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VOORWOORD.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de
organisatorische opzet van zwakzinnigeninrichtingen. Vooral de vraag
naar de betekenis van de organisatiestruktuur in verband met het be-
reiken van de doeleinden is van essentieel belang.

Een studie naar dit probleemveld, die twee A drie jaar duurt, is en
kan niet het werk van een eenling zijn. Verschillende personen en
instanties hebben aan het projekt bijgedragen.

Het feit, dat een onderzoeker in een organisatorisch verband   in
dit geval dat van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Katho-
lieke Hogeschool te Tilburg - is ingeschakeld, levert meer voor- dan
nadelen op. De z.g. „Initiatiefgroep" van voornoemd instituut is er in
geslaagd de voor het onderzoekprojekt benodigde gelden te verwerven.
Het Praeventiefonds heeft het aangedurfd het destijds nog niet geheel
uitgekristalliseerde onderzoeksplan te financieren; voorwaar een risiko.

In de beginfase van het onderzoek hebben verschillende direkties en
staven mij de gelegenheid geboden de organisatorische problematiek van
inrichtingen op konkrete en indringende wijze van nabij te ervaren.
Grote dank ben ik uiteraard verschuldigd aan de beide in het onderzoek
betrokken inrichtingen. Doordat veel funktionarissen van deze inrichtin-
gen als respondent zijn opgetreden, is dit geschrift mogelijk geworden.

Mijn promotor, Prof. Dr. R. A. de Moor, de in het kader van het
onderzoek tevens als supervisor is opgetreden, heeft de verschillende
beslissende momenten van het onderzoek kritisch begeleid. Zijn analy-
tisch denkvermogen heeft stellig de inhoud van hetgeen volgt positief
beinvloed. De andere supervisor, Dr. J. H. G. Segers, heeft vooral de
methodologische aspekten van het onderzoek tot zijn werkterrein ge-
rekend. Zijn bereidwilligheid te luisteren naar en te denken over het
- grote - aantal vragen dat op zijn vakgebied betrekking heeft, wordt
hooglijk gewaardeerd. Drs. J. A. P. Hagenaars en Dr. E. J. Bijnen, die
tot de vakgroep „methoden en technieken van sociologisch onderzoek"
van de sociale fakulteit van de Katholieke Hogeschool behoren, hebben
veel onderzoek-technische problemen, die zich op het dagelijkse niveau
hebben voorgedaan doeltreffend en snel opgelost. Het besef steeds bij
hen te kunnen aankloppen, verschaft een innerlijke zekerheid die voor
de voortgang van het projekt van grote waarde is geweest. J. A. S.
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Beljon, soc. cand. heeft met grote nauwkeurigheid het reken- en com-
puterwerk verricht.

De Leidse hoogleraar in de sociologie van de organisatie Prof. Dr.
C. J. Lammers heeft verschillende interim-rapporten kritisch gelezen en
van „puntig" kommentaar voorzien.

Mej. E. Paymans heeft op attente en gel[nteresseerde wijze de verschil-
lende deelverslagen, nota's, rapporten e.d. getypt.

Ook jij, Corry, voor alles, bedankt.
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INLEIDING.

De konstatering, dat sociologen zich de laatste jaren steeds meer met
onderwerpen uit de medische wereld okkuperen, is niet opzienbarend.
De medische sociologie mag zich over een opmerkelijke belangstelling
verheugen. Sociologen richten zich ook intensiever op organisaties, waar
het medisch handelen van grote betekenis is. Met name wordt aan
algemene en psychiatrische ziekenhuizen aandacht geschonken. Uit vele
studies blijkt, dat bepaalde organisatorische kenmerken van psychia-
trische en algemene ziekenhuizen gevolgen hebben voor de kwaliteit van
de verpleegkundige verzorging en de medische behandeling van de
patiEnten. 1)

Het is opmerkelijk, dat nagenoeg uitsluitend d6ze organisaties uit de
intramurale gezondheidszorg in het wetenschappelijk blikveld zijn ver-
schenen. Als voor ieder toegankelijke publikaties als toetssteen voor
getoonde interesse worden genomen, kan gesteld worden, dat tot op
heden in Nederland bijzonder weinig belangstelling voor het gebeuren
in zwakzinnigeninrichtingen getoond is. Dit moge o.a. blijken uit een
recente literatuurverkenning waarin onder meer een overzicht wordt
gegeven van studies op het terrein van de sociologie van organisaties,
waarin medisch handelen centraal staat. In dit geschrift - waarin
bijzondere aandacht aan Nederlandse publikaties wordt geschonken -
wordt ruimschoots aandacht aan de sociologie van die type organisaties
besteed; echter wordt noch over zwakzinnigeninrichtingen, noch over
zwakzinnigenzorg in het algemeen gesproken. 2) De problematiek aan-
gaande de zwakzinnigheid en de zwakzinnigenzorg kan stellig tot het in
deze publikatie aan de orde gestelde objekt gerekend worden. Hoewel
de vraag naar „het waarom" van de geringe belangstelling intrigerend is,
zal er niet bij worden stilgestaan, daar de raakvlakken die zij met het
centrale onderwerp van deze studie heeft, gering zijn.

De organisatorische opzet van hedendaagse, Nederlandse zwakzinnigen-
inrichtingen is het objekt van deze studie. Daarom is het nuttig globaal
aan te geven welke typen patiEnten, c.q. pupillen in deze inrichtingen
verblijven. Zwakzinnigen - ook wel geestelijk gehandicapten genoemd -
worden gekenmerkt door een achterstand in de ontwikkeling van hun
intellektuele vermogens, terwijl doorgaans ook hun medische en sociale
situatie te wensen overlaten. In zwakzinnigeninrichtingen verblijven veelal

1) Voor een overzicht van de literatuur zie men: Lammers C. J., Het ziekenhuis
als   kastemaatschappij,   Soc.   Gids,   jrg.    14,   no. 2, maart/ april,    1967,   p.   67-85.
2) Tellegen E., Medische sociologie; een literatuurverkenning, Alphen aan de Rijn.
1970.
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de dieper-gestoorde pupillen. Zij die in inrichtingen opgenomen zijn, ver-
blijven er doorgaans voor lange tijd, vaak zelfs zijn ze - volgens de
huidige inzichten - gedurende hun verdere leven op verblijf in een in-
richting aangewezen. Dit is voor een juist begrip van het organisatorisch
gebeuren in zwakzinnigeninrichtingen van grote betekenis.

Ofschoon zwakzinnigen momenteel ook (nog) in psychiatrische zieken-
huizen verblijven, moeten zwakzinnigen worden onderscheiden van psy-
chisch gestoorde patiEnten, voor wie de psychiatrische ziekenhuizen zijn
bedoeld. Tegenwoordig wordt het wenselijk gevonden zwakzinnigen in
speciaal voor hen bestemde inrichtingen op te nemen.

Deze publikatie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk I wordt de
moderne visie op zwakzinnigeninrichtingen weergegeven. Het blijkt,
dat deskundigen uit het veld van de institutionele zorg voor zwakzinnigen
tegenwoordig van mening zijn, dat een individuele, flexibele benadering

en begeleiding van de opgenomen pupillen nagestreefd moeten worden.
Voorts worden omtrent vier thema's enige cijfers verstrekt. De thema's
betreffen het aantal zwakzinnige pupillen dat in inrichtingen verblijft, de
geografische spreiding der inrichtingen, het aantal funktionarissen, dat in
inrichtingen werkzaam is en de financiBle offers die met de intramurale
zwakzinnigenzorg gemoeid zijn.

In hoofdstuk II wordt een organisatiesociologische analyse van de
processen en attitudes, die in zwakzinnigeninrichtingen worden aange-
troffen, gegeven. De analyse vindt plaats aan de hand van het onder-
scheid in flexibele en routine technologie. Met technologie wordt aange-
geven de manier waarop het werk in organisaties wordt verricht. De
werkzaamheden kunnen flexibel of volgens routine worden ingericht. Uit
hoofdstuk I is gebleken, dat gestreefd moet worden naar een begeleiding,
die is aangepast aan de individuele eigenschappen van de pupil, die in
een inrichting is opgenomen.

Op grond van hetgeen er in feite in zwakzinnigeninrichtingen gebeurt,
wordt vaak de volgende tweedeling gemaakt. Enerzijds onderscheidt men
„kustodiale instituten", waar volgens routine grotendeels huishoudelijke
en verzorgende aktiviteiten worden verricht. Anderzijds onderkent men
behandelingstehuizen waar op flexibele wijze vooral met pupillen wordt
omgegaan. De kernhypothese van de onderhavige studie is, dat de ge-
bruikte technologie verband houdt met de organisatiestruktuur van zwak-
zinnigeninrichtingen. Van de opzet van de organisatie hangt mede af of
het gedrag tegenover de pupillen routine of flexibel is.

De volengde vraag doet zich stellen: welke organisatorische kenmerken
zijn nodig voor een flexibele technologie? Op deze vraag wordt voor
zeven organisatorische kenmerken ingegaan. De kenmerken zijn: in-
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vloedsstruktuur, kodrdinatie, kommunikatie, leiderschap, de verhouding
staf-paviljoenspersoneel, bindingskracht en overplaatsingen van het
paviljoenspersoneel. De vermoedelijke inhoud van de hier genoemde
strukturele kenmerken wordt zowel voor inrichtingen   met een flexibele
technologie als voor die met een routine technologie weergegeven.

In dit hoofdstuk wordt ook de verwachting uitgesproken, dat in inrich-
tingen waar men zich op flexibele wijze jegens de pupillen gedraagt, de
verschillende organisatorische geledingen meer therapeutische opvattingen
omtrent het gedrag van de leidsters 3) hebben, dan de verschillende groe-
pen funktionarissen van inrichtingen met een routine gedragspatroon.

In hoofdstuk III wordt op de opzet van het uitgevoerde empirische
onderzoek ingegaan. De uitspraken die in hoofdstuk II zijn gedaan over
de samenhang tussen de organisatorische kenmerken en de toegepaste
technologie hebben het karakter van hypothesen, die in een onderzoek
moeten worden getoetst. De hypothesen zijn opzettelijk nogal „zwart-wit-
achtig" geformuleerd. Dit is gedaan om de vermoedelijke verschillen in
organisatorische opzet tussen de aan elkaar tegengestelde typen zwak-
zinnigeninrichtingen duidelijk aan het licht te brengen.

Met behulp van experts zijn twee inrichtingen voor het onderzoek ge-
kozen. De ene inrichting zou meer een routine en de andere meer een
flexibele technologie moeten bezitten. Ten behoeve van het onderzoek is
een vragenlijst ontworpen, die aan de funktionarissen van beide inrich-
tingen is voorgelegd. Hierdoor is het mogelijk een vergelijkende studie
tussen twee zwakzinnigeninrichtingen te verrichten. Daar de vragen in
nagenoeg dezelfde vorm aan drie verschillende kategorieEn funktionaris-
sen (direktielstaf, paviljoenshoofden, leidsters) van iedere inrichting ter
beantwoording zijn voorgelegd, ontstaat de mogelijkheid de antwoord-
patronen van de verschillende kategoriean onderling binnen iedere in-
richting te vergelijken. Naast de vragenlijst is ook een tijdbudgetstudie in
het onderzoek opgenomen.

In hoofdstuk IV worden uitvoerig de resultaten van het onderzoek met
betrekking tot de organisatorische kenmerken aan de orde gesteld. Zijn
de antwoorden van de verschillende kategorieEn funktionarissen van beide
inrichtingen in overeenstemming met de gestelde hypothesen?

In hoofdstuk V wordt op de beantwoording van de vragen betreffende
technologie en therapeutische opvatting ingegaan. De opzet van dit hoofd-
stuk vertoont sterke overeenkomst met die van het voorafgaande.

In het onderzoek zijn slechts twee inrichtingen betrokken. Dit geringe
aantal is aanleiding geweest een aanvullende analyse te verrichten. Ook

3) De term leidster wordt in het vervolg zowel voor vrouwelijke als mannelijke
funktionarissen, c.q. verplegenden gebruikt.
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het paviljoen, waarvan er meer per inrichting zijn, is als eenheid van
analyse genomen. Door deze analyse kan antwoord gegeven worden op
de vraag: welke organisatorische kenmerken dragen op het niveau van
het paviljoen bij tot een flexibele technologie? Deze benadering wordt in
hoofdstuk VI aan de orde gesteld.

In hoofdstuk VII worden een samenvatting en een evaluatie van de
voornaamste bevindingen van de voorafgaande hoofdstukken gegeven.
Ten aanzien van welke organisatorische kenmerken worden de theore-
tische vermoedens wel en niet ondersteund? In welke zin moeten de
theoretische uitgangspunten anders geformuleerd worden? Tot slot zal in
dit hoofdstuk worden getracht de belangrijkste implikaties voor het orga-
nisatorisch beleid nader weer te geven. Welke konstellatie van organisa-
torische faktoren heeft een positieve invloed op het aktiverend bezig zijn
met de pupillen die in zwakzinnigeninrichtingen zijn opgenomen?
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HOOFDSTUK I.

EEN SCHETS VAN DE ORGANISATORISCHE SITUATIE DER NEDER-
LANDSE ZWAKZINNIGENINRICHTINGEN.

In het kader van een summiere weergave van de ontwikkelingslijnen,
die zich in de institutionele zorg voor zwakzinnigen aftekenen, wordt uit-
voerig op de doelstelling van de huidige zwakzinnigeninrichting ingegaan.
De opvattingen over de doelstelling tussen de deskundigen van de
intramurale zwakzinnigenzorg zijn nogal homogeen. Over een aantal
andere onderwerpen hebben verschillende deskundigen onderling uiteen-
lopende opvattingen. Een aantal van dergelijke onderwerpen zal kort
worden aangeduid.

Daarna worden enige cijfers over de huidige Nederlandse institutionele
zwakzinnigenzorg gegeven. Zij hebben betrekking op het aantal zwak-
zinnigen dat in inrichtingen verblijft, de geografische spreiding der in-
richtingen, het aantal in de inrichtingen werkzame funktionarissen en
de kosten van de intramurale zwakzinnigenzorg.

1.1. De moderne visie op zwakzinnigeninrichtingen.

Het is hier niet de plaats uitvoerig de historische ontwikkeling in de
institutionele zorg voor zwakzinnigen weer te geven. Er wordt slechts op
gewezen, dat de opzet van zwakzinnigeninrichtingen aan verandering
onderhevig is geweest.

In de zorg voor geestelijk gestoorden wordt in de middeleeuwen en
lange tijd daarna geen onderscheid tussen de verschillende types gestoor-
den gemaakt. Zij worden tesamen met andere soorten zich afwijkend
gedragende mensen in asylen opgeborgen. Deze gestichten hebben primair
tot doel de maatschappij tegen deze onheidspellende individuen te be-
schermen.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw wordt naast het isoleren
van voor de gemeenschap gevaarlijke lieden langzamerhand aandacht
besteed aan de verpleegkundige verzorging van geestelijk gestoorden.
Schoorvoetend wordt een onderscheid tussen psychisch gestoorde en
geestelijk gehandicapte patianten gemaakt. Medici doen in de gestichten
hun intrede. 4)

9 Voor een uitvoeriger en gedetailleerder schets van de ontwikkeling in de
institutionele zorg voor zwakzinnigbn wordt naar de volgende literatuur verwezen.
Beek H. H., Waanzin in de middeleeuwen; beeld van de gestoorde en bemoeienis
met de zieke, Haarlem, 1969.
Deventer Sz. J. van, Krankzinnigenverpleging in de eerste helft van de vorige
eeuw, Amsterdam, 1971.
Hut L. J. et al., De Willem Arntsz Stichting 1461-1961, Utrecht, 1961.
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Deze veranderingen gaan ook met wijzigingen in de houding tegenover
zwakzinnigheid gepaard. Deze wijzigingen kunnen wellicht het beste met
behulp van de volgende uitspraak weergegeven worden. „If the period
1789 - 1890 is regarded as a first period of optimism in the treatment
of the backward and the period 1890 - 1939 as a second period of rela-
tive pessimism, the years since the last war are chiefly characterized
by a new swing to a point of view of modified optimism': 5) Deze nieuwe
houding is mede te danken aan de resultaten van recente wetenschappe-
lijke onderzoekingen 6), waaruit vooral blijkt,  dat het niveau waarop
een zwakzinnige funktioneert geen onveranderlijk gegeven is. Het funktio-
neren is mede afhankelijk van sociale faktoren. Ook in de medische en
biochemische wereld zijn opmerkelijke successen geboekt, waaruit onder
meer blijkt, dat door vroegtijdige onderkenning ernstige zwakzinnigheid
soms kan worden voorkomen.

In het volgende zal bij de meest recente „philosophy" aangaande te-
huizen voor zwakzinnigen worden stilgestaan. Voor de vraag naar de
doelstelling van de tehuizen is dit geheel van opvattingen uiterst belang-
rijk. Algemeen is men het er over eens dat zwakzinnigen, ook zij die in
tehuizen zijn opgenomen, zich kunnen ontwikkelen. Ieder individu, hoe
gehandicapt hij ook mag zijn, beschikt naast zijn handicap over ontwik-
kelingsmogelijkheden. Dit betekent, dat het doel van de inrichting moet
zijn de aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden der opgenomen pupillen
zo veel mogelijk te benutten. Massale verzorging, langdurige isolering
en pure verpleging zijn achterhaalde methodieken. Er wordt naar ge-
streefd geestelijk gehandicapten zo veel mogelijk in de gemeenschap op
te nemen. Dit tracht men onder meer te realiseren, door zwakzinnigen

bepaalde vaardigheden bij te brengen, zelfs voor bepaalde beroepen.
Tegenwoordig wordt ook benadrukt dat de inrichting niet buiten de
maatschappij geplaatst moet worden, doch juist een integrerend bestand-
deel van de maatschappij behoort te zijn. Zwakzinnigheid werd vroeger
als een onveranderlijke en gefixeerde toestand gezien. Moderne ideean

brengen een nieuwe en dynamische benadering, waarvan de sleutelbegrip-
pen normalisatie en integratie zijn. Vroeger prevaleerde de beschermende

(vervolg noot 4)
Kanner L., A history of the care and study of the mentally retarded, Springfield
Illinois, 1962.
Schut J., Van dolhuis tot psychiatrisch centrum, Haarlem, 1970.
Tarjan G., The role of residential care - past, present and future, Mental
Retardation, vol. 4, nr. 6, dec. 1966, p. 4-6.
9 O'Connor N. en J. Tizard, The social problem of mental deficibncy, London &
New York, 1956, p. 5.
9 Of is het wellicht zo, dat de nieuwe houding juist de mogelijkheid geschapen
heeft wetenschappelijk onderzoek te verrichten?
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en bevoogdende verzorging, terwijl heden ten dage een aktiverende en
vooruitziende behandeling wordt nagestreefd. Men tracht tot aktivering,
training, opvoeding en therapie te geraken. De individuele pupil met zijn
ontwikkelingsmogelijkheden en -onmogelijkheden staat centraal. Dit
brengt met zich mee, dat er een scala van voorzieningen voor zwak-
zinnigen in het leven wordt geroepen: kinderdagverblijven, dagverblijven
voor oudere zwakzinnigen, B.L.0.-scholen, sociale werkplaatsen, gezins-
vervangende tehuizen, sociaal-pedagogische diensten, inrichtingen e.d. 7).

De doeleinden en mede ten gevolge hiervan het dagelijks gebeuren
in een inrichting zijn aan grote veranderingen onderhevig geweest. Dit
heeft er toe geleid dat de plaats en de rol van de instituten gewijzigd zijn.
Een moderne inrichting moet, volgens McCoull, een plaats zijn waar de
pupillen een optimale medische en verpleegkundige verzorging krijgen
en zij moet tevens dienen als opleidingscentrum, als school, als kontrole-
instantie, als beschutting, als onderzoekscentrum en als gemeenschap
in de beste zin van het woord, waar zwakzinnigen en zij die voor hen
zorgen, tesamen leven en werken ten einde een bijdrage te leveren aan
menselijk geluk. 8) Tarjan 9) gaat nog verder, wanneer hij stelt,  dat het
fundamentele doel van een inrichting de verzekering van maximale groei
voor iedere pupil binnen zijn mogelijkheden is met de uiteindelijke hoop
dat de meeste, zo niet alle pupillen een kans krijgen naar ven groter
wordende onafhankelijkheid te groeien en de inrichting te verlaten, zodra
gunstige omstandigheden het toestaan. Het gevaar is naar onze mening

niet denkbeeldig, dat men, vooral met de laatste omschrijving, irreele

verwachtingen kweekt. Het getuigt van werkelijkheidszin te erkennen,
dat de inrichting een toevluchtsoord is voor die pupillen, wier gedrag
in hoge mate gestoord is. Zelfs de meest effektieve behandeling zal het
gedrag van bepaalde zwakzinnigen niet voor de maatschappij acceptabel
maken. „Tatsache ist, dass die meisten von ihnen (zwakzinnigen) diesen

7) De hier in het kort behandelde opvattingen kunnen uitvoerig gelezen worden
bij o. a.:
Bank - Mikkelsen N. E., The administration and management of institutions,
International Symposium on residantial care for the mentally retarded, Frankfurt,
sept. 1969.
Hoejenbos E., How do we structure the institutional environment in which the
resident lives? International Symposium on residantial care for the mentally
retarded, Frankfurt, sept. 1969.
Roos Ph., Changing role of the residential institutions, Mental Retardation, vol. 4,
nr. 2, april 1966, p. 4-6.
Roos Ph., Gegenwiirtiger Stand der Heimfiirsorge unter besonderer Berucksichti-
gung der Probleme in der Anstaltsbetreuung, Internationales Symposium uber
F6rderung geistig Behinderter in Heimen und Anstalten, Frankfurt, sept. 1969.
8) McCoull G., An integrated service, The journal of mbntal subnormality, vol.
10, deel 1, nr. 18, juni 1964, p. 23.
9 Tarjan G. op. cit- p. 6.
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Beistand wRhrend ihrer ganzen Lebens brauchen. Wir mussen sie natiir-
lich annehmen wie sie sind, mit ihrer Behinderung; aber es ist auch
unsere Pflicht, ihre potentielle Fiihigkeiten abzuschiitzen und ihnen die
Gelegenheit zu bieten, an dem wachsenden Wohlstand der Welt teil-
zunehmen" 10).

Opgemerkt moet worden, dat de mate waarin een inrichting zijn
moderne doelstelling kan realiseren afhankelijk is van een complex van
faktoren: het normenpatroon in de maatschappij met betrekking tot
zwakzinnigheid, de grootte van de inrichting, de financiale mogelijkheden,
de aard van de handicaps van de opgenomen pupillen, de ontwikkeling
van een aantal wetenschappen  e.d.; en, wellicht speelt  ook de organisa-
torische vormgeving van het instituut een rol.

Zojuist zijn enige moderne opvattingen omtrent het verschijnsel zwak-
zinnigheid weergegeven en tevens is de primaire doelstelling van een
tehuis waar geestelijk gehandicapten behandeld en verzorgd worden aan-
geduid. Over deze thema's bestaat een grote mate van overeenstemming
tussen de funktionarissen in de zwakzinnigenzorg. Het is tevens van
belang, wellicht vooral voor een goed begrip van het karakter van de
institutionele zwakzinnigenzorg in 1972 de problematische en kontrover-
siale thema's aan te stippen. In het volgende zal een summier overzicht
van de meest urgente problemen worden gegeven.

1.  Hoe groot moet een zwakzinnigeninrichting zijn? De tendens gaat in
de richting van kleinere eenheden. Er wordt vaak op gewezen, dat grote
inrichtingen bijzonder moeilijk bestuurd kunnen worden. Tevens wordt
gesteld, dat als een inrichting geringer van omvang is, de kans groter is,
dat op de paviljoenen een meer individuele begeleiding van de pupillen
kan worden gerealiseerd. Grotere inrichtingen hebben als voordeel, dat
een reeks technische voorzieningen beter gerealiseerd kan worden en
tevens dat de wetenschappelijke stafleden een groter aantal „interessante
gevallen" te hunner beschikking hebben. Als dit vraagstuk vanuit psycho-
logisch, medisch, ortho-paedagogisch, ekonomisch of organisatorisch
gezichtspunt benaderd wordt, kunnen tegenstrijdige inzichten resulteren.
Deze dilemma's bepalen de komplexiteit van de vraag naar de optimale
grootte van een zwakzinnigeninrichting.

2.  De samenstelling van de groepen pupillen die in de paviljoenen ver-
blijven. Moet men de groep homogeen (naar geslacht, mate van gehandi-
capt zijn, leeftijd en mate van ambulantie) of juist heterogeen samen-

1°) Grunewald K., Die Lebenssituation Behinderter in Anstalten, Intemationales
Symposium Bber die Furderung geistig Behinderter in Heimen und Anstalten,
Frankfurt, sept. 1969, p. 4.
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stellen? Welke kriteria liggen aan beide indelingsprincipes ten grondslag?

Welke zijn de gewenste en feitelijke gevolgen van de keuze voor een van
beide principes? Hoe groot moet de groep zijn die op een paviljoen
verblijft? Moet de groepsgrootte verschillen voor verschillende soorten
pupillen? Welke invloed heeft de groepssamenstelling op de benadering
van de pupillen?

3. Welke zijn de architektonische gevolgen van de aktiviteiten en de
processen die zich in een inrichting voordoen7 11) In welke bouwkundige
voorzieningen dient de moderne doelkonceptie van een zwakzinnigen-
inrichting vertaald te worden. Aan welke eisen moet een goed gebouwd
tehuis voldoen? Welke disciplines dienen bij de totstandkoming van het
programma van eisen vertegenwoordigd te zijn?

4. De samenstelling en de grootte van de wetenschappelijke (akade-
mische) staf. Welke getalsverhouding moet er tussen de managers en de
specialisten aan de top van de organisatie bestaan? Welke verhouding
wordt tussen het aantal stafleden en het aantal leidsters wenselijk geacht?

5. Welke moet de getalsverhouding tussen de leidsters en de pupillen
zijn? En welke tussen de stafleden en de pupillen? Is een bepaalde
minimale getalsverhouding vereist, wil er sprake kunnen zijn van een
individuele begeleiding van de pupil? Voorts mag de volgende vraag
niet over het hoofd worden gezien: is een bepaalde maximale getals-
verhouding vereist, wil er sprake kunnen zijn van een individuele be-
geleiding van de pupil?

6.  Het vraagstuk van de opleiding van de leidsters. Welke vooropleiding
dienen zij genoten te hebben? Hebben degenen die reeds werkzaam zijn
deze opleiding ook werkelijk genoten? Wat vinden de verschillende
groeperingen van de interne Z-opleiding? Wat is het doel ervan en wordt
het gerealiseerd? Gedraagt een gediplomeerde leidster zich met betrekking
tot de pupillen meer begeleidend, aktiverend dan een niet-gediplomeerde
leidster?

7. De algemene vorming van de leidsters. Waar grote aantallen jonge
mensen, die vaak in de adolescentiefase verkeren, gedurende lange
perioden bijeen zijn en die tijdens hun werk voortdurend met menselijke
probleemsituatie gekonfronteerd worden, zijn dergelijke aktiviteiten van
het grootste belang. Wordt aan coaching, paedagogische begeleiding,

11) Cf. Damen P. C., Enige bouwkundige implicaties van de organisatiestruktuur
van zwakzinnigeninrichtingen, De Ingenieur, jrg. 82, nr. 41, 9 oktober 1970,
p. 8153-8157.
Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut, Bouwplannen zwakzinnigenzorg '60-'70,
"s-Gravenhage, mei 1971.
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vrijetijdsbesteding e. d. van het personeel retile betekenis toegekend?
Hebben dit soort aktiviteiten invloed op hetgeen de leidster in het
paviljoen met de pupillen doet?

8.  De invloed van de ouderverenigingen op het beleid van de inrichting
is van groot belang geweest. Welke behoort de relatie van de ouder-
verenigingen en van individuele ouderparen met de inrichting te zijn?
Spelen de ouders een rol bij de behandeling van hun kinderen als zij
reeds uithuisgeplaatst zijn? En zo ja, van welke aard is deze rol?

9.  Het vraagstuk van de regionalisatie staat ook in de zwakzinnigenzorg
in het centrum van de belangstelling. Niet ten onrechte. Op grond van
schaarse middelen, stijgende kosten en doelmatigheidsoverwegingen moet
aan regionale samenwerking grote betekenis worden toegekend. Deze
regionale samenwerking tussen de verschillende instanties die op het
gebied van de zwakzinnigenzorg (en aanverwante gebieden) werkzaam
zijn in een bepaald gebied, moet een zo goed mogelijk gebruik van de
schaarse middelen en een zo goed mogelijke dienstverlening bewerk-
stelligen. Naast het aspekt van samenwerking is er een ander belangrijk
element, namelijk de aanwezigheid van gedifferentieerde voorzieningen.
In de - welomschreven - regio dient een geheel van goed afgestemde
voorzieningen aanwezig te zijn. 12) Kan de oplossing van het regionali-
satievraagstuk bijdragen tot een doelmatiger begeleiding van de in inrich-
tingen opgenomen pupillen?

Deze inventarisatie van op de voorgrond tredende vraagstukken, die
nog uitgebreid kan worden (b.v. het tekort aan financiBle middelen, de
noodzaak van wetenschappelijke research, de invloed van de overheid)
geeft duidelijk de komplexiteit en variatiebreedte van de problematiek van
de institutionele zwakzinnigenzorg weer.

Voordat met een organisatiesociologische analyse van inrichtingen
zal worden aangevangen, zullen eerst enkele zo recent mogelijke cijfers
worden gegeven.

1.2. Cijfers over de Nederlandse zwakzinnigenzorg.

Over vier onderwerpen zullen enige cijfers gegeven worden: het aantal
zwakzinnige pupillen dat momenteel in inrichtingen verblijft, de geogra-
fische spreiding der inrichtingen, het aantal funktionarissen dat in in-

19 Uit velerlei publikaties blijkt, dat de sambnwerkingspatronen in de sektor van
de zwakzinnigenzorg nog vele hiaten vertonen. Zie o.a.: N6meth S. M. en P. A. H.
Verbraak, Verslag inzake het onderzoek begeleidend apparaat voor geestelijk
gehandicapten te Amsterdam, Instituut voor Arbeidsvraagstukken, Tilburg, nov. 1969.
Sorel F. M., De organisatorische samenwerking in de zwakzinnigenzorg, Maand-
blad voor de geestelijke volksgezondheid, jrg. 24, nr. 4, april 1969, p. 123-133.
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richtingen werkzaam is en de financiBle offers die met de intramurale
zorg gemoeid zijn. De getallen moeten met voorzichtigheid gehanteerd
worden, daar ze soms onvolledig en/of verouderd zijn 13).

Als we vragen naar het aantal zwakzinnigen, dat momenteel in inrich-
tingen verblijft, verschaft de volgende tabel helderheid.

Tabel     1.
Het aantal door de A.W.B.Z. erkende zwakzinnigeninrichtingen in Nederland,
benevens het aantal aldaar verblijvende pupillen. gedifferentieerd naar provincie,
in  februari   197014).

Provincie Aantal inrichtingen Aantal pupillen

Groningen                                        1                                    74
Friesland                                          1                                  420
Drente                                                      2                                         766
Overijssel                                          1                                  194
Gelderland                                         28                                   4.580
Utrecht                                                9                                   1.571
Noord-Holland                                     6                                     489
Zuid-Holland                                          14                                      2.927
Zeeland                                                4                                     436
Noord-Brabant                                        19                                      3.844
Limburg                                                                       11                                                      2.580

Nederland 96 17.881

In deze tabel, die aan de „Ziekenhuisatlas van Nederland 1970" is
ontleend, zijn de aantallen pupillen weergegeven die in inrichtingen
verblijven die krachtens de A.W.B.Z. „aangewezen", „erkend", „gelegiti-
meerd" zijn.

In deze publikatie wordt dus vermeld dat er 96 erkende inrichtingen
zijn. Dit aantal is evenwel te laag, daar er momenteel 118 inrichtingen
zijn. 15) Daarenboven verblijven  er in psychiatrische ziekenhuizen
t 5300 zwakzinnige pupillen; deze inrichtingen zijn krachtens de Krank-

13) Deze cijfers - hoe voor de hand liggend ze ook lijken - zijn niet erg
gemakkelijk verworvbn. Dat de gegevens niet bij een of enkele overkoepelende
instantie(s) tamelijk snel te verkrijgen zijn, geeft te denken. Het is wenselijk dat
een bepaalde instantie systematisch van alle inrichtingen gegevens - onder meer
die, welke in het kader van dit onderzoek gewenst zijn - gaat verzamelen.
Bij het opzetten van werkzaamheden zoals hier bedoeld, zal het ontwerpen van
een adekwaat registratiesysteem hoge prioriteit dienen te krijgen.
19 Deze tabel is gedestilleerd uit de door de „Stichting Nationaal Ziekenhuis-
instituut" uitgegeven „Ziekenhuisatlas van Nederland 1970" sept. 1970, p. 6-20.
15) Per 1 januari 1971, naar een schrijven d.d. 11 maart 1971 van de Stichting
Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven.
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zinnigenwet erkend. Er verblijven 3 A 4000 pupillen in inrichtingen die
noch uit hoofde van de A.W.B.Z., noch uit hoofde van de Krankzinnigen-
wet erkend zijn. 16) Het aantal zwakzinnigen dat medio 1970 in inrich-
tingen verblijft, moet derhalve op + 26.250 geschat worden.

Uit tabel 1 blijkt, dat de door de A.W.B.Z. erkende inrichtingen
zeer ongelijkmatig over Nederland zijn verdeeld. Als deze inrichtingen
in kaart gebracht worden, wordt het volgende beeld verkregen.

Uit de kaart op pag. 13 blijkt, dat in de provincies Gelderland en
Noord-Brabant de meeste inrichtingen aanwezig zijn. Groningen, Fries-
land en Overijssel herbergen ieder 66n inrichting. Echter niet slechts de
landelijke spreiding laat te wensen over, doch soms - zoals b.v. in
Noord-Brabant '7) - is ook de provinciale spreiding niet optimaal.

Als we de relatie tussen het bevolkingsaantal en het beschikbare aantal
iririchtingsplaatsen uitdrukken per 1000 inwoners, per 1 januari 1970,
gedifferentieerd naar provincie wordt het staafdiagram op pag. 14 ver-
kregen.

Als het aantal inrichtingsbedden met het aantal inwoners van de
provincies in verband wordt gebracht, kunnen we konstateren dat Gro-
ningen, Overijssel en Noord-Holland het geringste aantal bedden per
1000 inwoners hebben De hoogste promillages hebben Drente, Gelder-
land, Noord-Brabant :n Limburg. Bij de interpretatie van het staaf-
diagram moet er rekening mee gehouden worden, dat niet zonder meer
Diag wolden aangenomen,  dat het promillage zwakzinnigen  in  alle  stre-
ken van het land gelijk is.

Voor de ongelijkmatige spreiding van de inrichtingen worden veelal
twee verklaringen gegeven. Enerzijds hebben veel inrichtingen een reli-
gieuse signatuur; zij worden in die provincies gevonden waar religieuse
orden en kongregaties aktief geweest zijn. Anderzijds worden inrichtingen
op enige afstand van stedelijke agglomeraties gebouwd, omdat in derge-
lijke streken de grond relatief goedkoop is.

Voor de beantwoording van de vraag, naar het aantal funktionarissen
dat in zwakzinnigeninrichtingen werkzaam is, kan het beste te rade
worden gegaan bij de „statistiek personeelssterkte, psychiatrische insti-
tuten", die periodiek door de Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut
wordt vervaardigd. Uit de statistiek die per 31 december 1970 is samen-
gesteld, wordt het volgende beeld verkregen.

15) Deze gegevens zijn door de afdeling Statistiek van de Hoofdinspectie van de
geestelijke volksgezondheid op 4-6-'70 ter beschikking gesteld.
17) Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant, De zorg voor de
zwakzinnigen in Noord-Brabant, 1970, p. 28.
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Figuur 1

SPREIDING  DER  DOOR  DE  A.W B.Z. ERKENDEI
ZWAKZINNIGEN-INRICHTINGEN IN NEDERLAND  
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Figuur 2

AANTAL BESCHIKBARE BEDDEN IN ZWAK-
ZINNIGEN-INRICHTINGEN PER 1000 INWO-

NERS PER PROVINCIE
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18) De aan dit staafdiagram ten grondslag liggbnde cijfers zijn ontleend aan de
„Ziekenhuisatlas van Nederland 1970", sept. 1970, p. 21.
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Tabel 2.
Overzicht van de benaderde absolute personeelssterkte in alle zwakzinnigeninrich-
tingen aangesloten bij de sectie psychiatrische instituten van de Stichting Nationale
Ziekenhuisraad   op 31 december   1970 19.

Aantal inrichtingen
bedden                                13          16         1 1          6 6 3    55

0- 150- 250- 350- 500- to-
750

Perso- en150 250 350 500 750 taal
neelsgroepen meer

Direktie en administratief
personeel       50 86 80 59 130 36 441
Huishoudelijk personeel 184 359 372 293 457 182 1847

Technisch en agrarisch personeel         26          92      112        82 124 101 537

Overig niet-medisch personeel      36 158 131 110    91    48   574

Gediplomeerde verplegenden 106 343 375 189 463 256 1732

Leerling verplegenden 405 848 1136 453 876 685 4403

Overig verplegbnd personeel 128 189 194 217 210    26   964
Paramedisch personeel              28 107 188 182 181    91   777
Medische staf                    11     39    44    31    54    20   199

Totaal personeel in loondienst 974 2221 2631 1617 2587 1444 11474

Uiteraard moet er op gewezen worden dat de hier weergegeven getallen
slechts op 55 inrichtingen betrekking hebben. Er zijn aanzienlijk meer
inrichtingen. Dit betekent dat de absolute personeelssterkte groter is
dan hier aangeduid. Hierbij moet wel bedacht worden, dat de grotere
inrichtingen veelal bij de sectie psychiatrische instituten van de Stichting
Nationale Ziekenhuisraad zijn aangesloten; de gegevens van deze inrich-
tingen zijn dus wel in dit overzicht opgenomen. Het meest in het oog-
lopende gegeven van de tabel is, dat de leerling-verplegenden veruit de
omvangrijkste personeelskategorie vormen. De gediplomeerde verple-
genden, de leerling-verplegenden en de kategorie van het „overleg ver-
plegend personeel" (ziekenverzorgster, bejaardenverzorgsters, verpleeg-
hulpen e.d.) maken samen ruim 60% van het totale personeelsbestand
van de 55 inrichtingen uit. Dit percentage is hoger naarmate de inrichting
een geringer aantal bedden heeft. Ook de omvang van het huishoudelijk
personeel is van niet te onderschatten betekenis. Voorts kan uit de tabel
worden gekonkludeerd, dat het gemiddelde aantal stafleden per inrichting
3 A 4- inklusief sekretaressen ten behoeve van de stafleden - bedraagt.

19) Stichting Nationaal Ziekbnhuisinstituut, Statistiek personeelssterkte 1970, psychi-
atrische instituten, mei 1971, p. 71.
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Een ander interessant probleem betreft de personeelssterkte in ver-
houding tot het aantal bedden in zwakzinnigeninrichtingen. De volgende
tabel geeft hier een indruk van.
Tabel 3.
Samenvatting per personeelsgroep van de personeelssterkte per 100 bezette bedden
in 49 zwakzinnigeninriohtingen 20).

Aantal inrichtingen
11    13    11    5 6 3    49

-...  - bedden

0- 150- 250- 350- 500- to-
750

Perso- en150 250 350 500 750 taal
neelsgroepen meer

Direktie en administratief
personeel 4.0    2.8 2.5 2.5     3.5 1.1 2.6

Huishoudelijk personeel 14.8 11.6 11.7 12.2 12.2 5.7 10.9
Technisch en agrarisch personeel 2.1 2.9 3.5 3.6    3.5 3.1 3.2

Overig niet-medisch personeel 3.0    5.3 4.3 4.7    2.5 1.5 3.4

Gediplomeerde verplegenden 8.3 11.0 11.6 7.9 12.3 8.0 10.2
Leerling verplegenden 32.2 27.2 35.0 18.9 23.3 21.3 26.0
Overig verplegbnd personeel 10.1 6.1 6.0 9.1 5.6    0.8    5.5

Paramedisch personeel 2.8 3.8 6.2 8.0 5.0 2.8    4.8

Medische staf 1.5 1.9 1.6 1.8 1.6 0.6 1.5

Totaal 78.8 72.6 82.8 68.7 69.5 44.9 68.2

De tabel laat zien, dat per 100 bezette bedden van het totale aantal
inrichtingen de leerling-verplegenden (26.0), het huishoudelijk personeel
(10,9) en de gediplomeerde verplegenden (10.2) de meest voorkomende
personeelskategorieen zijn. Per 100 bezette bedden werken er gemiddeld
ongeveer 68 personeelsleden, - in de inrichtingen die in de tabel
vertegenwoordigd zijn. Dit aantal is voor de inrichtingen met het grootste
aantal bedden duidelijk het geringst (100 bedden: 44.9 personeelsleden);
voor de kleinere inrichtingen is het hoger, vooral voor de inrichtingen die
250 - 350 bedden hebben (100 bedden: 82.8 personeelsleden). Ook hier
moet er op gewezen worden, dat het slechts om 49 inrichtingen gaat.

De institutionele gezondheidszorg slokt een belangrijk deel van het
nationale budget op. In de intramurale zwakzinnigenzorg was per 1-1-
1968 de gemiddelde verpleegprijs per dag per pupil f 29,_ 21

). In de
loop van 1968 was deze f 32,90 en in de loop van 1969 f 38,57 22),

20) Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut, Idem, p. 1.
21) Naar mededeling van de afdeling Statistiek van de Hoofdinspectie van de
geestelijke volksgezondheid op 4-6-1970.
22) Dit zijn voorlopige cijfers die gebaseerd zijn op de bij de Nationale Ziekenhuis-
raad aangesloten organisaties.
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Als we het totale aantal pupillen dat in inrichtingen verblijft (+ 26.250)
vermenigvuldigen met f 40,- (een geschatte gemiddelde verpleegprijs
voor 1971) x 365 dagen, dan is met de residentiale zwakzinnigenzorg
in Nederland in 1971 een bedrag van + 380 miljoen gulden gemoeid 23).
Zo men wil: de institutionele zwakzinnigenzorg kost momenteel ruim
1 miljoen gulden per dag.

In het kader van de bedragen die aan de intramurale zwakzinnigen-
zorg worden besteed, is het illustratief de financilile offers, die met de
nieuwbouw van inrichtingen gepaard gaan, weer te geven.

Tabel 4.
Nieuwbouw  in de intramurale geestelijke gezondheidszorg 24).

a. In uitvoering zijnde werken; in totaal hiervoor nodige bouwsommbn in lopende
prijzen en miljoenen guldens.

14- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1-

1965 1966 1967 1968 1969 1970

psychiatrische inrichtingen 35.8 38.4 52.2 45.5 45.6 73.6

zwakzinnigeninrichtingen 16.5 24.4 29.6 47.1 62.6 74.2

verpleegtehuizen voor geestelijk
gestoorde bejaardbn 11.2 12.8 12.4 11.9 42.4 61.0

b. Bouwproduktie; de bouwsommen in lopende prijzen en miljoenbn guldens.

1965 1966 1967 1968 1969

psychiatrische inrichtingen 14.8 28.1 32.2 20.5 35.2

zwakzinnigeninrichtingen 14.1 11.0 18.4 29.5 39.1

verpleegtehuizen voor geestelijk
gestoorde bejaarden 4.7 5.4 5.5 16.1 30.6

We zien, dat de intramurale geestelijke gezondheidszorg inzake de
nieuwbouw erg expansief is. De residentiBle zwakzinnigenzorg laat zich
in dit kader - vooral in de laatste jaren - niet onbetuigd.

23) Deze schatting is bijzonder ruw, daar zowel het aantal pupillen, als de gemid-
delde verpleegprijs niet exakt zijn. Deze schatting beantwoordt evenwel aan haar
doel, daar ze weergeeft in welke orde van grootte de financiEle lasten van de
intramurale zwakzinnigenzorg gezocht moeten worden,
:4) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Verslagbn en Mededelingen
1971, Volksgezondheid nr. 3, Nota betreffende de geestelijke volksgezondheid, p. 75.
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Het is illustratief enige cijfers te geven die in de Verenigde Staten zijn
verzameld 25). De gegevens hebben betrekking op de situatie in inrich-
tingen die vanwege de overheid beheerd worden aan het begin van
1964. De inrichtingen variEren in grootte, waarbij opgemerkt moet wor-
den, dat de tehuizen die recent tot stand gekomen zijn kleiner van
omvang zijn. De geschatte kapaciteit heeft als mediaanwaarde 1160
patianten met een spreiding van 24 tot 4273. Het feitelijk bestand heeft
als mediaanwaarde 1139 met een spreiding evenwel van 10 tot 6080!
Het is duidelijk, dat sommige inrichtingen overbevolkt zijn. Daarenboven
zijn er te weinig stafleden, de gebouwen zijn vaak ouderwets en de
geboden faciliteiten beperkt. De situatie in Nederland is niet identiek
met die in de Verenigde Staten, vooral de kolossale omvang vinden we
hier niet.

13. Samenvatting.

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen die zich op het terrein van
de residentiale zwakzinnigenzorg hebben voorgedaan in vogelvlucht
onder de loep genomen. In deze ontwikkelingen zijn een drietal stadia
te onderkennen. Bij het ontstaan van zwakzinnigeninrichtingen - toen-
tertijd niet onderscheiden van krankzinnigengestichten - is de primaire
doelstelling het opbergen van krankzinnigen; de maatschappij moet be-
schermd worden tegen deze gevaarlijke individuen. Daarna gaat men de
krankzinnigen in grote inrichtingen voornamelijk op bed op grote zalen

verzorgen. Aan de doelstelling van de voorafgaande periode wordt een
nieuwe toegevoegd 26). Langzamerhand doen medici in de gestichten hun
intrede. Tegenwoordig worden zwakzinnigen onderscheiden van psychisch
gestoorde patiEnten. In de derde fase wordt opnieuw een nieuwe doel-
stelling toegevoegd. De in inrichtingen opgenomen zwakzinnige pupillen
worden als behandelbaar beschouwd. De doelstelling van een modern
tehuis is, dat de individuele pupil met zijn uniek ontwikkelingspotentieel
centraal staat. De pupil wordt benaderd, men gaat met hem om, men
is in therapeutische zin met hem bezig. Uit het feit, dat op deze laatste
doelstelling tegenwoordig sterker de nadruk wordt gelegd, mag niet
worden gekonkludeerd, dat de beide overige doelstellingen uit de aan-
dacht verdwenen zijn. Het beschermen van zwakzinnigen jegens zichzelf
en jegens anderen, alsmede de typisch medisch-verpleegkundige bed-

behandeling zijn ook heden ten dage nog van betekenis.

 ) Scheerenberger R. C., A current census of state institutions for the mbntally
retarded, Mental Retardation, vol. 3, nr. 3, juni 1965, p. 4-6.
26) Voor een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling in de doelstelling
der psychiatrische ziekenhuizen aan de hand van het begrip doeltoevoeging, zie
men: Bambang Oetomo R., Van asyl tot revalidatiecentrum, Leiden-Groningen,
1970, Hfdst. 1 an 2.
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Over de moderne, algemene doelstelling van zwakzinnigeninrichtingen
bestaat een grote mate van konsensus tussen de in de sektor van de
zwakzinnigenzorg werkzame funktionarissen. De attente lezer zal bemerkt
hebben, dat een eerste konkretisering van de algemene doelstelling reeds
moeilijkheden kan opleveren. In de voorafgaande pagina's zijn reeds drie
nadere konkretiseringen aangegeven: het streven moet er op gericht zijn
„de aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden der opgenomen pupillen zo
veel mogelijk te benutten" (p. 6), „er wordt naar gestreefd geestelijk
gehandicapten zo veel mogelijk in de gemeenschap op te nemen" (p. 6),
het werken in de inrichtingen moet een bijdrage leveren „aan menselijk
geluk" (p. 7). Zijn deze konkretiseringen steeds met elkaar in overeen-
stemming? Betekent de optimale stimulering van de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van een pupil ook, dat hij zich gelukkiger gaat voelen? Of kan
de ene ontwikkeling juist afbreuk doen aan de andere? Uit dit voorbeeld
mag duidelijk zijn, dat de algemene doelstelling voor alternatieve, wellicht
zelfs voor kontradiktoire interpretaties vatbaar is. In verband met de
thema's koilrdinatie en kommunikatie zal dit probleem in het volgende
hoofdstuk nader aan de orde worden gesteld.

In dit hoofdstuk is voorts ingegaan op een aantal vraagstukken waar-
over kontroversiBle opvattingen bestaan. Ook is enig recent cijfermateriaal
uit Nederland samengebracht. Aandacht is besteed aan het aantal zwak-
zinnigen, dat in al of niet uit hoofde van de A.W.B.Z. erkende zwak-
zinnigeninrichtingen, alsmede in psychiatrische ziekenhuizen verblijft. Na-
gegaan is hoe de door de A.W.B.Z. erkende zwakzinnigeninrichtingen
over Nederland gespreid zijn. Het aantal funktionarissen, dat in zwak-
zinnigeninrichtingen werkzaam is, is weergegeven. In het kort is iets
gezegd over de financiale aspekten, die met de intramurale zwakzinnigen-
zorg verbonden zijn. Deze thema's zijn slechts aangestipt om een achter-
grond te geven voor hetgeen in organisatorisch opzicht in de inrichtingen
geschiedt.

De meest recente doeltoevoeging - i.c. die van begeleiding en behan-
deling van de individuele pupil - vormt het aangrijpingspunt voor het
volgende hoofdstuk. Hierin zal een organisatiesociologische analyse van
zwakzinnigeninrichtingen worden gegeven. In deze analyse zal het begrip
technologie, zoals het in de huidige organisatiesociologie gehanteerd
wordt, centraal staan. Voor dit begrip technologie is het onderscheid
tussen meer kustodiale, routine werkzaamheden en meer op de indivi-
duele pupil gerichte, flexibele aktiviteiten erg belangrijk. Na een theore-
tische uiteenzetting zal de probleemstelling van het onderzoek worden
gegeven.
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HOOFDSTUK H.

EEN ORGANISATIESOCIOLOGISCHE ANALYSE VAN ZWAKZINNIGEN-
INRICHTINGEN.

In dit hoofdstuk zal een organisatiesociologische analyse van de gang
van zaken in zwakzinnigeninrichtingen worden gegeven. Allereerst zal bij
de problematiek der doeleinden worden stilgestaan. Er worden twee
soorten doeleinden onderscheiden. Enerzijds zijn er formele, officiale
doeleinden en anderzijds zijn er operationele, feitelijke doeleinden. Aan
de hand van dit laatste type wordt ingegaan op de kernvariabele van de
onderhavige studie: technologie. Met technologie wordt aangegeven de
wijze waarop het werk in organisaties wordt verricht. Er worden twee
soorten technologie onderscheiden, een routine technologie en een
flexibele technologie. Bij een routine technologie worden de pupillen
massaal, „en bloc" verzorgd. Bij een flexibele technologie worden de
pupillen aktiverend, „therapeutisch" begeleid. Ook wordt gesteld, dat
funktionarissen die een flexibel gedragspatroon vertonen meer thera-
peutische, op de pupil gerichte opvattingen hebben. Funktionarissen
die meer een routine technologie toepassen, zullen minder therapeutische
opvattingen hebben.

De veronderstelling wordt geuit, dat zwakzinnigeninrichtingen, die een
verschillende technologie hebben, tevens verschillende organisatorische
kenmerken bezitten. Een belangrijke vraag wordt dan: welke organisa-
torische kenmerken passen bij een flexibele en welke bij een routine
technologie? Ten aanzien van zeven organisatorische kenmerken worden
de vermoedelijke verschillen tussen inrichtingen met een flexibele en
inrichtingen met een routine technologie weergegeven. De zeven ken-
merken zijn: invloedsstruktuur, kodrdinatie, kommunikatie, leiderschap,
de verhouding staf-paviljoenspersoneel, bindingskracht en overplaatsin-
gen van het paviljoenspersoneel. Enige gedachten worden vervolgens ge-
wijd aan de beperkingen, die kleven aan een benadering aan de hand van
de variabele technologie.

De problematiek van het samenspel tussen managers en specialisten
wordt aangeroerd. Daarbij blijkt, dat het klassieke organisatieschema
„lijn-staf" niet adekwaat is om de moderne vormen van samenwerking
tussen managers en specialisten - ook in zwakzinnigeninrichtingen -
aan te duiden. Tevens wordt gewezen op de noodzaak, dat inrichtingen
zich steeds aan veranderende omstandigheden moeten aanpassen. Tot
slot van dit hoofdstuk wordt de probleemstelling voor het verrichte
empirische onderzoek weergegeven. De uitspraken omtrent de organisa-
torische kenmerken zijn hypothesen, die in het empirisch gedeelte van
de studie onderzocht moeten worden.
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2.1. Doeleinden.

Lange tijd is men er in de sociologie van uitgegaan, dat het doel van
een organisatie een vaststaand en stabiel gegeven is. Het facet van de
organisatie dat als problematisch wordt beschouwd, is het middel dat
gehanteerd wordt om de wel-omschreven doelstelling te bereiken. Welk
organisatorisch middel past het best bij een bepaald doel? Dit is de kern
van de probleemstelling, zoals die b.v. ook in de visie van Weber op de
bureaukratie is terug te vinden. De bureaukratie is bij hem het meest
rationele middel om een bepaalde doelstelling te realiseren 27).

Later is men ook het doel ter diskussie gaan stellen. Daarbij worden
de volgende thema's aan de orde gesteld. Welke is de inhoud van de
doeleinden? Streeft een organisatie 66n of meer doeleinden na? Als het
laatste het geval is - de kans daarop is erg groot - kan bekeken
worden of de verschillende doeleinden elkaar verdragen of onderling
tegenstrijdig zijn. Als ze tegenstrijdig zijn, kunnen bepaalde organisa-
torische dilemma's en de gevolgen ervan aan het licht gebracht worden.
Hoe ontstaan doeleinden? Door wie worden ze bepaald? Zijn degenen
die ze formuleren ook de uitvoerders? Indien neen, levert dit dan geen
problemen op? Hebben de verschillende positiebekleders dezelfde opvat-
tingen over de doeleinden of hebben ze er juist een andere kijk op?
Zijn de doelen steeds duidelijk omschreven? Is het onder alle omstandig-
heden nuttig ze eenduidig vast te stellen? Heeft de omgeving - hoe dan
ook omschreven - invloed op de vaststelling en de inhoud van de
doeleinden? Uit deze thema's blijkt, dat doeleinden door de huidige
organisatiesociologie als problematisch en dynamisch worden beschouwd.
In het volgende zal de realiteitswaarde van deze vragen blijken.

De vraag naar de doeleinden van organisaties is bijzonder belangrijk.
Dit blijkt o.a. uit de definitie van formele organisatie, waarin expliciet
het doel wordt vermeld. Onder formele organisaties verstaat men die
organisaties die opzettelijk voor de realisering van bepaalde doeleinden
in het leven zijn geroepen 28). Vele auteurs hebben de processen be-
schreven en geanalyseerd, waardoor organisaties er al of niet in slagen
hun doelen te bereiken. Uit deze veelheid van publikaties blijkt, dat er
verschillende indelingen gemaakt worden. E6n indeling, namelijk die
tussen formele en operationele doeleinden is in het kader van dit onder-
zoek dermate belangrijk,  dat er nader op wordt ingegaan 29).

27) Weber M., The essentials of bureaucratic organization: an ideal-type con-
struction, In: Merton R.K. et al., Reader in bureaucracy, Glencoe Ill., 1952,
p. 18-27.

28) Blau P. M. en W. R. Scott, Formal organizations, a comparative approach,
London 1966, p. 5. Zie ook: Etzioni A., Modern organizations, Englewood Cliffs
N. J., 1964, p. 3.
29) Perrow Ch., The analysis of goals in complex organizations, In: Etzioni A.,
Readings on modern organizations, New Jersey, 1969, p. 66 e.v.
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Met formele doeleinden worden de doeleinden bedoeld die uit statuten,
jaarverslagen en openbare verklaringen van bestuurders naar voren ko-
men. In de wereld van de intra-murale zwakzinnigenzorg hoort men de
volgende uitspraken: een tehuis moet streven naar de optimale ont-
plooiing van de individuele vermogens van de pupillen; het kind moet
als individu en als groepslid behandeld worden; de leidster heeft een
positieve therapeutische attitude; zij fungeert als „moeder"; er mag geen
scherpe scheiding tussen het instituut en de omringende maatschappij
zijn etc.

Perrow stelt dat de analyse van organisaties aan de hand van dit type
doelstelling inadekwaat is. Formele doeleinden zijn veelal in vage en
algemene termen gesteld. Analyses die formele doeleinden als uitgangs-
punt nemen, houden geen rekening met sommige faktoren die het
organisatorische gedrag beinvloeden. Zo wordt het grote aantal beslis-
singen dat betrekking heeft op alternatieve mogelijkheden om de formele
doeleinden te bereiken over het hoofd gezien. Dit geldt tevens met
betrekking tot de bepaling van prioriteiten als er verschillende doeleinden
zijn.

In het kader van de operationele doeleinden worden deze problemen
wel bestudeerd. Met operationele doeleinden worden de in konkrete
handelingen, operaties uit te werken formele doeleinden bedoeld. De
vraagstelling aan de hand van het begrip operationele doeleinden geeft
meer inzicht in het patroon van aktiviteiten, dat in een organisatie moet
worden vertoond. Door deze benadering krijgt men antwoord op de
vraag wie wat moet doen en wie welke beslissingen moet nemen. Ten
einde te achterhalen welke handelingen in een organisatie moeten
worden verricht, geeft een analyse aan de hand van dit begrip relevantere
informatie dan de aanpak vanuit de formele doeleinden.

Problemen die vanuit deze invalshoek in de residentiale zwakzinnigen-
zorg aan bod kunnen komen, zijn onder meer: bestaat er overeenstem-
ming tussen datgene wat de leidinggevende funktionarissen zeggen en
wat er feitelijk moet gebeuren? Komen de opvattingen van deze groe-
pering overeen met die van de andere kategorieEn in een instituut? Op
welke wijze tracht men een pupil als uniek individu te beschouwen en
hoe probeert men dat? Hebben de leidsters een therapeutische houding
of een instelling die veeleer gericht is op oppassen, beperken en opbergen
van pupillen?

Velerlei funktionarissen van een organisatie kunnen omtrent de opera-
tionele doeleinden belangrijke informatie geven. Niet slechts direktie-
leden, doch ook staffunktionarissen, paviljoenshoofden, leidsters e.d. zijn
in een onderzoek inzake de organisatorische problematiek van zwak-
zinnigeninrichtingen relevante informatiebronnen. Indien men op de
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hoogte wil geraken van het organisatorische gebeuren, zal geen genoegen
genomen kunnen worden met het ondervragen van leidinggevende funkti-
onarissen, daar de door hen weergegeven opvattingen een eenzijdig en/of
vertekend beeld kunnen geven. Tevens is een gevarieerd onderzoeks-
instrumentarium gewenst als men de operationele doeleinden op het
spoor wil komen. Hierbij wordt gedacht aan het voeren van diepgaande
gesprekken, het afnemen van een vragenlijst, het bijwonen van vergade-
ringen en bijeenkomsten, observeren, het verkrijgen van inzage in
officiale nota's e.d.

2.2. De kernvariabele: technologie.

Na de uiteenzetting over operationele doeleinden zijn we aan de
belangrijkste variabele van deze studie gekomen, namelijk de technologie
die in zwakzinnigeninrichtingen wordt toegepast. Technologie omvat de
wijze waarop het geheel van handelingen wordt verricht, dat door een
funktionaris ten opzichte van een objekt wordt ondernomen. Deze han-
delingen kunnen zowel in overeenstemming, als in strijd met de operatio-
nele doeleinden zijn. Bij technologie gaat het om de feitelijke aktiviteiten
die worden verricht, onafhankelijk van de vraag of ze met de operationele
doeleinden overeenkomen. Onder technologie wordt verstaan de wijze
waarop het werk in organisaties wordt verricht. „By technology is meant
the actions that an individual performs upon an object, with or without
the aid of tools or mechanical devices, in order to make some change
in that object"30). Dit objekt kan van menselijke, symbolische of im-
materiale aard zijn. In een tehuis waar zwakzinnige pupillen verzorgd en
behandeld worden, heeft het uiteraard een menselijk karakter.

Technologie wordt, in navolging van Perrow, onderscheiden in routine
en flexibele technologie 31). lin het navolgende zal dit onderscheid op de
situatie in zwakzinnigeninrichtingen worden toegepast. Later zal blijken,
dat deze tweedeling direkte relevantie voor de organisatiestruktuur van
zwakzinnigeninrichtingen heeft.

Van een routine technologie is sprake, wanneer in het werkproces van
een zwakzinnigeninrichting weinig uitzonderlijke situaties worden onder-
kend. De gedragingen van het objekt - de op een paviljoen verblijvende
pupil - worden in sterke mate als verwacht en vertrouwd gekarakteri-
seerd. Dergelijke zwakzinnigeninrichtingen percipiEren in hun pupillen
weinig of geen uitzonderingsgevallen. De gedragingen der pupillen wor-

30) perrow Ch; A framework for the comparative analysis of organizations, Am.
Soc. Rev., vol. 32, nr. 2, april 1967, p. 195 e.v. Hoewel Perrow in dit uitnemende
artikel een wat andere weg volgt, als die welke in deze studie wordt gevolgd, is
hetgeen over technologie wordt gezegd in hoge mate aan zijn opvattingen
ontleend.
31) Perrow Ch., op. cit., p. 196.
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den als stabiel en voorspelbaar beschouwd. De pupillen worden „en
bloc" verzorgd en men heeft geen oog voor de individuele verschillen
tussen hen. De gedragingen der pupillen leveren weinig aanknopings-
punten voor een gedachtenwisseling op. De wijze waarop een pupil zich
gedraagt, wordt niet als objekt voor „onderzoek" - erg ruim omschre-
ven - gezien. Het werk, dat in dit type inrichtingen wordt verricht, heeft
een louter verzorgend, „kustodiaal" karakter. Inrichtingen waarin een
routine technologie wordt gerealiseerd, kunnen als traditioneel, custo-
diaal worden gekwalificeerd.

In inrichtingen die een flexibele technologie hanteren, worden de ge-
dragingen der pupillen als onverwacht gekenschetst. De pupillen worden
individueel behandeld. Hun specifieke gedrag vormt een probleem, dat
steeds ter diskussie gesteld wordt. Mede op grond van de beperkte kennis
der psychologie, geneeskunde en paedagogie ten aanzien van het ver-
schijnsel zwakzinnigheid heeft het behandelingsplan voor een individuele
pupil een onzeker en voorlopig karakter; het is voor veranderingen vat-
baar. Het vraagt voortdurend om onderzoek. Gezien de huidige weten-
schappelijke inzichten kan het onderzoek, dat met betrekking tot de
pupillen wordt ingesteld niet erg op theoretische inzichten steunen, doch
het geschiedt veeleer op grond van intuRie; het wordt gekenmerkt door
„trial and error". „Er is te weinig empirische, betrouwbare en overdraag-
bare kennis van de effekten die de velerlei typen van begeleiding hebben
op de velerlei typen van zwakzinnigen... Uit het ontbreken van deze
kennis vloeit logisch voort: een onzekerheid met betrekking tot de vraag
welke vorm van begeleiding gemdiceerd is bij een probleem van en rond
de zwakzinnige" 32). Inrichtingen die een flexibele technologie toepassen,
kunnen als moderne behandelingshuizen voor zwakzinnigen worden aan-
geduid.

De benadering van Perrow lijkt sterk op die van Litwak, hetgeen ook
mag blijken uit het feit, dat hij de publikatie van Litwak een „seminal
essay" noemt. Deze laatste auteur stelt, dat organisaties in termen van
drie modellen bestudeerd kunnen worden: het Weberiaanse, het profes-
sionele en het „human-relations" model 83). Hij onderscheidt twee kriteria
op grond waarvan besloten wordt het ene model boven het andere te
prefereren. Heeft een organisatie te maken met uniforme of niet-uniforme
gebeurtenissen; en: gaat het om traditionele gebieden van kennis of niet?
Het Weberiaanse model is het meest geschikt wanneer uniforme gebeurte-
nissen en traditionele gebieden van kennis in het spel zijn. Dit model

32) Sorel F. M., Frequenties van zwakzinnigheid, Instituut voor Arbeidsvraag-
stukken, Tilburg 1970, p. 14.
33) Litwak E., Models of bureaucracy which permit conflict. Am. J. of Soc., vol.
67, no. 2, sept. 1961 , p. 177-184.
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legt de nadruk op bureaukratische regels en procedures. Het gedrag en
de beslissingen van elke funktionaris worden door diens superieur be-
paald. Tevens zijn er organisatorische gedragingen in uitgekristalliseerde
spelregels vastgelegd. Het „human-relations" model daarentegen is ge-
eigend wanneer niet-uniforme gebeurtenissen en interpersoonlijke relaties
op de voorgrond treden. Dit organisatie-regiem heeft veeleer oog voor
de niet-rationele elementen in het organisatorisch gebeuren. Het bekom-
mert zich veel minder om gereguleerde voorzieningen, doch vertrouwt
sterker op de sociale motieven van de werknemers. De te verrichten
taken zijn minder duidelijk omschreven en de hiararchie is summier
gestruktureerd. Het type van de professionele organisatie is effektief als
bepaalde segmenten uniformiteit vereisen en andere niet. Bij dit type
tracht men bepaalde afdelingen van een organisatie hierarchisch-bureau-
kratisch te struktureren, terwijl andere afdelingen volgens het principe
van de „human-relations"-school worden opgezet.

Hetgeen omtrent technologie is opgemerkt, kan in het volgende schema
worden samengevat. Uitdrukkelijk wordt nogmaals vermeld, dat niet de
vraag naar het behoren, doch naar wat feitelijk met de pupillen gedaan
wordt, relevant is.

Schema  1.
Mogelijke vormen van technologie in zwakzinnigeninrichtingen.

A B
Type technologie routine flexibel

Kenmerken van - in het kader van het te - in het kader  van
technologie verrichten werk wor- het te verrichten

den bij het objekt wei- werk worden bij het
nig of geen verande- objekt veel veran-
ringen waargenomen. deringen waargeno-

men.
- de pupillen worden - de pupillen worden

massaal verzorgd. individueel bena-

derd.

- de pupillen worden - de pupillen worden
niet als interessant als interessant on-
onderzoekobjekt derzoekobjekt be-
beschouwd. schouwd.

Type zwakzin- traditionele, kustodiale modern behandelings-
nigeninrichting inrichting tehuis voor zwakzinni-

gen.
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In Nederland zijn er voorzover ons bekend geen studies verricht
die de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de verzorging en
behandeling van geYnstitutionaliseerde geestelijk gehandicapten weer-
geven. Deze studies zijn wel in het buitenland, voornamelijk in Engeland
en de Verenigde Staten verricht. Vijf studies zullen in het kort worden
aangehaald, waardoor hetgeen met routine en flexibele technologie
wordt bedoeld, verduidelijkt zal worden.

Kaufman heeft voor de Amerikaanse Vereniging voor Orthopsychia-
trie gesteld, dat de verzorging van geinstitutionaliseerde mentaal gehandi-
capten veel meer het traditionele ziekenhuis-model volgt dan een model
dat gericht is op de verzorging van de individuele pupil. Dit resulteert
in een atmosfeer die als doel heeft de realisering van een in fysiek opzicht
veilige omgeving en niet op de bevrediging van de behoeften van het
individu. Het resultaat van een dergelijke oriEntatie is een leefklimaat,
dat gekenmerkt wordt door beperking en kontrole. De meeste opgeno-
men pupillen hebben niet steeds medische en verpleegkundige verzorging
nodig. Vele pupillen brengen de dag door zonder enige vorm van
aktiviteit en het grootste gedeelte van de dag brengt men door op
gemeenschappelijke zalen. „Care in the institution is extremely routinized
and therefore novel experience and opportunity to explore the environ-
ment are rare in the life of the patient. Wards often are tiled to facilitate
housekeeping; decorations may be minimized. The result is a neat and
clean, but barren environment. Activities such as feeding, dressing and
toiletting are carried out on a mass production basis" 34)

MacAndrew en Edgerton 35) merken op, dat we weinig van het alle-
daagse gedrag van idioten weten. In een beschrijving van de dagelijkse
praktijk in het Pacific State Hospital zeggen deze auteurs dat de eerste
indruk van de zalen is, dat ze overbevolkt zijn. Bovendien hebben de
aktiviteiten ook hier een sterk routine karakter. Iedere leidster vervult
een aparte deeltaak: de een let op de pupillen, terwijl ze aan het spelen

zijn; een ander houdt zich bezig met louter medische aktiviteiten; een
andere begeleidt de pupillen, die naar het ziekenhuis moeten; een andere
zorgt voor het schoonmaken van de eet- en slaapkamer etc. De pupillen
worden gewekt in groepjes van 12; dit aantal wordt bepaald door het
aantal toiletten dat op de zaal aanwezig is. De meeste pupillen staan in
een rij op de gang te wachten, voordat men de eetkamer binnengaat.
Ook hier zien we dus, dat de aktiviteiten gekenmerkt worden door star-
heid en onpersoonlijkheid.
34) Kaufman M. E., Some basic considerations in revamping institutional pro-
grams for the mentally retarded. Am. J. of Orthopsychiatry, vol. 35, nr. 5, okt.
1965, p. 896 en 897.
85) MacAndrew C. en Edgerton R., The everyday life of institutionalized „idiots",
Human Organizations,   jrg.    23,    1964,   p.    312-318.
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Ook McKean stelt, dat de inrichtingen in de V.S. weinig stimulering
verschaffen. Hij typeert de situatie als volgt: „Indeed, it is an unfortunate
paradox that the child who cannot learn satisfactorily under the normal
stimulation of the community is the one most often placed in an institu-
tion where less rather than more stimulation is received, which is less
rather than more tailored to his perceptual needs" 86).

De Engelsman Lyle heeft een studie verricht waarin hij een onder-

zoeksgroep met een kontrolegroep vergelijkt. De beide groepen verblijven
ieder in een ander instituut. Het doel van de studie is na te gaan of een
verschillende omgeving gevolgen heeft voor de ontwikkeling der pupil-
len 37). De leden van de kontrolegroep verblijven in het Fountain Hos-
pital; een ziekenhuis ten zuiden van London met 600 bedden. De auteur

geeft hier de volgende kenmerken van. Er zijn formele programma's en
georganiseerde aktiviteiten, die naar de mening van de auteur van
twijfelachtige opvoedkundige aard zijn. Verbale aktiviteiten komen in het

programma niet veel voor. De pupillen zitten voor het grootste gedeelte

van de dag aan tafel en de voornaamste taak van de onderwijzer is het
kontroleren van de pupillen. „The wards at the Fountain each contained
some 50 children and here again the routine was necessarily rigid and
controlling, with too few ward staff to manage too many children.

Generally throughout the institution, verbal communication between

children, or between children and staff, seemed not to be of very
frequent occurrence 38).

Toen het hiervoor genoemde Fountain Hospital een groot alleenstaand

tehuis op enkele kilometers afstand in gebruik ging nemen, werd de
mogelijkheid geschapen om met dit nieuwe tehuis (Brooklands) een meer
aangepaste sociale omgeving voor de pupillen te kreEren. De experimen-
tele situatie wordt als volgt gekarakteriseerd. Op de eerste plaats wordt
er veel aandacht aan persoonlijke relaties geschonken. Zodra er vol-
doende geschikte leidsters aanwezig zijn, worden de pupillen verdeeld
in twee „gezinnen" van elk 8 met ieder twee huismoeders, die zich
voornamelijk met hetzelfde groepje pupillen bezighouden. „In this way
intimate relations between individual children and particular adults were
fostered. Secondly, there was no formal instruction. Instead, interest was
the main motivation force, and much of the day was spent by the

36) McKean Ch. M., Effective use of the state hospital, Mental Retardation, vol.
4, nr. 1, febr. 1966, p. 25.
37) Aan de vraag in hoeverre het verschil in bouwkundige vormgeving invloed
heeft op de ontwikkeling van de pupillen wordt geen aandacht besteed.
38) Lyle J. G., The effect of an institution environment upon verbal development
of imbecile children, HI, The Brookland residential family unit, Journal of
mental deficiency research, vol. 4, part. 1, juni 1960, p. 14.
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children in play, a supply of suitable equipment being gradually accumu-
lated" 39). Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen direkte instruktie in taal
en spreken plaatsvindt. De pupillen hebben evenwel vele mogelijkheden
met de leidsters en andere pupillen te praten en ze worden hiertoe ook
aangemoedigd. De opvoeding geschiedt niet zo zeer in de vorm van
formele lessen, doch heeft een informeel karakter. Het flexibele pro-
gramma kontrasteert dus scherp met het formeel gestruktureerde pro-
gramma van het moederziekenhuis.

Aan het begin van het onderzoek worden alle pupillen getest op hun
verbale en non-verbale intelligentie. Na 12 en 18 maanden worden er
opnieuw tests afgenomen. Wat betreft de ontwikkeling van de non-
verbale intelligentie blijkt er na 18 maanden geen verschil tussen beide
groepen te zijn. Bij de verbale intelligentie evenwel hebben de Brook-
lands pupillen een gemiddelde vooruitgang in mentale leeftijd van 10
maanden, terwijl bij de pupillen van de kontrolegroep de gemiddelde
vooruitgang 4 maanden is. De meest opmerkelijke veranderingen in het
gedrag van de pupillen van de onderzoeksgroep hebben betrekking op de
vorming van affektieve relaties met de leidsters en met andere pupillen
van de groep. Bovendien zijn er verschillen in de mate van de sociale
en emotionele rijpheid.

In velerlei organisaties die een flexibele technologie hebben, kan het
verschijnsel gekonstateerd worden, dat zij deze technologie trachten
te veranderen. Zij streven er naar met behulp van middelen die ko-
ordinatie bevorderen het produktieproces stabiel en voorspelbaar te
maken, waardoor een grotere effektiviteit kan worden gerealiseerd. In
termen van het hiervoor weergegeven schema willen zij van B naar A
verhuizen. Gezien het individueel bepaalde gedrag van zwakzinnigen,
alsmede de beperkte kennis van de wetenschappen die deze gedragingen
tot hun objekt rekenen, is in tehuizen voor zwakzinnigen deze tendens
niet aanwezig. Steeds meer inrichtingen realiseren zich, dat zij een inade-
kwate technologie bezitten. Als zij qua technologie niet in B passen,
wordt veelal  de wens uitgesproken  deze te bereiken 40).

Niet alleen de gedragingen jegens pupillen (de technologie), maar ook
het geheel van opvattingen dat de in de zwakzinnigeninrichtingen werk-
zame funktionarissen omtrent de pupillen hebben is belangrijk. De

39) Lyle J. G., op. cit., p. 15.
40) Deze tbndens kan niet los gezien worden van de beweging in de intramurale
psychiatrische wereld, m.n, die van het „therapeutisch milieu". Wat hieronder
moet worden verstaan en welke literatuur hieromtrent is verschenen, kan gelezen
worden bij: Dekker E., De psychiatrische inrichting als therapeutisch milieu, Het
Ziekenhuiswezen, jrg. 41, nr. 8, augustus 1968, p. 322-337.
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volgende aspekten van het opvattingenpatroon zijn onder meer relevant:
wat is een zwakzinnige pupil, kunnen de pupillen zich ontwikkelen, hoe
moeten de pupillen benaderd worden, kan een pupil zelfstandig beslis-
singen nemen, is een pupil een patient, kan een pupil gelukkiger worden,
moet een pupil nauwgezet gekontroleerd worden, wat is een zwakzin-
nigeninrichting, kan een eenmaal opgenomen pupil de inrichting verlaten?

Een hypothese in deze studie is, dat een verschil in toegepaste tech-
nologie gepaard gaat met een verschil in opvattingenpatroon. In inrich-
tingen met een flexibele technologie zullen volgens deze hypothese, in
sterke mate aktiverende, op de pupil gerichte, therapeutische opvattingen
aanwezig zijn. Zulke opvattingen zijn b.v. dat met de pupillen wordt
omgegaan, dat eenvoudige spelletjes met de pupillen worden gedaan, dat
nieuwe aktiviteiten die het geluk van de pupil bevorderen, worden op-
gezet. In inrichtingen met een routine technologie zal, naar wordt ver-
ondersteld, de nadruk gelegd worden op verzorgende en huishoudelijke
aangelegenheden, b.v. het paviljoen moet steeds schoon zijn, het pavil-
joenshoofd is de baas van het paviljoen, de pupil moet om stipt 8.00
uur eten.

Hypothese I:
In inrichtingen met een flexibele technologie heeft het personeel meer

therapeutische, op de pupil gerichte opvattingen dan het personeel in
inrichtingen met een routine technologie.

23. Enkele organisatorische kenmerken van zwakzinnigeninrichtingen.

De veronderstelling dat zwakzinnigeninrichtingen die een duidelijk van
elkaar afwijkende technologie hebben tevens afwijkende organisatorische
kenmerken hebben, klinkt plausibel. De vraag die in het kader van dit
onderzoek van essentiEle betekenis is, is welke de organisatorische
kenmerken van inrichtingen zijn die een routine resp. een flexibele
technologie hebben. In het navolgende betoog zullen slechts de beide
extremen (A en B) behandeld worden.

Vooraleer de verschillende organisatorische kenmerken achtereenvol-
gens behandeld worden, worden zij in een schema met een aanduiding van
de inhoud van elk kenmerk weergegeven. In het vervolg van dit hoofd-
stuk zal de inhoud van elk kenmerk worden uitgediept en gemotiveerd.
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Schema 2.
Weergave van de aan de orde te stellen organisatorische kenmerken
met een aanduiding van de inhoud van elk kenmerk, voor inrichtingen
met een routine en voor die met een flexibele technologie.

type technologie
inrichtingen met een inrichtingen met een
routine technologie flexibele technologie

organisato-                                 (A)                              (B)
rische kenmerken

1. Invloedsstruktuur hiErarchisch, gestra- polyarchisch, meer-
an posities waar tificeerd toppig
strategische aktivi-
teiten plaatsvinden.

2. kodrdinatie regels vooraf in strakke team-work, overleg
richtlijnen vastgelegd

3. kommunikatie weinig opwaarts, voor- opwaarts, neerwaarts,
namelijk zijwaarts, zijwaarts
enigermate neerwaarts

4. leiderschap (van hoge mate van sociaal hoge mate van sociaal
paviljoenshoofden) leiderschap (de vragen- leiderschap (de geven-

de vorm) de vorm)
hoge mate van instru- geringe mate van in-
mbnteel leidersehap strumenteel leiderschap

5. verhouding stat vervreemding, isole- integratie, positieve
paviljoenspersoneel ment betrokkenheid

6. bindingskracht aan paviljoen - sterk aan paviljoen - sterk
aan inrichting. gering aan inrichting - matig

7. overplaatsingen frekwent gering

Ten aanzien van elk organisatorisch kenmerk zal worden aangegeven
welke de vermoedelijke verschijningsvorm is in inrichtingen met een
flexibele technologie. De vermoedelijke verschijningsvorm van dit ken-
merk in inrichtingen met een routine technologie zal veelal daarna aan
de orde worden gesteld. Aan het slot van de behandeling van ieder
kenmerk zal een hypothese worden geformuleerd.

2.3.1. Invloedsstruktuur en posities waar strategische aktiviteiten plaats-
vinden.

Op de eerste plaats is de vraag naar de plaats waar belangrijke
initiatieven genomen worden relevant. In een tehuis voor zwakzinnigen
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vinden belangrijke processen en aktiviteiten in het paviljoen, de afdeling
plaats. Hier verblijft de pupil het grootste gedeelte van de dag; hier
wordt hij door de leidsters behandeld en verzorgd. Dit betekent dat de
leidsters met betrekking tot de gebruikte technologie een strategische
positie innemen. Technologie kan voor een belangrijk deel aan de werk-
zaamheden van de leidsters gemeten worden.

Op grond van haar positie in het organisatorische geheel moet de
leidster bepaalde taken vervullen. In een inrichting met een flexibele
technologie moet ze aan de pupillen die verzorging geven die ze van
hun ouders zouden krijgen als ze thuis opgevoed zouden worden. Ze
moet de pupillen aankleden, eten geven en in bad doen. Ze moet er
eventueel voor zorgen, dat de pupillen de medicijnen krijgen die door
de artsen zijn voorgeschreven. Ook dient zij in de rekreatieve behoeften
te voorzien. Zij speelt een belangrijke rol bij het aanleren van vaardig-
heden, waardoor zwakzinnigen beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze
moet erop toezien, dat de pupillen de juiste verzorging, behandeling en
opleiding krijgen. Kortom, de leidster moet allereerst een goede substi-
tuut-moeder zijn. Daarenboven moet ze nog optreden als „zuster",
therapeute, psychologe en opvoeder. We zien, dat aan de rol van leidster
zeer komplexe en gevarieerde verwachtingen worden gesteld. Tegen deze
achtergrond bezien, wekt het geen verbazing als Butterfield zegt: „Those
familiar with institutions for the retarded have seen the wonders and
horrors their employees can work upon their residents" 41).

De leidsters moeten dus een groot aantal belangrijke taken vervullen.
Maar de blauwdruk van de formele organisatie toont, dat de positie van
leidster tot het laagste stratum van de inrichting behoort. De leidster
moet voor haar gedrag verantwoording afleggen zowel aan de lijn- als
aan de staffunktionarissen. Zij is degene die instrukties ontvangt en
plichten vervult. In relatie tot de pupillen heeft ze echter zeer veel
invloed: ze neemt beslissingen en treft positieve en negatieve sankties.
Daar is zij de almachtige leidster.

Enkele auteurs hebben op dit dilemma gewezen 42). Men pleit er voor
de leidsters meer in de besluitvorming te laten participeren, want dit is

41) Butterfield E. C., The characteristics, selections and training of institution
personnel. In: Baumeister A.A., Mental Retardation: appraisal, education and
rehabilitation, Chicago 1967, p. 305.
42) Peck R. F. en Ch. C. Cleland, Intra-institutional problems: Organization and
personality, Mental Retardation, vol. 4, nr. 2, april 1966, p. 7.
Barnett Ch. D. en G. J. Bbnsberg, Behavioral management of the institutiona-
lized mental retarded - a survey, Mental Retardation, vol. 3, nr. 3, juni 1965,
p. 7-11.

Bensberg G J., Ch. D. Barnett en W. P. Hurder, Training of attendant person-
nel in residential facilities for the mentally retarded, Mental Retardation, vol. 2,
nr. 3, juni 1964, p. 144-151.
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meer in overeenstemming met de feitelijke verantwoordelijkheid die ze
hebben. Immers, de kennis en de ervaring van de leidsters die dagelijks
omgaan met de pupillen mag niet worden gemist. Dit pleidooi is ook
in overeenstemming met de erkenning, dat deze funktionarissen een
belangrijke rol spelen bij het bereiken van een flexibele technologie.

Verwacht mag worden, dat in inrichtingen met een flexibele techno-
logie de hogere funktionarissen in belangrijke mate afhankelijk zijn van
degenen die op de paviljoenen werkzaam zijn. De leidsters hebben
informatie omtrent de specifieke gedragingen van de pupillen en de
dagelijkse gebeurtenissen in het paviljoen. Niet slechts het informatie-
niveau, doch ook de inhoud heeft importantie. Ten einde een goed
behandelingsplan voor individuele pupillen te kunnen opstellen, zijn de
professionele stafteden mede afhankelijk van de mededelingen van de
leidsters.

De mate waarin de leidsters het organisatorische beleid beinvloeden
kan bijzonder groot zijn. Dit betekent, dat in een zwakzinnigeninrichting
de gebruikelijke invloedsstruktuur duidelijk afwijkt van die welke in
grote, komplexe organisaties wordt waargenomen. Doorgaans wordt
gesteld dat macht van de een afhankelijkheid van de ander impliceert.
Wanneer iemand meer afhankelijk is van een ander dan omgekeerd
heeft deze ander macht over hem. Als we dit op organisaties toepassen,
kunnen we zeggen dat naarmate iemand de toegang tot informatie,
personen en faciliteiten beheerst en als deze bronnen niet elders verkregen
kunnen worden, hij macht heeft over degene die van deze bronnen
afhankelijk is. Onder informatie wordt verstaan kennis omtrent de
organisatie, de personen die er in werken en verblijven, de normen e.d.43).
Met personen worden degenen van buiten en binnen de organisatie be-
doeld waarvan de organisatie op de een of andere manier afhankelijk is.
Faciliteiten hebben betrekking op materieel, financiEn, architektuur.

In zwakzinnigeninrichtingen heeft de direktie vaak toegang tot facili-
teiten en personen van buiten de inrichting waarmee kontakten moeten
worden onderhouden. Er is reeds op gewezen, dat in de dagelijkse gang
van zaken de leidsters een strategische positie innemen, omdat zij met
de pupillen interageren. Op grond hiervan hebben zij informatie omtrent
de eigenaardigheden van de pupillen; ze hebben toegang tot een uiterst
belangrijke informatiebron. Hierdoor zijn de stafleden van hen afhanke-
lijk. Uiteraard zijn ook de leidsters aangewezen op de deskundigheid
en de ervaring van de stafleden. We kunnen konkluderen dat de leidsters

45) Mechanic D., Sources of power of lower participants in complex organiza-
tions, Adm. Sc. Quart,, vol. 7, nr. 3, dec. 1962, p. 349-364.
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meer invIoed zullen kunnen uitoefenen, naarmate andere funktionarissen
aan de informatie die zij bezitten meer behoefte voelen 44).

Een ondergeschikte groepering tast de gebruikelijke invloedsverdeling
in deze organisaties aanzienlijk aan. Enkele onderzoekers die psychia-
trische ziekenhuizen bestuderen - wat dit aspekt betreft, lijkt een tehuis
voor zwakzinnigen in hoge mate op een psychiatrisch ziekenhuis -
wijzen er op, dat er sprake is van een koncentratie van invloed in de
laagste strata van de organisatorische hilfrarchie. In een zwakzinnigen-
inrichting met een flexibele technologie zal een polyarchische invloeds-
struktuur aanwezig zijn.

Uit een studie van Scheff blijkt welke enorme invloed het verplegend
personeel in een psychiatrische inrichting heeft 45).  In deze studie,  die
op participerende observatie is gebaseerd, wordt de vraag gesteld waarom
deze ondergeschikte groepering invloed op het organisatorische beleid
kan uitoefenen. De direktie van dit ziekenhuis trachtte in 1957 een
energiek en ambitieus hervormingsplan door te voeren. Het belangrijkste
van het nieuwe programma was de invoering van bijeenkomsten op
paviljoenen („therapeutic community" genoemd) waaraan door de staf,
door het verplegend personeel als ook door de patianten werd deel-
genomen. Ondanks de pogingen van de direktie werd het programma
gesaboteerd, m.n. door het verplegend personeel. De verplegenden
konden de voorgestelde hervorming dankzij verschillende omstandig-
heden dwarsbomen. De paviljoenarts was erg kwetsbaar, omdat hij
slechts gedurende korte tijd op de paviljoenen aanwezig was en tevens
omdat hij weinig belangstelling voor bestuurlijke aktiviteiten had. De
verpleegkundigen hanteerden een aantal middelen om de artsen van hen
afhankelijk te maken: achterhouden van informatie, manipulatie met
patianten, openlijke ongehoorzaamheid en geringe gezindheid om samen
te werken. Een andere belangrijke faktor was dat de verplegenden door
een grote onderlinge kohesie gekenmerkt werden. Uit deze studie blijkt
dat de hogere funktionarissen mede van de laagste participanten in de
hierarchie afhankelijk zijn en dat deze laatsten derhalve macht bezitten.

Dit geldt niet slechts voor de laagste participanten, i.c. de verplegen-
den, doch ook voor hun direkte superieuren, de paviljoenshoofden.
Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van het paviljoen. Ook zij be-
schikken over informatie omtrent de pupillen en het paviljoensgebeuren
die relevant is voor het organisatorische beleid. Vele kontakten tussen

44) Mede op grond van dit kenmerk kan men ean zwakzinnigeninrichting een
„front-line organization" noemen. Smith D. E., Front-line organization of the
State Mental Hospital, Adm. Sc. Quart., vol. 10, nr. 3, dec. 1965, p. 381-399.
45) Scheff T. J., Control over policy by attendants in a mental hospital, Journal
of health and human behavior, jrg. 2, 1961, p, 93-105.
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leidsters en staf lopen via hen en beide groeperingen zijn van de pavil-
joenshoofden afhankelijk.

In een belangwekkende studie onderscheidt Henry 46) de volgende
invloedsstrukturen:
1. Eenvoudige ongedifferentieerde onderschikking. Er is 66n leider en

de te verrichten taak wordt als eenheid gezien en iedere onder-
geschikte verricht eenzelfde taak.

2. Eenvoudige gedifferentieerde onderschikking. Er is 66n leider en de
te verrichten taak wordt in delen opgesplitst en iedere ondergeschikte
verricht een bepaalde deeltaak.

3. Meervoudige ongedifferentieerde onderschikking. Er zijn verschil-
lende leiders en de te verrichten taak wordt als eenheid gezien en
iedere ondergeschikte verricht eenzelfde taak.

4. Meervoudige gedifferentieerde onderschikking. Er zijn verschillende
leiders en de te verrichten taak wordt opgesplitst in deeltaken.

De auteur wijst er op, dat de psychiatrische ziekenhuizen in de Verenig-
de Staten - naar onze mening geldt dit momenteel ook voor psychia-
trische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen in Nederland - veelal
tot het vierde type gerekend moeten worden. In zijn publikatie vergelijkt
Henry een orthogenetisch instituut, als representant van het eerste type,
met psychiatrische ziekenhuizen van het laatste type. Het eerste instituut
wordt tot op zekere hoogte gekenmerkt door een zekere gelijkheid
tussen direktie en leidsters, waarbij beiden van elkaar afhankelijk zijn.
Tevens hebben de leidsters een grote mate van autonomie. Dit in tegen-
stelling tot de traditionele instituten waar van een duidelijke hiararchische
opbouw sprake is en waar de verplegenden een „precise performance of
routine tasks" nastreven 47).

Een andere auteur maakt in de titel van zijn opstel reeds duidelijk,
dat de bureaukratische organisatievorm voor een psychiatrisch ziekenhuis
inadekwaat is. Een van zijn konklusies inzake de bureaukratie luidt:
„It accentuates the automatic, ritualistic and formalistic propensities of
social structure at the expence of flexibility, individualization and inno-
vation" 48). In deze studies wordt gepleit voor een struktuur, waarbij de

verplegenden in de invloedsverdeling participeren.
In de laatste pagina's is de nadruk sterk op psychiatrische ziekenhuizen

komen te liggen. Echter, wat de behandelde struktuurkenmerken - de

45) Henry J., Types of institutional structure, Psychiatry, vol. 25, nr. 1, febr.
1957, p. 47-60.
w) Henry J. op. cit., P. 59.
48) Kahne M. J., Bureaucratic structure and impersonal experience in mental
hospitals, Psychiatry, jrg. 22, no. 4, nov. 1959, p. 374.
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posities waar strategische aktiviteiten plaatsvinden en de daarmee ge-
relateerde invloedsstruktuur - betreft, lijkt een zwakzinnigeninrichting
in hoge mate op een psychiatrisch ziekenhuis.

Een zwakzinnigeninrichting met een routine technologie heeft, naar wij
veronderstellen, een andere invloedsstruktuur. In dergelijke inrichtingen
worden de pupillen massaal verzorgd. Hun gedragingen worden als
uniform beschouwd en derhalve bestaat er weinig behoefte van de leid-
sters nieuwe, op de pupil betrekking hebbende informatie te verkrijgen.
Hetgeen op het paviljoen plaatsvindt, is stabiel en voorspelbaar. Wat de
leidsters moeten doen, kan duidelijk omschreven en zelfs formeel vast-
gelegd worden. De door de leidsters te verrichten aktiviteiten worden
door de topfunktionarissen vooraf, op duidelijke wijze vastgelegd. De
leidsters kunnen als uitvoersters van een vooraf uitgestippeld beleid
worden gezien. De hogere funktionarissen kunnen immers - gezien het
weinig problematische objekt waaraan gewerkt wordt - vooral het
„wat" en „hoe" van het werk bepalen. In dergelijke inrichtingen is het
positionele aanzien van het personeel dat met aktivering en therapie
bezig is, groter, naarmate de afstand die tot de pupillen bestaat groter is.
Een zwakzinnigeninrichting met een routine technologie zal een mono-
kratische, centralistische invloedsstruktuur hebben.

Hypothese   II:
In inrichtingen met een flexibele technologie zal een polyarchische in-
vloedsstruktuur aanwezig zijn, terwijl in inrichtingen met een routine
technologie een monokratische, centralistische invloedsstruktuur op de
voorgrond zal treden.

Ten einde enkele organisatorische kenmerken in het navolgende betoog
op juiste wijze te kunnen evalueren, is het noodzakelijk op de ruimtelijke
vormgeving van zwakzinnigeninrichtingen (het geldt evenzeer voor
psychiatrische instituten) te wijzen. Dit kenmerk is op bijna alle inrich-
tingen van toepassing en het is onafhankelijk van het onderscheid in
technologie.

De frekwentie waarmee een superieur de gedragingen van zijn onder-
geschikten kontroleert, is niet slechts afhankelijk van de mate waarin
verantwoordelijkheid aan ondergeschikten gedelegeerd is. Ook ruimte-
lijke faktoren spelen een rol. Een tehuis voor zwakzinnigen bestaat veelal

uit paviljoenen, die ruimtelijk gespreid zijn. Het gevolg hiervan is, dat
het gedrag van het personeel dat op de paviljoenen werkt in geringe
mate voor de hogere leidinggevende funktionarissen zichtbaar is. Door
de fysieke afstand die de verschillende groeperingen scheidt, ontbreekt
een belangrijke bron voor organisatorische kontrole. De leidsters ver-
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krijgen hierdoor een grotere gedragsvrijheid dan hun formele positie
zou toestaan. Dit geldt niet slechts voor ruimtelijke, doch ook voor
temporale afstand. Hughes schenkt aandacht aan het verhoogde niveau
van niet-officiale verantwoordelijkheid dat verpleegsters in een algemeen
ziekenhuis verwerven, omdat hun superieuren, i.c. hun artsen slechts
gedurende korte perioden  in het ziekenhuis aanwezig  zijn 49). Grote
fysieke afstand vermindert dus de kontrole door hoger geplaatsten en
vergroot de autonomie van de betreffende ondergeschikten,

Mede dankzij een andere omstandigheid geldt dit temeer voor zwak-
zinnigeninrichtingen. De resultaten van de behandeling van gehospitali-
seerde geestelijk gehandicapten zijn eerst na een lange periode aanwijs-
baar. Het objekt waaraan en waarmee gewerkt wordt, verandert door-
gaans langzaam. Gebrek aan direkt zichtbare resultaten bij de behande-
ling van de pupillen betekent, dat „produktiehoeveelheid" als kontrole-
maatstaf ontbreekt.

2.3.2. Koardinatie.

Komplexe organisaties worden gekonfronteerd met het probleem van
de koBrdinatie. In zwakzinnigeninrichtingen is het van bijzondere aard.
Daarom zullen we er nader bij stilstaan.

De arbeidsverdeling tussen leden van een organisatie, specialisatie
van rollen en een zekere mate van interdependentie tussen deze rollen
maken koOrdinatie nodig. Door het proces van koBrdinatie worden de
verschillende delen die funktioneel van elkaar afhankelijk zijn naar tijd
en plaats op elkaar en op het systeem als geheel afgestemd.

Er staan een groot aantal middelen ter beschikking om kourdinatie
te realiseren. Schriftelijke dokumenten, mechanische voorzieningen, be-
sprekingen, hierarchische betrekkingen en gemeenschappelijke waarden
en normen zijn middelen die tot koOrdinatie bijdragen.

Gezien de vele vormen van koBrdinatie die in de praktijk voorkomen,
is het wenselijk hierin enige systematiek aan te brengen om het analytisch
vermogen van deze variabele te vergroten. Van de verschillende indelin-
gen die mogelijk zijn, zal die gebruikt worden, welke verband houdt
met de kernvariabele van het onderzoek: de gebruikte technologie.

Alle aktiviteiten die koardinatie ten doel hebben, kunnen in twee
kategorieEn worden ingedeeld 50). Geprogrammeerde ko6rdinatie heeft
voornamelijk betrekking op een geheel van maatregelen dat vooraf,

49) Hughes E. C., Men and their work, Glencoe Ill., 1958, p. 74.
50) De hier weergegeven tweedeling is ontleend aan: Georgopoulos B. S. en
F. C. Mann, The community general hospital, New York, 1962, p. 278. Elders
geven zij een indeling die uit vier typen bestaat: korrektieve, preventieve,
ordenende en bevorderende koi;rdinatie.
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formeel vastgesteld kan worden. Zij legt niet de nadruk op sociaal-
psychologische en sociologische faktoren zoals wederzijds begrip en
gemeenschappelijke verwachtingen van de organisatieleden. Algemene
koilrdinatie houdt rekening met aanpassingen die noodzakelijk zijn ten
einde te voldoen aan organisatorische behoeften, die zich in de dagelijkse
gang van zaken voordoen. Deze behoeften kunnen niet vooraf berekend,
„gepland" worden. Deze indeling korrespondeert in hoge mate met die
tussen „coordination by plan" en „coordination by feedback"51). In de
meeste organisaties zal er sprake zijn van toepassing van beide typen.
Er zijn evenwel ook organisaties waar duidelijk de nadruk op het ene
type ligt en dit heeft implikaties voor andere strukturele kenmerken.

In een tehuis waar zwakzinnigen behandeld worden, zijn de aktiviteiten
van de paviljoensleden niet of nauwelijks afhankelijk van de werkzaam-
heden die op andere paviljoenen plaatsvinden. Afdelingen waar komple-
mentaire funkties worden verricht (b.v. keuken, wasserij) kunnen een
indirekte invloed op het gebeuren in een paviljoen uitoefenen.

Binnen een bepaald paviljoen zijn de werkzaamheden van de verschil-
lende leidsters daarentegen in hoge mate van elkaar afhankelijk. Uit
hetgeen over de strategische positie van de leidsters is gezegd, blijkt dat
het gedrag van het paviljoenspersoneel uitermate belangrijk is. Dit
personeel moet dagelijks met elkaar samenwerken en het is evident dat
deze werkgroep een grote invloed op het gedrag van de paviljoensleden
kan uitoefenen. In vele publikaties wordt er op gewezen, dat werkgroepen
die door een grote samenhang gekenmerkt worden een hoog arbeids-
moreel als ook een hoge produktiviteit hebben, mits de doeleinden van
de werkgroep konvergeren  met  die  van de organisatie als geheel 52).

Wil men tot eenheid van beleid met betrekking tot de behandeling
en benadering van een bepaalde pupil geraken, is koardinatie eerste
vereiste. Een hecht team is noodzakelijk voor het taak-gerichte, instru-
mentele aspekt van het gedrag van de leidsters. Dit instrumentele aspekt
heeft in een inrichting betrekking op het aktiverend bezig zijn met de
pupillen. Allerwege wordt de stelling gehoord, dat ten einde dit te
realiseren „team-work" noodzakelijk is. Het is essentieel dat de leidsters

51) March J. G. en H. A. Simon, Organizations, 9e druk, New York,  1967, p. 160.
52) Likert vermeldt een groot aantal onderzoekingen waaruit deze samenhangen
blijken. Zijn hele boek kan beschouwd worden als een pleidooi voor de opzet
van organisaties met behulp van „zeer doelmatige werkgroepen". Evbnwel moet
worden opgemerkt, dat hij zijn opvattingen en bevindingen erg gemakkelijk
generaliseert en van toepassing verklaart op allerlei organisaties in velerlei
situaties. Dit lijkt ons minder juist. Dit neemt niet weg dat zijn opvattingen voor
een begrip van het funktioneren van zwakzinnigeninrichtingbn erg bruikbaar zijn.
Likert R., New patterns of management, New York, 1961. In de Nederlandse
vertaling: Nieuwe wegen voor leiding en organisatie, Amsterdam, 2e druk, 1970.
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ten aanzien van de pupillen eenzelfde „beleid" voeren. Men dient een
pupil konsekwent op bepaalde wijze te benaderen en te behandelen. Het
team is een gewichtig koBrdinatief instrument. Dit betekent, dat een lid
van een paviljoen van de gedragingen en de opvattingen van de kollega-
te,mleden op de hoogte moet zijn.

Op grond van de wisselende gedragingen van individuele pupillen zal
in een zwakzinnigeninrichting met een flexibele technologie in sterke
mate van algemene ko8rdinatie, van „coordination by feedback" gebruik
gemaakt moeten worden. Faktoren als onderlinge loyaliteit, team-work,
groepsbesprekingen, overeenstemming over na te streven doeleinden en
wijzen waarop deze te bereiken, zijn op een paviljoen van essentiBle
betekenis.

Dit type koOrdinatie is in inrichtingen met een routine technologie
veel minder aanwezig. De aktiviteiten van de leidsters worden vooraf
omschreven en eenduidig aan bepaalde funktionarissen toebedeeld. De
leidster weet welke taken zij te verrichten heeft en zij is hierbij nauwelijks
van haar kollega's afhankelijk. Er wordt hier minder aandacht geschon-
ken aan de unieke gedragingen van de pupillen. In dergelijke inrichtingen
is geprogrammeerde koBrdinatie, „coordination by plan" veeleer aan-
wezig.

Hypothese III:
In zwakzinnigeninrichtingen met een flexibele technologie zal in sterke
mate van algemene koOrdinatie, van „coordination by feedback" gebruik
gemaakt worden, terwijl in inrichtingen met een routine technologie
geprogrammeerde ko8rdinatie, „coordination by plan" veeleer aanwezig
zal zijn.
2.3.3. Kommunikatie.

In elke organisatie is de kommunikatie en de struktuur ervan van
vitaal belang. Het verrichten van werk is afhankelijk van het initieren
en het doorgeven van informatie tussen funktionarissen van een bepaald
subsysteem als ook tussen subsystemen onderling. Dit geldt voor organi-
saties waarbij het werkproces sterk door machine-gebonden arbeid wordt
gekarakteriseerd minder dan voor organisaties waar de funktionarissen
bij de realisering van hun taak meer variatiemogelijkheid hebben. In het
kader van het werkproces is het struktureren van de kommunikatie
belangrijk. Iedere funktionaris dient die informatie te verkrijgen, die hij
voor een goede uitoefening van de funktie behoeft. Dit betekent dat de
stelling „hoe meer kommunikatie, hoe beter" niet juist is. De informatie-
stroom dient veeleer beperkt en gekanaliseerd te worden, zodanig dat het
bereiken van de voorziene stand van zaken zo goed mogelijk wordt
gediend.
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Ondanks de beperking en de selektieve strukturering van de informatie
blijft het kommunikatieproces ingewikkeld. Dit moge blijken uit de vele
oorzaken voor een foutieve informatie-uitwisseling 53). Men kan verzui-
men de benodigde informatie aan relevante funktionarissen door te
geven. De informatie kan verkeerd, vertekend, misvormd worden door-
gegeven. De inhoud er van kan foutief geinterpreteerd worden. De in-
formatie kan worden opgestapeld en de distributie kan worden uitgesteld.
De informatiestroom kan gefilterd worden, waardoor bepaalde aspekten
van de informatie worden achtergehouden, omdat deze wellicht een
bedreigend karakter hebben.

Bij de behandeling van het kommunikatiepatroon in zwakzinnigen-
inrichtingen zullen vooral de volgende drie dimensies in de beschouwing
worden betrokken: de richting, de frekwentie en de inhoud van de
informatiestroom.

De uitwisseling van informatie kan neerwaarts, horizontaal en opwaarts
plaatsvinden. De kommunikatie van boven naar beneden - waaraan met
name in de klassieke organisatietheorieen aandacht wordt geschonken -
heeft vooral op werkdirektieven, organisatorische regels en procedures
betrekking. Dit type is ook in zwakzinnigeninrichtingen met een flexibele
technologie belangrijk. Voor sterk hiararchisch-bureaukratische organi-
saties is het kenmerkend. Instrumentele kommunikatie, d.w.z. informatie
over taken en procedures is er overheersend. Hoewel instrumentele
kommunikatie in zwakzinnigeninrichtingen met een flexibele technologie
voorkomt, is in dit type inrichting ook expressieve kommunikatie -
gericht op versterking of verandering van attitudes en waarden - van
niet te onderschatten betekenis. Met behulp van dit type moeten de
organisatieleden van de doeleinden doordrongen worden. Een adekwate
kommunikatie is voor een zwakzinnigeninrichting juist zo belangrijk,
omdat de verpleging, de begeleiding hier een „personaal" karakter heeft,
terwijl de verpleging in b.v. een algemeen ziekenhuis veeleer „instrumen-
teel" van aard is. Instrumentele verpleegkunde kan worden geleerd aan
de hand van bepaalde technieken. Personale verpleegkunde daarentegen
zal veeleer worden verworven via de uitwisseling van opvattingen.

Uit hetgeen over het type kodrdinatie alsmede over het team-work van
het paviljoen is gezegd, blijkt de importantie van het doorgeven van
kennis en inlichtingen tussen de leidsters onderling. Horizontale kom-
munikatie is voor het te verrichten werk van grote betekenis. In organi-
saties waar machine-gebonden arbeid plaatsvindt, is dit minder belang-
rijk; kommunikatie tussen gelijken voorziet hier primair in sociaal-

58) Katz D. en R. L. Kahn, The social psychology of organizations, New York -
London,    1966,   p.   231.
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emotionele behoeften. Deze funktie van horizontale kommunikatie wordt
uiteraard ook in zwakzinnigeninrichtingen vervuld.

De leidsters nemen een strategische positie in. Door het dagelijks
omgaan met de pupillen en de mogelijkheid hun gedragingen te obser-
veren, verkrijgen zij kennis die aan de paviljoenshoofden en aan de
stafleden moet worden meegedeeld. Katz en Kahn wijzen er op, dat
opwaartse kommunikatie gezien de hiararchische struktuur van zeer vele
organisaties moeilijk te realiseren is 54). De rolverwachtingen die onder-
geschikten van hun leiders hebben, zijn dat de leidinggevende funktio-
narissen de werkzaamheden van ondergeschikten dirigeren, koilrdineren
en kontroleren. Zij vertellen de ondergeschikten veeleer iets, dan dat zij
naar hen luisteren. Bovendien zijn de ondergeschikten gewend naar hun
superieur te luisteren, veeleer dan dat er naar hen wordt geluisterd. Daar
komt nog bij dat objektieve en volledige verslaggeving voor ondergeschik-
ten - zoals voor iedereen - moeilijk is, onafhankelijk van organisa-
torische omstandigheden. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat
men geen objektieve waarnemer van zijn eigen gedragingen en problemen
is. Dit kan tot gevolg hebben, dat de informatie die voor de superieur
van belang is niet wordt doorgegeven maar wel de voor hem minder
relevante.

Ondanks deze bezwaren is het op grond van de aktiviteiten en de
processen die aan het „front" van een op behandeling gerichte inrichting
plaatsvinden, noodzakelijk dat opwaartse kommunikatie tot stand komt.
De paviljoenen zijn essentiele informatiebronnen en bepaalde organisato-
rische voorzieningen dienen opwaartse kommunikatie mogelijk te maken.
Deze voorzieningen moeten van minstens tweeErlei aard zijn.

Enerzijds moeten team-besprekingen plaatsvinden waaraan door de
leidsters en hun hoofd wordt deelgenomen. Hierdoor wordt ieder teamlid
de mogelijkheid geboden vrijuit zijn opvattingen, wensen en inzichten
in de diskussie in te brengen en tevens kunnen nieuwe, kreatieve voor-
stellen worden gedaan. Bovendien voelt men zich gemakkelijker gebonden
aan de beslissingen die genomen worden, daar men er zelf invloed op
heeft kunnen uitoefenen; het zijn „onze" beslissingen. Tijdens deze
besprekingen - die als kommunikatieknooppunten beschouwd kunnen
worden - kunnen problemen, die op de pupillen, op het paviljoensteam,
als ook op de organisatie als geheel betrekking hebben aan de orde
worden gesteld. Deze besprekingen zullen frekwent (b.v. 1 keer per
week) moeten plaatsvinden.

Anderzijds zullen vormen van overleg tussen het paviljoensteam en
leden van de professionele staf gerealiseerd moeten worden. Tijdens dit

59 Katz D. en R. L. Kahn, op. cit., p. 245 e.v.

40



overleg brengen beide groeperingen hun deskundigheid in en men tracht
tot overeenstemming over het behandelingsplan van bepaalde pupillen
te geraken. Deze besprekingen zullen regelmatig (b.v. enkele keren per
maand) moeten plaatsvinden. Ook met behulp van observatierapporten
die door de leidsters worden gemaakt en die aan de stafleden worden
aangeboden, kan opwaartse kommunikatie worden gerealiseerd.

Uit dit alles mag duidelijk geworden zijn, dat kommunikatie in een op
behandeling gerichte zwakzinnigeninrichting een belangrijke faktor is.
Derhalve zou men van een „overlegorganisatie" kunnen spreken. Hierbij
wordt - zo mogelijk - elke belangrijke beslissing genomen op grond
van een uitwisseling van gedachten tussen al degenen, die de gevolgen
van die beslissing ondervinden of die daaraan uit hoofde van hun positie
een positieve bijdrage kunnen leveren 55). De auteurs vinden dat deze
overlegorganisatie op een algemeen ziekenhuis van toepassing behoort
te zijn. Dit geldt naar onze mening - het waarom mag uit het voor-
afgaande betoog duidelijk geworden zijn - a fortiori voor een zwak-
zinnigeninrichting met een flexibele technologie.

In een inrichting met een routine technologie zijn de hiervoor ge-
noemde vormen van overleg minder noodzakelijk. Bij een dergelijke
technologie zal de richting van de kommunikatie waarschijnlijk veeleer
vertikaal zijn, waarbij de inhoud van de informatie voornamelijk op het
werk en de werkprocedures betrekking zal hebben. Zij heeft een duidelijk
.,lijn"-karakter; de doorstroming van informatie van de professionele
staf zal doorgaans gering zijn. Daarnaast zal een hoge mate van horizon-
tale kommunikatie tussen de paviljoensleden onderling plaatsvinden,
waarvan het karakter vaak van sociaal-emotionele aard zal zijn. De
verschillende vormen van overleg waarin de dimensie der opwaartse
kommunikatie aanwezig is, zullen minder frekwent voorkomen, daar de
noodzaak daartoe ontbreekt.

Hypothese   IV-1.
In inrichtingen met een flexibele technologie zal bij de neerwaartse
kommunikatie sterk op expressieve kommunikatie - op versterking van
waarden  en  doeleinden  gericht  -  worden   gelet,  terwijl  in  inrichtingen
met een routine technologie sterk op instrumentele kommunikatie -
gericht op taken en procedures - de nadruk zal worden gelegd.

Hypothese   IV-2.
In inrichtingen met een flexibele technologie zullen bij de horizontale
kommunikatie de leidsters frekwent zowel over de behandeling der pu-

55) Struik A. H. M. en P. J. van Ginneken, Interne communicatiestructuur van
het ziekenhuis, Het Ziekbnhuiswezen, jrg. 42, nr. 2, febr. 1969, p. 78.
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pillen, als over sociaal-emotionele themis onderling praten, terwijl in
inrichtingen met een routine technologie de leidsters onderling frekwent
over sociaal-emotionele thema's zullen praten.

Hypothese   IV-3.
In inrichtingen met een flexibele technologie zullen bij de opwaartse
kommunikatie de leidsters frekwenter met hun paviljoenshoold en met
stafleden over de behandeling der pupillen, over paviljoens-aangelegen-
heden en over de inrichting als zodanig van gedachten wisselen, terwijl
in inrichtingen met een routine technologie de leidsters minder frekwent
met hun paviljoenshoofd en met stafteden over de behandeling der
pupillen, over paviljoens-aangelegenheden en over de inrichting als
zodanig van gedachten zullen wisselen.

2.3.4. Leiderschap.

In op arbeidsverdeling gebaseerde samenwerkingsvormen is, zoals
reeds eerder opgemerkt, kdirdinatie belangrijk. Leiderschap speelt in
het kader van de onderlinge afstemming van aktiviteiten een belangrijke
rol. Dit koBrdinatie aspekt van leiderschap is in alle komplexe organi-
saties van grote betekenis. De vraag naar de meest effektieve vormen
van leiderschap is derhalve ook in zwakzinnigeninrichtingen relevant.

De voor ons centrale vragen zijn: welk type leiderschap draagt bij tot
een individuele, flexibele benadering van de opgenomen pupil? En, aan
welke organisatorische kondities moet zijn voldaan, wil een dergelijk
type zich ontwikkelen? In de organisatiesociologische literatuur wordt er
op gewezen, dat in het kader van de vraagstukken omtrent leiderschap
niet slechts de uitgeoefende invloed van betekenis is, doch dat tevens
gezocht moet worden naar de strukturele voorwaarden voor het ontstaan
van de verschillende typen leiderschapsgedrag.

Aan de leidersrol kunnen een drietal aspekten onderkend worden 56).
Het technische aspekt heeft betrekking op de vaardigheid om kennis,
technieken en materiaal zodanig te gebruiken dat de uit te voeren taken
en aktiviteiten op een juiste wijze worden verricht. De technische vaardig-
heid van een paviljoenshoofd omvat b.v. de kennis omtrent de behande-
ling van een epileptische pupil, als ook het op de hoogte blijven van
de theoretische kennis zoals die in de Z-opleiding wordt overgedragen.
Ook kennis omtrent de materiale middelen valt hieronder.

Het sociale aspekt slaat op de vaardigheid effektief met mensen te
kunnen omgaan. De leider moet trachten de mensen van zijn werkgroep

19 Lammers C. J., De sociologische studie van leiderschap in organisaties, Mens
en Onderneming, jrg. 19, nr. 3, mei 1965, p. 134, 135.
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tot een team, een eenheid aaneen te smeden. De zorg voor de emotio-
nele en motivationele komponent in het gedrag der groepsleden valt
onder het sociale aspekt van leiderschap. Het paviljoenshoofd moet
ervoor zorgen, dat de leidsters goed met elkaar kunnen opschieten.

In het kader van het instrumentele aspekt moet de leider aandacht
schenken aan het te verrichten werk en aan de organisatie van het werk.
Het werk moet gericht zijn op het bereiken van de groepsdoelen en op
die van de organisatie als geheel. Het paviljoenshoofd moet de doel-
einden van de organisatie in een aantal konkrete taken vertalen en deze
aan zijn leidsters distribueren.

In een kritische evaluatie van wat onder leiderschap moet worden
verstaan, komt de Sitter tot de bevinding, dat instrumenteel leiderschap
(„initiating structure" in de Amerikaanse terminologie) juist „niet betrek-

king heeft op het struktureren van arbeidsrelaties, doch op het uitvoeren
van de leidinggevende taak binnen het kader van een gegeven struc-

tuur" 57). Het instrumenteel leiderschap is in sterke mate aanwezig, als
door de superieur wordt aangegeven wat, hoe en wanneer de werkgroep
iets moet doen. De kans op een sterk ontwikkeld instrumenteel leider-
schap neemt toe, naarmate de omvang en variabiliteit van de informatie
toeneemt, alsmede de spreiding van de informatie gering is en uitsluitend
voor de chef toegankelijk is 58).

Volgens dezelfde auteur bestaat sociaal leiderschap in het struktureel
of vormend aspekt van sociale relaties. Het is een funktie van de waar-

schijnlijkheid, dat de verschillende invloedsprocessen in de werkorgani-
saties met elkaar konflikteren. De kans op sociaal leiderschap neemt

toe, naarmate de waarschijnlijkheid groter is, dat er konflikten ontstaan
en de organisatorische regels opnieuw geformuleerd moeten en kunnen
worden. Dit laatste betekent, dat een van beide partijen (de leider of
de ondergeschikten) speelruimte moet hebben om de regels inderdaad
te kunnen veranderen. Het ontstaan van sociaal leiderschap is afhankelijk
van de waarschijnlijkheid, dat er in het rolgedrag konflikten kunnen

ontstaan, alsmede van de mogelijkheid dat deze konflikten - struktureel
kunnen worden verminderd,  door b.v. vormen van overleg 59).

Als we deze inzichten toepassen op de leiderschapstypen zoals die in
zwakzinnigeninrichtingen zullen voorkomen, kan het volgende worden

opgemerkt. Wat het technische aspekt van leiderschap aangaat, verwach-

ten wij een gering verschil tussen inrichtingen met een flexibele en met
een routine technologie. Dit aspekt wordt immers voornamelijk door

57) Sitter L. U. de, Leiderschapsvorming en leiderschapsgedrag in een organisatie,
Alphen aan de Rijn, 1970, p. 85.
58) Idem, P· 97.
59) Idem, P. 117 e.v.
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cursussen en lessen beinvloed en gevormd. De Z-opleiding is een cursus
die in Nederland door een grote mate van uniformiteit (hetzelfde studie-
boek, grotendeels dezelfde vakken, hetzelfde tijdschema) wordt geken-
merkt.

Het instrumentele leiderschap op het laagste niveau in zwakzinnigen-
inrichtingen (de paviljoenshoofden) met een routine technologie zal
vermoedelijk relatief sterk ontwikkeld zijn. Er is reeds eerder op ge-
wezen, dat de taken in dergelijke instituten nogal scherp en konkreet
geformuleerd kunnen worden. Het paviljoenshoofd kan tegen zijn leid-
sters zeggen, dat de pupillen zo laat gewekt moeten worden, dat het
paviljoen schoongemaakt moet worden, dat het eten moet worden klaar-
gemaakt en dat de pupillen gewassen moeten worden. De omvang en de
spreiding van de informatie is gering en eventuele nieuwe kennis komt
primair via het paviljoenshoofd. Voor het naast-hogere niveau (de
superieur van het paviljoenshoofd; dit is vaak het hoofd van de ver-
plegingsdienst) geldt waarschijnlijk grotendeels hetzelfde. Nieuwe infor-
matie en kennis berusten niet zozeer bij de paviljoenshoofden, als wel
bij hun superieur. Bovendien zijn de mogelijke afwijkingen bij de uit-
voering der vooraf geformuleerde regels en procedures in dergelijke
inrichtingen beperkt. Het hoofd van de verplegingsdienst zal een relatief
sterke mate van instrumenteel leiderschap uitoefenen.

In het kader van het instrumentele leiderschap op het laagste niveau
in zwakzinnigeninrichtingen met een flexibele technologie zal - naar
verwacht wordt - het paviljoenshoofd met zijn leidsters bespreken
welke soort werkzaamheden moeten plaatsvinden. De voor het werk
relevante informatie is niet slechts bij de paviljoenshoofden, doch ook
bij de leidsters aanwezig. Het instrumentele leiderschap van de pavil-
joenshoofden zal weliswaar aanwezig zijn, doch niet in erg sterke mate.
Ditzelfde geldt voor het naast-hogere niveau, daar ook hier de spreiding
en de variabiliteit van informatie aanwezig is en inhoudt dat zowel het
hoofd van de verplegingsdienst, alsmede de paviljoenshoofden over
belangrijke informatie beschikken.

Hypothese  V-1.
In inrichtingen met een routine technologie zullen zowel het pavilioens-
hoofd als diens superieur (het hoofd van de verplegingsdienst) een sterke
mate van instrumenteel leiderschap ten toon spreiden, terwijl in inrich-
tingen met een flexibele technologie beide funktionarissen een geringere
mate van instrumenteel leiderschap zullen vertonen.

Het sociale leiderschap op het laagste niveau in inrichtingen met een
routine technologie zat vermoedelijk doorgaans sterk ontwikkeld zijn.
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Het paviljoenshoofd verkrijgt nogal strakke opdrachten van zijn direkte
superieur inzake de te verrichten taken. Vaak wordt aangegeven wat er
moet gebeuren en hoe het moet geschieden. Deze opdrachten hebben
voor de leidsters een nogal stringent en zelfs bedreigend karakter, daar
met de dagelijkse gang van zaken in het paviljoen en de daaruit voort-
vloeiende werkzaamheden geen rekening wordt gehouden. Op grond
van de funktionele en ruimtelijke speelruimte die de leidsters hebben,
eisen zij van hun hoofd dat over de opdrachten onderhandeld wordt.
Dit zou men de „gevende" vorm van sociaal leiderschap kunnen
noemen 60). Het overleg wordt het paviljoenshoofd afgedwongen.  Deze

speelruimte is voor de paviljoenshoofden minder aanwezig en derhalve
zal het door het gepercipieerde sociaal leiderschap van hun superieur
wellicht minder sterk ontwikkeld zijn.

Het sociaal leiderschap zal waarschijnlijk ook sterk ontwikkeld zijn
in inrichtingen met een flexibele technologie. De leidsters beschikken
over belangrijke informatie omtrent het gebeuren in het paviljoen zowel
m.b.t. de pupillen als de interaktie tussen de leidsters onderling. Het
werk wordt immers noch door lopende band aktiviteiten, noch door
standaardisering gekenmerkt. Het hoofd zal vormen van overleg willen
kreeren, waar de opvattingen en de kennis van de leidsters doorgegeven
kunnen worden. Het hoofd zal zelf om deze informatie vragen. Dit zou
de „vragende" vorm van sociaal leiderschap genoemd kunnen worden 61).
Ditzelfde geldt voor de superieur van de paviljoenshoofden. Deze zal
over de verschillende soorten problematiek met zijn paviljoenshoofden
willen overleggen, ten einde tot beleidskonklusies te geraken. Ook hier
zal de vragende vorm van sociaal leiderschap overheersen.

Hypothese V-2.
In inrichtingen met een routine technologie zal het paviljoenshoofd
tamelijk sterk (de gevende vorm) sociaal leiderschap vertonen, tel'wijl in
inrichtingen met een flexibele technologie het paviljoenshoold in sterkere
mate (de vragende vorm) sociaal leiderschap zal laten zien.

Hypothese   V-3.
In inrichtingen met een routine technologie zal het hoold van de ver-
plegingsdienst in geringe mate vormen van sociaal leiderschap vertonen,
terwijl in inrichtingen met een flexibele technologie het hoold van de
verplegingsdienst in sterkere mate vormen van sociaal leiderschap (de
vragende vorm) ten toon zal spreiden.

60) Idem, p. 119.
61) Idem,  P·  119.

45



2.3.5. De verhouding staf-paviljoenspersoneel.
Wanneer men de individuele werkstukken bekijkt, die in het kader

van de „Cursus Ziekenhuisbeleid" 62) gemaakt zijn, komt men tot de
bevinding, dat er slechts enkele skripties het relatiepatroon van de
(medische) staf en de verpleegsters c.q. de leidsters behandelen. Met
inbegrip van het cursusjaar 1970-1971 zijn er in totaal 302 skripties
geschreven. Weliswaar wordt dit thema in een aantal skripties aangesne-
den, doch het is dan veelal van bijkomstige aard. Welke redenen zijn
hiervoor aan te voeren? Is de relatie tussen leden van de (medische) staf
enerzijds en van de verpleegsektor anderzijds eigenlijk problematisch?
Voor degene die enigermate in de wereld van de intra-murale gezond-
heidszorg is ingevoerd, is deze vraag een retorische. Is het thema van
een te komplexe aard? Is het te weinig systematisch onderzocht? Of is
het wellicht te kontroversieel?

In het onderhavige onderzoek is dit onderwerp te belangrijk om er
aan voorbij te gaan. Vroeger was de arts de enige deskundige als het
over ziek-zijn ging. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Vele nieuwe
deskundigen hebben hun intrede in de gezondheidszorg gedaan. Voor
een juiste diagnose en therapie zijn verschillende kategorieEn funktio-
narissen van elkaar afhankelijk geworden. Het algemene ziekenhuis
dient mede een samenwerkingsverband te zijn. Dat dit niet altijd het
geval is, blijkt uit het volgende. „Verpleegsters leren dat samenwerking
het belangrijkste is in het ziekenhuis, maar wanneer ze op de zaal komen,
merken ze dat gebrek aan samenwerking een normaal verschijnsel blijkt
te zijn" 63).

In zwakzinnigeninrichtingen met een routine technologie bestaat -
in de ogen van de leidinggevende funktionarissen - weinig deskundig-
heid bij het paviljoenspersoneel. Er is sprake van een sterk hiararchische
struktuur, die de strategische positie van de leidster niet als zodanig
honoreert. Vermoed wordt, dat dit een gevoel van grote afstand tussen
het paviljoenspersoneel en de leden van de staf met zich zou kunnen
brengen en deze gevoelens zouden op de pupillen overgedragen kunnen
worden. De stafleden zien hun rol primair in de direkte, individuele
relatie met de pupil.

Door de aard van hun anders-zijn, kunnen zwakzinnige pupillen angst
en ontmoediging veroorzaken. Aan de hieruit voortvloeiende behoefte
aan belangstelling en beloning van het paviljoenspersoneel wordt door

62) De „Cursus Ziekenhuisbeleid" wordt als post-doktorale opleiding jaarlijks door
het Dr. Veeger Instituut te Nijmegen, het Economisch Instituut te Tilburg en het
Seminarium voor Practische Gezondheidszorg te Utrecht georganiseerd.
65) Barnes E., People in hospital, Nederlandse vertaling: Mensen in het ziekbnhuis,
Utrecht/Antwerpen, 1967, p. 89.
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de stafleden vaak niet voldaan. Ze geven de leidsters vaak te weinig
emotionele steun. De leidsters vinden dat ze door de stafleden te weinig
gerespekteerd worden en dat de stafleden te weinig belang hechten aan
hun bijdrage ill het therapeutisch gebeuren. De leidsters vinden dat ze
als „een nummer" worden beschouwd. Ze zijn geisoleerd en vervreemd
van de staf. Er loopt een duidelijke scheidslijn tussen beide organisa-
torische segmenten.

Een ander aspekt heeft betrekking op de veelheid van onzekerheden
en vragen, die bij de professionele stafleden zelf Ieven. Ook zij kunnen
vele problemen die met het verschijnsel zwakzinnigheid gepaard gaan,
niet oplossen. Uit de gesprekken die wij met velerlei funktionarissen uit
de zwakzinnigenzorg hebben gevoerd, kunnen wij niet aan de indruk
ontkomen, dat de stafleden, op grond van prestige-overwegingen, hun
onzekerheden niet graag aan de leidsters vertellen. Dit is een houding
die de vervreemding van de leidsters ten opzichte van de staf kan
vergroten.

In een zwakzinnigeninrichting met een flexibele technologie is de
belangrijke positie van de leidster organisatorisch verdiskonteerd. Zij
participeert in de besluitvorming, er zijn mogelijkheden informatie en
deskundigheid uit te wisselen e.d. De sociale afstand die de leidsters
van de stafleden scheidt, is aanzienlijk geringer. De emotionele moeilijk-
heden voor de leidster die voortvloeien uit de afwijkende gedragingen
van de pupillen kunnen op aangepaste wijze benaderd worden. In ver-
schillende soorten besprekingen worden deze moeilijkheden gekanaliseerd
en ze kunnen uitgepraat worden, zowel met kollega-leidsters als met
stafleden. De stafleden hebben belangstelling voor de aktiviteiten van de
leidsters en zij geven hier op gezette tijden blijk van. De leidsters vormen
een onmisbare schakel in de keten van samenwerkingsrelaties. De relatie
met de stafleden gaat met tevredenheid gepaard en de partijen trachten
tot een integratieve samenwerking te komen. De stafleden zijn op de
hoogte van de werkproblemen en staan open voor de opvattingen van
de leidsters. Zij zijn zich bewust van hun funktionele afhankelijkheid
en gedragen zich dienovereenkomstig, namelijk als „social system
clinician" 69.

Hypothese   VI.
In inrichtingen met een routine technologie zal het paviljoenspersoneel
gevoelens van vervreemding en isolement ten opzichte van de stat er-

69 Greenblatt M., The psychiatrist as a social system clinician, In: Greenblatt M.
et    al., The patient    and the mental hospital, Glencoe   nl.,    1957, p. 317-323.    Zie
voor deze benadering ook: Schwarz M. S., What is a therapeutic milieu, In: Idem,
p. 130-144.
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varen, terwijl het pavilioenspersoneel in inrichtingen met een flexibele
technologie gevoelens van verbondenheid met de staf zal ervaren.

2.3.6. Bindingskracht.

Bij hetgeen omtrent de ruimtelijke spreiding der paviljoenen is op-
gemerkt, is gesteld, dat het moeilijk is kontrole op het doen en laten
van het paviljoenspersoneel uit te oefenen. Het is uiteraard mogelijk
door intensieve supervisie de gedragingen nauwkeurig te kontroleren:
het laten bijhouden van uitgebreide weekstaten, het houden van perio-
dieke en incidentele inspekties e.d. Deze maatregelen verkrijgen echter
spoedig het karakter van dwang en leiden gemakkelijk tot apathie bij
de leidsters. Ten einde het personeel zijn taak goed te laten vervullen,
moet naar andere middelen worden gezocht. Een van de mogelijkheden
is te trachten de bindingskracht van de leidsters te verhogen. Met behulp
van de bestaande Z-opleiding wordt mede getracht de leerling-leidsters
van het belang van hun taak te overtuigen. De Z-opleiding heeft een
duidelijk socialisatie en indoktrinatie aspekt. Men hoopt dat het effekt
van de opleiding is, dat de leidster weet hoe ze zich behoort te gedragen
en dat ze zich in feite ook zo gedraagt.

Wat wordt met bindingskracht bedoeld? Welke zijn de objekten waar-
aan men zich gebonden kan voelen? Welke zijn de grondslagen voor de
binding? In zijn inaugurale rede is Lammers dieper op deze vragen
ingegaan. Onder bindingskracht of innerlijke samenhang verstaat hij „de
mate waarin de organisatiegenoten zich met de organisatie als geheel of
met deelgroeperingen ervan -, alsmede de mate waarin die deelgroe-
peringen zich met het organisatiegeheel verbonden voelen" 65). Het is
derhalve mogelijk, dat de verschillende organisatieleden zich sterk met
een bepaald onderdeel verwant voelen en slechts in geringe mate met een
ander onderdeel of wellicht met de organisatie als geheel. De vragen
die vanuit deze gezichtshoek gesteld worden, hebben betrekking op een
differentiatie in het bindingsobjekt. In een zwakzinnigeninrichting kan
een onderscheid gemaakt worden in de mate waarin de leidsters zich
gebonden voelen aan het paviljoen waar ze werken, aan de hele groep
leidsters of aan de inrichting als geheel.

Daarnaast is de grondslag van de binding relevant en deze kan van
ideBle, instrumentele of sociale aard zijn 66). IdeEle binding betekent dat
men zich met de primaire doelstelling van de organisatie identificeert.
De taak welke de organisatieleden op grond van hun funktie verrichten,
vormt de grondslag voor de instrumentele binding. Het sociale bindings-

89 Lammers C. J., Uiterlijke samenhang en bindingskracht van de organisatie,
Assen, 1964, p. 12.
69 Lammers C. J., Idem, p. 15.
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motief is gelegen in het gevoel, door de organisatieleden waarmee men
werkt, als volwaardig lid geaccepteerd te worden. Deze verbondenheids-
gevoelens kunnen betrekking hebben op boven-, neven-, of onder-
geschikten.

In een zwakzinnigeninrichting die een flexibele technologie heeft,
zullen de leidsters, wat het bindingsobjekt betreft, zich sterk met hun
kollega-paviljoensleden verbonden voelen. Met hen immers moeten zij
de gehele dag samenwerken. De binding met de gehele groep leidsters
zal weliswaar aanwezig zijn, doch deze zal geringer zijn dan de bindings-
kracht met betrekking tot de paviljoensgenoten. De betrokkenheid van
de leidsters op de inrichting als geheel zal ook minder sterk zijn. Dit
type binding zal bij de direktie- en de stafleden doorgaans gepronon-
ceerder aanwezig zijn.

Doordat ook in een zwakzinnigeninrichting met een routine techno-
logie de leidsters de gehele dag op het paviljoen verblijven, zal de binding
hieraan sterk zijn. In het kader van de vraag naar het bindingsobjekt
moet tevens vermeld worden, dat de mate waarin de leidsters zich met
de gehele groep leidsters verbonden voelen, matig zal zijn. De binding
aan de inrichting als geheel zal gering zijn, daar er van een duidelijke
segratie tussen de verschillende organisatorische segmenten sprake zal
zijn. Deze binding zal bij de direktie- en stafleden hoger zijn.

De op het bindingsobjekt betrekking hebbende hypothesen luiden als
Volgt.

Hypothese   VIl-1.
In inrichtingen met een flexibele technologie, zowel als in die met een
routine technologie zullen de leidsters zich sterk aan hun kollega-
pavilioensleden gebonden voelen.

Hypothese VII-2.
In inrichtingen met een flexibele technologie, zowel als in die met een
routine technologie zullen de leidsters zich matig aan de gehele groep
leidsters van de inrichting gebonden voelen.

Hypothese   VII-3.
In inrichtingen met een flexibele technologie zullen de leidsters zich
matig aan de inrichting als geheel gebonden voelen, tenvijl de leidsters
in inrichtingen met een routine technologie zich in geringe mate aan de
inrichting als geheel gebonden voelen.

Aangaande het bindingsmotief wordt verondersteld, dat in inrichtingen
met een flexibele technologie de sociale binding van de leidsters ten
opzichte van de paviljoensgenoten bijzonder sterk ontwikkeld zal zijn.
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De aard van de werkzaamheden en in het kader hiervan het besef dat
een team-benadering noodzakelijk is, zijn hier debet aan. Het is wense-

lijk, dat de leidsters en hun paviljoenshoofd tot een hecht team uit-
groeien. Zij moeten zich gebonden voelen aan hun groep, ze moeten
goed met elkaar kunnen opschieten, ze moeten iets van elkaar kunnen
inkasseren. Het paviljoensteam dient gekenmerkt te zijn door een grote
onderlinge loyaliteit. Het team vervult ten behoeve van de leidsters een
aantal sociaal-psychologische funkties. De behoefte aan sociale steun,
aan menselijk kontakt wordt gerealiseerd. Door het groeplidmaatschap
kan enig gevoel voor zelfbewustzijn ontwikkeld worden. De normen van
de groep vormen een richtlijn voor de leden hoe ze zich behoren te
gedragen.

In een zwakzinnigeninrichting moet aan deze sociaal-psychologische
funkties grote waarde worden toegekend. De leidsters worden immers
dagelijks met problematische pupillen gekonfronteerd en velen van hen
verkeren bovendien zelf in de adolescentie-fase. Hieruit kunnen psy-
chische spanningen resulteren, welke in een vriendschappelijk en steun-
gevend team kunnen worden opgevangen. Ook de ideBle binding zal
hoog zijn, daar men zich sterk met de primaire doelstelling van de
organisatie identificeert. Hoewel faktoren als tijdsdruk, precisie in de te
verrichten aktiviteiten ook in dit type inrichting aan de orde zijn -
er is immers meer tijd voor typisch therapeutische bezigheden nodig -,
mag worden verondersteld, dat instrumentele binding minder pregnant
aanwezig zal zijn.

In inrichtingen met een routine technologie zal de sociale binding van
de leidsters ten opzichte van de kollega-paviljoensleden bijzonder hoog
zijn. Het motief hiervoor is vooral van kameraadschappelijke aard. De
mate waarin men zich met de primaire doelstelling identificeert, zal
minder pregnant zijn dan in tehuizen met een flexibele technologie. De
instrumentele binding is wellicht wat sterker, daar de taken konkreter
en eenduidiger zijn geformuleerd.

De op het bindingsmotief betrekking hebbende hypothesen luiden als
Volgt.

Hypothese VII-4.
In inrichtingen met een flexibele technologie, zowel als in die met een
routine technologie zullen de leidsters zich in sterke mate in sociaal-
emotionele zin gebonden voelen

Hypothese VII-5.
In inrichtingen met een flexibele technologie zullen de leidsters zich in
idefle zin sterk gebonden voelen, terwijl de leidsters in inrichtingen met
een routine technologie zich in ideUle zin matig gebonden zullen voelen.
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Hypothese VII-6.
In inrichtingen met een flexibele technologie zullen de leidsters zich in
instrumentele zin matig gebonden voelen, terwijl de leidsters in inrich-
tingen met een routine technologie zich in instrumentele zin sterker
gebonden zullen voelen.

2.3.7.   Overplaatsingen   van  het  pavilioenspersoneel.

In het kader van het „normalisatie principe" wordt er naar gestreefd
voor zwakzinnigen, die leefsituatie te verkrijgen, die zo dicht mogelijk
de normen en de patronen van het alledaagse leven benadert. Voor de
behandeling van geYnstitutionaliseerde pupillen betekent dit onder meer,
dat ze in kleinere groepjes moeten leven, waar ze begeleid worden door
enige leidsters die voor de pupillen vertrouwde figuren zijn. Allerwege
wordt er op gewezen, dat aandacht en affektie van de leidster voor de
pupillen een positieve bijdrage vormen voor de aanwezige ontwikke-
lingsmogelijkheden. „In child-care homes, turnover of personnel should
be minimal, thus offering the children basic security and opportunities
for identification  of the stand-in parents" 67). Voor het ontstaan van
duurzame aandacht en affektie is een zekere kontinuiteit in de relatie
leidster-pupil noodzakelijk.

In zwakzinnigeninrichtingen met een routine technologie wordt nadruk
gelegd op handhaving van een hoog niveau van fysieke verzorging en er
wordt gelet op orde, netheid en het voorkomen van ongelukken. Ten
einde dit te bereiken wordt een duidelijke arbeidsverdeling en rollenallo-
katie in het leven geroepen. Deze regelingen gaan een eigen leven leiden,
zelfs zodanig dat men slechts oog heeft voor deze organisatorische eisen.
Dit heeft vaak tot gevolg dat de relatie leidster-pupil naar de achtergrond
verdwijnt en dat de leidsters frekwent worden overgeplaatst. Deze in-
richtingen zetten een hoge premie op de mogelijkheid op elk gewenst
tijdstip leidsters te vervangen om de voortgang van verschillende belang-
rijk geachte processen niet te verstoren. De onderlinge vervangbaarheid
van personeel is een fundamenteel principe van de bureaukratische
organisatie.

Niet alleen de frekwentie van overplaatsingen, doch ook de vraag of
men invloed op deze overplaatsingen heeft, is relevant. In dergelijke
inrichtingen is men dermate bekommerd over de „juiste" procesmatige
voortgang, dat voor deze vraag nauwelijks belangstelling bestaat. Immers,

67) Nirje B., The normalization principle and its human managembnt implications,
Excerpt from: Kugel R. B. en W. Wolfensberger, Changing patterns in residential
services for the mentally retarded, A president's committee on mental retardation
monograph, 1969, p. 2.
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het organisatorische gebeuren vereist, dat leidster x wordt overgeplaatst
en dit gedoogt geen uitstel.

In een zwakzinnigeninrichting met een flexibele technologie staat de
individuele pupil centraal en de leidsters schenken aandacht aan deze
unieke pupil. In een studie beschrijft men de nadelen van de traditionele
benadering die men tracht te modificeren. Dit probeert men „by esta-
blishing a specific therapeutic milieu"... „the basic philosophy was to
provide a psychological climate for the aid to function as a mother
surrogate rather than as a employee; and for the child to function as
a child rather than as a patient" 68. Als men dit plan wil realiseren, is
het noodzakelijk de frekwentie der overplaatsingen zo gering mogelijk
te houden.

Tot nu toe is slechts gewezen op de gevolgen van overplaatsingen
der leidsters op pupillen. Evenwel moet niet vergeten worden, dat over-
plaatsingen ook invloed hebben op de betrokken leidster zelf en op de
paviljoensgenoten met wie ze samenwerkt, Uit een onderzoek in een
algemeen ziekenhuis blijkt, dat frekwente overplaatsingen een aanzienlijke
mate van spanning en angst bij de verpleegsters veroorzaken. Deze
situatie leidt er toe, dat zij zich tegen deze angst beschermen, doordat ze
in het vervolg hun emotionele investeringen in patianten en kollega-
verpleegsters opschorten 69). Dit verschijnsel, waarop ook in studies van
psychiatrische ziekenhuizen 70) wordt gewezen, is wellicht  ook  -  op
grond van hetgeen in het voorafgaande is betoogd - voor zwakzinnigen-
inrichtingen nadelig. Ook dit zou een motief zijn de overplaatsingen zo
veel mogelijk te reduceren.

Als desalniettemin een overplaatsing moet plaatsvinden, zal in deze
tehuizen de leidster haar mening hieromtrent kunnen geven. Hetzelfde
geldt voor de paviljoensleden met wie ze moet gaan samenwerken.

Hypothese   VIII-1.
In zwakzinnigeninrichtingen met een routine technologie zal het pavil-
joenspersoneel frekwent overgeplaatst worden, terwijl in zwakzinnigen-
inrichtingen met een flexibele technologie het pavilioenspersoneel weinig
overgeplaatst zal worden.

68) Jungjohann E. en M. E. Kaufman, An evaluation of a milieu therapy pro-
gramme for severely retarded children in an institution, The Journal of mental
subnormality, vol. 12, deel 2, nr. 23, dec. 1966, p. 61 en 62.
89) Menzies I. E. P., Social systems as a defense against anxiety, Human Relations,
vol. 13, nr. 2, mei 1960, p. 111.
70) Melbin M., Organization practice and individual behavior, absbnteeism among
psychiatric aides, Am. Soc. Rev., vol. 26, nr. 1, februari 1961, p. 14-23.
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Hypothese VIII-2.
In zwakzinnigeninrichtingen met een routine technologie zal het pavil-
joenspersoneel ten aanzien van overplaatsingen weinig zeggenschap heb-
ben, terwijl in zwakzinnigeninrichtingen met een flexibele technologie
het paviljoenspersoneel een grote mate van zeggenschap zal hebben.

De zeven variabelen die in het voorafgaande zijn behandeld zijn ieder
afzonderlijk weergegeven. Hierdoor zou de indruk gewekt kunnen wor-
den, dat ze duidelijk van elkaar te scheiden zijn. In de praktijk zijn
sommige variabelen evenwel nauw met elkaar verbonden, doordat een
bepaalde aktiviteit vanuit verschillende invalshoeken kan worden be-
keken. Hierbij wordt b.v. gedacht aan de houding van de leidsters ten
opzichte van de staf en de kommunikatiefrekwentie van de leidsters
met de staf, leiderschap en invloedsverdeling, werkoverleg en ko8rdina-
tie etc.

Een ander punt dat bij het voorafgaande in overweging moet worden
genomen, is het zwart-wit karakter van de uitspraken. Tegenover elkaar
zijn geplaatst inrichtingen met een pure routine en inrichtingen met een
pure flexibele technologie. In de praktijk zullen deze beide extremen
niet aanwezig zijn, doch zullen mengvormen voorkomen, die verschillen
in de mate waarin de extremen benaderd worden. Het onderscheid in
technologie en de daaraan gerelateerde organisatorische kenmerken is
van heuristische waarde.

2.4. Technologie: een tweetal beperkingen.

De bestudering van zwakzinnigeninrichtingen vanuit de technologische
invalshoek brengt een aantal beperkingen met zich, waarvan twee belang-
rijke nader zullen worden nagegaan. Op de eerste plaats moet er op
geattendeerd worden, dat technologie op een bepaalde wijze gedefinieerd
is, namelijk als betrekking hebbend op de wijze waarop het werk in
organisaties wordt verricht. Hierbij wordt speciaal gelet op de vraag of
men tijdens de werkzaamheden met veranderlijke situaties te doen heeft.
Andere elementen die ook invloed op de technologie zouden kunnen
uitoefenen, zijn niet in de beschouwing betrokken. Voor het onderhavige
onderzoek zouden de volgende elementen belangrijk kunnen zijn: de
financiale middelen en in verband hiermee de hoeveelheid personeel dat
aangetrokken kan worden, de grootte van de inrichting, de religieuze
signatuur, de samenstelling en het optreden van het bestuur etc. Deze
beperking heeft dus betrekking op de manier waarop technologie opgevat
en omschreven is.
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Op de tweede plaats moet er op gewezen worden, dat het kenmerk
technologie centraal staat en dat van andere benaderingen uit de
organisatiesociologie weinig gebruik is gemaakt. Waarom is voor de
typering van verschillen tussen organisaties van technologie en niet van
vaker toegepaste kriteria gebruik gemaakt? De beantwoording van deze
vraag behoeft nadere uitleg.

Ofschoon verschillende benaderingswijzen in de sociologie voorhan-
den zijn om organisaties te bestuderen, spelen er twee een belangrijke
rol, namelijk die van Blau en Scott 71), en van Etzioni 72). De eerst ge-
noemde auteur heeft een typologie van organisaties gemaakt, die geba-
seerd is op het antwoord op de vraag wie de eerst begunstigde is van
de aktiviteiten die in organisaties plaatsvinden. Op grond van deze
„ingang" worden een viertal typen onderscheiden: organisaties tot onder-
ling profijt, partikuliere ondernemingen, service organisaties en organisa-
ties ten algemene nutte. Als we deze typologie hanteren, zouden zwak-
zinnigeninrichtingen in het kader der service organisaties bestudeerd
moeten worden. De auteur geeft een aantal kenmerken van dit type,
doch deze zijn voor ons onderzoek minder relevant. Het zijn immers
globale kenmerken die voor alle service organisaties gelden, terwijl de
onderhavige studie gericht is op verschillen tussen zwakzinnigeninrich-
tingen onderling, - dus binnen het type der service organisaties. Ge-
noemde typologie is voor dit onderzoek te grof.

Etzioni heeft een indeling op grond van de onderschikkingsstruktuur
van organisaties gemaakt. Onderschikking betrekt hij op de leden van de
laagste rang en in dit begrip onderscheidt hij de kontrole op deze leden
en hun houding t.o.v. de uitgeoefende kontrole. Op grond van deze beide
elementen komt hij tot zijn typologie waarin een drietal typen centraal
staan, namelijk de dwang-, de utilitaire en de normatieve organisatie.
Bij de toepassing van deze typologie moet vastgesteld worden wie de
organisatieleden met de laagste rang zijn. Zijn dat de leerling-leidsters
of de pupillen? Zoals bij de bestudering van algemene ziekenhuizen de
patiEnten in de beschouwing dienen te worden betrokken en men bij
onderzoek van universiteiten rekening moet houden met de kategorie
studenten, zo moet men bij de analyse van zwakzinnigeninrichtingen de
pupillen betrekken. Bij deze inrichtingen doet zich dan evenwel de moei-
lijkheid voor dat de houding van de laagste participanten i.c. de pupillen
uiterst moeilijk te bepalen is. De mogelijkheid zich verbaal uit te drukken
is bij hen immers bijzonder gering. Deze omstandigheid leidt er toe dat

71) Blau P. M. en W. R. Scott, Formal organizations, a comparative approach,
London 1966.

72  Etzioni A., A comparative analysis of complex organizations, on power, involve-
ment and their correlates, Glencoe Ill., 1961.
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Etzioni's typologie voor de onderhavige analyse minder geaigend is 73).

Met behulp van zijn indeling is het wel mogelijk een - extreme -
differentiatie binnen zwakzinnigeninrichtingen aan te brengen, namelijk
die tussen dwang- en normatieve organisatie. Doorgaans zullen zwak-
zinnigeninrichtingen echter tot het normatieve type gerekend moeten
worden. Ook nu doet zich het probleem voor, dat Etzioni's typologie
evenals die van Blau en Scott te grof is.

Uit hetgeen in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is gesteld, moge
blijken dat Perrows benadering duidelijk mogelijkheden biedt om de
organisatorische kenmerken van zwakzinnigeninrichtingen te vergelijken.
Dit wordt bevestigd door een recent onderzoek dat van deze benadering
- succesvol - gebruik maakt 74). Dit onderzoek heeft o.a. in „services
for the mentally retarded" plaatsgevonden en het is kurieus dat - voor-
zover ons bekend - dit de eerste keer is, dat zwakzinnigeninrichtingen
als onderzoekobjekt in organisatiesociologische literatuur worden ver-
meld.

2.5. Het samenspel tussen managers en specialisten in zwakzinnigen-
inrichtingen.

Tot nog toe is sterk de nadruk op het paviljoenspersoneel komen te
liggen. Slechts incidenteel is aan de direktie en de staf aandacht besteed.
Bij de vraagstukken die zich aan de top van zwakzinnigeninrichtingen
kunnen voordoen, zal nu worden stilgestaan. Allereerst dient te worden
aangeduid welke funktie de direktie en de staf uitoefenen en wie van deze
groeperingen deel uitmaken. De direktie (het management) bestaat veelal
uit meer funktionarissen. Hoewel ten onzent zich een tamelijk grote ver-
scheidenheid voordoet, kan gesteld worden, dat vaak een medicus, een
ekonoom en een verpleegkundige van de direktie deel uitmaken. Op deze
samenstelling, die naar onze mening veel te stringent naar de situatie in
algemene ziekenhuizen is gemodelleerd, wordt aan het slot van deze
studie teruggekomen. De funktie van de direktie behelst de zorg voor de
organisatorische, technische en administratieve aspekten van het werk en
de koiirdinatie ervan.

De staf der inrichtingen is uit specialisten samengesteld die verschil-
lende (akademische) opleidingen hebben genoten; medicijnen (met soms

m) Eerlijkheidshalve moet opgemerkt worden, dat deze typologie aan het begin van
dit onderzoek als leidraad heeft gediend. Zie: Damen P. C., Organisatiestructuur
en sociaal milieu in zwakzinnigeninrichtingen, Sociale Wetenschappen, jrg. 12, nr.
3, 1969, p. 180-184.
79 Hage J. bn M. Aiken, Routine technology, social structure and organization
goals, Adm. Sc. Quart., vol. 14, nr. 3, sept. 1969, p. 366-376.
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vertegenwoordigers van verschillende specialismen), psychologie, paeda-
gogiek, maatschappelijk werk, logopaedie, fysiotherapie, bewegingsthera-
pie e.d. De funktie van de staf heeft betrekking op het vergaren en
ontwikkelen van kennis en de toepassing ervan op de probleemgebieden
die zich in zwakzinnigeninrichtingen voordoen.

Bij het ontstaan van het verschijnsel „organisatie" heeft de bureau-
kratie een gewichtige rol gespeeld. De bureaukratische organisatievorm
wordt vooral gekenmerkt door een sterk hiErarchische opbouw, een
duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden en welomschreven pro-
cedures. Als de leider over voldoende kennis beschikt, zowel wat de
interne gang van zaken als de externe relaties betreft, kan een dergelijke
organisatievorm efficiant zijn. Wanneer evenwel de ontwikkeling van
wetenschappelijke kennis en de toepassingsmogelijkheden van deze
kennis worden vergroot en als door technische en maatschappelijke ver-
anderingen de omgeving waarin de organisatie verkeert, zich wijzigt,
schiet de kennis van de leider spoedig tekort. Funktionarissen die door
hun opleiding relevante kennis hebben verworven, dienen in de organi-
satie te worden geintegreerd. Specialisten doen in vele organisaties hun
intrede.

De moeilijkheid die zich nu echter voordoet kan met de volgende
vraag worden weergegeven: hoe moeten de specialisten in de organisatie
worden geintegreerd? Hiervoor zijn verschillende oplossingen gezocht:
de invoering van de lijn- en staforganisatie, de funktionele bevoegdheid
van de staffunktionaris en recentelijk wordt het vraagstuk van de samen-
werking tussen managers en specialisten vanuit het gezichtspunt der
professionalisering bestudeerd 75).

Het begrip professie wordt gebruikt in de zin van een abstrakt model
van beroepsuitoefening. Veelal worden de volgende kenmerken aan een
professie toegedacht: het professielid heeft een wetenschappelijke, veelal
hogere beroepsopleiding genoten, de aanwezigheid van een gedragskode
waaraan de leden zich gebonden voelen, de kontrole op het gedrag der
professieleden wordt primair door kollega's uitgeoefend, de professie-
genoten zijn vaak verenigd in een beroepsvereniging.

Als leden van een bepaalde professie in een bureaukratische organi-
satie worden ingeschakeld, kunnen zich bepaalde moeilijkheden voordoen,
die vooral betrekking hebben op de bureaukratische procedures en het
verschil in verwachtingen omtrent de uitoefening van gezag tussen de
direktie- en stafleden.

75) Zie o.a. E. C. H. Marx, Samanwerking tussen managers en specialisten, Inter-
mediair, jrg. 6, nr. 3, 23 januari 1970, p. 45-49. Vollebergh J. J. A., Kennis en
macht, Inaugurale rede, Nijmegen/ Utrecht   1968.
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Wanneer leden van een of meer professies de centrale rol spelen in
het bereiken van de primaire organisatiedoeleinden, wordt wel van een
professionele organisatie gesproken 79. De universiteit wordt  als  het
meest zuivere voorbeeld  van een professionele organisatie gezien 77),
terwijl ook algemene ziekenhuizen tot deze kategorie gerekend kunnen
worden. De oplossing voor de hierboven genoemde mogelijke samen-
werkingsproblemen in professionele organisaties wordt gevonden in het
onderscheid dat gemaakt wordt tussen twee subsystemen. Door het
scheppen van een dualistische struktuur tracht men de keizer te geven
wat des keizers is. Zo onderscheidt men in universiteiten enerzijds een
geheel waar de onderwijs- en onderzoekprocessen zich afspelen en
anderzijds een geheel waartoe financiale, administratieve en technische
processen behoren. Een dergelijk onderscheid wordt ook in algemene
ziekenhuizen gevonden, namelijk tussen het medische en het ekonomische
segment. Het ekonomische subsysteem wordt door hiararchische betrek-
kingen gekarakteriseerd, terwijl voor het subsysteem waar typisch profes-
sionele handelingen aktueel zijn kollegiale betrekkingen relevant zijn.

Onderzocht moet worden of een zwakzinnigeninrichting een professio-
nele organisatie is. Als deze vraag positief wordt beantwoord, moet men
zich afvragen of de hiervoor gegeven oplossing voor de vormgeving van
het samenspel tussen managers en specialisten in dergelijke instituten
bruikbaar is of dat wellicht naar andere vormen moet worden gezocht.

Er is reeds op gewezen, dat in het kollege van specialisten verschillen-
de beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Het is nuttig er op te wijzen,
dat de mate waarin deze beroepsgroepen geprofessionaliseerd zijn (de
mate waarin het professiemodel wordt benaderd) onderling duidelijk
afwijkend is. De medici behoren tot de meest uitgekristalliseerde pro-
fessie. Dit geldt in mindere mate voor de psychologen en weer minder
voor de paedagogen, als ook voor de andere beroepsgroepen die in de
staf zitting hebben.

De stafleden zijn door hun opleiding en ervaring expert op een
beperkt gebied. Vooral in de wereld van de zwakzinnigenzorg blijken de
beperkingen in de deskundigheid van experts. Er zijn veel onzekerheden
die zich bij het bepalen van de oorzaak en de diagnose van zwakzinnigen
voordoen; het geldt te meer voor de therapeutische mogelijkheden.

Sommigen stellen zelfs voor het woord therapie uit de vokabulaire van
de zwakzinnigen te schrappen. Bestaat een behandelingsplan uit bege-
leiding en mogelijke aktivering, ook dan kan het gekarakteriseerd worden

76) Scott W. R., Reactions to supervision in a heteronomous professional organiza-
tion,   Adm. Sc. Quart.,   vol.   10,   nr.    1,  juni   1965,   p.   65-67.
79 Moor R. A. de, De universiteit: een professionele organisatie, Sociale Weten-
schappen, jrg. 10, nr. 4, dec. 1967, p. 253.
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met „zou dit wellicht iets opleveren", „'ns kijken of dit lukt".
In het kader van deze opmerking is het essentieel te wijzen op de

deskundigheid van het paviljoenspersoneel in inrichtingen met een
flexibele technologie. Deze deskundigheid die primair een praktische
dimensie heeft, is ten opzichte van de stafleden van komplementaire
aard. Dit betekent dat de stafleden niet alleen de kernfuktie in zwak-
zinnigeninrichtingen vervullen. Zij nemen ten aanzien van dit punt geen
monopoliepositie in. Zowel de staf als het paviljoenspersoneel zijn met
betrekking tot de realisering van de primaire doelstelling beleidsvoerende
en -uitvoerende instanties.

Opgemerkt zou kunnen worden, dat het paviljoenspersoneel ook tot
een professie gerekend moet worden. Hoewel van een zekere professio-
nalisering van de verpleegkunde - met name in algemene ziekenhuizen -
gesproken kan worden, geldt dit nauwelijks voor Z-leidsters. De ken-
merken van een professie, die in het bovenstaande zijn gegeven, zijn in
bijzonder geringe mate op het beroep van Z-leidster van toepassing 78).

Het professionele subsysteem in professionele organisaties wordt ge-
kenmerkt door een grote mate van autonomie. Uit hetgeen omtrent
deskundigheid is opgemerkt, moge duidelijk zijn geworden dat de staf-
leden, juist waar het gaat over het bereiken van de primaire doelstelling,
afhankelijk zijn van andere organisatorische groeperingen. De autonomie
die professieleden op grond van hun specifieke deskundigheid in pro-
fessionele organisaties voor zich opeisen, kan in zwakzinnigeninrichtin-
gen slechts met inachtneming van bepaalde kondities worden toegekend.

De verschillende mate waarin de aanwezige beroepsgroepen zijn
geprofessionaliseerd, de geamendeerde deskundigheid van de stafleden,
de praktische informatie van het paviljoenspersoneel en hieruit voort-
vloeiend de gekonditioneerde autonomie die aan professiegenoten kan
worden toegekend -, dit alles leidt er toe, dat een zwakzinnigeninrich-
ting slechts in beperkte mate een professionele organisatie kan worden
genoemd. Het lijkt wellicht zinvol een ander argument, dat echter niet
al te overtuigend klinkt te noemen. Als men de uitspraak doet, dat een
zwakzinnigeninrichting een professionele organisatie is, wordt de nadruk
op bepaalde, mogelijke organisatorische problemen gecentreerd. Het
vraagstuk van het samenspel van zij die kennis bezitten en zij die macht
hebben, is weliswaar aanwezig doch niet in die mate als in pure profes-
sionele organisaties wordt gevonden. Andere problemen - vooral de
vormgeving van het samenspel tussen paviljoenspersoneel en stafleden -
typeren, naar onze mening, de problematiek van zwakzinnigeninrichtin-
gen beter en zijn vaak veel urgenter.

98) Deze uitspraak sluit de wenselijkheid van professionalisering van het beroep
van Z-leidster geenszins uit.
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De inschakeling van funktionarissen met een bepaalde deskundigheid
brengt, ook in zwakzinnigeninrichtingen, verschillende soorten pro-
blemen met zich. Allereerst doet zich de moeilijkheid van samenwerking
tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen voor. De
opleiding en ervaring van een psycholoog zijn anders dan die van een
medicus. Bovendien benadert ieder een bepaald objekt vanuit een andere
invalshoek en ieder spreekt zijn eigen taal. Deze gesegmenteerdheid van
benadering kan een gevaar in zich bergen voor de kommunikatie. Is er
sprake van voldoende uitwisseling van ervaring en informatie tussen
leden van verschillende beroepsgroepen? Daarnaast kunnen zich storin-
gen in de relatie tussen staf en direktie voordoen. De mate waarin de
kennis der specialisten door de direktie in het beleid wordt verdiskon-
teerd, kan door de stafleden te gering worden bevonden. De direktie kan
de wellicht vanuit wetenschappelijk standpunt bezien, gerechtvaardigde
verlangens moeilijk realiseerbaar achten, gezien b.v. de tijdsdruk, de
beperkte financiEle mogelijkheden en de aanwezige mankracht. Tot slot
is er het relatiepatroon van de stafteden met het paviljoenspersoneel.
Hierop is in het kader van hetgeen over kommunikatie en over de ver-
houding staf-leidsters is gezegd uitvoerig ingegaan. Hieraan zal tevens
in de laatste hoofdstukken diepgaand aandacht worden besteed.

2.6. De zwakzinnigeninrichting met een flexibele technologie: de nood-
zaak van innovatie.

Bij de definiEring van het begrip technologie zijn de mate waarin
uitzonderlijke gebeurtenissen in het werkproces plaatsvinden, als ook de
aard van het onderzoek dat dienaangaande wordt ingesteld onderschei-
dende elementen. Op grond van deze elementen is een indeling gemaakt
naar routine en flexibele technologie. In zwakzinnigeninrichtingen met
een flexibele technologie wordt het gedrag der pupillen vaak als nieuw
en onvoorspelbaar gezien en hetgeen funktionarissen naar aanleiding
hiervan ondernemen, is intuitief van aard. De taakstruktuur der ver-
schillende kategorieEn funktionarissen bestaat voor een beperkt gedeelte
uit voorgeschreven, zich herhalende handelingen. Dit heeft tot gevolg,
dat zij regelmatig aan onzekerheid omtrent „wat te doen" worden
blootgesteld. Vanuit dit standpunt bezien, kan dit type zwakzinnigen-

inrichting als een organisatie beschouwd worden, die met onzekerheden

gekonfronteerd wordt en die naar wegen moet zoeken om hieraan het
hoofd te kunnen bieden 79). Van welke aard zijn deze onzekerheden en
welke organisatorische groeperingen hebben er mee te maken?

79) Pennings J. M. et al., Uncertainty and power in organizations: a strategic
contingencies' model of sub-unit functioning,    Mens en Maatschappij,    sept/ okt.,
1969, p. 418-433.
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Het paviljoenspersoneel bemerkt dagelijks het veranderlijke gedrag van
de pupillen. Dit leidt er toe, dat een zekere kreativiteit in het optreden
van dit personeel vereist is. Een bepaald aktie-programma, een bepaald
behandelingsplan staat derhalve voortdurend ter diskussie en het dient
regelmatig vernieuwd te worden. Als met het proces van innovatie het
initiaren, doorgeven en uitvoeren van nieuwe ideean, kennis, program-
ma's e.d. wordt bedoeld, moet de kategorie leidsters als een organisato-
risch segment beschouwd worden, dat een belangrijke bijdrage aan het
initiaren van nieuwe kennis kan leveren. Bepaalde organisatorische aan-
passingen dienen in het leven te worden geroepen, waardoor het door-
geven van nieuwe kennis kan worden bevorderd en tevens de mogelijk-
heid geschapen wordt de in een nieuw programma verwerkte kennis
metterdaad toe te passen. Hiertoe kunnen besprekingen tussen de pavil-
joensgenoten onderling en tussen hen en de stafleden bijdragen. Door
deze overlegvormen wordt de innovatiekapaciteit van het paviljoens-
personeel geYnstitutionaliseerd.

Een van de belangrijkste taken van de professionele staf is gelegen in
de inbreng van haar deskundigheid in de organisatorische gang van zaken.
Door deze deskundigheid is de staf een belangrijke schakel in het inno-
vatieproces. Van stafleden wordt verwacht, dat zij hun kennis op het
probleemgebied van de zwakzinnigenzorg toepassen en aan andere groe-
peringen doorgeven. Door het bijhouden van wetenschappelijke litera-
tuur, het volgen van cursussen, het bezoeken van symposia e.d. kunnen
ze op de hoogte geraken van de meest recente inzichten. Deze inzichten
kunnen tot aangepaste beleidsformuleringen leiden en in dit vernieu-
wingsproces nemen de stafleden een sleutelpositie in. Naast de innovatie-
kapaciteit van de leidsters moet er op gewezen worden, dat de stafleden
hier een bijzonder belangrijke taak hebben: het diskussiaren over, het
begeleiden van nieuwe voorstellen van het paviljoenspersoneel. Door de
stafvorming en het beleggen van periodieke stafbijeenkomsten is moge-
lijke innovatie op dit niveau geinstitutionaliseerd.

In het innovatie-gebeuren neemt ook de direktie een belangrijke plaats
in. Dat heeft zowel op problemen binnen (de relatie staf-direktie, de
interne organisatorische vormgeving e.d.), als buiten de organisatie
betrekking. Met de overheid, met zuster-inrichtingen, met instanties in de
gezondheidszorg, met instituten in de welzijnszorg dienen kontakten te
worden onderhouden. Ook op de zich wijzigende houding die „de maat-
schappij" ten opzichte van het verschijnsel zwakzinnigheid en zwakzin-
nigeninrichtingen inneemt, dient met de nodige takt ingespeeld te worden.

Voor een inrichting die innovatie wil, is een flexibele technologie
noodzakelijk. „Deze innovatie is een organisatorisch gebeuren, een eigen-
schap van het systeem, en zo meer dan een individueel creatief gebeuren,
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hoezeer menselijke en tussenmenselijke processen er ook mee verweven
zijn" 80). Hoewel wij het met deze uitspraak eens zijn, mag niet uit het
oog worden verloren, dat tevens verschillende typen innovatie op ver-
schillende niveau's kunnen voorkomen. De vernieuwingsdrang van
verschillende organisatorische segmenten kan koaperatief zijn, doch ook
konfliktueus. Van D#ck is het met deze opvatting kennelijk eens, als
hij bij de beschrijving van verschillende fasen in het proces van innovatie
de organisatie beschouwt als een strijdtoneel waarbij veelal een kloof

"tussen een „actieve voorhoede" en „behoudzuchtige tegenspelers
bestaat 81).

Veelal wordt de bureaukratische organisatievorm als een rem voor
innovatie gezien. Thompson brengt zelfs een polaire tegenstelling aan
tussen deze en de innoverende organisatievorm 82). In een bureaukratie
bestaat vooral belangstelling voor de verdeling van macht, status en
bevoegdheden en dit heeft gemakkelijk een konservatieve oriEntatie tot
gevolg. Een organisatie waarin innovatie gewenst is, wordt o.a. geken-
merkt door een spreiding van macht; de diverse groeperingen leveren
ieder kreatieve bijdragen aan de na te streven doeleinden. Dit is de
polyarchische invloedsstruktuur, zoals wij die in inrichtingen met een
flexibele technologie verwachten. Daarnaast is er sprake van ruime
kommunikatiemogelijkheden en er zal meer gebruik gemaakt worden
van groepsprocessen. Deze beide strukturele kenmerken verwijzen naar
de wenselijkheid van besprekingen waaraan funktionarissen van verschil-
lende groeperingen participeren. In het algemeen wordt een innoverende
organisatie gekenmerkt door een „looseness of structure".

2.7.   Probleemstelling.

Hoewel er een grote overeenstemming omtrent de formele doelstelling
van zwakzinnigeninrichtingen bestaat, mag het niet onwaarschijnlijk
worden geacht, dat er, wat het feitelijk gebeuren betreft, ook hede ten
dage, een tamelijk grote differentiatie tussen inrichtingen aanwezig is.
De differentiatie in hetgeen er feitelijk met de pupillen gedaan wordt,
wordt vaak met de dichotomie opberginrichting - behandelingstehuis
aangeduid. Ten einde deze beide typen op het spoor te komen, is in dit
onderzoek van de begrippen routine en flexibele technologie gebruik
gemaakt.

80) Dijck J. J. J. van, Het proces van innovatie en verandering in de organisatie,
Mens en Maatschappij,  juli/aug.   1969,  p.  301.
81) Dijck J. J. J. van, Idem, p. 307.
82) Thompson V. A., Bureaucracy and innovation, Adm. Sc. Quart., vol. 10, nr. 1,
juni 1965, p. 1-20.
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In dit onderzoek staat de hypothese centraal, dat de gebruikte tech-
nologie samenhangt met de organisatorische opzet der inrichtingen.
Of een inrichting een opberginstituut of een behandelingstehuis is, houdt
verband met bepaalde organisatorische kenmerken. Een centrale vraag
van de studie luidt. welke zijn de organisatorische kenmerken van inrich-
tingen die op behandeling, aktivering zijn gericht? Konkreter: wordt een
inrichting met een flexibele technologie wat betreft de plaats waar strate-
gische processen plaatsvinden en invioedsstruktuur, koOrdinatie, kom-
munikatiestruktuur, leiderschap, verhouding staf-paviljoenspersoneel,
bindingskracht en frekwentie der overplaatsingen van het paviljoens-
personeel gekenmerkt door hetgeen in het voorafgaande over deze
kenmerken is gezegd? Wordt een inrichting met een routine technologie,
wat de aan de orde gestelde organisatorische kenmerken betrejt, geken-
merkt door hetgeen hieromtrent in de vorige paragrafen is opgemerkt?

Aan deze - in dit onderzoek centraal staande - probleemstelling
zou de volgende kunnen worden toegevoegd. Verschaft een inrichting
met een flexibele technologie signifikant betere diensten aan aldaar
verblijvende pupillen dan een inrichting met een routine technologie?
Met betrekking tot welke aspekten worden de vermogens van zwak-
zinnigen verbeterd? In welke mate kunnen bepaalde vermogens van
deze pupillen worden ontwikkeld? Aan deze vragen wordt in de onder-
havige studie slechts summier aandacht besteed.

In publikaties omtrent de „changing patterns in residential services
for the mentally retarded" wordt in allerlei toonaarden de wenselijkheid
uitgesproken kustodiale inrichtingen tot moderne behandelingscentra
te hervormen. In deze studie wordt gesteld, dat indien de primaire
doelstelling van een inrichting dient te veranderen, ook de organisa-
torische vormgeving gewijzigd dient te worden. Welke organisatorische
kenmerken in dit verband relevant zijn, vormt de centrale vraag van
dit onderzoek.

Effektiviteit heeft betrekking op de mate waarin een organisatie er
in slaagt haar doeleinden te bereiken. Als vastgesteld kan worden, dat
in een bepaalde inrichting op flexibele en individuele wijze met pupillen
wordt omgegaan, kan deze effektiever genoemd worden dan een andere,
waar dat in mindere mate het geval is. De onderhavige studie zou men
derhalve een onderzoek naar de effektiviteit van zwakzinnigeninrich-
tingen kunnen noemen. Een dergelijk onderzoek is uiteraard van
evaluatieve aard en evaluatieonderzoek dient te geschieden tegen de
achtergrond van bepaalde maatstaven. Van wetenschappelijk onderzoek
mag verwacht worden, dat het zich op deze maatstaven bezint en deze
expliciet maakt.
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Ofschoon niet eenieder onverdeeld gunstig staat ten opzichte van
een studie, die het funktioneren van instellingen waar mensen behan-
deld  worden, wil onderzoeken 83),  mod  aan een dergelijk onderzoek
grote beleidsrelevantie worden toegekend. Voor funktionarissen uit de
intra-murale zwakzinnigenzorg die voortdurend met organisatorische
vraagstukken worden gekonfronteerd, kunnen de uitgangspunten en
resultaten van een dergelijke studie tot nadere overdenking van de
eigen situatie en tot verandering aanleiding geven.

Dit alles betekent - ten overvloede wordt er op gewezen - dat de
behandeling van de opgenomen pupillen niet slechts afhankelijk is van
de (medische, psychologische, orthopaedagogische e.d.) technieken en
methoden die bij de behandeling van de pupillen worden gehanteerd,
doch ook van de organisatorische vormgeving van het instituut. In de
organisatiestruktuur kunnen therapeutische voorwaarden gelegen zijn.

2.8. Samenvatting.

In dit hoofdstuk zijn zwakzinnigeninrichtingen vanuit organisatie-
sociologisch gezichtspunt geanalyseerd. Allereerst is bij het thema der
doeleinden stilgestaan en daarna is uitvoerig op de kernvariabele tech-
nologie ingegaan. In dit verband staat de vraag naar hetgeen feitelijk
met de pupillen gebeurt centraal en op grond hiervan is het onderscheid
tussen routine en flexibele technologie gemaakt. Het onderscheid in
technologie is op zwakzinnigeninrichtingen toegepast. Er is tevens
verondersteld, dat inrichtingen met een verschil in technologie ook
verschillen in organisatorische kenmerken vertonen. Ten aanzien van
zeven kenmerken zijn deze verschillen nader aangeduid. Bovendien is
aan het belang van de geografische spreiding der paviljoenen aandacht

geschonken. In het kort is ingegaan op de integratie van specialistische
deskundigen, alsmede op de samenwerkingsvormen van de stafleden
met de direktie en het personeel dat op de paviljoenen werkzaam is.
Daarenboven is op de noodzaak van innovatie in moderne behande-
lingscentra gewezen, waarna ten slotte de probleemstelling van het
onderhavige onderzoek nader is uitgewerkt. Hieruit volgt onder meer
dat het mogelijk is, dat bepaalde inrichtingen een technologie hebben,
die inadekwaat voor de gestelde doeleinden is.

In de organisatiesociologie is er sinds lange tijd een diskussie
gaande tussen voorstanders van de „human-relations" school, die
vooral oog hebben voor harmonie, wederzijds begrip, kommunikatie-
stromen in twee richtingen, participatie in de besluitvorming e.d. en

83) Nokes P., Purpose and efficiency in humane social institutions, Human
Relations, vol. 13, nr. 2, mei 1960, p. 141-155.
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tegenstanders van deze school, die er op wijzen dat te zeer op inter-
persoonlijke relaties gelet wordt en dat strukturele faktoren te weinig
aandacht krijgen 84).  Men ziet de inrichting te  zeer  als een therapeu-
tische gemeenschap, als een „small society", veeleer dan als een grote
komplexe organisatie en plaats waar gewerkt moet worden. Men moet
organisaties ook beschouwen als een werkterrein waar wedijver en
konflikten tussen verschillende groeperingen plaatsvinden. Bij de be-
studering van de zwakzinnigeninrichting als organisatie moet getracht
worden tot een integratie van beide benaderingen te komen. Inter-
persoonlijke relaties worden beter begrepen als strukturele faktoren
in de beschouwing worden betrokken. De strukturele benadering kan
op haar beurt profiteren van studies die b.v. informele relaties analy-
seren. Behalve op participatie in de besluitvorming van zwakzinnigen-
inrichtingen dient gelet te worden op de hiErarchische betrekkingen,
de relaties tussen direktie en staf, het verschil in opleiding der organi-
satieleden, de relatie van de inrichting met haar sociale omgeving etc.

Bij de weergave van de kenmerken van zwakzinnigeninrichtingen
zijn aanvankelijk duidelijk trekken uit de human-relations benadering
te bespeuren. Vooral door de behandeling van de vraagstukken om-
trent innovatie en de relatie tussen de staf en de direktie is deze
eenzijdigheid enigermate gemodificeerd.

In dit hoofdstuk zijn een groot aantal vermoedens geformuleerd
die een nader onderzoek rechtvaardigen. Er is getracht dit onderzoek
te realiseren en in het volgende hoofdstuk zal bij de opzet ervan
worden stilgestaan.

89 Etzioni heeft op de beperktheid van de human-relations school gewezen in zijn
artikel: Interpersonal and structural factors in the study of mental hospitals,
Psychiatry, vol. 23, nr. 1, febr, 1960, p. 13-22.
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HOOFDSTUK III.

DE OPZET VAN HET ONDERZOEK.

In een empirisch onderzoek is getracht de in het vorige hoofdstuk
geformuleerde probleemstelling te lijf te gaan. Aan de opzet van dit
onderzoek zal in dit hoofdstuk aandacht worden geschonken. Aller-
eerst zal een chronologisch verslag van de verschillende onderzoeks-
fasen worden gegeven. Hierdoor is het mogelijk een getrouwe weer-
gave te geven van de beslissingen die op verschillende momenten in
het verloop van het onderzoek zijn genomen. In het kader van de
opsomming van deze beslissingen wordt voornamelijk aandacht be-
steed aan de motieven die aan de gekozen onderzoeksopzet ten grond-
slag liggen. Twee zwakzinnigeninrichtingen worden qua organisato-
rische opzet en technologie onderling vergeleken.

Daarna wordt ingegaan op de vraag waarom juist de in het onder-
zoek betrokken inrichtingen voor het onderzoek gekozen zijn. Voor
de direktie- en stafleden, de paviljoenshoofden en de leidsters van de
inrichtingen zijn vragenlijsten ontworpen. Globaal wordt aangegeven
hoeveel funktionarissen van de voor het onderzoek relevante groe-
peringen in de inrichtingen werkzaam zijn. Aangeduid wordt hoeveel
funktionarissen aan het onderzoek hebben deelgenomen. Voorts wor-
den enige kenmerken van de twee onderzochte inrichtingen weer-
gegeven. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt het analyseschema van
de studie in gekomprimeerde vorm aan de orde gesteld.

3.1. Chronologisch overzicht van de beslissingen die in verband met
het onderzoek zijn genomen.

Het onderzoek is met een aantal orienterende gesprekken en een
terreinverkennende literatuurstudie aangevangen. Deze fase is instruk-
tief geweest, inzoverre is gebleken dat de geraadpleegde deskundigen
uit de sektor van de zwakzinnigenzorg in beperkte mate een bijdrage
aan de formulering van een probleemstelling kunnen leveren. De
probleembewustheid omtrent de organisatorische vormgeving en met
name de invloed hiervan op de behandeling van de pupillen moet
doorgaans beperkt genoemd worden. Dit is tot op zekere hoogte in
tegenstelling tot de situatie in algemene en psychiatrische zieken-
huizen, daar uit recente publikaties van aldaar werkzame funktionaris-
sen blijkt, dat deze vraagstukken terdege worden onderkend. In 1967
is er een internationaal kongres over zwakzinnigheid en zwakzinnigen-
zorg in Montpellier gehouden. De voordrachten die in het kader van
dit kongres zijn gehouden, zijn gebundeld in de „Proceedings of the
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first congress of the international association for the scientific study
of mental deficiency", 982 pag. 85). In deze „mer A boire" worden de
eerste aanknopingspunten gevonden.

Daarna heeft een gerichte literatuurstudie plaatsgevonden. In het
kader hiervan is gebleken, dat in Nederland geen onderzoek aangaande
de organisatorische aspekten van zwakzinnigeninrichtingen is verricht.
Het is noodzakelijk - het moge onder meer uit het vorige hoofdstuk
duidelijk geworden zijn - dat men zijn toevlucht neemt tot Ameri-
kaanse en Engelse studies. In het kader van deze literatuurstudie zijn
tevens een aantal organisatiesociologische gezichtspunten, die op de
gang van zaken in zwakzinnigeninrichtingen van toepassing zijn, aan de
orde gesteld.

Na deze, vooral theoretische, fase is behoefte gevoeld gedurende
wat langere tijd een inrichting te bezoeken, ten einde op de hoogte
te kunnen geraken van de meer praktische gang van zaken. Om aan
deze behoefte te voldoen zijn ongeveer vijf A zes weken in een
inrichting doorgebracht. Daarenboven zijn een drietal inrichtingen
bezocht waarbij het verblijf evenwel van korte duur is geweest. Door
middel van gesprekken met leidsters, paviljoenshoofden, staf- en direktie-
leden, alsmede door observatie, de toegang tot officiEle dokumenten en
het bijwonen van stafvergaderingen is inzicht in de dagelijkse proble-
matiek verkregen. Met de meeste nadruk wordt vermeld, dat deze prak-
tische fase voor de uitkristallisering van de probleemstelling en de voort-

gang van het onderzoek onmisbaar is geweest.
Na deze fasen moest de belangrijke beslissing genomen worden met

behulp van welk soort onderzoek de probleemstelling benaderd zou
worden. Gebleken is, dat in de probleemstelling vooral aandacht aan de

organisatorische kenmerken in relatie met de gerealiseerde technologie
wordt geschonken. Gezien deze omstandigheid is - het mag uit het
voorafgaande duidelijk geworden zijn - voor een vergelijkend onderzoek
tussen twee zwakzinnigeninrichtingen gekozen. In deze opzet worden
twee organisaties met elkaar vergeleken, ten einde relaties tussen hun
eigenschappen op het spoor te komen. Met behulp van een organisatie-

sociologisch begrippenkader kan worden vastgesteld ten aanzien van
welke kenmerken inrichtingen onderling afwijkingen vertonen. De relaties
van deze kenmerken met technologie kunnen in een dergelijk transversaal
onderzoek tevens aan het licht gebracht worden.

Het nadeel van de voor dit onderzoek gekozen opzet is gelegen in de
omstandigheid, dat het - summiere - gedeelte van de probleemstelling,

85) Richards B. W. (ed.), Proceedings of the first congress of the international
association for the scientific study of mental deficiency, Montpellier, 1967.
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dat op de ontwikkeling van pupillen betrekking heeft, minder centraal
staat. Het is mogelijk een onderzoek naar dit gedeelte aan het onder-
zoeksplan vast te koppelen. Dit brengt met zich mee, dat de hulp van
andere deskundigen noodzakelijk  is.  D . aspekt van de probleemstelling
is echter slechts terzijde in het onderzoek betrokken.

In recente publikaties op het terrein van de organisatiesociologie
wordt uitdrukkelijk op het belang van vergelijkende studies gewezen.
Men kan zich immers afvragen of de analyse van 66n bepaalde organi-
satie de eigenschappen van de organisatie als zodanig onderzoekt. Wordt
de aandacht bij een dergelijk onderzoek niet veeleer op de rolgedragingen
en de groepsprocessen gericht - weliswaar binnen een organisatie -, doch
niet op de organisatie als eenheid van analyse? Blau die deze
vraag bevestigend beantwoordt, onderscheidt drie invalshoeken die bij
de  analyse van organisaties gebruikt kunnen worden 86).  Op de eerste
plaats kan van het rolbegrip worden uitgegaan. Hierbij wordt het
organisatorisch gebeuren bestudeerd vanuit het gezichtspunt, dat een
individu een bepaalde positie in het organisatorisch geheel inneemt op
grond waarvan hij een bepaalde rol speelt. Daarnaast is het mogelijk
de struktuur der sociale relaties die zich tussen individuen in verschil-
lende groepen en segmenten voordoet als vertrekpunt te nemen. Ten
slotte kan een organisatie als een geheel bestudeerd worden. In dit
geval wordt de organisatie als zodanig en niet zozeer de samenstel-
lende delen als objekt van studie genomen. Vooral in het kader van
deze laatste benaderingswijze is de vergelijkende studie van organi-
saties ten zeerste gewenst.

Hoewel dit onderscheid analytisch verhelderend is, moet er op
gewezen worden, dat studies die in het kader van een bepaalde invals-
hoek verricht worden op analyses vanuit een andere benaderingswijze
invloed uitoefenen. In deze studie b.v. zijn alle drie de benaderings-
wijzen tot op zekere hoogte aanwezig, doch ze hebben voor de
probleemstelling niet steeds dezelfde importantie. De bestudering van
zwakzinnigeninrichtingen als zodanig treedt op de voorgrond, als in
het kader van de vraag naar de faktoren die op het type technologie
invloed uitoefenen de grootte, de mate van professionalisering, de
mate van bureaukratisering de aandacht krijgen. Tegelijkertijd moet
opgemerkt worden, dat deze vraag in een studie waar twee organisaties
onderling vergeleken worden bijzonder summier aan de orde gesteld
wordt. Een veel groter aantal inrichtingen zou in het onderzoek
moeten worden betrokken om hieromtrent konklusies te kunnen trek-

86) Blau P. M., The comparative study of organizations, In: Grusky 0. en G. A.
Miller, The sociology of organizations, basic studies, New York, 1970, p. 175-186.
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ken. Of faktoren als komplexiteit, grootte, specialisatie, hiErarchise-
ring, professionalisering, bureaukratisering e.d. invloed op technologie

uitoefenen, kan eerst in een vergelijkende studie tussen een groter
aantal inrichtingen aangetoond worden. Er moet wel op gewezen
worden, dat de resultaten van de onderhavige studie als bouwstenen
voor een dergelijk onderzoek kunnen dienen.

De benadering die zich richt op de netwerken van sociale relaties,
de groepen die zich in de organisaties voordoen, komt in de onder-

havige studie voor inzoverre b.v. gesproken wordt over de groeps-
vorming in paviljoenen en het ontstaan en het voorkomen van ver-
schillende organisatorische segmenten. Bij deze benadering wordt ge-
tracht gegevens omtrent het gedrag en de opvattingen der organisatie-
genoten ten aanzien van een aantal relevant geachte thema's te ver-
krijgen.

In organisatorische studies wordt vaak van het rolbegrip gebruik
gemaakt. Analyse vanuit deze invalshoek is in deze studie belangrijk.
Een rol is een geheel van verwachtingen dat op een bepaalde positie-
bekleder betrekking heeft. Met positie wordt de plaats bedoeld, die
iemand  in een systeem van sociale relaties inneemt 87).  Op grond  van
het feit dat een persoon een bepaalde positie inneemt, speelt hij een
bepaalde rol. Met het rolbegrip zijn een aantal aspekten verbonden.
Verwezen wordt naar het geheel van verwachtingen, dat men koestert

jegens personen die een bepaalde positie bekleden. Daarnaast moet gelet
worden op de rolopvatting van de positiebekleder zelf. Deze beide

aspekten hebben betrekking op het normatieve aspekt. Voorts wordt
het feitelijke gedrag van de positiebekleder onderkend en dit behoeft

geenszins in overeenstemming met de gestelde verwachtingen te zijn.
Bovendien moet er op gewezen worden, dat bij iedere sociale positie
niet slechts 66n rol behoort, doch een geheel van rollen, het zgn.
„rollenstel". Een leidster in een zwakzinnigeninrichting heeft uit hoofde
van haar positie niet slechts met pupillen te maken, maar tevens met

kollega's, paviljoenshoofden, stafleden, direktiefunktionarissen etc.
Als zwakzinnigeninrichtingen met behulp van dit begrip geanalyseerd

worden, zijn de volgende vragen te stellen. Wie formuleert de rol-
verwachtingen die met de positie van leidster verbonden zijn? De
direktieleden, de stafleden, de paviljoenshoofden, de kollega-leidsters,
de pupillen? Zijn de verwachtingen die deze positiebekleders hebben
met elkaar in overeenstemming of zijn ze wellicht onderling tegen-
strijdig? Als rolverwachtingen tegenstrijdig zijn, is er sprake van een

87) Zie: Gross N., W. S. Mason en A. W. MeEachern, Explorations in role analysis,
part. 1, Conceptual, theoretical and operational problems, New York, 4e druk,
1966, p. 3-75.
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intra-rolkonflikt. Welke mechanismen treden in werking om aan zulk
een rolkonflikt het hoofd te kunnen bieden? Hebben de partners in het
rollenstelsel van de leidster ieder dezelfde invloed? Konformeert een
leidster zich meer aan de rolverwachtingen van haar kollega's, van de
stafleden of wellicht van de paviljoenshoofden? Door welke faktoren
wordt dat bepaald? Ten aanzien van welke gedragsaspekten bestaat er
konsensus of dissensus tussen de rolpartners? Door wat voor soort
interakties wordt in een inrichting konsensus vergemakkelijkt of geblok-
keerd? Deze en aanverwante vragen kunnen, mutatis mutandis, ook
inzake de positie en de rol van de paviljoenshoofden, de stafleden en
de direktiefunktionarissen worden gesteld. Met behulp van het positie-
en rolbegrip kunnen bepaalde aspekten van hetgeen in zwakzinnigen-
inrichtingen geschiedt schematisch als volgt worden weergegeven.

Figuur 3
DE ·VERSCHILLENDE POSITIEBEKLEDERS GEDIFFERENTIEERD NAAR
HIERARCHISCH NIVEAU EN INTERAKTIEFREKWENTIE MET PUPILLEN
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Na en op grond van de voorafgaande stadia is een uitgebreide
vragenlijst ontworpen, die aan de verschillende positiebekleders is voor-
gelegd. De vragenlijst voor de leidsters en de paviljoenshoofden is -
met uitzondering van een vraag - eensluidend. Wie met leidsters be-
doeld worden, is uit het voorafgaande genoegzaam gebleken. Met
paviljoenshoofden worden zij aangeduid, die de leiding over een pavil-
joen hebben; het paviljoen is de - vaak ruimtelijk gespreide - een-
heid waar de pupillen verblijven en de leidsters werkzaam zijn. Daarnaast
is er 66n vragenlijst voor de direktie- en de stafleden samengesteld.
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Hierin komen vele vragen voor, die ook aan de leidsters en de pavil-
joenshoofden zijn gesteld; tevens wordt een beperkt aantal vragen
voorgelegd, dat op hun specifieke situatie betrekking heeft. De antwoor-
den die de direktie- en stafleden geven, worden gezamenlijk verwerkt.
Dit is vanuit organisatiesociologisch standpunt bezien erg dubieus. Dit
mag uit hetgeen omtrent de samenwerking van de direktie en de staf
is opgemerkt duidelijk geworden zijn. Dat deze eskapade desondanks
is uitgevoerd, vindt haar oorzaak in het feit dat het absolute aantal van
elke groepering afzonderlijk gering is. HoeweI het argument niet erg
overtuigend klinkt, kan worden opgemerkt, dat de leden van beide
groeperingen tot de topfunktionarissen van de inrichting behoren.

3.2. De in het onderzoek betrokken inrichtingen.
Nadat de vragenlijsten gereed zijn gekomen, heeft in een bepaalde

inrichting een proef-onderzoek plaatsgevonden. Daarna zijn de vragen-
hysten aan de verschillende positiebekleders, funktionarissen van de
twee onderzochte inrichtingen voorgelegd. De vragenlijsten zijn integraal
als bijlage I opgenomen. Dit is onder meer gedaan, daar niet alle thema's,
die in de vragenlijst aan de orde worden gesteld in het vervolg van dit
onderzoeksverslag behandeld zullen worden 88).

Niet slechts met behulp van deze vragenlijsten, maar tevens door
gesprekken en observatie is informatie uit de beide inrichtingen ver-
worven. Daarenboven heeft een tijdbudgetstudie plaatsgevonden. Aan
de leidsters en de paviljoenshoofden is gevraagd zo nauwkeurig mogelijk
bij te houden welke werkzaamheden zij gedurende drie dagen hebben
verricht.

De vraag waarom juist de in het onderzoek betrokken inrichtingen
gekozen zijn, is uiteraard belangrijk. De probleemstelling van het onder-
zoek is met verschillende experts op het gebied van de residentiBle
zwakzinnigenzorg doorgesproken. Op grond van hun advies is enerzijds
een inrichting gekozen die een meer traditionele verzorgingspraktijk
(een routine technologie) zou hebben en anderzijds een inrichting die
meer op aktivering en behandeling (een flexibele technologie) gericht
zou   zijn.

Nadat oriEnterende gesprekken met de direkties zijn gehouden, hebben
beide inrichtingen aan de uitvoering van het onderzoek meegewerkt.
In de ene inrichting heeft het onderzoek van 12 t/m 15 januari 1970
plaatsgevonden en in de andere inrichting van 13 t/m 16 april 1970.
88) Voor degbnen die niet slechts in de vragenlijst, doch ook in de beantwoording
van alle voorgelegde vragen geYnteresseerd zijn, wordt op de mogelijkheid gewezen
de vragenlijsten en de frekwentieverdelingen van de verschillende groepen respon-
denten van beide inrichtingbn bij het Instituut voor Arbeidsvraagstukken, Hoge-
schoollaan 225, Tilburg te bestellen.
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In de inrichtingen is door de direktie een schrijven aan de verschillende
voor het onderzoek in aanmerking komende funktionarissen gericht.
Dit schrijven had tot doel de funktionarissen op het nut van het onder-
zoek te attenderen en daardoor de mogelijkheid dat aan het onderzoek
wordt deelgenomen te vergroten. Ook een brief van de onderzoeker
trachtte dit te bewerkstelligen. De vragenlijst is bij de leidsters en hun
hoofden klassikaal afgenomen. Ieder van hen is op de aangegeven data
gedurende de gehele werkdag in staat geweest de vragenlijst in een
daartoe beschikbaar gehouden ruimte in te vullen. Aan de direktie- en
stafteden is de vragenlijst individueel gegeven en zij hebben tijdens de
duur van het onderzoek de mogelijkheid gehad de vragenlijst in te
vullen.

Ten einde de aan de inrichtingen toegezegde anonimiteit niet in
gevaar te brengen, zullen de exakte absolute aantallen respondenten

niet - ook niet bij de tabellen in de volgende hoofdstukken - worden

weergegeven. Zou dit immers wel gebeuren dan is het erg gemakkelijk
te achterhalen welke inrichtingen in het onderzoek betrokken zijn.
Globaal zijn de aantallen van de groepen respondenten in ieder der
inrichtingen als volgt: direktie- en stafleden een vijftiental, paviljoens-
hoofden enige tientallen en leidsters een paar honderd. Als de aantallen

respondenten van beide inrichtingen worden samengesteld, zijn in het
onderzoek + 35 direktie- en stafleden, =tz 50 paviljoenshoofden en
=!= 500 leidsters betrokken.

De mate waarin aan het onderzoek is deelgenomen, mag bevredigend
genoemd worden. In inrichting A - die meer een routine technologie
zou hebben - heeft 98% van de leidsters, 100% van de paviljoens-
hoofden  en   85 %   van de direktie- en stafleden meegedaan. In inrichting
B - die meer een flexibele technologie zou hebben - heeft 87,5%
van de leidsters, 80% van de paviljoenshoofden en 100% van de
direktie- en stafleden de vragenlijst op bruikbare wijze ingevuld. Aan
het einde van de vragenlijst is de volgende open vraag opgenomen.
„Overal waar mensen samenwerken, in welk organisatorisch verband
ook, doen zich moeilijkheden voor. Zoudt U, ten slotte eens willen
vertellen wat U in deze inrichting niet zo aanstaat. Zijn er dingen die
U graag verbeterd zou willen zien?" In inrichting A, resp. inrichting B
wordt deze vraag door 84% resp. 81% van de leidsters, 90% resp.
67% van de paviljoenshoofden en 83% resp. 95% van de direktie- en
stafleden beantwoord. Hieruit zou gekonkludeerd kunnen worden, dat
de interesse en de bereidheid om de vragenlijst in te vullen bij de
verschillende funktionarissen in de inrichtingen groot geweest is.

Nu worden er enige karakteristieken van de in het onderzoek betrok-
ken inrichtingen gegeven. Allereerst wordt een blauwdruk van de
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organisatiestruktuur gegeven. Een blauwdruk kan slechts als een eerste
terreinverkenning van de organisatorische opzet gezien worden. Daarom
worden er nu reeds enige kwantitatieve gegevens in verwerkt, terwijl
er in het volgende hoofdstuk uitvoerig op wordt teruggekomen.

Figuur 4. De globale organisatorische opzet van inrichting A.

Direktie

Wetenschappelijke
staf

koardinerende
funktionaris

paviljoens-
hoofd

etc.

00000000 leidsters

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oopupil]en

Mate van professionalisering
(aantal stafleden - aantal direktieleden) 2.67 : 1
Aantal specialismen                 6
Ratio pupillen : leidsters 3.1  : 1

Ratio pupillen : stafleden 80   :1

Ratio leidsters : stafleden 26  :1
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Figuur 5. De globale organisatorische opzet van inrichting B.

Direktie

Wetensehappelijke
staf

paviljoens-
hoofd

--------

6 0 0 0 0 El 0 leidsters
, idem etc.

i 0000000000ooo pupillen
;

i

:

Mate van professionalisering 5.67 : 1

Aantal specialismen                                      11

Ratio pupillen : leidsters 2  :1

Ratio pupillen : stafleden 38   :1

Ratio leidsters : stafleden 19   :1

Uit de schema's op pag. 72 en 73 blijkt, dat - naast de verschil-
lende specialismen en verhoudingsgetallen - inrichting A (in het
navolgende A te noemen) 66n hiararchisch niveau meer heeft dan
inrichting B. Een ander belangrijk onderscheid betreft de aktieradius
van de stafleden. In A verzorgt de gehele staf het gehele pupillen-
bestand, terwijl in B bepaalde stafleden de zorg voor de pupillen van
bepaalde paviljoenen hebben.

Opgemerkt moet worden, dat beide inrichtingen tot de kategorie
„grotere" inrichtingen behoren en dat in beide nagenoeg hetzelfde aantal
pupillen verblijft. Ze zijn niet binnen stedelijke agglomeraties gesitueerd
en beschikken over ruime „groen"-voorzieningen. A is van ouder datum
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en heeft ook een oudere bouwkundige vormgeving. Beide hebben een
konfessionele signatuur, die evenwel niet dezelfde is.

Ten aanzien van het personeel dat op de paviljoenen werkzaam is,
kan het volgende worden meegedeeld. Van degenen die in A werken,
is de gemiddelde leeftijd hoger, is een groter percentage gehuwd, zijn
er meer mannelijke werknemers en hebben er meer het Z-diploma
gehaald. In A heeft 29% en in B 39% van de Ieidsters INAS, MAVO
of een hogere vooropleiding genoten.

3.3. Samenvatting.

In een chronologisch verslag zijn de beslissingen weergegeven die op
verschillende strategische „kruispunten" in het onderzoek zijn genomen.
De volgende twee beslissingen springen in het oog. Er is voor een
vergelijkende studie gekozen: twee inrichtingen worden onderling met
elkaar vergeleken. Hierdoor wordt de kans verkregen een inter-organisa-
torische vergelijking te verrichten. Er is tevens op gewezen dat deze
mogelijkheid, gezien het geringe aantal inrichtingen, beperkt is. Dit
onderzoek kan de bouwstenen voor een dergelijke studie aandragen.
Daarnaast wordt het organisatorisch gebeuren benaderd met behulp van
het positie- en rolbegrip. Doordat aan verschillende positiebekleders
vaak dezelfde vragen worden voorgelegd, is het mogelijk een intra-
organisatorische vergelijking te verrichten. Eventuele diskrepanties tussen
de opvattingen van b.v. de leidsters en de paviljoenshoofden kunnen
hierdoor aan het licht worden gebracht. Gezocht moet worden naar de
verklarende faktoren voor eventuele diskrepanties.

In het onderzoek wordt dus de organisatorische opzet van twee
inrichtingen vergeleken. De organisatorische vergelijking vindt plaats
aan de hand van het positie- en rolbegrip, alsmede aan de hand van de
struktuur der sociale relaties, die zich in verschillende te onderkennen
organisatorische segmenten voordoet. In het onderzoek wordt slechts
ten dele de organisatiestruktuur van zwakzinnigeninrichtingen als zo-
danig als analyse-eenheid genomen. De voor een dergelijke studie
benodigde inzichten kunnen uit het onderhavige onderzoek gedestilleerd
worden.

In de studie worden twee „cases" uitvoerig en diepgaand vergeleken.
Op grond van theoretische kriteria zijn doelbewust de inrichtingen
gekozen en onderzocht, Het onderzoek heeft enerzijds een explorerend
karakter, omdat voor het eerst een analyse van de organisatorische
opzet van Nederlandse zwakzinnigeninrichting wordt gegeven. Ander-
zijds is het onderzoek tevens van „toetsende" aard, daar wordt nagegaan
of hetgeen empirisch wordt gekonstateerd zich verdraagt met de op grond
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van theoretische uitgangspunten geformuleerde hypothesen. De hypothe-
sen konden worden geformuleerd omdat van inzichten uit studies van
Engelse en Amerikaanse zwakzinnigeninrichtingen, van binnen- en bui-
tenlandse psychiatrische ziekenhuizen, als ook van andere organisatie-
sociologische verworvenheden gebruik is gemaakt.

In het vervolg van dit hoofdstuk is het motief weergegeven waarom
juist de in het onderzoek betrokken inrichtingen gekozen zijn. Beide

inrichtingen hebben aan de studie meegewerkt. Uit de eerste kennis-
making met de inrichtingen blijkt reeds, dat ten aanzien van een aantal
relevante kenmerken er onderlinge verschillen aan de dag treden. Met
name heeft B een grotere staf met een grotere diversiteit aan specialis-
men. Er is een groter aantal leidsters, die bovendien in vergelijking met
die van A een aantal afwijkende kenmerken hebben.
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3    Schema 3. Het analyseschema van deze empirische, vergelijkende studie kan als volgt worden weergegeven.

Technologie Organisatorische kenmerken

2.2. 89) meer flexibele of meer 4.2. 2.3.1. invloedsstruktuur en 5.1.
routine technologie posities waar strategischede ontwikkeling der aktiviteiten plaatsvinden

vermogens der ge- 4.3. 2.2. meer of minder 4.1. 2.3.2. ko8rdinatie 5.2.institutionaliseerde therapeutische
5.3.pupillen 2.3.3. kommunikatie

verwachtingen omtrent
2.3.4. leiderschap 5.4.het rolgedrag van de

leidsters 2.3.5. verhouding staf-leidsters 5.5.

2.3.6. bindingskracht 5.6.

2.3.7. overplaatsingen 5.7.

In het volgende hoofdstuk zal aan technologie en verwachtingen omtrent het rolgedrag  van de leidster aandacht worden
besteed.

89) De cijfers v66r elke variabele geven de paragraaf aan, waar de variabele inhoudelijk is beschreven.
De cijfers achter elke variabele geven de paragraaf aan, waar de empirische dimensie van de variabele is weergegeven.



HOOFDSTUK IV.

TECHNOLOGIE EN VERWACHTINGEN OMTRENT HET ROLGEDRAG
VAN DE LEIDSTER.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of en zo ja in hoeverre B, met
betrekking tot technologie en rolverwachtingen, van A afwijkende ken-
merken bezit. Meer konkreet geformuleerd treden twee vragen op de
voorgrond. Hebben de verschillende organisatorische groeperingen van
B ten aanzien van het rolgedrag van de leidster meer aktiverende, „thera-
peutische" opvattingen dan de kollega-groeperingen van A? En heeft B
een meer flexibele technologie dan A?

Achtereenvolgens zullen de volgende thema's aan de orde worden
gesteld. Eerst zullen twee vragen behandeld worden, die informatie
verschaffen omtrent het probleem of slechte relaties enerzijds tussen de
paviljoensgenoten onderling en anderzijds tussen de paviljoensgenoten
en de stafleden nadelige gevolgen voor de pupillen kunnen hebben.
Daarna zal worden stilgestaan bij de opvattingen die de drie groepen
respondenten van beide inrichtingen over het wenselijke rolgedrag van
de leidster hebben. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze tech-
nologie in deze studie wordt gemeten en welke de resultaten hiervan zijn
voor beide inrichtingen. Tot slot wordt ingegaan op de tijdbudgetstudie,
die onder het paviljoenspersoneel is gehouden.

Als de relaties tussen de leden van een paviljoen, resp. tussen ver-
schillende organisatorische groeperingen niet goed zijn, heeft dit dan
nadelige gevolgen voor de pupillen? Dit onderwerp wordt in een tweetal
vragen aangesneden en hierop zal nu nader worden ingegaan. Een vraag
luidt: „Wanneer de relatie tussen een paviljoen en de leden van de staf
niet goed is, dan heeft dit nadelige gevolgen voor de pupillen" (vraag
22-16). De direktie/staf, de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B
hebben hun gedachten over deze vraag kunnen weergeven. De antwoord-
percentages worden in de volgende tabel vermeld. (Zie tabel 5, pag. 78)

Uit deze tabel blijkt, dat in A en B het grootste gedeelte van de direktie/
staf en de paviljoenshoofden het met deze stelling eens is. De leidsters
hebben van alle groepen respondenten het laagste percentage, dat het
met de uitspraak eens is. Hoe kan deze bevinding worden geinterpreteerd?
Vinden zij de relatie van het paviljoenspersoneel met de stafteden voor
de pupillen minder belangrijk dan de relatie tussen de paviljoens-
hoofden onderling, omdat met name het front-personeel het meest
frekwent met de pupillen omgaat?
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Tabel 5.
Antwoordpercentages op de stelling „Wanneer de relatie tussen een paviljoen en
de leden van de staf niet goed is, dan heeft dit nadelige gevolgbn voor de pupillen",
voor de direktie/ staf, de paviljoenshoofden   en   de   leidsters   van  A   en   B.

A                  B

dir/ pav. leid- dir/ pav. leid-

staf hfd. sters staf hfd. sters

neen (volstrekt niet,
niet helemaal)          17       19       33         24        8       43
tamelijk                        8            3           14            18            8           16
ja (ja, beslist)       75     77     53      55     83     38

Aan de hand van de beantwoording van vraag 22-17 is het mogelijk
op dit probleem in te gaan. De vraag luidt: „Wanneer de relaties tussen
leden van een paviljoen niet goed zijn, dan heeft dit nadelige gevolgen
voor de pupillen". De vraag is aan de drie groepen respondenten van
beide inrichtingen gesteld. De antwoordpercentages zijn als volgt.

Tabel 6.
Antwoordpercentages op de stelling „Wanneer de relaties tussen leden van een
paviljoen niet goed zijn, dan heeft dit nadelige gevolgen voor de pupillbn-, voor de
direktie/staf, de paviljoenshoofden   en de leidsters   van   A   en   B.

A                  B

dir/ pav. leid- dir/ pav. leid-

staf hfd. sterS staf hfd. sters

neen (volstrekt niet,
niet helemaal)          8        3        8        -      -       15
tamelijk                        8            3            8              9          -          20
ja Cia, beslist)           83        94        84         91       100        65

Alle groepen respondenten - ook de direktie/staf zijn het met deze
stelling meer eens dan met die waarvan de beantwoording in de vooraf-
gaande tabel is weergegeven. Het geldt ook voor de leidsters van B,
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hoewel zij in vergelijking met de overige groepen respondenten het met
deze stelling het minst eens zijn. Elke groepering vindt, dat de onder-
linge relaties tussen de paviljoensgenoten voor de pupillen van groter
belang zijn dan de relatie die het paviljoenspersoneel met de stafleden
heeft. Dit resultaat is typisch voor de organisatievorm van zwakzinnigen-
inrichtingen. Hetgeen in de paviljoenen met betrekking tot de pupillen
gebeurt, heeft een hogere prioriteit dan de relaties tussen het paviljoen
en de staf, hoe belangrijk deze laatste uiteraard ook zijn. Deze bevinding
kan gezien worden als een bevestiging van ons theoretisch inzicht, dat
het paviljoenspersoneel zo'n strategische positie inneemt en tevens
voor het daaraan gekoppelde pleidooi voor de organisatorische hono-
rering van deze strategische positie.

4.1. Verwachtingen omtrent het rolgedrag van de leidster.

In het tweede hoofdstuk is er op gewezen, dat aan de rol van leidster
komplexe en gevarieerde verwachtingen worden gesteld. Hebben de
verschillende rolpartners dezelfde verwachtingen van het gedrag van
de leidster? Welke opvattingen heeft ze zelf over de door haar te ver-
tonen wenselijke gedragingen? Deze paragraaf zal handelen over het
wenselijke rolgedrag van de leidster, zoals dat door verschillende groe-
peringen wordt gezien. De volgende twee paragrafen zullen het feitelijk
gedrag van de leidster tot onderwerp hebben.

Shotwell c.s. heeft een lijst van 30 uitspraken samengesteld, die een
bepaalde manier van denken of handelen beschrijven, die in het al-
gemeen als wenselijk  voor een leidster worden beschouwd 90).  De  ene
helft van deze uitspraken heeft direkt op de pupillen betrekking, terwijl
de andere helft andere werkaspekten betreft. De uitspraken zijn voor-
gelegd aan 40 leidsters, 20 paviljoenshoofden en 27 professionele staf-
leden van 66n inrichting. Uit het onderzoek blijkt, dat stafleden signifi-
kant hogere waarde hechten aan de volgende items: vriendelijk zijn
voor de pupillen, het te hulp roepen van het paviljoenshoofd als een
leidster bepaalde pupillen niet kan behandelen, het initiEren van nieuwe
aktiviteiten op het paviljoen voor het plezier en het gemak van de
pupillen, graag bij de pupillen zijn, spelletjes doen met de pupillen.
De leidsters en hun hoofden hechten signifikant meer belang aan de
volgende items: er verzorgd uitzien, op tijd zijn, veel aandacht be-
steden aan het schoonhouden van het paviljoen, goed doordrongen
zijn van het feit dat het hoofd de baas op het paviljoen is.

Uit deze resultaten blijkt, dat de professionele staf meer de pupil en

90) Shotwell A. M., F. Dingman en G Tarjan, Need for improved criteria in
evaluating job performance of state hospital employees, Am. J. of mbntal
deficiency, vol. 65, nr. 2 sept. 1960, p. 208-213.
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zijn begeleiding centraal stelt, terwijl de leidsters en hun hoofden meer
waarde hechten aan aktiviteiten die niet op de individuele pupil gericht
zijn. Het verschil kan als volgt geinterpreteerd worden. Professionele
stafleden geloven, dat leidsters slechts begaan zijn met niet-„therapeu-
tische" aktiviteiten, zoals het hebben van een schone zaal en hand-
having van de orde. Ook zijn de leidsters niet ontvankelijk voor de op
de pupil gerichte verzorgingspraktijken, die door de professionele
funktionarissen worden aanbevolen. Van de andere kant geloven de
leidsters, dat de stafleden idealistisch zijn en geen oog hebben voor de
komplexe eisen die het paviljoen stelt. Bovendien zijn ze onrealistisch
in hun verwachtingen en aanbevelingen.

In genoemde studie heeft men alle leden van de professionele staf
onder 66n noemer gebracht. Men kan zich evenwel afvragen of er geen
verschil in oriEntatie tussen de verschillende professionele werkers
bestaat, b.v. scoort een psychiater anders dan een geneesheer-direkteur
en deze weer anders dan een psycholoog?

In een studie van Fleming wordt verslag gedaan van de waarderingen
die door de geneesheer-direkteur, de psychiater en een paviljoenshoofd
aan de aktiviteiten van de leidsters worden gegeven. Het blijkt, dat zij
de aktiviteiten van de leidsters verschillend waarderen. De scores die
de verschillende professionele funktionarissen geven, zijn afhankelijk
van de sociale positie die zij in de organisatie innemen.

De geneesheer-direkteur is wettelijk verantwoordelijk voor het welzijn
van de pupillen en hij moet verantwoording afleggen aan de ouders,
de wetgever en de gemeenschap in het algemeen. Een belangrijk deel
van zijn taak is er in gelegen toe te zien, dat de leidster zich zo effektief
mogelijk gedraagt. Hij moet het personeel tot zo hoog mogelijke
prestaties stimuleren. De geneesheer-direkteur zal er in het algemeen
de nadruk op leggen, dat de leidsters zich effektiever moeten en kunnen
gedragen. Uit de studie blijkt dat hij de gedragingen van de leidsters
als minder effektief evalueert.

Het paviljoenshoofd moet uit hoofde van zijn positie bemiddelen
tussen de topfunktionarissen en zijn personeel. Hij zal zich echter
waarschijnlijk het meest met zijn paviljoen identificeren. Hij is trots
als zijn personeel zich effektief gedraagt in de interaktie met de pupil-
len. Ineffektief gedrag zal zo mogelijk door hem verzacht of misschien
ontkend worden. Het paviljoenshoofd is geneigd de gedragingen van
zijn personeel als effektief te bestempelen.

De psychiater kan gezien worden als de expert, wanneer het gaat over
het meest wenselijke en effektieve gedrag van de leidsters. In vergelij-
king met de scores van de twee andere funktionarissen neemt hij een
tussenpositie in.
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We zien dus niet alleen een verschil in oriantatie tussen de leidsters
enerzijds en de professionele funktionarissen anderzijds, maar er zijn
tevens verschillen tussen de verschillende professionele groeperingen.
Wij zijn het eens met de konklusie van de auteur, dat de diskrepantiein oriantatie tussen de professionele werkers onderling „would seem
to impose some necessity upon the staff to discuss their differing points
of view, and work toward some reconciliation or mutual understan-
(ling" 91),

Ook in ons onderzoek is het thema van het wenselijke rolgedrag van
de leidster in de vragenlijst aan de orde gesteld. Vraag 30 luidt als volgt:
„Hieronder vindt U 16 uitspraken die op een aantal aspekten van het
werkgedrag van verple(e)g(st)ers betrekking hebben. Kunt U van deze
16 uitspraken er 8 aangeven die volgens U voor een Z-verple(e)g(st)er
belangrijk zijn? U moet dus 8 - en niet meer en niet minder dan 8 -
kruisjes zetten". De uitspraken zijn de volgende.

Het is belangrijk dat een Z-verple(e)g(st)er:
1. Er netjes en verzorgd uitziet.
2. Vriendelijk is voor de pupillen.
3. Op tijd is.
4. Met pupillen gaat wandelen.
5. Goed kan opschieten met het paviljoenshoofd.
6. Aan stafleden voorstellen doet over de verzorging en de behande-

ling van pupillen.
7. Er steeds voor zorgt, dat de zaal of het paviljoen er netjes en

verzorgd uitziet.
8. Een goed voorbeeld voor de pupillen is en goed let op wat hij

(zij) doet.
9. Er voor zorgt, dat hij (zij) goed met kollega's kan opschieten.

10. Veel met pupillen praat.
11. Goed weet, dat het paviljoenshoofd de baas op de zaal of het

paviljoen is.
12.  Op de zaal of het paviljoen met nieuwe aktiviteiten begint, die het

geluk en het plezier van de pupillen bevorderen.
13. Andere verpleegkrachten bijstaat bij hun problemen en moeilijk-

heden.

14. Graag bij de pupillen is.
15. De opdrachten van het paviljoenshoofd stipt uitvoert.
16. Eenvoudige spelletjes met de kinderen doet.

01) Fleming, J. W., The critical incident technique as an aid to in - service training,
Am. J. of mental deficiency, vol. 67, nr. 1, juli 1962, 9 51.
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Acht uitspraken - de even nummers - hebben direkt of indirekt
op de pupillen betrekking, terwijl de overige 8 - de oneven nummers

- werkaspekten aan de orde stellen, die niet (in)direkt de pupillen tot
onderwerp hebben. Naarmate een respondent meer de op de benade-

ring van de pupil betrekking hebbende items kiest, heeft hij een meer
aktiverende, „therapeutische" rolopvatting dan degene, die minder van
deze items aankruist. Verondersteld wordt, dat de respondenten van
B meer de op de pupil betrekking hebbende items zullen aankruisen
dan die van A.

Bij de verwerking van deze vragen is een item-analyse volgens de
Likert-procedure toegepast. In het kader hiervan wordt nagegaan of
de hiervoor weergegeven vragen op hetzelfde achterliggende kenmerk

betrekking hebben. De procedure die bij de item-analyse wordt gevolgd
is als volgt. Aan de antwoordkategorieen op de items wordt een nume-
rieke waarde (score) toegekend, welke loopt van 1 (sterk negatieO tot
5 (sterk positief). Van elke respondent wordt een totaalscore berekend
door zijn scores op de afzonderlijke items bij elkaar op te tellen. Daarna
wordt nagegaan of er tussen de score op elk van de afzonderlijke items
en de totaalscore samenhang bestaat. De samenhang wordt als graad-

meter voor het behoren van elk item tot de gehele groep items be-
schouwd. Wanneer en voorzover de samenhang positief en relatief hoog
is, zijn de item-scores optelbaar, in die zin, dat ze in dezelfde richting
werken. Als de samenhang negatief en/of laag is behoort het betreffende
item niet tot de gehele groep items en wordt het bij de verdere analyse

buiten beschouwing gelaten.
Gezien het karakter van de gestelde vragen wordt de gamma van

Goodman en Kruskal (y) als associatiemaat gehanteerd. Deze maat kan
variEren van + 1.00 tot - 1.00. Het + teken betekent, dat als de
score op een bepaald item stijgt, resp. daalt de score op het andere

item ook stijgt, resp. daalt. Het - teken betekent, dat als de score

op een bepaald item stijgt, resp. daalt de score op het andere item
daalt resp. stijgt. Naarmate de associatiemaat hoger is, dichter   1.00

nadert, is er sprake van een sterker verband. Het verband is zwakker,
naarmate de associatiemaat 0 nadert. Er is geen enkele samenhang als
de associatiemaat 0 is.

Item nr. 2 „vriendelijk is voor de pupillen" en nr. 4 „met pupillen
gaat wandelen" hebben een geringe mate van samenhang met de be-
rekende totaalscore. Op grond hiervan zijn deze bij de verdere analyse

achterwege gelaten. De resterende zes items geven met de totaalscore
de volgende samenhang te zien.
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Tabel 7.
Weergave van de korrelatie- (r) en associatiemaat (y) tussen de vragen betrekking
hebbtnde op de therapeutische verwachtingen omtrent het rolgedrag van de
leidsters en de dienaangaande berekende totaalscore.

vraag
30-6 30-14 30-1630-8 30-10 30-12

totaalscore (r) .43 .38 .43 .45 .47 .47

totaalscore (y)     .61 .61 .60 .72 .67 .68

Op grond van de hoogte en het teken van de koafficianten mag gesteld
worden, dat de verschillende items bijeenhoren.

Welke zijn de gemiddelde totaalscores die de verschillende groepen
respondenten behalen? De score kan variaren van 0 (6 x waarde 0)
tot en met 6 (6 x waarde 1). De volgende resultaten zijn verkregen.

Tabel 8.
De gemiddelde totaalscores ten aanzien van de vragen die op de therapeutische
verwachtingan van het rolgedrag van de leidsters betrekking hebben, voor de
direktie/ staf, de paviljoenshoofden   en de leidsters   van   A   en   B.

A       B

direktie/ staf 4.67 4.05

paviljoenshoofden 2.97 4.08
leidsters 3.43 3.87

Bij de tabel kan het volgende kommentaar gegeven worden.
Met betrekking tot de therapeutische rolverwachtingen behaalt de
direktielstaf van A de hoogste score van alle groepen respondenten.
De score is dus hoger dan die van de kollegae van B. De beide andere
groeperingen van B behalen hogere scores dan die van de kollega-
groeperingen van A. (hyp. I). Vooral de lage score van de paviljoens-
hoofden van A is opvallend. In vergelijking met de overige vijf groepen
respondenten hecht deze laatste groepering relatief meer waarde aan
de volgende drie „niet-therapeutische" items: het is belangrijk, dat de
Z-leidster „op tijd is" (71% kruist dit item aan), „er steeds voor zorgt,
dat de zaal of het paviljoen er netjes en verzorgd uitziet" (77%) en
„de opdrachten van het paviljoenshoofd stipt uitvoert" (29%). In
vergelijking met de overige groepen respondenten hechten zij meer
waarde aan instrumentele en huishoudelijke werkaspekten.
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Voort is het belangrijk op te merken, dat de normatieve konsensus
omtrent het rolgedrag van de leidster in B groter is dan in A. Het
verschil tussen de respondentgroep met de hoogste en die met de laagste
score is in B .21, terwijl dit in A 1.70 is. Het bljkt, dat de verschiHende
organisatorische segmenten van A van elkaar afwijkende opvattingen
omtrent het wenselijke gedrag van de leidster hebben. Het lijkt bij-
zonder wenselijk, dat de verschillende groeperingen hun verwachtingen-
patroon expliciet maken. Hierdoor wordt het immers mogelijk een
eerste aanzet tot de onderlinge afstemming van het verwachtingen-
patroon van de verschillende groeperingen te leveren.

Als verschillende rolpartners uit het rollenstel van de leidster ver-
schillende verwachtingen omtrent haar gedragingen hebben, geraakt de
leidster in een rolkonflikt. Zij kan niet tegelijkertijd aan meerdere min
of meer tegenstrijdige verwachtingen voldoen. Welke mechanismen
treden in werking als een leidster in een dergelijk rolkonflikt verkeert?

Merton noemt een aantal mechanismen, waardoor rolkonflikten
verzacht kunnen worden. Vooral zijn derde punt, betreffende de be-
perkte zichtbaarheid  van het gedrag  van een rolpartner is relevant 92).
De pupillen verblijven op paviljoenen, die ruimtelijk gespreid zijn en
die een sterke mate van autonomie bezitten. Bovendien is vaak ieder
paviljoen duidelijk als zodanig herkenbaar, daar het in een eigen ge-
bouw gehuisvest is. Een gevolg hiervan is, dat het doen en laten van
de leidsters slechts in geringe mate voor de direktie- en staffunktionaris-
sen zichtbaar is. Slechts de kollega's van de leidsters en hun hoofd zijn
in staat de gedragingen van hen nauwlettend gade te slaan. De leidster
zal zich waarschijnlijk vooral konformeren aan de rolverwachtingen
van haar direkte superieur en van haar kollega's.

Met name de paviljoenshoofden van A hebben minder therapeu-
tische rolopvattingen. Dit betekent, dat de leidsters van A vooral de
meer „kustodiale" taken goed zullen willen verrichten. Een motief te
meer om dit te doen, is gelegen in het feit, dat deze taken duidelijk
waarneembaar en kontroleerbaar zijn. Een leidster die de vloer heeft
geboend of de tafel heeft gedekt, kan haar verrichtingen duidelijk
verantwoorden. Deze redenering doet de volgende vraag stellen. Ge-
draagt een leidster van A zich in feite ook minder aktiverend, „thera-
peutisch" dan een leidster van B? Met andere woorden hebben de
leidsters van B een meer flexibele technologie jegens de pupillen dan
die van A? Aan deze voor dit onderzoek cruciale vraag zal in de
volgende paragraaf aandacht worden besteed.

92)   Merton R.K., Social theory and social structure,   New   York,    tle   druk,    1967,
p.   374.
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4.2. Technologie.

De belangrijkste variabele van het onderzoek is technologie. Tech-
nologie wordt bepaald door de wijze waarop het werk wordt verricht.
Onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds een routine technologie,
waarbij de gedragingen van de pupillen als uniform worden beschouwd
en waarbij de gedragingen als analyseerbaar en voorspelbaar worden
ervaren. Anderzijds is er een flexibele technologie, waarbij de pupil in
zijn eigenheid wordt beschouwd en waarbij degenen die met de pupillen
omgaan intuYtief, gissend te werk gaan. Verschilt de technologie in de
beide bij het onderzoek betrokken inrichtingen?

In de vragenlijst is een uitvoerige vraag opgenomen die omtrent deze
variabele nadere gegevens moet verschaffen. Daarnaast is een „losse"
vraag gesteld, die het onderwerp van technologie aansnijdt. Aan deze
vraag zal eerst aandacht worden besteed. Zij luidt „In deze inrichting
wordt voldoende persoonlijke aandacht aan individuele pupillen ge-
schonken" (vraag 22-14). Zij is aan de direktie/staf, de paviljoens-
hoofden en de leidsters van beide inrichtingen voorgelegd.
In de volgende tabel worden de antwoordpercentages weergegeven.

Tabel 9.
Antwoordpercentages op de stelling „In de inrichting wordt voldoende persoon-
lijke aandacht aan individuele pupillen geschonken-, voor de direktie/staf, de
paviljoenshoofden bn de leidsters van A en B.

A                 B

dir/ pav. leid- dk/ pav. leid-

staf hfd. sters staf hfd. sters

neen (volstrekt niet,
niet helemaal)         17      26       19         5      -      16
tamelijk                      33           13           30            41           25          26

ja (ja, beslist)          50       61       49        55       67       56

Als de antwoordpercentages van de kollega-groepen respondenten van
de beide inrichtingen worden vergeleken, blijkt dat de drie groepen
van B steeds hogere percentages aangaande de persoonlijke behande-
ling van individuele pupillen behalen. De verschillen met de drie
groepen van A zijn echter gering. Is de wijze waarop de pupillen van
B behandeld worden niet flexibeler dan die van A? Of is dat wel het
geval, doch is het verwachtingsniveau van de respondenten van B
wellicht hoger? Spreken zij minder gemakkelijk van „voldoende per-
soonlijke aandacht voor de individuele pupil" dan de groeperingen
van A?
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In de vragenlijst is een vraag opgenomen, die naar het feitelijke
gedrag van de leidster met betrekking tot de pupillen informeert.
Omwille van de belangrijkheid van deze vraag in het onderhavige
onderzoek zal hieraan uitgebreid aandacht worden besteed.

In een aantal studies 93) die voornamelijk uit de Verenigde Staten
afkomstig zijn, wordt nagegaan of de sociale omgeving waarin pupillen
verblijven van belang is voor de ontwikkeling van bepaalde vermogens.
In deze studies kan de volgende driedeling worden aangebracht: studies
naar de invloed van verschillende omgevingsfaktoren binnen 66n in-
stituut, studies over pupillen die wel en die niet in een tehuis zijn
opgenomen en studies van inrichtingen met uiteenlopende omgevings-
faktoren. Bij deze studies staat steeds de vraag centraal of bepaalde
omgevingsfaktoren - onder meer het gedrag van de leidsters -
invloed uitoefenen op de ontwikkeling der pupillen. Globaal komt uit
de onderzoekingen naar voren, dat pupillen die in een meer op de
pupil gerichte, huiselijke, „verrijkte" omgeving verblijven zich beter
ontwikkelen dan pupillen die in een meer massaal, anoniem, „verarmd"
klimaat vertoeven.

In het kader van deze studie is het relevant te zoeken naar een
instrument met behulp waarvan het mogelijk is de beide omgevings-
typen op het spoor te komen. Onlangs is er een schaal ontwikkeld, die
de „inmate management" praktijken meet, die door het personeel van
een inrichting worden toegepast 94).  Zij  is een sociologische  maat  die
diskrimineert tussen inrichtingen die een verschillend type verzorging
aan hun pupillen geven.

93) McKinney J. P. en Keele T., Effects of increased mothering on the behavior
of severely retarded boys, Am. J. of mental deficiency, vol. 67, nr. 4, jan. 1963,
p. 556-562.
Centerwall S. A. en W. R. Centerwall, A study of children with mongolism
reared in the home compared to those reared away from the home, Pediatrics,
vol. 25, nr. 4, april 1960, p. 678- 685.
Hobbs M. T., A comparison of institutionalized and non-institutionalized men-
tally retarded, Am. J. of mental deficiency, vol. 69, nr. 2, sept. 1964, p. 206-210.
Stedman D. J. en D. H. Eichorn, A comparison of the growth and development
of institutionalized and home reared mongoloids during infancy and cary child-
hood, Am. J. of Mental deficiency, vol. 69, nr. 3, nov. 1964, p. 391-401.
Shotwell A. M. en D. H. Shipe, Effect of out-of-home care on the intellectual and
social development of mongoloid children, Am. J. of mental deficiency, vol. 68,
nr. 6, mei 1964, p. 693-699.
Shipe D. H. en A. M. Shotwell, Effects of out-of-home care on mongoloid
children: a continuation study, Am. J. of mbntal deficiency, vol. 69, nr. 5, maart
1965, p. 649-652.
94) Raynes N.V. en R. D. King, The measuring of child management in residential
institutions for the retarded, in: Proceedings of the international association for
the scientific study of mental deficiency, Montpellier, 1968, p. 637-641.
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Deze schaal is gebaseerd op het theoretische werk van Goffman
getiteld „Asylums" en met name is het eerste hoofdstuk „On the
characteristics of total institutions" belangrijk. „A total institution may
be defined as a place of residence and work where a large number of
like-situated individuals, cut off from the wider society for an appre-
ciable period of time, together lead an enclosed, formally administered
round  of  life" 95).  Tot deze kategorie behoren b.v. gevangenissen,
traditionele zwakzinnigengestichten, ouderwetse psychiatrische inrich-
tingen, kostscholen, kloosters, kazernes etc.

Een van de voornaamste kenmerken van de „total institutions" is,
dat er door de staf een geheel van regels en gedragingen wordt voor-
geschreven aan degenen die in de inrichting verblijven. Deze regels
worden opgelegd zonder rekening te houden met de individuele
„bewoner". De gedragsstandaarden worden gekenmerkt door een grote
mate van uniformiteit en rigiditeit. Voor degene die dit alles moet
ondergaan betekent dit depersonalisatie. De sociale kontakten met de
buitenwereld worden geringer, men speelt minder sociale rollen, men
verveelt zich vaak, men verliest persoonlijke bezittingen.

Dit geheel van aktiviteiten kan men als een extreem punt van een
kontinuiim zien. Een organisatie die deze aktiviteiten vertoont, is
„institutionally oriented"). Aan de andere kant van dit kontinuiim
vinden we het organisatietype dat zich in hoge mate bekommert om
de individuele persoon met zijn eigen behoeften, ideeen, wensen, normen
etc. Een dergelijke organisatie is „inmate oriented" 96).

In een ander artikel 97) hebben King en Raynes deze polariteit nader
uitgewerkt aan de hand van een viertal processen die in „total institu-
tions" gevonden kunnen worden. Deze indikatoren passen zij toe op
zwakzinnigeninrichtingen.

1.  Rigiditeit van gedrag. OriEntatie op de inrichting wordt gedefinieerd
als onveranderlijkheid van de manier van de verzorgingspraktijk,
zodat noch individuele verschillen tussen pupillen, noch unieke
omstandigheden in overweging genomen worden. De oriantatie op
de pupil uit zich in veranderlijke praktijken en een organisatie die
zich aanpast om aan veranderde omstandigheden tegemoet te
komen.

95) Goffman E., Asylums, Essays on the social situation of mental patients and
other inmates, New York, 1961, pag. xiii.
96) Raynes N.V. en R. D. King, op cit. p. 637.
97) King R. D. en N.V. Raynes, An operational measure of inmate managemtent
in residential organizations, Social Science and Medicine, vol. 2, maart 1968,
p. 41-53.
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2. Groepsgewijze behandeling van pupillen. Oriantatie op de inrichting
wordt als volgt gedefinieerd: de pupillen worden te samen als groep
v66r, gedurende en na iedere specifieke aktiviteit behandeld. Ge-
richtheid op het individu heeft betrekking op de regeling van de
aktiviteiten, zodanig dat de pupillen er zelf en op hun eigen manier
aan mee mogen doen als ze dat wensen.

3. Depersonalisatie van de pupillen. Gerichtheid op de inrichting
wordt gedefinieerd als ontkenning van de mogelijkheden voor in-
timiteit, persoonlijke bezittingen, zelf-expressie en initiatief. Gericht-
heid op het individu heeft betrekking op het verschaffen van deze
mogelijkheden.

4. Sociale afstand tussen leidster en pupillen. Gerichtheid op de in-
richting wordt gedefinieerd als de scheiding van de wereld van de
leidsters van die van de pupillen door het gescheiden houden van
ruimten die exklusief voor de leidsters of voor de pupillen bestemd
zijn en het beperken van de interaktie tussen leidsters en pupillen
tot specifiek formele aktiviteiten. De orientatie op de pupil heeft
betrekking op het delen van de leefruimte en staat de leidsters en
de pupillen toe met elkaar om te gaan in informele situaties.

Op grond van deze vier dimensies is een schaal, die bestaat uit 16
vragen samengesteld. Iedere vraag kan gescoord worden met 0,1 of 2.
Een score 0 wordt gegeven als het antwoord een gerichtheid op de
pupil aangeeft, en een score 2 als er sprake is van een gerichtheid op
de inrichting. Wanneer het antwoord op de vraag noch de ene noch
de andere oriEntatie weergeeft, wordt er een 1 gescoord. De totale score
kan dus variEren van 0 tot en met 32. De vragenlijst is voorgelegd
aan de „huismoeder" of het paviljoenshoofd. Aan de hand van deze
schaal werden er opvallende verschillen gekonstateerd tussen vier ver-
schillende inrichtingen. Deze vier inrichtingen waren: twee tehuizen
die beide opgedeeld waren in een aantal paviljoens. De kinderen die
hier verbleven waren om verschillende redenen in tehuizen opgenomen.
(De diagnose is evenwel niet oligofrenie). Verder waren er twee kinder-
ziekenhuizen. Een ziekenhuis verpleegde zwakzinnige pupillen en het
andere verpleegde kinderen die leden aan akute en chronische ziekten.
De resultaten zijn als volgt.
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Tabel 10.
Gemiddelde van de „inmate management scale" scores verkregen in vier inrich-
tingen 08).

Instituut Gemiddelde

Eerste tehuis 2.41

Tweede tehuis 1.43

Ziekenhuis voor zwakzinnige kinderen 16.07

Kinderziekenhuis 19.6

De scores van de beide tehuizen wijzen op een verzorging die gericht
is op het individuele kind. In tegenstelling hiermee vertonen beide zie-
kenhuizen een institutionele gerichtheid.

Wanneer we hetzelfde ziekenhuis voor zwakzinnige pupillen ver-
gelijken met twee tehuizen voor imbecillen, die in paviljoens zijn
opgesplitst, zien we een soortgelijk resultaat.

Tabel    1 1.
Gemiddelde van de „inmate managembnt scale" verkregen  in drie inrichtingen 99).

Instituut Gemiddelde

Ziekenhuis voor zwakzinnigen 26.1

Tehuis (eenheid van groter komplex) 12.5

Tehuis (66n paviljoen) 6.0

Ook hier zien we dus, dat het ziekenhuis zich aftekent als een instituut
dat gekenmerkt wordt door rigiditeit, groepsgewijze behandeling, deper-
sonalisatie en afstandelijkheid tussen de leidsters en de pupillen. Het
leven in de ziekenhuiszalen verloopt volgens vaste regels. Het patroon
in het paviljoen daarentegen houdt veeleer rekening met de individuele
pupil.

Welke faktoren kunnen nu een verklaring geven voor de gevonden
resultaten? Ale we de literatuur over de problematiek van de zwak-
zinnigheid overzien, blijkt dat er tot op heden weinig aandacht besteed
is aan de omgevingskenmerken, zoals die ervaren worden door zwak-
zinnigen en welke de gevolgen van deze kenmerken zijn voor geestelijk

gehandicapten.

98) King R. D. en N.V. Raynes, op cit., p. 47.
99) King R. D. en N.V. Raynes, op. cit., p. 50.
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Is de grootte van de inrichting belangrijk, is de mate van gehandicapt
zijn relevant, zijn er in de ene inrichting meer leidsters per pupil aan-
wezig dan in een andere of ligt het wellicht aan de leeftijdsopbouw
van de pupillen?

In een andere publikatie hebben King en Raynes een antwoord op
deze vragen trachten te geven 100). Het blijkt, dat bepaalde groepsken-
merken b.v. de grootte van de groep, de leeftijdsverdeling, het algemeen
intelligentieniveau, de getalsverhouding leidster - pupil en het niveau
van fysieke handicap geen voldoende verklaring bieden voor de waar-
genomen verschillen in verzorgingspraktijk van imbecille pupillen.

De kernvraag is of een bepaalde verzorgingspraktijk gevolgen heeft
voor de ontwikkeling van intelligentie en sociale vaardigheden van de
pupillen. Deze vraag is slechts te beantwoorden, indien een longitudi-
naal onderzoek wordt verricht, waarbij de toestand van de pupil op
een bepaald tijdstip vergeleken wordt met de toestand op een later
tijdstip (b.v. 1 of 2 jaar later). Zulk een longitudinaal onderzoek ver-
richten King en Raynes niet, maar de resultaten van hun vergelijkend
onderzoek zijn zo interessant, dat ze hier vermeld moeten worden.

Tabel 12.
Eetvaardigheden (m.b.t. voeding)  van drie kategoriean zwakzinnige pupillen wi).

Gebruiken Moetbn ge-Instituut N Gebruiken lepelmes en vork voed worden

Ziekenhuiszaal           18                 11                         83                           6
Tehuis                     22               91                         9                        0
Paviljoen                16              94                      6                       0

Tabel    13.
Verbale vaardigheden van drie kategorieen zwakzinnige pupillbn.

Gebruiken Gebruiken geiso·Instituut N Praten niet
zinnen leerde woorden

Ziekenhuiszaal          18                17                       39                        44
Tehuis                       22                 45                         27                          27

Paviljoen                16              56                     25                      19

m) King R. D. en N.V. Raynes, Patterns of institutional care for the severely

subnormal, Am. J. of mental deficiency, vol. 72, nr. 5, maart 1968, p. 700-709.
101) King R. D. en N.V. Raynes, a.w., pag. 707.
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Nu zal worden stilgestaan bij de konkrete vragen, die in de schaal van
de beide Engelse onderzoekers voorkomen 102).  De 16 vragen zijn in
ons onderzoek aan de paviljoenshoofden en de waarnemende pavil-
joenshoofden van beide inrichtingen voorgelegd (vraag 33 in de voor
hen bestemde vragenlijst). De vragen die van (AK) zijn voorzien,
worden slechts met betrekking tot ambulante pupillen gesteld. In de
volgende tabel zullen zowel de vragen als de antwoordpercentages
worden weergegeven. De tweede antwoordkategorie geeft de flexibele
en de vierde antwoordkategorie de routine technologie weer.

Tabel 14.
Antwoordpercentages op de items uit de schaal betreffende technologie, voor de
(waarnemende) paviljoenshoofdten van A en B.

Rigiditeit/ Flexibiliteit A  B

1. (AK) Staan de pupillen in het weekend op dezelfde tijd op?
geen antwoord 10    9

neen, allemaal op verschillende tijden                         26  34
neen, sommigen op verschillende tijdbn                          13   41
ja, allemaal op dezelfde tijd                                 52   16

2. (AK) Gaan de pupillen in het weekend op dezelfde tijd naar bed?
geen antwoord 10   9

neen, allemaal op verschillende tijden                        10  41
neen, sommigen op verschillande tijden 35   44

ja, iedereen op dezelfde tijd 45    6

3. (AK) Gebruiken de pupillen de speelplaats of de tuin op
vastgestelde tijden?
geen antwoord 10    9

neen, wanneer ze maar willen                                        48   34
onder verschillende omstandigheden                           32  56
slechts op bepaalde tijdbn 10  --

4. (AK) Gebruiken de pupillen hun slaapkamers op bepaalde tijden?
geen antwoord 10    9

neen, wanneer ze maar willen                                 13   16
onder verschillende omstandigheden 344
slechts op bepaalde tijan                                                                               74      31

Groepsgewijze benadering/ Individuele benadering.
5. Wachten de pupillen aan tafel na de maaltijdtn,

voordat zij aan een volgende aktiviteit beginnen?
geen antwoord 6    3

neen, ze gaan allemaal weg na het eten 3   41

ja, sommigen moeten wachten                                 16   34
ja, ze wachten allemaal                                            74   22

los) King R. D. en N.V. Raynes, An operational measure of inmate management
in residential organizations, Social Science and Medicine, vol. 2, maart 1968,
p. 41-53.
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A  B
6. Wachten de pupillen allemaal voordat ze naar bed gaan?

geen antwoord 6    3
niemand wacht                                                 10   41
sommigen wachten                                       29  34
ze wachten allemaal                                               55   22

7. Wachten de pupillen allemaal nadat zij in bad zijn geweest?
geen antwoord 6    3
niemand wacht                                                       26   41
sommigen wachmn                                         16  50
ze wachten allemaal 52    6

8. Wachten de pupillen allemaal samen voordat ze gaan ontbijten?
geen antwoord 6    3
niemand wacht 344
sommigen wachten                                                                                            13      28
ze wachten allemaal                                        77  25

Depersonalisatie/ Personalisatie

9. Waar bergen de pupillbn hun dagelijkse kleren op?
geen antwoord 6    3
in priv6-kasten 6 66
in kasten die met meerdere pupillen worden gedeeld             42   22
in kasten die voor alle pupillen bestemd zijn 45    9

10. Hoeveel pupillen bezitten de volgende klerbn? (ondergoed,
hemden, blouses, broeken en rokken, jurken, kostuums, jasjes,
overjassen, pyama's, pantoffels. Onder bezit wordt verstaan,
dat slechts 66n pupil van een bepaald kledingstuk gebruik
maakt. Dit kledingstuk wordt na het wassen teruggegeven.)
geen antwoord 10    3

67% - 100%               52 84
34% - 66% 13    6
0% - 33% 26    6

11. Hoeveel pupillen hebben eigen speelgoed?
geen antwoord 6    3
67% - 100%               32 34
34% - 66% 23   50
0% - 33% 39   13

12. Hoeveel pupillen hebben eigen boeken? (van welke aard ook)
geen antwoord 6    3

67% - 100% 10    9
34% - 66% 16   34
0% - 33% 68   53

Grote sociale afstand/ geringe sociale afstand.

13. Etan de pupillen samen met de verpleegkrachten die aan het
werk zijn?
geen antwoord 6    3
met alle verpleegkrachten die aan het werk zijn --   28
met sommige verpleegkrachten die aan het werk zijn            10  56
met geen enkele verpleegkracht die aan het werk is                84   13

92



A  B
14. Hoe hell,en de verpleegkrachten de pupillen tijdens het in bad gaan?

geen antwoord 6    3

een verpleegkracht helpt 66n pupil helemaal                   23  75
gembngd patroon                                          32   13
een pupil wordt door meerdere verpleegkrachten geholpen 39    9

15. Hebben de pupillen toegang tot de keuken?

geen antwoord 10    3

allemaal, minstens bij bepaalde gelegenheden                    23   50
sommigen, bij bepaalde gelegbnheden                          42  47
niemand 26  --

16. (AK) Hebben de pupillen toegang tot andere ruimten?
geen antwooni 10    3

allemaal, minstens bij bepaalde gelegenheden                 35  69
sommigen, bij bepaalde gelegenheden                        42  28
niemand 13   --

Op deze vragen is een item-analyse uitgevoerd, ten einde te achterhalen
of alle vragen tot een basisfaktor te herleiden  zijn 103). Het resultaat
van deze analyse is, dat vier vragen, namelijk de nummers 3, 4, 12 en
16 een geling verband met de totaalscore hebben. Zij behoren derhalve
niet tot de hele groep items. De resterende 12 vragen betreffende tech-
nologie geven met de berekende totaalscore de volgende samenhang
te zien.

Tabel 15.
Weergave van de associatie- (y) en korrelatiemaat (r) tussen de vragen betrekking
hebbend op technologie en de dienaangaande berekende totaalscore. Tevens wordt
het diskriminerend vermogen (D.P.) van elk item weergegeven.

Item         y           r          D.P.

1 .57 .57 1.16

2 .74 .71 1.33

5 .73 .70 1.46

6           .63 .62 1.28

7 .68 .69 1.46

8 .67 .61 1.35

9             .74            .73             1.45

10 .75 .62 1.19

11 .60 .60 1.15

13 .68 .64 1.17

14 .74 .71 1.15

15 .60 .59 0.96
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Op grond van deze 12 items zijn de gemiddelde totaalscores van de
respondenten (de paviljoenshoofden) van A en B berekend. De score
kan variEren van 12 x waarde 1 = 12 (een sterke mate van flexibele
technologie) tot en met 12 x waarde 3 = 36 (een sterke mate van
routine technologie). In de volgende figuur worden de resultaten
weergegeven.

Figuur 6. Gemiddelde score inzake technologie van A ten B.
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Zoals op grond van de in tabel 43 vermelde percentages mocht worden
verwacht, blijkt dat B een lagere score behaalt dan A. B heeft derhalve
een   meer    flexibele    technologie    dan   A.

4.3. Tijdbudgetstudie.

In het begin van dit hoofdstuk is aandacht geschonken aan het
wenselijke gedrag van de leidster. Welke gedragingen vertoont een
„ideale" leidster? Daarna is in het kader van de vraag naar technologie

103)   In de „inmate management scale"   van King/ Raynes worden vier dimensies
onderscheidan, n.1. rigiditeit, groepsgewijze benadering, depersonalisatie en grote
sociale afstand leidster-pupil. Om de vraag te kunnen beantwoorden of deze
dimensies ook in ons materiaal terug te vinden zijn, is faktor-analyse uitgevoerd.
Het resultaat hiervan is, dat deze vier dimensies niet als afzonderlijke faktoren
naar voren komen. Dit behoeft naar onze mening weinig verbazing te wekken,
daar de vier dimensies immers inhoudelijk niet onafhankelijk van elkaar zijn.
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nagegaan of de leidster de pupillen flexibel of met routine benadert.
Bovendien hebben de leidsters en de paviljoenshoofden aan een zgn.
tijdbudgetstudie kunnen deelnemen. Aan het paviljoenspersoneel is
gevraagd gedurende drie dagen nauwkeurig op een daartoe ontworpen
formulier aan te geven wat men ieder half uur van de werktijd doet.
De drie dagen zijn als volgt gekozen: een dag waarop de eerstejaars
leerlingen les hebben, een dag waarop de derdejaars leerlingen les
hebben en een dag zonder lessen in het kader van de Z-opleiding.

Hetgeen de deelnemers aan de tijdbudgetstudie hebben ingevuld, is
in een viertal kategoriean ingedeeld: huishoudelijk werk, met de pupil-
len omgaan, besprekingen houden/rapporten schrijven en zo maar
wat kletsenlkoffie drinken e.d. De omschrijving van de beide laatste
kategoriean levert weinig moeilijkheden op. Wat onder de eerste twee
moet worden verstaan, is echter niet onmiddellijk duidelijk. Benevens

typisch huishoudelijke aktiviteiten - schoonmaken, boodschappen
doen e.d. - wordt onder huishoudelijk werk ook het wekken, het eten
geven, het in bad doen etc. van de pupillen begrepen. Het nadeel van
deze werkwijze is, dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen het
massaal, anoniem eten geven, in bad doen van de pupillen en het
individueel, op paedagogisch verantwoorde wijze eten geven, in bad
doen van de pupillen. Onafhankelijk van de wijze waarop dit soort
werkzaamheden wordt verricht, worden deze taken aan de kategorie
„huishoudelijk werk" toebedeeld. Het motief hiertoe is gelegen in het
feit, dat twee inrichtingen inzake het aktiverend bezig zijn met de
pupillen met elkaar worden vergeleken. Aktiviteiten zoals wekken, eten
geven, in bad doen e.d. van de pupillen moeten noodzakelijkerwijze
in iedere inrichting plaatsvinden. Dit betekent, dat als dit soort werk-
zaamheden tot de kategorie „met de pupillen omgaan" gerekend zou
worden de score hiervoor voor elke inrichting - welke dan ook -
hoog zou worden. Dergelijke aktiviteiten nemen immers een groot ge-
deelte van de werkdag in beslag. Door „huishoudelijk werk" erg ruim
te definiEren, wordt de mogelijkheid geboden onder de kategorie „met
de pupillen omgaan" slechts die aktiviteiten te groeperen die in pure
zin aktiverend, spelend, therapeutisch zijn. Met de meeste nadruk zij
er op gewezen, dat de score voor „met de pupillen omgaan" voor het
totale aktiverende gebeuren in de paviljoenen en in de inrichting als
geheel dus aan de lage kant kan zijn.

De omschrijving van „huishoudelijk werk" en „met de pupillen
omgaan" is op grond van de probleemstelling van het onderhavige
onderzoek gekozen. Twee inrichtingen worden onderling vergeleken ten
aanzien van het aktiverend bezig zijn met de pupillen. Nu heeft zich de
vervelende omstandigheid voorgedaan, dat in A de tijdbudgetstudie
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niet heeft kunnen plaatsvinden. Deze studie zou in A na het invullen
van de vragenlijst hebben moeten plaatsvinden. Het onderzoek in B,
dat later geschiedde, is met de tijdbudgetstudie begonnen, waarna de
vragenlijst aan de verschillende groeperingen is voorgelegd. De resul-
taten van de budgetstudie van B zijn te zien in tabel 16.

Tabel 16.
De resultaten van de tijdbudgetstudie, die in B is verricht, onderscheiden naar de
inrichting als geheel en naar de paviljoenen afzonderlijk.

Analyse-eenheid: een half uur (= 1) D = debielen
D.0. = diep-oligofrenen Sch = schoolgaand
I   = imbecillen Werk = werkend

ratio met de huishou- bespre- kletsen/
leidsters- pupillen delijk kingen, koffie

pupillen omgaan werk rapportbn drinken

De inrichting als
geheel 1:2.0 3.1 12.1              1.1            1.2

gesplitst naar de
paviljoenen:
A. I,D;Sch. + werk 1:2.5 5.7 11.0 1.4 0.7

B. I, Di werk 1:1.9 5.2 10.1              1.1            1.3

C. I; Sch. 1:2.0 5.1 12.3 0.4 0.5

D. D. O. + I 1:1.8 4.7 11.6 0.8        1.1

E. Sch. + werk 1:2.5 4.4 12.4 0.4 0.7

F. Observatie 1:1.0 4.4 10.0              1.1            1.2

G. I; Sch. + Werk 1:2.3 4.1 12.3 0.4 0.6

H. Sch. + werk 1:2.4 3.8 11.2 1.0 0.8

I.       I    +   D;   lich.   ge-
handicapten 1:1.7 3.5 11.9 1.0 0.9

J. Sch. + werk 1:2.3 3.3 12.8 0.8         1.1

K. D. 0. 1:1.9 2.9 11.1 1.6 1.6

L. D. 0. 1:1.8 2.7 11.8 1.9 1.5

M. mobiele kleuters 1:1.7 2.6 13.0 0.7 1.2

N. D.0. 1:1.8 2.6 11.8              1.1            1.6

O. I; Sch. + werk 1:2.4 15 12.5 0.8        1.3

P. D.O, 1:1.9 2.3 13.7 0.7        1.1

Q. D.O. 1:1.8 1.2 14.0 1.8 1.5

R. Bedlegerig 1:1.8 0.7 11.8 1.0 11 to*)

104) Bij dit paviljoen is de totale werktijd 14.6; de resterende tijd is aan de
Z-opleiding besteed.
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Wat de bevindingen aangaande de inrichting als geheel betreft, kan
opgemerkt worden, dat 12.1 halve uren van de gehele werkdag (17 A
18 halve uren) aan huishoudelijk werk - in de vooraf omschreven
betekenis - worden besteed; deze aktiviteiten vullen + 65 6 70%
van de gehele werkdag. Daarnaast wordt  mim   1%   uur  per   dag   aan
typisch aktiverende werkzaamheden besteed. Gezien de omschrijving
van „met de pupillen omgaan" mag dit resultaat tamelijk gunstig
worden genoemd. Aan deze konklusie zou echter meer waarde gehecht
kunnen worden, als de resultaten van inrichting A bekend zouden zijn.
De overige twee kategorieEn zijn in het patroon van tijdsbesteding van
ondergeschikte betekenis.

Als de gegevens per paviljoen in ogenschouw worden genomen, blijkt
- wat de kategorie „met de pupillen omgaan" betreft -, dat er sprake
is van een tamelijk grote spreiding tussen de paviljoenen. De hoogste
score is 5.7 en de laagste is 0.7. Behoudens een enkele uitzondering
kan de tendens worden opgemerkt, dat paviljoenen waar werkende en
schoolgaande pupillen verblijven, hogere scores behalen, ondanks de
minder intensieve ratio leidster - pupil. Paviljoenen waar diep-oligofre-
nen verblijven, hebben lagere scores, ondanks het feit, dat er relatief
meer leidsters werkzaam zijn. De laagste score heeft het paviljoen waar
bedlegerige pupillen verblijven. Dit is begrijpelijk, daar deze pupillen
intensieve medische en verpleegkundige verzorging behoeven; wellicht
speelt ook de geringe uitdaging die van deze pupillen uitgaat een rol.
De feitelijke variatie-breedte van de scores betreffende het huishoudelijk
werk loopt bij de paviljoenen van 10.0 tot en met 14.0. Bij de overige
twee kategorieEn loopt de score van 0.4 - 1.9, resp. van 0.5 - 1.6.

De gegevens die met behulp van de tijdbudgetstudie zijn verkregen,
zijn voorts gebruikt om informatie over de ontwikkeling van een aantal
pupillen in te winnen. Ten einde deze informatie te verkrijgen is als
volgt te werk gegaan 105). Uit de gegevens van de tijdbudgetstudie blijkt,
dat de paviljoenen 0 en H een verschillende score inzake „met de
pupillen omgaan" behalen (2.5 resp. 3.8), terwijl - naar de mening
der staffunktionarissen van de inrichting - in deze paviljoenen globaal
hetzelfde type pupillen verblijft. De vraag die zich laat stellen, luidt
of de pupillen van H ten aanzien van bepaalde vermogens zich beter
hebben ontwikkeld dan die van 0. De ontwikkeling in sociale red-
zaamheid van de pupillen der paviljoenen H en 0 is met behulp van
de Cain-Levine-Social Competency Scale onderzocht. Deze schaal om-

109 Voor dit gedeelte van het onderzoek wordt aan de psychologische staf van B
dank gebracht.

97



vat vier sub-schalen, te weten communication, social skills, initiative
en self-help. De peildata van het onderzoek zijn het laatste kwartaal
van 1967 en het eerste kwartaal van 1971. Steeds worden de ruwe
scores vergeleken; eerst de eindscores en daarna de scores voor ieder
der vier sub-schalen afzonderlijk. Het aantal pupillen, dat tijdens de
periode tussen de beide peildata qua score respectievelijk vooruitging,
gelijk bleef of achteruitging wordt weergegeven. Het aantal pupillen,
dat gedurende de gehele periode in de paviljoenen woonde, bedraagt
voor 0 22 en voor H 18. De scores zijn toegekend door het paviljoens-

personeel onder leiding van een psycholoog.

Tabel 17.

Weergave van de eindscores en van de scores der vier sub-schalen (communica-
tion, social skills, initiative, self help) van de Cain-Levine Social Competency
Scale, betreffende de pupillen der paviljoenen 0 an H van inrichting B.

Eindscore N vooruit gelijk achteruit totaal

H                  18              83                     6                   11                   100

O                22             91                 -                  9                 100

Communi- N vooruit gelijk achteruit totaalcation

H          18        50          17          33          100

O         22        50          14          36          100

Social N vooruit gelijk achteruit totaal
Skills

H          18        67          22          11           100

O                22             77                 14                  9                 100

Initiative N vooruit gelijk achteruit totaal

H               18             89               -               11               100
O               22             82               -               18               100
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'             Self Help N vooruit gelijk achteruit totaal

H                18            100                -                -                100

O               22            86               -               14               100

Het is belangrijk vast te stellen, dat in het algemeen de pupillen der
beide paviljoenen met betrekking tot de onderzochte vaardigheden
vooruitgegaan zijn. Tussen de beide paviljoenen zijn geen signifikante
verschillen aantoonbaar. De analyse van de 44 afzonderlijke items
levert eveneens geen opmerkelijke verschillen op.

Hoe moeten deze resultaten worden geYnterpreteerd? Is het verschil
in score inzake „met de pupillen omgaan", zoals dat in de tijdbudget-
studie is gevonden, te gering om verschillen in ontwikkeling te kunnen
vaststellen? Zijn de scores van de tijdbudgetstudie betrouwbaar en valide
gemeten? Spelen wellicht die aktiviteiten bij de ontwikkeling van de
in de gebruikte schaal betrokken vaardigheden een rol, die onder de
kategorie „huishoudelijk werk" begrepen zijn, maar waarbij de leidsters
ook met de pupillen bezig zijn? De konklusie lijkt gerechtvaardigd, dat
een aantal vragen op nader onderzoek wacht.

4.4. Samenvatting.
Aan het begin van dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag of even-

tuele negatieve relaties tussen de staf en het paviljoenspersoneel na-
delige gevolgen voor de pupillen hebben. De meeste groepen respon-
denten kunnen met deze uitspraak meegaan; voor de leidsters - m.n.
die van B - geldt (lit in mindere mate. Alle groepen respondenten
kunnen in sterke mate aansluiten bij de gedachte, dat slechte relaties
tussen de paviljoensgenoten onderling negatieve gevolgen voor de
pupillen hebben. Hieruit blijkt overduidelijk, dat elke groep respon-
denten de mening is toegedaan, dat de leidsters aan het front van de
organisatie zo'n belangwekkende positie innemen.

Welke gedragingen behoort, naar de verwachtingen van de verschil-
lende groepen respondenten, een leidster te vertonen? Dit thema is
ook in de vragenlijst aan de orde gesteld. De beantwoording van deze
vraag laat zien, dat de direktie/staf van A de hoogste score behaalt,
d.w.z. zij vinden, in hoge mate, dat een ideale leidster (in)direkt met
de pupillen moet omgaan. Daarentegen hebben de paviljoenshoofden
van A de laagste score van alle groepen respondenten. Uit hun ant-
woord blijkt tevens, dat ze nogal veel waarde hechten aan instrumentele
en huishoudelijke taken, die een leidster - in hun ogen - behoort
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te verrichten. De leidsters, doch vooral de paviljoenshoofden van B
hebben een hogere score dan de kollega-groeperingen van A.

Uitvoerig is stilgestaan bij de vraag omtrent de kernvariabele tech-
nologie. Hebben de beide in het onderzoek betrokken inrichtingen al
of niet een verschillende technologie? Teneinde de variabele technologie
te meten, is gebruik gemaakt van de publikaties van twee Engelse
onderzoekers. Zij hebben een 16 items omvattende schaal gekonstru-
eerd - de zgn. „inmate management scale" - die onderscheid maakt
tussen verschillende behandelingspraktijken (technologiean) die door
inrichtingspersoneel worden toegepast. Zij onderscheiden een behande-
lingspraktijk die „institutionally oriented" (gelijk een routine techno-
logie) is en een die „inmate oriented" (gelijk een flexibele technologie)
is. Zij onderscheiden vier indikatoren: rigiditeit vs. flexibiliteit, groeps-
gewijze vs. individuele benadering, depersonalisatie vs. personalisatie
en grote vs. geringe sociale afstand leidster-pupil. Aan de hand van
een item-analyse ten behoeve van ons onderzoek is de schaal van 16
tot 12 items teruggebracht. Het resultaat is, dat de respondenten van
A een technologie hebben die tendeert in de richting van routine,
terwijl het gebeuren in B door een meer flexibele technologie wordt
gekenmerkt.

Bovendien heeft een tijdbudgetstudie plaatsgevonden, die informatie
omtrent het feitelijk rolgedrag van het paviljoenspersoneel geeft. Aan
het paviljoenspersoneel is gevraagd gedurende drie dagen nauwkeurig
op een formulier aan te geven, wat men ieder half uur van de werktijd
doet. Hetgeen men doet, is achteraf in een viertal kategorieEn in-
gedeeld: met de pupillen omgaan, huishoudelijk werk, besprekingen
houden/rapporten schrijven en zo maar wat kletsen/koffie drinken.
Ten behoeve van de probleemstelling van het onderzoek is de kategorie
„met de pupillen omgaan" erg nauw en de kategorie „huishoudelijk
werk" erg ruim omschreven. Slechts inrichting B heeft aan de tijdbudget-
studie deelgenomen. Het resulstaat van de studie is, dat het grootste
gedeelte (65% A 70%) van de werkdag van het paviljoenspersoneel wordt
doorgebracht met huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast wordt =- 1/6
gedeelte van de dag aan het therapeutisch, aktiverend bezig zijn met
de pupillen - zoals in de voorafgaande betekenis gedefinieerd -
besteed. De beide andere kategorieEn zijn, qua tijdbesteding, van onder-
geschikte betekenis.

Aan de hand van het verschil in score voor de kategorie „met de
pupillen omgaan" zijn de pupillen van twee paviljoenen, waar hetzelfde
soort pupillen verblijft, omtrent de ontwikkeling van een aantal vaardig-
heden met elkaar vergeleken. Het resultaat is, dat het merendeel der
pupillen van beide paviljoenen tijdens de laatste jaren is vooruitgegaan.
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Niet blijkt, dat de pupillen van het paviljoen, dat een hogere score
omtrent „met de pupillen omgaan" behaalt, zich beter ontwikkelen dan
de pupillen van het andere paviljoen.

In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan of en in hoeverre
de beide inrichtingen van elkaar afwijkende organisatorische kenmerken
bezitten.
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HOOFDSTUK V.

DE ORGANISATORISCHE KENMERKEN.

In dit hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan de organisato-
rische kenmerken. De in het tweede hoofdstuk theoretisch aan de orde
gestelde organisatorische kenmerken zullen nu in hun operationele
definities worden weergegeven. Achtereenvolgens worden de reeds
bekende organisatorische kenmerken behandeld: invloedsstruktuur en
posities waar strategische aktiviteiten plaatsvinden, koBrdinatie, kom-
munikatie, leiderschap, de verhouding staf-paviljoenspersoneel, bin-
dingskracht en overplaatsingen van het paviljoenspersoneel.

Bij de behandeling van elk kenmerk zal het volgende stramien
gehanteerd worden: welke zijn de in het tweede hoofdstuk geformu-
leerde hypothesen, op welke wijze wordt de theoretische variabele in
de vragenlijst „gemeten", welke antwoorden hebben de drie onder-
scheiden groepen respondenten van beide inrichtingen op de gestelde
vragen gegeven, zijn de antwoorden al of niet in overeenstemming met
de geformuleerde hypothesen?

5.1. Invioedsstruktuur en posities waar strategische aktiviteiten plaats-
vinden.

Bij de behandeling van de organisatorische kenmerken van zwakzinni-
geninrichtingen is in paragraaf 2.3.1. allereerst gewezen op de invloeds-
struktuur en de posities waar strategische aktiviteiten plaatsvinden.
In tehuizen met een flexibele technologie ontstaat er bij de organisatie-
leden die op de paviljoenen werkzaam zijn nieuwe, voor andere

groeperingen relevante informatie. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis,
voor direktieleden en staffunktionarissen. Het gevolg hiervan is, dat
alle groeperingen een zekere, zij het een verschillende, mate van invloed
bezitten. Het begrip invloed wordt in tamelijk algemene zin gebruikt.
Het heeft betrekking op ieder proces waarin een persoon of groep
mede bepaalt hetgeen een andere persoon of groep zal doen.

In inrichtingen met een routine technologie zijn de direktieleden
belangrijke positiebekleders. Dit geldt ook, zij het in mindere mate,
voor de staffunktionarissen. De paviljoenshoofden en de leidsters daar-
entegen zijn slechts uitvoerders van een door de beide hiervoor
genoemde kategorieEn vooraf geformuleerd beleid. Dit betekent, dat
andere organisatorische groeperingen niet van hen afhankelijk zijn en
dat zij derhalve weinig invloed hebben. De invloedsstruktuur in dit
soort inrichtingen zal een sterk pyramidaal, gestratificeerd karakter
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hebben, terwijl deze in inrichtingen met een flexibele technologie poly-
archisch, meer „afgeplat" zal zijn.

In de vragenlijst zijn een tweetal vragen opgenomen, die informatie
over de invloedsstruktuur verschaffen. De ene vraag luidt: „Hoeveel
invloed hebben naar Uw mening de volgende groepen op de gang van
zaken in de inrichting als geheel?" (vraag 20a). De (vijf) groepen
funktionarissen zijn de direktie, de staf, de paviljoenshoofden, de waar-
nemend hoofden en de leidsters. De antwoorden op deze vraag geven
een indruk van de aanwezig geachte invloedsverdeling. De andere vraag
luidt: „Hoeveel invloed zouden volgens U de volgende groepen eigenlijk
behoren te hebben op de gang van zaken in de inrichting als geheel?"

(vraag 2Ob). De beantwoording van deze vraag geeft informatie over de
wenselilk geachte invloedsverdeling. Bij de beantwoording van beide
vragen kan gekozen worden uit: „weinig Of geen", „enige", „nogal
wat", „veel" of „zeer veel" invloed. Hiervoor worden resp. 1. 2, 3, 4
en 5 punten toegekend. Beide vragen zijn aan de drie kategorieEn
respondenten van beide inrichting voorgelegd. De leidsters, de pavil-
joenshoofden en de direktie/staf.

Welke antwoorden worden door de verschillende groepen respon-
denten van A en B gegeven? Figuur 7 geeft hierover uitsluitsel.

De hier weergegeven invloedskurven kunnen op twee verschillende
wijzen worden bekeken 107).  Op de eerste plaats moet gelet worden

op de helling van de kurve. De helling geeft de verdeling van de
invloed weer. Stijgt de kurve parallel met het hiErarchische niveau,
dan is er sprake van het pyramidale, gestratificeerde type. Als het
hiErarchische niveau stijgt en de kurve daalt, is het demokratisch type

Figuur  7.
Gemiddelde invloed van de (vijf) kategorieEn funktionarissen op het algemene
inrichtingsbeleid,   voor de direktie/ staf, de paviljoenshoofden   en de leidsters   van
A en B 109.

d  = direktie
st     =  staf

ph = paviljoenshoofden
wph = waarnemend paviljoenshoofden
1   = leidsters

106) De weergave van de gemiddelden kan men in bijlage II terugvinden.
107) Cf. Tannenbaum A. S., Control in organizations: individual adjustment and
organizational performance, Adm. Sc. Quart. vol. 7, nr. 2, sept. 1962, p. 236-257.
Smith C. G. en A. S. Tannbnbaum, Organizational control structure, a compara-
tive analysis, Human Relations,  vol.   16,   nr.   4,   nov.   1963,   p.   299-316.
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aanwezig geachte invtoedsverdeling
wenselijk .geachte invloedsverdeling

INRICHTING A INRICHTING B
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aanwezig. Een lage, platte kurve duidt aan, dat alle niveau's weinig
invloed uitoefenen en geeft derhalve een „laissez-faire" situatie weer.
Een hoge, horizontale kurve illustreert dat alle niveau's veel invloed
uitoefenen en geeft een polyarchisch model weer.

Als we de aanwezig geachte invloedsverdeling van beide inrichtingen
met elkaar vergelijken, blijkt dat bij de drie groepen respondenten de
helling van de kurve in A scherper is dan in B. Naarmate de helling
van de kurve scherper is (een kleinere hellingshoek heeft), is de in-
vloedsstruktuur pyramidaler. Dit betekent dus, dat A een pyramidater,
gestratificeerder invloedsstruktuur heeft dan B (hyp. II). Ofschoon B
minder autokratisch is, mag niet gekonkludeerd worden, dat deze in-
richting een polyarchische struktuur heeft: hiervoor is de hellingshoek
te klein.

Bij nadere beschouwing blijkt, dat m.n. de positie van de paviljoens-
hoofden interessant is. In A kan gekonstateerd worden dat de hellings-
lijn scherp daalt als de invloed van de paviljoenshoofden wordt weer-
gegeven. Hoewel dit verschijnsel bij de direktie/staf kan worden waar-
genomen, is het bijzonder pregnant bij de paviljoenshoofden en de
leidsters. Uit de kurve van B blijkt, dat de paviljoenshoofden een
grotere invloed op de organisatorische gang van zaken uitoefenen. Met
behulp van de volgende twee tabellen kan de caesuur die bestaat tussen
de direktie en staf enerzijds en de „front-funktionarissen" anderzijds
verduidelijkt worden.

Tabel 18.
De percentages in de antwoordkategorieen „veel invloed" (4), resp. „zeer veel
invloed" (5) betreffende de aanwezig geachte invloed,    voor de direktie/staf,    de
paviljoenshoofden en de leidsters van A.

Door
direktie/ paviljoens- leidstersAan staf hoofden

direktie 75% 94% 85%
staf                     50        77 85 caesuur
paviljoenshoofden                          -                 -                   17
waamemand paviljoenshoofden     -          10           15
leidsters                                                    -                         3                            9
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Tabel 19.
De percentages in de antwoordkategoriean „veel invloed" (4) resp. „zeer veel
invloed" (5) betreffende de aanwezig geachte invloed,   voor de direktie/ staf,   de
paviljoenshoofden en de leidsters van B.

Door direktie/ paviljoens-
Aan staf hoofden

leidsters

direktie 77% 83% 67%
staf                                                      36                     67 68 caesuur

paviljoenshoofden                           23                  33                   35
waarnemend paviljoenshoofdan     5        25          14
leidsters                                                                      5                                 8                                  13

Weliswaar is er in B omtrent de aanwezig geachte invloed sprake van
een duidelijke scheiding tussen de top- en front-funktionarissen, deze
caesuur is in A uiterst opvallend.

In een studie die de invloedsstruktuur onderzoekt in instituten waar
jeugdige delinquenten verblijven, wordt de volgende hypothese ontwor-
pen. In op behandeling gerichte instituten is de macht, de invloed
verdeeld over de verschillende organisatorische groeperingen; in meer
„kustodiale" instituten is de macht niet verdeeld, doch slechts de
topfunktionarissen beschikken over macht. In het verrichte onderzoek
wordt de hypothese bevestigd 108). Ons materiaal weerspreekt  deze
hypothese niet. Enerzijds verkrijgen de twee groepen topfunktionarissen,
i.c. de direktie en de staf, inzake de aanwezig geachte invloed van alle
respondenten in A hogere scores dan in B (zie bijlage 2). Anderzijds
krijgen de drie lagere organisatorische groeperingen in A bij 7 van de
9 gemiddelden lagere invloedsscores dan in B.

Als de wenselijk geachte invloedsverdeling in ogenschouw wordt
genomen, valt allereerst op dat de kurve veelal boven de lijn ligt, die
de aanwezig geachte verdeling weergeeft. De drie groepen respondenten
achten het wenselijk dat de meeste organisatorische groeperingen een
invloedsvergroting verkrijgen. De uitzondering hierop - die evenwel

bij alle respondenten in beide inrichtingen voorkomt - is, dat men
steeds wenst, dat de invloed van de direktie enigermate vermindert.
Deze wenselijk geachte invloedsvermindering ten aanzien van de
direktie is in A ietwat groter dan in B. Uit bijlage II kan gekonkludeerd

108) Zald M. N. Organizational control structure in five correctional institutions,
in: Etzioni A., Readings on modern organizations, New Jersey, 1969, p. 94.
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worden, dat alle groepen respondenten de invloed van de staf ten
opzichte van de direktie willen vergroten. Kennelijk staat men een
versterking van het professionele element voor.

Met behulp van de volgende tabellen kan nader op de gewenste ver-
andering in de hoeveelheid invloed worden ingegaan. Deze tabellen zijn
als volgt tot stand gekomen. We hebben de gemiddelden uitgerekend
van alle groepen respondenten, zowel betreffende de aanwezig geachte
(a) als de wenselijk geachte invloedsverdeling (w). Daarna zijn de ge-
middelden van beide soorten invloed van elkaar afgetrokken en wel voor
iedere groep respondenten afzonderlijk. Is het gemiddelde van de wen-
selijk geachte invloed groter dan de aanwezig geachte (Xw>Xa , krijgt
het  verschil  een   +.  Een + betekent  dus,  dat de betreffende groep
respondenten het wenselijk acht, dat een bepaalde organisatorische groe-
pering meer invloed in de gang van zaken in de inrichting verkrijgt.

Tabel 20.
Verschil in gemiddelden inzake de wenselijk geachte en de aanwezig geachte
invloedsverdeling in A.

Door direktie/ paviljoens- leidsters
Aan staf hoofden

direktie (w-a) - 0.42 - 0.41 - 0.34
staf (w-a) + 0.50 - 0.03 - 0.23
pav. hoofden (w-a) + 1.00 + 1.30 + 0.36
wnd. pav. hoofden (w-a) + 1.30 + 1.23 +  0.60

leidsters (w-a) + 0.36 + 1.11 + 1.26

Tabel 21.
Verschil in gemiddelden inzake de wenselijk geachte en de aanwezig geachte
invloedsverdeling in B.

- Door direktie/ paviljoens- leidstersAan staf hoofden

direktie (w-a) - 0.19 - 0.50 - 0.10
staf (w-a) + 0.37 + 0.25 +  0.07

pav.hoofden (w-a) + 0.37 + 0.75 + 0.56
wnd. pav.hoofden (w-a) + 0.63 + 0.50 + 0.98
leidsters + 0.68 + 0.50 + 1.07
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Als we deze tabellen overzien, kan gekonstateerd worden, dat in A de
invloedsvermeerdering vooral aan de drie lagere echelons wordt toe-
bedacht. De direktie/staf en de paviljoenshoofden willen vooral aan de
paviljoenshoofden een grotere invloed toedelen, hetgeen begrijpelijk is
als we bedenken, dat juist ten aanzien van deze organisatorische groepe-
ringen de aawezig geachte invloed gering is. De leidsters kennen aan
zicllzelf de grootste vermeerdering toe.

In B konstateren we, dat de direktielstaf met name aan de leidsters
en de waarnemende hoofden een invloedsvergroting wil geven. De pavil-
joenshoofden en de leidsters denken aan zichzelf de grootste vermeer-
dering toe.

Tot nu toe is vooral aandacht besteed aan de helling van de invloeds-
kurve. Op de tweede plaats moet gelet worden op de gemiddelde hoogte
van de lijn. Deze geeft niet een indikatie van de invloedsverdeling, doch
van de totale invloed. De totale invloed wordt berekend door de ge-
middelde scores van de kategorieEn funktionarissen te sommeren (zie de
totalen in bijlage II). Naarmate de lijn hoger in de grafiek komt te liggen,
wordt de totale invloed groter. De totaal uitgeoefende invloed is derhalve
voor wijzigingen vatbaar. De totale invloed is niet een beperkte vaste
grootheid, maar een rekbare, die groter of kleiner kan worden.

We hebben reeds gekonstateerd, dat de lijn die de wenselijk geachte
invloed aanduidt veelal boven de aanwezig geachte invloedskurve ligt.
Een andere belangrijke bevinding is, dat de gewenste invloedsuitbreiding
voor de lagere strata niet ten koste gaat van de hogere niveau's. Immers,
de verschillen van de gemiddelden waaruit blijkt dat de respondenten
de direktie- en stafleden minder invloed toedenken, zijn laag (variErend
van - 0.03 tot - 0.42). De respondenten willen een invloedsvergroting
voor het paviljoenspersoneel en dit is in overeenstemming met ons plei-
dooi, dat uitging van de strategische positie die dit personeel inneemt.
Door deze gewenste invloedsvergroting ontstaat een kurve die duidelijk
tendeert in de richting van een polyarchische invloedsstruktuur. Het
paviljoenspersoneel wil meer zeggenschap in het algemene inrichtings-
beleid, zonder dat het van de direktie en de staf verlangt, dat deze
groeperingen hun invloed verminderen. De respondenten willen de totale
invloed, de grootte van de „invloedskoek" vermeerderen. Men wil de
verschillende groeperingen meer bij het organisatorische beleid betrekken
en men tracht tot integratiever invloedsrelaties te komen 109).

109) Zie voor een uitvoeriger behandeling van deze materie: Likert R., op. cit.,
p. 70 e.v.
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Tot slot is het interessant er op te wijzen, dat de mate waarin de
respondenten in A een vergroting van de invloedskoek wensen gepronon-
ceerder is dan in B. Dit kan verduidelijkt worden met behulp van de
volgende getallen. Deze zijn verkregen door voor iedere groep respon-
denten het totaal van de wenselijk geachte invloed te verminderen met
het totaal van de aanwezig geachte invloed.

Tabel 22.

De totaal wenselijk geachte invloed verminderd met de totaal aanwezig geachte
invloed, voor de drie groepbn respondenten in A en B.

direktie/ paviljoens- leidsters
staf hoofden

Totaal wenselijk geachte -
totaal aanwezig geachte invloed
in A. 2.67 3.20 1.65

Totaal wenselijk geachte -
totaal aanwezig geachte invloed
in B. 1.86 1.50 2.58

Deze tabel toont, dat de geprononceerdheid in A weliswaar niet voor de
leidsters, doch wel voor de paviljoenshoofden en de direktie/staf geldt.
Deze getallen zijn zelfs dermate hoog, dat hieraan de konklusie kan
worden verbonden, dat de respondenten de wens te kennen geven de
bestaande invloedsverhoudingen grondig te willen herzien.

5.2. Koiirdinatie.

In inrichtingen met een flexibele technologie moet de onderlinge af-
stemming der werkzaamheden met betrekking tot de pupillen vaak achter-
af plaatsvinden, d.w.z. nadat een pupil zich op een bepaalde wijze heeft
gedragen. Omdat juist d6ze pupil dat gedaan heeft, moet over hem
overleg gepleegd worden. Waarom heeft hij dat gedaan? Hoe moeten we
hem in de toekomst behandelen? Dit kenmerk van het werkproces ver-
eist vormen van „coordination by feedback", waarin groepsbesprekingen,
onderlinge loyaliteit, team-work e.d. een belangrijke plaats innemen. In
inrichtingen met een routine technologie worden de pupillen meer massaal

verzorgd en de aktiviteiten van de paviljoensleden bestaan uit een groot
aantal konkrete taken. KoBrdinatie kan meer vooraf bepaald, gepland
worden. („coordination by plan"). Het is voor de verschillende funktio-
narissen duidelijker hoe zij zich in een aantal omschreven situaties moe-
ten gedragen. In inrichtingen met een flexibele technologie zal in sterke
mate van algemene koBrdinatie gebruik gemaakt worden, terwijl in in-
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richtingen met een routine technologie geprogrammeerde ko8rdinatie
aanwezig zal zijn.

In de vragenlijst worden een aantal vragen gesteld, die op het thema
koBrdinatie betrekking hebben. De eerste vraag betreft werkoverleg. Dit
is een vorm van overleg, waarbij beinvloeding van de besluitvorming
van bovengeschikten door ondergeschikten plaatsvindt.

Dit overleg moet als legitiem erkend worden, d.w.z. op grond van
bepaalde normen vinden de overlegpartners het juist dat deze overleg-
vorm bestaat 110). De mate waarin werkoverleg als legitiem wordt aan-
vaard, kan sterk variBren. Soms is het sterk geformaliseerd: op vaste
tijdstippen overleggen bepaalde funktionarissen met elkaar over bepaalde

aangelegenheden. Soms kan het zijn dat een ondergeschikte incidenteel
met zijn direkte superieur over het werk en over de werkomstandigheden
praat. Het formele karakter van de groepsbijeenkomsten is niet zo zeer
belangrijk, als wel de vraag of de superieur bereid is naar de vragen en
moeilijkheden van de ondergeschikten te luisteren en er werkelijk belang-
stelling voor te tonen. De mate van werkoverleg wordt in onze vragenlijst,
zoals vaak in (inter)nationaal onderzoek 111) met behulp van de volgende
vraag gemeten. „Zijn er wel eens bijeenkomsten of gelegenheden waarbij
U vrijuit de gang van zaken kunt bespreken met Uw paviljoenshoofd
(resp. Uw direkte superieur)? En zo ja, zijn deze bijeenkomsten of
gelegenheden de moeite waard of niet? (vraag 12 en 13). Deze vraag is
voorgelegd aan de leidsters en paviljoenshoofden. Aan de direktie/staf is
een soortgelijke vraag voorgelegd waaraan straks aandacht zal worden
geschonken. De antwoordkategorieEn en de daarbij behorende punten-
waarderingen, waarmee „werkoverleg-scores" kunnen worden berekend,
luiden als volgt:
ja, en ze zijn altijd de moeite waard - 5 punten   succesvol
ja, en ze zijn vaak de moeite waard - 4 punten   werkoverleg
neen - 3 punten afwezigheid van

werkoverleg
ja, en ze zijn zelden de moeite waard - 2 punten   falend
ja, en ze zijn nooit de moeite waard - 1 punt   werkoverleg

Bij de volgorde van de antwoordkategorieEn is het opvallend, dat aan
afwezigheid van werkoverleg een hogere waardering wordt toegekend
dan aan falend overleg. Het motief hiertoe is gelegen in het feit dat uit        1

110) Lammers C. J. e.a., Medezeggensehap en overleg in het bedrijf, Utrecht/
Antwerpen,   1965,   p.   31.
111) Zie: Likert   R.,   op.    cit.    p.     153.
Philipsen H., Medezeggenschap in de vorm van werkoverleg, In: Lammers C. J.,
e.a., op. cit., p. 116.
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onderzoek is gebleken, dat falend werkoverleg negatiever gevolgen heeft
op arbeidsmoreel en produktiviteit dan afwezigheid van werkoverleg 112 .
Het is beter helemaal geen groepsdiskussie te houden dan vormen van
overleg in het leven te roepen die „niets voorstellen".

De beantwoording van deze vraag door de leidsters en de paviljoens-
hoofden in beide inrichtingen geeft het volgende beeld te zien.

Tabel   23.
Gemiddelde werkoverle:-scores van paviljoenshoofdtn en leidsters in A en B.

A         B

leidsters 4.29 4.00

paviljoenshoofdan 3.90 4.42

Het is verhelderend om naast de resultaten uit het onderhavige onder-
zoek tevens de gemiddelde werkoverleg-scores te vermelden, die - met
nagenoeg dezelfde vraag en antwoordkategorieen - in een ander Neder-
lands onderzoek zijn gevonden.

Tabel 24.
De gemiddelde „werkoverleg-scores" bij bazen, ambtenaren en verpleegsters 119.

bazen 3.61

ambtenaren 3.55

verpleegsters (in een algemeen ziekenhuis) 3.26

Bij de tabel uit ons onderzoek is het allereerst opvallend, dat de scores
in beide inrichtingen - in vergelijking met de resultaten van het andere
onderzoek - relatief hoog zijn. In zwakzinnigeninrichtingen vindt be-
duidend meer geslaagd werkoverleg plaats dan in de in het andere onder-
zoek betrokken organisaties, waarbij het onderscheid met verpleegsters
van een algemeen ziekenhuis bijzonder treffend is. De aard van het
te verrichten werk en de wijze waarop het werkproces zich voltrekt -
waarbij met name de onzekerheid omtrent de behandeling van de op-
genomen pupillen in het oog valt -, nopen in zwakzinnigeninrichtingen
tot het instellen van werkoverleg. Faktoren van strukturele aard dwingen
de verschilende groeperingen over het werk, het werkproces en de werk-
relaties van gedachten te wisselen. Deze mogelijke vorm van „coor(lina-
tion by feedback" komt in beide inrichtingen ruimschoots voor. Werk-

112) Zie b.v. de in de vorige voetnoot genoemde publikaties.
118) Cassee E. Th., M. R. van Oils en H. Philipsen, Leiderschap en samenhang
van de organisatie, Mens en Onderneming, jrg. 4, nr. 3, mei 1965, p. 193.

111



overleg kan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisering van een
koherent team, dat de pupillen op een bepaalde, konsekwente wijze wil
behandelen.

Als we nu de aandacht richten op de verschillen tussen de beide zwak-
zinnigeninrichtingen moet opgemerkt worden, dat deze niet overeen-
komstig de theoretische verwachtingen zijn. We zien immers - hoeweI
het verschil niet erg groot is - dat de leidsters in A meer geslaagd werk-
overleg ervaren dan iii B. (hyp. III). Op de mogelijke verklaring van deze
bevinding zal later worden teruggekomen. Een groter verschil kan bij de
paviljoenshoofden gekonstateerd worden, waarbij er in B van een hogere
werkoverleg-score sprake is. Het is bovendien interessant te bemerken,
dat er tussen de groepen respondenten in beide inrichtingen afzonderlijk
verschillen bestaan. In A hebben de leidsters meer mogelijkheden om
met hun direkte superieur, i.c. hun paviljoenshoofd de gang van zaken
te bespreken. Dit is voor het paviljoenshoofd wat minder mogelijk.
Dit lijkt in overeenstemming met hetgeen over de aanwezig geachte
invloedsverdeling in A is gevonden. Tussen de paviljoenshoofden en hun
superieur, i.c. een direktielid is een scherpe caesuur in invloedsuitoefening
gekonstateerd. Wat de paviljoenshoofden in B betreft, zien we een dui-
delijk hogere score dan die der kollega's in A. Ook dit lijkt in overeen-
stemming met hetgeen over invloedsverdeling in B is opgemerkt: de
invloedsrelaties tussen de direktie en de staf enerzijds en de paviljoens-
hoofden anderzijds zijn in B integratiever dan in A. De leidsters in B
hebben weliswaar een lagere score, maar deze is nog relatief hoog.

Van alle thema's die in het kader van werkoverleg aan de orde gesteld
kunnen worden, behoeven er slechts enkele op de dimensie van koardi-
natie betrekking te hebben. Er kunnen uiteraard andere vormen van
overleg in het leven geroepen zijn, die speciaal de verbetering van kotirdi-
natie beogen. In de vragenlijst wordt dit punt niet expliciet aan de orde
gesteld. Ons verblijf in de beide inrichtingen heeft het evenwel mogelijk
gemaakt over dit onderwerp informatie te verzamelen. De vraag waar nu
nader op wordt ingegaan luidt: welke overlegvormen die uitsluitend of
grotendeels op koBrdinatie betrekking hebben, zijn - naast werkoverleg
- in beide inrichtingen aanwezig?

In het paviljoensgebeuren nemen in B de volgende bijeenkomsten een
belangrijke plaats in. Er vindt een keer per twee weken een bespreking
tussen alle paviljoensleden en de aan het betreffende paviljoen toe-
gewezen paedagoog plaats. De behandeling van de pupillen in meest
ruime zin van het woord vormt het thema van deze bijeenkomsten.
Daarnaast zijn er met dezelfde frekwentie vergaderingen, die ook primair
de behandeling van de pupillen ten doel hebben, waaraan door het
paviljoenshoofd, een medicus en een psycholoog, resp. paedagoog wordt
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deelgenomen. De stafleden zijn speciaal aan het betreffende paviljoen
verbonden. Edn maal per week vinden er „teambesprekingen" plaats,
waaraan alle leden van een paviljoen deelnemen. Hetgeen op deze be-
sprekingen aan de orde komt is geheim. Een staflid is voorzitter van de
bijeenkomsten. Hoewel ze niet primair op koardinatie gericht zijn, is hetbelangrijk ze te vermelden, daar ze indirekt op de onderlinge afstemming
van aktiviteiten invloed kunnen uitoefenen. De onderwerpen die aan-
gesneden worden, zijn door het paviljoenspersoneel zelf vastgesteld.
Ze hebben betrekking op een grote variateit van onderwerpen: drug-
gebruik, sexueel gedrag, een bepaalde T.V.-uitzending, waartoe dienen
bepaalde medicijnen, de relatie met stafleden e.d. Buiten de overleg-
bijeenkomsten die op het paviljoen plaatsvinden, is er wekelijks een
vergadering van de paviljoenshoofden met de leden van de direktie waar
onderwerpen van algemeen organisatorische aard besproken worden.
De paviljoenshoofden worden geacht de informatie die ze hier verkrijgen
aan hun leidsters door te spelen.

Op stafniveau vinden er een drietal bijeenkomsten plaats. Er is een
wekelijkse vergadering van de staf met de direktie, waar de op de
agenda staande thema's vanuit wetenschappelijk en beleidsstandpunt
kunnen worden bezien en derhalve met elkaar gekonfronteerd kunnen
worden. Tevens is er de zgn. „gevallen-bespreking" die een of twee
keer per week plaatsvindt en waar bepaalde stafleden van gedachten
wisselen over een bepaalde pupil. Bij deze bespreking zijn het paviljoens-
hoofd en de leidster, die specifiek de begeleiding en verzorging van de
betreffende pupil heeft, aanwezig. Voorts zijn er vergaderingen onder
de leden van bepaalde sekties uit de staf, b.v. van de psychologen
afzonderlijk; deze worden weinig frekwent gehouden.

Ten slotte vergadert de direktie wekelijks en er vinden bijeenkomsten
tussen de direktie en de hoofden van dienst plaats (technische, admini-
stratieve, huishoudelijke, agrarische dienst).

In A vinden er een of meer malen per week op het paviljoen team-
besprekingen plaats, waaraan door de paviljoensleden wordt deelgeno-
men. De behandeling van de pupillen, als ook andere gespreksthema's
kunnen aan de orde gesteld worden. Aan deze besprekingen wordt niet
door stafleden deelgenomen. Daarnaast zijn er wekelijkse staf-vergade-
ringen, die zowel op de pupillen als op het algemene inrichtingsbeleid
betrekking kunnen hebben. Hierbij is geen paviljoenspersoneel aanwezig.
Tot slot vergadert de direktie wekelijks en er hebben bijeenkomsten
tussen de direktie en de hoofden van dienst plaats.

In de vragenlijst zijn aan de direktie/staf een tweetal vragen over staf-
vergaderingen voorgelegd. De ene luidt: „Zijn er wel eens bijeenkomsten
waarbij de stafleden met elkaar overleggen over de behandeling van de
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pupillen; zo ja, hoe vaak worden deze gehouden?" Er zijn vijf antwoord-

mogelijkheden ontworpen, die elk een verschillende waardering krijgen;
de laagste frekwentie (een keer per maand) krijgt waarde 1 en de hoogste
frekwentie (iedere dag) waarde 5. De andere vraag informeert naar de
waardering die de respondent aan de stafvergaderingen toekent. Ook nu

zijn er vijf antwoordkategorieen; de laagste waardering (nooit de moeite

waard) krijgt waarde 1 en de hoogste waardering (altijd de moeite waard)
krijgt waarde 5. De beantwoording van beide vragen wordt in de vol-
gende figuur weergegeven.

Figuur  8.
Gemiddelde frekwentie- en waarderingscore van stafvergaderingen, voor direktie/
staf van A en B.

Frekwentie Evaluatie
5_ 5_

4_                       4_

3                                               3

2                                    2

1- 3.50 4.14 1- 3.80 4.62

A     B               A     B

Uit deze figuur blijkt, dat vergaderingen waarbij stafleden overleggen
over de behandeling van de pupil in B frekwenter voorkomen en tevens

positiever gewaardeerd worden dan in A.
In het tweede hoofdstuk is opgemerkt, dat de deskundigheid van de

stafleden, waar het betreft de benadering en behandeling van de pupillen,

betrekkelijk van aard is. Dit zou er toe kunnen leiden, dat omtrent de

manier waarop de pupillen moeten worden aangepakt de stafleden onder-

ling niet steeds dezelfde opvattingen hebben. Deze omstandigheid geldt

waarschijnlijk voor de stafleden van alle zwakzinnigeninrichtingen. De
mate waarin stafleden onderling dezelfde opvattingen over de behande-

ling van de pupillen hebben, kan evenwel van inrichting tot inrichting
verschillen. Wat de beide in dit onderzoek betrokken inrichtingen aan-

gaat, zou men kunnen veronderstellen, dat de onderlinge overeenstem-

ming in B groter is dan in A. Dit omdat stafvergaderingen, die de behan-

deling der pupillen tot onderwerp hebben in B frekwenter voorkomen
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en tevens positiever gewaardeerd worden dan in A. In de vragenlijst
wordt de volgende stelling aan de orde gesteld: „De stafleden onderling
hebben dezelfde opvattingen over de behandeling van de pupillen".
(vraag 22-7) Ten einde een gemiddelde te berekenen, wordt aan de
antwoordkategorie „neen, helemaal niet" de waarde 1 toegekend, terwijl
aan de antwoordkategorie „ja, beslist" 5 punten worden gegeven. De
stelling is aan de drie groepen respondenten van beide inrichtingen
voorgelegd. De resultaten zijn als volgt.

Figuur 9.
Gemiddelde scores op de stelling „De stafledan onderling hebben dezelfde op-
vattingen   over de behandeling   van de pupillen",    voor de direktie/ staf, de pavil-
joenshoofden en de leidsters van beide inrichtingen.

A B
5_                    5

4                                   4

3                                                3

2                                       2

1- 2.50 3.03 2.47 1 - 2.91 3.25 2.47

d/st      ph        1                 d/st      ph        1

Uit deze figuur blijkt, dat de direktie/staf van B inderdaad een iets
hogere score behaalt, dan de kollega's van A. Hoewel het verschil gering
is, geldt hetzelfde voor de paviljoenshoofden, terwijl de leidsters van
beide inrichtingen identieke scores behalen. Opvallend is voorts, dat de
gemiddelde scores van alle groepen respondenten betrekkelijk laag zijn.
Blijkbaar komt het nogal eens voor, dat stafleden onderling afwijkende
opvattingen omtrent de behandeling van de pupillen hebben.

Na de behandeling van de koBrdinatieve overlegvormen en van de
opvattingen van de direktie/staf omtrent de stafvergaderingen moet het
volgende worden opgemerkt. In A worden de paviljoenen niet door de
stafleden bezocht om er bijeenkomsten over de pupillen bij te wonen.
Dit geschiedt weI in B en zelfs voor verschillende vormen van overleg.
Bovendien hebben de paviljoenshoofden periodiek de mogelijkheid
met de direktieleden te overleggen. Voorts kunnen het paviljoenshoofd
en de leidsters wier pupil wordt besproken in bepaalde stafbijeen-
komsten hun stem laten horen. Dit komt in A niet voor. Er zijn in B
ruimere mogelijkheden de opvattingen der direktieleden met die der
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stafleden te konfronteren. Stafvergaderingen waarop de toestand van
de pupillen aan de orde wordt gesteld, vinden in B frekwenter plaats
en ze worden ook positiever geEvalueerd.

Dit alles betekent, dat in B leden van bepaalde organisatorische
groeperingen in bijeenkomsten van andere groeperingen aanwezig kun-
nen zijn en daar hun ideeen naar voren kunnen brengen. Op ieder
niveau in de organisatie vindt overleg plaats en hieraan wordt door
funktionarissen van andere niveau's (hoger, resp. lager) deelgenomen.
Door deze gang van zaken wordt de mogelijkheid geschapen relevant
geachte informatie van het ene organisatorische segment naar het
andere te laten doorstromen. Er vindt niet slechts een kommunikatie-
stroom van boven naar beneden plaats, doch ook van beneden naar
boven en horizontaal. Er zijn een groot aantal werkgroepen die elkaar
overlappen, waardoor de kans vergroot wordt de aktiviteiten van
verschillende werkgroepen op elkaar af te stemmen. In B tracht men
door middel van de struktuur van elkaar overlappende werkgroepen
ko6rdinatieve  relaties  te  konstrueren 114).  In  A  opereren  de  organisa-
torische   segmenten  meer   geisoleerd  van  elkaar,  waarbij   met   name   het
onderscheid tussen de werkgroepen van het pavilioenspersoneel ener-
zijds en de overlegstrukturen van direktie- en staffunktionarissen ander-
zijds in het oog valt.

Op grond van hetgeen in de voorafgaande alinea's is gezegd, mag
aangenomen worden, dat in B de verschillende kategoriean funktionaris-
sen minder langs elkaar heen leven dan in A. Dit onderwerp wordt
aan de leidsters en hun hoofden in de vragenlijst voorgelegd (vraag
32 - 13).

Tabel 25.
Antwoordpercentages op de stelling „De verschillende groeperingen in de in-
richting levens langs elkaar heen" voor leidsters en paviljoenshoofden in A en B.

A              B

leidsters pav.hoofd leidsters pav.hoofd

(helemaal) niet mee eens         23          26             17          -
enigszins mee eens              42          48            43          50
(zeer) mee eens                34         36           39         50

Aan de hand van deze resultaten kunnen we zien, dat de verwachting

114) Voor een uitvoerige uiteenzetting over de mogelijkheden om kolirdinatie te
verbeteren met behulp van elkaar overlappende werkgroepbn wordt verwezen naar
Likert R., The human organization, its management and value, New York etc.,
1967, m.n. hoofdstuk 10.
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niet bewaarheid wordt. Met de stelling dat de verschillende groeperin-
gen in de inrichting langs elkaar heen leven, zijn de funktionarissen
van B het niet meer oneens dan van A. Wat de leidsters betreft, zijn er
weinig verschillen tussen A en B. De paviljoenshoofden van B geven
zelfs te kennen, dat ze een wat negatievere kijk op de samenwerkings-
relaties van de verschillende organisatorische segmenten hebben dan
hun kollega's in A. Deze bevinding werd niet verwacht na hetgeen
omtrent invloedsverdeling en kotirdinatieve overlegvormen in A is
gekonstateerd.

Wat is de achtergrond van deze bevinding? Hiervoor zijn naar onze
mening twee mogelijke verklaringen te geven. Wellicht wordt door de
meer voorkomende overlegvormen in B het verwachtingsniveau van
het paviljoenspersoneel zodanig „opgeschoefd", dat aan de samen-
werkingsrelaties hogere eisen worden gesteld. De hogere verwachtingen
- waaraan waarschijnlijk niet steeds tegemoet wordt gekomen en
waardoor de kritischere beantwoording begrijpelijk wordt - ontstaan
juist, omdat de feitelijke en de mogelijke kontaktfrekwentie groter is.

Een andere mogelijke verklaring is gelegen in de omstandigheid dat
de formulering van de stelling te vaag zou kunnen zijn. Dit geldt vooral
voor „verschillende groeperingen". Welke zijn die verschillende groe-
peringen? Zou de stelling niet exakter geformuleerd zijn, als de ver-
schillende groeperingen met name genoemd zouden zijn? (dus direktie,
staf, paviljoenshoofden, leidsters en eventueel andere groeperingen).
Zou de beantwoording van deze stelling dan niet meer in overeen-
stemming met de verwachtingen geweest zijn? Aan dit vermoeden wordt
enige basis gegeven, als het gaat over de kontaktfrekwentie van het
front-personeel met de leden van de staf. Hierop zal later worden
teruggekomen (par. 5.3.).

5.3. Kommunikatie.
In een op aktivering gerichte inrichting is er sprake van een gekom-

pliceerde werksituatie; het werkproces vindt niet met routine of ge-
mechaniseerd plaats. Ten einde voldoende informatie te verkrijgen,
die nodig is om in het kader van afwisselende situaties juiste beslis-
singen te nemen, is het noodzakelijk dat er open kommunikatiekanalen
bestaan. De beslissingen van de verschillende funktionarissen en organi-
satorische segmenten moeten op elkaar afgestemd worden en hiertoe
is kommunikatie een gewichtig middel. In de vorige paragraaf is er
reeds op gewezen, dat verschillende overlegvormen noodzakelijk zijn
om koardinatie te bewerkstelligen. Door kommunikatie wordt de moge-
lijkheid geboden gemeenschappelijke gedachten over organisatorische
doeleinden, waarden en procedures te verkrijgen. Hieraan moet -
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door het onregelmatige werkproces - grote betekenis worden toe-
gekend. De juiste benadering en behandeling der pupillen is niet slechts

afhankelijk van de technische vaardigheid van de verschillende funktio-
narissen, doch ook van het patroon van kommunikatieve relaties tussen
de organisatorische groeperingen. Bij de bestudering van kommunikatie
kunnen een aantal dimensies worden onderscheiden. Welke is de
kwantiteit, de frekwentie van kommunikatie? Op welk onderwerp heeft
kommunikatie betrekking? (het kwalitatieve element). In inrichtingen
met een flexibele technologie zal, volgens onze hypothese frekwent
over de behandeling van de pupillen en het paviljoensgebeuren overlegd
worden. Voorts is de richting van de kommunikatiestroom relevant.
Deze zal naast neerwaarts, ook opwaarts en horizontaal zijn.

Ook in inrichtingen met een routine technologie is kommunikatie
belangrijk. Op grond van het voorspelbare, volgens routine verlopende
werkproces zal de informatie die op de pupil betrekking heeft, geringer
zijn dan in inrichtingen met een flexibele technologie. De richting van
de kommunikatie zal primair van vertikale aard zijn en zal voornamelijk
op werkprocedures betrekking hebben. Onder de paviljoensgenoten
onderling zal een sterk sociaal-emotioneel getinte uitwisseling van
gedachten plaatsvinden. De kontaktfrekwentie met stafleden zal ge-
ringer zijn dan in inrichtingen met een flexibele technologie.

In de vragenlijst zijn vragen opgenomen, die inzicht in de dimensies
van kommunikatie moeten geven. Deze vragen en de beantwoording
ervan zullen achtereenvolgens aan de orde worden gesteld. Eerst wordt
een globale schatting over de kwaliteit der opwaartse kommunikatie
met behulp van de stelling „Ik voel me vrij om werkproblemen met
mijn direkte superieur te bespreken" (vraag 22-1) verkregen. In A
voelt 77% van de paviljoenshoofden en 85% van de leidsters zich vrij
om werkproblemen met hun direkte superieur te bespreken. In B geldt
dit voor 83% resp. 55%. Deze percentages zijn relatief  hoog, 115)

waarbij de leidsters in B uit de toon vallen. Het gemak waarmee leid-
sters in B hun werkproblemen met hun chef bespreken is duidelijk
geringer dan dat van hun kollega's in A. De relatief hoge percentages
ten aanzien van de kwaliteit der opwaartse kommunikatie met de
direkte superieur zijn in overeenstemming met de relatief hoge gemid-
delde werkoverleg-scores, zoals we die in de vorige paragraaf weer-
gegeven hebben. Aan de hand van de vraag naar werkoverleg is na-

115)   In een onderzoek   in een Nederlands bedrijf heeft    3 1%    van de werknemers
ebnzelfde mening. Philipsen H., op. cit.. p. 93. In een onderzoek in een bedrijf
uit   de V.S. heeft   51 %   van de werknemers   en   67%   van de voorlieden eenzelfde
mening. Likert R ., Nieuwe wegen voor leiding en organisatie, Amsterdam, 1970,
p. 58.
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gegaan in hoeverre er bijeenkomsten of gelegenheden zijn, waarbij
ondergeschikten vrijuit de gang van zaken met hun direkte superieur
kunnen bespreken. In het kader van werkoverleg vindt derhalve op-
waartse kommunikatie plaats.

Naast deze inleidende vraag over kommunikatie zijn een aantal meer
toegespitste vragen aan de respondenten voorgelegd. Enkele vragen
betreffen de kommunikatie met de direkte superieur (het paviljoens-
hoofd, resp. een direktielid). Hierbij worden de volgende thema's aan
de orde gesteld: vindt men in het algemeen de informatie voldoende
of niet, over welk soort onderwerpen wordt gepraat en hoe vaak?
Daarna wordt getracht aan de hand van enige vragen de informele
kommunikatiekanalen te traceren. Met wie, waarover en hoe vaak
praat men tijdens informele, alledaagse gebeurtenissen? Voorts worden
de kommunikatieve relaties van de leidsters en de paviljoenshoofden
enerzijds met de stafleden anderzijds aan de orde gesteld. Aan dit
drietal vraagstukken zal nader aandacht worden besteed.

Wat de kommunikatie met de direkte superieur betreft is gevraagd in
welke mate diens informatie voldoende wordt bevonden. Aan de
leidsters en de paviljoenshoofden is de volgende vraag voorgelegd.
„Wat vindt U, in het algemeen van de informatie die U van Uw
direkte superieur ontvangt?" (vraag 23). Voor de beantwoording van
deze vraag zijn vijf antwoordkategorieen ontworpen, die varieren van
„ik vind deze informatie zeer onvoldoende" (waarvoor 1 punt wordt
toegekend) tot en met „ik vind deze informatie zeer voldoende" (waar-
voor 5 punten worden toegekend). De antwoorden op deze vraag
leveren de volgende gemiddelde scores op.

Tabel 26.
Gemiddelde score voor de waardering van de kommunikatie die van de direkte
superieur ontvangen wordt, voor paviljoenshoofden en leidsters in A en B.

A        B

paviljoenshoofdbn 3.23 3.58

leidsters 3.68 3.47

De gemiddelde scores lopen niet erg uiteen. In A achten de paviljoens-
hoofden de informatie van hun direkte superieur minder goed dan de
leidsters de informatie van hun paviljoenshoofd.

Vraag 24 van de vragenlijst tracht de opwaartse kommunikatie met
de direkte superieur te achterhalen. Hoe vaak spreekt men met hem
over vijf, met name genoemde onderwerpen? De antwoordpercentages
van de leidsters en hun hoofden in beide inrichtingen worden in tabel 27

weergegeven.
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In het voorafgaande hoofdstuk is het begrip rol gedefinieerd als het
gedrag, dat van iemand verwacht wordt die een bepaalde positie
inneemt. Behoren bepaalde soorten kommunikatief gedrag tot de rol
van de leidster en het paviljoenshoofd? Van welke kommunikatie-
thema's mag verwacht worden dat ze in gesprekken van leidsters, resp.
paviljoenshoofden met hun superieur zullen worden aangesneden? Als
f 60% van de respondenten zegt over een bepaald onderwerp „1x per
week of vaker" met hun superieur te overleggen - een betrekkelijk
arbitrair kriterium -, kan gezegd worden dat het betreffende gespreks-
thema tot het rolgedrag van de leidster, resp. van het paviljoenshoofd
behoort. Van de leidster, resp. het paviljoenshoofd mag worden ver-
wacht, dat zij het thema in de kontakten met de superieur aan de orde
zal stellen; het heeft een zich herhalend en derhalve een voorspelbaar
karakter. Met behulp van dit kriterium kan tabel 27 als volgt worden
geinterpreteerd.

Tabel 27.
Antwoordpercentages op de vraag „Hoe vaak en over welke onderwerpen praat U
met Uw onmiddellijke superieur?" voor de paviljoenshoofden en de leidsters in
A en B.

A           B

pav. leid- pav. leid-

hoofden sters hoofden sters

1.   Over de behandeling van de pupillen.
nooit                                                      16             5             8             4
1 of 2x per maand                           39         11           8         32
1x per week of vaker                    45        83        84        64

2. Over algemene zaken die het pavil-
joen betreffen.
nooit                                                  19            6           --            8
1 of 2x per maand                           61         15         -         26
1x per week of vaker                     19        79       100        63

3. Over algemene zaken die de inrich-
ting als geheel betreffen.
nooit                                                      48           21            --           26
1 of 2x per maand                             42          34          50         42
1x per week of vaker                       9        44        50        28

4. Over de arbeidsvoorwaarden
(lonen, werktijden e.d.)
nooit                                                      58           28            50           52
1 of 2x per maand                           35         48         50         38
1x per week of vaker                      6        22        -         8

5. Over mbnsen, dingen en gebeurte-
nissen buiten de inrichting.
nooit                                                            65             16               8             20
1 of 2x per maand                           26         13         50         23
1x per week of vaker                     10        71        42        55
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Praten over de behandeling van de pupillen met de superieur kan bij
beide groepen respondenten van B tot het rolgedrag gerekend worden.
Dit geldt voor de paviljoenshoofden in sterkere mate dan voor de
leidsters. Het is duidelijk dat dit ook - in sterke mate - voor de
leidsters van A geldt. Het is echter niet op hun paviljoenshoofden van
toepassing. In het kader van hun rolgedrag praten zij niet met hun
direkte  chef  over  de  behandeling  van  de  pupillen.  Van  hen  praat  116
gedeette zelfs nooit met hun direkte chet over dit onderwerp. (Hyp.
IV-3)

Globaal wordt eenzelfde beeld van het tweede onderwerp verkregen.
Beide groepen in B rekenen het tot hun taak over algemene zaken
die het paviljoen betreffen met hun superieur van gedachte te wisselen.
Uiteraard - zou men welhaast zeggen - geldt dit te meer voor de
hoofden der paviljoenen. Dit gespreksthema komt ook bij de leidsters
van A frekwent voor. Het geldt evenwel niet voor de paviljoenshoolden
van A (Hyp. /T/-3). Praten over algemene zaken betreffende het
paviljoen komt bij hen in hun kontakten met hun direkte chef weinig
frekwent voor. Een opzienbarende bevinding!

Wat de kommunikatiefrekwentie over algemene zaken die de inrich-
ting als geheel betreffen aangaat, moet opgemerkt worden, dat dit
thema niet in het rolgedrag van de leidsters en hun hoolden voorkomt.
(Hyp. IV-3). De hoogste score wordt door de paviljoenshoofden van B
gehaald, doch de hoogte voldoet niet aan het geformuleerde kriterium.

Het thema van de arbeidsvoorwaarden behoort kennelijk niet tot
het kommunikatieve rolgedrag van de groepen respondenten. Als men
in een zwakzinnigeninrichting werkt, weet men wat betreft het salaris,
de werktijden, de vrije dagen etc. duidelijk waar men aan toe is en
hierover behoeft nauwelijks onderhandeld te worden.

Praten over mensen, dingen en gebeurtenissen buiten de inrichting
is het laatste onderwerp dat in deze vraag wordt aangesneden. Het
blijkt niet tot het zich herhalende gedragspatroon van de respondenten
te behoren. Hierop bestaat echter 66n uitzondering: in het rolgedrag
van de leidsters in A is het wel begrepen. De leidsters praten vaak met
hun hoofden over alledaagse zaken, die niet op het inrichtingsgebeuren
betrekking hebben. Bij de behandeling van de invloedsstruktuur is
melling gemaakt van een duidelijke caesuur tussen het paviljoens-
personeel en de direktie- en staffunktionarissen van A. In de ruimtelijk
gespreide, autonome paviljoenen in A wordt frekwent over „koetjes en
kalfjes" gepraat. Het personeel dat op de paviljoenen werkzaam is,
probeert een leuke, gezellige groep met elkaar te vormen. De nieuwtjes
die de leidsters elders hebben opgedaan, worden met hun hoofd uit-
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gewisseld en besproken. De paviljoenshoofden hebben hier geen be-
zwaar tegen. Dit is alleszins begrijpelijk.

Immers, ten aanzien van de vijf behandelde gespreksonderwerpen
behalen de paviljoenshoofden van A steeds zeer lage scores. Zij praten
zelfs met hun direkte superieur zelden over algemene zaken die hun       i
paviljoen of de inrichting als geheel betreffen. Dit zijn toch onder-
werpen die problemen opleveren en waarover zij op zinvolle manier
met hun direkte superieur kunnen overleggen. Er is sprake van een
duidelijke kommunikatie-caesuur tussen de superieur van de pavitioens-
hoofden  en  het  front-personeet  van  A.   (Hyp.   IV-3)  Het  gevolg  hiervan
is, dat het paviljoenshoofd primair belangstelling heeft voor hetgeen er
op het paviljoen gebeurt. Hij zal frekwent over allerhande onderwerpen
met zijn leidsters en eventueel met zijn kollega's praten. Dit alles zal
een vriendschappelijke, leuke sfeer op het paviljoen ten goede komen.

Kan deze laatste konkluderende opmerking met behulp van de vragen-
lijst nader worden getoetst? In de vragenlijst is de volgende vraag
opgenomen. „Als mensen samenwerken, praten ze over hun werk, hun
persoonlijke belangstelling en andere zaken die al of niet op het werk
betrekking hebben. En, gewoonlijk praten mensen met bepaalde per-
sonen meer dan met anderen. Denk aan die persoon in de inrichting
met wie U gewoonlijk het meeste praat. Dit is dus 66n persoon" (vraag
29). Aan de hand van deze vraag wordt getracht de informele kom-
munikatielijnen op te sporen. De vraag informeert verder over welke
onderwerpen en hoe vaak de respondent met deze persoon praat.
Tevens wordt gevraagd naar de positie (welk organisatorisch niveau)
die de betreffende persoon inneemt. Deze vraag is aan de direktie/staf,
de paviljoenshoofden en de leidsters van beide inrichtingen voorgelegd.
De antwoorden worden in tabel 28 weergegeven.

Allereerst moet worden opgemerkt, dat ten aanzien van onder-
werpen die in de tabel aangeroerd worden, de percentages nagenoeg

alle hoger zijn, dan in de voorafgaande tabel (tabel 27). In de infor-
mele, alledaagse kontakten wordt meer over deze onderwerpen gepraat
dan in de kontakten met de direkte superieur.

Als we de gespreksthema's afzonderlijk bekijken, wordt het volgende
beeld verkregen. Over de behandeling der pupillen wordt door alle
groepen respondenten van beide inrichtingen tijdens informele gelegen-
heden frekwent gesproken. (Hyp. IV-2) Uit de beantwoording van
deze vraag mag gekonkludeerd worden, dat in de kontakten met de
persoon met wie gewoonlijk het meeste wordt gepraat, het thema van
de behandeling der pupillen vaak wordt aangesneden. Eenzelfde rede-
nering is op het tweede gespreksthema van toepassing. In informele
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gesprekken wordt vaak gesproken over algemene zaken die het pa-
viI joen betreffen. Dit geldt voor alle groepen respondenten van beide
inrichtingen. (Hyp. IV-2)

Tabel 28.

Antwoordpercentages op de vraag „Als mensen samenwerken, praten ze over hun
werk, hun persoonlijke belangstelling en andere zaken die al of niet op het werk
betrekking hebben. En, gewoonlijk pratan mensen met bepaalde personen meer dan
met anderen. Denk aan die persoon in de inrichting met wie U gewoonlijk het
meeste praat. Dit is dus 66n persoon. Hoe vaak en over welk van de volgende
onderwerpen praat   U   met deze persoon?"   door de direktie/ staf, de paviljoens-
hoofden en de leidsters van A en B.

A           B

dir/ pav. leid- dir/ pav. leid-

staf hfd. sters staf hfd. sters

1. Over de behandeling van de pu-
pillen.
nooit - -5 4 1 7 3
1 of 2x per maand 17 6 6    14     8     6

1 x per week of vaker                    83     94     89     82     75      90

2. Over algembne zaken die het pa-
viljoen betreffen.
nooit -355-2
1 of 2x per maand                  17     13     8 23 25     8

1 x per week of vaker                    83     85     87     73     75     90

3. Over algemene zaken  die  de  in-
richting als geheel betreffen.
nooit       -- -- 9 5 -- 10
1 of 2x per maand --    52    32    14    33    35

1 x per week of vaker 100    48    58    82    67    53

4. Over de arbeidsvoorwaarden
(lonen, werktijden e.d.)
nooit      33 19 15 36 33 29
1 of 2x per maand                 42    52    54    59    58    47
1x per week of vaker                    25     28     29 - 8    22

5. Over mensbn, dingen en gebeur-
tenissen buiten de inrichting.
nooit -         19           8 - 17     2
1 of 2x per maand                 17    13     6    14     8     5
1x per week of vaker                    82     68      85     86     75     91

Praten over algemene zaken die de inrichting als geheel betreffen is
- begrijpelijkerwijze - bij de direktieistaf gebruikelijk. In hun dage-
lijkse kontakten wordt hierover veel gepraat. Dit is op beide inrich-
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tingen van toepassing. Voorts blijkt dat de paviljoenshoofden van B
zich aangetrokken voelen over dit onderwerp met de persoon met wie
ze het meeste praten van gedachte te wisselen. Ook nu blijkt, dat
arbeidsvoorwaarden een weinig geliefd gespreksthema is. Praten over
mensen, dingen en gebeurtenissen van buiten de inrichting geschiedt
frekwent door alle respondenten van beide inrichtingen. (Hyp. IV-2)

Als we de gegevens uit deze tabel overzien, valt het op dat de
„kollega"-groeperingen van de andere inrichting grotendeels hetzelfde
kommunikatieve gedragspatroon vertonen, als het gaat over de infor-
mele kontakten tussen de respondenten en de persoon met wie hij het
meeste praat. Hierop bestaat slechts 66n uitzondering, die echter niet
zonder betekenis is: in de alledaagse kontakten praten de paviljoens-
hoofden van B vaker over algemene zaken die de inrichting als zodanig
aangaan dan hun kollega's van A. De hoofden van B voeten zich
kennelijk meer bij het totale inrichtingsgebeuren betrokken. Met be-
trekking tot de paviljoenshoofden van A kan gekonstateerd worden,
dat de kommunikatiefrekwenties, zoals die uit deze tabel blijken, aan-
zienlijk hoger zijn dan die uit de voorafgaande. Met wie (van welk
organisatorisch niveau) praten de paviljoenshoofden over de vermelde
gespreksthema's? Met het paviljoenspersoneel, zoals in het voorgaande
geopperd? Deze vraag is tevens aan de direktie/staf en aan de leidsters
voorgelegd.

Ten einde de richting van de informele kommunikatielijnen te achter-
halen is in de vragenlijst het volgende punt aan de orde gesteld. „Welke
positie in de inrichting heeft deze persoon met wie U het meeste praat?

.

(vraag 29b). Bij de beantwoording van de vraag kan aangegeven wor-
den of de betreffende persoon een positie van lager, van hetzelfde of
van hoger niveau heeft; bij de laatste antwoordmogelijkheid kan tevens
aangeduid worden of deze persoon weI of niet de onmiddellijke su-
perieur is.

Een eerste bevinding is, dat de informele kommunikatielijnen primair
horizonmal verlopen. De meeste positiebekleders geven te kennen, dat
zij in de alledaagse gang van zaken het meeste praten met iemand die
een positie op hetzelfde niveau heeft als de respondent. Dit geldt voor
de direktie/staf van heide inrichtingen, hoewel sterker voor A (92%),
dan voor B (68%). Voor de direktie/staf van B is het opvallend, dat
23% van hen het meeste praat met iemand die een positie op lager
niveau heeft. In A wordt dit door geen enkel lid van de direktie/staf
gedaan.

Tevens kan worden gekonstateerd, dat de leidsters voornamelijk
horizontaal kommuniceren. Dit is zowel in A (72%) als in B (80%)
gebruikelijk. Wat de leidsters van A betreft is het ook interessant te
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bemerken, dat 27% van hen in de informele sfeer het meeste met hun
paviljoenshoofd praat. Deze bevinding is in overeenstemming met het-
geen omtrent werkoverleg en omtrent de vrijheid waarmee de leidsters
hun werkproblemen met hun paviljoenshoofd bespreken, is gekon-
stateerd.

Voor de direktie/staf, alsmede voor de leidsters geldt derhalve dat
hun informele kommunikatiestroom primair horizontaal loopt. Dit geldt
enigermate voor de paviljoenshoofden van A (58%). Een tamelijk
groot gedeelte van hen (35%) praat het meest met iemand die een
lagere positie inneemt dan de respondent zelf heeft. Deze konstatering
is in B nog duidelijker. Bij de paviljoenshoofden van B verloopt de
informele kommunikatie minder horizontaal (33%) dan neerwaarts
(50%). De hoofden van de gespreide paviljoenen zoeken in belangrijke
mate kontakt met funktionarissen van het eigen paviljoen. Een niet
onbelangrijke konstatering is tevens dat 17% der paviljoenshoofden
van B het meeste met hun direkte superieur praat. Deze laatste bevin-
ding neemt evenwel niet weg, dat de paviljoenshoofden van beide
inrichtingen verreweg de hoogste percentages neerwaartse kommuni-
katie behalen. De paviljoenshoofden praten tijdens informele gelegen-
heden het meest met hun kollega's en leidsters van hun paviljoen.
Dit alles draagt bij aan de vriendschappelijke sfeer in het paviljoen.
Deze konstatering is in overeenstemming met het hiervoor uitgesproken
vermoeden 116).

Het derde vraagstuk dat in het kader van kommunikatie behandeld

119 Het is illustratief de in dit onderzoek verkregen gegevens te vergelijken met
de resultaten van ebn onderzoek naar de kommunikatie-problematiek in algemene
ziekenhuizen. Als we de thema's bekijken die in de gesprekken van de verpleeg-
sters (c.q. leidsters) met hun hoofdverpleegsters (c.q. paviljoenshoofd) worden aan-
gesneden, kunnen duidelijke verschillen worden gekonstateerd. In zwakzinnigbn-
inrichtingen praten leidsters gemakkelijker met hun superieur. Zij praten over de
volgende onderwerpen: de behandeling van de pupillen, algemene paviljobns-
aangelegenheden, gebeurtenissen buiten de inrichting en persoonlijke problemen.
In een algemebn ziekenhuis praten de verpleegsters nauwelijks over onderwerpen
buiten de eigen verpleegeenheid en over persoonlijke problemen. De kommunikatie
tussen beiden is niet erg open, terwijl dit juist in het kader van het therapeutisch
gedrag van de verpleegsters als bijzonder belangrijk wordt gekenschetst. Ook met
betrekking tot de kommunikatie tussen verpleegsters-stafledlen en verpleegsters
onderling zijn duidelijke verschillen tussen algemene ziekenhuizen en zwakzin-
nigeninrichtingen aanwezig. De - wellicht weinig opzienbarende - konklusie
ligt voor de hand, dat tussan beide instellingen duidelijk van elkaar afwijkende
processen plaatsvinden, die tot andere strukturele kenmerken aanleiding geven.
(In het kader van werkoverleg is hierop ook reeds gewezen.) De kommunikatie-
problematiek en de effekten ervan in een algemeen ziekenhuis wordt beschrevbn
in: Cassee E. Th., Kommunikatie en therapeutisch gedrag, Tijdschrift voor zieken-
verpleging, I, nr. 10, 12 mei; II, nr. 11, 26 mei, III, nr. 12, 9 juni 1970.

125



zou worden, is dat van de kommunikatie der leidsters en paviljoens-
hoofden met staffunktionarissen. Hieromtrent zijn een viertal vragen
voorgelegd, welke nu aan de orde zullen worden gesteld. In het tweede
hoofdstuk is er op gewezen, dat de informatie die op paviljoensniveau
aanwezig is aan de stafleden moet worden doorgegeven. Hierdoor
wordt de mogelijkheid geschapen dat het paviljoenspersoneel bij het
opmaken van een behandelingsplan voor een pupil een inbreng heeft.
Ten einde te achterhalen of het front-personeel met stafleden overleg
pleegt is de volgende vraag aan de paviljoenshoofden en leidsters van
A en B voorgelegd. „Hebt U in de afgelopen maand met een staflid
gepraat? Indien ja, hoe vaak?" (vraag 25a en 25b). De antwoorden
op deze vraag zijn in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 29.

Antwoordpercentages op de vraag „Hebt U in de afgelopen maand met een staflid
gepraat? Indien ja, hoe vaak?" voor de paviljohnshoofden en leidsters van A en B.

A B

pav. pav.
leidsters leidsters

hoofden hoofden

neen                          16          67          -          22

1 of 2x per maand                32            17            -            21
1x per week of vaker           48           15          100          57

De verschillen in de antwoordpercentages tussen beide inrichtingen zijn
opvallend. In B vindt aanzienlijk meer opwaartse kommunikatie met
stafleden plaats dan in A en dit geldt voor beide groepen respondenten.
De paviljoenshoofden van A hebben frekwenter kontakt met stafleden
dan de leidsters. Op grond van het in het begin van deze paragraaf
geformuleerde kriterium kan evenwel niet gezegd worden, dat in het
rolgedrag van de paviljoenshoofden het overleggen met stafleden is
begrepen. Het percentage leidsters van A. dat frekwent met stalleden
kontakt heeft, is bijzonder laag en rechtvaardigt de volgende konklusie:
het rolgedrag van de leidsters wordt niet gekenmerkt door het feit dat
met staffunktionarissen wordt overlegd. Het rolgedrag van de pavil-
ioenshoofden van B daarentegen impliceert duidelijk dat met stafleden
gesproken wordt. De kommunikatiefrekwentie van de leidsters met
stalleden is ook in B geringer dan van hun direkte superieuren. De
frekwentie   is   echter   aanzienlijk   hoger    dan   van   hun   kollega's   van   A.
De hoogte van het percentage is zodanig, dat gekonkludeerd mag
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worden, dat het rolgedrag van de leidsters er naar tendeert dat met
stalleden overleg gepleegd wordt. (hyp. IV-3).

Aan de direktie/staf is een vraag naar de kontaktfrekwentie met het
paviljoenspersoneel gesteld. Deze luidt als volgt: Hebt U de afgelopen
maand met iemand van het verplegend personeel gepraat?" (vraag 4
uit de vragenlijst direktie/staf). Deze vraag wordt door alle responden-
ten van beide inrichtingen positief beantwoord. Als nader gevraagd
wordt hoe vaak men met een paviljoenshoofd, resp. een leidster heeft
gepraat, komt in beide inrichtingen hetzelfde antwoordpatroon naar
voren: ruim 90% zegt dat ze 1x per week of vaker met iemand van
beide groepen funktionarissen gepraat hebben. Dit resultaat is niet erg
opzienbarend, daar in de vraag geen onderscheid gemaakt wordt tussen
formele en informele bijeenkomsten. Het ligt uiteraard voor de hand
dat direktie- en stafleden - al of niet incidenteel - met een pavil-
joenshoofd en/of leidster praten.

De kommunikatie van het paviljoenspersoneel behoeft niet slechts op
verbale wijze plaats te vinden, zij kan ook schriftelijk geschieden. Op
de paviljoenen kunnen observatierapporten van de pupillen gemaakt
worden. Als voor een pupil een (verandering van een) behandelingsplan
moet worden opgesteld, kunnen dergelijke rapporten belangwekkende
informatie verschaffen. Met behulp van de volgende vraag is getracht
te achterhalen of er op het paviljoen rapporten worden gemaakt en
of de respondenten denken, dat de stafleden voldoende aandacht aan
deze rapporten schenken. De vraag luidt „Worden er weI eens door
het verplegend personeel rapporten over pupillen voor de stafleden

gemaakt? Zo ja, vindt U , dat de stafleden voldoende aandacht aan
deze rapporten schenken?" (vraag 27a en 271,). Deze vraag is aan de
direktie/staf, de paviljoenshoofden en de leidsters van beide inrichtingen
voorgelegd.

Op grond van de antwoorden op deze vraag moet allereerst vast-
gesteld worden, dat in beide inrichtingen rapporten door het paviljoens-
personeel worden gemaakt. Dit wordt door alle direktie- en stafleden
en paviljoenshoofden van beide inrichtingen bevestigd. Slechts 3%
resp. 2% van de leidsters van A en B zegt, dat dergelijke rapporten
niet worden gemaakt. In de beoordeling van het gebruik van de
rapporten door de stafleden geeft de volgende tabel inzicht.
In A zegt een groot gedeelte van de direktie/staf, dat de stafleden

(zeer) veel aandacht aan de gemaakte rapporten schenken. Dit percen-
tage is hoger dan dat van de beide andere groepen respondenten van
A. In B geven de drie groepen respondenten te kennen, dat de stafleden

(zeer) veel aandacht aan de rapporten schenken. De direktie/staf heeft
het laagste percentage; hierbij moet echter gelet worden op het feit, dat
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Tabel 30.
Antwoordpercentages op de vraag „Worden er wel eens door het verplegend
personeel rapporten over pupillen voor de stafleden gemaakt? Vindt U dat de
stafleden voldoande aandacht aan deze rapporten schenken?" voor de direktie/
staf, de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B.

A           B

dir/      pav.     leid-'    dir/      pav.     leid-
staf hfd. sters staf hfd. sters

de stafteden besteden er (zeer) veel aan-
dacht aan                              75    48    47    68    83    72

de stafleden besteden er enigszins aan-
dacht aan                              17    42    38    14    17    19

de stafteden bestedtn er (helemaal) geen
aandacht aan -66---

18% van de direktie/staf de vraag naar de evaluatie van de rapporten
niet heeft beantwoord. Op grond van de vraag inzake de schriftel#ke,
opwaartse kommunikatie met de stafleden luidt de konklusie, dat in
beide inrichtingen rapporten over de pupillen worden gemaakt, doch
dat de drie groepen respondenten van B (wellicht met uitzondering
van de direktielstaf) de aandacht die de stalleden aan de rapporten
schenken positiever evalueren. (hyp. IV-3)

Er moet niet slechts een opwaartse kommunikatiestroom vanuit de
paviljoenen naar de stafleden plaatsvinden, doch tevens moet de op
de pupil betrekking hebbende deskundigheid die op stafniveau bestaat
aan de front-funktionarissen worden doorgegeven. Aan de drie groepen
respondenten van beide inrichtingen is gevraagd hoe men denkt over de
informatie die de stafleden verstrekken over de pupillen. In de vragen-
lijst komt de volgende vraag voor: „Vertellen de stafleden veel, iets of
weinig aan het verplegend personeel over de toestand en de behoeften
van de pupillen?". Bij de beantwoording van de vraag kan uit vijf
antwoordmogelijkheden worden gekozen. Als de respondent het eens
is met de antwoordmogelijkheid „de stafleden vertellen helemaal niets"
wordt hieraan de waarde 1 toegekend. Antwoordt men „de stafleden
vertellen zeer veel" dan worden 5 punten gegeven. Door deze procedure
is het mogelijk een „gemiddelde door de staf verschafte informatie
score" te berekenen. De resultaten van deze bewerking worden in de
volgende figuur weergegeven.
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Figuur  10.
„Gemiddelde door de staf verschafte informatie scores" voor de drie groepen
respondenten van A en B.

A                        B
5                      5_

4                        4_

3                       3_

2                                       2

1- 3.55 3.20 2.69 1- 3.91 3.75 3.31

d/st.           ph            1                       d/st.           ph            1

Als we de scores van de verschillende groepen respondenten bekijken,
blijkt dat, als de direktie/staf, de paviljoenshoofden en de leidsters van
A en B onderling worden vergeleken de drie groepen respondenten
van B steeds een hogere score behalen dan hun kollega's van A.
In B wordt door de stalleden duidelijk meer over de toestand en de
behoeften   van   de    pupillen   aan   het    front-personeel    verteld    dan    in   A.
(Hyp. IV-1) Een andere bevinding is, dat de hoogte van de scores
afneemt, naarmate het hiararchische niveau daalt. Dit kan in beide
inrichtingen worden gekonstateerd. De direktie/staf behaalt steeds de
hoogste score, terwijl de leidsters de laagste hebben. De direktie/staf
vindt, dat de stafleden meer aan het paviljoenspersoneel over de pupil-
len vertellen dan de leidsters die vinden, dat de staffunktionarissen
minder op de pupil gerichte informatie verstrekken. Voorts moet gelet
worden op het feit, dat de verschillen in de scores van de kollega-
respondenten van A en B groter zijn, naarmate het hiararchische niveau
daalt. De score van de direktie/staf van A verminderd met de score
van de direktie/staf van B is 0.36. Voor de paviljoenshoofden is dit
verschil 0.55 en voor de leidsters 0.62. Naarmate het hiErarchische
niveau daalt, wordt de op de pupil gerichte informatie die door de
stafleden aan het paviljoenspersoneel wordt meegedeeld in A negatiever
beoordeeld dan in B. De leidsters van A hebben duidelijk negatievere
opvattingen omtrent hetgeen de stafleden over de pupillen vertellen dan
hun direktie/staf. De verschillende organisatorische groeperingen van
A hebben derhalve een geringere mate van konsensus over de door de
stafleden verschafte informatie dan de groeperingen van B.
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5.4. Leiderschap.
In het voorafgaande theoretisch hoofdstuk zijn ten aanzien van

leiderschap de volgende veronderstellingen geponeerd, In inrichtingen
met een routine technologie zal het instrumentele aspekt van leider-

schap zowel bij de paviljoenshoofden als bij hun superieur relatief veel
voorkomen, terwijl in inrichtingen met een flexibele technologie beide
funktionarissen een geringe mate van instrumenteel leiderschap kunnen
vertonen. De sociale dimensie van het leiderschapsgedrag in inrichtingen
met een routine technologie zal bij de paviljoenshoofden frekwent aan-
wezig zijn (de gevende vorm); dit zal bij hun superieuren minder het
geval zijn. Het sociale aspekt van leiderschap zal in inrichtingen met
een flexibele technologie bij beide groeperingen overheersen (de vra-
gende vorm).

Voor de meting van het leiderschap is in dit onderzoek de volgende
procedure gevolgd. Aan ondergeschikten worden een aantal uitspraken
voorgelegd. Ten einde het leiderschapsgedrag van het paviljoenshoofd
te achterhalen, worden derhalve vragen aan de leidsters voorgelegd;
aan de paviljoenshoofden worden vragen gesteld om het leiderschaps-
gedrag van hun superieur (een direktielid) op te sporen. Vraag 15 van
de vragenlijst bevat 16 uitspraken over mogelijke gedragingen van de
direkte superieur. Deze uitspraken zijn ontleend aan een artikel van
Philipsen, dat in het speciale leiderschapsnummer van „Mens en Onder-
neming" is gepubliceerd 117). Voor het onderhavige onderzoek zijn de

zg. „lange" schalen voor sociaal en instrumenteel leiderschap gebruikt.
In tabel 31 zijn de 16 uitspraken weergegeven. De uitspraken met
oneven nummers hebben betrekking op de sociale dimensie en de
uitspraken met de even nummers op het instrumentele aspekt van
leiderschap. De ondervraagde moet antwoord geven door de mate te
noemen waarmee een bepaalde gedraging door de superieur wordt ten
toon gespreid.

Ter berekening van een gemiddelde zijn aan de antwoorden „altijd",
„vaak", „soms", „zelden" en „nooit" de waarden 5, 4, 3, 2 en 1 toe-
gekend. Voor de uitspraken 9, 11 en 13 zijn de waarden tegengesteld,

daar ze negatief geformuleerd zijn. De vragen omtrent leiderschap zijn
aan de paviljoenshoofden en de leidsters van beide inrichtingen voor-
gelegd. In tabel 30 zijn de gemiddelde scores van de groepen respon-
denten weergegeven.

Als we de hoogste en de laagste gemiddelde score voor iedere groep

respondenten afzonderlijk bekijken, moet het volgende worden op-

117) Philipsen H., Het meten van leiderschap, Mens en Onderneming, jrg. 19, nr. 3,
mei 1965, 8 153-171.
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Tabel   31.
Gemiddelde scores inzake leiderschapsgedrag van de onmiddellijke superieur, voor
de paviljoenshoofden en leidsters van A en B.

A           B

Hij/ zij mijn direkte superieur pav. leid- pav. leid-

hoofden sters hoofden sters

1. zorgt ervoor, dat je je op je gemak
voelt als je met hem praat. 3.71 4.31 4.08 3.52

2. geeft kritiek op slecht werk. 2.97 3.64 3.08 3.45

3. is vriendelijk en staat open voor al
zijn personeel. 3.74 4.49 4.17 3.75

4. spoort langzame werkers aan tot
grotere inspanning. 3.39 3.24 3.08 3.19

5. probeert de verhouding tussen zijn
mensen en de mensen die bovbn
hem staan zo goed mogelijk te
doen zijn. 3.81 4.38 4.33 3.90

6. vraagt opofferingen van zijn men-
sen in het belang van het gehele
paviljoen. 3.81 3.92 3.25 3.53

7. geeft uiting aan zijn waardering als
een van zijn mansen goed heeft ge-
werkt. 3.00 3.37 3.42 2.85

8. bepaalt in detail wat er moet ge-
beuren en hoe het rnoet gebeuren. 2.97 3.56 2.83 3.76

9. weigert uitleg te geven waarom iets
zus of zo moet. (-) 2.97 4.35 4.75 4.12

10. legt de nadruk op een snel tempo
in het werk. 2.65 2.21 2.33 2.57

11. geeft kritiek op mensen    waar    an-
deren bij zijn. (-) 4.03 3.99 3.75 3.64

12. staat er op, dat alles volgens vast-
gestelde regels gebeurt. 3.65 3.56 2.75 3.84

13. wijzigt het werk van zijn mensan
zonder eerst nnet hen te overleggen
(-) 3.32 4.19 4.17 3.82

14. dringt er op aan, dat het werk op
vastgestelde tijden gebeurt. 3.48 3.35 2.42 3.68

15. behandelt zijn mensen als zijn ge-
lijken. 3.45 4.17 3.33 3.19

16. let er op, dat iedereen zijn uiterste
best doet. 3.55 3.98 3.25 3.75
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gemerkt. De hoogste score van de paviljoenshoofden van A heeft be-
trekking op de bewering „mijn direkte superieur geeft kritiek op
mensen waar anderen bij zijn". Door de op deze bewering betrekking
hebbende puntenwaardering betekent dit, dat deze gedraging niet vaak
voorkomt, Volgens de samensteller van de schaal behoort deze uit-
spraak tot de sociale dimensie van leiderschap. De laagste score van
deze groepering heeft betrekking op de - tot het instrumentele aspekt
van leiderschap behorende - uitspraak, dat de superieur op een snel
tempo in het werk de nadruk legt. Dit komt dus minder frekwent voor.
Het is interessant te zien, dat de overige groepen respondenten ten
aanzien van deze uitspraak ook de laagste score behalen. De paviljoens-
hoofden en de leidsters zeggen, dat de superieur niet vaak op een snel
werktempo aandringt. De hoogste score van de leidsters van A betreft
de bewering, dat hun superieur vriendelijk is en openstaat voor al zijn
personeel. Deze bewering behoort tot het sociaal leiderschap. Deze
bevinding is begrijpelijk, als deze geplaatst wordt tegen de achtergrond
van hetgeen omtrent de kommunikatie van de leidsters met hun pavil-
joenshoofd in A is gekonstateerd. Voor de beide groepen respondenten
van B geldt, dat hun superieur zeer frekwent uitleg geeft waarom
bepaalde handelingen zus of zo moeten geschieden. Deze bewering
behoort tot het sociaal leiderschap.

In het kader van de ontwikkeling van de leiderschapschalen is een
grote hoeveelheid vragen met behulp van faktoranalyse tot beperkter
omvang gereduceerd. Door deze techniek wordt getracht een beperkt
aantal basisfaktoren te vinden, dat een groot gedeelte van de verschil-
len in de beantwoording der vragen kan verklaren. In de Nederlandse
versie van de schaal zijn 8 vragen (de oneven nummers) opgenomen
die sociaal leiderschap meten; 8 vragen (de even nummers) meten
instrumenteel leiderschap. Het is interessant na te gaan of en in hoe-
verre de beide leiderschapsdimensies in dit onderzoek als onderliggende
faktoren aanwezig zijn. Ten einde dit te achterhalen is faktoranalyse
(volgens de hoofdassenmethode met Varimax-rotatie) op de antwoorden
van de groepen respondenten van beide inrichtingen uitgevoerd. Bij
de weergave van de faktorladingen zijn die welke - absoluut gezien -
geringer zijn dan 0.30 achterwege gelaten. De resultaten worden in de
volgende vier tabellen weergegeven.

De uitspraken die sociaal leiderschap indiceren (de oneven nummers)
laden alle tamelijk hoog op faktor I. Deze kan derhalve als sociaal

leiderschap geinterpreteerd worden. De beweringen die instrumenteel
leiderschap indiceren (de even nummers) laden zonder uitzondering vrij
hoog op faktor II en deze kan derhalve als instrumenteel leiderschap
gekwalificeerd worden. De beide faktoren verklaren gezamenlijk 43%

132



Tabel 32.
Resultaten van de faktoranalyse (na rotatie) op de beweringen uit de leiderschaps.
schaal van de leidsters van B.

Itenl
Aanduiding inhoud van de vraag I      IInr.

1   stelt op gemak .81 -
2 geeft kritiek op slecht werk - .60
3    is vribndelijk .86 -
4    spoon aan - .65
5 probeert verhouding goed te doen zijn .69    -
6 vraagt opofferingen -        .46
7    uit waardering .58 -
8    bepaalt in detail wat en hoe --    .61

9 weigert uitleg -.41        -
10 lest nadruk op snel tempo - .58
11 geeft kritiek op mensen -.57 -
12   staat op vaste regels - .66
13    wijzigt werk zonder overleg -.50 -
14    staat op vastgestelde tijden - .58
15    mensen als gelijken .72 -
16   let op uiterste best - .72

Percentage variantie verklaard                                23   20

van de verschillen in de perceptie van leiderschapsgedrag tussen de
paviljoenshoofden in B. In vergelijking met onderzoekingen die van
hetzelfde meetinstrument gebruikmaken, mag dit percentage hoog ge-
noemd worden. De instrumentele dimensie van leiderschap komt in
deze studie duidelijker als afzonderlijke faktor naar voren dan uit
velerlei andere onderzoekingen blijkt 118).

De faktoranalyse bij de leidsters van A geeft een ietwat gekompli-
ceerder - overigens interessant - beeld te zien zoals uit de volgende
tabel mag blijken. (zie tabel 33)

Als bij de tweede faktor wordt begonnen, kan gekonstateerd worden
dat alle even nummers vrij hoog op deze faktor laden. Een oneven
nummer (7 - „geeft uiting aan zijn waardering als een van zijn mensen
goed heeft gewerkt") heeft op deze faktor ook een lading die groter
is dan 0.30. De grootte van de lading is evenwel te laag om er werkelijk
belang aan te hechten. Deze faktor kan duidelijk geinterpreteerd
worden als die welke instrumenteel leiderschap aanduidt. Deze ver-

118) Philipsen H., Idem, p. 162.

133



Tabel 33.
Resultattn van de faktoranalyse (na rotatie) op de beweringen uit de leiderschap-
schaal van de leidsters van A.

Item                                                                                                                                       IInr  Aanduiding van de inhoud van de vraag                 I

1   stelt op gemak -.78     -
2 geeft kritiek op slecht werk -   -.55
3   is vriendelijk -.84      -

4   spoort aan - -.68
5 probeert verhouding goed te doen zijn -.71      -

6 vraagt opofferingen -    -.57

7   uit waardering -.62 -.35

8   bepaalt in detail wat en hoe - -.70
9 weigert uitleg .51      --

10 legt nadruk op snel tempo .58 -.51

11 geeft kritiek op mensen .65      -

12   staat op vaste regels .48 -.33

13   wijzigt werk zonder overleg .71      --

14   staat op vastgestelde tijden .35 -51
15    mensen als gelijken -.77      -

16   let op uiterste best -            .59

Percentage variantie verklaard                              30      18

klaart 18% van de verschillen in perceptie van leiderschapsgedrag. Dit
mag betrekkelijk hoog genoemd worden.

Wat de eerste faktor betreft, moet opgemerkt worden dat alle on-
even nummers op deze faktor laden. Dit zou de konklusie rechtvaardi-
gen dat deze de sociale dimensie van leiderschap weergeeft. De moei-
lijkheid doet zich evenwel voor, dat de beweringen 10, 12 en enigermate
14 ook relatief hoog op deze faktor laden. Is deze bevinding verklaar-
baar?

De verklaring moet in de meso-sociale struktuur van A worden
gezocht. De drie uitspraken „legt de nadruk op een snel tempo in het
werk", „staat er op, dat alles volgens vastgestelde regels gebeurt", en
enigszins „dringt er op aan, dat het werk op vastgestelde tijden ge-
beurt" korreleren inhoudelijk negatief (c.q. positief) met de andere

positieve (c.q. negatieve) beweringen die laden op de eerste faktor.
Dit betekent, dat deze drie uitspraken negatief korreleren met die welke
sociaal leiderschap indiceren. De perceptie van de sociale dimensie van
het leiderschapsgedrag van de paviljoenshoofden van A gaat gepaard
met uitingen die noch op een snel werktempo, noch op vastgestelde
regels en tijden aandringen. In het voorafgaande hebben we gekonsta-
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teerd, dat er een scherpe caesuur in invloedsverdeling in A bestaat
tussen het paviljoenspersoneel enerzijds en de staf en de direktie ander-
zijds (p. 105). Voorts hebben we gezien, dat de leidsters van A
gemakkelijk met hun paviljoenshoofden praten en in het kader hiervan
wordt frekwent over aangelegenheden van buiten de inrichting gepraat.
(p. 121). De leidsters kunnen goed met hun superieuren opschieten.
Vanuit deze ervaring beantwoorden de leidsters de vragen omtrent het
leiderschapsgedrag van hun direkte chef. Ze hebben frekwent kontakt
met hem op de afzonderlijk gelegen paviljoenen. De stafleden zien ze
niet vaak. De gehele groep paviljoensfunktionarissen wil een leuk,
gezellig team vormen en hierbij past het naar hun opvatting niet, dat
het paviljoenshoofd de leidsters snel laat werken en dat de werkzaam-
heden volgens vastgestelde regels en tijdschema's worden verricht.

De leidsters verlangen van hun hoofd deze „gekombineerde" vorm
van sociaal leiderschap en het paviljoenshoofd komt hieraan tegemoet.
(de gevende vorm van sociaal leiderschap). Door de ruimtelijke speel-
ruimte en door de omstandigheid dat de top-funktionarissen zelden de
paviljoenen bezoeken, wordt hem hiertoe ook de gelegenheid geboden.
Deze gekombineerde vorm van leiderschap is in het paviljoensgebeuren
van A bijzonder belangrijk, daar deze 30% van de verschillen in leider-
schapsgedrag van de paviljoenshoofden verklaard.

We hebben gekonstateerd, dat in de faktorstruktuur van de leidsters
van B twee duidelijke dimensies te onderkennen zijn. De faktorstruk-
tuur van A wijkt hiervan enigermate af en geeft een gekompliceerder
beeld te zien. Het verschil in faktorstruktuur tussen de beide groepen

respondenten maakt het moeilijk de hiervoor weergegeven hypothesen
te toetsen. Het is echter mogelijk de antwoorden van de beide groepen
leidsters op de items, die op grond van de theoretische uitgangspunten
tot sociaal, resp. instrumenteel leiderschap gerekend worden, met el-
kaar te vergelijken. Deze vergelijking kan geschieden aan de hand van
de gemiddelden die in tabel 31, pag. 131 zijn weergegeven. Als de
oneven nummers - die sociaal leiderschap indiceren - bekeken wor-
den, blijkt dat de leidsters van A in alle acht gevallen hogere scores
behalen dan de leidsters van B. Ofschoon de gemiddelden op de on-
even items in B tamelijk hoog zijn, zijn ze in A duidelijk hoger. Gedra-
gingen die tot het sociaal leiderschap gerekend worden, komen in de
perceptie van de leidsters bij de paviljoenshoofden van A frekwenter
voor dan in B. (Hyp. V-2)

In het tweede hoofdstuk is er op gewezen, dat het karakter van het
sociaal leiderschap in beide inrichtingen verschillend zou zijn. In A
zou er sprake zijn van de „gevende" vorm van sociaal leiderschap,
terwijl in B de „vragende" vorm aanwezig zou zijn. In de vragenlijst
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zijn geen vragen opgenomen, die dit verschil in leiderschap zouden
moeten aangeven. Sommige vragen, die uit andere motieven zijn gesteld,
kunnen echter enig inzicht in dit probleem geven.

In inrichtingen met een routine technologie ontvangt het paviljoens-
hoofd nogal strikte opdrachten, die aangeven wat en op welke manier
iets moet gebeuren. De leidsters vinden dat de opdrachten niet zonder
meer aan hen kunnen worden doorgegeven, daar deze weinig met het
konkrete paviljoensgebeuren rekening houden. Zij eisen van hun hoofd
dat over de opdrachten gepraat wordt en het paviljoenshoofd zal hierin
toestemmen, gezien de grote mate van autonomie van het paviljoens-
personeel. Het paviljoenshoofd „geeft" vormen van sociaal leiderschap.
In dit hoofdstuk zijn een aantal bevindingen weergegeven, die deze
veronderstelling enigermate plausibel maken. Het gemak waarmee
leidsters met hun hoofd spreken is in A het grootst (pag. 119). De
leidsters in A spreken frekwent met hun hoofd over de behandeling
van de pupillen, over algemene zaken die het paviljoen betreffen en
over allerhande onderwerpen buiten het inrichtingsgebeuren (tabel 27,
pag. 120). Kontakten met de staf komen betrekkelijk weinig voor
(tabel 29, pag. 126). Tevens bestaat er een scherpe scheiding tussen de
topfunktionarissen en het front-personeel (tabel 18, pag. 105). Hetgeen
er in A op het paviljoen gebeurt, vindt tamelijk geisoleerd plaats.
Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden, dat het paviljoenshoofd
positief reageert op de verlangens van zijn ondergeschikten om over
opdrachten van bovenaf van gedachten te wisselen.

In inrichtingen met een flexibele technologie beschikken de leidsters
over belangrijke informatie, zowel omtrent de gedragingen der pupillen,
als over de aktiviteiten die in het paviljoen plaatsvinden. De superieur
zal van deze relevante informatie op de hoogte willen zijn en om dit
te bereiken zal hij ook gewenste maatregelen nemen. Hij zal vormen
van overleg in het leven roepen; hij „vraagt" om overleg. Uit tabel 27,
pag. 120 blijkt, dat de leidsters met hun superieur frekwent praten over
de behandeling van de pupillen en over algemene zaken die het pavil-
joen betreffen. Praten over onderwerpen van buiten de inrichting komt
minder vaak voor dan in A. De kontakten tussen leidsters en paviljoens-
hoofd hebben in B een „zakelijker", een „meer op het werk gericht"
karakter. Voorts is in de paragraaf over koiirdinatie vermeld, dat het
paviljoenshoofd en de leidsters hun deskundigheid bij andere gelegen-
heden kunnen inbrengen. Het paviljoenspersoneel heeft frekwent kon-
takt met de stafleden (tabel 29, pag. 126). Uit dit alles blijkt, dat de
opvattingen van de leidsters op prijs worden gesteld. Dit doet ook
het paviljoenshoofd.

Op grond van hetgeen in de twee voorafgaande alinea's is betoogd,
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kan verwacht worden, dat de paviljoenshoofden van A minder zelf-
standigheid in het organiseren van het werk aan de dag kunnen leggen,
dan hun kollega's van B, daar de hoofden van A wat stringentere
werkdirektieven krijgen. Dit punt is in de vragenlijst aan de orde
gesteld, namelijk in de vorm van de stelling „Ik ben vrij om mijn werk
zelfstandig te regelen". De paviljoenshoofden en de leidsters van A en
B hebben hun opvattingen over deze stelling kenbaar kunnen maken.

Tabel 34.
Antwoordpercentages op de stelling „Ik ben vrij om mijn werk zelfstandig te
regelen" voor de paviljoenshoofdbn en de leidsters van A en B.

A           B

pav. leid- pav. leid-

hoofden sters hoofden sters

helemaal niet mee eens                   3        5       -       10
niet mee eens                      6     16     -     29
enigszins mee eens                26     44     -     37
rnee eens                                48       28       50       16

zeer   mee   eens                                                                                                      1 6                              6                          50                             6

Gekonstateerd kan worden, dat de paviljoenshoofden van B een grotere
vrijheid hebben om hun werk zelfstandig te regelen dan de hoofden van
A. Van deze laatste groepering geeft echter ook een groot percentage
te kennen, dat zij een grote mate van vrijheid heeft. De percentages
van de leidsters zijn uiteraard lager, waarbij het opvallend is, dat de
leidsters van A een hogere score behalen dan de leidsters van B. Dit
resultaat is niet in overeenstemming met de door ons geformuleerde
verwachtingen. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het wat strikter,
zakelijker karakter van het paviljoensgebeuren in B. Bij de behandeling
van het kommunikatiethema hebben we gezien, dat de leidsters van A
frekwent met hun paviljoenshoofden vrijelijk over velerlei onderwerpen
praten, onderwerpen die buiten het inrichtingsgebeuren liggen (tabel 27,
pag. 120). Bij de weergave van de bevindingen inzake bindingskracht
(paragraaf 5.6., pag. 145 e.v.) zal blijken, dat de paviljoenshoofden van
A zich in sociaal-emotionele zin sterker met het paviljoen identificeren
dan hun kollega's van B. Bovendien zou de relatief hoge score van de
leidsters van A geinterpreteerd kunnen worden als de weergave van het
resultaat van de druk die zij op de superieuren uitoefenen om over de
werkopdrachten te onderhandelen. In dit onderhandelingsproces kunnen
zij kennelijk bewerkstelligen, dat zij een zekere vrijheid verkrijgen om
hun werk zelfstandig te regelen.
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Betreffende het instrumentele aspekt van leiderschap - de even
nummers - wordt verondersteld, dat dit in de gedragingen van de
pavilioenshoolden   van   A    meer    voorkomt    dan   bij    de   hoolden   van    B.

Als   de  gemiddelde  scores   (tabel   31,   pag.   131)   bekeken  worden,  blijkt
dat   deze   veronderstelling   niet   bevestigd   wordt.   (Hyp.   V-1)    In   slechts
vier van de acht gevallen hebben de leidsters van A een hogere score

dan die van B. In de perceptie van de leidsters van A letten hun
superieuren wat strikter op de werktijden en de regels waaraan in het
arbeidsproces aandacht moet worden geschonken.

Zoals reeds is opgemerkt, is ook faktoranalyse uitgevoerd op de
antwoorden van de paviljoenshoofden van beide inrichtingen. De resul-
taten worden in de volgende twee tabellen weergegeven.

Tabel     3 5.
Resultaten van de faktoranalyse (na rotatie) op de beweringen uit de leiderschap-
schaal van de paviljobnshoofden van B.

Item                                                                                             IInr.  Aanduiding van de inhoud van de vraag                   I

1   stelt op gemak .56     --

2 geeft kritiek op slecht werk .56 .73

3   is vriendelijk .89            -

4    spoort aan .64 .58

5 probeert verhouding goed te doen zijn .67      --

6 vraagt opofferingen -            .73
7   uit waardering .75 -.45

8    bepaalt in detail wat en hoe .62 .47

9 weigert uitleg -.76     -

10 legt nadruk op snel tempo -.42 .73

11 geeft kritiek op mensen -50 .56

12   staat op vaste regels -            .79
13    wijzigt werk zonder overleg -.80     -
14   staat op vastgestelde tijden --      .76

15   mensen als gelijken .61 .53

16   let op uiterste best .83            -

Percentage variantie verklaard                               37     27
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Tabel 36.
Resultatbn van de faktoranalyse (na rotatie) op de beweringen uit de leiderschap
schaal van de paviljoenshoofden van A.

Item                                                                                       Hnr.  Aanduiding van de inhoud van de vraag                   I

1   stelt op gemak -.84     -

2 geeft kritiek op slecht werk -.64      -

3   is vriendelijk -.54 -.48

4    spoort aan -.87      -

5 probeert verhouding goed te doen zijn -.86      -

6 vraagt opofferingen -.78

7    uit waardering -.81     -

8    bepaalt in detail wat en hoe -.81     -

9 weigert uitleg --      .84

10 legt nadruk op snet tempo -.73      -

11 geeft kritiek op mensen                                    -      -
12   staat op vaste regels -.79      -

13    wijzigt werk zonder overleg -            .69
14    staat op vastgestelde tijden -.82      -

15   mensen als gelijkbn -.71 -.48

16    let op uiterste best -.78      -

Percentage variantie verklaard                            49      12

Het is duidelijk, dat de faktorstruktuur van de paviljoenshoofden
een veel grilliger beeld vertoont dan die van de leidsters. Bij beide
groepen paviljoenshoofden is het niet mogelijk tot twee afzonderlijke
faktoren te besluiten, die instrumenteel resp. sociaal leiderschap ge-
noemd zouden kunnen worden. In het gedrag van hun superieur ervaren
zij niet twee te isoleren leiderschapsdimensies. Als met 3 of 4 faktoren
wordt geroteerd, wordt het niet mogelijk de struktuur te interpreteren.

Als voor dit resultaat een verklaring moet worden gegeven, zijn de
volgende twee overwegingen wellicht relevant. De eerste is van
methodische aard: zijn de aantallen der paviljoenshoofden van beide
inrichtingen te gering om er betrouwbaar faktoranalyse op toe te
passen? Aan de tweede overweging die van meer theoretische aard is,
wordt door ons meer waarde toegekend. De positie van paviljoens-
hoofd in zwakzinnigeninrichtingen wordt in hoge mate gekenmerkt
door een sterke gerichtheid op hetgeen er in de paviljoenen gebeurt.
Deze positie wordt slechts in geringe mate gekenmerkt door de relatie
met de superieur (een direktielid). De fysieke en sociaal-psychologische
afstand van het paviljoenshoofd tot zijn superieur is groot. De kon-
takten met de ondergeschikten zijn veel frekwenter en intensiever dan
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de kontakten met de superieur, die zich door een grotere afstand
kenmerken. Het proces van onderlinge beinvloeding dat zich tussen
paviljoenshoofd en leidster afspeelt, is in de relatie van de paviljoens-
hoofden tot de direktie veel minder duidelijk aanwezig. Deze meso-      6
sociale omstandigheid konditioneert in sterke mate de perceptie van
het gedrag van de superieur. De gedragingen van het direktielid wor-
den door het paviljoenshoofd met minder nuances beoordeeld dan de
leidsters de gedragingen van hun superieur bekijken. De typische positie
van paviljoenshoofd in zawzinnigeninrichtingen maakt dit begrijpelijk.
Dit alles betekent, dat de leiderschapschaal voor de funktie van pavil-
joenshoofd in zwakzinnigeninrichtingen niet valide is. De schaal is
wel voor leidsters doch niet voor paviljoenshoofden zinvol te ge-
bruiken 119 .

Analyse van het leiderschapsgedrag van de superieur der paviljoens-
hoofden met behulp van faktoranalyse verschaft weinig informatie om
de theoretische verwachtingen te onderzoeken. De op pag. 131 weer-
gegeven tabel 31 geeft de gemiddelde scores weer van de opvattingen
van de paviljoenshoofden over het leiderschapsgedrag van hun su-
perieur. Als bekeken wordt hoe vaak de bovengeschikte bepaalde
gedragingen vertoont, die door de samensteller van de schaal als
sociaal (de oneven nummers) resp. als instrumenteel (de even num-
mers) leiderschap worden gekenmerkt, kan het volgende worden
opgemerkt. Ten aanzien van 6 van de 8 uitspraken verkrijgt de su-
perieur van de paviljoenshoolden van A inzake sociaal leiderschap
lagere scores dan zijn kollega van B. (Hyp. V-3) Betreffende instru-
menteel leiderschap verkrijgt het hoold van de verplegingsdienst van
A bij 7 van de 8 uitspraken hogere scores dan zijn kollega van B
(Hyp. V-1). Deze bevindingen zijn niet in tegenspraak met de uit-
gesproken theoretische verwachtingen.

5.5. De verhouding staf-paviljoenspersoneel.
Nu wordt de verhouding tussen enerzijds de stafleden en anderzijds

het paviljoenspersoneel aan de orde gesteld. Welke konstellatie van
gedachten, opvattingen hebben de verschillende groeperingen over de
relatie staf-paviljoenspersoneel? In inrichtingen met een flexibele tech-
nologie wordt de bijdrage die het paviljoenspersoneel levert aan het

119) Het probleem van de geldigheid van de gebruikte leiderschapsehalen wordt
ook in de volgende artikelen aan de orde gesteld: Buitendam A., Korte leiderschaps-
schalen nader onderzocht, Mens en Onderneming, jrg. 24, nr. 2, maart 1970, p.
112-120. Vaags D. W. tn A. H. v.d. Zwaan, De leiderschapsdimensie van Fleish-
man, Idem, p. 121-127. Philipsen H., Het meten van leiderschap nader beschouwd,
Idem, p. 128-135.
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proces van aktivering en benadering door alle groeperingen gewaar-
deerd. De stafleden beseffen, dat ze voor de aktiviteiten die ze ver-
richten mede afhankelijk zijn van het doen en laten van de leidsters.
Dit besef brengt met zich mee, dat de psychologische afstand tussen
staf en leidsters niet bijzonder groot is. De staffunktionarissen hebben
oog voor de werkproblemen van de leidsters en ze staan open voor de
informatiestroom die van hen afkomstig is. De moeilijkheden die het
paviljoenspersoneel ondervindt, kunnen op gezette tijden ook met de
stafleden worden doorgesproken. Er is sprake van een integratieve
verhouding tussen de stafleden en het paviljoenspersoneel.

In inrichtingen met een routine technologie heeft het paviljoens-
personeel - naar de opvattingen van de topfunktionarissen - weinig
voor hen relevante kennis en informatie. De bijdrage die de leidsters
leveren aan de voor de realisering van de primaire doelstelling belang-
rijke processen wordt beperkt geacht. De stafleden zijn niet van de
leidsters afhankelijk. De beide groeperingen leven ieder in een eigen
wereld, die weinig gemeenschappelijke kenmerken heeft. De psycho-
logische afstand tussen de stafleden en de leidsters is groot. De hulp
die de stafleden voor de moeilijkheden van de leidsters te bieden
hebben, is gering. De verhouding tussen de staffunktionarissen en het
front-personeel zal door isolement en vervreemding worden geken-
merkt, terwijl deze verhouding in inrichtingen met een flexibele tech-
nologie - naar wij veronderstellen - door gevoelens van verbonden-
heid zal worden gekleurd.

In de vragenlijst zijn een zestal vragen opgenomen, die over deze
hypothese informatie moeten verschaffen. De vragen luiden als volgt:
„Wat vindt U van de afstand tussen het verplegend personeel en de
stafleden?" (vraag 16) (Aan het antwoord „een hele grote afstand"
wordt waarde 1 en aan „heel weinig afstand" wordt waarde 5 toe-
gekend). „De staf laat de verpleegkrachten merken, dat zij een belang-
rijk deel van het team van de inrichting zijn". (vraag 22-3) („Neen,
volstrekt niet" - 1 en „ja, beslist" - 5). „De staf is op de hoogte
van de alledaagse werkproblemen van de verpleegkrachten". (vraag
22-5) („Neen, volstrekt niet" - 1 en „ja, beslist" - 5) „De staf staat
open voor ideeEn die afkomstig zijn van het verplegend personeel".
(vraag 22-6) („Neen, volstrekt niet" - 1 en „ja, beslist" - 5) „De
stafleden werken voldoende met de verpleegkrachten samen" (vraag
22-8) („Neen, volstrekt niet" - 1 en „ja, beslist" - 5) „Ik krijg ten
behoeve van mijn werk voldoende hulp van de stafleden" (vraag 22-9)
(„Neen, volstrekt niet" - 1 en ja, beslist" - 5). Deze vragen zijn aan
de direktie/staf, de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B ter
beantwoording voorgelegd. De laatste vraag is, wat de direktie/staf
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betreft, als volgt geformuleerd „De verpleegkrachten krijgen ten be-
hoeve van hun werk voldoende hulp van de stafleden".

Zoals elders is ook op deze vragen een item-analyse uitgevoerd.
De zes vragen betreffende de verhouding staf-paviljoenspersoneel ge-
ven met de berekende totaalscore de volgende samenhang te zien.

Tabel   37.
Weergave van de mate van associatie (y) tussen de vragen betrekking hebbend
op de verhouding staf-paviljoenspersoneel en de dienaangaan(le berekende totaal-
score.

vraag 16 22-3 22-5 22-6 22-8 22-9

totaalscore              .65 .53 .61 .71 .65 .73

Op grond van de hoogte en het teken van de associatiekoEfficianten
mag gesteld worden, dat de items in dezelfde richting werken en dat ze
derhalve bijeenhoren 120 

Welke zijn de gemiddelde totaalscores die de verschillende groepen
respondenten van de inrichtingen behalen? Deze score kan variEren
van 6 (6 items van waarde 1) tot en met 30 (6 items van waarde 5).

Tabel 38.
De gemiddelde totaalscores op de zes vragen die op de verhouding staf-paviljoens-
personeel betrekking hebben,   voor de direktie/ staf, de paviljoenshoofd*n   en   de
leidsters van A en B.

A B

direktie/ staf 21.50 20.36
paviljoenshoofden 18.55 20.33
leidsters 16.39 16.96

We moeten opmerken, dat de verschillen tussen de verschillende
groepen funktionarissen te gering zijn om er betekenis aan te hechten.
Uit de tabel blijkt derhalve niet, dat het pavilioenspersoneel van B
in sterkere mate gevoelens van verbondenheid met de stat ervaart dan
dat van A. (Hyp. VI). We kunnen wel konstateren, dat het paviljoens-
personeel van beide inrichtingen tamelijk lage scores behaalt. Dit wijst
op een zekere mate van vervreemding tussen het paviljoenspersoneel
en de staf.

120) Voor de afzonderlijke groepen respondenten van A en B zijn ook de associatie-
kobfficienten berekend. Deze zijn ook van een dergelijke hoogte dat de konklusie
gerechtvaardigd is, dat ze bijeenhoren.
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Een andere konklusie die uit de vorige tabel kan worden getrokken,
is dat de verschillende groepen respondenten de verhouding staf-pavil-

joenspersoneel iets negatiever beoordelen naarmate een lagere positie
in de hiararchie wordt ingenomen. De paviljoenshoofden hebben een

lagere score dan de direktie/staf en een hogere dan de leidsters. Dit

geldt voor de respondenten van A (21.50 - 18.55 - 16.39) iets
duidelijker dan voor die van B (20.36 - 20.33 - 16.96).

In de vragentijst zijn nog een tweetal vragen opgenomen, die met het

hier behandelde thema verband houden. De ene vraag is geformuleerd
in de vorm van de volgende stelling „Ik werk hier graag, omdat de

stafleden je stimuleren". (vraag 23-3). De paviljoenshoofden en de
leidsters van A en B hebben hun mening over deze stelling kunnen

weergeven. De antwoordpatronen zijn als volgt.

Tabel 39.
Antwoordpercentages op de stelling „Ik werk hier graag, omdat de stafleden je
stimuleren" voor de paviljoenshoofden en de leidsters van A tn B.

A B

pav. leid- pav. leid.

hoofden sters hoofden sters

45       68       25       60(helemaal) niet mee eens
29       20       42       27enigszins mee eens
26       11       33       11(zeer) mee eens

Uit de percentages komt naar voren, dat met name de leidsters ont-

kennen, dat ze tevreden zijn met de stimulering door de stafleden.

Tussen de antwoordpatronen van de leidsters van beide inrichtingen
bestaat er weinig verschil. Voor de paviljoenshoofden geldt dit in
mindere mate. De paviljoenshoofden van A zijn ten aanzien van dit

punt in sterkere mate ontevreden dan de paviljoenshoofden van B.
Aan de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B is voorts de

volgende stelling voorgelegd. „De stafleden moeten meer op het pavil-
joen komen" (vraag 32-4). De respondenten kunnen aangeven in welke
mate ze het met deze stelling eens zijn. Op grond van de hogere
kommunikatiefrekwentie met de stafleden (tabel 29, pag. 126) mag ver-
wacht worden, dat de frontfunktionarissen van B het met deze stelling
minder eens zullen zijn dan hun kollega's van A. Ter berekening van
een gemiddelde score is aan de vijf antwoordkategorieen een waarde

toegekend, waarbij het antwoord „helemaal niet mee eens" de waarde 1

krijgt en „zeer mee eens" de waarde 5.
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Figuur   11.
Gemiddelde scores op de stelling „De stalleden moeten meer op het paviljobn
komen" door de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B.

A                         B
5_ 5_

4                                         4

3                                                      3

2                                            2

1 - 4.06 4.37                     1_ 3.08 3.43

T   ..'-.-   . . .0. .p h                  1                                              ph                 1

Uit de gemiddelde scores blijkt inderdaad, dat het paviljoenspersoneel
van A duidelijk te kennen geeft, dat de stafleden meer op het paviljoen
moeten komen. De gemiddelde scores van de beide groepen respon-
denten van A zijn bijzonder hoog.

Twee vragen snijden niet zozeer het thema van de verhouding staf-
paviljoenspersoneel aan, als wel dat van de verhouding van de direktie,
resp. de leidinggevende funktionarissen met het paviljoenspersoneel. Tot
slot van deze paragraaf zal in het kort aan deze twee vragen aandacht
worden geschonken. De ene vraag luidt: „De direktie laat de verpleeg-
krachten merken dat ze een belangrijk deel van het team van de inrich-
ting zijn" (vraag 22-2). De drie groepen respondenten van beide inrich-
tingen hebben de vraag kunnen beantwoorden. De antwoordpercentages
worden in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 40.
Antwoordpercentages op de stelling „De direktie laat de verpleegkrachten merken,
dat ze een belangrijk deel van het team van de inrichting zijn", door de direktie/
staf, de paviljobnshoofden en de leidsters van A en B.

A           B

d/ st         ph              1              d/ st ph 1

neen  (volstrekt  niet, niet helemaal)                       17              10             3 1             -             50             30
tamelijk       50 29 29 32 17 32
ja (ja, beslist)                           33    61    40    68    33    37
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Blijkens deze tabel heeft de direktie/staf van B omtrent het in deze
stelling aan de orde gestelde thema gunstiger opvattingen dan de kol-
lega's van A. Het is opvallend, dat de paviljoenshoofden van A aan-
zienlijk positiever denken dan de hoofden van B. Gezien enige onder-
zoeksresultaten, waarover in het voorafgaande is gerapporteerd, is deze
bevinding moeilijk te verklaren. Het antwoordpatroon van de leidsters
van beide inrichtingen geeft weinig verschil te zien. Opgemerkt moet
worden, dat ongeveer 1/3 gedeelte van de leidsters van beide inrich-
tingen te kennen geeft, dat de direktie de leidsters niet laat merken, dat
ze een belangrijk deel van het team van de inrichting zijn.

De andere vraag die aan dezelfde groepen respondenten is voorgelegd,
luidt: „De leidinggevende funktionarissen beschouwen de verpleegkrach-
ten als een nummer". (vraag 22-4). Er is een gemiddelde score bere-
kend, waarbij de antwoordkategorie „ja, beslist" de waarde 1 en aan
„neen, volstrekt niet" de waarde 5 is toegekend. Het resultaat is als
Volgt.

Tabel 41.
Gemiddelde scores op de stelling „De leidinggevende funktionarissen beschouwen
de   verpleegkrachten   als een nummer",   door de direktie/ staf, de paviljoenshoofden
en de leidsters van A en B.

A      B

direktie/ staf 4.75 4.73
paviljoenshoofden 4.06 4.33
leidsters 3.90 3.77

De gemiddelde scores van de kollega-respondenten van beide inrichtin-
gen geven weinig verschillen te zien. De drie groepen respondenten zijn
in sterke mate de mening toegedaan, dat de leidinggevende funktionaris-
sen de leidsters niet als „een nummer" beschouwen. Ook nu kan wor-
den gekonstateerd, dat het antwoord van de verschillende groepen
respondenten verband houdt met de positie die in de organisatorische
hierarchie wordt ingenomen. De direktie/staf behaalt een hogere score
dan de paviljoenshoofden en zij behalen op hun beurt een hogere score
dan de leidsters.

5.6. Bindingskracht.
De mate waarin organisatieleden, resp. organisatorische groeperingen

zich met bepaalde groeperingen en/of de organisatie als geheel verbonden
voelen, geeft de bindingskracht aan. Een onderscheid moet gemaakt
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worden tussen enerzijds het objekt waaraan en anderzijds de motieven
op grond waarvan men zich gebonden voelt.

Zowel in inrichtingen met een flexibele, als in die met een routine
technologie zal - wat het bindingsobjekt betreft - de binding aan
het paviljoen groot zijn, daar het paviljoenspersoneel het grootste ge-
deelte van de dag in deze lokale eenheid verblijft en werkzaam is. In
beide soorten inrichtingen zal de binding van het paviljoenspersoneel
aan de gehele groep leidsters matig zijn, daar de kontakten die de
paviljoensgenoten met de totale groep leidsters hebben van beperkte
duur en gesegmenteerd van aard zijn. De binding aan de inrichting
als geheel zal in inrichtingen met een flexibele technologie nadrukkelijker
zijn dan in inrichtingen met een routine technologie.

Wat het bindingsmotief betreft, mag verwacht worden, dat in beide
soorten inrichtingen sociale motieven zullen overheersen: het paviljoens-
personeel zal zich bijzonder tot de teamgenoten aangetrokken voelen.
Het instrumentele, taak-gebonden motief zal in inrichtingen met een
routine technologie van groter betekenis zijn dan in tehuizen die op
flexibele wijze de pupillen benaderen. Ten aanzien van het idede motief
zal het tegengestelde gelden, daar in het laatst genoemde soort inrich-
tingen de binding aan de primaire doelstelling waarschijnlijker groter
zal zijn dan in inrichtingen met een routine technologie.

In de vragenlijst zijn acht vragen opgenomen, die op het hier aan de
orde gestelde organisatorische kenmerk betrekking hebben. Ten einde
te achterhalen of de vragen tot een „algemene bindingsindex" te kom-
bineren zijn, is op de vragen een item-analyse uitgevoerd. Deze heeft

op dezelfde wijze plaatsgevonden als die, waarover in de vorige para-
graaf (pag. 82) verslag is gedaan. Een van de resultaten van de item-
analyse is, dat vraag 18, luidende „Zoudt U een vriend(in) van U
aanraden of afraden hier te komen werken?" een geringe mate van
samenhang (y) vertoont met de totaalscore. Op grond hiervan zal deze
vraag in de verdere beschouwing achterwege gelaten worden.

Daarnaast zijn de volgende twee vragen gesteld. „Ik voel me ver-
bonden met het paviljoen waar ik werk" (vraag 22-10) en „Het pavil-
joen waar ik werk, funktioneert als een geheel, als team" (vraag 22-13).
Deze vragen hebben weliswaar een redelijk verband met de totaalscore,
maar de associatiekoEfficiEnten met de andere items afzonderlijk zijn
gering. De beide vragen houden onderling verband met elkaar (y = .41);
beide hebben op het paviljoen betrekking. Hierbij moet wel worden

opgemerkt, dat er waarschijnlijk sprake is van een vermenging van het
sociale bindingsmotief met het paviljoen als bindingsobjekt. Men voelt
zich gebonden aan het paviljoen, waarschijnlijk omdat men in sociaal
emotionele zin goed met zijn teamgenoten kan samenwerken. Voor
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beide vragen zijn dezelfde antwoordkategorieEn ontworpen, waarbij aan
het antwoord „neen, volstrekt niet" de waarde 1 en aan „ja, beslist" de
waarde 5 wordt gegeven. Het gemiddelde kan varieren van 2 (2x de
waarde 1) tot en met 10 (2x de waarde 5). In welke mate voelen de
paviljoenshoofden en de leidsters van A en B zich - waarschijnlijk in
sociale zin - aan het paviljoen gebonden? De volgende tabel geeft
omtrent dit probleem uitsluitsel.

Tabel 42.
Gemiddelde totaalscore op de beide vragen omtrent de sociaal-emotionele binding
aan het paviljoen, door de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B.

A       B

paviljoenshoofden 8.71 7.67

leidsters 7.76 7A2

De pavilioenshoolden van A voelen zich iets meer verbonden met hun
paviljoen  dan   die   van   B.   Zij   identificeren   zich  in   sterke   mate   met   het

sociaal-emotionele  gebeuren  op  het  pavilioen.  (Hyp.  VII-1 ;  Hyp.  VII-4).
De sterke binding aan het paviljoen van de paviljoenshoofden van A
is te rijmen met de eerdere bevindingen omtrent de inhoud en de richting
van de kommunikatiestroom: het paviljoenshoofd bleek sterk op het
paviljoen georunteerd te zijn (pag. 125); en de leidsters van A bleken
veel met hun direkte superieur te praten over allerhande onderwerpen,
die van buiten de inrichtingswereld afkomstig zijn (tabel 27, pag. 120).
De omstandigheid dat de paviljoenshoofden van A meer geisoleerd zijn
van hetgeen er in de top van de organisatie gebeurt, is waarschijnlijk
ook een verklaring voor hun iets grotere binding aan het paviljoen dan
die van hun kollega's van B.

Er is reeds op gewezen, dat de gemiddelde score kan variaren van
2 tot en met 10. De in dit onderzoek gevonden laagste gemiddelde
score is 7.42 en de hoogste is 8.71. Dit betekent, dat alle groeperingen
een relatief hoge score behalen. De sociaal-emotionele kameraadschap-
pelijke binding aan de lokale pavilioenseenheid blijkt in beide inrich-
tingen   erg   intensief   te   zijn.   (Hyp.  VII-1 ;   Hyp.  VII-4).  Niet  alleen  in
het paviljoen zoekt men met zijn teamgenoten kontakt. In verschillende
vormen van vrijetijdsbesteding, als ook tijdens het samen eten in de
centrale eetzaal zoeken de paviljoensleden elkaar op. Dit soort binding
wordt ook in psychiatrische ziekenhuizen gekonstateerd. „Het zoeken
van deze locale contacten moet worden opgevat als een zelfbescher-
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mingsmechanisme. Tengevolge nl. van de aanvankelijke desoriEntatie in
de arbeidssituatie bestaat er een sterke behoefte aan locale overzichte-
lijkheid en bekendheid, zowel ruimtelijk als wat betreft het aantal per-
sonen, waarmee wordt omgegaan. Trouwens voor velen is in het moei-
lijke en soms aanvankelijk als gevaarlijk beleefde werk „the presence
of familiar faces a moral support 121 

De overige vijf vragen, die over de bindingskracht in de vragenlijst
aan de orde worden gesteld, zijn de volgende. „Hoe lang wilt U in deze
inrichting blijven werken?" (vraag 19) („Ik ga weg" - waarde 1 en
„Ik denk er nooit over weg te gaan - waarde 5). „Ik voel me ver-
bonden met de totale groep verpleegkrachten" (vraag 22-11) („Neen,
volstrekt niet" - 1 en „ja, beslist" - 5). „Ik voel me verbonden met
de inrichting als geheel". (vraag 22-12). („Neen, volstrekt niet" - 1
en „ja, beslist" - 5). „Ik werk hier graag, omdat ik goed met mijn
kollega's kan opschieten". (vraag 32-5) („Helemaal niet mee eens" -
1 en „zeer mee eens" - 5). „Alles bij elkaar genomen, werk ik graag
in deze inrichting" (vraag 32-16) („Helemaal niet mee eens" - 1 en
„zeer mee eens" - 5).

Zoals in het voorafgaande is opgemerkt, is op deze vragen een item-
analyse uitgevoerd. De vijf items geven met de berekende totaalscore
de volgende samenhang te zien.

Tabel 43.
Weergave van de mate van associatie (y) tussen vijf vragbn betrekking hebbend
op bindingskracht en de dienaangaande berekende totaalscore.

vraag
19

22-11 22-12 32-5 32-16

totaalscore .66 .69 .74 .55 .67

Op grond van de hoogte en het teken van de associatiekoafficianten
mag gesteld worden, dat de items in dezelfde richting werken en dat ze
derhalve bijeenhoren. Dit geldt ook voor de afzonderlijke groepen
respondenten, daar voor hen hetzelfde geldt.

De items die met de totaalscore samenhangen en waarvan tevens de
onderlinge korrelaties redelijk hoog zijn, zijn uit hoofde van verschil-
lende theoretische koncepten gekozen. In de vijf items spelen zowel
verschillende bindingsobjekten (de inrichting als geheel, de totale groep

121) Noordzij J. C., De bevordering van de binding van het verplegend personeel
in de psychiatrische inrichting, zelfrealisering in ebn therapeutische gemeenschap,
Het Ziekenhuiswezen, jrg. 37, nr. 5, mei 1964, p. 180.

148



verpleegkrachten), als het sociaal bindingsmotief (goed met kollega's
kunnen opschieten) een rol. De gezamenlijke items zijn te interpreteren
als „zich thuis voelen in de inrichting", „graag werken in de inrichting",
waarbij op de achtergrond het paviljoensgebeuren van invloed is.

Welke zijn de gemiddelde totaalscores die de paviljoenshoofden en de
leidsters van beide inrichtingen behalen? De score kan variaren van 5
(5x waarde 1) tot en met 25 (5x waarde 5). De resultaten zijn als volgt.

Tabel 44.
De gemiddelde totaalscore op de vijf vragen, die op „het zich thuis voelen in de
inrichting" betrekking hebben, voor de paviljobnshoofden en de leidsters van A
en B.

A       B

paviljoenshoofden 20.65 15.75

leidsters 19.13 16.79

Het is duidelijk, dat de beide groeperingen van A zich meer in de
inrichting   thuis   voeten  dan   de   kollega-groeperingen  van  B.   (Hyp.   VII).
Opnieuw behalen de paviljoenshoofden van A een hoge score. Dit
maakt de veronderstelling meer aannemelijk, dat in de interpretatie van
„het zich thuis voelen in de inrichting" het sociaal-emotionele gebeuren
op het paviljoen een rol speelt. Deze groepering heeft immers ook de
hoogste score inzake de sociale binding aan het paviljoen (tabel 42,
pag. 147).

57.   Overplaatsingen  van  het   pavilioenspersoneel.
Er is verondersteld, dat in inrichtingen met een flexibele technologie

een zekere kontinuiteit in de relatie leidster-pupil op hoge prijs wordt
gesteld. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden deze relatie in affek-
tieve zin te versterken. Dit wordt voor de eventueel aanwezige ontwik-
kelingskansen bevorderlijk geacht. Voor de pupil is de leidster iemand
op wie hij kan vertrouwen, op wie hij zich kan richten. In dergelijke
tehuizen zal men trachten de frekwentie van overplaatsingen tot een
minimum te beperken. In inrichtingen met een routine technologie
wordt sterk de nadruk op organisatorische regels en procedures gelegd.
Het dagelijkse gebeuren moet „glad" verlopen en dit kan vereisen dat
leidsters overgeplaatst moeten worden. Bepaalde organisatorische werk-
zaamheden genieten in het inrichtingsbeleid een hogere prioriteit dan
de stabiele relatie leidster-pupil. In dit soort instituten zal het paviljoens-
personeel frekwenter worden overgeplaatst.
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Ten einde de frekwentie der overplaatsingen te achterhalen is in de
vragenlijst de vraag „Bent U wel eens van paviljoen veranderd?" (vraag
8) opgenomen. Bij de beantwoording van de vraag kan aangegeven
worden of het paviljoen waar men nu werkzaam is nog het eerste

paviljoen is, dan weI of men 1, 2, 3, 4, 5 of meer maal van paviljoen
is veranderd. Aan deze antwoordmogelijkheden worden verschillende
waarden toegekend: „het paviljoen waar ik nu werk is mijn eerste

paviljoen" (1 punt) tot en met „ik ben 5 of meer maal van paviljoen
veranderd" (6 punten). Aan de hand van deze waardering is een
gemiddelde berekend. Deze vraag is aan de paviljoenshoofden en de
leidsters van A en B ter beantwoording voorgelegd. In de volgende
figuur worden de gemiddelden weergegeven.

Figuur 12.
Gemiddelde overplaatsingsfrekwentie voor de paviljoenshoofden en leidsters van
A en B.

A                       B
6_ 6-

5                     5_

4                     4_

3_ 3-

2_                  2_

1- 5.52 3.59              1-        1.83

0                             _ 0 10.531
ph               1                             ph               1

De verschillen in gemiddelde overplaatsingsfrekwentie tussen beide in-
stituten is evident. Dit geldt zowel voor de paviljoenshoofden, als ook
voor de leidsters van beide inrichtingen. In A wordt aanzientijk meer
paviljoenspersoneel overgeplaatst dan in B (Hyp. VIII-1). Aan de
wenselijkheid, dat er een duurzame relatie leidster-pupil ontstaat, wordt
in het inrichtingsbeleid ten aanzien van de paviljoenen in B kennelijk
meer waarde gehecht dan in A. Naast de zorg die de hele groep
paviljoenspersoneel heeft voor de pupillen die in hun paviljoen ver-
blijven, heeft in B een bepaalde leidster de speciale zorg voor 66n of
meer pupillen. Dit is in A niet het geval.
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Op een andere omstandigheid moet echter de aandacht worden
gevestigd. In hoofdstuk III is er op gewezen, dat A een wat oudere
inrichting is dan B. Doordat A langer bestaat, is de kans groter dat
de aldaar gedurende langere tijd werkzame funktionarissen frekwen-
ter overgeplaatst zijn. Dat deze faktor enige invloed uitgeoefend heeft,
mag blijken uit de hogere gemiddelden die de paviljoenshoofden in
beide inrichtingen in vergelijking met die van de leidsters behalen.
Paviljoenshoofden worden veelal uit de leidsters gerekruteerd die wat
langere tijd in de inrichting werkzaam zijn. Omdat ze er wat langer
werken, is de kans groter dat ze eens overgeplaatst zijn.

Omdat in de vragenlijst naar de duur van het dienstverband is ge-
informeerd (vraag 4), is het mogelijk te onderzoeken, of de funktionaris-
sen van A frekwenter overgeplaatst zijn dan die van B, terwijl de duur
van het dienstverband konstant wordt gehouden. Als dit voor de pavil-
joenshoofden en de leidsters van A en B wordt gedaan, wordt de
volgende tabel verkregen.

Tabel 45.
Het gemiddelde aantal overplaatsingen voor paviljoenshoofdbn en leidsters van
A en B onder konstanthouding van de duur van het dienstverband.

Duur van het dienstverband

3 jaar of minder 3-5 jaar 5 jaar of meer

funktie                    ph           1           ph           l          ph           l

inrichting A B A B A B A B A B A B

gemiddeld aantal
overplaatsingen 0 1.2 2.0 1.1   1.0 1.3 4.3 1.9 5.7 3.7 5.2  2.5

Van de paviljoenshoofden die 5 jaar of langer in dienst zijn, blijken
die van A frekwenter overgeplaatst te zijn dan die van B. Dit geldt
niet voor de paviljoenshoofden die 3 jaar of minder, dan weI van 3 tot
5 jaar in de inrichting werkzaam zijn. De paviljoenshoofden van B zijn
gedurende deze beide dienstverbandperioden vaker overgeplaatst. De
reden hiervoor is gelegen in het feit, dat er in A slechts 66n paviljoens-
hoofd is, die korter dan 5 jaar in dienst is. In A wordt men kennelijk
eerst paviljoenshoofd, als men reeds tamelijk lange tijd aan de inrichting
verbonden is. Ten aanzien van de leidsters kan gekonstateerd worden,
dat zij die in A werkzaam zijn voor elk van de drie dienstverband-
perioden steeds een hogere gemiddelde overplaatsingsfrekwentie hebben
dan de leidsters van B. Het paviljoenspersoneel van A wordt derhalve
- ook als met de duur van het dienstverband rekening wordt gehouden
-   trekwenter    overgeplaatst    dan    dat   van   B.
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Tot nu toe is slechts aandacht besteed aan de frekwenties der over-
plaatsingen. Het is ook belangrijk te weten of de funktionarissen die
overgeplaatst worden op een dergelijke beslissing invloed hebben kun-
nen uitoefenen. Het is van belang te achterhalen, of een leidster op een
bepaald paviljoen graag weg wil en of ze denkt, dat ze zich op een
ander paviljoen zal kunnen aanpassen; past de nieuwe leidster in een
bepaald paviljoensteam? Aan de hand van de - aan de paviljoens-
hoofden en de leidsters van A en B voorgelegde - vraag „Als er
personeel wordt overgeplaatst, wordt er dan met de mening van het
personeel rekening gehouden?" (vraag 9) kan worden nagegaan of het
paviljoenspersoneel invloed op de overplaatsingen heeft kunnen uitoefe-
nen. In de volgende tabel worden de antwoordpercentages weergegeven.

Tabel 46.
Antwoordpercentages op de vraag „Als er personeel wordt overgeplaatst, wordt er
dan met de mening van het personeel rekening gehouden?" voor de paviljoens-
hoofden en de leidsters van A en B.

A                B

pav. leid- pav. leid-

hoofden sters hoofden sters

ja                 39          33          100         63

neen                          58                  64                   -                 28

Deze tabel leert ons, dat de inspraak in overplaatsingen van de pavil-
joensfunktionarissen van B groter is dan van A. (Hyp. VIII-2) Ret
verschil is het grootst als de paviljoenshoofden met elkaar worden ver-
geleken, maar bij onderlinge vergelijking van de leidsters blijkt dat het
verschil ook bij hen aanzienlijk is. De topfunktionarissen van B zijn
er zich terdege van bewust, dat in het overplaatsingsbeleid de stem van
degene die men wil overplaatsen moet worden gehoord. Uit gesprekken
is tevens gebleken, dat wordt geinformeerd naar de opvatting van de
paviljoenshoofden bij wie de leidster werkzaam is.

In de vragenlijst is ook aan de orde gesteld of de respondenten
vinden, dat overplaatsingen goed zijn voor de leidsters, resp. voor de
pupillen. Vraag 2la van de vragenlijst luidt: „Als er mensen over-
geplaatst worden: „Vindt U, dat deze overplaatsingen goed zijn voor
de verpleegkrachten?" Deze vraag is gesteld aan de direktie/staf, de
paviljoenshoofden en de leidsters van A en B. De antwoorden zijn in
de volgende tabel weergegeven.
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Tabel 47.
Antwoordpercentages op de vraag „Als er mensen overgeplaatst worden: „Vindt
U dat deze overplaatsingen goed zijn voor de verpleegkrachten?" voor de direktie/
staf, de paviljoenshoofdbn en de leidsters van A en B.

A                 B

dir/ pav. leid- 'SI I pav. leid-

staf hfd. sters staf hfd. sters

ja                    17       71       69       59       75       63

soms                               50             10             13              14               8             18
neen                 33       19       17       14       17       16

Uit deze tabel blijkt, dat de verschillende groepen respondenten van
beide inrichtingen in het algemeen vinden, dat als er mensen over-
geplaatst worden deze overplaatsingen goed zijn voor de leidsters.
Slechts de direktie/staf van A geeft een enigermate „voorwaardelijk"
antwoord op deze vraag.

In het theoretische betoog inzake dit onderwerp is in het tweede
hoofdstuk vermeld, dat uit verschillende onderzoekingen blijkt, dat het
verplegend personeel overplaatsingen als een weinig benijdenswaardige
zaak beleeft, daar ze vaak met spanning en angst gepaard gaan. Deze
onderzoeksbevinding vindt in de antwoorden op deze vraag uit deze
studie geen ondersteuning. De bevinding, dat overplaatsingen niet goed
voor leidsters zijn, zoals in studies van algemene en psychiatrische
ziekenhuizen is gekonstateerd, wordt in dit onderzoek niet bevestigd.
Opgemerkt moet echter worden, dat aan deze konklusie niet te veel
waarde mag worden toegekend, daar dit probleem slechts met deze
ene vraag aan de orde wordt gesteld.

Uit de tabel blijkt ook, dat de paviljoenshoofden en de leidsters van
A en B globaal hetzelfde antwoordpatroon te zien geven. We hebben
reeds gekonstateerd, dat er in B weinig overplaatsingen voorkomen en
dat, Als ze voorkomen het paviljoenspersoneel hierin enige zeggenschap
heeft. Tegen deze achtergrond moet het antwoord van de respondenten
van B worden geinterpreteerd. Als er iemand overgeplaatst wordt, moet
dit ook werkelijk gebeuren en de beslissing zal redelijk gemotiveerd zijn.
Als dit het geval is, zal de overplaatsing voor het betrokken paviljoenslid
ook vaak goed zijn. In A daarentegen komen frekwent overplaatsingen
voor en vele respondenten geven te kennen, dat ze hierin weinig zeggen-
schap hebben. Desondanks vindt het merendeel van het paviljoens-
personeel overplaatsingen goed voor de leidsters. Hoe dit moet worden
geinterpreteerd, is niet erg voor de hand liggend. Wellicht bestaat er
een algemene (inrichtings)norm die zegt, dat overplaatsingen goed voor
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leidsters zijn, daar zij daardoor gekonfronteerd worden met verschil-
lende typen pupillen en paviljoenen.

Vraag 2lb van de vragenlijst tracht te achterhalen of overplaatsingen
van leidsters al of niet goed zijn voor de pupillen. Letterlijk luidt de
vraag: „Als er mensen (leidsters) worden overgeplaatst: Vindt U dat
deze overplaatsingen goed zijn voor de pupillen?" De direktie/staf, de
paviljoenshoofden en de leidsters van A en B hebben deze vraag kun-
nen beantwoorden. De resultaten zijn als volgt:

Tabel 48.
Antwoordpercentages op de vraag „Als er mensen overgeplaatst worden: Vindt U
dat deze overplaatsingen   goed   zijn   voor de pupillen?",    voor de direktie/ staf,    de
paviljoenshoofden bn de leidsters van A en B.

A                 B

dil pav. leid- dirt pav. leid-

staf hfd. sters staf hfd. sters

ja                              17             6           18            5           25           13
soms                               42             16             12             18             --             14
Ileen                 42       77       68       64       75       70

Het is duidelijk, dat de groepen respondenten van beide inrichtingen
overplaatsingen van leidsters voor de pupillen negatief vinden. Het
merendeel van de in het onderzoek betrokken funktionarissen achten
kontinuiteit in de relatie leidster - pupil voor de pupil gewenst. Ten
aanzien van dit punt is er in B derhalve sprake van een sterke overeen-
stemming tussen de wenselijke situatie en de feitelijke gang van zaken,
daar het voor de pupillen wenselijk gevonden wordt overplaatsingen te
beperken en de frekwenties van overplaatsingen inderdaad betrekkelijk
gering zijn. Dit in tegenstelling tot A, waar tussen de wenselijke en de
feitelijke toestand een sterke diskrepantie bestaat. Er vinden immers
frekwent overplaatsingen plaats, terwijl vele respondenten te kennen
geven, dat voor de pupillen overplaatsingen van leidsters minder ge-
wenst zijn.

5.8. Samenvatting.
In dit hoofdstuk zijn de empirische resultaten aangaande de in theo-

retisch opzicht relevante organisatorische kenmerken weergegeven. Laten
we de voornaamste bevindingen nogmaals de revue laten passeren.

De aanwezig geachte invloedsverdeling is in A meer hiErarchisch,
meer gestratificeerd dan in B, hoewel niet gezegd kan worden, dat in
de laatste inrichting een polyarchische invloedsstruktuur aanwezig is.
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Vooral de positie van de paviljoenshoofden is in A opvallend, inzoverre

deze groeperingen in het totale inrichtingsbeleid weinig zeggenschap
heeft. Er is in A sprake van een duidelijke diskrepantie in invloeds-
verdeling tussen de wereld van „van voor", van de direktie en de staf

enerzijds en van het paviljoenspersoneel anderzijds. Alle groepen res-
pondenten vinden, dat het frontpersoneel een invloedstekort heeft, daar
in het kader van de vraag naar de wenselijke invloedsverdeling de
respondenten aan de paviljoenshoofden en hun ondergeschikten een
invloedsuitbreiding toebedelen. De drie groepen respondenten staan ook

een versterking van het professionele element voor, daar ten opzichte
van de direktie voor de staf een invloedsvermeerdering wenselijk wordt

gevonden.
Niet alleen aan de verdeling van de invloed, doch ook aan de totale

invloed is aandacht besteed. De respondenten willen de totale invloed,
de grootte van de invloedskoek uitbreiden. Het blijkt, dat de wenselijke

uitbreiding van de invloed van het paviljoenspersoneel niet ten koste

gaat van de macht van de direktie en van de staf. Ten slotte zien we,
dat de mate waarin men de totale invloed wil vergroten in A - met

uitzondering van de leidsters - pregnanter is dan in B. Deze tendens

is zelfs zo sterk, dat gekonkludeerd mag worden, dat vooral de pavil-
joenshoofden te kennen geven, dat zij de bestaande machtsverhoudingen
grondig ter diskussie willen stellen.

In verband met ko6rdinatie is eerst aandacht besteed aan de mate
waarin werkoverleg voorkomt. De paviljoenshoofden en de leidsters van

beide inrichtingen behalen hoge werkoverleg-scores. Deze zijn in ver-
gelijking met de scores die funktionarissen uit andersoortige organisaties
behalen zelfs erg hoog. Ten aanzien van dit type „algemene koBrdina-
tie" is vooral het verschil met de score die verpleegsters in een algemeen
ziekenhuis behalen saillant. De inhoud van het werkproces in zwak-
zinnigeninrichtingen noopt tot de instelling van werkoverleg. Voorts is

het opmerkelijk, dat binnen elke inrichting afzonderlijk verschillende

groeperingen verschillende scores hebben. De leidsters van A hebben

de hoogste score, terwijl de paviljoenshoofden er de laagste score be-

halen. In B hebben de paviljoenshoofden juist een hogere score dan

hun ondergeschikten. De onderzoeksresultaten hebben tevens aan het
licht gebracht, dat stafvergaderingen in B frekwenter voorkomen en
dat ze positiever worden gewaardeerd.

Uitvoerig is ingegaan op de overige vormen van overleg, die direkt
of indirekt de koBrdinatie van de verschillende aktiviteiten willen
bevorderen. Hierbij is gebleken, dat in B een groepering van een be-

paald organisatorisch niveau de mogelijkheid heeft periodiek met groe-
peringen van andere - hogere, gelijke of lagere - niveau's in kontakt
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te treden. Vanuit koardinatief standpunt relevant geachte informatie
kan doorstromen naar verschillende echelons. Met behulp van het
principe van de elkaar overlappende werkgroepen tracht men in B
integratiever werkrelaties te bewerkstelligen. Dit alles is in A veel
minder; de richting van de ko8rdinatieve informatie is voornamelijk
horizontaal en vertikaal, terwijl de inhoud ervan van meer instrumentele
aard is.

Praten met de direkte superieur over de behandeling van de pupillen,
alsmede over algemene zaken die het paviljoen betreffen, komt bij het
paviljoenspersoneel van B frekwent voor. Dit geldt evenzeer voor de
leidsters van A. In hun kommunikatief rolgedrag is tevens begrepen,
dat zij met hun chef vaak over onderwerpen praten, die buiten het
inrichtingsgebeuren liggen. Dit alles geldt echter geenszins voor hunpaviljoenshoofden. Ten aanzien van alle met name genoemde gespreks-
thema's behaalt deze groepering veruit de laagste scores. De hoofden
praten weinig met hun direkte superieur. Tussen de paviljoenshoofdenvan A en hun superieur bestaat een duidelijke kommunikatie-caesuur.

Alle groepen respondenten praten in de informele sfeer vaak over de
behandeling van de pupillen, over algemene zaken die het paviljoen
betreffen en over mensen, dingen en gebeurtenissen buiten de inrichting.
De direktie/staf van beide inrichtingen, als ook de paviljoenshoofden
van B praten bovendien vaak over algemene zaken die de inrichting als
geheel betreffen. Zoals te verwachten is, verloopt de informele kom-
munikatiestroom voornamelijk horizontaal. Een groot gedeelte van de
paviljoenshoofden van A en B spreekt ook regelmatig met hun onder-
geschikten. Dit is een bevestiging van het vermoeden, dat de paviljoens-
hoofden primair aan het paviljoensgebeuren aandacht schenken.

De informatie-uitwisseling tussen het front-personeel en de staf-
funktionarissen vindt in B aanzienlijk vaker plaats dan in A. Het is
zelfs gerechtvaardigd te stellen, dat het rolgedrag van de leidsters van A
wordt gekenmerkt door het feit, dat niet met staffunktionarissen wordt
overlegd. In beide inrichtingen worden door het paviljoenspersoneel
observatierapporten gemaakt. Naar de opvatting van het paviljoens-
personeel besteden de stafleden van B er meer aandacht aan dan die
van A. Ten slotte blijkt, dat de stafleden van B meer informatie om-
trent de pupillen aan het paviljoenspersoneel verstrekken dan de pro-
fessionele werkers van A.

Ten einde het leiderschapsgedrag te meten, zijn de leiderschaps-
schalen, die door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees-
kunde - TNO gekonstrueerd zijn in de vragenlijst opgenomen. Vanuit
methodisch standpunt bezien, is het interessant er op te wijzen, dat
deze schalen wel voor het leiderschapsgedrag van de superieur van de

156



leidsters bruikbaar zijn; het nut ervan is groter als andere organisato-
rische kenmerken mede in de beschouwing worden betrokken. Het
leiderschapsgedrag van de superieur van de paviljoenshoofden kan met
behulp van de schalen niet adekwaat worden gemeten.

Als wordt nagegaan hoe vaak - in de perceptie der ondergeschikten
- de bovengeschikte bepaalde gedragingen vertoont, die op grond van
theoretische overwegingen door de samensteller van de schaal als sociaal
resp. instrumenteel leiderschap worden gekwalificeerd, kan het volgende
worden opgemerkt. De sociale dimensie van leiderschap komt in de
gedragingen van de paviljoenshoofden van beide inrichtingen vaak voor,
ofschoon in A frekwenter dan in B. Uit de onderzoeksresultaten blijkt
niet, dat de paviljoenshoofden van A meer instrumenteel leiderschaps-
gedrag vertonen dan de kollega's van B. Het direktielid dat als superieur
van de paviljoenshoofden optreedt, vertoont in A meer instrumenteel
en mindersociaal leiderschapsgedrag dan de superieur van de paviljoens-
hoofden van B.

Het thema van de verhouding staf-paviljoenspersoneel wordt met
behulp van een aantal vragen aan de orde gesteld. Het blijkt niet, dat
het paviljoenspersoneel van B in sterkere mate gevoelens van verbon-
denheid met de staf ervaart dan dat van A. In het algemeen is het
opvallend, dat de scores van het front-personeel van A en B tamelijk
laag zijn, hetgeen een zekere mate van vervreemding tussen de staf en
het paviljoenspersoneel suggereert. Bovendien blijkt, dat de leidsters
van beide inrichtingen weinig satisfaktie aan de stimulering van de
stafleden ontlenen. Tot op zekere hoogte hebben de paviljoenshoofden
van A dezelfde gedachte. Het paviljoenspersoneel van A is in sterke
mate de mening toegedaan, dat de stafleden meer op het paviljoen
moeten komen. Dit is begrijpelijk, als eerder gesignaleerd is, dat de
kommunikatie-frekwentie tussen staf en paviljoenspersoneel in A vrij
gering is.

In het kader van bindingskracht zijn een aantal vragen gesteld, waar-
van de beantwoor(ling in essentie het volgende beeld te zien geeft. Twee
vragen die onderling samenhangen, geven naar alle waarschijnlijkheid
de mate, waarin de respondenten zich in vriendschappelijke zin aan het
paviljoen gebonden voelen weer. Het blijkt, dat het paviljoenspersoneel
van beide inrichtingen hoge scores behaalt. De kans is groot, dat dit
soort binding voor een juist begrip van wat er in Nederlandse zwak-
zinnigeninrichtingen organisatorisch gebeurt van hoge importantie is.
Hetgeen in kameraadschappelijke sfeer op het paviljoen aan de hand is,
neemt in de leefwereld van het front-personeel een uiterst primaire
plaats in. Dat alle groepen respondenten een hoge score hebben, neemt
echter niet weg, dat dit vooral bij de paviljoenshoofden van A het
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geval is. Zij bekommeren zich bijzonder sterk om dit type bindings-
kracht.

Voorts is een tweede soort bindingskracht aan de orde gesteld. Deze
soort is geinterpreteerd als die, welke „het zich thuis voelen in de in-
richting" aanduidt, waarbij het niet ondenkbaar is, dat het paviljoens-
gebeuren hierin meespeelt. Het paviljoenspersoneel van A behaalt duide-
lijk hogere scores dan dat van B; voornamelijk onderscheiden de pavil-
joenshoofden van A zich.

Het laatste organisatorische kenmerk heeft op het onderwerp der
overplaatsingen betrekking. Wat de overplaatsingsfrekwentie betreft,
komt duidelijk naar voren, dat deze zowel bij de paviljoenshoofden als
bij de leidsters van A hoger is dan van B. De omstandigheid dat A
van ouder datum is en dat er funktionarissen werkzaam zijn die een
langer dienstverband hebben, vermag dit verschil niet verklaren. De
zeggenschap die het paviljoenspersoneel in het vraagstuk der overplaat-
singen heeft, is in B groter dan in A. De direktie en de staf van B
luisteren naar degenen, die bij de overplaatsingen betrokken zijn.

Ook is gevraagd, of de drie groepen respondenten overplaatsingen
goed vinden voor de leidsters. Het merendeel der respondenten - de
direktie/staf van A enigermate uitgezonderd - beantwoordt deze vraag
positief. Ten slotte blijkt - ook nu geeft de direktie/staf van A een
wat „voorwaardelijker" antwoord -, dat de respondenten overplaat-
singen niet goed vinden voor de pupillen. De konklusie is derhalve
gerechtvaardigd, dat hetgeen in A wenselijk wordt bevonden (overplaat-
singen moeten zo veel mogelijk beperkt worden, daar ze niet goed zijn
voor de pupillen) niet strookt met de feitelijke gang van zaken, daar
in deze inrichting overplaatsingen frekwent plaatsvinden.
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HOOFDSTUK VI.

HET PAVILJOEN ALS EENHEID VAN ANALYSE.

Tot nu toe zijn drie organisatorische groeperingen van twee inrich-
tingen met elkaar vergeleken. In dit hoofdstuk wordt van een analyse,
waarbij het paviljoen als eenheid centraal staat, verslag gedaan. Deze
benadering is relevant, inzoverre uit het voorafgaande is gebleken, dat
het paviljoen een relatief autonome en duidelijk te herkennen organisa-
torische eenheid is. Tevens wordt het aantal analyse-eenheden in ver-
gelijking met de vooraf toegepaste technieken vergroot. In A zijn 27 en
in B zijn 18 paviljoenen voor een dergelijke benadering bruikbaar.

In de in dit hoofdstuk uit te voeren analyse wordt getracht de pavil-
joenen in een tweetal klassen te verdelen. Deze klassen zouden niet
slechts met betrekking tot technologie, doch ook aangaande de andere
organisatorische kenmerken duidelijk van elkaar moeten verschillen.
Ten einde dit te bereiken, is een analyse volgens het „latent class"
model 122) uitgevoerd.

Latent class analyse is een techniek, welke binnen het totaal der
onderzoekseenheden tracht een aantal latente klassen te onderscheiden.
De latente klassen, die men zich het beste kan voorstellen als typen
van een latente typologie, worden zodanig gekonstrueerd, dat de onder-
zoekseenheden binnen een bepaalde klasse onderling meer overeenkomst
vertonen dan met andere, niet tot het betreffende type behorende,
onderzoekseenheden 123).

Het gehele model van latent class analyse berust op het principe van
de lokale onafhankelijkheid. Dit betekent, dat variabelen binnen een
latente klasse onafhankelijk van elkaar zijn; de over-all samenhang
tussen de variabelen wordt dan verklaard door de relatie tussen elke
variabele en de latente typologie.

De analyse-techniek gaat uit van gedichotomiseerde variabelen. In het
kader van de probleemstelling worden de navolgende kenmerken van
paviljoenen van belang geacht: technologie, frekwentie der overplaat-
singen, inspraak bij overplaatsingen, koOrdinatie, kommunikatie, tevre-
denheid der leidsters met het personeelsbeleid, oordeel der leidsters over
de verhouding staf-paviljoenspersoneel, bindingskracht, rolopvatting der
leidsters, sociaal en instrumenteel leiderschap van het paviljoenshoofd,

129 Voor een nadere uiteenzetting van het model, zie: Lazarsfeld, P. F., A con-
ceptual introduction to latent structure analysis. in: P. F. Lazarsfeld, ed., Mathe-
matical thinking in the social science, New York, 1954, hoofdstuk 7.
123) Stouthard Ph. C., Data modellen; enkele toepassingen en een methodologische
kritiek, Katholieke Hogeschool, Tilburg 1965, blz. 11.
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niveau van aktuele en gewenste invloed, type pupillen, de kwantitatieve
verhouding leiders - pupillen 124)

In het in bijlage IV weergegeven schema wordt van elke variabele
de volgende karakteristieken gegeven: de mogelijke spreiding, de empi-
rische spreiding, de dichotomisering alsmede de frekwentie der aldus
gevormde kategoriean, een verbale kwalifikatie van elke kategorie en
een symbolische aanduiding van elke kategorie (0-1). Wanneer in het
navolgende wordt gesproken over de positieve kategorie van de variabe-
len dan wordt hiermee de 0-kategorie bedoeld.

Latent class analysis is uitgevoerd op het totaal der 45 paviljoenen
van beide inrichtingen. Zij is gebaseerd op de veronderstelling van twee
latente klassen, waarbij de variabele technologie als stratificerend ken-
merk wordt genomen, d.w.z. dat technologie de variabele is, die in de
analyse de belangrijkste rol zal spelen. De resultaten van de analyse zijn
in tabel 49 weergegeven.

De eerste twee kolommen van deze tabel bevatten de schattingen p,x
voor de latente waarschijnlijkheden der twee klassen. Omdat het gaat
om dichotome kenmerken geldt tevens, dat de kans op het negatieve
kenmerk van variabele i i n klasse x:  q;  -   1  - pA

De analyse wijst uit, dat een paviljoen uit klasse I een kans heeft van
85% gekenmerkt te worden door een flexibele technologie, terwijl die
kans   bij een paviljoen uit klasse  I[   +   28%   is.

Op grond van de frekwentie-interpretatie van het waarschijnlijkheids-
begrip kan ook gesteld worden, dat 85%  van de paviljoen uit klasse  I
een flexibele technologie zullen hebben, terwijl dit slechts   bij    +    28%
der paviljoenen uit klasse II het geval is.

De onderste rij van tabel 49 bevat de schattingen voor de frekwenties
der latente klassen. Voor klasse I is dit (.418)(45.0) = 18.8 paviljoenen
en voor klasse II (.582)(45.0) = 26.2 paviljoenen.

Zoals reeds vermeld is, berust latent class analysis op het principe,
dat variabelen binnen een latente klasse statistisch onafhankelijk van
elkaar zijn. Uitgaande van dit principe is het mogelijk om, gebruik-
makend van de schattingen der latente parameters, de verwachte fre-
kwenties te berekenen van de verschillende antwoordpatronen op een
aantal variabelen. Volgens een eenvoudige regel uit de kansrekening
is bij onafhankelijke gebeurtenissen de kans op een samengestelde ge-
beurtenis gelijk aan het produkt van de kansen op de afzonderlijke
gebeurtenissen; in symbolen Pr (A, B) = Pr (A) x Pr (13).

124) De wijze waarop de variabeltn gemeten zijn, wordt in bijlage III weergegeven.
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Tabel 49.
Weergave van de latente waarschijnlijkheden der verschillende variabelen over de
beide klassen.

Klasse
Variabele Ver-

schilI                II

1 flexibele technologie .85      .28     +.57
2 weinig overplaatsingen .95 .19 +.76
3  inspraak bij overplaatsingen .80 .15 +.65
4 geslaagd werkoverleg .30 .66 -.36
5 voldoende informatie door paviljoenshoofd .30 .66 -.36
6 weinig praten met hoofd over behandeling

der pupillen .63 .43 +.20
7 weinig praten met hoofd over algemene

zaken op het paviljoen .77 .29 +.48
8 weinig praten met hoofd over mensen,

dingen en gebeurtenissen buiten de inrich-
ting .57 .43       -

9 frekknte kommunikatie van leidsters met
staf .96 .15 +.81

10 weinig informeel praten over behandeling
pupillen .50 .52      --

11 weinig informeel praten    over    gang    van
zaken op het paviljoen .38 .53       -

12 weinig informeel praten over mensen, din-
gen en gebeurtenissen buitan de inrichting .21 .80 -.59

13 weinig tevredenheid van leidsters met hoofd .55 .52       -
14 ongunstig oordeel over personeelsbeleid .35 .66 -.31

15  ongunstig oordeel over de verhouding staf-
paviljoenspersoneel .23 .71 -.48

16 geringe binding aan de inrichting als ge-
heel .63 .43 +.20

17 geringe binding aan het paviljoen .62           .47           -
18  geringe mate van therapeutische rolopvat-

ting bij leidsters .32 .57 -.25
19 geringe mate van sociaal leiderschap bij

hoofd .87 .24 +.59
20   geringe mate van instrumenteel leiderschap

bij hoofd .32 .57 -25
21 laag niveau van aanwezig geachte, totale

invloed .45 .48       -
22 laag niveau van wenselijk geachte, totale

invloed .61 .52       -
23 dieper-gestoorde pupillen .59 .34 +.25
24 intensieve ratio leidsters-pupillen 1.03 .10 +.93

Klassefrekwentie .42 .58
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Zo heeft een antwoordpatroon 0100 op een viertal variabelen A, B,
C,  D een verwachte frekwentie in klasse  X van  N.Vx.p:.q .pcx.pdx
waarbij
N  = totaal aantal onderzoekseenheden.
v x   .   proportie   onderzoekseenheden  in  klasse   X.

px     -   kans   van een objekt in klasse   X   op de 0-kategorie van varia-
bele A.

q      =   1   -   p     ,   kans   van   objekt
in klasse   X   op de 1-kategorie   van

variabele B.
Wanneer de aldus gevonden verwachte frekwenties van een bepaald

antwoordpatroon over alle latente klassen gesommeerd worden, wordt
de verwachte frekwentie van dit patroon in de totale onderzoeksgroep
gevonden.

Zo kan voor een aantal - stel 4 - variabelen, de verwachte
frekwenties berekend worden voor alle 24 = 16 mogelijke antwoord-
patronen op deze vier variabelen. Door de verwachte frekwenties te
vergelijken met de manifest waargenomen frekwenties van deze ant-
woordpatronen, wordt een aanwijzing verkregen voor de mate, waarin
het model van twee latente klassen bij de manifeste gegevens past.

De gevonden latente klassestruktuur wordt met behulp van de vier
volgende variabelen getoetst: 1. flexibele technologie (0), routine-
technologie (1); 2. lage overplaatsingsfrekwentie (0), hoge overplaat-
singsfrekwentie (1); 9. frekwente opwaartse kommunikatie van leidsters
met staf (0), infrekwente opwaartse kommunikatie van leidsters met staf
(1); 15. gunstige mening van de leidsters over verhouding staf-paviljoens-
personeel (0), ongunstige mening van de leidsters over verhouding staf-
paviljoenspersoneel (1).

In tabel 50 op pag. 163 wordt een overzicht gegeven van de ver-
wachte en de manifeste frekwenties.

Uit tabel 50 blijkt dat er een goede overeenstemming is tussen de
verwachte en de manifeste frekwenties. De overeenstemming is het
grootst bij de antwoordpatronen welke drie of meer keer voorkomen
en is minder goed bij een aantal antwoordpatronen welke minder dan
drie maal voorkomen. Een mogelijke verklaring voor deze geringe
afwijkingen kan gelegen zijn in het feit, dat de variabelen op de
mediaan gedichotomiseerd zijn, waarbij de mediale klasse - die in
sommige gevallen relatief omvangrijk is - arbitrair aan een der beide
kategoriean is toegewezen. Dit zal zeker van invloed zijn geweest bij
de geringe aantallen, waarvan in deze analyse sprake is.
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Tabel 50.
Overzicht van de verwachte en de manifeste frekwenties.

Verwachte Frekwenties Manifeste FrekwentiesAntwoord-
patroon Klasse I Klasse II Totaal Totaal Inrichting

IIIII II II II II II
1  2  9  15 NV NV I+I I A+B  B    APlP2P9P15 Pl I>2 Pe P15

0000 3.42 .15 3.57             4             4           -

0001 11.23 .06 11.29          11          11          -

0 0 1 0 .14 .85 .99           2           11)         1

0011 .45 .34 .79           -          -           -

0100 .17 .62 .79            -          -           -

0101 .55 .25 .80      2              2

0110 .01 3.53 3.54 3           -             3

0111 .02 1.44 1.46 2           -             2

1 0 0 0 .61 .39 1.00              2             2            -

1001 1.99 .16 2.15 1         -            19

1 0 1 0 .02 2.21 2.23 2          -              2

1011 .08 .90 .98 1           -              1

1100 .03 1.62 1.65 1           -              1

1101 .10 .66 .76             1                          1

1110 .00 9.24 9.24 9          -              9

1111 .00 3.76 3.76            4                          4

18.82 26.18 44.90            45           18            27

Wanneer de verwachte frekwenties in de twee latente klassen ver-
geleken worden met de manifeste frekwenties der antwoordpatronen
in de twee inrichtingen, valt onmiddellijk op, dat klasse I een goede

weergave is van inrichting B en klasse II van inrichting A. Slechts een
tweetal paviljoenen - zoals tabel 50 laat zien - gedragen zich als
vreemde eend:
1) Op grond van zijn antwoordpatroon behoort dit B-paviljoen tot het

klasse II-type;
2) om dezelfde reden behoort dit A-paviljoen duidelijk tot het klasse

I-type.
Een ander begrip dan de mate van overeenstemming tussen de

verwachte en de manifeste frekwentie van de antwoordpatronen is het
begrip precisie. Precisie slaat op de mate van nauwkeurigheid, waar-
mee de paviljoenen tot een bepaalde latente klasse, op grond van hun
antwoordpatroon op een aantal gespecificeerde variabelen, toegerekend
kunnen worden. Naar hun antwoordpatroon op de variabelen 1, 2, 9
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en 15 kunnen paviljoenen toegewezen worden aan die latente klasse,
waarin de kans op dat patroon (tot uitdrukking gebracht in de ver-
wachte frekwentie) het grootst is. De antwoordpatronen worden dan
toegewezen aan de modale latente klasse. Op deze wijze zullen een
aantal paviljoenen fout geklasseerd worden. Deze fouten vloeien voort
uit het waarschijnlijkheidskarakter van het latent class model en hoeven
niet veroorzaakt te worden door een gebrekkige overeenstemming
tussen de geschatte modelparameters en de manifeste gegevens. Door
het totaal aantal fout-klasseringen, dat ontstaat door het toewijzen van
antwoordpatronen - en daarmede ook van paviljoenen - aan de
modale latente klasse te relateren aan het totaal aantal paviljoenen,
wordt een aanduiding verkregen voor de mate, waarin de antwoord-
patronen op variabele 1, 2, 9 en 15 geschikt zijn om paviljoenen aan
de latente klassen toe te wijzen. Het aantal fout-klasseringen is 1.92;

192de precisie is dan 1 - - . .957. Deze precisiescore is hoog;45

96% van de paviljoenen zou juist geklassificeerd worden bij het toe-
wijzen van antwoordpatronen aan de modale latente klasse.

Bij de inhoudelijke interpretatie van de analyse wordt vooral gebruik
gemaakt van de verschillen in latente waarschijnlijkheden tussen

klasse    I    en   II; deze verschillen    zijn    in de eerste kolom van tabel    49

weergegeven. Een positief verschil geeft aan, dat de 0-kategorie van
de betreffende variabele een kenmerk is van klasse I. Een negatief
verschil betekent, dat de 1-kategorie een kenmerk is van klasse I.
De absolute grootte van het verschil geeft aan in hoeverre de beide

klassen op het betreffende kenmerk van elkaar verschillen. De ver-
schillen die kleiner zijn dan + 20 worden buiten beschouwing gelaten.
Met deze kriteria als uitgangspunt worden de twee klassen door de
volgende organisatorische kenmerken gekarakteriseerd.

(Zie schema 4).

Met betrekking tot klasse I moet het volgende worden opgemerkt.
Dat de tot deze klassen behorende organisatorische kenmerken in deze
klasse vallen, mocht op grond van de hypothesen, die in het tweede
hoofdstuk vermeld staan, verwacht worden. Voor de argumentatie
wordt naar dit hoofdstuk verwezen. Hierop bestaan drie uitzonderin-
gen. Gekonstateerd kan worden, dat de op de paviljoenen werkende
leidsters zich in geringe mate aan de inrichting als geheel gebonden
voelen, alsmede dat de leidsters met de informatie die ze van het
paviljoenshoofd ontvangen minder tevreden zijn. De beide bevindingen
kunnen waarschijnlijk verklaard worden door het feit, dat de aktivitei-
ten in B een wat zakelijker, „harder", „er moet met de pupillen
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Schema 4.
Weergave van de tot klasse I, resp. klasse II behorende organisatorische ken-
merken.

Klasse I Klasse II

Flexibele technologie Routine technologie
Weinig overplaatsingen Veel overplaatsingen
Inspraak bij overplaatsingen Geen inspraak bij overplaatsingen
Geslaagd werkoverleg Zeer geslaagd werkoverleg
Minder tevreden met de informatie van Tevreden met de informatie van het
het paviljobnshoofd paviljoenshoofd
Frekwent praten met paviljoenshoofd Zeer frekwent praten met paviljoens-
over behandeling der pupillen hoofd over behandeling der pupillen
Frekwent praten met paviljoenshoofd Zeer frekwent praten met paviljoens-
over algemene zaken betreffende het hoofd over algemene zaken betreffende
paviljoen het paviljoen
Frekwbnt praten met stafleden Weinig praten met stafleden
Frekwent informeel praten over men- Minder frekwent informeel praten over
sen, dingen en gebeurtenissen buiten de mensen, dingen en gebeurtenissen bui-
inrichting ten de inrichting
Gunstig oordeel over personeelsbeleid Minder gunstig oordeel over perso-

neelsbeleid
Gunstige opvatting over de verhouding Ongunstige opvatting over de verhou-
staf-paviljoenspersoneel ding staf-paviljoenspersoneel
Geringe binding aan de inrichting als Sterke binding aan de inrichting als
geheel geheel

Meer therapeutische rolopvatting bij de Minder therapeutische rolopvatting bij
leidsters de leidsters
Geringe mate van sociaal leiderschap Hoge mate van sociaal leiderschap
door paviljoenshoofd door paviljoenshoofd
Hoge mate van instrumenteel leider- Geringe mate van instrumenteel leider-
sehap door paviljobnshoofd schap door paviljoenshoofd
Dieper gestoorde pupillen Minder diep gestoorde pupillen
Intensieve ratio leidster-pupil (meer Minder intensieve ratio leidster-pupil
leidsters per pupil)

gewerkt worden" karakter hebben. In de klasse waartoe flexibele tech-
nologie behoort, verschijnt voorts de variabele der dieper gestoorde
pupillen. De reden hiervoor moet gezocht worden in de omstandigheid,
dat er in B een flexibeler technologie plaatsvindt, als ook dat er in
deze inrichting gemiddeld meer dieper gestoorde pupillen verblijven.
Dit resultaat is niet zonder belang daar het aangeeft, dat ook op
paviljoenen waar dieper gestoorde pupillen verblijven een flexibele
technologie gerealiseerd kan worden. In dit verband moet voorts op
het volgende worden gewezen. Zowel in A als in B zijn korrelatie-
koafficiEnten tussen de verschillende organisatorische kenmerken per
paviljoen berekend. Hieruit blijkt onder meer, dat naarmate minder
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diep gestoorden op een paviljoen verblijven een meer flexibele tech-
nologie plaatsvindt.   (In  A,   r   =    .41;   in  B,   r   = .69). Lichter gestoorde
pupillen vormen waarschijnlijk gemakkelijker een uitnodiging om flexibel
met hen om te gaan dan dieper gestoorde pupillen.

In de tweede klasse zijn een aantal variabelen vertegenwoordigd,
waarvan op grond van de theoretische vermoedens niet verwacht mocht
worden, dat ze tot de klasse behoren waartoe ook routine technologie
behoort. Dit resultaat moet naar onze mening als volgt worden ge-
interpreteerd. In A vindt op de paviljoenen veelal een routine techno-
logie plaats. De paviljoenen zijn autonoom en sterk gesegregeerd van de
top van de organisatie. Op het paviljoen streeft men naar een prettige
sfeer en hiertoe wil en kan het paviljoenshoofd een bijdrage leveren.
Er is een hoge werkoverlegscore en de leidsters van een paviljoen zijn
tevreden met de algemene informatie die ze van hun superieur ont-
vangen. Met het hoofd wordt er bijzonder vaak over de behandeling
der pupillen, als ook over algemene zaken die het paviljoen betreffen
gepraat. Tegen deze achtergrond bezien, is het niet verbazingwekkend,
dat de leidsters zich in het inrichtingsgebeuren bijzonder thuisvoelen.
De paviljoenshoofden vertonen een sterke mate van sociaal leiderschap
(de gevende vorm), waarbij aan open kommunikatie en geringe afstand
tussen superieur en ondergeschikte grote aandacht wordt besteed.
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HOOFDSTUK VII.

NAAR EEN DOELMATIGER ORGANISATORISCHE OPZET VAN ZWAK-
ZINNIGENINRICHTINGEN.

In dit hoofdstuk zullen de voornaamste bevindingen van deze studie
worden samengevat. Deze betreffen zowel de theoretische als de empi-
rische inzichten, die met het onderhavige onderzoek zijn verworven.
Eerst zal met behulp van de empirische resultaten een evaluatie van de
theoretische uitgangspunten worden gegeven. Daarna zullen op grond
van het voorafgaande enige organisatorische basis-patronen nader wor-
den geaccentueerd. Aan de hand van deze patronen worden de implika-
ties van de studie voor het beleid aangegeven.

7.1. Evaluatie van de voornaamste theoretische bevindingen.

In deze paragraaf is het niet de bedoeling de hypothesen afzonderlijk
te behandelen. Dit is reeds uitvoerig in de hoofdstukken IV en V ge-
beurd. Het gaat er nu veeleer om de essentiBle resultaten van de studie
te evalueren.

De formele, primaire doelstelling der huidige Nederlandse zwak-
zinnigeninrichtingen - ook van die welke aan dit onderzoek hebben

deelgenomen - is veelal gelijkluidend. Dit neemt echter niet weg, dat
uit dit onderzoek kan worden gekonkludeerd, dat er qua technologie -
hetgeen er feitelijk met de pupillen geschiedt - duidelijk verschillen
tussen de in het onderzoek betrokken inrichtingen bestaan. In de ene
inrichting worden meer individualiserende, aktiverende gedragingen met
betrekking tot de pupillen vertoond dan in de andere inrichting. Vooral
in de inrichting met een routine technologie blijkt voorts, dat de onder-
scheiden organisatorische groeperingen geen eenduidige opvattingen
omtrent het rolgedrag van de leidster hebben. Dit is temeer opvallend,
daar deze funktionaris het meest met de pupillen in kontakt treedt.
Omtrent hetgeen men van de leidster verwacht, bestaat in deze inrich-
ting geen eenstemmigheid.

Ten aanzien van de organisatorische kenmerken kan het volgende
worden opgemerkt. De mate, waarin de lagere organisatorische strata
in de beleidsvoering participeren is in B groter dan in A. De invloeds-
struktuur is in A in sterkere mate hiararchisch, hoewel niet gezegd mag
warden, dat B een polyarchische invloedsstruktuur heeft. De verschil-
lende groepen respondenten van beide inrichtingen geven te kennen,
dat zij een invloedsuitbreiding ten gunste van de lagere strata (leidsters
en paviljoenshoofden) voorstaan.

Vastgesteld is, dat er in B verschillende vormen van overleg die de
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bevordering van koBrdinatie beogen, bestaan. Funktionarissen van
verschillende niveau's treffen elkaar op verscheidene kommunikatie-
knooppunten. Een funktionaris van een bepaald organisatorisch niveau
heeft regelmatig de mogelijkheid met een funktionaris van een ander
- hoger of lager - niveau in kontakt te treden. Voorts is gebleken,
dat de paviljoenshoofden van B vaker over een aantal relevante thema's
met hun superieur praten dan hun kollega's van A. Het paviljoens-
personeel van de inrichting met een flexibele technologie praat frekwen-
ter met stafleden.

Het sociale leiderschapsgedrag wordt vaak door de paviljoenshoofden
van beide inrichtingen vertoond. Het hoofd ziet het paviljoen in belang-
rijke mate als een geheel van menselijke verhoudingen en hieraan
wordt veel aandacht en energie besteed. Niet is vastgesteld, dat het
paviljoenshoofd van de inrichting met een routine technologie een hogere
mate van instrumenteel leiderschapsgedrag vertoont. Opgemerkt moet
worden, dat uit de „latent class analysis" is gebleken, dat een hoge mate
van instrumenteel leiderschapsgedrag tot dezelfde klasse als flexibele
technologie behoort.

Het paviljoenspersoneel van A met name de paviljoenshoofden heb-
ben minder positieve opvattingen omtrent de verhouding staf-paviljoens-
personeel. De paviljoenshoofden en de leidsters van B worden minder
overgeplaatst dan die van A. Als overplaatsingen voorkomen, hebben
de funktionarissen van B er een grotere zeggenschap in.

Naast de omstandigheid, dat enkele minder essentiEle theoretische
vermoedens niet bevestigd worden, moeten twee belangrijkere hypothe-
sen worden verworpen. In tegenstelling tot de hypothese praten de
leidsters in A zowel met hun hoofd, als onderling frekwent over de
behandeling der pupillen, over algemene zaken die het paviljoen betref-
fen als over mensen, dingen en gebeurtenissen van buiten de inrichting.
Daarnaast strookt het niet met het theoretische vermoeden, dat de
bindingskracht, zowel bij de hoofden als de leidsters van A groter is
dan bij de kollega's van B.

Kunnen deze beide bevindingen worden verklaard? Wat de aanwezig
geachte invloedsverdeling in A betreft, hebben we gezien dat de pavil-
joenshoofden weinig zeggenschap in het totale inrichtingsgebeuren heb-
ben. Aangaande de opwaartse kommunikatie is vastgesteld, dat de
paviljoenshoofden zowel met hun superieur, als met leden van de
professionele staf weinig kontakt hebben. Er bestaat in A een evidente
caesuur in invloedsverdeling en opwaartse kommunikatie tussen de
paviljoenshoofden enerzijds en de top van de organisatie anderzijds.
Hetgeen in de paviljoenen gebeurt, vindt geisoleerd van het overige
inrichtingsgebeuren plaats. De paviljoenen zijn sterk in zichzelf gekeerd.
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De paviljoenshoofden ondervinden „van boven" weinig steun en be-
langstelling.

Als reaktie hierop kijken de paviljoenshoofden „naar opzij" en „naar
beneden", naar hun kollega's en vooral naar de leidsters van hun
paviljoen. Van hen kunnen zij wel belangstelling en steun verwachten.
Van hen zijn ze tevens in sterke mate afhankelijk. In het autonome
paviljoen moeten de paviljoenshoofden en hun leidsters immers iedere
dag samenwerken, samen optrekken. Dit alles schept het klimaat voor
een open kommunikatie tussen het hoofd en de leidsters. De leidsters
hebben een hoge werkoverlegscore, praten frekwent met hun superieur
over de pupillen en over het paviljoen. De leidsters praten ook frekwent
met hem over allerhande zaken die noch op de inrichting, noch op het
paviljoen, noch op de pupillen betrekking hebben. Deze score is zelfs
de hoogste van alle groepen respondenten! Wat het leiderschapsgedrag
van de paviljoenshoofden van A betreft, is voorts opgemerkt, dat de
in hun gedrag onderkende sociale dimensie vergezeld gaat van uitingen
die noch op een snel werktempo, noch op vastgestelde regels en tijden
aandringen. Tegen deze achtergrond bezien, wordt het begrijpelijk, dat
het paviljoenspersoneel zich in sterke mate in sociaal opzicht aan het
paviljoen gebonden voelt. Hieruit blijkt nogmaals, dat het paviljoen als
werk-eenheid voor een juist begrip van hetgeen er in organisatorisch
opzicht in zwakzinnigeninrichtingen gebeurt van nauwelijks te overschat-
ten betekenis is. Op de beleids-aspekten van deze opmerking wordt later
in dit hoofdstuk ingegaan.

Een aantal resultaten uit de onderhavige studie vertonen gelijkenis
met die uit het onderzoek dat de sociologe Coser in een algemeen
ziekenhuis heeft verricht 125). Zij bestudeerde het Sunnydale Hospital,
waar patiEnten verpleegd worden die niet meer kunnen genezen en het
Rehabilitation Center, waar patiEnten behandeld worden, die na inten-
sieve revalidatie weer in de samenleving kunnen terugkeren. Uit haar
onderzoek blijkt, dat de verpleegsters in Sunnydale „means-oriented"
zijn. De zaal is op zijn best als deze schoon is, de verpleegsters voelen
zich minder bij hun werk betrokken. Hun kollega's van het Center
vinden de aktiviteit van de patiEnt en de sociale relaties tussen het
personeel onderling en met de patiant belangrijker; zij zijn „goal-orien-
ted". Wat de interaktie betreft, worden er weinig kontakten gesignaleerd
tussen het personeel en de patiEnt, wanneer deze een moeilijk medisch

probleem vormt. De verpleegsters kunnen goed met de artsen opschieten,
omdat ze de artsen slechts zelden om hulp vragen c.q. slechts zelden

125) Coser R. L., Alienation and the social stmeture, In: E. Freidson, The Hospital
in modern society, Glencoe  Ill.,   1963,  p.  231-265.
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lastig vallen. We zien hier dus weinig sociale kontrole en zowel de
artsen als de verpleegsters trekken zich terug van het probleemgebied.
Bij het Center zien we een totaal andere situatie. Hier bemerken we,
dat de funktionarissen veelvuldige professionele kontakten hebben. Er
zijn mechanismen die zorgen voor sociale kontrole. Alle verpleegsters
zeggen, dat ze moeilijkheden met de artsen hebben. De moeilijkheden
kunnen evenwel vrijuit op velerlei momenten en gelegenheden besproken
worden.

In dit verband moet nadrukkelijk op het volgende gewezen. In
Sunnydale verblijven patienten die het ziekenhuis niet meer kunnen
verlaten. In de inleiding is er reeds terloops op gewezen, dat de in
zwakzinnigeninrichtingen opgenomen pupillen doorgaans erg lang op
verblijf in de inrichting aangewezen zijn. De doorstroming in het pupil-
lenbestand is gering. De reden hiervoor is gelegen in het feit, dat de
vermogens der pupillen zich veelal niet spektakulair ontwikkelen. Als
ze zich ontwikkelen, gaat het vaak langzaam en de resultaten zijn eerst
na een relatief lange periode zichtbaar. Dit brengt met zich mee, dat de
uitdaging om met de pupillen aktief te zijn danig op de proef gesteld
wordt. Aan het idealisme, dat in het begin van het werk mogelijkerwijze
aanwezig is, worden hoge eisen gesteld 126). Daarenboven is  het  een
komplicerende omstandigheid, dat deze probleemsituatie zich in het
autonome paviljoen voordoet. Op de vraag hoe dit probleem beleids-
matig kan worden aangepakt, wordt later ingegaan.

Dat de uitdaging om met de pupillen bezig te zijn zwaar op de proef
wordt gesteld, betekent evenwel geenszins, dat niet getracht moet wor-
den aan de behoefte aan begeleiding van de pupillen tegemoet te komen.
Het gedrag der pupillen is slechts in beperkte mate voorspelbaar. Dit
brengt met zich mee, dat in zwakzinnigeninrichtingen - met name in
het paviljoen - een grote dosis onzekerheid wordt geintroduceerd.
Hierop is reeds in het tweede hoofdstuk gewezen. Thompson geeft een
dynamische visie op het organisatorische gebeuren, waarin het begrip
onzekerheid een centrale rol speelt. „Uncertainty appears as the funda-
mental problem for complex organizations, and coping with uncertainty,
as the essence of the administrative process" 127).  Hij  ziet een komplexe
organisatie als een open systeem, dat enerzijds onbepaald is en met

128) Uit de gesprekkbn die onder meer gevoerd zijn met leidsters die eerder in
psychiatrische ziekenhuizen hebben gewerkt, is dit gebleken. Het feit dat een
patiEnt het psychiatrische ziekenhuis verlaat, verschaft een zekere dynamiek. Het
geeft bij de verpleegsters het gevoel ,Je hebt er aan meegewerkt, dat deze patiEnt
weer gezond de maatschappij in kan". Dit dynamische gevoel ontbreekt bij het
werk in zwakzinnigeninrichtingen. De leidsters ervaren dit ook als zodanig.
127) Thompson J. D., Organizations in action, New York, 1967, p. 159.
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onzekerheid wordt gekonfronteerd; tegelijkertijd is het anderzijds onder-

worpen aan rationele overwegingen, waarmee gestruktureerdheid en
zekerheid moeten worden verworven. De mate, waarin zwakzinnigen-
inrichtingen aan verschillende soorten onzekerheid worden blootgesteld,
is omvangrijk. De volgende onzekerheden springen in het oog. De ge-
dragingen en de gevoelens van zwakzinnigen vertonen een grote, indivi-
dueel bepaalde diversiteit;   het type begeleiding,   het type technologie
dat voor een bepaalde pupil is geYndiceerd, is erg intensief en voorts zijn
de effekten van een bepaalde begeleiding moeilijk te evalueren. Naar-
mate de technologie gekompliceerder van aard is, is er een grotere
behoefte aan flexibiliteit. De organisatorische groeperingen die de in-
gewikkelde technologie moeten hanteren, wensen een grotere mate van
vrijheid in de organisatorische gang van zaken. In de meest eenvoudige
organisatievorm is beleid, datgene wat de direktie doet. In organisaties
waar een flexibele, intensieve technologie moet worden gekoncipieerd

en uitgevoerd, is beleid veeleer een proces, dat de gedragingen der
verschillende organisatorische groeperingen omvat. De beleidsvoor-

bereiding, - vaststelling en - uitvoering vinden niet op 66n niveau

plaats, doch vormen een proces, dat de verschillende niveau's met elkaar
verbindt en op elkaar afstemt. Beleid is een interaktief gebeuren, waarin
de verschillende organisatorische niveau's en segmenten meespelen.

Een interessante vraag is op welke wijze dat interaktief gebeuren
vorm moet worden gegeven. Bij de beantwoording van deze vraag zal
wat uitvoeriger worden stilgestaan. In de sociologie van de organisatie
zijn globaal twee stromingen te onderkennen. De oudere stroming betreft
de klassieke organisatietheorie waarin de organisatie als een perfekt
geoliede machine wordt gezien. De in de organisatie ingeschakelde mens
is een rationeel wezen, dat zich konform de voorgeschreven organisa-
torische regels en procedures gedraagt. De latere stroming is die van
de „human-relations"-school, die vooral oog heeft voor de niet-rationele
drijfveer van de sociale mens. De georganiseerde mens wil zich gelukkig
voelen in zijn werkgroep. Bij de bestudering van organisaties wordt
sterk de nadruk gelegd op het ontstaan en het funktioneren van infor-
mele groepen. De recente stroming, die sinds de tweede wereldoorlog
is ontstaan, tracht beide richtingen te integreren. Deze integratie-poging
leidt echter vaak schipbreuk, daar ofwel de gedachten van de ene, ofwel
die  van de andere richting sterker benadrukt worden 128).  Een  niet
onbelangrijke verworvenheid van de moderne inzichten is wel, dat be-

128) Voor nadere informatie omtrent dit vraagstuk zie o.a. Lammers C. J., Power
and participation in decision-making in formal organizations, Am. J. of Sociology,
vol. 73, nr. 2, september 1967, p. 201-216.
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argumenteerd wordt, dat afhankelijk van de aard van het werk en de
wijze waarop het werk wordt verricht een bepaalde organisatievorm
meer geaigend is dan een andere. Onder bepaalde omstandigheden is
een bepaald organisatieregiem meer adekwaat dan een ander regiem.
In het kader van deze redenering is het uiteraard van groot belang te
specificeren onder invloed van welke omstandigheden een bepaald
organisatietype effektiever is dan het ander.

Twee Engelse onderzoekers maken een onderscheid tussen een
mechanisch en een organisch organisatieregiem. Het mechanisch regiem
lijkt sterk op het klassieke organisatietype en het organisch regiem
bevat kenmerken die in de richting van de „human-relations"-stijl ten-
deren. De voornaamste kenmerken van de beide organisatietypen
worden in tabel 51 weergegeven 129 .

Tabel 51.

Kenmerken van de mechanische en organische organisatieregiems 130).

organisatieregiems

mechanisch organisch

hiErarchische struktuur eenduidig minder eenduidig
afbakening van bevoegd- strikt, formeel minder strikt, formeel
heden en verantwoordelijk-
heden

dragen van bevoegdheden en individuele funktio- groep van funktio-
verantwoordelijkheden naris narissen
basis van gezag ambt, positie deskundigheid
richting van de kommunikatie vooral neerwaarts tevens zijwaarts en

opwaarts
inhoud van de kommunikatie instrukties, bevelbn informatie - uitwis-

seling, overleg

De legerorganisatie en de traditionele overheidsbureaukratie zijn voor-
beelden van het mechanische regiem. In dergelijke organisaties is de
struktuur duidelijk geleed. Een bepaald organisatielid is op grond van
zijn ambt in een bepaalde laag ingedeeld. Een superieur weet nauwgezet
wat hij van zijn ondergeschikte mag verwachten. De bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn strikt en formeel afgebakend. Deze afbake-

1:9) Burns T. bn G. M. Stalker, The management of innovation, London, 1961,
hoofdstuk 6.
tso) In deze tabel zijn niet alle kenmerken weergegeven, die door Burns en Stalker
worden gehanteerd. Zie: Idem, p. 120-121. Cf. Lammers C. J., „Mechanische" en
,,organische" organisatieregiems, Synopsis, sept./okt.,    1968,   p.    li-24.
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ning vindt veelal zijn weerslag in uitvoerige statuten en reglementen.
Omwille van het feit, dat iemand ddze positie bekleedt, heeft hij
krachtens de rechtsorde van de organisatie het recht gezag uit te oefenen.
De positie die iemand inneemt is de bron van gezag. De richting van
de informatiestroom verloopt doorgaans van beneden naar boven, terwijl
de inhoud van de door „de baas" uitgezonden boodschappen het karakter
heeft van instrukties.

Toneelgezelschappen, verschillende moderne instanties uit de sektor
van de extra-murale geestelijke gezondheidszorg (sociaal psychiatrische
diensten, medisch opvoedkundige bureau's e.d.) behoren tot het orga-
nische organisatieregiem; wetenschappelijke onderzoekinstituten kunnen
er soms ook toe gerekend worden. In dit type is de struktuur minder
duidelijk hiErarchisch geleed. De bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van de verschillende funktionarissen zijn minder scherp onder-
scheiden. Gedetailleerde reglementen zijn veelal niet aanwezig. Het
ontbreken van dergelijke reglementen wordt ook niet als gemis ervaren.
Hetgeen in schriftelijke dokumenten wordt vastgelegd, bevat veelal niet
meer dan de „basic philosophy". Niet slechts individuele funktionarissen,
maar ook groepen funktionarissen zijn dragers van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Niet omdat iemand een bepaalde positie be-
kleedt, doch omdat hij deskundig is, wordt gezag aan hem toebedeeld.
Gezag ontstaat omdat verschillende organisatiegenoten aan iemand ten
aanzien van een bepaald thema deskundigheid toezeggen. Deze deskun-
digheid moet voorts passen bij de doelstelling van de organisatie.
Frekwent vindt overleg met kollega's en ondergeschikten plaats. Op
verschillende typen bijeenkomsten praten de organisatieleden over
relevante organisatorische aangelegenheden. Tijdens dergelijke bijeen-
komsten worden ook belangrijke beleidsuitgangspunten vastgesteld.

In hun onderzoek in een aantal Schotse en Engelse elektronische
ondernemingen komen Burns en Stalker tot de bevinding, dat de bedrij-
ven qua effektiviteit van elkaar verschillen. Het verschil is niet toe te
schrijven aan de kwaliteit of kwantiteit van het personeel en materieel,
doch aan het organisatieregiem van de onderneming. Een minder
effektief bedrijf heeft de karaktertrekken van het mechanische type. De
goed renderende onderneming wordt door een meer organische bedrijfs-
voering gekenmerkt. Naar de opvatting van de onderzoekers zijn de
ondernemingen met dit regiemtype succesvoller dan de andere, omdat
men in het organische type op de hoogte is van de veranderingen in de
markt, als ook omdat de technici-staffunktionarissen in staat gesteld
worden hun deskundigheid naar voren te brengen. Deze deskundigheid
wordt ook in het ondernemingsbeleid geintegreerd. Organisaties met een
organisch regiem zijn beter dan mechanische regiems in staat zich aan
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wisselende externe en interne omstandigheden aan te passen.
Hoewel dergelijke onderzoekbevindingen niet al te lichtzinnig ge-

generaliseerd mogen worden, komt uit soortgelijke research de tendens
tot uiting, dat het mechanische regiem geEigend is voor situaties, waarin
zowel binnen als buiten de organisatie stabiele, uniforme, voorspelbare
processen aan de orde zijn. Het organische regiem is naar alle waar-
schijnlijkheid het meest effektief als er instabiele, veranderlijke, niet-
voorspelbare situaties in het spel zijn 131)

Deze konstatering wordt ook door de resultaten van dit onderzoek
ondersteund. Een behandelingstehuis voor zwakzinnigen wordt gekon-
fronteerd met velerlei onzekerheden en veranderingen. Hoe gedraagt
deze pupil zich, welke vorm van begeleiding is voor deze pupil het
meest geschikt, wat moet er aan begeleiding van de leidsters worden
gedaan, welke ontwikkelingen en experimenten zijn er op het gebied
van de geestelijke gezondheidszorg te onderkennen en welke zijn de
hieraan verbonden gevolgen? Een zwakzinnigeninrichting dient geken-
merkt te zijn door een organisch regiem. In B, in de inrichting waar
op de paviljoenen een flexibele technologie wordt gerealiseerd, voelt het
paviljoenspersoneel zich als team verantwoordelijk voor de begelei(ling
van de pupillen. Aan dit personeel zijn geen nauwgezette taakomschrij-
vingen gegeven; de gehele groep voelt zich verantwoordelijk voor het
gebeuren in het paviljoen. Er wordt onder meer met behulp van ver-
schillende vormen van overleg getracht konsensus over basisproblemen
te verwerven. Op het paviljoen vindt frekwent opwaartse kommunikatie
met het hoofd plaats over de behandeling der pupillen, alsmede over
op het paviljoen als zodanig gerichte onderwerpen. Voorts wordt vaak
met leden van de staf informatie uitgewisseld. De verschafte informatie
heeft niet het karakter van een bevel, doch door middel van gemeen-
schappelijk overleg wordt informatie gedistribueerd.

Uit de opsomming van de organisatorische kenmerken van zwak-
zinnigeninrichtingen aan de hand van de beschrijving van het organische
regiem zou gekonkludeerd kunnen worden, dat dit type slechts door
een sfeer van „lief zijn voor elkaar", „het elkaar niet moeilijk maken"
wordt getypeerd. Dit is echter geenszins het geval. Als een zwakzinnigen-
inrichting met betrekking tot de pupillen een flexibele technologie wil
realiseren, moeten daartoe stellig offers worden gebracht. Deze offers
liggen voornamelijk in de sfeer van het verwerven van de benodigde
kennis en het adekwaat struktureren van de overlegsituaties. Voorts
moet er op gewezen worden, dat de werkrelatie tussen het paviljoens-
hoofd en zijn leidsters door twee aspekten worden gekenmerkt. Enerzijds

131) Zie b.v. Litwak E., op. cit., p. 177-184.
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toont het hoofd belangstelling voor de problemen van zijn ondergeschik-
ten. Anderzijds wordt door hem ook sterk de nadruk op het te verrichten
werk gelegd (instrumenteel leiderschap, de leidsters staan wat kritischer
ten opzichte van het leefklimaat in de inrichting).

7.2.   De   implikaties   van   de  studie  voor   het  organisatorische   beleid.
Aan het einde van de voorafgaande paragraaf zijn reeds enige op-

merkingen gemaakt, die in het kader van de formulering van een beleid
inzake de organisatorische opzet van zwakzinnigeninrichtingen van be-
lang zijn. In deze paragraaf zullen de implikaties van de studie voor het
organisatorische beleid wat systematisch aan de orde worden gesteld.
Deze implikaties zijn gebaseerd op de resultaten van de onderhavige
studie, als op de inzichten die uit recente (inter)nationale publikaties zijn
verkregen. De te ontwikkelen beleidsvisie op het organisatorisch ge-
beuren dient enerzijds niet als „het laatste woord" beschouwd te worden;
zij moet voor wijzigingen vatbaar zijn. Anderzijds is het zeer wel denk-
baar, dat men het met de gegeven visie eens is, doch dat praktische
omstandigheden de realisering ervan verhinderen. Deze beide overwegin-
gen verklaren het woord „naar" in de titel van dit hoofdstuk.

In zwakzinnigeninrichtingen verblijven zwakzinnigen, die doorgaans
tot de kategorie der dieper-gestoorde pupillen gerekend moeten worden.
De frekwenties waarmee de in inrichtingen opgenomen pupillen worden
ontslagen, zijn bijzonder gering. Doorgaans zijn de pupillen 24 uur per
dag en 7 dagen per week in de inrichting. De opgenomen pupillen ver-
blijven op paviljoenen die in organisatorisch en vaak ook in geografisch
opzicht een sterke mate van autonomie bezitten. De pupillen wonen in
de paviljoenen en brengen er het grootste gedeelte van hun vrije tijd
door. Soms wordt er door hen ook in de paviljoenen gewerkt.

In inrichtingen zijn funktionarissen werkzaam die specifiek de begelei-
ding van de in een bepaald paviljoen verblijvende pupillen tot taak
hebben. Het paviljoenspersoneel - paviljoenshoofden en leidsters -
gaat iedere dag met de pupillen om. De paviljoenshoofden, doch vooral
de leidsters nemen met betrekking tot de pupillen, waaraan en waarmee
gewerkt moet worden een strategische positie in. In het kader van het
voldoen aan de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de
pupillen - de primaire doelstelling van zwakzinnigeninrichtingen -
is het paviljoenspersoneel uiterst belangrijk. Dit personeel heeft uit de
eerste hand kennis zowel van de gedragingen van de pupillen, als van
de dagelijkse gang van zaken in het paviljoen. Deze redeneertrant wordt
in het onderzoek overduidelijk bevestigd, omdat alle groepen respon-
denten - ook de direktie/staf - van beide inrichtingen te kennen
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geven, dat wanneer de relaties tussen de leden van een paviljoen niet
goed zijn, dit negatiever gevolgen voor de pupillen heeft, dan wanneer
de relatie tussen leden van de staf en het paviljoenspersoneel te wensen
overlaat.

In het paviljoen moeten velerlei aktiviteiten worden verricht. In een
recent Engels onderzoek naar de medische, verpleegkundige en sociale
behoeften van zwakzinnigen die in inrichtingen in Birmingham verblij-
ven, is vastgesteld, dat slechts 0.3% van hen gekwalificeerde verpleeg-
kundige hulp nodig heeft, 35% heeft behoefte aan basis-verpleegkundige
hulp en 64% behoeft geen enkele verpleegkundige hulp. Het percentage
dat gekwalificeerde hulp nodig heeft is dermate gering, dat er niet verder
op wordt ingegaan. Onder basis-verpleegkundige hulp wordt „washing,
dressing, feeding, lifting, attention to bladder and bowel of the incon-
tinent" 132) begrepen. Men kan de vraag stellen in hoeverre dergelijke
aktiviteiten van verpleegkundige aard zijn; in ieder geval blijkt uit dit
onderzoek dat verpleegkundige aktiviteiten voor de pupillen van beperkt
belang zijn. Uit onze tijdbudgetstudie blijkt, dat in de inrichting met een
flexibele technologie 4.65 U 70% van de totale werktijd aan huishoude-
lijke aktiviteiten - ruim gedefinieerd - wordt besteed. De tijd die
gemoeid is met het bieden van typisch verpleegkundige hulp is ook hier
bijzonder gering. Degene die op het paviljoen met de pupillen bezig is,
is geen verpleegkundige doch een (bege)leidster, een opvoeder, een agoge.
Iemand die zelf op een paviljoen werkzaam is, zegt dat de term
„nurse" een vals beeld oproept. Hij ziet de rol van de paviljoens-
funktionaris veeleer als een „role of teacher", een „social educator" 133 .
Aan de behoefte aan verpleegkundige hulp kan voldaan worden als 66n
verpleegkundige van een paviljoensteam deel uitmaakt. De voorkeur
gaat echter uit naar een situatie, waarbij een gediplomeerde A-verpleeg-
kundige ambulant aan een aantal paviljoenen wordt toegevoegd.

De paviljoensgenoten dragen de verantwoordelijkheid voor de begelei-
ding van de op het betreffende paviljoen verblijvende pupillen. Iedere
pupil moet konsekwent en systematisch begeleid worden. Ten einde dit
te bereiken, is het noodzakelijk dat het paviljoenspersoneel als team,
als werk-eenheid funktioneert. Ieder paviljoenslid moet op de hoogte
zijn van wat men met iedere pupil wil. Deze benadering brengt met

1::) Lea, I., W. L Gordon bn T. McKeown, Medical and social needs of patients
in hospital for the mentally subnormal, Br. J. Prev. and Soc. Med., jrg. 21, nr. 3,
p. 115-121.
133) 0'Hara J., The role of the nurse in subnormality: a re-appraisal, The journal
of mental subnormality, vol. 14, part 1, no. 26, juni 1968, p. 19-24.
Een dergelijke benadering geeft ook: Gunzburg H. C., The hospital as a norma-
lizing training environment, The journal of mental subnormality, vol. 16, part 2,
no.   31,   dec.   1970,   p.   1-13.
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zich mee, dat de gehele groep paviljoensleden kennis moet hebben van
de gewenste begeleiding voor alle pupillen. Dit sluit geenszins de
mogelijkheid uit, dat een leidster in meer specifieke zin 66n of meer
pupillen begeleidt. Dat het paviljoenspersoneel als koherent team moet
funktioneren, is te meer belangrijk, daar dit personeel 8 A 9 uur per
dag werkt, terwijl de pupillen soms 24 uur per dag in het paviljoen zijn.
De leidster die de „afgewerkte" kollega aflost, moet adekwaat ge-
informeerd zijn over de toestand der pupillen, evenals over andere
paviljoensaangelegenheden. Deze redenering leidt er toe, dat een ge-
detailleerde rollenallokatie voor het paviljoenspersoneel vermeden moet
worden. De situatie waarbij leidster A steeds het eten klaarmaakt,
leidster B steeds boodschappen doet, leidster C steeds „therapeutische"
aktiviteiten verricht etc. moet minder juist geacht worden. Dit alles
neemt niet weg, dat het wenselijk kan zijn gedurende een week een
leidster huishoudelijk werk of aktiverende aktiviteiten te laten verrichten.
De volgende week kan zij dan andersoortige werkzaamheden verrichten.
Door middel van paviljoenoverleg is het mogelijk dat het paviljoens-
personeel over de verschillende aktiviteiten die ten behoeve van iedere
pupil worden verricht, geYnformeerd is 134 .

In het onderzoekmatige deel van deze studie is gekonstateerd, dat de
overplaatsingsfrekwentie in B geringer is dan in A. Tevens is gevonden,
dat de mate waarin het paviljoenspersoneel zijn stem met betrekking
tot overplaatsingen kan laten horen in B groter is dan in A. Bij het
onderzoek-gedeelte waarbij het paviljoen als eenheid van analyse is
genomen, is gebleken dat geringe overplaatsingsfrekwentie en inspraak
bij overplaatsingen in dezelfde latente klasse vallen als die waartoe
flexibele technologie behoort. Hoewel wij oog hebben voor motieven om
paviljoensfunktionarissen over te plaatsen (b.v. opleidingsmotieven), is
het wenselijk leidsters en hoofden zo weinig mogelijk van paviljoen te
doen veranderen. Als desalniettemin op grond van overtuigende argu-
menten overplaatsingen noodzakelijk geacht worden, loont het de moeite

134) OP grond van hetgeen in deze en in de vorige alinea is gezegd, zijn wij het
niet eans met de adviezen, die de kommissie Speyer inzake de Willem Arntsz
Hoeve, in het bijzonder inzake de zwakzinnigenafdeling Denntndal heeft gegeven.
De kommissie stelt onder meer een vaste rollenallokatie voor. Dit blijkt uit het
feit, dat de kommissie geporteerd is voor de inschakeling, per paviljoen, van een
relatief groot aantal funktionarissen, dat met typisch medisch-verpleegkundige
werkzaamheden belast moet worden. Rapport van het onderzoek inzake de Willem
Arntszstiehting met betrekking tot haar inrichtingen in Den Dolder door een
kommissie ingesteld door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
bestaande uit Prof. Dr. N. Speyer, voorzitter, Mr. J. van Andel, lid, Prof. Dr.
J.   J.   G.   Prick, lid, gestencild exemplaar   1971,   p.   62   e.v.,   p.   106.
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naar de mening van het paviljoenspersoneel te vragen en met hun
opvatting rekening te houden.

Zo juist is aangeduid, dat het in het kader van de begeleiding van de
pupillen belangrijk is inzake paviljoensaangelegenheden vormen van
overleg in het leven te roepen. Bij de analyse, waarvan in het vooraf-
gaande hoofdstuk verslag is gedaan, is gebleken, dat frekwente op-
waartse kommunikatie met het paviljoenshoofd zowel over de behande-

ling der pupillen, als over algemene zaken die het paviljoen betreffen,
tot dezelfde latente klasse als flexibele technologie behoren, De variabe-
len, die op informeel praten over deze beide thema's betrekking hebben,
behoren tot beide latente klassen. Op grond hiervan lijkt het wenselijk,
de opwaartse kommunikatie met het paviljoenshoofd te formaliseren.
Op gezette tijden dienen de opvattingen van de leidsters met die van
hun superieur uitgewisseld te worden. In dit overleg dienen de pro-
blemen inzake de behandeling der pupillen, alsook inzake meer alge-
mene zaken die het paviljoen betreffen, aan de orde gesteld te worden.

Dit neemt niet weg, dat er ook ruimte moet blijven om vrij, informeel
over allerhande relevante onderwerpen van gedachte te wisselen.

Een reden te meer om het overleg op het paviljoen te formaliseren,
is in de volgende bevinding gelegen. In een analyse waarvan in het
voorafgaande geen verslag is gedaan, is de mate, waarin de score van
de op een bepaald paviljoen werkzame leidster afwijkt van de gemid-
delde score van de leidsters die op het betreffende paviljoen werken

(de standaarddeviatie) als variabele opgevat. De grootte van de stan-
daarddeviatie is daarna in verband gebracht met het type technologie,
dat op het betreffende paviljoen plaatsvindt. Ten aanzien van tien
variabelen (over A en B gespreid) houdt een geringe standaarddeviatie,
positief verband met een flexibele technologie. Dit betekent derhalve,
dat naarmate de leidsters van een bepaald paviljoen in hun scores in

geringe mate afwijken van de gemiddelde score van het betreffende

paviljoen - dus als de leidsters onderling sterk homogene opvattingen
hebben - op een paviljoen een flexibele technologie wordt gerealiseerd.

De variabelen hebben onder meer betrekking op een geringe standaard-
deviatie inzake de opvatting omtrent de verhouding staf-paviljoens-
personeel, inzake op informele wijze praten over de behandeling der
pupillen en inzake de bindingskracht aan de inrichting. Dit resultaat
kan in de volgende beleidsmatige termen worden vertaald. Op het
paviljoen moet er naar gestreefd worden, dat de leidsters sterk homo-
gene opvattingen omtrent allerlei organisatorische problemen verkrijgen.
Hiertoe kan geformaliseerd paviljoenoverleg een belangrijke bijdrage
leveren. Tijdens dit overleg moet dus niet slechts over de begeleiding
van de pupillen worden gepraat, doch tevens over velerlei problemen
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die omtrent organisatorische aangelegenheden bij de leidsters leven.
Ten einde hetgeen in de paviljoenen in feite gebeurt juist te kunnen

evalueren, is het volgende van enorm belang. De leidsters hebben
doorgaans juist de schoolbanken verlaten. Voor het eerst verkeren zij
in een werk-situatie. Het opleidingsniveau is gemiddeld enkele jaren
MAVO. Ze verkeren vaak in de adolescentie-fase van hun leven. In hun
werk worden ze met de deviante, problematische gedragingen van
mensen gekonfronteerd. Welke invloed hebben deze faktoren op hun
sociaal-psychische konstellatie? Dat deze faktoren bij sommigen een
grote psychische nood teweeg kunnen brengen, behoeft nauwelijks te
verbazen. Als geen aangepaste maatregelen genomen worden, kan de
aard van het werk en de werksituatie in zwakzinnigeninrichtingen
problemen van psychische aard oproepen.

Welke maatregelen kunnen dan als „aangepast" bestempeld worden?
Allereerst moet er op gewezen worden, dat de leidster haar eigen
leefwereld overzichtelijk zal maken door kontakten met kollega's te
zoeken. De leidster zal zich waarschijnlijk in sterke mate konformeren
aan de gedragingen en de opvattingen van haar onmiddellijke referen-
ten: de kollega's en het hoofd van het paviljoen waar zij werkzaam is.
Het verlangen naar het „erbij-horen", het geaccepteerd worden zal op
grond van de voorafgaande faktoren en door het feit dat het paviljoen
relatief geisoleerd is, groot zijn. Het paviljoenspersoneel speelt een
belangrijke rol bij het begeleiden, coachen van de (nieuwe) kollega's.
Als de leden van het paviljoen goed met elkaar kunnen opschieten, als
er een frekwente uitwisseling van informatie plaatsvindt, kunnen moge-
lijke spanningen opgevangen worden. Niet slechts deze groepen funktio-
narissen hebben ten aanzien van dit punt een taak. Ook de staf en de
direktie dienen er voor te zorgen, dat wat de hier behandelde proble-
matiek betreft, het paviljoenspersoneel aan zijn trekken komt. Naast de
vermelde groepen funktionarissen, wier taken niet primair het begeleiden
van leidsters betreft, is het bijzonder wenselijk dat een medewerker dit
soort vraagstukken konsekwent en systematisch tot zijn werkgebied
rekent. Naast begeleiding van het personeel moet ook aan werving,
selektie, introduktie en ontslag van de verschillende funktionarissen
grote aandacht worden besteed. Deze onderling samenhangende aktivi-
teiten dienen door een terzake deskundige personeelschef - die in
iedere „grotere" inrichting aanwezig dient te zijn - integraal aangepakt
te worden. Of het nuttig is voor bepaalde probleemgebieden speciale

deskundigen (b.v. een vormingsleider, een opleidingsfunktionaris) aan
te trekken dient van de konkrete omstandigheden af te hangen, b.v. de
aard en de omvang van de specifieke problemen, de grootte van de
inrichting.
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Hoewel het vraagstuk van de opleiding van Z-leidsters in het kader
van dit onderzoek van perifeer belang is, zijn in de vragenlijst toch
enige vragen omtrent de opleiding opgenomen. De belangrijkste vraag
heeft op het volgende betrekking. De veronderstelling, dat men met
behulp van de opleiding hoopt, dat gediplomeerden beter werken dan
leerlingen, klinkt plausibel. Aan de verschillende respondenten is de
volgende stelling „Een gediplomeerde verple(e)g(st)er werkt beter dan
een verple(e)g(st)er die nog niet gediplomeerd is" voorgelegd. Een
groot gedeelte van de respondenten ontkent het met deze stelling eens
te zijn. Dit geldt vooral voor de leidsters. Als wat de respondenten
betreft een onderscheid wordt gemaakt tussen degenen die weI en
degenen die niet gediplomeerd zijn, blijkt dat van beide kategorieEn
60 A 70% vindt, dat een gediplomeerde leidster niet beter werkt dan
een leidster die nog niet gediplomeerd is. De motivering van dit ant-
woordpatroon moet wellicht gezocht worden in het feit, dat in de
opleiding te zeer de nadruk gelegd wordt op de medische en verpleeg-
kundige aspekten van het werk, terwijl andere m.n. de meer agogische

te weinig aan bod komen. Met de problematiek waarmee de leerling-
leidster in haar werk wordt gekonfronteerd, dient in de opleiding na-
drukkelijk rekening gehouden te worden. In het kader van een derge-

lijke problematiek zijn onder meer de volgende vragen relevant: wat
betekent het, dat ik in een paviljoensteam werk, hoe zijn de verhou-
dingen met andere organisatorische groeperingen gestruktureerd, hoe
kunnen gespreksvaardigheden ontwikkeld worden  e.d., 135).

In de tot nu toe weergegeven bemerkingen is het paviljoen als werk-
eenheid nogal op de voorgrond geplaatst. Dit zou het gevaar in zich
kunnen bergen, dat de autonomie van het paviljoen nog verder geaccen-
tueerd wordt en zelfs welhaast tot soevereiniteit uitgroeit. Hoewel het
niet nadelig gevonden moet worden, dat een paviljoen een eigen kleur,
een eigen gezicht krijgt, moet gesteld worden, dat de ontwikkeling naar
een puur autonoom paviljoen moet worden vermeden. In een inrichting
zijn er immers een groot aantal aktiviteiten en processen die zich buiten
het paviljoen afspelen. Deze aktiviteiten en processen kunnen zowel op
de inrichting als zodanig betrekking hebben, als ook kunnen ze op het
interne paviljoensgebeuren invloed uitoefenen. Een van de beleidsmatige
kernproblemen van zwakzinnigeninrichtingen geldt de vraag op welke
wijze hetgeen in de paviljoenen gebeurt, afgestemd wordt op hetgeen
zich in andere organisatorische segmenten voordoet. Met name de

135) Omtrent het verband tussen de inhoud en de funktie van de leidster en de
Z-opleiding wordt uitvoeriger ingegaan in: Damen P. C., Enige vragen omtrent
de selectie en de opleiding van Z-leidsters, Het Ziekenhuis, jrg. 1, nr. 5, mei 1971,
p. 236-242.
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kotirdinatie van het paviljoensgebeuren met de werkzaamheden van
de staf en de direktie is relevant. Opgemerkt moet worden, dat men
er in A niet in geslaagd is deze vormen van ko8rdinatie adekwaat te
realiseren. De paviljoenshoofden hebben zowel met de staf als met de
direktie weinig kontakt. Dit blijkt zowel uit de geringe kommunikatie-
frekwentie met de stafleden, als uit de grote caesuur in invloedsverdeling
die er tussen de direktie en de staf enerzijds en het paviljoenspersoneel
anderzijds bestaat.

Het belang van een juiste afstemming van hetgeen in de paviljoenen
gebeurt met datgene wat op direktie- en stafniveau plaatsvindt, blijkt
uit het volgende. Bij de weergave van de resultaten van de „latent-class
analysis" is gekonstateerd, dat de latente klasse I ongeveer met inrichting
B en de latente klasse II nagenoeg met inrichting A samenvalt. Het feit,
dat een paviljoen tot inrichting B en niet tot inrichting A behoort,
maakt het waarschijnlijk, dat een dergelijk paviljoen een flexibele
technologie heeft. Het lijkt aannemelijk, dat er naast de organisatorische
kenmerken die in het kader van dit onderzoek aan de orde gekomen
zijn een of meer andere kenmerken van betekenis zijn. Hierbij wordt
vooral aan de „organisatorische filosofie" van de direktie en de staf
gedacht. Hoe denken deze groeperingen over de vraag wat er in een
inrichting moet gebeuren en welke organisatorische konsekwenties met
een dergelijke visie gepaard gaan? Dit geheel van opvattingen moet
waarschijnlijk de voorwaarden scheppen waarbinnen het mogelijk wordt
op de paviljoenen een flexibele technologie te realiseren.

Welke maatregelen dienen getroffen te worden, ten einde de koBrdi-
natie met de staf en met de direktie op aanvaardbare wijze te struktu-
reren? Wat de koBrdinatie met de staf betreft, moet er op gewezen
worden, dat uit de in hoofdstuk VI uitgevoerde analyse blijkt, dat zowel
frekwent praten met een staflid, als een positieve opvatting omtrent de
verhouding staf-paviljoenspersoneel tot dezelfde latente klasse behoren,
als die waarin flexibele technologie valt. De inhoudelijke, de op de
begeleiding van de pupil gerichte koBrdinatie met de staf kan geregu-
leerd worden, doordat de stafleden b.v. een maal per week een bijeen-
komst in het paviljoen bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst moeten
problemen inzake de begeleiding der pupillen aan de stafleden worden
voorgelegd. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden de alledaagse
ervaringen van het paviljoenspersoneel met de deskundigheid der staf-
funktionarissen te konfronteren en beide - zo mogelijk - te inte-
greren. Het is wenselijk, dat de stafleden de paviljoenen bezoeken. De
pupillen en de leidsters blijven op het paviljoen waar ze „thuis" zijn
en tevens kunnen de stafleden van nabij zien wat er in het paviljoen
gaande is. Het lijkt wenselijk, - indien het gezien de stafbezetting
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mogelijk is - 66n of meer stafteden aan 66n of meer paviljoenen toe
te wijzen. Dit opent de mogelijkheid, dat de stafleden zich meer identi-
ficeren met hetgeen zich op een bepaald paviljoen voordoet; voor het
paviljoenspersoneel wordt het betreffende staflid een duidelijker en
wellicht gemakkelijker toegankelijk gesprekspartner. Dit zal waarschijn-
lijk de verhouding tussen het paviljoenspersoneel en de stafleden ten
goede komen. Dat dit bijzonder wenselijk is, blijkt uit de niet erg
positieve opvatting omtrent de verhouding staf-paviljoenspersoneel, die
bij de paviljoenshoofden, doch vooral bij de leidsters van de beide in
het onderzoek betrokken inrichtingen aanwezig is 136 ,

Betreffende de koilrdinatie met de direktie wordt geopteerd voor een
periodieke werkvergadering, waarbij de paviljoenshoofden en een di-
rektielid aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen administra-
tieve en organisatorische onderwerpen door beide gesprekspartners aan
de orde worden gesteld. Hierdoor wordt aan de direktie de mogelijkheid
geboden een aantal beleidsvoornemens naar voren te brengen. De
paviljoenshoofden kunnen hun inzichten aan de direktie, maar tevens
aan hun kollega's duidelijk maken. Dit laatste brengt met zich mee, dat
de hoofden op de hoogte geraken van de problemen waarmee kollega's
te kampen hebben. De oplossing van een probleem van mijn kollega
op dit moment kan voor mij in de toekomst betekenis hebben.

Opponenten tegen de weergegeven visie op het organisatorische be-
leid in zwakzinnigeninrichtingen zouden kunnen opmerken, dat er veel
vormen van overleg voorgesteld worden en dat er derhalve veel ver-
gaderd moet worden. De overlegvormen zouden gemakkelijk kunnen
ontaarden in „debating-clubs". Hoewel dit gevaar niet denkbeeldig is,
behoeft een dergelijke ontwikkeling zich niet voor te doen. Enerzijds
moet er op gewezen worden, dat de overlegfrekwenties niet bijzonder
hoog zijn. Op het paviljoen vinden twee typen overleg plaats. Een of
enkele keren per week praten de leidsters gedurende l h 2 uur met
hun superieur over de begeleiding van de pupillen, als ook over andere
relevante thema's. Daarnaast vindt met ongeveer dezelfde tijdsduur een
keer per week overleg plaats tussen het paviljoenspersoneel en een of
meer stafleden. Voorts overleggen de paviljoenshoofden een keer per
week of per twee weken + twee uur met de direktie. Anderzijds is het
nuttig, dat het paviljoenspersoneel vaardigheid in vergader- en diskussie-
technieken wordt bijgebracht. Dit brengt wellicht met zich, dat in het

136) Onlangs heeft ook Van Ratingen er op gewezvn, dat attitude-wijzigingen bij
de verschillende personeelskategorieEn noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen acht
hij vooral voor de verhouding leidsters-stafleden van essentieel belang. Ratingen
J. R. M. van, Problemen bij de institutionele zorg voor zwakzinnigen, Maandschrift
voor Kindergeneeskunde, jrg. 38, 1970, p. 158.
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overleg de nodige „stroomlijning" kan worden verkregen. Een zwak-
zinnigeninrichting is een organisatie, waarbij overleg het cement is,
waardoor de verschillende organisatorische segmenten tot een hechte
struktuur worden aaneengevoegd. In een uitvoerig verslag van een
onderzoek naar de problematiek van 34 Britse zwakzinnigeninrichtingen
konkludeert Morris, dat de zorg voor de aldaar verblijvende pupillen
in sterke mate tekortschiet. In haar voorstellen om de situatie drastisch
te verbeteren, stelt zij onder meer het volgende: „The present internal
conflicts amongst staff appear incapable of resolution without more
effective communication and drastic modification to the hierarchical
structures" 137 .

In het voorafgaande is reeds iets gezegd over de rol van de staf.
Hierop zal nu nader worden ingegaan. De staf kan gezien worden, als
een van funktionarissen die hun specifieke deskundigheid en„pool"
ervaring in het organisatorisch gebeuren inbrengen. In vergaderingen
informeren de stafleden elkaar over de ontwikkelingen in de onder-
scheiden vakgebieden. Tevens wordt omtrent het samen te stellen
begeleidingsprogramma voor een bepaalde pupil van gedachte gewisseld.
De opvattingen die vertegenwoordigers van verschillende disciplines over
een bepaald probleem hebben, dienen zo mogelijk tot een koherent plan
voor de begeleiding van een pupil geintegreerd te worden. Dat het hier-
aan nog weI schort, blijkt uit het feit, dat de groepen respondenten van
beide inrichtingen - ook de direktie/staf - zeggen, dat de stafleden
onderling nogal eens niet dezelfde opvattingen over de begeleiding van
de pupillen hebben.

In het moderne denken over het samenspel tussen specialisten en
managers wordt gesteld, dat het onderscheid tussen beide groeperingen
minder stringent is, als vroeger wel in het kader van het strakke
„lijn-staf" schema werd aangenomen. Hun relaties worden gekenmerkt
door gevarieerdheid en komplexiteit. Het is nuttig nader op de inhoud
van de termen manager en specialist in te gaan 138). De managers- en
specialistenrollen hebben gemeen, dat de vervulling van beide rollen
de beschikking over specifieke kennis en vaardigheden vereist; voorts
hebben beide groeperingen de bedoeling andere personen in de ver-
vulling van hun rollen tot aktie te brengen. Het verschil is dat bij de
managersrol het tot aktie brengen van personen primair staat, waarbij

131) Morris P., Put away; a sociological study of institutions for the mentally
retarded, London,   1969,  p.   314.
138) Zie voor dem benadering: Marx E. C. H. en A. W. M. Teulings, Samenspel
van    managers bn specialisten, Utrecht/ Antwerpen, 1969. Vooral de bijdrage   van
Marx E. C. H., De organisatie van het samenspel van managers en specialisten
in een systeem voor geplande veranderingen, p. 168 e.v. is relevant.
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kennis en vaardigheden middelen zijn. Bij de specialistenrol staat het
aan personen overdragen van kennis en vaardigheden voorop, waarbij
het naar de bedoeling van de specialist tot aktie komen van deze
personen een mogelijke konsekwentie is.

De ontwikkelingen in de zwakzinnigenzorg geven aanleiding te ver-
onderstellen, dat de in inrichtingen werkzame funktionarissen een grotere
mate van specifieke kennis gaan verwerven. Deze specifieke, op de
institutionele zwakzinnigenzorg betrekking hebbende kennis, die bij de
direktie en de staf aanwezig is, dient in het inrichtingsgebeuren verdis-
konteerd te worden. De vragen aangaande de wijze waarop en de snel-
heid waarmee, vormen gespreksthema's die in periodieke vergaderingen
tussen direktie- en staffunktionarissen doorgepraat moeten worden. De
kennis en inzichten van zowel de direktie als de staf moeten met elkaar
gekonfronteerd worden. De innovatiefunktie van de staf kan onder meer
op deze wijze gestalte worden gegeven. Indien de opvattingen van de
direktie en de staf in redelijke mate op elkaar afgestemd kunnen wor-
den, kunnen andere groeperingen - het paviljoenspersoneel - waar-
schijnlijk gemakkelijker tot aktie aangezet worden. In dit kader zal de staf
zich primair op het professionele aspekt van de aktie richten, terwijl
de direktie zich veeleer zal bekommeren over het aanbrengen van de
organisatorische voorwaarden, waaronder het paviljoenspersoneel zo
goed mogelijk zijn taken kan verrichten.

Naast de kontakten met de staf, zullen - als de direktie uit meer
funktionarissen bestaat - de direktieleden uiteraard onderling het te
voeren beleid bespreken. Uit deze studie mag duidelijk geworden zijn,
dat de organisatorische problemen dermate talrijk en omvattend zijn,
dat het aanbeveling verdient in de direktie een organisatorisch direkteur
op te nemen.

13.   Besluit
Het algemene beeld van deze studie is, dat in een zwakzinnigen-

inrichting de verschillende funktionarissen niet zonder elkaars hulp
effektief kunnen werken. Vele funktionarissen - van hoog tot laag -
zijn sterk op elkaar aangewezen. In het kader van de noodzakelijke
samenwerking is kommunikatie van essentiele betekenis. Het struktu-
reren van en inhoud geven aan de kommunikatieve relaties moet in
zwakzinnigeninrichtingen systematisch en konsekwent aangepakt wor-
den 139).

In een studie zoals de onderhavige wordt op bepaalde vragen ant-

139) Wat de Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen betreft, wordt een soortgelijk
beeld verkregen. Zie: Bambang Oetomo R., op. cit., p. 119.
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woord gegeven. Andere vragen worden er niet in beantwoord, doch
kunnen scherp geformuleerd worden. Wat is het effekt van een flexibele
technologie op de ontwikkeling van de vermogens der pupillen? Is aan
deze ontwikkeling een grens gesteld? Voor alle pupillen of voor som-
migen? Waar ligt eventueel de grens? Welke gedragingen zijn in het
kader van een flexibele technologie het belangrijkst? Wat is het preciese
effekt van dergelijke gedragingen? Wat betekent de stelling „Een zwak-
zinnigeninrichting moet het geluk van de pupillen bevorderen"? Wat
is geluk? Is geluk meetbaar?

Ook wat de organisatorische problematiek betreft, wachten veel vragen
op beantwoording. Welke kenmerken beinvloeden flexibele technologie
het meest? Spelen financiale faktoren m.b.t. technologie een beslissende
rol? Welke is de invloed van de werkwijze en de samenstelling van het
bestuur van inrichtingen? Moet aan de paviljoenen een grotere of
geringere autonomie worden toegekend? Welke konsekwenties heeft een
en ander voor de bouwkundige vormgeving? Moet de opleiding ver-
anderd worden? Zo ja, hoe?

De organisatorische vormgeving van vele zwakzinnigeninrichtingen
zal moeten veranderen. In dit verband moet echter op het volgende
worden gewezen. Veranderingsvoorstellen - zoals onder meer in deze
studie - kunnen gemakkelijk neergeschreven worden. De feitelijke
realisering ervan is een immense en tijdrovende opgave. In organisaties
bestaat doorgaans grote weerstand tegen verandering. Gevestigde belan-
gen, praktijken die lange tijd hun waarde bewezen hebben, traditionele
normen en waarden, financiEle verworvenheden en emotionele investe-
ringen zijn even zovele faktoren die een wenselijk geachte verandering
en vernieuwing, zelfs reeds in de aanvangsfase kunnen frustreren. Dit
alles neemt niet weg, dat aanpassingen aan gewijzigde inzichten nood-
zakelijk zijn. In dit licht vormt deze studie wellicht een bijdrage.
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SUMMARY.

The sociology of organizations and institutions for the mentally retarded;
an empirical and comparative analysis.

The first chapter of the present volume gives a short review of the
development of institutions for the mentally retarded in the Netherlands.
Three phases can be distinguished in this development. When the in-
stitutions for the mentally retarded arose - there was not any distinction
between them and mental hospitals at that time - the primary goal was
mainly custodial; society   had  to be protected against these dangerous
individuals. Afterwards the inmates were cared for in big institutions,
especially in beds in large scale wards. To the goal of the previous
period a new one had been added. Nowadays the mentally retarded are
being distinguished from psychiatric patients. In the third phase the
goal is again extended. Those mentally retarded who live in institutions
are now considered treatable. The goal of a modern institution is that
the individual patient, pupil, with his unique potential for development,
is of central importance. The pupil is being treated in a „therapeutical

,,

way.
Moreover, in this chapter some quantitative material from the Nether-

lands has been brought together. Attention is paid to the number of
mental retardates staying in institutions for the mentally retarded and
in mental hospitals. How the institutions for the mentally retarded are
geographically spread in the Netherlands is indicated. The number of
people working in institutions is given. The financial aspects of institu-
tional care for mental retardates are considered.

The preceding aims not only at indicating some historical trends in
the institutional care for mental retardates. The most recent goal-
multiplication - that of treatment of the individual pupil - is the basis

for chapter II. In this chapter an extensive analysis based on the socio-
logy of organizations applied to institutions for the mentally retarded
is given. The most important variable in this analysis is technology
(Perrow). The question of the actual work done to and with mental
retardates is of central relevancy. A distinction is made between routine
and flexible technology. On the one hand there are institutions with
a routine technology, where the pupils are cared for massively and
anonymously. On the other hand there are institutions with a flexible
technology, where the pupils are attended to individually and actively.

Whether technology is related to the organizational structure of the
institutions is an important question. Hypotheses concerning the relation
between organizational structure and technology are formulated for both
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types of institutions for the mentally retarded, using the following seven

organizational characteristics: control structure, coordination, communi-
cation, leadership, attitudes concerning the relation professional staff

(psychiatrists, paedagogues, psychologists, social workers, etc.) and ward
nursing staff (teachers), the measure of being tied to the institutions,
and transfers of the ward nursing staff.

It is supposed that in institutions with a flexible technology the nurses
and head nurses take a strategic position in realizing the primary goal.
The pupil stays in the ward (cottage, pavilion) the greater part of the
day; this is where care and treatment take place. These personnel
influence a major part of the organizational policy. This influence and
control will be discounted organizationally. Institutions with a routine
technology will have a different control structure. What is happening
in the wards is stable and predictable. The nurses' tasks can be defined

clearly and they can be described even formally. On account of this
circumstance the ward nursing staff will have little control. In institu-
tions with a flexible technology, we expect that a polyarchic control
structure will be manifest, whereas the control structure in institutions
with a routine technology will be of a pyramidal, centralized nature.

On account of the varying behavior of the individual pupil, an insti-
tution with a flexible technology will have a high degree of „coordination
by feedback". Factors such as mutual loyalty, teamwork, group dis-
cussions and agreement on the pursued goals are of essential meaning.
This type of coordination will be present less in institutions with a
routine technology. The activities of the nurses are described in advance
and are clearly distributed. Less attention will be paid to the unique
behavior   of each pupil. In institutions   with a flexible technology,
„coordination by feedback" will be often used, whereas in institutions
with a routine technology „programmed coordination" will be to the
fore.

In each organization communication and its structure are of vital
importance. The performance of work is dependent upon the initiating
and passing of information between people of a certain subsystem and
between subsystems. The downward communication in institutions with
a routine technology will be of an instrumental nature, related to the
distribution of information on tasks and procedures. In institutions with
a flexible technology the communication will also be of an expressive

nature - values and attitudes oriented - it will be aimed at the pupil.
The horizontal communication between the ward nurses and between
the head nurses in institutions with a routine technology will be of a
social-emotional nature, partly because of the great autonomy of the
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wards, which are scattered around in the institution. The same conside-
ration is valid for institutions with a flexible technology, but there will
be an exchange of views about the situations of the pupils too. Con-
cerning the upward communication the ward nurses in institutions with
a flexible technology will talk more often with their head nurse and
with members of the professional staff about the pupils and general
problems of the institution than the nurses in institutions with a routine
technology.

In the framework of the present research the question about the
desired type of leadership is relevant. Two dimensions of leadership
are especially emphasized in the analysis: instrumental and social
leadership. Instrumental leadership is present if the superior indicates
how and when a work-group has to do something. The chance of highly
developed instrumental leadership increases when the extent and the
variability of the information increases and as the spread of information
is limited and exclusively accessible to the superior. Social leadership
is dependent on the probability that conflicts can arise in role-behavior
and on the possibility that these conflicts can be reduced by, for
example, forms of consultation. In institutions with a routine technology
both the head nurse and his superior will show a high degree of instru-
mental leadership, whereas both groups in institutions with a flexible
technology will show a low degree of instrumental leadership. Both in
institutions with a flexible and in those with a routine technology the
head nurse will show a high degree of social leadership, due to his
functional and geographical discretion. The superior of the head nurse
in institutions with a flexible technology will show a high degree of
social leadership, whereas his colleague in institutions with a routine
technology will show a lower degree of social leadership.

In institutions with a routine technology the ward nursing staff has
little expertise in the eyes of the leading functionaries. There is a strong
hierarchical structure which does not take into consideration the stra-
tegic position of the nurse. This could imply a feeling of great distance
between the members of the ward nursing staff and members of the
professional staff. In an institution with a flexible technology the impor-
tant position of the nurse is honoured organizationally. She participates
in policy making and there are possibilities of exchanging information
and expertise. The social distance separating the nurses from the profes-
sional staff is considerably smaller. The nurse's emotional difficulties
resulting from the deviating behavior of the pupils can be handled in
an adaptive manner. These difficulties can be canalized in several kinds
of discussions, both with colleague-nurses and with professional staff
members. We expect that the ward nursing staff will experience feelings
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of alienation and isolation as to the professional staff in institutions with
a routine technology, whereas the ward nursing staff experiences fee-
lings of integration in relation to the professional staff in institutions
with a flexible technology.

Concerning the measure of being tied to the institution, it is supposed
that the ward nursing staff both in institutions with a flexible, and in
those with a routine technology will be closely tied to the ward or the
cottage in a social-emotional way. The ward nursing staff will have to
work together in the highly autonomous wards the greater part of the
day in both types of institutions. The ward nursing staff in institutions
with a flexible technology will be more at home than the personnel in
institutions with a routine technology because of the stronger identifi-
cation with the goal of the organization.

The individual pupil is of greatest importance in institutions with a
flexible technology, and the nurses pay attention to this unique pupil
In order to realize this, it is necessary to limit the frequencies of
transfers. The maintenance of a high level of physical care and order,
neatness and prevention of accidents is stressed in institutions with a
routine technology. These institutions put a high premium on the
possibility of transfering nurses at every desired moment in order to
prevent disturbance of several important processes. The mutual replace-
bility is a fundamental principle of the bureaucratic organization. The
ward nursing staff in institutions with a routine technology will be
transferred frequently;   this in contrast  with  the ward nursing staff  in
institutions with a flexible technology. Not only the frequency of trans-
fers, but also the question whether the personnel has some say in the
transfers is relevant. The ward nursing staff in institutions with a
flexible technology will have much say in the transfers, whereas this
personnel in institutions with a routine technology will have less say
on the subject.

The following hypothesis is of central importance in this research:
technology is related to the organizational structure of institutions for
the mentally retarded. Whether an institution is custodial or treatment-
oriented is related to certain organizational characteristics. An important
question of the analysis is: what are the organizational characteristics
of institutions which are treatment-oriented? More exactly: is an institu-
tion with a flexible technology characterized with regard to control
structure, coordination, communication, leadership, attitudes concerning
the relation professional staff - nursing staff, the measure of being
tied to the institution and transfers of nursing personnel by that which
has been said in the preceding about these characteristics? Is an in-
stitution with a routine technology concerning the above mentioned
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organizational features characterized by that which has been said in
the preceding?

The hypotheses formulated in the past chapter have been tested in
an empirical investigation. The design of this research has been described
in chapter III. The research has two important characteristics. First, a
comparative analysis has been chosen: two Dutch institutions for the
mentally retarded have been compared with each other. Some experts
in the field of mental retardation were asked to indicate an institution
where the pupils would receive a more custodial kind of management
(a routine technology - institution A) and they were also asked to
indicate an institution where the pupils would receive a more treatment-
oriented kind of management (a flexible technology - institution B).
By this we are able to make an inter-organizational comparison. Second,
the organizational processes and attitudes have been studied with the
help of the position - and role - concept. Because the same questions
of a questionnaire have been given to different role-incumbents (mana-
gement and professional staff, head nurses, nurses) it is possible to
make intra-organizational comparisons. Moreover, a time-budget analy-
sis was performed: the ward nursing staff were asked to keep records
of what they actually did during a number of days.

Chapter IV deals with the question whether and if so, how far B has
characteristics which deviate from A. In order to establish the kind
of technology being employed „the inmate management scale" (Kingl
Raynes) was used. This scale discriminates between an organization
which is „institutionally oriented" and an organization which is „inmate
oriented". The results obtained with this adjusted scale are clear. A is
„institutionally oriented" and has a routine technology, while B is
„inmate oriented" and has a flexible technology.

The organizational characteristics of both institutions are examined
in chapter V. Does B deviate from A concerning the characteristics given
in the second chapter? And if so, are the deviations in accordance with
the hypotheses?

It appears that A has a more pyramidal, stratified control structure
than B does. The head nurses in particular have a relatively low control
level. Though B is less stratified, it may not be concluded that this
institution   has a polyarchic control structure.

Not in accordance with the hypothesis is that in A there is more
succesful joint consultation (a measure for coordination) than in B.
B tries to construct more coordinative relations by means of the struc-
ture of overlapping work groups. In A the organizational segments

operate more isolated from each other, and the distinction between
the work groups of the ward nursing staff on the one hand and the
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consultation structures of the management team and the professional
staff on the other hand is very striking.

Concerning downward communication, it appears that the professional
staff members of B tell more about the situation and the needs of the
pupils to the front-line personnel (the ward nursing staff) than in A.
The respondents of both institutions talk much along the horizontal
direction about the treatment of the pupils, about general affairs con-
cerning the wards and about people, things and happenings outside the
institution. Both the nurses of B, and those of A talk frequently with
their superior about the treatment of the pupils and about general

happenings in the wards. This also goes for the head nurses of B, but
not for those of A. There is a clear communication gap between the
superior of the head nurses and the front-line personnel of A. With
regard to the upward communication it was found, that the nurses of
A talk to the professional staff very infrequently.

The social dimension of leadership often appears in the behavior of
the head nurses of both institutions. The results of the research do not
indicate, that the head nurses of A show more instrumental leadership
than the colleagues of B. The superior of the head nurse in A shows
more instrumental and less social leadership than the superior of the
head nurses in B.

The differences between the several groups of functionaries in A and
in B concerning the attitudes professional staff - ward nursing staff
are very small. Consequently, it may not be concluded that the functio-
naries of B experience a stronger identification with the relation profes-
sional staff - ward nursing staff. The several groupings evaluate this
relation more negatively as position in the organizational hierarchy
declines. The evaluation of the nurses is so low, that it is possible to
speak of alienation and isolation in their relation to the professional
staff. The ward nursing staff of A is strongly convinced that the mem-
bers of the professional staff have to visit the wards more frequently.
This is not surprising considering what is described above, that the
communication frequency between the professional staff and the ward
nursing staff is rather low in A.

Both in A and in B the front-line personnel are closely tied to the
ward in a social-emotional sense. This goes especially for the head
nurses of A. The functionaries of A feel more at home in the institution
than those of B. Again the high score of the head nurses is striking.
This can be reconciled with the former findings: a communication gap
with the top of the organization, a gap in control structure, and an
intense exchange of communication with the nurses.

The last organizational characteristic concerns the transfers of the
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ward nursing staff. For both the head nurses and the nurses of A the
frequency of transfer is higher than in B. The say that the ward nursing
staff has in the transfers is greater in B than in A. The management and
the professionals listen to those who are involved in the transfers.

Up to now three groupings of two institutions have been compared
with each other. In chapter VI an analysis is reported with the ward
as unit of investigation. This approach is relevant because the ward is
a relatively autonomous and clearly distinguishable organizational unit.
Moreover the number of units of analysis is enlarged in comparison
with the in advance applied techniques. Twenty-seven wards from A
and eighteen from B have been used in this approach.

In the analysis the wards are divided in two classes. These classes
would have to differ not only with regard to technology, but also with
respect to the other organizational characteristics. To realize this an
analysis according to the „latent class model" was carried out. Roughly
speaking the technique confirms what might be expected in view of the
theoretical starting-points. Concerning the class to which routine tech-
nology belongs the following is interesting. The wards are strongly
autonomous and are segregated from the top. In the wards one strives
for a pleasant atmosphere and the head nurse wants to contribute to
this. Views are exchanged about all kinds of subjects with the head
nurse. He shows a strong measure of social leadership, to which open
communication and moderate distance between superior and subordina-
tes belongs. Therefore, it is hardly astonishing, that the nurses in the
wards feel at home in the institution.

In the last chapter the most important findings are put in a theoretical
context. Moreover, the implication of the analysis for managerial policy
is indicated. The formal, primary goal of the present Dutch institutions
for the mentally retarded is often identical. However, that does not
alter the fact that from this research it can be concluded that with
respect to technology - the actual work done with pupils - there are
clear differences between the institutions included in this research. This
will be the case with other Dutch institutions too.

New insights from the sociology of organizations contain, among other
things, the observation that a certain type of organization is more ade-
quate than another one, dependent on the kind of work and the way
the work is done. Burns and Stalker distinguish between a mechanic and
an organic organizational rdgime. In our opinion that distinction is
confirmed by the results of our research. An institution for the mentally
retarded should be characterised by an organic r6gime. In an institution
with a flexible technology the ward nursing staff feels responsible as
a team for the treatment and care of the pupils. To this personnel no
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detailed taskdescriptions are given; the entire group feels responsible
for the affairs in the wards. With the help of several kinds of discussions
an attempt is made to reach consensus on basic problems. Intensive
upward communications about the treatment of the pupils and about
certain problems of the ward with the head nurse take place in the ward.
Furthermore information will be exchanged with members of the pro-
fessional staff. The information provided does not have the character
of a command, but by means of joint consultation the information will
be distributed.

The most striking managerial problems of institutions for the mentally
retarded are the following: how can the ward nursing staff be encouraged
to function as a unity and how can the work in the wards be coordinated
with what is happening in other organizational segments, especially in
the management team and in the professional staff. An institution for
the mentally retarded is an organization in which, periodically, structured
discussions are the cement by which the several organizational segments
will be joined to a firm structure.
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BIJLAGE I. De vragenlijst.

INSTITUUT VOOR ARBEIDSVRAAGSTUKKEN, TILBURG

Dit is een studie die betrekking heeft op zwakzinnigeninrichtingen in
Nederland. De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe gaat men nu in een
zwakzinnigeninrichting in Nederland te werk.

De inriehting waar u werkt is 66n van de inrichtingen die is uitgekozen
om aan dit onderzoek deel te nemen. In iedere inrichting is de medewerking
van vele mensen nodig, o.a. die van u. Het sukses van de studie is afhankelijk
van de informatie die u aan ons verstrekt. We zouden graag uw ideeEn,

opvattingen over de inrichting, uw werk en het funktioneren van de inrich-
ting willen weten. Ten einde informatie te verkrijgen over wat u denkt over de
inrichting en de mensen die er werken, zouden we graag zien, dat u deze
vragenlijst invult. De antwoorden die u geeft zijn volledig vertrouwelijk.
Niemand (noch verpleegkrachten, noch het afdelingshoofd, noch leden van
de staf of van de directie) zal ooit inzage krijgen in de door u ingevulde
vragenlijst.

Het is uiteraard erg belangrijk, dat u openhartig en nauwkeurig de vragen-
lijst invult. Als u dit niet doet, gaat de waarde van het onderzoek verloren.

Wij wijzen er met de meeste nadruk op, dat dit onderzoek geen examen is.

Er zijn geen goede en slechte antwoorden. Het voornaamste is, dat u de
vragen invult naar eigen goeddunken - de manier waarop u persoonwk

de dingen ziet. Uw antwoorden zullen met die van anderen samengevoegd
worden en slechts opgetelde resultaten zullen gerapporteerd worden.

Dank u zeer voor uw medewerking.

Voor de goede gang van zaken zijn hier nog enkele instrukties.

1. Beantwoord de vragen op volgorde. Eerst vraag 1, dan vraag 2 en zo
verder.

2. Als u opmerkingen bij een antwoord wilt geven, kunt u dat doen.
Schrijf het bij de vraag, waarbij u opmerkingen hebt.

3. U kunt de ruimte op de achterkant van de vragenlijst gebruiken om
extra opmerkingen of suggesties te maken.
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Naam   van de inrichting:    .

Naam van de respondent: . Datum: .

Allereerst zouden we graag enige informatie omtrent Uzelf willen hebben.

1. In welk jaar bent U geboren?

2. Wat is Uw geslacht? (Zet een kruisje in het hokje,
dat van toepassing is)

vrouwelijk                                                                  0
mannelijk                                                                   0

3. Bent u ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe(-naar)?

ongehuwd                                                                  El
gehuwd                                                                     0
gescheiden                                                                 0
weduwe(-naar)                                                                 El

4.  In welke jaar bent U in deze inrichting komen werken?

Jaar:......

Maand: . . . . .

5. Welke is uw huidige funktie?
leerling-verple(e)g(st)er                                                  0
gediplomeerde verple(e)g(st)er                                         0
sub-afdelingshoofd                                                       E]
afdelingshoofd                                                             0

6. Op welke afdeling werkt U?

7. Sinds wanneer werkt U op deze afdeling? Jaar:  .  .  .  .  .  .

Maand: . . . . . .
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8. Bent U wel eens van afdeling veranderd?
de afdeling waar ik nu werk is mijn eerste afdeling          0
ik ben 1x van afdeling veranderd                    0
ik ben 2x van afdeling veranderd                     0
ik ben 3x van afdeling veranderd                    0
ik ben 4x van afdeling veranderd                    0
ik ben 5 of meer maal van afdeling veranderd             0

9.  Als er personeel wordt overgeplaatst, wordt er dan met de mening
van het personeel rekening gehouden?

ja                                                                                  0
neen                                                     0

10. Welke dag-opleiding heeft U genoten, voordat U
verple(e)g(st)er werd?

ge- gedeel-
heel telijk

LO.                                                                     O             0
L.T.S.                                               0         0

Huishoudschool                                                     0             0
I.NA.S.                                                                0             0
U.L.O. of M.A.V.0.                           0        0

H.B.S., Gymnasium, H.A.V.0. en M.M.S.         0         0

Ander dag-onderwijs (vul in)

11.  Bent U in het bezit van een van de volgende diploma's
voor verple(e)g(st)er?

ja    neen
Z-diploma                                                        0            0
A-diploma                                                        0            0
B-diploma                                                        0            0
Kinderbescherming A                         0       0
Kinderbescherming B                         0       0
Eventueel andere diploma's (vul i n) . . . . . . . .
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Nu willen wij U graag enige vragen over het werk en de werk-
omstandigheden stellen.

12. Zijn er wet eens bijeenkomsten of gelegenheden, waarbij
U vrijuit de gang van zaken kunt bespreken met Uw
afdelingshoofd?

ja                                                                                  0
neen (Indien neen, naar vraag 14)                           0

Indien ja:
13.  Zijn deze bijeenkomsten of gelegenheden de moeite waard

of niet?

Ze zijn altijd de moeite waard                            0
Ze zijn vaak de moeite waard                             El
Ze zijn zelden de moeite waard                        El
Ze zijn nooit de moeite waard                          0

14. Heeft naar Uw mening Uw direkte superieur (het af-
delingshoofd) invloed op de beslissingen van zijn superieur
of heeft hij daar volgens U geen invloed op?

Hij heeft zeer veel invloed op de beslissingen van
zijn superieur                                         0
Hij heeft veel invloed op de beslissingen van zijn
superieur                                                                        0
Hij heeft enige invloed op de beslissingen van zijn
superieur                                                                   0
Hij heeft weinig invloed op de beslissingen van zijn
superieur                                                                         0
Hij heeft helemaal geen invloed op de beslissingen
van zijn superieur                               0
Ik heb er geen kijk op                                  0
Weet niet                                     0
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Nu zouden we graag enkele vragen over het gedrag van uw direkte
superieur (het afdelingshoofd) willen stellen.

15. Hij/zij (mijn afdelingshoofd)               Al-        zel-
tijd  vaak soms nooit

den

a. zorgt ervoor, dat je je op je ge-
mak voelt als je met hem praat.

b. geeft kritiek op slecht werk.

c. is vriendelijk en staat open voor
al zijn personeel.

d. spoort langzame werkers aan tot
grotere inspanning.

e. probeert de verhouding tussen
zijn mensen en de mensen die
boven hem staan zo goed moge-
lijk te doen zijn.

f. vraagt opofferingen van zijn
mensen in het belang van de
gehele afdeling.

g. geeft uiting aan zijn waardering
als een van zijn mensen goed
heeft gewerkt.

h. bepaalt in detail wat er moet                          I
gebeuren en hoe het moet ge-
beuren.

i. weigert uitleg te geven waarom
iets zus of zo moet.

j. legt de nadruk op een snel tempo
in het werk.

k. geeft kritiek op mensen waar
anderen bij zijn.

1.   staat er op, dat alles volgens vast-
gestelde regels gebeurt.

m. wijzigt het werk van zijn men-
sen, zonder eerst met hen te
overleggen.

n. dringt er op aan, dat het werk
op vastgestelde tijden gebeurt.

o. behandelt zijn mensen als zijn
gelijken.

p. let er op, dat iedereen zijn uiter-
ste best doet.
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16. Wat vindt U van de afstand tussen het verplegend per-
soned en de stafleden?

Er is een hele grote afstand tussen het verplegend

personeel en de stafleden                                0
Er is een grote afstand                                  0
Er is nogal wat afstand                                0
Er is weinig afstand                                     0
Er is heel weinig afstand                                  0

17. Men kan een zwakzinnigeninrichting met velerlei organisaties
vergelijken. Hier wordt een inrichting met een drietal organi-
saties vergeleken: met een kazerne, met een onderneming en
met een gewoon huisgezin. Wilt U elk van de drie volgende
vragen beantwoorden, door het plaatsen van een kruisje in het
desbetreffende hokje?

De inrichting waar ik werk, lijkt:
a. heel sterk op een kazerne                                   0

b. enigszins op een kazerne                                    0
c. helemaal niet op een kazerne                                0

De inrichting waar ik werk, lijkt:
a. heel sterk op een onderneming                           0
b. enigszins op een ondememing                            0

c. helemaal niet op een onderneming                         0

De inrichting waar ik werk, lijkt:
a. heel sterk op een gewoon huisgezin                                0
b.  enigszins op een gewoon huisgezin                                   0
c. helemaal niet op een gewoon huisgezin                          0

18. Zoudt U een vriend(in) van U aanraden of afraden hier te
komen werken?

Ik zou het hem (haar) sterk aanraden                         0
Ik zou het hem (haar) aanraden                             0
Ik weet niet goed wat ik zou doen                               0
Ik zou het hem (haar) afraden                                   0
Ik zou het hem (haar) sterk afraden                        0

19. Hoe lang wilt U in deze inrichting blijven werken?

Ik ga weg 0
Ik denk er vaak aan weg te gaan                              0
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Ik denk er soms aan weg te gaan                              0
Ik denk er zelden aan weg te gaan                          0
Ik denk er nooit aan weg te gaan                               0

20a. Hoeveel invloed hebben naar uw mening de volgende groepen
op de gang van zaken in de inrichting als geheel? Zet voor
ieder van de volgende groepen een kruisje in de desbetreffende
kolom.

weinig nogal zeer
enige veel

of geen wat veel
invloed invloed

invloed invloed invloed

a. de direktie
b. de staf
c. de paviljobnshoofden
d. de afdelingshoofden
e. de verpleegkrachten

20b. Hoeveel invloed zouden volgens  U de volgende groepen eigenlijk
behoren te hebben op de gang van zaken in de inrichting als geheel;
dus hoe zou het volgens U moeten zijn?
Zet voor ieder van de volgende groepen een kruisje in de desbetreffende
kolom.

weinig nogal zeer
enige veel

of geen wat veelinvloed invloedinvloed invloed invloed

a. de direktie
b. de staf

c. de paviljoenshoofden
d. de afdelingshoofden
e. de verpleegkrachten                                                   I

21a. Als er mensen overgeplaatst worden:
Vindt U, dat deze overplaatsingen goed zijn voor de verpleegkrachten?

ja                                                                            0
neen                                                     El

2lb. Vindt U, dat deze overplaatsingen goed zijn voor de pupillen?
ja                                                                                  0
neen                                                        []
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22. Hier zijn een aantal uitspraken die voornamelijk op uw werk betrekking hebben. Wilt U elk van deze uitspraken be-
antwoorden?

ja, tame- neen, niet netn, vol-beslist ja lijk helemaal strekt niet

1.  Ik voel me vrij om werkproblemen met mijn afdelingshoofd te bespreken

2. De direktie laat de verpleegkrachten merken dat zij een belangrijk deel
van het team van de inrichting zijn.

3. De staj laat de verpleegkrachten merken, dat zij een belangrijk deel
van het team van de inrichting zijn.

4. De leidinggevende funktionarissen beschouwen de verpleegkrachtbn als
„een nummer".

5. De staf is op de hoogte van de alledaagse werkproblemen van de ver-
pleegkrachten.

6 De staf staat open voor ideeEn die afkomstig zijn van het verplegend
personeel.

7.  De stafleden onderling hebben dezelfde opvattingen over de behandeling
van de pupillbn.

8. De stafleden werken niet voldoende met de verpleegkrachten samen

9. Ik krijg ten behoeve van mijn werk voldoende hulp van de stafleden.

10. Ik voel me verbonden met de afdeling waar ik werk.
11.     Ik   voel me verbonden   met de totale groep verpleegkrachten.

12. Ik voel me verbondbn met de inrichting als geheel.

13. De afdeling waar ik werk, funktioneert als een geheel, als team.
14.  In deze inrichting wordt voldoende persoonlijke aandacht aan individuele

pupillen geschonken.



12 Vervolg vraag 22.
0

ja, tame- neen, niet neen, vol-beslist ja lijk helemaal strekt niet
15. Ean gediplomeerde Z-verple(e)g(st)er werkt .beter dan een

verple(e)g(st)er die nog niet gediplomeerd is.
16. Wanneer de relatie tussen een afdeling en de leden van de staf niet

goed is, dan heeft dit nadelige gevolgbn voor de pupiHen.
17. Wanneer de relaties tussen leden van een afdeling niet goed zijn, dan

heeft dit nadelige gevolgen voor de pupillen.
18. De gebouwen zijn voldoende aan zwakzinnige pupillen aangepast.
19. Op de afdelingen is voor de pupillen voldoende materiaal om mee te

spelbn aanwezig.



In elke organisatievorm, of het nu een fabriek, een kantoor of een inrichting
is, is de kommunikatie een belangrijk element. Over dit onderwerp zullen we
enige vragen stellen.

23. Wat vindt U, in het algemeen, van de informatie die U van Uw
afdelingshoofd ontvangt?

Ik vind deze informatie zeer voldoende                      0
Ik vind deze informatie voldoende                      0
Ik vind deze informatie middelmatig                        0
Ik vind deze informatie onvoldoende                         0
Ik vind deze informatie zeer onvoldoende                   0

24.  Hoe vaak en over welke onderwerpen praat U met Uw afdelingshoofd?

1 keer 2 keer Ikeer enkele da-

nooit per per per keren ge-

maand maand week per week lijks

Over behandeling van de
pupillen.
Over algemene zaken die
de afdeling betreffen.
Over algemene zaken die
de inrichting als geheel
betreffen.
Over de arbeidsvoowaar-
den (lonen, werktijdbn,
e.d.).

Over mensen, dingen en
gebeurtenissen buiten de
inrichting.

25a. Hebt U in de afgelopen twee weken met een staflid gepraat?

ja                                                                                  0
neen                                                        []

25b. Indien ja:
Hoe vaak hebt U met hem gepraat?

iedere dag                                      0
enkele keren per week                                    0
een keer per week                                        0
twee keer per maand                                0
een keer per maand                                 0
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26. Vertellen de stafleden veel, iets of weinig aan het verplegend
personeel over de toestand en de behoeften van de pupillen?

De stafleden vertellen zeer veel                            0
De stafteden vertellen veel                               0
De stafleden vertellen iets                                    0
De stafleden vertellen weinig                                 0
De stafleden vertellen helemaal niets                        0

27a. Worden er wel eens door het verplegend personeel rapporten
over pupillen voor de stalleden gemaakt?

ja                                                                            0
neen                                                     0

Indien ja:
27b. Vindt U, dat de stafleden voldoende aandacht aan deze rap-

porten schenken?
De stafleden besteden er zeer veel aandacht aan              
De stafleden besteden er veel aandacht aan                    0
De stafleden besteden er enigszins aandacht aan           0
De stafteden besteden er geen aandacht aan                 0
De stafleden besteden er helemaal geen aandacht aan       0

28. Geef de belangrijkste reden aan, waarom U de orders van
Uw superieur opvolgt.

Het is mijn plicht zijn orders op te volgen, omdat ik
onder zijn leiding sta.                                        0
Het is mijn plicht zijn orders op te volgen, omdat ik
onder zijn leiding sta en hij is ook deskundig.                0
Het is mijn plicht zijn orders op te volgen, omdat ik
onder zijn leiding sta en hij zou me een betere aan-
beveling kunnen geven.                              El
Het is mijn plicht zijn orders op te volgen, omdat ik
onder zijn leiding sta en ik mag hem ook graag.          Q

29a. Als mensen samenwerken, praten ze over hun werk, hun per-
soonlijke belangstelling en andere zaken die al of niet 012 het
werk betrekking hebben. En, gewoonlijk praten mensen met
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bepaalde personen meer dan met anderen. Denk aan die per-
soon in de inrichting met wie U gewoonlijk het meeste praat.
Hoe vaak en over welk van de volgende onderwerpen praat U
met deze persoon?

1 keer 2 keer 1 keer enkele da-

nooit per per per keren ge-

maand maand week per week lijks

Over behandeling van de
pupillen.
Over algemene zaken die
de afdeling betreffen.
Over algemene zaken die
de inrichting als geheel
betreffen.
Over de arbeidsvoorwaar-
den (lonen, werktijdbn,
e.d.).

Over mensen, dingen en
gebeurtenissen buiten de
inrichting.

29b. Welke positie in de inrichting heeft deze persoon met wie U
het meeste praat?

Deze persoon heeft een lagere positie dan ik.               0
Deze persoon heeft een positie op hetzelfde niveau als ik.

Deze persoon is mijn onmiddellijke superieur.              0
Deze persoon heeft een hogere positie dan ik (maar is
niet mijn onmiddellijke superieur).                         0

30. Hieronder vindt U 16 uitspraken die op een aantal aspekten
van het gedrag van verple(e)g(st)ers betrekking hebben. Kunt U
van deze 16 uitspraken er 8 aangeven die volgens U voor een
Z-verple(e)g(st)er belangrijk zijn? U moet dus in totaal 8
- niet meer en niet minder dan 8 - kruisjes zetten.

kruisjes zetten.
Het is belangrijk dat een Z-verple(e)g(st)er:
1. Er netjes en verzorgd uitziet.                             El

2. Vriendelijk is voor de pupillen.                                 0
3.      Op     tijd     is.                                                                                                                                                                                              0

4. Met pupillen gaat wandelen.                                 El
5. Goed kan opschieten met het afdelingshoofd.                  0
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6. Aan stafleden voorsteHen doet over de verzorging en
behandeling van pupillen.                               0

7. Er steeds voor zorgt, dat de zaal of de afdeling er netjes
en verzorgd uitziet.                                    0

8. Een goed voorbeeld voor de pupillen is en goed let op
wat hij (zij) doet.                                     0

9. Er voor zorgt, dat hij (zij) goed met kollega's kan op-
schieten.                                                                                   0

10. Veel met pupillen praat.                                   O
11. Goed weet, dat het afdelingshoofd de baas op de zaal

of de afdeling is.                                  0
12. Op de zaal of op de afdeling met nieuwe aktiviteiten

begint,-   die het geluk     en het plezier    van de pupillen
bevorderen.                                                    0

13. Andere verpleegkrachten bijstaat bij hun problemen en
moeilijkheden.                                                                     0

14. Graag bij de pupillen is.                               0
15. De opdrachten van het afdelingshoofd stipt uitvoert.          El
16. Eenvoudige spelletjes met de kinderen doet.                0
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31. Hieronder vindt U een aantal uitspraken over zwakzinnige pupillen en zwakzinnigeninrichtingen.
Kunt U aangeven of U het wel of niet eens bent met elk van deze uitspraken?

zeer enigszins niet helemaalmeemee mee mee niet mee
ebns

eens eens eens eens

1. Zodra iemand tekenen van zwakzinnigheid vertoont, moet hij in een
inrichting worden opgenomen.

2. „Eenmaal debiel, altijd debiel".
3.   Ean zwakzinnigeninrichting  kan een eenmaal opgenomen pupil niet ontslaan.
4. Normale mensen worden geregeerd door hun verstand; abnormale mensen

door hun gevoelens.
5. Als een verpl«e)g(st)er intensief met pupillen omgaat, dan gaan zelfs de

diepst-gestoorde pupillen vooruit.
6. Je moet zwakzinnige pupillen vooral met medicijnbn helpen.
7. Een imbecil is niet in staat besluiten te nemen, zelfs niet over alledaagse

problemen.
8. Zwakzinnigen hebben een hoge mate van bescherming en kontrole nodig.
9. Bij het toepassen van nieuwe behandelingsmethoden, moet men eerst tn

vooral rekening houden met de lichamelijke veiligheid van de pupillen.
10. De verpleegkrachten kunnen best samen met de pupillen eten.
11. We kunnen begrip hebben voor zwakzinnighn, maar wat echt nodig is,

is standvastigheid en gestrengheid.
12. Orde en netheid is belangrijk op een afdeling.
13. Een zwakzinnige pupil is eigenlijk een patiEnt

to 14. Een pupil moet proberen zichzelf aan te kleden, ook al zou een ver-
ple(e)g(st)er het veel vlugger kunnen.



12 Vervolg vraag 31.
Ch

zeer enigszins niet helemaalmee
mee mee mee niet mee

eens
eens tens eens eens

15. Zwakzinnigen kunnen geen vrienden onder elkaar worden.
16. Vele pupillen zouden de inrichting kunnbn verlaten, als er goede gezins-

vervangende tehuizen zouden zijn.
17. Een zwakzinnige zou een verple(e)g(st)er kunnen aanvallen, tenzij er

beschermingsmaatregelen genoman zijn.
18.  De meeste pupillen zijn niet in staat goed en slecht van elkaar te scheiden.

32.  Hieronder zijn een aantal uitspraken weergegeven, die op Uw werk betrekking hebben. Kunt U van elk van deze uitspraken
aangeven in welke mate U het eens of oneens met deze uitspraken bent?

zeer emgszins niet helemaalmee
mee mee mee niet mee

ebns
eens tens dens eens

1. Ik ben vrij om mijn werk zelfstandig te regelen.
2. Ik vind in mijn werk een stimulans om meer te doen dan noodzakelijk is.
3. Ik werk hier graag omdat de stafleden je stimuleren.

4.  De stafleden moettn meer op de afdelingen komen.
5.  Ik werk hier graag omdat ik goed met mijn kollega's kan opschieten.
6. Ik werk hier graag omdat de familie van de pupillen dankbaar is.



Vervolg vraag 32.

zeer enigszins niet helemaalmeemee rnee mee niet mee
eens

eens eens eens eens

7. Ik werk hier graag, omdat ik met kinderen kan omgaan.
8. In een zwakzinnigeninrichting moet je je volledig inzetten anders komt

er niets van terecht.
9. Ik werk om financieel onafhankelijk te zijn.

10. Ik werk om het inkomen van thuis aan te vullen.

11. Mijn werk hier is mijn carridre.
12. Ik werk hier omdat ik in de buurt woon.
13. De verschillende groeperingen in de inrichting leven langs elkaar heen.
14. De inrichting wordt zo groot.
15. Ik vind de Z-opleiding goed.
16. Alles bij elkaar genomen, werk ik graag in deze inrichting.
17. Alles bij elkaar genomen, ben ik tevreden met mijn direkte superieur.
18. Ik ben tevreden met mijn promotiekansbn in dem inrichting.
19. Ik ben tevreden met mijn salaris.
20. In de inrichting is er een goed personeelsbeleid.

E



33.  Hier zijn een aantal vragen over de verzorging en de behandeling van de
pupillen. U moet deze vragen beantwoorden voor de pupillen die op Uw
zaal of afdeling verblijven. De vragen waarbij (AK) vermeld staat, moeten

alleen voor ambulante pupillen beantwoord worden.

a.(AK) Staan de pupillen in het weekend op dezelfde tijd op?
Neen, allemaal op verschillende tijden                         0

Neen, sommigen op verschillende tijden                  0

Ja, allemaal op dezelfde tijd                             0

b.(AK) Gaan de pupillen in het weekend op dezelfde tijd naar bed?     0
Neen, allemaal op verschillende tijden                         0

Neen, sommigen op verschillende tijden                   0
Ja, iedereen op dezelfde tijd                             0

c.(AK) Gebruiken de pupillen de speelplaats of de tuin op
vastgestelde tijden?

Neen, wanneer ze maar willen                           0
Onder verschillende omstandigheden                          0
Slechts op bepaalde tijden                                0

d.(AK) Gebruiken de pupillen hun slaapkamers op bepaaide tijden?
Neen, wanneer ze maar willen

Onder verschillende omstandigheden                    0
Slechts op bepaalde tijden                               0

e.        Wachten de pupillen aan tafel na de maaltijden, voordat
ze aan een volgende aktiviteit beginnen?

Neen, ze gaan allemaal weg na het eten                    0
Ja, sommigen moeten wachten                           0
Ja, ze wachten allemaal                           0

f.       Wachten de pupillen allemaal voordat ze naar bed gaan?
Niemand wacht                                        0
Sommigen wachten                                   0
Ze wachten allemaal                                          0

g.         Wachten de pupillen allemaal nadat ze in bad zijn geweest?
Niemand wacht                                          0
Sommigen wachten                                     0
Ze wachten allemaal                                          0

h.       Wachten de kinderen allemaal samen voordat ze gaan
ontbijten?
Niemand wacht                                          0
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Sommigen wachten                                     0
Ze wachten allemaal                                          0

i. Waar bergen de pupillen hun dagelijkse kleren op?
In priv6-kasten                                             El
In kasten die met meerdere kinderen worden gedeeld       0
In kasten die voor alle kinderen bestemd zijn               0

j. Hoeveel kinderen bezitten de volgende kleren?
(Hieronder wordt verstaan: ondergoed, hemden, blouses,
broeken en rokken, jurken, kostuums, jasjes, overjassen,
pyama's, pantoffels. Onder bezit wordt verstaan dat
slechts 66n pupil van een bepaald kledingstuk gebruik
maakt. Dit kledingstuk wordt na het wassen terug-
gegeven.)

67% - 100%                                                             0
34% -66%                                                                         0
0% - 33%                                                                           O

k. Hoeveel pupillen hebben eigen speelgoed?

67% - 100%                                                             O
3496  - 6696                                                                                                                              0

0%  - 33 %                                                                                                                                 0

1. Hoeveel pupillen hebben eigen boeken?
(Van welke aard ook)
67% - 100%                                                                  0
34% - 66%                                                                                0
0%  - 33 %                                                                                                                                 O

m.     Ben de pupillen samen met verpleegkrachten die aan
het werk zijn?
Met alle verpleegkrachten die aan het werk zijn.              0
Met sommige verpleegkrachten die aan het werk zijn.        El
Met geen enkele verpleegkracht die aan het werk is.         0

n.      Hoe helpen de verpleegkrachten de pupillen tijdens het
in bad gaan?

Een verpleegkracht helpt 66n pupil helemaal.                0
Gemengd patroon.                                      0
Een pupil wordt door meerdere verpleegkrachten ge-

wassen: de ene wast, de andere droogt af en een derde

kleedt aan.                                                 0
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0.(AK) Hebben de pupillen toegang tot de keuken?

Allemaal, minstens bij bepaalde gelegenheden.              0
Sommigen, bij bepaalde gelegenheden.                   0
Niemand.                                                                      0

p.(AK) Hebben de pupillen toegang tot andere ruimtes?

Allemaal, minstens bij bepaalde gelegenheden              0
Sommigen, bij bepaalde gelegenheden.                    0
Niemand.                                                                            0

34.  Overal waar mensen samenwerken, in welk organisatorisch verband ook,
doen zich moeilijkheden voor. Zoudt U, ten slotte eens willen vertellen
wat U in deze inrichting niet zo aanstaat. Zijn er dingen die U graag
verbeterd zou willen zien?
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BIJLAGE H.

Gemiddeld aanwezig geachte en wenselijk geachte invloed van de (vijO kate-
gorieen funktionarissen op het algemene inrichtingsbeleid, door de direktie/staf,
de paviljoenshoofden en de leidsters van A en B.

Inrichting A.
Aanwezig geachte invloedsverdeling door:

Direktie/staf Pav. hoofd Leidster

Direktie 4.00 4.61 4.37
Staf 3.42 4.03 4.26

Pav. hoofd 2.33 2.03 2.64
Waarn. hoofd 2.17 2.32 2.47
Leidster 1.33 1.70 1.74
Totaal 13.25 14.69 15.48

Wenselijk geachte invloedsverdeling door:
Direktie/staf Pav. hoofd Leidster

Direktie 3.58 4.20 4.03
Staf 3.92 4.00 4.03
Pav. hoofd 3.33 3.33 3.00

Waarn. hoofd 2.92 3.55 3.07
Leidster 2.17 2.81 3.00

Totaal 15.92 17.89 17.13

Inrichting  B.
Aanwezig geachte invloedsverdeling door:

Direktie/staf Pav. hoofd Leidster

Direktie 3.96 4.33 3.92
Staf 3.27 3.75 3.86

Pav. hoofd 2.90 2.83 3.18

Waarn. hoofd 1.96 2.50 2.27
Leidster 1.77 1.91 1.96
Totaal 13.86 15.32 15.19

H/enselilk geachte invloedsverdeling door:

Direktie/staf Pav. hoofd Leidster
Direktie 3.77 3.83 3.82
Staf 3.64 4.00 3.93

Pav. hoofd 3.27 3.58 3.74
Waarn. hoofd 2.59 3.00 3.25
Leidster 2.45 2.41 3.03
Totaal 15.72 16.82 17.77
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BIJLAGE III.

Weergave van de wijze waarop de scores van de paviljoenen op de
verschillende organisatorische kenmerken zijn gekonstrueerd.

1. Technologie.
Als technologiescore krijgt elk paviljoen de gemiddelde totaalscore

van het betreffende paviljoenshoofd op de technologie-items van vraag
33. Deze gemiddelde totaalscore wordt verkregen door de voor elk
paviljoenshoofd berekende totaalscore (zie paragraaf 4.2. blz. 91-94)
te delen door 12 (het aantal items); vervolgens wordt deze score ver-
menigvuldigd met 10, zodat de range van mogelijke scores kan variEren
tussen 10 (zeer flexibele technologie) en 30 (zeer routine technologie).

nologie).

2. Type pupillen.
Afhankelijk van de mate van gestoordheid van het merendeel der op

het paviljoen verblijvende pupillen, wordt aan de paviljoenen een score

toegekend van 1 - diep gestoorde pupillen, 2 - gemengd, 3 - minder
diep gestoorde pupillen.

3. Ratio leidsters/pupillen.
Per paviljoen wordt de verhouding berekend van het aantal pupillen

t.o.v. het aantal leidsters; dit verhoudingsgetal, vermenigvuldigd met 10,
wordt als paviljoensscore genomen. Deze ratio varieert van 10 (gemid-
deld 1 pupil per leidster) tot 71 (gemiddeld 7.1 pupillen per leidster).

Voor de overige kenmerken wordt als paviljoenscore genomen: het gemid-
delde van de scores der leidsters van het betreffende paviljoen op de vragen
uit de vragenlijst, welke op deze kenmerken betrekking hebben, resp. op
de voor bepaalde kenmerken gekonstrueerde index. Wanneer een leidster een
bepaalde vraag niet heeft beantwoord, wordt zij bij de berekening van het
betrokken gemiddelde buiten beschouwing gelaten. De gemiddelden worden
met 10 vermenigvuldigd, daar dit de verwerking vergemakkelijkt.

In het navolgende wordt aangeduid hoe de basisscores, nl. die der leidsters,
tot stand gekomen zijn.

4. Overplaatsingen.
a. Frekwentie der overplaatsing. Naar haar antwoord op vraag 8:

„Bent U wel eens van paviljoen veranderd", krijgt een leidster een
score welke varieert van 1 (afdeling waar ik nu werk is mijn eerste
afdeling) tot en met 6 (5 of meer maal van afdeling veranderd).

b. Inspraak bij overplaatsing. Bij vraag 9: „Als er personeel wordt
overgeplaatst, wordt er dan met de mening van het personeel rekening
gehouden", worden aan de antwoorden „ja" en „neen" 1 resp. 2
punten toegekend.
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5. Ko6rdinatie.
Hiervoor wordt de werkoverlegscore gebruikt, welke aan de hand van
de vragen 12 en 13 is vastgesteld; zie hiervoor paragraaf 5.2.

6. Kommunikatie.
a. Algemene informatie van paviljoenshoofd: vraag 23. Waardering

antwoordkategorieEn varieert van 1 (zeer voldoende) tot en met
5 (zeer onvoldoende). Zie ook paragraaf 5.3.

b. Specifieke, onderwerp-gerichte kommunikatie met paviljoenshoofd
(vraag 24-1, 24-2 en 24-5) en informele kommunikatie over deze
onderwerpen (vraag 29a-1, 29a-2 en 29a-5). Waardering antwoord-
kategorieEn varieert van 1 punt (nooit) tot en met 6 punten Wage-
lijks).

c. Opwaartse kommunikatie van leidsters met stafleden: vraag 25a
en b. Waardering antwoordkategorieen varieert van 1 punt (ja) tot
en met 7 (neen).

7. Tevredenheid leidsters met hun paviljoenshoofd.
„Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn direkte superieur"
(vraag 32-17).

8. Tevredenheid leidsters met personeelsbeleid.
„In de inrichting is er een goed personeelsbeleid" (vraag 32-20).
Waardering van de antwoordkategorieen varieert voor vraag 7 en 8
van 1 punt (helemaal niet mee eens) tot en met 5 punten (zeer mee eens).

9.  Oordeel der leidsters over verhouding staf-paviljoenspersoneel. Voor deze
variabele is een totaalscore per leidster berekend, welke kan variEren
van 6 tot en met 30 punten (zie hiervoor paragraaf 5.5). Voor de pavil-
joensanalyse zijn deze totaalscores omgezet in gemiddelde totaalscores
door de scores te delen door 6 (het aantal items waarop de totaalscore
berekend is).

10. Binding van de leidsters aan paviljoen en aan inrichting als geheel.
Ook voor deze variabelen zijn totaalscores berekend, zie paragraaf 5.6;
deze scores zijn op analoge wijze omgezet in gemiddelde totaalscores.

11. Rolopvatting leidsters.
De score voor elke leidster bestaat uit het aantal „therapeutische" uit-
spraken, dat zij bij vraag 30 heeft aangekruist; zie hiervoor paragraaf
4.1. blz. 81 t.m. 83.

12. Leiderschap.
In paragraaf 5.4. zijn de resultaten van faktoranalyse op de leiderschaps-
uitspraken van vraag 15 weergegeven. Op grond van deze analyse is
voor elke leidster een score vastgesteld voor de mate, waarin zij het
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sociale en het instrumentele leiderschapsaspekt in het gedrag van haar
paviljoenshoofd onderkent.
Voor het sociale leiderschapsaspekt is dit haar gemiddelde totaalscore
over de items 15a, c, e, g, i, k, m, 0; voor het instrumentele leider-
schapsaspekt de gemiddelde totaalscore over de items 15b, d, f, h, n, p.
Voor de berekening van deze scores zijn aan de antwoorden „altijd"
tot en met „nooit" respektievelijk 5 tot en met 1 punt toegekend,

behalve voor de uitspraken 15i, k en m, waar de waardering - wegens
hun negatieve formulering - omgekeerd is.

13. Niveau van aktuele en gewenste invloed.
Aan elke leidster worden scores toegekend m.b.t. het door haar aan-
wezig geachte en wenselijk geachte totale niveau van invloed. Voor het
aanwezig geachte totale invloedsniveau is dit de gemiddelde totaalscore
over de iteols van vraag 20a, voor het wenselijk geachte niveau de
gemiddelde totaalscore over de items van vraag 2Ob. De punten-
waardering der antwoordkategorieen varieert van 1 (weinig of geen
invloed) tot en met 5 (zeer veel invloed).
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BIJLAGE IV.

Weergave van de in de latent class analysis gebruikte variabelen, naar omschrijving van de variabele, mogelijke spreiding, empi-
rische spreiding, dichotomisering, frekwentie, kwalifikatie en symbool.

Moge-
lijke Dichoto-Empir.

Nr. Omschrijving variabele sprei- sprei- Frekw. Kwalifikatie Symb.misering
ding

ding     .9 A

1 Technologie (vraag 33)                            10     12    12-21 24 flexibel       0
30             30          22-30 21 routine                  1

2    Frekwbntie der overplaatsingen (vraag 8)                10      10    10-30 23 weinig        0
60                     60                 31-60                 22                   vaak                                     1

3     Inspraak van personeel bij overplaatsingen (vraag 9)         10       10     10-14     19      ja             0
20              20            15-20           26             neen                        1

4    Werkoverleg; zijn er bijeenkomsten waarbij vrijuit de
gang van zaken kan worden besproken met paviljoens-     10      20     20-27 23 positief        0
hoofd; zo ja, zijn dem al of niet de moeite waard?     60     36    28-36 22 negatief       1
(vraag 12, 13)

5     Wat vindt U, in het algemeen, van de informatie, die     10      12     12-22 23 voldoende      0
U van Uw paviljoenshoofd ontvangt? (vraag 23)              50       40      23-40 22 onvoldoende     1

6    Praten met paviljoanshoofd over behandeling van de    10     30    30-49 23 weinig       0
pupillen (vraag 24.1)                                         60       60      50-60      22       vaak             1

7    Praten met paviljoenshoofd over algemene zaken, die    10     25    25-45 22 weinig       0

E                hot
paviljoen betreffen (vraag 24.2)                               60        58       47-58      23        vaak              1



Moge-
lijke Dichoto-Empir.

Nr. Omschrijving variabele sprei- Frekw. Kwalifikatie Symb.sprei- miseringding
ding

8      Praten met paviljoenshoofd over mensbn, dingen en ge-      10       25     25-44 22 weinig          0
beurtenissen buiten de inrichting (vraag 24.5)                   60        58      46-58      23       vaak              1

9 Opwaartse kommunikatie van leidsters met stafleden    10    36   36-55   22    vaak       0(vraag 25a, b)                                      70      70     58-70 23 weinig         1
10 Informeel praten over behandeling van pupillen (vraag     10      39     39-52 23 weinig         029a-1)       60   22 vaak 160           53-60

11 Informeel praten over zaken, die het paviljoen betref-     10     33    3349 21 weinig        0
fen. (vraag 29a-2)                                           60       60      50-60 24 vaak            1

12 Informeel praten over mensen, dingen en gebeurtenissen       10        30      30-53 25 weinig                0buiten de inrichting (vraag 29a-5)                          60       60     54-60     20      vaak            1

13   Tevredenheid der leidsters met hun paviljoenshoofd   10   23   23-38   24   laag      0
(vraag 32-17) 50 50 39-50 21 hoog  1

14    Mening der leidsters over het personeelsbeleid in de    10     23    23-30    24    ongunstig     0
inrichting (vraag 32-20)                                    50       43      31-43 21 gunstig          1

15     Mening der leidsters over de verhouding stafpaviljoens-      10      19     1947 23 ongunstig       0
personeel (totaalscore)                                50      37     28-37 22 gunstig        1

16      Binding der leidsters aan de inrichting als geheel (totaal-        10        28       28-36      23                           0weinig
score)        50 43 37-43 22   1binding

veel binding



Moge- Empir.
lijke Dichoto-

Nr. Omschrijving variabele sprei- Frekw. Kwalifikatie Symb.
sprei- misering

ding
ding

17     Binding der leidsters aan het paviljoen (totaalscore)         10      28     28-39 24 weinig         0
50          49        40-49        21          veel                   1

18   Mate van therapeutische rolopvatting bij de leidsters    10    26   26-37   21    laag        0(vraag 30)                                  60     50    38-50 24 hoog            1

19    Mate van sociaal leiderschap van het paviljobnshoofd     10     25    25-41    22     laag         0
(totaalscore vraag 15)                                  50      49     4249     23      hoog          1

20     Mate van instrumenteel leiderschap van het paviljoens-      10      24     24-36     21      laag            0
hoofd (totaalscore vraag 15)                          50      43     3743     24     hoog          1

21 Aktueel invloedsniveau van alle groeperingen (vraag 2Oa)              10              23           23-30           21             laag                         0
50       37     31-37     24      hoog            1

22 Gewenst invloedsniveau van alle groeperingen (vraag    10    28   28-36   25    laag        0201,)         50 40 37-40 20 hoog  1
dieper

23 Type pupillen                                           1        1      1- 2 20 gestoord        0
3            3           3 25 minder               1

gestoord

24 Ratio leidsters : pupillen                                  10    10-28    22     laag         0
71        30-71        23         hoog                  1

g
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STELLINGEN.

I.

Etzioni's dynamische hypothese .... organizations tend to shift their
compliance structure from incongruent to congruent types and organi-
zations which have congruent compliance structures tend to resist factors
pushing them toward incongruent compliance structures" (A.Etzioni, A
comparative analysis of complex organizations; on power, involvement
and their correlates, The Free Press of Glencoe Ill., 1961, p. 14) is te
simplificerend.

II.

Ten einde het regiem van een organisatie te achterhalen, zijn de ge-
dragingen en de opvattingen van het midden- en lager kader meer
indikatief dan die van de top-funktionarissen.

III.

Organisatiesociologen dienen zich meer bewust te zijn van het belang
van hun inzichten voor architekten.

IV.

Het verrichten van onderzoek in organisaties m.n. met behulp van
een vragenlijst - kan latente onlustgevoelens manifest maken. Indien
deze situatie zich voordoet, mag de onderzoeker zich niet vrijblijvend
opstellen.

V.

De in onderzoek vaak gehanteerde vraag om werkoverleg te meten
„Zijn er wel eens bijeenkomsten of gelegenheden, waarbij U vrijuit
de gang van zaken kunt bespreken met Uw superieur" levert geen valide
informatie, indien met dit begrip ook het aangeven van een reale be-
slissingsruimte voor ondergeschikten wordt bedoeld.

Stellingen bij P. C. Damen, Organisatie en technologie; een organisatiesociologische
studie van zwakzinnigeninrichtingen.



VI.

Hoewel geenszins verwacht mag worden, dat het inter-organisatorische
gebeuren het objekt bij uitstek van de organisatiesociologie zal worden
(Zie stelling VI bij J. J. J. van Dijck, Organisatie in verandering, Uni-
versitaire Pers Rotterdam, 1972) kan opgemerkt worden, dat in het kader
van de planning van de gezondheidszorg de voorzieningen op het terrein
van de gezondheidszorg gezien kunnen worden als een inter-organisa-
torisch patroon waarin bepaalde „wetmatigheden" te onderkennen zijn,
dat zinvol met het organisatiesociologische begrippenkader kan worden
bestudeerd.

VII.

Het systematisch aandacht schenken aan de relatie tussen organisatie-
struktuur en technologie laat bij het merendeel der Nederlandse zwak-
zinnigeninrichtingen en psychiatrische ziekenhuizen te wensen over.

VIII.

Een van de grootste beleidsproblemen van zwakzinnigeninrichtingen en
psychiatrische ziekenhuizen is het begeleiden, het coachen van de leid-
sters („de verpleegkundigen").

IX.

Een onderzoek naar de opvattingen en de aktiviteiten van stafleden
in psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen verdient
hoge prioriteit.

X.

Het onderzoekrapport van de door de toenmalige Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid krachtens een schrijven d.d. 26 maart
1971 ingestelde kommissie (de z.g. Kommissie Speyer), die de gang van
zaken in de Willem Arntszstichting zou moeten onderzoeken, schiet
tekort. Enerzijds omdat het nergens een visie op het organisatorische
gebeuren in zwakzinnigeninrichtingen weergeeft, anderzijds daar uit een
aantal verspreide uitspraken te destilleren is, dat de gehanteerde uit-
gangspunten voor de struktuur van dergelijke organisaties inadekwaat is.



XI.

Nog onlangs is door de Minister van Volksgezondheid en MilieuhygiEne
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het psychiatrisch zieken-
huis Coudewater en de opening van het klinisch centrum van dat
ziekenhuis gesignaleerd, dat psychiatrische patiEnten in het algemeen
minder zorg krijgen, naarmate zij dieper gestoord zijn of langer op-
genomen zijn. De door hem voorgestane meer therapeutische begeleiding
zou bijzonder gebaat zijn met het realiseren van een aangepaste organi-
satorische opzet.

XII.

Zonder Mullers moeilijkheden is Foudraines sukses niet te begrijpen.



Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01558461 9


	INHOUDSOPGAVE
	VOORWOORD.
	INLEIDING.
	HOOFDSTUK I. 
EEN SCHETS VAN DE ORGANISATORISCHE SITUATIE DER NEDER-
LANDSE ZWAKZINNIGENINRICHTINGEN.
	1.1. De moderne visie op zwakzinnigeninrichtingen.
	HOOFDSTUK II.  EEN ORGANISATIESOCIOLOGISCHE ANALYSE VAN ZWAKZINNIGEN-  INRICHTINGEN.
	2.1. Doeleinden.
	2.2. De kernvariabele: technologie.
	2.3. Enkele organisatorische kenmerken van zwakzinnigeninrichtingen.
	2.4. Technologie: een tweetal beperkingen.
	2.5. Het samenspel tussen managers en specialisten in zwakzinnigen-
inrichtingen.
	2.6. De zwakzinnigeninrichting met een flexibele technologie: de nood-
zaak van innovatie.
	2.7.   Probleemstelling.
	2.8. Samenvatting.
	HOOFDSTUK III.
 DE OPZET VAN HET ONDERZOEK.
	3.1. Chronologisch overzicht van de beslissingen die in verband met
het onderzoek zijn genomen.
	3.2. De in het onderzoek betrokken inrichtingen.
	3.3. Samenvatting.
	HOOFDSTUK IV. 
TECHNOLOGIE EN VERWACHTINGEN OMTRENT HET ROLGEDRAG
VAN DE LEIDSTER.
	4.1. Verwachtingen omtrent het rolgedrag van de leidster.
	4.2. Technologie.
	4.3. Tijdbudgetstudie.
	4.4. Samenvatting.
	HOOFDSTUK V.
 DE ORGANISATORISCHE KENMERKEN.
	5.1. Invioedsstruktuur en posities waar strategische aktiviteiten plaats-
vinden.
	5.2. Koiirdinatie.
	5.3. Kommunikatie.
	5.4. Leiderschap.
	5.5. De verhouding staf-paviljoenspersoneel.
	5.6. Bindingskracht.
	5.7.   Overplaatsingen  van  het   pavilioenspersoneel.
	5.8. Samenvatting.
	HOOFDSTUK VI.
 HET PAVILJOEN ALS EENHEID VAN ANALYSE.
	HOOFDSTUK VII. 
NAAR EEN DOELMATIGER ORGANISATORISCHE OPZET VAN ZWAK-
ZINNIGENINRICHTINGEN.
	7.1. Evaluatie van de voornaamste theoretische bevindingen.
	7.2.   De   implikaties   van   de  studie  voor   het  organisatorische   beleid.
	7.3.   Besluit
	SUMMARY.
	LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR
	BIJLAGE I.
	BIJLAGE H.
	BIJLAGE III.
	BIJLAGE IV.
	PERSONENREGISTER



