspectief legt focus op gedeelde interpretaties van culturele manifestaties en
benadrukt daarom organisatiebrede consensus. Vanuit dit perspectief is cultuur dat wat wordt
gedeeld en wat helder is. Vanuit het differentiatieperspectief bestaat er slechts consensus binnen
verschillende ‘subculturen’. Deze subculturen kunnen naast elkaar bestaan in harmonie of conflict of
onafhankelijk van elkaar. Het fragmentatieperspectief ziet daarentegen niet dat wat consistent is en
gedeeld wordt. Consensus is vanuit dit perspectief gevalsspecifiek. Interpretaties van culturele
manifestaties zijn ambigu en vaker individueel dan gedeeld (Martin, 2002, p. 94). Wanneer deze drie
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perspectieven gezamenlijk worden gebruikt om cultuur in organisaties te onderzoeken, is het
mogelijk om een dieptebegrip van deze cultuur te krijgen.

3.1.2. De organisatie is de cultuur
Keyton (2005) schrijft: “Cultuur is de verzameling van artefacten, waarden en assumpties die
ontstaan uit de interacties van leden van de organisatie” (p. 28). Cultuur wordt dan ook gezien als
metafoor voor de organisatie, volgens de root metaphor approach (Smircich, 1983, Driskill en
Brenton, 2005, p. 31). De organisatie is de cultuur (Figuur 1). Organisaties zijn expressies,
manifestaties van menselijk bewustzijn (Smircich, 1983, p. 347). Toch kan cultuur verschillend
worden geïnterpreteerd door verschillende (groepen) mensen in de organisatie (Martin, 2002). Het is
een communicatieve creatie, een proces waarmee leden van de organisatie de organisatie creëren,
voortzetten en veranderen (Driskill en Brenton, 2005 en Keyton, 2005).

Figuur 1 Driskill en Brenton, 2005, p. 31

3.1.3. De organisatie als leefwereld
Tennekens (1995) schetst daarnaast twee benaderingen van organisaties. De eerste benadering is
het systeemperspectief. Vanuit dit perspectief is de organisatie een ‘ding’, een geheel van
formaliteiten, regels en procedures. Dit geheel kan men zodoende aansturen zodat het optimale
resultaten kan behalen. Het andere perspectief is het leefwereldperspectief. Vanuit deze benadering
ziet men de organisatie als een sociaal verband van mensen waarbij individuen en groepen, ieder
met hun eigen inzichten en ambities, gezamenlijk aan een taak werken (Tennekens, 1995, p. 42).
Tennekens gaat ervan uit dat mensen een belangrijk deel van hun leven doorbrengen in organisaties
en dat de werkplek daarom ook wordt beoordeeld op sfeer, werkklimaat, collegiale verhoudingen en
of iemand zich in de organisatie thuis voelt. De organisatie als leefwereld wordt gekenmerkt door
een netwerk van sociale relaties waarin mensen samenwerken, concurreren, elkaar vertrouwen of
conflicten uitvechten en compromissen sluiten (Tennekens, 1995, p. 43). Een goed begrip van het
functioneren van mensen binnen een organisatie is daarom niet alleen afhankelijk van taken, maar
ook van persoonlijke ambities. Dit maakt beide perspectieven belangrijk, want aan de ene kant is de
beleving van de leden van een organisatie vaak dat de organisatie ‘nu eenmaal is zoals het is’. Aan de
andere kant ervaren zij de organisatie ook als leefwereld, een plek waarbinnen zij iets willen bereiken
(Tennekens, 1995, p. 43).
De verdeling tussen organisaties als systeem en leefwereld wordt door Tennekens daarnaast
besproken aan de hand van het harmoniemodel en conflictmodel. Binnen het harmoniemodel
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worden gemeenschappelijke waarden benadrukt waaruit sociale orde volgt. De conflictbenadering
ziet daarentegen de organisatie als een geheel van conflicterende belangen, waarbij de sociale orde
gebaseerd is op macht (Tennekens, 1995, p. 52). Deze benaderingen kunnen worden vergeleken met
de eerder genoemde benaderingen van Martin (2002): de integratie en differentiatie/fragmentatie
perspectieven. Ook Tennekens komt tot de conclusie dat het zaak is om de verschillende
benaderingen tegelijkertijd te gebruiken om een completer beeld te kunnen krijgen van de
organisatiecultuur.
Een andere belangrijke opmerking van Tennekens gaat over de duiding informeel en formeel. Op het
eerste gezicht lijkt het onderscheid tussen systeem en leefwereld, hetzelfde onderscheid te zijn als
dat tussen de formele en informele organisatie. Echter, dit onderscheid suggereert dat de feitelijke
organisatie de formele organisatie is. Maar ook de informele processen en mechanismen liggen aan
de organisatie ten grondslag. Er bestaat daarom volgens Tennekens geen informele organisatie, dit is
ook gewoon de organisatie (Lammers in: Tennekens, 1995, p.51).

3.2. Alliantievorming
Hoffmann en Schlosser (2001) onderscheiden drie motieven voor alliantievorming: transaction-cost
theory, knowledge-based theory en de resources-based theory (p. 358-360). Deze verschillende
theorieën benadrukken de voordelen die organisaties uit allianties kunnen halen, zoals het reduceren
van transactiekosten, het uitwisselen en uitdiepen van kennis en het efficiënter gebruik maken van
resources. Daarnaast wordt ook de sociologische benadering van alliantievorming door Hoffmann en
Schlosser besproken, welke de nadruk legt op inter-organisatorische samenwerking en
vertrouwensrelaties (Hoffmann en Schlosser, 2001, p. 359).
Definities van het vormen van allianties benadrukken de formele overeenkomst tussen organisaties.
“I define strategic alliances as voluntary arrangements between firms involving exchange, sharing, or
co-development of products, technologies, or services. They can occur as a result of a wide range of
motives and goals, take a variety of forms, and occur across vertical and horizontal boundaries”
(Gulati, 1998, p. 293). Echter, de constructie van een alliantie is vaak een informele relatie (Cheng,
E.W.L., Li, H., Love, P.E.D., Irani, Z., 2003, p. 460).

3.2.1. Succesfactoren
Het alliantievormingsproces bestaat uit vijf fasen die chronologisch doorlopen worden. Deze fasen
zijn ‘strategische analyse en besluit tot samenwerken’, ‘zoektocht naar partners’, ‘vormgeven van het
partnerschap’, ‘implementatie en management van het partnerschap’ en ‘afronding van het
partnerschap’ (Hoffmann en Schlosser, 2001, p. 359). Binnen deze fasen erkennen zij twee soorten
maatstaven van succes die zijn gericht op de inhoud en de processen. Beiden zijn even belangrijk
voor het succes van een alliantie, ongeveer de helft van de succesfactoren is gebaseerd op de inhoud
of ‘harde feiten’ (Hoffmann en Schlosser, 2001, p. 371-372). Binnen de verschillende fasen worden
ook verschillende succesfactoren genoemd. De nadruk voor succes ligt hierbij op de eerste fasen,
waarin de basis wordt gelegd voor de alliantie en de verdere samenwerking. Noodzakelijk in deze
eerste fasen is een heldere en eenduidige redenering voor de samenwerking. Vervolgens moeten
duidelijke regels worden vastgesteld, zodat de voorwaarden en omstandigheden voor een effectieve

18

en efficiënte samenwerking vastliggen. Belangrijk is ook de sociale relatie binnen de alliantie. Deze
sociale aspecten beïnvloeden vooral de samenwerking, terwijl de professionele planning en
management van de alliantie zorgt dat de alliantie haar gestelde en potentiële doelen kan behalen
(Hoffmann en Schlosser, 2001, p. 372).
Smid, Bijlsma-Frankema en Bernaert (2007) beschrijven vertrouwen als een vereiste binnen
succesvolle allianties. Ze beschrijven de belangrijke rol van de ‘vernieuwer’ om dit vertrouwen te
verkrijgen en managen. De ‘vernieuwer’ is vergelijkbaar met de initiatiefnemer of leider van de
samenwerking (Smid, Bijlsma-Frankema en Bernaert, 2007, p. 74). Deze vernieuwer moet de
informele relatie tussen de spelers constant managen. Spelers maken in allianties namelijk
voortdurend de balans op in een proces van betekenisgeving. Ze stellen dat allianties vaak
gepolariseerd zijn en dat bestaande belangen van organisaties domineren. Om de samenwerking en
het vertrouwen te bevorderen moet de vernieuwer weten wat de risico’s van de andere spelers en
de eigen organisatie zijn en de relevantie van deze risico’s voor de verschillende spelers kunnen
begrijpen. Alleen op die manier kunnen risico’s worden ingeperkt en wordt een sfeer gecreëerd
waarin risico’s in open dialoog gedeeld worden (Smid et al, 2007). Daarnaast is het van belang om als
vernieuwer te weten welke spelers op cruciale momenten de doorslag kunnen geven, wie de
‘tippers’ zijn (Smid et al, 2007, p. 88). Primair zal de vernieuwer zich in zijn gedrag moet concentreren
op vertrouwen.

3.2.2. Dynamische samenwerking
De interacties binnen allianties en tussen de spelers is nooit statisch, men moet binnen allianties de
dynamiek en ontwikkeling zien te begrijpen vanuit ‘de optiek van vertrouwen’ (Smid et al, 2007, p.
74). Mast en ten Brummeler (1994) beschrijven de dynamiek van netwerken in non-profit
organisaties aan de hand van een model van Weick (1979). Het model beschrijft dat organisaties in
netwerken aanvankelijk verschillende doelen nastreven, ‘diverse ends’. Wanneer zij redenen voor
samenwerking vinden, ontmoeten zij elkaar op basis van de gemeenschappelijke middelen die hen
tot samenwerking brengen, de ‘common means’. Hiermee komt de afbakening van het netwerk tot
stand. In de loop van het proces komen de verschillende leden tot gezamenlijke doelstellingen,
‘common ends’. Weick beschrijft vervolgens dat gedurende de implementatie weer nadruk komt te
liggen op ieders taak en de ‘diverse means’ (Figuur 2).

Figuur 2 A model of group development. Weick, 1979 in: Mast en ten Brummeler, 1994, p. 16
De alliantie wordt gemanaged door verschillende groepen van verschillende organisaties, zij
representeren hun eigen organisaties en vormen het alliantieteam (Cheng, et al, 2003, p. 461).
Wanneer er hierbij een lerende omgeving wordt gecreëerd, kan dit ‘self-managed’ team opereren in
een gezamenlijke, gelijkwaardige omgeving. Zij brengen tegelijkertijd de behoeften vanuit de alliantie
terug naar de organisatie, welke dan intern verder worden uitgewerkt (Figuur 3).
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Figuur 3 Cheng, et al, 2003, p. 460

3.3. Professionaliteit
Dienstverlenende organisaties hebben een dienstverlenende kern, hun kerntaak is gericht op
mensen. Hasenfeld (1983) geeft een definitie van dienstverlenende organisaties. Hun eerste functie
is het ‘beschermen, behouden, of verbeteren van persoonlijk welzijn van individuen door het
bepalen, vormen of veranderen van hun persoonlijke eigenschappen’ (Gastelaars, 2006, p. 25).
Tegenwoordig wordt deze taak vaak minder zwaar gezien, maar de kerntaak blijft nog altijd de mens,
de klant en de diensten voor de klant.

3.3.1. De professionele dienstverlening
De professionele dienstverlening is een organisatievorm, die bestaat uit een professionele kern. Deze
organisaties hebben overwegend professionals in huis. De professionals bepalen binnen deze
organisaties vaak zelf de ‘doorslaggevende kwaliteitsnormen’ en ‘het alledaagse handelen op de
werkvloer’ (Gastelaars, 2006, p. 18). De professionals zijn hierdoor vaak behoorlijk autonoom. Hun
professionele expertise is persoonsgebonden. Zij zijn daardoor niet eenvoudig te vervangen en hun
taken kunnen niet zomaar worden overgenomen door anderen. Daarnaast is de professionele
verantwoordelijkheid van de organisatie een belangrijk punt in deze organisaties, omdat de
handelingen op basis van die professionaliteit worden uitgevoerd en dus ook mislukkingen aan de
hand van deze professionaliteit verantwoord moeten worden (Gastelaars, 2006, p. 19).
Beroepsgroepen hebben onder de invloed van professionals nogal eens eigen ontwikkelde normen,
gedragscodes en protocollen. De leden van organisaties bestaan uit ‘gelijken onder elkaar’ en het
professionele gezag geldt als een grote macht in de besluitvorming en de inrichting van het werk. Het
werk van de professional wordt gekenmerkt door een constante afbakening. Professionals claimen
immers exclusieve expertise en competenties in hun werk. Managers ervaren deze professionele
organisaties daarom vaak als moeilijk stuurbaar (Gastelaars, 2006, p. 19). Bovendien geldt voor veel
van deze organisaties dat zij een maatschappelijke taak hebben te volbrengen. De expertise van de
professional is naast alle individuele kennis en verantwoordelijkheid juist van maatschappelijke
waarde.

20

Een ander type dienstverlening die door Gastelaars (2006) wordt beschreven is de individuele
dienstverlening. Bij deze vorm van dienstverlening wordt ‘onderhandelen’ als kerntaak gezien en is
de zelfbeschikking van de klant een centrale waarde. Belangrijk hierbij is dat ook gedurende het
dienstverleningsproces de klant in beeld blijft en als gelijkwaardige ‘coproducent’ wordt gezien (p.
19-20). Hiermee krijgt de dienstverlening een meer relationeel karakter waarbij de dienstverlener en
de klant als ‘individu’, maar ook in hun rollen als ‘uitvoerende’ en ‘klant’, elkaar gaandeweg steeds
beter leren kennen en vertrouwen (Gutek, 1995 in: Gastelaars, 2006, p. 7). In deze relatie met de
klant is de klant niet slechts ontvanger van een dienst, maar is zij mede verantwoordelijk voor het
resultaat (Gastelaars, 2006, p. 20).

3.3.2. Veranderingen in dienstverlening
Dienstverlenende organisaties zijn altijd al kwetsbaar geweest voor kritiek (Hasenfeld, 1984 in:
Gastelaars, 2006, p. 9). Sociaal werk leidt vaak tot morele implicaties en dienstverleners moeten
steeds meer rekening houden met verwachtingen vanuit hun omgeving. Gastelaars (2006) beschrijft
zes grote veranderingen in het werk van dienstverleners. De eerste (1) is de marktgerichtheid van de
organisatie, ofwel het vraaggestuurd werken. Dit leidt tot een hoge mate van flexibiliteit in het werk.
De tweede (2) is het gevolg daarvan voor de inrichting van de primaire processen. Deze processen
worden in de richting van de klant aan de voorkant aangepast. Dit zorgt ervoor dat het gehele
primaire proces vervolgens heringericht wordt. Derde verandering (3) is het gevolg van de eerste
twee ontwikkelingen voor de uitvoerenden. Deze professionals krijgen te maken met een grote
verscheidenheid en flexibiliteit in hun werkzaamheden. Dit vraagt nieuwe vaardigheden van hen.
Gastelaars (2006) beschrijft hoe zij moeten omgaan met verschillende mensen en klanten en
tegelijkertijd moeten vasthouden aan de ‘eigenheid van hun repertoires’ (p. 14). Deze uitbreiding en
herinrichting van de primaire processen kan leiden tot arbeidsdeling. Dienstverlenende professionals
moeten hierdoor steeds meer leren samenwerken met allerlei partijen. Ook de nodige
standaardiseringen en ICT zorgen voor veel veranderende eisen. Binnen al deze ontwikkelingen
willen organisaties de inzet van deze mensen vaak flexibiliseren, maar dit alles wel binnen een
beperkt budget. Gevolg is dat de uitvoerenden hun werk in ‘grote werkdruk’ moeten uitvoeren
(Gastelaars, 2006, p. 14). De vierde verandering (4) heeft betrekking op het operationele
management. Het is lastiger geworden zicht te houden op de dagelijkse gang van zaken en om te
gaan met nieuwe en oude vereisten. Het management krijgt deze taak toebedeeld. Vijfde
verandering (5) is de grotere noodzaak om de relaties tussen de organisatie en de buitenwereld te
managen. Het is steeds meer van belang om verschillende ‘stakeholders’ te informeren over wat de
organisatie precies doet. Er wordt een grote openheid en transparantie van de organisatie verwacht
(Gastelaars, 2006, p. 15). De zesde en laatste verandering (6) behandelt de klantrelatie, die in feite
belangrijker is geworden in het dienstverleningsproces dan de klant of de vraag zelf. Klanten van
dienstverleners ‘moeten’ steeds vaker een eigen aandeel ontwikkelen in besluitvormingsprocessen
en dienstverlening (Gastelaars, 2006, p. 15).

3.4. Leren in organisaties
Er bestaat veel literatuur over de lerende organisatie. Beginnend met definities van leren, welke
soorten van leren er bestaan tot hoe dit binnen organisaties vorm krijgt. Dixon (1999) stelt: ‘Wij zijn
het kennistijdperk binnengetreden, en daarin is leren het nieuwe betaalmiddel. Leren – niet de
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kennis zelf – is van cruciaal belang. Kennis is het resultaat van leren, en is niet vaststaand maar moet
voortdurend worden herzien en bijgewerkt’ (Dixon, 1999 in: Diepeveen, 2005, p. 18).
Crossan, Lane en White (1999) geven een model dat leren in organisaties onderscheidt op drie
niveaus, door middel van de 4i theorie (Figuur 4). De drie niveaus waarop leren plaatsvindt zijn
individueel, groeps- en organisatieniveau. De processen van leren worden aangeduid met vier i’s:
intuïtie, interpreteren, integreren en institutionaliseren (Crossan, Lane & White, 1999, p. 524).
Intuïtie staat voor de persoonlijke stroom aan ervaringen. Interpreteren is het verklaren van een idee
aan anderen door middel van woorden of daden. Integreren is het proces van het creëren van
gedeeld begrip en gezamenlijke aanpassing en gedrag. Wanneer het integreren wordt gecoördineerd
en significant wordt, dan volgt institutionaliseren. Dit is het proces waarbij taken worden
gedefinieerd, gespecificeerd en in het organisatiemechanisme worden opgenomen (Crossan et al,
1999, p. 525, figuur 4).

Figuur 4 Crossan et al, 1999, p. 525

3.4.1. De lerende NGO
Britton (1998) beschrijft 'the learning NGO' en waarom het binnen een NGO zo belangrijk is om te
leren. Voor NGO’s, net als voor andere organisaties, is de reputatie van de organisatie belangrijk.
Deze reputatie komt niet vanzelf en hangt af van een aantal factoren. Voor NGO’s is het van belang
dat zij kunnen aantonen dat zij de ‘best practice’ uitvoeren, wat impliceert dat de organisatie leert
van haar eigen ervaringen en ervaringen van andere organisaties om tot goede, of zelfs de beste
kwaliteit te komen (Britton, 1998, p. 6). Er bestaan natuurlijk veel meer voordelen van het leren als
organisatie, maar de kern van het leren van lessen en het toepassen van deze lessen is dat alleen op
deze manier het bestaansrecht en de overlevingskans van een NGO gegarandeerd kunnen worden en
zij haar doelen kan verwezenlijken (Britton, 1998, p. 7).
Ondanks alle voordelen van het leren als NGO en het ontwikkelen van ‘best practice’ is het voor veel
van deze organisaties lastig om dit werkelijk in de praktijk te brengen. Britton (1998) beschrijft hierbij
externe en interne barrières om te leren. De bepalende externe omgeving van een NGO bestaat
vooral uit stakeholders zoals donoren, andere NGO’s en het publiek. Donoren stellen vaak eisen aan
NGO’s die het leren in de organisaties bemoeilijken. Ook het concurreren om fondsen en donateurs
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zorgt vaak voor een focus op de succesverhalen en resulteert in een minder kritische blik op de eigen
organisatie. Daarnaast moeten NGO’s vaak met extreem lage overheadkosten werken, waardoor zij
weinig kunnen investeren in goede leeromstandigheden (p. 21).
Intern in de organisatie zijn vaak de organisatiestructuren niet optimaal ingericht om leren te
faciliteren. De kerntaak is de uitvoerende taak, dit is het ‘eigenlijke werk’. Hierdoor wordt de leertaak
naar de achtergrond gedrukt. Vaak is ook het beloningssysteem gericht op de kerntaak en wordt
leren niet direct beloond. Op deze manier zijn er voor medewerkers minder prikkels om
daadwerkelijk te leren. Hoewel in de praktijk van het werk van medewerkers heel veel lessen geleerd
worden, worden deze lessen vaak niet formeel vastgelegd of uitgewisseld. Lessen blijven informeel,
bij medewerkers zelf hangen of slechts op informele momenten uitgewisseld (Britton, 1998, p. 22).

3.5. Het theoretisch kader van het onderzoek
De in dit hoofdstuk beschreven theoretische thema’s vormen het theoretisch kader van het
onderzoek. Deze thema’s geven in de analyse de nodige theoretische onderbouwing. Duidelijk zal
worden dat de vier thema’s ook onderling gerelateerd zijn.
De ontwikkelingen in de omgeving van de dienstverlening en de daaruit voortvloeiende uitbreiding
van het professionele repertoire zorgen ervoor dat de organisatie en haar professionals in staat
moeten zijn flexibel te werken en moeten kunnen leren om zich verder te ontwikkelen en te
overleven als organisatie (Gastelaars, 2006, Britton, 1998). Om uiteindelijk ook op institutioneel
niveau te leren moet een faciliterende cultuur bestaan en moet leren ook formeel in de structuur van
de organisatie een plaats krijgen (Crossan et al, 1999, Britton, 1998). Simavi geeft aan een lerende
organisatie te willen zijn, maar Britton beschrijft dat dit niet eenvoudig is. Daarnaast is leren in
alliantieverband een belangrijk aspect van de samenwerking (Smid et al, 2007, Hoffmann en
Schlosser, 2001).
De samenwerking binnen allianties is dynamisch en moet voortdurend gemanaged worden (Smid et
al, 2007). De wijze waarop de allianties tot stand zijn gekomen wordt in de praktijk van Simavi
bepaalt door de veranderende wetgeving van het subsidiestelsel. Het proces van alliantievorming is
hiermee gestart, maar er zijn meer ‘common means’ nodig voor een succesvolle samenwerking
(Mast en ten Brummeler, 1994). Deze dienen in een vroeg stadium geformuleerd te worden
aangezien zij de basis vormen voor de samenwerking (Hoffmann en Schlosser, 2001). De
perspectieven op cultuur helpen ten slotte om de cultuur van Simavi te beschrijven en begrijpen. De
cultuur van Simavi bepaalt hoe zij met al deze verschillende ontwikkelingen om gaat. Wat is haar
verhaal en op welke manier is zij gewend te werken?
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4. Resultaten van het onderzoek
De dataverzameling heeft veel relevante informatie opgeleverd. Om deze informatie te ordenen,
wordt in dit hoofdstuk een overzicht van de resultaten gemaakt aan de hand van belangrijke thema’s
die uit de observaties, documentanalyse en interviews naar voren zijn gekomen. Eerst wordt Simavi
en haar manier van werken besproken. Ook de wijze waarop medewerkers de organisatie ervaren
komt hierbij aan bod. De tweede paragraaf behandelt de allianties, en dan vooral de WASH alliantie
waarvoor Simavi penvoerder is. De gevolgen van het werken in allianties en het functioneren van de
WASH alliantie worden hier besproken. Globaal is dus onderscheid gemaakt tussen Simavi en haar
interne organisatie en de samenwerking in de allianties.

4.1. Een beeld van Simavi
De medewerkers van Simavi, de respondenten, geven een redelijk eenduidig beeld van de
organisatie. Hen is gevraagd de organisatie te beschrijven en aan te geven wat Simavi als organisatie
uniek maakt. Daarnaast zijn de manieren van werken, samenwerken en communiceren besproken
tijdens de interviews. Ook in de observaties bij vergaderingen is op deze punten gelet. Daarnaast zijn
documenten zoals het Jaarverslag en de Strategische Visie belangrijke bronnen geweest om een
beeld van Simavi te krijgen. Drie belangrijke thema’s worden hier besproken. Eerst wordt de historie
van Simavi en de ontwikkelingen die zij doormaakt, besproken. Daarna komen de informele cultuur
en het veranderende repertoire van de programma medewerkers aan de orde.

4.1.1. Historische organisatie professionaliseert
Simavi bestaat sinds 1925 en is één van de oudste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Zij heeft
lang vastgehouden aan een “oude manier van werken”. Recentelijk heeft Simavi een
professionaliseringslag gemaakt, mede doordat zij nu aantal jaar subsidie van de Nederlandse
overheid ontvangt. Zij is van een vereniging met leden uitgegroeid tot een professionele organisatie.
Simavi heeft verschillende kwaliteitscertificeringen gekregen en functioneert ook als penvoerder van
de WASH alliantie. Het werk van Simavi is daarnaast steeds meer gestandaardiseerd. Het aantal
medewerkers is in korte tijd uitgegroeid tot 34 en er komen nog steeds nieuwe medewerkers bij.
De ontwikkelingen die Simavi in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, hebben veel invloed op het
werk van de organisatie. Planning, monitoring en evaluatie heeft een grotere rol gekregen; er zijn
meer procedures en richtlijnen ontstaan. Dit is een ontwikkeling die de organisatie sinds een aantal
jaar heeft ingezet. Recentelijk is hier “meer druk achter komen te staan” door de eisen die de
overheid als subsidieverstrekker aan de organisatie stelt. Simavi moet haar werkzaamheden continu
rapporteren, evalueren en afstemmen.
Sommige respondenten zetten vraagtekens bij de manier waarop Simavi tegenwoordig alle extra
werkzaamheden verricht: “Wat ik me wel afvraag inderdaad, is of wij het op de juiste manier
aanpakken, en kun je daar geen slagen in maken. Moeten we het allemaal wel zo blijven doen zoals
wij deden? Dan zou je misschien efficiënter kunnen werken. Maar nu doen we het eigenlijk zoals we
het al deden, en doen iets extra’s erbij. En dan denk ik, dat vraagt meer tijd”.
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Organisatiestructuur
Simavi is een kleine, platte, organisatie met een open en dynamische
bedrijfscultuur. De organisatie bestaat naast de directeur en
directiesecretaresse/office manager uit drie afdelingen:

De afdeling Programma’s – verantwoordelijk voor programma’s en
relaties in ontwikkelingslanden en voor institutionele
fondsenwerving

De afdeling Communicatie en Fondsenwerving – verantwoordelijk
voor communicatie en mobilisatie in Nederland, voor de zakelijke en
particuliere fondsenwerving en voor beleidsbeïnvloeding in
Nederland.

De afdeling Financiën en Administratie – verantwoordelijk voor de
financiële administratie, het kwaliteitsysteem en personeelszaken.
Simavi – Jaarverslag 2009, p. 68

Salarisschalen
Bij Simavi streven we naar gemiddeld salarisniveau. Reden hiervoor is dat
Simavi enerzijds goed gekwalificeerd personeel wil kunnen aantrekken en
behouden en een goed werkgever wil zijn voor haar medewerkers. Simavi heeft
een grote verantwoordelijkheid om goede kwaliteit te leveren voor het
vertrouwen dat mensen in ons schenken. Juist bij een kleine professionele
organisatie, zoals Simavi, zijn de taken en verantwoordelijkheden per
medewerkers behoorlijk groot en complex. Anderzijds streven wij er expliciet
naar de organisatiekosten laag te houden en vinden wij dat Simavi als
goededoelenorganisatie geen hoge salarissen mag betalen. Uit de
sectoranalyse van de VFI is gebleken dat we daarin geslaagd zijn.
Simavi – Jaarverslag 2009, p. 74

25

De ontwikkeling naar een professionele organisatie met een moderne manier van werken wordt door
de medewerkers als noodzakelijk ervaren. Noodzakelijk omdat “als we doorgingen op de voet
waarop wij bezig waren, dan zouden wij overal buiten vallen in feite”. Simavi heeft haar oude manier
van werken steeds meer achter zich moeten laten in de modernisatieslag die zij maakt. Ook om
overheidssubsidie te krijgen zijn deze veranderingen een vereiste. Medewerkers vinden het een
goede verandering. Maar de organisatie moet er voor waken dat het “een hele instrumentele
organisatie wordt, waarin de waakzaamheid op processen de boventoon gaat voeren en waarin je
dus heel weinig ruimte laat aan een stuk dynamiek die bij sociaal werk hoort”.
Ondanks de groei en professionalisering van Simavi blijft de organisatie “sober”. Dit is een aspect van
de organisatie dat door medewerkers op verschillende manieren wordt beschreven. De ene
respondent prijst de organisatie omdat zij in Nederland “het minimale neerzet”, andere
respondenten noemen Simavi “een zuinige organisatie”, bijvoorbeeld vanwege het kleine budget dat
beschikbaar is voor opleidingen en trainingen voor de medewerkers. Ook wordt de salariëring
genoemd: “het werk van een programma medewerker is veel veeleisender geworden dan dat het
was, en als je daar dan geschikte mensen voor wil vinden dan moet je ook misschien een schaaltje
hoger gaan zitten. En dat gebeurt niet”.

4.1.2. Informele werkcultuur
Ondanks de sterke en snelle groei van Simavi en de professionalisering die is ingezet, is de werkwijze
op kantoor nog altijd gebaseerd op korte lijnen en een informele cultuur in een kleine en platte
organisatie. De deuren staan vrijwel altijd open en “de sfeer is zo dat je elkaar heel makkelijk gewoon
dingen over tafel kunt vragen tussendoor”. Medewerkers van alle afdelingen, inclusief de directeur,
lunchen gezamenlijk aan een grote tafel en bespreken het werk maar ook privézaken of nieuwtjes.
Simavi en haar werksfeer worden omschreven als “collegiaal”, “informeel”, “familiair” en “open”.
“Aan collegialiteit en samenwerking, daar wordt denk ik gewoon als organisatiecultuur echt op
ingezet. Dus dat vind ik wel heel constructief”.
Vooral binnen de verschillende afdelingen wordt op “open en informele” wijze samengewerkt en
informatie uitgewisseld. De afstemming tussen deze afdelingen is minder vanzelfsprekend en hangt
af van verschillende factoren, zoals het individu en de werkdruk. “Dat ligt toch meer aan de
persoonlijke inzet van mensen om daar het een en ander uit te halen”. Ook heeft de communicatie en
uitwisseling van informatie te lijden onder de groei van de organisatie. “Het wordt steeds groter, dus
het is moeilijker om bij iedereen gelinkt te blijven”.
De familiaire en informele cultuur bij Simavi is door de snelle groei en professionalisering onder druk
komen te staan. Ondanks het kleine kantoor waarin Simavi is gehuisvest, kan niet alles meer
informeel besproken en geregeld worden. Tot voorkort werden geregeld “besluiten op de gang
genomen”, “bemoeide iedereen zich overal tegenaan” en waren vergaderingen “compleet
ongestructureerd”. Simavi kampt momenteel nog met een aantal uitgevallen medewerkers en heeft
op twee afdelingen een interim hoofd in functie. Komende tijd worden nieuwe medewerkers voor
deze vacante functies aangetrokken en hoopt de organisatie weer “op volle kracht” te zijn. Een
interim manager is in de tussentijd aangesteld om de werkprocessen te verbeteren. De huidige

26

Risicoanalyse interne organisatie
Risico
Niveau Consequentie
Hoge werkdruk bij Hoog
- Schadelijk voor welzijn
medewerkers
en gezondheid van
medewerkers
- Demotivatie
medewerkers en uitval
- Niet leveren van
gewenste kwaliteit werk,
dan wel niet halen van
doelstellingen

Professionalisering
en
kwaliteitscontrole
kan leiden tot
bureaucratisering

Middel

Groei en
groeiende
complexiteit van
werkveld

Hoog

- Inefficiënt en traag
functioneren van de
organisatie
- Afname van flexibiliteit
en het klantgericht
werken
- Werkdruk en kosten
stijgen
- Capaciteit van
medewerkers en
organisatie onder druk
- Werkdruk
- Kosten omhoog door
noodzaak nieuwe
investeringen of advies

Strategie
- Personele bezetting in lijn
brengen/houden met
toenemende hoeveelheid en
complexiteit van het werk
(mede door inzet junioren of
vrijwilligers)
- Scherpe prioriteitstelling
- Efficiëntie aanbrengen in
interne processen
- Teamwerk en externe
samenwerking
- Procedures licht houden
- Pragmatisch en stap voor stap
invoeren van nieuwe
processen en systemen
- Open overleg in de organisatie
over processen

- Capaciteitsopbouw
medewerkers
- Organisatie processen en
systemen aanpassen

Simavi – Jaarverslag 2009, p. 82
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structuren in de organisatie blijven wel behouden. Dit is mogelijk omdat Simavi nog steeds een vrij
kleine en platte organisatie is, “ik heb het gevoel dat in dit kantoor, het is natuurlijk een heel klein
huis, dat informatie redelijk goed gedeeld wordt”. Er is ook weinig behoefte aan veel formele
structuren, er wordt bewust ingezet op de korte lijnen en informele contacten. “Ik ben sowieso niet
iemand van te veel structuur in zo’n kleine organisatie als Simavi, met zo’n 25 fte op dit moment”.

4.1.3. De veranderende programma medewerker
De programma medewerkers bij Simavi zijn “sterk inhoudelijk gedreven” en veelal experts op de
thema’s waarop Simavi haar werk verricht. De gedeelde inhoudelijke expertise en motivatie, naast de
informele cultuur, maakt dat mensen zich onderling verbonden voelen: “omdat we allemaal vanuit
een bepaalde motivatie werken, die toch min of meer hetzelfde is. Saamhorig”.
Ondanks het bestaan van twee teams op de Programma Afdeling, het Afrika en het Azië team,
werken de medewerkers voornamelijk individueel en hebben zij een grote eigen
verantwoordelijkheid voor hun werk. Zij zijn daarin vooral “eigen baasje” en iedere programma
medewerker heeft zijn eigen projecten en verantwoordelijkheden. Er wordt gezocht naar een manier
om het werk onderling meer te bespreken en beter af te stemmen: “Ik vind dat er wel een balans
moet worden gevonden tussen de afdeling belangen, en hoe je in de gaten houdt hoe ieder individu
dat doet. En dat wordt nu niet heel erg gecheckt”. Een andere medewerker benoemt de “hokjes”
waarin de programma medewerkers hun werk doen. “Dat moet wel gaan veranderen binnenkort, en
dat is ook het idee, maar dat is al een jaar het idee”.
De aard van het werk van de programma medewerker is de laatste jaren veranderd. Programmatisch
werken met een multi-stakeholder benadering betekent voor de programma medewerkers dat zij
hun werk op een andere manier moeten uitvoeren. Niet langer vindt het werk voornamelijk achter
een bureau op kantoor plaats, waarbij het werk vooral bestond uit het goedkeuren van projecten en
deze aanvragen behandelen: “Eerst las je projecten. Maandenlang kon je achter je bureau zitten en
rapporten lezen en dan communiceerde je af en toe en ging je bijvoorbeeld naar Hivos, maar daar
bleef het bij”. Programma medewerkers zijn steeds meer “relaties aan het opbouwen” en er komen
“veel meer administratieve en organisatorische aspecten, bestuurlijke aspecten bij kijken”. Een
andere medewerker benadrukt dat “in één keer alles wordt open gegooid in een groot programma,
en dat vergt een hoop tijd en energie”. Vooral het vele “afstemmen” wordt als een grote verandering
in het werk ervaren.
Deze omslag in het werk van de programma medewerker vereist ook andere en nieuwe
vaardigheden. Het werk van een professional met een bepaalde inhoudelijke expertise maakt een
verschuiving naar een professional met bepaalde communicatieve en organisatorische vaardigheden.
Programma medewerkers moeten “goed weten wat je wilt en dat er ook uit kunnen halen” en “een
balans kunnen vinden in alle verschillende communicatielijnen”. De programma medewerker moet
daarnaast beter in staat zijn om te “onderhandelen”.
Doordat programma medewerkers veel individueel en zelfstandig werken is er niet altijd goed zicht
op hoe iedere medewerker zijn werk doet en zich kan aanpassen aan de nieuwe manier van werken
en de veranderende eisen die aan de programma medewerker worden gesteld. “Daar heeft het
Hoofd van de Afdeling geen invloed op en de teamcoördinator ook niet”. Belangrijk daarom is ‘peer
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control’, medewerkers en teamleiders controleren elkaar op informele wijze en ondersteunen elkaar
in hun werkzaamheden. Door de open communicatieve sfeer krijgt dit redelijk eenvoudig vorm
binnen de twee teams.

1.1.4. Samenvatting
Simavi is een kleine, historische en familiaire organisatie die recentelijk snel is gegroeid en een
professionaliseringsslag heeft gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn onder extra druk komen te staan
door de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan de organisatie. De programma medewerkers
van Simavi zijn sterk inhoudelijk gedreven en voelen zich hierdoor ook verbonden met elkaar. De
werkcultuur van Simavi is op informele wijze ingericht. Werknemers spreken elkaar gemakkelijk aan
en de organisatie heeft korte lijnen en veel informele overlegmomenten. Door de groei van Simavi
komt deze informele cultuur soms onder druk te staan. De soms lastige afstemming tussen de
verschillende afdelingen is hier een voorbeeld van. De programma medewerkers van Simavi zijn
professionals, die recentelijk hun werkzaamheden hebben zien veranderen. Dit komt door de
veranderende omgeving en nieuwe eisen die aan hen gesteld worden. Om deze nieuwe
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moeten zij andere vaardigheden aanleren. Zij werken
voornamelijk zelfstandig en dragen een grote eigen verantwoordelijkheid voor hun werk.

4.2. Samenwerken in allianties
Simavi neemt deel in twee allianties, SRHR alliantie en de WASH alliantie. Simavi is de penvoerder
van de WASH alliantie. Om die reden is in dit onderzoek meer focus gelegd op de WASH alliantie en is
ook met mensen gesproken die werken bij de andere organisaties die deelnemen in de WASH
alliantie. In deze paragraaf worden de resultaten van deze interviews gepresenteerd, evenals de
resultaten van observaties die zijn uitgevoerd bij een aantal alliantievergaderingen. Allereerst komen
de gevolgen van de alliantie voor het werk van Simavi aan bod. Daarna wordt de WASH alliantie en
haar functioneren besproken.

4.2.1. Gevolgen van werken in allianties
Het werken binnen allianties is nieuw voor Simavi en haar medewerkers. Zij zijn in 2009 begonnen
met het verkennen van de mogelijkheden voor het vormen van allianties. In 2010 zijn zij intensief
bezig geweest met de alliantievorming. Medewerkers van Simavi zien het werken in allianties over
het algemeen positief in. Als positieve gevolgen worden verschillende aspecten genoemd. Zo wordt
bijvoorbeeld de “sterkere lobby” van Simavi als een voordeel gezien en is daarnaast voornamelijk
kennisuitwisseling een gunstig effect van de nieuwe samenwerkingsrelaties. Ook partners in het
Zuiden gaan meer samenwerken, waardoor het programma lokaal ook sterker wordt. Tevens zien de
medewerkers de mogelijkheid om de netwerken van andere Nederlandse NGO’s te gebruiken. “Als je
nu al kijkt naar wat er gebeurt qua gezamenlijke lobby of gezamenlijke capaciteitsopbouw, dat is
gewoon echt wel een meerwaarde.”
Medewerkers zien ook de kansen om van de alliantie te leren. “We kunnen een hoop leren met zijn
allen, het heeft ons ook meer kunnen helpen om nieuwe strategische keuzes te maken”. De nieuwe
vorm van samenwerking in allianties wordt daarnaast gewoon als onvermijdelijk gezien: “het zal toch
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voor een deel de toekomst worden, dat heeft Koenders in gang gezet en dat is natuurlijk eigenlijk ook
het beste, om versterkend op elkaar te werken en dat langdurig neer te zetten”.
Maar deze positieve effecten komen niet vanzelf en het werken in allianties legt een grotere druk op
de organisatie en haar capaciteit, “het is een behoorlijke taakverzwaring”. Het vergt meer tijd en
meer energie om alle werkzaamheden af te stemmen en de strakke deadlines van de overheid te
halen. “Dat het gebeurt, is op zich niet slecht. Maar als je dan kijkt naar wat het voor tijd en geld kost
om dat allemaal te doen, denk ik dat het er in een te korte tijd doorheen is gejaagd. Dat is eigenlijk
weer jammer”. De organisatie heeft door de allianties de afgelopen periode dan ook een verhoogde
werkdruk ervaren. “Werkdruk is een groot probleem in deze organisatie. Dat komt door die overgang
van het ene naar het andere”.
Vooral de programma medewerkers ervaren de gevolgen van de alliantie. Zo is hun werk er sterk
door veranderd. Het proces van de alliantievorming en het afstemmen van het werk en
samenwerken heeft de overhand gekregen en dit vindt vaak plaats in nog rommelige structuren.
Programma medewerkers moeten veel buiten de deur vergaderen, “het heeft wel een leuke
vergadercultuur”. Alle activiteiten moeten worden afgestemd in samenwerking en overleg met
andere organisaties. Daarbij zien zij nog vaak “dat dingen langs elkaar heen lopen” en “iedereen over
heel wat kleine dingen input moet leveren”.
Ook de andere afdelingen van Simavi krijgen, zij het in mindere mate, te maken met het werken in
allianties. De Afdeling Communicatie en Fondsenwerving moet bij campagnes meenemen wat in
alliantieverband wordt georganiseerd en wat vanuit Simavi zelf komt, “je denkt er wel dagelijks over
na”. Ook dingen die Simavi eerst zelf deed, kunnen nu misschien beter in alliantieverband worden
gedaan. Dit zijn strategische keuzes waar de afdeling mee worstelt. De Afdeling Financiën en
Administratie houdt zich vooral bezig met de verantwoording, “dat is én financieel én inhoudelijk. We
moeten daarom heel goed de koppeling in de gaten houden, en die koppeling maakt de
administratie”.

4.2.2. De WASH alliantie
Simavi is penvoerder van de WASH alliantie. Dit betekent dat zij de verantwoordelijkheid van de
alliantie draagt en de stukken inlevert bij DGIS, de subsidieverstrekker. Door deze positie heeft
Simavi een leidende rol in deze alliantie en heeft zij de coördinatie van de alliantie onder haar hoede.
Voor de coördinatie zijn externe personen aangetrokken die in het WASH office van Simavi aan de
alliantiecoördinatie werken. Zij bewaken de procedures en coördineren de processen. Andere leden
van de alliantie vinden Simavi een geschikte penvoerder, maar zien dat Simavi haar leidende rol soms
sterker in zou kunnen nemen: “Ik verwacht van Simavi, omdat zij penvoerder zijn, hebben zij
operationeel wel een hele leidende rol. Je moet leiderschap tonen”. Het proces mag strakker
gemanaged worden, omdat processen nu vaak nog langdurig zijn en rommelig verlopen. “Met name
op organisatiegebied, op dingen waar zij verantwoording over moeten afleggen, kunnen zij gewoon
zeggen: zo moet het gebeuren, en niet anders. Als penvoerder, op organisatie gebied en financieel
gebied, daar moet je op een gegeven moment dingen afdwingen”. Momenteel is de samenwerking
nog “hyper democratisch” en is het vaak lastig besluiten nemen.
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De organisaties in de WASH alliantie verschillen sterk van elkaar in grootte, werkwijze en cultuur. Dit
maakt samenwerken en het afstemmen van de activiteiten soms lastig, ook omdat iedere organisatie
zijn eigen focus heeft en waarde hecht aan een eigen wijze van werken. De communicatie verloopt
daarnaast niet altijd efficiënt, vanwege de verschillende werkgroepen waarin de alliantie is
opgedeeld. Daarbij is de “taakverdeling niet helemaal duidelijk” en “rommelt het ook bij veel
alliantieleden; van directeuren die er niet zijn of mensen die weer weg gaan, mensen die komen en
verandering van verantwoordelijkheden”. De Stuurgroep, bestaande uit de directeuren, moet “heel
veel doen. En dat zijn over het algemeen mensen die hartstikke vol zitten, en ook weinig in detail
weten”.
De alliantie is ingericht naar consensus. Dit maakt de besluitvorming moeilijk, omdat “niemand
knopen durft door te hakken” en iedereen “om input wordt gevraagd”. Daarnaast worden “discussies
soms na een jaar weer opnieuw gevoerd” omdat bijvoorbeeld nieuwe mensen aanschuiven of niet
iedereen “alle stukken leest”. De alliantie vergadert veel en ondanks dat de sfeer als “goed” en
“open” wordt beschreven, wordt het proces vaak “rommelig” en “traag” gevonden. Graag zouden
verschillende betrokkenen bij de WASH alliantie zien dat de komende tijd de alliantie “echt iets gaat
doen” en er “constructiever gesproken wordt”. Er overheerst een gevoel dat “nu” de tijd is gekomen
om meer aan de basis van de alliantie te werken. Er zijn zaken steeds onderbelicht gebleven, omdat
de alliantie wordt “geleefd door vandaag en morgen”. De alliantie is vooral bezig geweest de
aanvraag met het volume van “zes ordners” rond te krijgen en steeds op de deadlines van DGIS
stukken aan te leveren. “Eigenlijk moet je investeren op de lange termijn om het in de korte termijn
efficiënter en makkelijker te maken. Maar in de dagelijkse afweging wint de korte termijn het altijd
van de lange termijn, dus je hebt geen tijd voor de lange termijn”. Binnen de alliantie is aan een
aantal dingen voorbijgegaan. Bijvoorbeeld het vastleggen van duidelijke en eenduidige procedures en
systemen. “Daar kun je dan op terugvallen. Wat dat betreft zou ook in de alliantie tijd moeten
worden besteed om dingen goed af te spreken. Zodat je in de uitvoering niet iedere keer al die leden
hoeft te raadplegen, nu zijn we daar gewoon steeds heel veel tijd aan kwijt”.
De alliantie wordt niet meer gezien als een “samenraapsel”, maar het is ook nog geen hecht
samenwerkingsverband. Mede vanwege het feit dat de allianties gedwongen zijn ontstaan, “hangt er
geen alliantiesfeer”. De alliantie maakt zich “geen illusies” over de motieven van de organisaties om
in deze alliantie samen te werken, de alliantie is “budget-driven”. Nu moet er nog een slag gemaakt
worden in de inhoudelijke kwaliteit en een gezamenlijke visie ontwikkeld worden. Veel van deze
zaken zijn in beginsel vaag afgesproken en vastgelegd, maar door de druk van de deadlines en de
zware eisen van de overheid en de vele verschillende belangen en ideeën, zijn deze nog niet
gedetailleerd uitgewerkt. Men hoopt dat dit “de eerste fase” is, en dat de alliantie de komende tijd
een tweede fase ingaat waarin constructiever wordt samengewerkt en “meer van elkaar geleerd” zal
worden.
De visie voor de toekomst van de alliantie is voor veel alliantieleden nog vaag. Wel heeft iedereen
een beeld bij de ontwikkeling van de alliantie in de komende jaren. De meesten zien de alliantie na
de subsidieperiode doorgaan in een “afgeslankte vorm” of doorgaan met “andere financiële
bronnen”. Sommigen hopen dat de alliantie “echt als een alliantie gaat werken”, waarbij gezamenlijk
projecten wordt aangegaan en verder wordt samengewerkt. Niemand ziet de alliantie tot een fusie
leiden, maar een meerwaarde van de samenwerking wordt wel erkend door iedereen.
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4.2.3. Samenvatting
Voor Simavi heeft het samenwerken binnen allianties grote gevolgen. Intern in de organisatie levert
de alliantie meer werkdruk op en legt het een beslag op een groot deel van de medewerkers. Het
vergt niet alleen veel tijd, maar het is ook een andere manier van werken. Veel medewerkers moeten
de manier waarop zij gewend waren te werken achter zich laten. Voor sommigen is dit lastig. Simavi
heeft als penvoerder van de WASH alliantie extra verantwoordelijkheden en ook dit levert extra
werkdruk op. Het sturen van de alliantie is geen eenvoudige taak, mede omdat de organisaties in de
alliantie sterk van elkaar verschillen en op basis van consensus gewerkt wordt. De besluitvorming
verloopt dan ook moeizaam en de samenwerking is niet altijd efficiënt. Er wordt vaak rommelig en
langdurig gecommuniceerd over allerlei onderwerpen. Toch ziet Simavi ook voordelen aan het
werken in allianties. Er kan veel worden geleerd van het werk van andere Nederlandse NGO’s en
daarnaast heeft de alliantie een sterkere gezamenlijke lobby. Ook de verschillende werkwijzen en
expertises zorgen voor meerwaarde. Echter, de alliantie is ontstaan vanwege de overheidseisen en
de motieven voor samenwerking zijn voornamelijk gebaseerd op het belang van de subsidie.
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5. Analyse
In dit hoofdstuk worden de resultaten verder geanalyseerd aan de hand van de literatuur die eerder
in het literatuur review is beschreven. Dit levert een diepere analyse op van de praktijksituatie zoals
deze zich bij Simavi voordoet. De analyse maakt onderscheid tussen twee overkoepelende thema’s.
Het eerste thema is het werken aan de kerntaak. Hierbij wordt het veranderende professionele
repertoire van de programma medewerker en ook de leeromstandigheden binnen Simavi besproken.
Tweede thema is het samenwerken binnen allianties. Dit thema behandelt ook de leidende rol van
Simavi als penvoerder in de WASH alliantie. Deze analyse wordt gemaakt vanuit een
cultuurperspectief, waarbij de eerder besproken perspectieven op cultuur zullen helpen om een
beter begrip te krijgen van Simavi en haar praktijk.

5.1. Werken aan de kerntaak
Simavi is een ontwikkelingsorganisatie met een visie op gezondheid. Haar doel is om vrouwen in
gemarginaliseerde gebieden in staat te stellen om de gezondheid van henzelf, hun families en de
gemeenschap waarin zij leven te bevorderen (Simavi, 2009a, p. 6). Deze kerntaak van Simavi is
gebaseerd op professionele grondslag (Gastelaars, 2006, 66). De programma medewerkers zijn
professionals die werken aan de kerntaak van Simavi vanuit een grote deskundigheid. De programma
medewerkers vormen daarmee een essentieel onderdeel van het werk dat Simavi doet. Gastelaars
(2006) beschrijft dat het eigenlijke werk van de dienstverlenende organisatie berust op de kennis en
vaardigheden van de uitvoerenden.

5.1.1. De programma medewerker
‘Medewerkers van Simavi hebben veel expertise, hoge betrokkenheid en grote eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Hierdoor kan een relatief kleine organisatie veel werk
verzetten’ (Simavi, 2009b, p.16). De programma medewerkers zijn recentelijk in (geografische) teams
onder verdeeld om te zorgen dat de organisatie minder kwetsbaar is voor uitval van medewerkers
omdat zo minder individueel gewerkt wordt. Toch is de expertise van de professional
persoonsgebonden (Gastelaars, 2006, p. 14) en werkt hij of zij voornamelijk op een autonome en
zelfstandige manier aan haar taken. Deze medewerkers zijn niet eenvoudig te vervangen (Simavi,
2009b, p. 16). Dit geeft hen ook macht om invloed uit te oefenen op de besluitvorming, zij hebben
immers de expertise in huis op basis waarvan die besluiten genomen kunnen worden (Keyton, 2005,
Gastelaars, 2006). Vooral de Senior Programma Medewerkers worden geregeld aangesproken op
hun ervaring en kennis.
De programma medewerkers van Simavi zijn sterk inhoudelijk gedreven en voelen zich door een
gezamenlijke motivatie verbonden aan de organisatie en haar doelen. Zij voelen zich thuis in de
organisatie en identificeren zich met de organisatie (Tennekens, 1995, p. 43). Vanuit het
integratieperspectief van Martin heeft Simavi daardoor sterke gedeelde waarden en bestaat er
consensus over deze waarden (Martin, 2002, p. 96). Ondanks dat de verschillende afdelingen bij
Simavi ieder op aan een eigen taak werken, bestaat er een gevoel van saamhorigheid in de
organisatie. De relatief kleine organisatie heeft sterk het gevoel ‘gezamenlijk aan een doel te werken’
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(medewerker Simavi). De korte lijnen en de sfeer van collegialiteit maken informele samenwerking
mogelijk. Vanuit het fragmentatieperspectief gezien, hangt de samenwerking en het uitwisselen van
informatie sterk af van individuele inzet en geeft iedere medewerker van Simavi hier eigen betekenis
aan (Martin, 2002, p. 94).
De professionaliseringslag die Simavi de laatste jaren heeft gemaakt, heeft een verandering in de
manier van werken teweeg gebracht. Simavi werkt momenteel op een meer programmatische wijze
met een multi-stakeholder approach. In 2004 is de organisatie veranderd van een vereniging naar
een stichting en in 2007 werd het bestuurssysteem verder aangepast en kreeg Simavi een Raad van
Toezicht met een directeur (Simavi, 2009b, p. 16). De traditionele manier van werken, waaraan
Simavi relatief lang heeft vastgehouden, heeft plaats moeten maken voor een professionele manier
van werken in een complexe en veeleisende omgeving (Gastelaars, 2006 en Simavi, 2009b). Deze
professionalisering heeft ook gevolgen voor de informele werkcultuur van Simavi. Er moet steeds
meer van het werk worden vastgelegd in nieuwe procedures en richtlijnen (Gastelaars, 2006 en
Simavi, 2009a).
Het repertoire van de programma medewerkers is veranderd en uitgebreid. Het programmatisch
werken, de multi-stakeholder approach en het werken in alliantieverband (Simavi, 2009a) zorgen
voor veranderingen in de eisen die aan de medewerkers worden gesteld. Deze veranderingen zorgen
tevens voor een verhoogde werkdruk (Simavi, 2009a, p. 82). Het werk is complexer geworden en kan
niet meer worden uitgevoerd op de individuele manier die zij gewend waren. Gastelaars (2006)
beschrijft het repertoire van de professional en laat zien dat recentelijk grote aandacht is ontstaan
voor relationele en procesvaardigheden. Zoals de programma medewerkers bij Simavi zelf ook
aangeven: zij kunnen hun werk niet meer uitsluitend achter hun eigen bureau uitvoeren. Steeds
meer zijn zij buiten het eigen kantoor met verschillende partijen aan het samenwerken,
onderhandelen en afstemmen.

5.1.2. Nieuwe vaardigheden
De aandacht voor relationele vaardigheden is eigenlijk al vrij oud, maar zijn steeds meer van belang
in dienstverleningsprocessen. ‘Het kunnen handelen al naar gelang de persoon die je voor je hebt én
in het hier en nu’ is steeds belangrijker (Gastelaars, 2006, p. 119). Programma medewerkers moeten
meer over goede communicatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden beschikken en deze
verschillende relaties kunnen managen. Binnen die samenwerkingsrelaties moeten zij tevens
effectief kunnen onderhandelen en informatie naar de eigen organisatie terugkoppelen (Cheng, et al,
2003, p. 461). Zij vormen een belangrijke schakel tussen de eigen organisatiebelangen en die van de
allianties. Ook moeten zij in staat zijn vertrouwen binnen al die verschillende relaties te
bewerkstelligen en managen (Gastelaars, 2006, p. 124, Smid et al, 2007).
De procesvaardigheden komen voort uit een hoge mate van transparantie en flexibiliteit die van
hedendaagse organisaties zoals Simavi wordt verwacht. Professionals moeten kunnen handelen op
‘voorschrift’ (Gastelaars, 2006, p. 125), zij hanteren processen die volgens een standaard verlopen.
Binnen Simavi merken de medewerkers dit aan de steeds meer aanwezige en verbeterde planning,
monitoring en control systemen (PME). Hiermee moeten zij hun werkzaamheden steeds beter intern
en extern kunnen verantwoorden en controleren. Binnen deze gestelde kaders moeten zij echter ook
oog kunnen hebben voor individuele gevallen en de dynamiek van verschillende relaties. Een
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medewerker van Simavi duidde dit als de “dynamiek die hoort bij sociaal werk”. Daarnaast moeten
medewerkers tijd en proces kunnen managen, kunnen omgaan met machtsrelaties en goed kunnen
samenwerken (Gastelaars, 2006, p. 124-127).
Doordat Simavi een kleine organisatie is, bestaande uit vooral professionals die hun werk grotendeels
zelfstandig uitvoeren, is het tot voorkort niet nodig geweest om veel formeel vast te leggen.
Medewerkers van Simavi zijn gewend aan het kleine huis waarbinnen informatie goed en gemakkelijk
gedeeld wordt. Tennekens (1995) beschrijft het belang van de informele organisatie. Dit is een
wezenlijk onderdeel van organisatie en laat de dynamiek van de organisatiecultuur zien.
Medewerkers van Simavi geven binnen de informele cultuur zelf vorm aan hun werk, zij zijn
autonoom in het uitvoeren van hun eigen taken. Er kleeft echter ook een nadeel aan deze manier van
werken. Medewerkers moeten zich zelfstandig de nieuwe vaardigheden aanleren en moeten dit
kunnen binnen een hoge werkdruk en een steeds complexere werkomgeving (Gastelaars, 2006,
Simavi, 2009a).

5.1.2. De leeromgeving
Britton (1998) stelt dat alleen door te leren NGO’s hun doelen kunnen verwezenlijken. Hij beschrijft
ook hoe de interne organisatiestructuren vaak zijn ingericht rond de ‘eigenlijke taak’, de kerntaak.
Hierdoor wordt leren veelal naar achteren geschoven. Bij Simavi vindt nog weinig
geïnstitutionaliseerd leren plaats (Crossan et al, 1999, Figuur 3). Medewerkers leren echter heel veel,
voornamelijk op persoonlijk en groepsniveau. Zij delen hun kennis en ervaringen gemakkelijk met
elkaar binnen de open en informele cultuur. Maar bij het ontwikkelen van een goede leeromgeving,
van het leervermogen van organisaties, gaat het niet alleen om de leerprocessen van de individuele
medewerkers. ‘Het treft de organisatie in haar hart, in haar cultuur. Het gaat om verankering van
kennis en ervaringen in niet-menselijke kennisdragers en om het ontwikkelen van een cultuur
waarbinnen leren van en met elkaar een centraal gegeven is’ (Diepeveen, 2005, p.19).
Britton legt de nadruk op het leren van ‘best practice’ in NGO’s. Hij schrijft het leren managen van
externe relaties toe aan het management (p. 12). Dit is echter iets waar de uitvoerenden van de
kerntaak, de programma medewerkers, dagelijks in hun werkzaamheden tegen aanlopen. Om hen
hierin te ondersteunen is niet alleen het leren van ‘best practices’ van belang, maar ook het leren van
proces- en relationele vaardigheden (Gastelaars, 2006). Deze lessen dienen organisatiebreed geleerd
te worden als Simavi in haar veeleisende omgeving effectief wil blijven functioneren (Britton, 1998,
Crossan et al, 1999).
De programma medewerkers van Simavi zijn dus voor verschillende nieuwe uitdagingen komen te
staan. De autonome werkcultuur moet plaats maken voor een manier van werken die meer is
gebaseerd op afstemmen en samenwerken. Dit betekent een cultuuromslag voor Simavi als
organisatie. Meer procedures en systemen moeten de randvoorwaarden steeds duidelijker
afbakenen en besluiten kunnen niet meer informeel genomen worden. Ook het uitwisselen van
kennis, ervaringen en informatie zal meer structureel moeten plaatsvinden. Om de veranderingen
organisatiebreed goed in te passen moet er een cultuur ontstaan waarbinnen geformaliseerd leren
op deze verschillende gebieden plaatsvindt, zowel op het gebied van ‘best practice’ als proces- en
relatievaardigheden (Diepeveen, 2005, Crossan et al, 1999).
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5.2. Allianties – De WASH alliantie en het penvoerderschap
De allianties waarbinnen Simavi samenwerkt, zijn ontstaan naar aanleiding van veranderingen in het
overheidsbeleid. Het proces van alliantievorming verloopt hierdoor anders dan vaak in strategische
allianties het geval is. De allianties zijn ‘budget-driven’, het zijn ‘gedwongen’ allianties. De
strategische meerwaarde van de allianties is dus vooralsnog het binnenhalen van overheidssubsidie
geweest.

5.2.1. Alliantievorming
De eerste fasen van alliantievorming vormen het fundament voor de latere samenwerking. Hoffmann
en Schlosser (2001) geven aan dat kritieke succesfactoren vooral in de eerste fasen in acht moeten
worden genomen. Bepalend in deze fasen zijn een heldere formulering van de ‘rationale for
collaborating’ en het vastleggen van de formele regels van de samenwerking (p. 372). De WASH
alliantie heeft lange tijd met deze principes geworsteld. Dit komt mede doordat de motieven voor
alliantievorming gedreven zijn door het belang van subsidie voor de verschillende organisaties. Nu
pas wordt steeds meer duidelijk wat de organisaties verder aan elkaar kunnen hebben. De
organisaties van de WASH alliantie hebben een sterke thematische verbinding en kunnen
gezamenlijk inhoudelijke meerwaarde bereiken ervan uitgaande dat de organisaties vanuit eenzelfde
motivatie en gedrevenheid werken. Zij delen daarbij het ‘leefwereld’ perspectief op het werk dat zij
doen (Tennekens, 1995, Mast en ten Brummeler, 1994). De manier waarop zij dit werk uitvoeren
verschilt echter sterk. Daarnaast verschillende de organisaties ook wezenlijk in cultuur en grootte.
Daarnaast zijn de formele regels van de alliantie sinds de start van de samenwerking nog niet
duidelijk vastgelegd. De alliantie heeft de afgelopen anderhalf jaar steeds uitgebreide stukken aan de
overheid moeten leveren. Deze druk van het leveren van stukken heeft het proces van
alliantievorming soms in de weg gestaan. Dit heeft ook gevolgen voor het functioneren van de
alliantie. Onduidelijke regels en richtlijnen zorgen voor een zwak fundament (Hoffmann en Schlosser,
2001). De WASH alliantie is nog steeds bezig met het zoeken naar en het vaststellen van ‘common
means’ en ‘common ends’ (Mast en ten Brummeler, 1994).

5.2.2. Leiderschap in samenwerking
Niet alleen de procedures en systemen en de inhoud van de alliantie zijn belangrijk voor het succes
van de samenwerking. Het belang van de sociale constructie van allianties wordt ook door
verschillende auteurs onderschreven. De constructie van een alliantie is immers vaak een informele
relatie (Cheng et al, 2003, Smid et al, 2007). De interacties tussen ledenorganisaties zijn daarom een
belangrijk onderdeel van een goede samenwerkingsrelatie (Smid et al, 2007). Smid benadrukt dat de
interactie tussen de ‘spelers’ niet statisch is. Dit moet steeds onderhouden worden om de
vertrouwensrelatie te behouden en versterken.
Simavi is penvoerder van de WASH alliantie. Behalve de eindverantwoordelijkheid voor de stukken
die naar DGIS moeten worden gestuurd, heeft zij ook een leidende rol in de samenwerking. De
alliantieleden spreken uit voldoende vertrouwen te hebben in Simavi als penvoerder en van haar ook
leiderschap te verwachten en accepteren. Dit is een goede basis voor Simavi om binnen de alliantie
het voortouw te nemen (Smid et al, 2007, Hoffmann en Schlosser, 2001). Zij heeft de rol van
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initiatiefnemer, van ‘vernieuwer’ (Smid et al, 2007) waarbij zij sturing moet geven aan de onderlinge
relaties en tegelijkertijd het proces moet bewaken.
Smid et al (2007) beschrijven hoe de ‘vernieuwer’ voldoende aandacht moet besteden aan de risico’s
van de verschillende alliantieleden en de eigen organisatie. Daarbij moet hij ook weten wat de
relevantie van deze risico’s voor iedere organisatie is (p. 88). Een open dialoog waarbij risico’s
worden gedeeld versterkt het vertrouwen in de samenwerkingsrelatie. Vertrouwen is essentieel om
een succesvolle samenwerking te realiseren. De open discussie over de risico’s moet resulteren in
duidelijke afspraken en regels. Deze afspraken beschermen de vertrouwensrelatie als zij daarbij goed
gemonitord worden. Monitoring van gemaakte afspraken mag niet eenzijdig plaatsvinden en moet
indien nodig leiden tot acties (Smid et al, 2007). Ook moet de vernieuwer in kunnen schatten welke
spelers op belangrijke momenten doorslaggevend kunnen zijn. Spelers in allianties maken continu de
balans op door betekenisgeving. Het is daarom essentieel om de dynamiek in de samenwerking te
begrijpen en deze goed te managen (Mast en ten Brummeler, 1994, Smid et al, 2007).
De basis van de relatie in de WASH alliantie is in principe goed, de alliantieleden beschrijven de sfeer
als “open” en “goed”. Simavi heeft hier als penvoerder een belangrijke bijdrage aan geleverd. Haar
informele en open werkcultuur leidt tot vertrouwen in de alliantie. De formele samenwerking is
echter nog minder sterk. Hoffmann en Schlosser (2001) stellen dat het aangaan van allianties tussen
kleinere organisaties met meer dan één partner de risico’s behoorlijk vergroot (p. 367). Dit komt
mede doordat kleinere organisaties vaak minder ervaring hebben met het managen van allianties. Dit
geldt ook voor Simavi, die de coördinatie van de alliantie in huis heeft. Simavi heeft als kleine
familiaire organisatie pas recentelijk een professionaliseringslag gemaakt en was tot voorkort
gewend vooral op informele wijze samen te werken en besluiten te nemen. De organisatie is nog veel
aan het leren op het gebied van formele structuren en procedures.
Door de rol van penvoerder neemt Simavi haar manier van werken en organiseren mee binnen de
alliantie. Dit resulteert in de alliantie in vaak langdurige processen die rommelig verlopen. Simavi
heeft in de samenwerking steeds ingezet op consensus. In een samenwerking met zes sterk
verschillende partijen is het echter zeer moeilijk om consensus te behalen. Dit wordt des te lastiger
wanneer er voornamelijk professionals met veel expertise aan de tafel zitten (Gastelaars, 2006). Zij
zijn gewend aan een bepaalde autonomie. Voor efficiënte besluitvorming zijn goed
procesmanagement en duidelijke regels en richtlijnen daarom noodzakelijk (Hoffmann en Schlosser,
2001 en Smid et al, 2007). Juist op deze aspecten kan Simavi als penvoerder leiderschap nemen.
Hoffmann en Schlosser (2001) benadrukken dat het belang van het proces in allianties een net zo
belangrijke succesfactor is als de inhoud. Procesmatig zal Simavi de WASH alliantie dus strakker
mogen en moeten managen.

5.2.3. Informaliteit onder druk
De ontwikkelingen die Simavi de laatste jaren heeft doorgemaakt, beïnvloeden hoe de organisatie nu
nog werkt en is ingericht. Aspecten hiervan zijn de informele en open cultuur met een kern van
professionals met veel kennis en expertise. Daarnaast is Simavi nog steeds een relatief kleine
organisatie, gevestigd in een klein kantoor. Simavi is nog steeds een platte organisatie die bewust via
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korte lijnen werkt. Zo staat de directeur bijvoorbeeld dicht bij de werkvloer en staan de deuren op
kantoor vrijwel altijd voor iedereen open.
Samenwerken in allianties is een formele samenwerking die de informaliteit bij Simavi onder druk
zet. Programma medewerkers bij Simavi zijn gewend om individueel te werken en wanneer zij wel
samenwerkten was dat voornamelijk los van de inhoud. Zij konden tenslotte in grote zelfstandigheid
hun eigen taken uitvoeren. Nu is er in de allianties een formele samenwerking ontstaan op basis van
de inhoud (Smid et al, 2007). Dit vergt een andere manier van samenwerken en een andere manier
van werken in zijn geheel bij Simavi. Niet altijd meer kunnen besluiten informeel worden genomen,
essentieel in allianties is een basis van formele regels en procedures. Hier heeft Simavi pas recentelijk
ervaring mee opgedaan door haar professionalisering. Simavi zal als penvoerder de WASH
coördinatie goed moeten managen om de governance van de alliantie in de toekomst beter vorm te
geven (Hoffmann en Schlosser, 2001).
Voor de programma medewerkers zelf is het multi-stakeholder werken en het samenwerken in
allianties een hele omslag. Zij worden door deze ontwikkelingen in een netwerk geplaatst en moeten
zoals eerder is beschreven steeds meer proces- en relatievaardigheden bezitten. Dit beïnvloedt ook
de verbondenheid die zij voelen met het werk wat zij doen (Tennekens, 1995). Het proces krijgt door
de professionalisering nogal eens de overhand op de inhoud en dit is voor veel programma
medewerkers bij Simavi een flinke omslag. Het repertoire van de programma medewerker verandert.
Zij kunnen niet meer in de kleine omgeving van de eigen organisatie blijven, maar moeten zich
bewegen in een netwerk van andere professionals en hierbinnen alle aspecten van het repertoire van
de professional bezitten (Gastelaars, 2006). Hun werkzaamheden zijn verschoven van voornamelijk
individueel naar ‘groeps’ werk. Zij zijn spelers in een netwerk geworden en functioneren daarin als
‘spin in het web’.
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6. Conclusies
Naar aanleiding van de analyse kan hier de hoofdvraag van het onderzoek worden beantwoord: “Wat
betekent het werken in allianties voor Simavi, en welke culturele factoren spelen hierbij een rol?”
Simavi bevindt zich in een sterk dynamische omgeving en heeft daardoor de afgelopen jaren een
sterke verandering doorgemaakt (Simavi, 2009a, Gastelaars, 2006). De organisatiestructuur van
Simavi is van een vereniging veranderd in een professionele dienstverlening. Naast de groei van de
interne organisatie heeft zij ook meer moeten formaliseren. Deze kleine familiaire
ontwikkelingsorganisatie, die sterk inhoudelijk gedreven is, heeft op het gebied van formele
procedures en systemen veel moeten leren. De ontwikkelingen van Simavi passen in de uitdagingen
waar veel professionele organisaties voor komen te staan. Zij moeten flexibel en transparant zijn,
uitgebreide verantwoording kunnen afleggen, maatwerk leveren, professionaliseren en dit alles
binnen een beperkt budget (Gastelaars, 2006).
Deze ontwikkelingen zijn vooral in het werk van de programma medewerker direct voelbaar. Het
werk van deze medewerkers is meer gestandaardiseerd, zij werken met uitgebreidere procedures en
richtlijnen. Tegelijkertijd moeten zij ruimte laten voor de dynamiek van sociaal werk en steeds meer
vaardigheden beheersen. Programma medewerkers moeten meer samenwerken en onderhandelen
binnen een netwerk van andere professionals en hun werk afstemmen (Gastelaars, 2006). Dit is een
flinke cultuuromslag voor professionals die gewend waren hun taken individueel en zelfstandig uit te
voeren en voornamelijk op informele wijze samen te werken. Samenwerking heeft een ander
karakter gekregen binnen de allianties. Dit is een formele samenwerking op basis van de inhoud
(Hoffmann en Schlosser, 2001). Binnen deze samenwerking moeten programma medewerkers steeds
meer proces- en relatiemanager worden (Gastelaars, 2006, Smid et al, 2007).
Om de samenwerking binnen allianties vruchtbaar te laten zijn, is vertrouwen een essentieel
onderdeel dat continu gemanaged moet worden (Smid et al, 2007). Simavi is een kleine, open en
informele organisatie. Hierdoor beschikt zij over goede voorwaarden om het vertrouwen in een
alliantie te realiseren en te behouden (Smid et al, 2007). Een voorwaarde voor vertrouwen is
daarnaast helder afgesproken procedures en regels. Op dit gebied is Simavi meer onervaren en haar
manier van leiding nemen binnen de alliantie is dan ook vooral gericht op consensus. In
besluitvorming heeft iedere speler steeds input kunnen en mogen leveren en is het streven
consensus geweest waarbij vaak geen knopen doorgehakt durfden te worden. Dit heeft tot gevolg
dat processen langdurig en vaak rommelig zijn verlopen. Allianties bestaande uit meer dan twee
partijen lopen meer risico’s en zijn complex. Het is daarom niet eenvoudig om met zes partijen
consensus te bereiken (Hoffmann en Schlosser, 2001). Simavi zal meer tijd en energie moeten steken
in goede procedures en regels, deze vormen de basis van efficiënte samenwerking. Wanneer deze
afspraken goed worden nageleefd zal dit ook het vertrouwen bij de verschillende spelers bevorderen
(Smid et al, 2007).
Simavi heeft intern veel veranderingen doorgezet in de afgelopen jaren. Het is voor de organisatie
belangrijk om de risico’s die deze veranderingen met zich meebrengen in kaart te brengen. Deze
risico’s zijn de verhoogde werkdruk, de nieuwe eisen die aan medewerkers worden gesteld en de
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flexibiliteit en het aanpassingsvermogen dat van de organisatie wordt gevraagd. Belangrijk is het om
de identiteit en de kerntaak van de organisatie hierbij als sturend te gebruiken en een leeromgeving
te creëren waarin de organisatie en haar medewerkers kunnen meebewegen met de veranderende
omgeving (Britton, 1998, Diepeveen, 2005).
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Discussie
Nu een analyse is gemaakt van de resultaten en daaruit conclusies zijn getrokken, wordt in dit
hoofdstuk tot slot kritisch gekeken naar zowel het onderzoek als de uitkomsten. Er worden een
aantal aandachtspunten gepresenteerd met het oog op de (nabije) toekomst voor Simavi.
Allereerst een kritische noot betreffende dit onderzoek. De praktijk die ik heb bestudeerd bij Simavi
is veelzijdig en complex. In de beperkte vier maanden heb ik met beperkte toegang en beperkte
informatie een beeld kunnen schetsen van Simavi als organisatie en haar culturele aspecten.
Daarnaast heb ik een glimp van de WASH alliantie mogen opvangen in vergaderingen en gesprekken
met medewerkers van Simavi en andere alliantieleden. Ongetwijfeld zijn hierbij zaken over het hoofd
gezien of niet met mij gedeeld. Dit is daarom een zo goed mogelijke interpretatie van de praktijk,
maar wellicht niet de enige mogelijke.
Dit onderzoek kan een goed startpunt zijn voor verder onderzoek. Simavi staat aan het begin van een
vijfjarige samenwerking in allianties. De komende jaren moet zij vorm geven aan deze
samenwerkingsverbanden. Dit onderzoek zou ook aanleiding kunnen vormen voor verdere discussie
en aanpak binnen de WASH alliantie. Veel alliantieleden geven aan dat er nog behoorlijk wat moet
gebeuren. Er moet orde op zaken gesteld worden en hierin wordt met een bepaalde verwachting
naar de penvoerder gekeken. Simavi zou de leiding kunnen nemen om de strategische visie van de
alliantie meer helder en eenduidig vorm te geven. Daarbij is het een uitdaging te zorgen dat haar
eigen identiteit behouden blijft, maar ook de alliantie haar eigen identiteit krijgt. Zij zal het
vertrouwen in de alliantie verder moeten proberen te versterken en managen. Kan de WASH alliantie
komen tot ‘common means’ en ‘common ends’? Essentieel hierbij is het om open te communiceren
over de risico’s, verwachtingen en potenties.
Er zijn voor Simavi verder een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren gekomen. Haar kracht
als organisatie evenals haar zwakkere punten zijn nader verklaard en de betekenissen van haar
medewerkers in beeld gebracht. Simavi is een slagvaardige organisatie met een collegiaal en
saamhorig team van professionals. Zij zouden echter meer kunnen leren, vooral op organisatieniveau
en in het repertoire van de programma medewerkers.
De focus van het onderzoek heeft gelegen op de Afdeling Programma’s en dit kleurt daarom het
onderzoek. De dynamische omgeving van Simavi zal ongetwijfeld ook haar Afdeling Communicatie en
Fondsenwerving en de Afdeling Financiën en Administratie beïnvloeden, maar dit vraagt om ander
onderzoek.
Ik hoop als onderzoeker dat Simavi zich in deze analyse van haar praktijk herkent en met dit
onderzoek haar inzicht in de situatie kan vergroten en zodoende haar voordeel kan doen met het
resultaat.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Topiclijst Simavi

Inleiding (10 min)
1. Introductie
2.Functiebeschrijving
Inhoudelijk (30 - 45 min)
3. Simavi (cultuur)
4. Alliantie
5. Samenwerking (Alliantie)
6. Lerende organisatie
Afronding (5-10 min)
7. Vragen of onuitgesproken zaken
8. Afsluiting
1. Introductie
 Welkom
 Vertrouwelijkheid
 Opnamen
2. Functiebeschrijving
 Inhoud functie
 Keuze voor Simavi
 Eerdere werkervaringen
3. Simavi
 Beeld van Simavi als organisatie(cultuur)
 Vergelijking andere ontwikkelingsorganisaties
 Geschiedenis organisatie + verandering
 Samenwerking/communicatie tussen collega’s
 Activiteiten voor medewerkers
 Doorgroeimogelijkheden binnen Simavi
 Werkdruk
4. Alliantie
 Op welke manier betrokken
 Veranderingen/gevolgen voor Simavi
 Keuze alliantieleden
 Autonomie organisaties
 Opleveringen / Moeilijkheden
 Consequenties / Toekomstvisie
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5. Samenwerking (Alliantie)
 Vormgeving binnen alliantie
 Kwaliteit samenwerking
 Formele / Informele overlegstructuren
 Communicatie (stijlen)
 Verhoudingen organisaties
 Verhouding/relatie alliantie-Simavi voor medewerker
6. Lerende Organisatie
 Vormgeving binnen Simavi
 Betekenis Lerende Organisatie
 Leermomenten
 Uitwisseling van kennis
 Teamverband
 Evaluatie
7. Vragen of onuitgesproken zaken
…
8. Afsluiting
 Benadrukken anonimiteit/vertrouwelijkheid
 Member-check gewenst?
 Bedanken
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Bijlage 2 Topiclijst 2 (Extern)
Inleiding (5 min)
1. Introductie
2.Betrokkenheid alliantie
Inhoudelijk (30 - 45 min)
3. WASH alliantie (beeld)
4. Functioneren alliantie
5. Samenwerking
6. Visie
Afronding (5 min)
7. Vragen of onuitgesproken zaken
8. Afsluiting
1. Introductie
 Welkom
 Vertrouwelijkheid
 Opnamen
2. Betrokkenheid alliantie
 Inhoud functie
 Functie in alliantie
 Participatie in andere allianties
3. WASH alliantie (beeld)
 Motivatie organisatie alliantievorming
 Eerder samenwerkingsrelaties
 Vergelijking organisaties
 Keuze organisaties
 Kenmerkend voor organisatie
 Hoe intern georganiseerd (belasting)
 Voor- en nadelen alliantie
4. Functioneren alliantie
 Kwaliteit programma
 Verloop van processen
 Penvoerderschap
 Leervermogen alliantie
5. Samenwerking
 Vormgeving binnen alliantie
 Kwaliteit samenwerking
 Formele / Informele overlegstructuren
 Communicatie (stijlen)
 Verhoudingen organisaties
 Autonomie
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6. Visie







Strijd
Potentie van alliantie
Relatie in alliantie
Wat levert het nu al op?
Penvoerderschap
Na de subsidie…
Evaluatie

7. Vragen of onuitgesproken zaken
…
8. Afsluiting
 Benadrukken anonimiteit/vertrouwelijkheid
 Member-check gewenst?
 Bedanken
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