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“Nog voordat het vraagstuk van de vreemdeling als thema, als probleemstelling en 
onderzoeksprogramma bestond, voordat we daardoor konden vermoeden wat een 
vreemdeling is,wat hij betekent en wie hij is, was er natuurlijk al het vraagstuk van de 
vreemdeling als vraag. Dat wil zeggen de vraag die als verzoek aan de vreemdeling 
wordt gericht. (Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat wil je? Wil je hierheen komen? 
Waar wil je heen?, enz.), en met name ook de vraag van de vreemdeling als vraag die 
gekomen is uit den vreemde. En dus was er ook al de vraag naar het antwoord of naar 
de verantwoordelijkheid. Hoe moet je op al deze vragen antwoorden? En hoe moet je je 
ervoor verantwoorden? Hoe moet je jezelf daartegenover verantwoorden? Tegenover 
vragen die evenzovele verzoeken zijn of zelfs dringende en uitdrukkelijke eisen? In 
welke taal moet de vreemdeling zijn vraag stellen, en de onze aanhoren? In welke taal 
kunnen we hem ondervragen?” 
 
(Jacques Derrida. Over gastvrijheid. Amsterdam, 1998. pp. 95-96)
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Genodigde en onverwachte bezoekers 
 
Het is 19 november 2003. Amsterdam Zuid-Oost. De twee vrouwen, die zich net vóór 
mij melden bij de portiersloge van de Rijksinrichting voor Jongens (RIJ) ’t Nieuwe 
Lloyd, een justitiële jeugdinrichting, zijn zichtbaar gespannen. Ze wisselen enkele 
woorden in het Turks. De jongste vrouw is een jaar of twintig, de leeftijd van de ander 
laat zich door haar hoofddoek moeilijk schatten, ze is in elk geval een stuk ouder, 
misschien moeder en dochter? De jongere vrouw legt aan de portier uit dat ze voor haar 
broer komen, die sinds enkele dagen in de inrichting zit. Er is een afspraak gemaakt en 
ze hebben een sporttas met kleren voor hem bij zich. De portier begint na deze korte 
uiteenzetting met demonstratieve desinteresse in een ordner te bladeren en op zijn 
beeldscherm te kijken. Na verloop van tijd meldt hij in plat Amsterdams: “Zus en vader 
zijn aangemeld.”  
Zus/dochter verontschuldigt zich, vertelt met omhaal van woorden dat vader geen ver-
lof heeft kunnen krijgen en vraagt beleefd, bijna nederig, of haar moeder in zijn plaats 
haar zoon mag bezoeken. 
“De moeder is niet aangemeld,” stelt de portier nogmaals vast, zijn ogen strak op zijn 
beeldscherm gericht. Het klinkt als een vonnis, en zo is het wellicht ook bedoeld. 
Er valt een lange stilte. Misschien hoopt de vrouw tegen beter weten in op een handrei-
king of tenminste op een empatisch gebaar. Wanneer echter duidelijk is dat de portier 
routineus speelt dat het niet aan hem is dit probleem op te lossen, vraagt ze opnieuw 
om begrip, voert haar pleidooi. Terwijl de portier nog altijd geen respons toont, her-
haalt ze zichzelf verschillende malen, steeds geëmotioneerder en onsamenhangender.   
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Inmiddels zijn de nodige minuten verstreken sinds de twee vrouwen en ik, bij toeval 
tegelijkertijd op bezoek in ’t Nieuwe Lloyd, zijn toegelaten tot het halletje bij de por-
tiersloge. Ik heb te doen met de vrouwen – vooral met de moeder, die nu met een wan-
hopige blik in haar ogen naar de grond kijkt – en overweeg of ik hen te hulp kan kom 
zonder hun positie nog verder te verzwakken. Wat kan ik doen? Het is duidelijk dat wij 
ons bevinden in een wereld, waarin men strepen moet hebben om op te staan, en die 
strepen heb ik – zelf een buitenstaander – evenmin.  
 
Deze korte interactie – als we het zo mogen noemen – roept, naast mogelijk gevoelens 
van verwondering of verontwaardiging, onmiddellijk vragen op, zoals: 
 
• Wie of wat bepaalt eigenlijk of iemand als bezoeker – of kunnen we zeggen als 

gast? – wordt toegelaten tot ’t Nieuwe Lloyd? Treedt de dienstdoende ambtenaar 
hier op als heer des huizes? Of verzaakt hij juist zijn plicht om als gastheer een 
vreemdelinge tenminste met respect te ontvangen?  Of zijn het de regels van het 
huis, of misschien de hogere wetten waaraan het huis zelf is onderworpen, die hier 
de grenzen van het huis bewaken en aldus de grenzen van de gastvrijheid bepalen? 
En hoe luiden dan de (geschreven en ongeschreven) lois de l’hospitalité van ’t 
Nieuwe Lloyd? Zijn we in deze scene misschien getuige van (terechte of juist 
misplaatste?) gezagsgetrouwheid en regelvastheid van een ambtenaar, welke zich 
op tragische wijze uiten als onverschilligheid jegens een vreemdelinge, die per 
definitie geen onderdeel is van het huis, waartoe zij, bij monde van haar dochter 
(als een soort Oedipus te Colonus), tijdelijk toegang vraagt, zich impliciet beroe-
pend op een algemeen geldend bezoekrecht?  

• Hoe wordt dan de discretionaire ruimte van de ambtenaar bepaald? Als hier schijn-
baar sprake is van een onbestaanbare situatie (immers: omdat alle bezoekers tevo-
ren moeten zijn aangemeld is het niet mogelijk dat de moeder er is en is het niet 
meer dan logisch dat de beveiligingsbeambte haar aanwezigheid negeert door vast 
te stellen dat de vader is aangemeld), in hoeverre zou hier dan eigenlijk sprake 
kunnen zijn van actoren die met elkaar in vrijheid bepalen hoe in deze gegeven, 
hoewel onbestaanbare, situatie het beste kan worden gehandeld? Is er ruimte voor 
improvisatie? Zo ja, waarom en waartoe lijkt de portier deze dan niet te willen 
gebruiken? Hoe kunnen we zijn gedrag in relatie tot de genodigde en onverwachte 
gasten begrijpen?  

• Wie is hier eigenlijk de gevangene van wie (of wat)? Zijn wellicht alle aanwezigen 
gevangenen van de regels van het huis en van de gedragspatronen die in de loop 
der tijd zijn ontstaan, waardoor zij niet vrij zijn om met elkaar een oplossing te 
vinden voor een klein probleem? In zoverre dat het geval is, hoe komt die situatie 
van gevangenschap dan tot stand, welke betekenis kunnen we daaraan toekennen 
en hoe zouden actoren eruit kunnen ontsnappen? 
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• In hoeverre is hier sprake van actoren die in interactie met elkaar betekenis maken? 
Of voeren de aanwezigen hier vooral rituelen uit, die voor hen betekenisloos, en 
mogelijk vervreemdend, zijn? In zoverre dat laatste het geval is, waardoor en 
waartoe worden die rituelen dan uitgevoerd? 

• Wat is hier de betekenis van een gesloten inrichting? Hoe worden grenzen tussen 
binnen en buiten bewaakt? Wie worden opgesloten, ingesloten of buitengesloten? 
Hoe kunnen grenzen worden overschreden? 

 
Deze vragen blijven hier vooralsnog onbeantwoord. Ze worden hier aangestipt bij 
wijze van eerste kennismaking met de thema’s die in deze studie centraal staan: de 
gang van zaken in de gesloten justitiële jeugdinrichting ’t Nieuwe Lloyd en de daaraan 
ten grondslag liggende zingevingsmechanismen in relatie tot de daarin binnentredende 
buitenstaander, de (genode of ongenode, gewenste of ongewenste) gast, de vreemde-
ling die de taal niet spreekt, de tijdelijke gast die de heer des huizes wordt.  
 
Anders, wat prozaïscher, uitgedrukt: Het onderwerp van deze studie is de Rijksinrich-
ting voor Jongens (RIJ) ‘t Nieuwe Lloyd in Amsterdam, een justitiële jeugdinrichting 
die heeft bestaan van 1965 tot begin 2005. De beschrijving en analyse hebben in het 
bijzonder betrekking op de periode van november 2001 tot april 2005, vanaf de beslis-
sing om de leiding van ’t Nieuwe Lloyd tijdelijk toe te vertrouwen aan een externe 
interim manager tot de feitelijke en formele opheffing van de inrichting. Wat begint 
met een poging om verstoorde verhoudingen te herstellen en orde op zaken te stellen1 
eindigt drie jaar later met de sluiting van de inrichting – nota bene: tezelfdertijd tracht 
de regering het aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen landelijk met ongeveer 
een kwart uit te breiden. Welke gebeurtenissen voltrekken zich in die periode van ruim 
drie jaar in ’t Nieuwe Lloyd? Hoe verhouden de verschillende hoofdrolspelers zich tot 
elkaar? En hoe laten zij in deze dynamica van betrekkingen de (al dan niet door hen 
bedoelde) opeenvolging van gebeurtenissen ontstaan? Hoe kunnen we deze dynamica 
van betrekkingen en gebeurtenissen begrijpen als een manifestatie van zingevings-
mechanismen? Welke rol en betekenis heeft in dit alles de inzet van een buitenstaander 
als tijdelijk algemeen directeur van de inrichting?   
 

                                                        
1 Ik spreek hier gemakshalve en in algemene zin van “een poging om verstoorde verhoudingen 
te herstellen en orde op zaken te stellen.” In het vervolg van deze studie, met name in de 
hoofdstukken 6 en volgende, wordt uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop actoren zijn 
omgegaan met de introductie van de interim manager, hoe zij (inclusief de interim manager) in 
interactie met elkaar daaraan betekenis hebben gegeven en hoe zij werkenderweg, meer of 
minder expliciet, de positie van de buitenstaander hebben gebruikt om bepaalde uitkomsten te 
bewerkstelligen. Op dit punt in het betoog is ‘slechts’ van belang dat eind 2001 / begin 2002 de 
betrokken actoren de intentie hadden om de continuïteit van ’t Nieuwe Lloyd te waarborgen.   
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In de volgende hoofdstukken worden deze thema’s theoretisch en empirisch nader ver-
kend. Hier zet ik nu eerst uiteen hoe deze studie naar zingevingsprocessen in RIJ ’t 
Nieuwe Lloyd is ontstaan uit mijn eigen professionele ervaringen: waardoor en 
waarom heb ik dit onderzoek verricht? 
 
 

Verwondering over verhalen met een strik eromheen 
 
Rond 1995 raakte ik betrokken bij de wereld van ‘interim management’. Met Henk van 
Dongen, Arie de Ruijter, Kees Luscuere, Nic van Dijk en anderen ontwikkelde en ver-
zorgde ik gedurende de daarop volgende tien jaren vaak en veel cursussen voor mensen 
die als ‘interim manager’ hun geld verdienden – en die de ambitie hadden om hun werk 
beter, effectiever of zorgvuldiger te doen, die zich verder wilden ontwikkelen en ‘pro-
fessionaliseren’, die wilden leren.  
 
Uit de casuïstiek van de interim managers – in totaal werden honderden casussen door 
hen beschreven en vervolgens tijdens de workshops ‘uitgepeld’ – werd wel duidelijk 
dat velen in hun ‘opdrachten’ te maken kregen met complexe en weerbarstige proble-
men, met menselijk leed, met onrecht en maatschappelijke verspilling. Overigens was 
het in veel gevallen zo dat de meeste narigheid pas in de loop van zo’n opdracht ‘boven 
tafel kwam’ en ‘de opdracht’ officieel ergens anders over ging – of toch niet? Achteraf 
bezien werd niet altijd het ‘werkelijke’ probleem opgelost of zelfs maar aangeroerd. In 
veel gevallen moesten we bij nader inzien, na een kritische analyse, vaststellen dat er 
vooral hard was gewerkt aan symptoombestrijding. Was dat ook waar alle betrokkenen 
– de zogenaamde opdrachtgever, de interim manager, het interim management bureau, 
degenen aan wie de interim manager tijdelijk leiding gaf – belang bij hadden en wat zij 
min of meer impliciet met elkaar hadden afgesproken? Was het soms zo dat de 
opdrachtgever de (te naïve of tezeer op financieel gewin gerichte of te gezagsgetrouwe) 
interim manager gebruikte om aan de buitenwereld te laten zien dat hij (de opdrachtge-
ver) in control was en dat er aan het probleem werd gewerkt? Nader onderzoek van de 
casus – door middel van het bevragen van de casus-inbrenger, dus vooral: nader 
onderzoek naar de casus-inbrenger – leerde ons in menig geval dat als de betrokken 
interim manager, daartoe uitgenodigd, de casus op een ander analyseniveau bekeek, 
alles dan ging schuiven. Wat vanuit het ene perspectief een geslaagde oplossing van 
een probleem was, was vanuit een ander gezichtspunt een bezweringsformule of het 
camoufleren van onvermogen om diepgaand te veranderen – de effectieve interventio-
nist bleek tegelijk de illusie van verandering te belichamen. Henk van Dongen conclu-
deerde menigmaal: “Het is niet wat het is, en dat is het ook niet.” 
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En dan waren er casussen waarin het juist leek alsof de interim manager, uitgenodigd 
om een bepaald probleem op te lossen, na verloop van tijd een veel omvangrijker, een 
veel diepgaander vraagstuk had ontdekt en onthuld en er dan op de één of andere 
manier in was geslaagd om dat root problem (en vaak ook de opdrachtgever) aan te 
pakken. Soms leek zo’n outsider, die als een soort tijdelijke gast was toegelaten, in 
staat om een een systeem dat in denial was ertoe te brengen de confrontatie met ‘de 
werkelijkheid’ niet langer te vermijden en met elkaar naar nieuwe mogelijkheden te 
gaan zoeken. Maar wat was hier schijn en wezen? Deze gevalsbeschrijvingen waren 
gemaakt door de betrokken interim manager zelf. Binnen de randvoorwaarden van de 
cursussen waren dat soort casusbeschrijvingen goed leermateriaal voor intercollegiale 
reflectie en voor het oefenen met methoden voor professioneel handelen. Kritisch 
meervoudig kijken in een casus en gedisciplineerd bevragen van de casusinbrenger 
leverden altijd alternatieve interpretaties op van de casus, met name ten aanzien van de 
professionele mogelijkheden van de interim manager in de casus: wat had hij of zij 
(anders) kunnen doen, waar, wanneer, met wie en hoe? 
 
Over de casuïstiek van interim management, zoals die door de betrokken interventie-
manager werd aangeleverd, zou men kunnen zeggen dat het in essentie ging om ‘ver-
halen met een strik eromheen’: iedere verhalenverteller had als casus-inbrenger een 
coherent, ‘kloppend’ verhaal van de casus gemaakt; de casus was eerst en vooral – zij 
het wellicht onbewust – onderdeel van de interim managers persoonlijke poging tot 
betekenisverlening en van zijn of haar professionele identiteitsconstructie. Als we aan 
zo’n verhaal gaan ‘peuteren’ dan blijkt het aanvankelijke verhaal te mooi om waar te 
zijn; wat leek te kloppen blijkt kloppend te zijn gemaakt; de strik raakt los. Dat leert 
ons vooral veel over de betrokken professional, maar wil men meer leren over de casus 
in kwestie dan is het noodzakelijk om ook andere spelers in de betreffende casus aan 
het woord te laten en zodoende meer variëteit in het materiaal te creëren, waarmee 
meer robuuste interpretaties van de casus mogelijk worden. 
 
Dat laatste vond ik allengs meer gewenst omdat interim managers, zoals gezegd, nogal 
eens te maken kregen (en krijgen) met zwaarwichtige maatschappelijke vraagstukken: 
grootschalige en langjarige verspilling van publieke middelen, machtsmisbruik, fraude 
en corruptie, structureel onvermogen om op vernieuwende wijze belangrijke maat-
schappelijke problemen aan te pakken etcetera etcetera. (En men kan zeker beweren 
dat interim managers en andere ‘externen’ zelf een ernstig maatschappelijk probleem 
vormen in zoverre zij er niet in slagen om effectief bij te dragen aan het duurzaam op-
lossen van de relevante problemen terwijl zij de (werk)gemeenschap wel veel geld en 
aandacht kosten.) 
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Sommigen – interim managers, andere ‘externen’, intermediërende bureaus, opdracht-
gevers bijvoorbeeld – claimen dat het inhuren en inzetten van een buitenstaander als 
tijdelijk (eindverantwoordelijk) leidinggevende een effectief instrument is om com-
plexe problematiek aan te pakken, om duurzaam verstoorde verhoudingen weer om te 
zetten in productieve samenwerking, om hardnekkige, al dan niet manifeste, conflicten 
‘op te lossen’, om strategische verandering te bewerkstelligen enzovoort. In hoeverre 
en onder welke condities is die claim gerechtvaardigd? Om die vraag te beantwoorden 
is het noodzakelijk om dergelijke casuïstiek te onderzoeken op een wijze die niet op 
voorhand wordt beperkt door de betekenisverlening van de ingehuurde ‘externe’, maar 
op een wijze waarin die ‘derde’ juist één van de te onderzoeken actoren is. Het gaat 
dan niet meer alleen om de vraag “wat en hoe produceert de interim manager?”, maar 
ook en tegelijk om de vraag “hoe wordt in een bepaalde lokale praktijk de interim 
manager geproduceerd?”.  
 
Mijn belangstelling verschuift in de loop der jaren geleidelijk van de interim manager 
en zijn professioneel handelingsrepertoire naar de vraagstukken waar hij mee worstelt 
– maar hij niet alleen! De aard van de vraagstukken vereist wat mij betreft een analyse 
die niet uitsluitend is gericht op het handelen van de interventiemanager, maar waarin 
processen worden geduid en verstaan via de verhalen van verschillende spelers. Door 
de interventiemanagers als het ware uit het centrum van de analyse te halen, kunnen 
ook interpretaties ‘voorbij de ogen van de interim manager’ worden ontwikkeld. 
 
Tegelijk blijf ik gefascineerd door de figuur van de interim manager als vreemdeling, 
als buitenstaander, als nieuwkomer, die – gewenst of ongewenst, of gewenst én onge-
wenst – tijdelijk te gast is in een systeem. Die fascinatie moet te maken hebben met 
mijn eigen ervaring – van jongs af aan – als buitenstaander, met mijn eigen (aange-
leerde) behoefte om uit de pas te lopen, met mijn, meestal niet bewust gekozen, positie 
en marge van de groep en van de orde die zij tracht op te leggen. Ik heb me nooit op 
mijn gemak gevoeld in een groep mensen die zich (met en bij elkaar) op hun gemak 
voelen, en een partijprogramma past me als een te nauw aangetrokken stropdas. Het is 
een identiteit – Godzijdank niet de enige identiteit – die wellicht vooral gegoten is uit 
de mal van de met orde gepaard gaande intolerantie van  systemen – kerk, school, 
collegiaal werkverband etcetera – , maar die ik allengs als mentale vrijheid ben gaan 
koesteren. Ook het buiten de orde staan, ook de afwezigheid van eigenschappen – om 
met Robert Musil te spreken – kan een kwaliteit zijn.  
Hoezo een kwaliteit, voor wie, wanneer en onder welke omstandigheden? De vreem-
deling, schrijft Georg Simmel, is een “potential wanderer”: “the person who comes 
today and stays tomorrow” (Simmel, 1950: 402). Zijn positie in de groep wordt vol-
gens Simmel in essentie bepaald door het gegeven dat hij er niet vanaf het begin toe 
heeft behoord, waardoor hij kwaliteiten inbrengt, die de groep zelf niet kan genereren – 
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een zienswijze die in het huidige, door assimilatie geobsedeerde politieke klimaat, door 
menig gezagsdrager, populist en volgeling a priori zal worden verworpen, maar die 
tegelijk door velen wordt onderschreven, of waaraan althans lippendienst wordt bewe-
zen (men denke aan de diversity hype in organisaties en aan de gelegenheidsargumen-
ten ter rechtvaardiging van het afschuiven van ongemakkelijke taken en verantwoorde-
lijkheden aan zogenaamde onafhankelijke externen). Welke kwaliteiten belichamen 
interim managers in hun hoedanigheid van vreemdeling eigenlijk? Hoe en waartoe 
worden die (vreemde, onbekende) kwaliteiten benut in het systeem dat hen tijdelijk 
gastvrijheid biedt? Welke mindsets, vaardigheden en rituelen stofferen de ongemakke-
lijke omgang tussen de natives en de vreemdeling? En hoe bedrieglijk kan die laatste 
distinctie eigenlijk zijn? 
Kortom, de figuur van de vreemdeling, al dan niet in de gedaante van interim manager, 
interesseert mij niet alleen omdat ik mij zelf vaak een vreemdeling voel, maar ook en 
vooral omdat deze, als vertegenwoordiger van het onbekende, een manifestatie is van 
belangrijke vraagstukken, waarmee wij in instituties en organisaties worden gecon-
fronteerd: in- en uitsluiting, regelen en ontregelen, stagnatie en innovatie, gelijk-
schakeling en diversiteit, eigen belang en sociale verantwoordelijkheid.  
 
Mijn verwondering over interim managers als vreemdelingen en mijn onbehagen – 
soms ook verontwaardiging – over de problematiek waarmee zij nogal eens ‘worden 
geconfronteerd’ combinerend, begin ik in 2001 met dit onderzoek. Het idee is dat ik 
enkele case studies zal uitvoeren. Ik krijg daartoe in de eerste plaats toegang tot een 
Regionaal Opleidingscentrum (ROC), waar onder leiding van een voorzitter van het 
College van Bestuur ad interim verschillende ingrijpende veranderingen plaatsvinden. 
Vervolgens, in juni 2003, krijg ik kennis van de casus RIJ ’t Nieuwe Lloyd, waar inte-
rim manager Pim van Rijsenburg2 via een interim management bureau is ingehuurd als 
algemeen directeur ad interim. Na introductie door hem en toestemming van de sector-
directeur Justitiële Jeugdinrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan ik 
met verschillende actoren spreken en de opeenvolgende gebeurtenissen met betrekking 
tot ’t Nieuwe Lloyd gedurende de laatste drie jaren vrij precies registreren en recon-
strueren.  

                                                        
2 Alle namen in deze studie zijn gefingeerd om redenen van discretie. In hoofdstuk 2 expliciteer 
ik enige overwegingen met betrekking tot openbaarmaking en discretie in het kader van deze 
studie. 
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Rijksinrichting voor Jongens ’t Nieuwe Lloyd 
 
Vanaf medio 2003 ben ik getuige van de ontwikkelingen in RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Ik 
leer het leven in de inrichting enigszins kennen. Door middel van gesprekken met 
medewerkers probeer ik te begrijpen wat het werk in ’t Lloyd voor hen betekent en hoe 
ze problemen en conflicten oplossen. Ik krijg inzicht in de verschillende werelden die 
in de inrichting aanwezig zijn. Ik constateer verschillen in opvattingen en gedrag tussen 
verschillende actoren, en ik tracht te ontdekken hoe zij met die verschillen omgaan: 
welke conflicten worden ‘functioneel gemaakt’ en welke conflicten leiden tot stagna-
tie? Ik probeer te begrijpen wat de interim manager doet, hoe hij zijn hybride positie 
van outsider én insider benut, hoe hij strategisch intervenieert, hoe hij door andere 
spelers wordt gezien, geëtiketteerd en gebruikt. Kortom: ik neem waar, beschrijf en 
analyseer ‘hoe actoren het met elkaar doen’,3 hoe zij werkenderweg hun werelden 
ordenen en de realiteit gestalte geven, “[how they] structure the unknown” (Waterman, 
1990: 41). 
 
Terwijl ik in 2003, 2004 en begin 2005 bestudeer hoe mensen in ’t Nieuwe Lloyd met 
elkaar construeren wat ze construeren, waarom en met welke gevolgen, ontvouwt zich 
gaandeweg een dynamica die, naar mijn stellige overtuiging, niemand voor mogelijk 
had gehouden: in het najaar van 2003 zijn alle actoren die ik spreek van opvatting dat ’t 
Nieuwe Lloyd er, mede door de bemoeienis van de interim manager, weer goed voor 
staat; de top van DJI selecteert een vaste opvolger van de algemeen direceur a.i.; een 
jaar later, op 15 december 2004, meldt de minister van Justitie aan de Tweede Kamer 
dat hij heeft besloten om ’t Nieuwe Lloyd te sluiten omdat de organisatie door-en-door 
verziekt is en niet meer gezond te maken is; er is op dat moment een capaciteitstekort 
in de justitiële jeugdinrichtingen in Nederland. (In hoofdstuk 6 van deze studie worden 
de ontwikkelingen met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd van 2001 tot 2005 uitvoerig 
beschreven.)  
 
Wanneer ik ruim na afloop van de tragische gebeurtenissen in en rondom ’t Nieuwe 
Lloyd met Arie de Ruijter de balans van deze casus opmaak kom ik tot de overtuiging 
dat deze casus, die zich voltrekt in het hart van de rechtstaat, het waard is om nauwge-
zet te beschrijven en te analyseren. Nu ik, grotendeels bij toeval, getuige ben geweest 
van deze casus, kan ik maar beter er toe bijdragen dat optimaal lering wordt getrokken 
                                                        
3 Waarnemen, beschrijven en analyseren zijn geen neutrale activiteiten waarmee een bestaande 
werkelijkheid zou worden onthuld. De onderzoeker creëert een ordening, een werkelijkheid, die 
er daarvoor niet was. In dit proces, door Latour (1986: 245) “inscriptie” genoemd, zijn selectie, 
interpretatie en evaluatie op iteratieve wijze met elkaar vervlochten. De notie van inscriptie 
wordt in hoofdstuk 2 nader uiteengezet. 
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uit de gang van zaken, zo besluit ik. Zo kies ik uiteindelijk als onderwerp van deze 
studie: stagnatie en verandering in RIJ ’t Nieuwe Lloyd, mede onder invloed van de 
inzet van een externe algemeen directeur ad interim en met bijzondere aandacht voor 
de rol en functie van deze ‘derde’. 
 
 

Opzet van de studie  
 
In het eerste hoofdstuk van deze studie wordt een voorlopige schets en inkleuring 
gegeven van het vraagstuk van stagnatie en verandering in RIJ ’t Nieuwe Lloyd in ver-
band met de bemoeienis van een relatieve vreemdeling. De bedoeling van dit hoofdstuk 
is om een terreinverkenning te ondernemen. De sociale processen die in deze studie 
centraal staan – de gebeurtenissen met betrekking tot RIJ ’t Nieuwe Lloyd in de peri-
ode 2002-2005 – worden in grove streken geschetst. Vervolgens laat ik zien dat de 
vraagstelling van het onderzoek via verschillende wegen kan worden benaderd, waarbij 
in het bijzonder een drietal verschillende theoretische perspectieven op de werking van 
de vreemdeling (of het vreemde) in sociale processen worden uitgewerkt. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geven van de theoretische inspiratiebronnen van de 
onderzoeker, voor zover direct relevant voor deze studie. Tezamen vormen deze het 
conceptueel kader van de studie. Het gaat om verschillende theoretische perspectieven, 
die mijns inziens alle passen binnen de sociaal constructivistische of interpretatieve 
traditie in de sociale wetenschap. Ook de beknopte methodologische beschouwingen, 
waarmee hoofdstuk 2 wordt afgesloten, dienen binnen dat paradigma te worden bezien. 
 
Nadat aldus de conceptuele en methodische bakens van de studie zijn uitgezet, worden 
in de volgende hoofdstukken de interpretaties van het empirisch onderzoek ontwikkeld 
en gepresenteerd, beginnend in hoofdstuk 3 met een korte historische schets van de 
aanloop naar de gebeurtenissen die het eigenlijke onderwerp van deze studie zijn. 
 
In hoofdstuk 4 beschrijf en analyseer ik de meest relevante contexten waarin ’t Nieuwe 
Lloyd is ingebed. De inrichting maakt deel uit van de institutie van de straftoepassing, 
en de wijze waarop deze institutie is georganiseerd en in de praktijk functioneert heeft 
vergaande invloed op het handelen van actoren in de inrichting. Omdat institutionele 
structuren, omstandigheden en processen voor het handelen van actoren zowel rand-
voorwaardenscheppend als beperkend zijn, kan dit handelen (dat in volgende hoofd-
stukken wordt beschouwd) niet goed worden verstaan zonder enig begrip van deze 
structuren, omstandigheden en processen. 
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Hoofdstuk 5 bevat een analyse van de wijze waarop in ’t Nieuwe Lloyd werkprocessen 
worden vormgegeven en hoe daarin problemen en conflicten ontstaan. Dat leidt tot een 
nadere, maar niet finale, interpretatie van de omstandigheden waaronder de Dienst 
Justitiële Inrichtingen eind 2001 op zoek gaat naar een algemeen directeur ad interim 
voor ’t Nieuwe Lloyd. 
 
In hoofdstuk 6 worden vervolgens de gebeurtenissen vanaf eind 2001 uiteengezet en 
geduid. Hier wordt vooral aandacht besteed aan de vraag hoe actoren tegelijkertijd 
verandering en verstarring bewerkstelligen en hoe door een samenloop van omstandig-
heden en processen onomkeerbare situaties ontstaan, die door niemand waren bedoeld 
(maar sommigen wellicht wel van pas komen). 
 
De procesmatige analyse in hoofdstuk 6 wordt in hoofdstuk 7 verdiept door op zoek te 
gaan naar de relationele en cognitieve mechanismen, die ten grondslag liggen aan de 
processen van verandering en verstarring. 
 
In hoofdstuk 8, tenslotte, wordt opnieuw het perspectief van het vreemde, dat in hoofd-
stuk 1 is geïntroduceerd, hernomen. De kernvraag is hier in hoeverre en op welke wijze 
sprake is van triadisering. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de wijze waarop funda-
mentele benaderingen van verandering de interpretaties in deze studie bepalen en zijn 
verbonden met de positionering van actoren en van de onderzoeker.



 

Hoofdstuk 1 
 

Schets van het vraagstuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE WETTEN VAN DE GASTVRIJHEID 
 
De heer des huizes heeft geen dringender verlangen dan zijn vreugde 
te delen met iedereen die ’s avonds aan zijn tafel aanschuift en onder 
zijn dak komt uitrusten van de vermoeienissen van de reis, dus wacht 
hij op de drempel van zijn huis met spanning op de vreemdeling die 
hij als een bevrijder aan de horizon zal zien verschijnen. En als hij 
hem uit de verte ziet komen, zal de heer hem haastig toeroepen: ‘Kom 
snel binnen, want ik vrees voor mijn geluk.’4 

 
 

1.1 Hoe doen ze het met elkaar in ’t Nieuwe Lloyd? 
 
Het onderwerp van deze studie heb ik in het voorwoord als volgt samengevat: stagnatie 
en verandering in RIJ ’t Nieuwe Lloyd, mede onder invloed van de inzet van een ex-
terne algemeen directeur ad interim en met bijzondere aandacht voor de rol en functie 
van deze ‘derde’. Deze studie heeft dus als onderwerp één casus: RIJ ’t Nieuwe Lloyd. 
In dit hoofdstuk exploreer ik vanuit verschillende perspectieven het vraagstuk in deze 
casus: waar is het mij nu eigenlijk om te doen in mijn onderzoek van ’t Nieuwe Lloyd? 

                                                        
4 P. Klossowski, Roberte ce soir. Parijs: 1959, p. 10-12 (geciteerd in Derrida, 1998: 95). 
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De terreinverkenning begint met een schets van ‘de casus’5 – RIJ ’t Nieuwe Lloyd van 
eind 2001 tot begin 2005 – als een chronologische opsomming van de gebeurtenissen 
en handelingen:6 
 
In november 2001 meldt algemeen directeur (AD) Joost Rademaker7 van RIJ ’t Nieuwe 
Lloyd zich ziek. De sectordirecteur Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), Antoinette Wil-
mink, verantwoordelijk voor alle jeugdgevangenissen binnen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI), concludeert nog diezelfde maand dat Rademaker zeker enige maan-
den uit de roulatie zal zijn en zij vraagt daarom aan enkele bureaus voor interim ma-
nagement om kandidaten te selecteren voor de positie van algemeen directeur ad inte-
rim in ’t Nieuwe Lloyd. 
 
Na enkele selectiegesprekken kiest sectordirecteur Wilmink in de tweede helft van 
december interim manager Pim van Rijsenburg uit; hij is voorgesteld door en wordt 
vervolgens gecontracteerd via interim management bureau S&V. 
 
Op 9 januari 2002 maakt Wilmink aan de ondernemingsraad (OR) van ’t Lloyd ken-
baar dat ze heeft besloten om Van Rijsenburg aan te stellen in de functie van AD a.i., 
voorlopig tot 1 juli 2002. Twee dagen later verstrekt Wilmink mondeling de opdracht 
aan Van Rijsenburg; ze moet hem echter tegelijk melden dat hij nog niet daadwerkelijk 
aan de slag kan, vanwege het feit dat over zijn benoeming nog een verschil van 
opvatting bestaat tussen haarzelf en de OR van ‘t Lloyd. De OR ziet namelijk niets in 
het aanstellen van een interim directeur. Volgens de OR ligt de oorsprong van de 
problemen in ’t Lloyd op het DJI-hoofdkantoor en dat zou door het benoemen van een 
interim directeur worden verhuld. Bovendien vreest de OR dat een interim directeur 
een verborgen agenda van ‘Den Haag’ zal meekrijgen, die hij dan zonder scrupules in 
’t Lloyd zal gaan uitvoeren. Er volgen, in de loop van januari en de eerste weken van 

                                                        
5 Het tussen aanhalingstekens plaatsen van ‘de casus’ herinnert ons aan het sociaal-
geconstrueerde karakter van de casus en het noodzakelijk subjectieve karakter van iedere 
interpretatie. Om deze reden zouden we ook andere begrippen – sociale interventie, verandering, 
conflict etcetera – consequent tussen aanhalingstekens kunnen plaatsen. Omwille van de 
leesbaarheid is hiervan in het vervolg afgezien. Deze gehele studie poogt het sociaal-
geconstrueerde karakter van stagnatie, verandering en zingeving in een concrete casus te tonen 
en de constructieprocessen te interpreteren; het herhaaldelijk gebruik van aanhalingstekens zou 
in dat verband niets wezenlijks toevoegen.  
6 Deze schets is voorlopig van aard en wordt in het vervolg van deze studie verschillende malen 
hernomen. Veel uitvoeriger, meervoudiger en dubbelzinniger, maar nooit definitieve, 
beschrijvingen – of beter: inschrijvingen of inscripties (Latour & Woolgar, 1986: 51) – van de 
casus volgen in de hoofdstukken 3 en volgende. 
7 In deze studie worden omwille van discretie gefingeerde namen gebruikt, behoudens waar het 
gaat om publieke personen en instellingen. 
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februari, moeizame gesprekken tussen de OR en de sectordirecteur JJI. Intussen houdt 
Van Rijsenburg zich thuis beschikbaar en ontvangt daarvoor met ingang van 14 januari 
de contractueel overeengekomen vergoeding. 
 
Nadat de OR heeft besloten zich niet langer te verzetten tegen de benoeming van een 
externe interim directeur, gaat Van Rijsenburg op 18 februari daadwerkelijk aan de 
slag als algemeen directeur a.i. van ’t Nieuwe Lloyd. Werkenderweg vormt hij zich een 
beeld van de gang van zaken in de inrichting en initieert veranderingen die hij 
wenselijk of noodzakelijk acht.  
 
Rond 1 juni 2002 besluit sectordirecteur Wilmink dat Joost Rademaker, die dan 
ongeveer een half jaar ziek thuis zit, niet zal terugkeren in de inrichting. Pim van 
Rijsenburg blijft voorlopig interim directeur. In de loop der tijd lijkt er een goede 
verstandhouding en een vruchtbare werkrelatie te ontstaan tussen de AD a.i. en de OR, 
hoewel er over enkele onderwerpen verschil van opvatting bestaat. 
 
In oktober 2003 start DJI de externe werving van een (vaste) algemeen directeur van ’t 
Nieuwe Lloyd. De OR heeft zich van de procedure gedistantieerd; hij is het niet eens 
met het door DJI opgestelde functieprofiel. In de verwachting dat zijn opvolger op 
korte termijn zal aantreden laat Pim van Rijsenburg eind november 2003 aan zijn rela-
ties weten dat hij weer beschikbaar is voor nieuwe opdrachten. De geschiedenis zal 
echter leren dat hij nog ongeveer anderhalf jaar AD a.i van ’t Nieuwe Lloyd zal blijven 
en dat zijn opvolger – eind 2003 geselecteerd sindsdien ‘in de wacht gezet’ – nooit zal 
aantreden.  
 
Op 2 december schort de OR van ’t Lloyd het overleg met zijn bestuurder (de AD) op, 
vanwege bezwaren van de OR tegen de wijze waarop Van Rijsenburg (in zijn rol van 
algemeen directeur) integriteitsklachten afhandelt. De OR vindt dat Van Rijsenburg dat 
niet zorgvuldig en integer doet. De bezwaren van de OR schijnen zich concreet te 
richten op de handelwijze van de AD in het kader van de afhandeling van een klacht 
betreffende sexuele intimidatie van een personeelslid van ’t Lloyd door een in ’t Lloyd 
gedetacheerde medewerker. Van Rijsenburg voelt zich geschoffeerd door de zijns 
inziens onheuse aantijgingen. Het incident sterkt hem in zijn recent gegroeide 
overtuiging dat de OR-voorzitter er voortdurend op uit is om het bevoegd gezag in de 
inrichting te ondermijnen.  
 
Van Rijsenburg meldt de OR dat hij inmiddels maatregelen heeft genomen om maxi-
maal recht te doen aan de geuite bezwaren tegen de afhandeling van integriteitsproce-
dure. Bovendien schrijft hij dat het opschorten van het overleg door de OR geen ade-
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quaat middel is om het kennelijke doel van de OR – het conform protocol afhandelen 
van integriteitsprocedures – naderbij te brengen.  
 
Terwijl de OR en Van Rijsenburg bij hun verschillende standpunten blijven, besluit 
laatstgenoemde om de door de Departementale Accountantsdienst (DAD) gerappor-
teerde onregelmatigheden in de administratie van een project nader onder de loep te 
nemen. De verantwoordelijkheid voor deze projectadministratie ligt bij Daan de Groot, 
de projectleider Work-Wise en het hoofd van de afdeling Interne Trajectbegeleiding 
(ITB), die tevens voorzitter is van de OR en van de GOR (Groepsondernemingsraad: 
het medezeggenschapsorgaan voor alle niet-particuliere justitiële jeugdinrichtingen).  
 
Vanaf begin december 2003 escaleert het conflict tussen de AD a.i. en de OR, in het 
bijzonder zijn voorzitter Daan de Groot, steeds verder. Tijdens zijn kersttoespraak voor 
het personeel van de inrichting verklaart Van Rijsenburg dat hij de OR verantwoorde-
lijk houdt voor het gedwongen vertrek van al zijn voorgangers (hij is de achtste AD in 
de afgelopen twaalf jaar). Hij stelt dat zijn opvolger niet eerder zal aantreden dan nadat 
hij het probleem, dat de OR vormt, heeft opgelost. 
 
Pim van Rijsenburg is in de laatste maanden van 2003 tot een nieuwe diagnose van ’t 
Nieuwe Lloyd gekomen en daarmee ook tot een nieuwe interpretatie van het verloop 
van zijn interim management opdracht.  
 
Inmiddels heeft ook de OR zijn advocaat, Hein Smulders, gemobiliseerd. Deze neemt 
op 17 december 2003 contact op met de sectordirecteur JJI, Tom ten Heuvel (de opvol-
ger van Antoinette Wilmink). Wetende dat de benoemingsprocedure voor een vaste 
algemeen directeur van ’t Lloyd gaande is, suggereert Smulders dat het conflict gede-
ëscaleerd kan worden als sectordirecteur Ten Heuvel het contract met interim directeur 
Van Rijsenburg, die volgens Smulders zelf onderwerp van geschil is geworden en 
daardoor niet meer constructief kan bijdragen aan een oplossing, snel zou beëindigen. 
Ten Heuvel gaat niet in op die redenering en antwoordt slechts dat het conflict zich 
afspeelt in Amsterdam, op het niveau van ’t Lloyd. 
 
Begin januari besluit de top van DJI (na overleg met het interim management bureau 
via welk Van Rijsenburg werkt) juist dat Van Rijsenburg eerst het conflict in ’t Lloyd 
moet uitvechten en dat de inmiddels geselecteerde nieuwe AD pas daarna zijn opwach-
ting zal maken. 
  
Gedurende de eerste maanden van 2004 bevechten AD a.i. Van Rijsenburg en OR-
voorzitter De Groot elkaar in een toenemend aantal juridische procedures. In de inrich-
ting komen beide antagonisten elkaar niet meer tegen, want Van Rijsenburg heeft de 
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Groot geschorst vanwege de onregelmatigheden in de projectadministratie van de ITB. 
In de rechtszaal wordt het spel gespeeld door de wederzijdse advocaten. Door de rech-
ter afgedwongen mediationtrajecten leiden tot niets – de procedures slepen zich voort. 
 
Ondertussen zoekt interim directeur Van Rijsenburg naar een radicale oplossing voor 
wat hij inmiddels is gaan beschouwen als het kernprobleem van ’t Lloyd, namelijk dat 
het bevoegd gezag door de OR en zijn medestanders niet in staat wordt gesteld om zijn 
werk te doen, maar telkenmale wordt geëlimineerd. Dit beschouwt hij in wezen als een 
verantwoordelijkheid van DJI. Op 16 februari schrijft hij aan het hoofd Juridische Za-
ken van DJI: 
 

“Vooruitspelende op de mogelijkheid dat de gang via de rechter uiteindelijk ook 
zou kunnen leiden tot de situatie dat De Groot (cum suis) blijft zitten, moet DJI 
uit een ander vaatje tappen. Ik zeg DJI, omdat dit naar mijn mening een aangele-
genheid van DJI is; immers, het gaat om de noodzaak dat het bevoegd gezag van 
een inrichting in staat wordt gesteld zijn normale werk te doen en niet zodanig 
dat gedurende een periode van 10 jaar keer op keer het bevoegd gezag geëlimi-
neerd wordt (behalve die ene die “toevallig” zelf vatbaar voor chantage was). De 
inzet lijkt mij dus duidelijk. 
 
In het bedrijfsleven gaat een onderneming op een zeker moment te gronde. Er 
wordt surcéance of faillissement aangevraagd. Er komt een bewindvoerder of 
een curator. Helaas heb ik dat als interim directeur enige malen moeten mee-
maken. Het voordeel van een dergelijke situatie is dat allerlei wetten en regels 
dan buiten werking worden gesteld. Vaak leidt het tot een doorstart. 
 
De laatste dagen doemt bij mij het beeld van één van de 12 werken van Heracles 
op: koning Augias was radeloos omdat hij zijn vele stallen niet meer schoon kon 
krijgen. Heracles wilde wel proberen dit probleem op te lossen. Hij verlegde de 
stroom van de rivier en spoelde aldus de stallen van koning Augias schoon. Dit 
is wat met ’t Nieuwe Lloyd ook moet gebeuren. Hoe verleggen we de stroom? 
Welke rivier ligt in de buurt? 
 
Is het denkbaar bijvoorbeeld dat ’t Nieuwe Lloyd wordt opgeheven, onder 
bewind wordt gesteld, ondergebracht wordt onder ...? (...) Is het denkbaar dat 
Donner een politiek besluit neemt over ’t Lloyd, waartegen noch OR noch 
bonden zich kunnen verzetten? 
 
Ik doe maar wat suggesties in de hoop dat je mee wilt denken in dit spoor.” 
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Gedurende de volgende drie maanden blijft interim directeur Van Rijsenburg de 
aandacht van sectordirecteur Ten Heuvel in Den Haag vragen voor de zijns inziens 
onwerkbare situatie in ’t Lloyd: door het hoge ziekteverzuim worden de wel aanwezige 
personeelsleden zwaar belast en moeten de pupillen veel vaker ‘op kamer’ verblijven 
dan volgens de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) is toegestaan. Van 
Rijsenburg stelt een zogenoemd Marshallplan op, waarin hij beredeneert dat een ver-
vanging van het gehele middenkader in de inrichting (zes functionarissen) nodig is om 
het ziekteverzuim structureel te verminderen en de volgens hem noodzakelijke cultuur-
verandering te bewerkstelligen. Ook wil hij dat het hoofdkantoor onderzoekt hoe ’t 
Lloyd kan worden samengevoegd met een andere jeugdinrichting. De sectordirectie in 
Den Haag komt echter niet in actie. 
 
Op 11 mei 2004 vraagt de voorzitter van de Commissie van Toezicht van ’t Lloyd de 
aandacht van de minister van Justitie voor de in ’t Lloyd ontstane situatie. Hij consta-
teert dat sprake is van structurele overtreding van de Beginselenwet Justitiële Jeugd-
inrichtingen (BJJ) doordat, als gevolg van frequent tekort aan inzetbaar personeel, 
jongeren te vaak dagdelen op kamer moeten verblijven, en hij verzoekt de minister om 
onverwijld in te grijpen. 
 
Twee dagen later trekken sectordirecteur Ten Heuvel en Van Rijsenburg in een geza-
menlijk onderhoud de conclusie dat het niet meer goed kan komen met ’t Nieuwe 
Lloyd. 
Vervolgens, op 27 mei, stuurt sectordirecteur Ten Heuvel een nota aan de minister van 
Justitie, waarin de minister wordt voorgesteld om ’t Lloyd als zelfstandige organisatie 
op te heffen. “Het Lloyd in Amsterdam,” schrijft hij ter inleiding, 
 

“kent al jaren problemen op diverse vlakken. Voorgaande Algemeen Directeuren 
van het Lloyd en vroegere Sectordirecteuren Justitiële Jeugdinrichtingen hebben 
daaraan gewerkt, maar tot op heden heeft dat niet kunnen leiden tot duurzame 
oplossingen voor de heersende problemen. 
Onder invloed van huidige ontwikkelingen in de inrichting en de opgelegde 
bezuinigingen op de sector cumuleert de problematiek momenteel tot proporties 
die langer uitstel van ingrijpen niet toestaan.” 

 
Na een beschrijving van vijf “probleemvelden” (ongezonde cultuuraspecten, arbeids-
rechtelijk conflict rondom de OR, hoog ziekteverzuim, de bedreiging voor het primaire 
proces, de financiële situatie) komt de sectordirecteur tot de volgende conclusie: 
 

“De problemen die bovenstaand opgesomd zijn spelen al meerdere jaren in het 
Lloyd. In de afgelopen 10 jaar heeft DJI diverse interventies in de inrichting 
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gepleegd. Laatstelijk begin 2002 met het aanstellen van een interim directeur 
met als opdracht om tot sanering van de organisatie te komen. In twee jaar tijd 
is hij er niet in geslaagd om op de beschreven deelproblemen substantieel 
voortgang te boeken. DJI heeft er naar de toekomst toe dan ook geen 
vertrouwen meer in dat het nog goed gaat komen met het Lloyd. 
Het is nodig om een fundamentele keuze ten aanzien van het Lloyd te maken. 
Het uitgangspunt daarbij is dat het Lloyd in de toekomst niet langer als 
zelfstandige organisatie kan blijven voortbestaan. Er zijn dan grofweg drie 
mogelijkheden denkbaar: 
[…] 
Alle drie deze scenario’s vergen nadere studie en externe legitimatie. DJI is 
voornemens om de partijen van het mantelcontract aan te schrijven en uit te 
nodigen tot het doen van een offerte voor het onderzoek naar de kansen en 
beperkingen van de drie scenario’s.” 

 
Op 3 juni 2004 schrijft ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) een brief aan minister Donner. De RSJ constateert een structurele overtreding 
van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) en verzoekt de minister om 
passende maatregelen te nemen. 
 
De “lijn ten aanzien van RIJ het Nieuwe Lloyd”, zoals geformuleerd in Ten Heuvels 
nota van 27 mei, wordt inderdaad gevolgd. Op 16 juni 2004 geeft de minister van Jus-
titie aan organisatieadviesbureau Berenschot opdracht om onderzoek te doen naar en 
advies uit te brengen over de toekomstmogelijkheden van ’t Nieuwe Lloyd. 
 
In het najaar van 2004 is een situatie ontstaan, waarin verschillende met ’t Lloyd 
verband houdende ‘dossiers’ door externe ‘professionals’ (van buiten DJI) worden 
behandeld: de landsadvocaat heeft 11 verschillende zaken in portefeuille, andere advo-
caten behartigen de belangen van de OR van ’t Lloyd of van individuele medewerkers, 
de DAD is tot augustus bezig met de ITB/ESF kwestie, de forensische accountants van 
Ernst & Young onderzoeken dezelfde zaak vanaf medio september, bureau Berenschot 
is bezig, en dan natuurlijk Van Rijsenburg die via een interim management bureau 
werkzaam is. 
 
In deze periode – met name in september en oktober 2004 – raakt de interim directeur 
van ’t Lloyd er steeds meer van overtuigd dat de vraagstukken waarmee hij worstelt 
grotendeels niet specifiek zijn voor ’t Lloyd, maar breder spelen binnen DJI. Onder 
meer een door hem geïnitieerde bespreking met een aantal directeuren van andere 
justitiële inrichtingen heeft hem doen beseffen dat ook andere directeuren problemen 
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ondervinden met de wijze van aansturing en ondersteuning door het DJI-hoofdkantoor 
en met de medezeggenschap binnen DJI. 
 
Het eindrapport van Berenschot – “Eindrapport toekomst RIJ ’t Nieuwe Lloyd: Een 
zorgvuldige afweging” – wordt op 1 november 2004 door sectordirecteur JJI, Tom ten 
Heuvel, publiek gemaakt. In het rapport wordt vastgesteld dat in ’t Nieuwe Lloyd reeds 
jarenlang sprake is van een complexe en onderling zeer verweven problematiek; 
pogingen om deze problematiek aan te pakken zijn vruchteloos gebleken. Berenschot 
adviseert om ’t Nieuwe Lloyd als zelfstandige inrichting op te heffen. Omdat er even-
wel een tekort is aan plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen in de regio Amsterdam 
adviseert Berenschot om de 66 plaatsen van ’t Lloyd te realloceren in een andere justi-
tiële jeugdinrichting, in Amsterdam of in Den Helder.   
 
Een dag nadat de resultaten van het Berenschot-onderzoek bekend zijn gemaakt, wendt 
de Commissie van Toezicht zich per brief tot de Tweede Kamer en dringt daarin aan op 
onmiddellijke besluitvorming over ’t Lloyd, aangezien nog steeds veelvuldig, en dus in 
strijd met de wet, pupillen op kamer worden geplaatst.  
 
Op 15 december 2004 maakt de minister van Justitie aan de Tweede Kamer per brief 
kenbaar dat hij heeft besloten om RIJ ’t Nieuwe Lloyd op korte termijn te sluiten. In 
behoud van de capaciteit van ’t Lloyd (66 plaatsen) is nog niet voorzien. De minister 
schrijft onder meer: 
 

 “Op basis van het rapport van Berenschot, maar ook rekening houdend met de 
geschiedenis die aan het onderzoek vooraf is gegaan en de inmiddels uitgevoerde 
analyses door de Dienst Justitiële Inrichtingen, heb ik vastgesteld dat hier sprake 
is van een onverantwoorde en onherstelbare situatie. Alles afwegende heb ik dan 
ook besloten om RIJ ’t Nieuwe Lloyd te sluiten. Gelet ook op de actuele ontwik-
kelingen binnen de inrichting acht ik tempo in het besluitvormingstraject 
gewenst.” 

 
Diezelfde dag deelt interim directeur Van Rijsenburg in de kantine van ’t Nieuwe 
Lloyd het besluit van de minister mee aan de aanwezige personeelsleden. 
 
Doordat sprake is van een politiek besluit (door de minister van Justitie) is alleen de 
Tweede Kamer in de positie om de sluiting van ’t Lloyd te verhinderen; de medezeg-
genschap staat buitenspel. 
 
Eind december spreken Pim van Rijsenburg en zijn opdrachtgever Tom ten Heuvel 
mondeling af dat Van Rijsenburg tot de datum van de feitelijke sluiting van ’t Lloyd, 
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vermoedelijk 1 februari 2005, ongeveer 2 dagen per week werkzaam zal zijn in het 
kader van zijn opdracht. (Tot dan toe was hij full-time werkzaam.) 
 
In de eerste weken van 2005 raakt ’t Lloyd snel leeg. Op 22 februari verlaat de laatste 
pupil de inrichting. 
 
Een afscheidsbijeenkomst voor het personeel wordt in eerste instantie door de sector-
directie verboden. Ten Heuvel meent dat de door het organiseren van zo’n bijeenkomst 
de directie van ’t Lloyd zou doen alsof de inrichting wordt gesloten en daarmee zou het 
bevoegd gezag een standpunt innemen dat op de feitelijk ontwikkelingen vooruit loopt. 
De directie van ’t Lloyd zet echter door en op 24 februari is er dan een min of meer 
formele gelegenheid voor het personeel om gezamenlijk hun periode van werken in ’t 
Lloyd af te sluiten. 
 
Tot zover de voorlopige ‘samenvatting’ – één van de mogelijke ‘samenvattingen’ – van 
de gebeurtenissen rondom ’t Nieuwe Lloyd, die het onderwerp zijn van deze studie. 
Ons onderzoek is er op gericht te begrijpen hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. Hoe 
was het mogelijk, of misschien wel onvermijdelijk, dat een justitiële jeugdinrichting 
werd opgeheven, waarmee 66 opvangplaatsen verloren gingen, terwijl er op dat mo-
ment juist een tekort aan capaciteit in justitiële jeugdinrichtingen bestond, hoewel in 
(eerste instantie) schijnbaar geen van de actoren dat wilde? Hoe konden de zaken zo uit 
de hand lopen, terwijl – opnieuw: schijnbaar – toch zoveel wettelijke en procedurele 
waarborgen waren geschapen om zaken juist ín de hand te houden: de Beginselenwet 
Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ), een uitgebreid instrumentarium ter beheersing van 
ziekteverzuim, de WOR ten aanzien van het functioneren van de medezeggenschap, 
administratieve regels, regels ten aanzien van de afwikkeling van integriteitsklachten, 
jaarplannen van ’t Nieuwe Lloyd enzovoort enzoverder? 
 
Hoe verwonderlijk, verontrustend of verrassend de beschreven gebeurtenissen op zich-
zelf mogen zijn – hoewel: verrassend? misschien was er, achteraf bezien, juist behoefte 
aan die verrassende interventie die niet werd gepleegd – in het kader van deze studie 
zijn we op zoek naar de (dynamische) mechanismen, die aan deze gebeurtenissen ten 
grondslag liggen. We zijn op zoek naar inzichten, die het doen en laten van de betrok-
ken spelers en de gang van zaken met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd ‘ontsluiten’, 
zonder één en ander te reduceren tot een causale reeks gebeurtenissen.8  
 

                                                        
8 In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de aard van de analyse en daaruit voortvloeiende 
inzichten, die we nastreven; in dat verband komt ook aan de orde waarom het claimen van 
causale verbanden tussen gebeurtenissen of handelingen niet zinnig is. 
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Deze vraag naar de onderliggende mechanismen laat zich verhelderen aan de hand van 
het in de organisatiewetenschappen veel gebruikte onderscheid tussen ‘inhoud’ en 
‘proces’.9 Met ‘inhoud’ wordt dan gedoeld op de door mensen tot stand gebrachte 
werkelijkheid, ofwel de constructies of interpretaties, die mensen in interactie voort-
brengen. Een constructie is een interpretatie, die in zekere mate door mensen wordt 
gedeeld. Met het gebruik van de begrippen constructie en interpretatie benadrukken we 
de intersubjectieve aard van een werkelijkheid.  
De hiervoor beschreven gebeurtenissen in verband met ’t Nieuwe Lloyd laten zich 
lezen als een opeenvolging van constructies of interpretaties, bijvoorbeeld wanneer ik 
schrijf dat “in het najaar van 2004 een situatie is ontstaan, waarin verschillende met ’t 
Lloyd verband houdende ‘dossiers’ door externe ‘professionals’ (van buiten DJI) wor-
den behandeld” – een interpretatie van de onderzoeker – of wanneer de minister van 
Justitie in zijn brief van 1 november 2004 aan de Tweede Kamer onder meer schrijft: 
 

“Berenschot stelt vast dat er binnen RIJ ’t Nieuwe Lloyd sprake is van een zeer 
complexe en onderling sterk verweven problematiek op velerlei terreinen. Het 
betreft onder meer een ernstige verstoring van de onderlinge arbeidsverhoudin-
gen, een bedrijfseconomisch onverantwoorde situatie, een te hoog percentage 
ziekteverzuim en een disfunctionele cultuur binnen de organisatie. Geconstateerd 
is dat RIJ ’t Nieuwe Lloyd een groot aantal malen per jaar niet kan voldoen aan 
de wettelijke normen uit de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (in het 
bijzonder artikel 22 betreffende kamerplaatsing van jeugdigen). Met betrekking 
tot de mate waarin sprake is van beleid en strategie, de aansluiting van de inrich-
ting op de omgeving en de kwaliteit van het primaire proces is een duidelijk 
contrast waargenomen tussen de oriëntatie en prestatie van RIJ ’t Nieuwe Lloyd 
en die van de andere justitiële jeugdinrichtingen. 
 
Berenschot stelt vast dat de tot op heden geleverde inspanningen om het tij te ke-
ren geen vruchten hebben afgeworpen. Het historische dossier biedt volgens de 
onderzoekers bovendien geen aanknopingspunten om te vermoeden dat de 
inrichting op eigen kracht uit deze impasse kan geraken.” 

 
Hier wordt, zo is míjn interpretatie, in interactie tussen de minister en de Tweede Ka-
mer een werkelijkheid gecreëerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de interpretaties 
van “Berenschot”, die ook weer in interactie (tussen mensen van Berenschot en perso-

                                                        
9 De hier volgende korte uiteenzetting over ‘inhoud’ en ‘proces’ en hun onderlinge verband is 
grotendeels gebaseerd op Van Dijk (1989: 5-6). Eén en ander is te beschouwen als een 
gecondenseerde weergave van onder meer het werk van Berger & Luckman (1966) en  Giddens 
(1984), dat in hoofdstuk 2 van deze studie uitvoeriger, zij het nog altijd beknopt, wordt 
besproken.  
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neelsleden van ’t Lloyd, tussen mensen van Berenschot en de opdrachtgever van het 
onderzoek, tussen mensen van Berenschot onderling?) tot stand zijn gebracht. 
 
De term ‘proces’ duidt de interactie tussen mensen aan. Deze interactie verwijst ener-
zijds naar de vorming van betrekkingen tussen mensen en anderzijds naar de produc-
tieve activiteit die daarbinnen gestalte krijgt. Mensen produceren binnen hun onder-
linge betrekkingen constructies of interpretaties. (“Twee dagen later trekken sector-
directeur Ten Heuvel en Van Rijsenburg in een gezamenlijk onderhoud de conclusie 
dat het niet meer goed kan komen met ’t Nieuwe Lloyd.”) 
De interactie tussen mensen speelt zich af in de context van de constructies en inter-
pretaties, die in eerdere interacties zijn voortgebracht. Het (in interactie) produceren 
van constructies wordt dus enerzijds mogelijk gemaakt door hetgeen eerder werd ge-
produceerd en anderzijds begrensd door reeds bestaande constructies. Mogelijkheden 
en begrenzingen zijn uiteraard geen absolute en objectieve gegevenheden: wat eerder 
werd geconstrueerd kan in principe later opnieuw en anders worden geconstrueerd of 
geïnterpreteerd. De context is een intersubjectieve constructie, waaraan in meerdere of 
mindere mate een predikaat van universele geldigheid kan worden geattribueerd. (In 
november en december 2004 werd door de directie van DJI en de minister van Justitie 
schijnbaar een grotere geldigheid toegekend aan de gerapporteerde kamerplaatsingen in 
’t Nieuwe Lloyd dan aan het capaciteitstekort in justitiële jeugdinrichtingen.)   
 
Het verband tussen ‘inhoud’ en ‘proces’ wordt door Van Dijk (1989: 5) in een tweetal 
stellingen weergegeven: 
 

1. een sociale werkelijkheid […] is een constructie, die door mensen in interactie 
wordt voortgebracht; 

2. een sociale werkelijkheid vormt een context voor de interacties, waarin die 
werkelijkheid wordt gereproduceerd en veranderd. 

 
Hoe kunnen we vanuit dit kennissociologisch perspectief het vraagstuk van deze studie 
– stagnatie en verandering in RIJ ’t Nieuwe Lloyd, mede onder invloed van de inzet 
van een externe algemeen directeur ad interim en met bijzondere aandacht voor de rol 
en functie van deze ‘derde’ – beschouwen? Met gebruikmaking van de hiervoor ge-
hanteerde begrippen laat zich het vraagstuk als volgt beschrijven:  
 
Hoe produceren mensen in en rondom ’t Nieuwe Lloyd in interactie stagnatie en ver-
andering (en dat dan mede onder invloed van etcetera)? Met andere woorden: Hoe laat 
zich het in interactie construeren (van stagnatie en verandering) in ’t Nieuwe Lloyd, in 
een context van in eerdere interactie tot stand gebrachte constructies (die zonodig of 
gewenst weer geherinterpreteerd kunnen worden), begrijpen? Huiselijker geformu-
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leerd: hoe doen ze het, namelijk het produceren van stagnatie en verandering, met el-
kaar in ’t Nieuwe Lloyd? 
 
In hoofdstuk 2 positioneer ik mij nadrukkelijk binnen het sociaal constructivistische 
paradigma, met behulp waarvan ik hier het vraagstuk van deze studie heb geschetst, en 
beschrijf ik enige begrippen en zienswijzen, die bij de analyse van de gebeurtenissen ’t 
Nieuwe Lloyd behulpzaam zijn. 
 
Tenslotte, het sociaal geconstrueerde karakter van de werkelijkheid, die het object van 
deze studie is, wekt wellicht bij menig lezer reeds nu het angstige vermoeden dat hij na 
zorgvuldige bestudering van dit, toch al bepaald niet dunne, proefschrift uiteindelijk 
met lege handen blijft zitten, dat wil zeggen zonder ‘harde’, onomstotelijk vaststaande 
conclusies over ‘hoe het werkelijk zat, daar in ’t Nieuwe Lloyd.’ Ik kijk wel uit om hier 
de verwachting van het tegendeel te wekken, want als er al ‘feiten’ worden ontdekt dan 
zullen die in elk geval niet ‘voor zichzelf spreken’. Om de moed er bij de lezer toch een 
beetje in te houden breng ik in herinnering dat de exercitie die ons in het vervolg van 
deze studie te wachten staat in feite een organisatiekundige post-mortem is. En achteraf 
begrijpen we vaak pas hetgeen er was maar inmiddels niet meer is. 
 
“Lewin’s assertion that “you cannot understand a system until you try to change it” 
(Schein 1996: 34) survives in Colville et al’s (1993) irony of change: “one rarely fully 
appreciates or understands a situation until after it has changed”(p. 550), schrijft Weick 
(1999: 363). 
Hier trachten we – mogelijk nog ironischer – stagnatie en verandering in ’t Nieuwe 
Lloyd te begrijpen nadat het systeem zodanig is veranderd – ondanks of dankzij de 
inzet van een ‘derde’? – dat het is opgehouden te bestaan. 
 
 

1.2 Perspectiefwisselingen 
 
Hoe produceren mensen in en rondom ’t Nieuwe Lloyd in interactie verstarring en 
verandering, mede onder invloed van de inzet van een externe algemeen directeur ad 
interim? Deze vraagstelling is enerzijds ingegeven door verwondering en onbehagen 
over de déconfiture van ’t Nieuwe Lloyd en anderzijds ingegeven door verwondering 
over de rol en functie van een buitenstaander als tijdelijk bestuurder: hoe toont zich in 
deze casus de vreemde werking van de outsider?  
 
Zo beschouwd krijgt de vraagstelling van deze studie het karakter van een Gestalt 
switch, het wisselen van voorgrond en achtergrond: 
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Richten we, zoals we in de voorgaande paragraaf deden, onze blik op het proces van 
werkelijkheidsconstructie (het construeren in een context van eerdere constructies) in ’t 
Nieuwe Lloyd, dan verdwijnt de ‘derde’ of buitenstaander naar de achtergrond. De 
externe directeur a.i. is dan gewoon één van de spelers in het proces en zijn identiteit 
als buitenstaander of ‘derde’ is, zo bezien, een constructie of interpretatie die door de 
mensen in en rondom ’t Nieuwe Lloyd in interactie tot stand wordt gebracht. 
Richten we onze blik daarentegen op de buitenstaander, dan verschijnt deze op de 
voorgrond en kunnen we trachten te begrijpen hoe zijn buitenstaanderschap, zijn bij-
zondere positie als vreemde(ling) de casus ’t Nieuwe Lloyd op een bepaalde manier 
produceert.   
 
De vraagstelling van deze studie nodigt als het ware uit tot regelmatige perspectiefwis-
selingen. Daaraan gevolggevend proberen we in de volgende twee paragrafen van dit 
hoofdstuk het vraagstuk van ’t Nieuwe Lloyd te denken vanuit de vreemde(ling), van-
uit de positie van hem die in ’t Nieuwe Lloyd niet thuis is.10  
 
Gedurende drie jaren, van begin 2002 tot begin 2005, vervult Pim van Rijsenburg ad 
interim de functie van algemeen directeur van RIJ ’t Nieuwe Lloyd. In die hoedanig-
heid fungeert hij als het bevoegd gezag in de inrichting. Hij is de heer des huizes, de 
representant van de vigerende orde. Niettemin is er een aantal omstandigheden, op 
grond waarvan het plausibel is om Pim van Rijsenburg, de algemeen directeur ad inte-
rim in ’t Nieuwe Lloyd, te beschouwen als een vreemdeling, als een buitenstaander, als 
een gast, als een nieuwkomer, als een ‘derde’: 
 
• Hij heeft geen geschiedenis in ’t Nieuwe Lloyd en ook niet binnen DJI of het 

ministerie van Justitie. Hij is niet gesocialiseerd in het systeem. 
• Hij is geen expert op het terrein van justitiële (jeugd)inrichtingen. Hij staat buiten 

inhoudelijke discussies en debatten.  
• Vanaf zijn entree is voor alle actoren duidelijk dat hij na verloop van tijd weer zal 

weggaan. Hij vervult de functie “AD ad interim”. Hierdoor heeft hij geen direct 
persoonlijk belang binnen ’t Nieuwe Lloyd en DJI. 

• Hij komt niet als rijksambtenaar in dienst van DJI. In dat opzicht is zijn positie 
verschillend van die van de medewerkers van ’t Nieuwe Lloyd, en ook anders dan 
die van ‘vaste’ directeuren van andere inrichtingen binnen DJI. Weliswaar bestaan 
er contractuele verhoudingen (tussen DJI en interim managementbureau S&V res-

                                                        
10 In dit hoofdstuk exploreren we de mogelijke betekenissen van de aan elkaar verwante 
begrippen ‘vreemdeling’, ‘buitenstaander’, ‘nieuweling’, ‘nieuwkomer’, ‘derde’, ‘outsider’, 
‘gast’. Het gaat hier om wat Wittgenstein “family resemblants” noemt: verschijnselen die bij 
elkaar horen zonder dat er een gezamenlijke component of dimensie is. Het nader definiëren van 
deze begrippen dient geen enkel doel in het kader van de vraagstelling van deze studie. 
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pectievelijk tussen S&V en Pim van Rijsenburg), maar de relatie tussen Pim van 
Rijsenburg en zijn ‘opdrachtgever’ is in hierarchische en arbeidsrechtelijke zin 
relatief afstandelijk. 

• Hij krijgt bij aanvang van werkzaamheden geen formele gespecificeerde 
(taak)opdracht, die als systeemconform is te typeren. 

 
In het vervolg van deze studie kom ik nader op deze omstandigheden terug en bezie ik 
hoe de betrokken actoren gebruik maken van deze condities. De vraag is of en hoe in 
de loop van de gebeurtenissen, zoals in § 1.1 geschetst (en in § 6.2 uitvoeriger beschre-
ven), de beschikbaarheid van een relatieve buitenstaander werd benut, gebruikt of mis-
schien misbruikt. Hoe zou een vreemdeling eigenlijk een rol kunnen spelen? Welke 
dynamica is denkbaar in verband met de komst van een outsider? In welke zin zouden 
we de casus ’t Nieuwe Lloyd kunnen verstaan als een casus van de vreemdeling? 
  
Ter beantwoording van deze vragen verkennen we de gedaanten, de functies en de 
methoden van de vreemdeling, de ‘outsider’, in relatie tot het domein of het systeem, 
waar hij zichzelf terugvindt en dat hem vreemd is. De bedoeling van deze korte theore-
tische exercitie is om met behulp van een aantal, met elkaar verbonden, begrippen een 
‘denkpiste’ ten behoeve van ons vraagstuk te creëren. 
 
We laten ons daarbij met name inspireren door het werk van Jacques Derrida over 
gastvrijheid (§ 1.3), door de beschouwingen van Georg Simmel over de vreemdeling 
en over de sociologische betekenis van “het derde element” (§ 1.4) en door het werk 
van Zygmunt Bauman (§ 1.5).  
 
 

1.3 De vreemdeling als gast en gastheer (de wetten van 
de gastvrijheid) 

 
Jacques Derrida heeft in enkele geëngageerde betogen de gedaanten van de vreemde-
ling onderzocht, gastvrijheid als een noodzakelijkerwijs dubbelzinnig concept uiteen-
gerafeld, en beide – vreemdelingschap en gastvrijheid – met elkaar verbonden in een 
verontrustende en tegelijk geruststellende dynamica, waarin de gast (de vreemdeling) 
en de gastheer elkaars gevangene worden.11 

                                                        
11 De hier volgende uiteenzetting is in hoofdzaak gebaseerd op een tweetal colleges van Derrida, 
respectievelijk van 10 en 17 januari 1996, over gastvrijheid, die later zijn vertaald en 
gepubliceerd onder de titel ‘Het vraagstuk van het vreemde: gekomen uit den vreemde’ 
respectievelijk ‘Stappen over de drempel van de gastvrijheid’ (Amsterdam, 1998) 
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Als vreemdeling ergens aan- en binnenkomen, zegt Derrida, betekent in de eerste plaats 
vragen stellen en tegelijk vragen beantwoorden en zichzelf verantwoorden: 
 

“Maar nog voordat het een te behandelen vraagstuk wordt, voordat het verwijst 
naar een concept, een thema, een probleem of programma, is het vraagstuk van 
de vreemdeling een vraag van de vreemdeling, een vraag afkomstig uit den 
vreemde, en een vraag aan de vreemdeling, gericht aan de vreemdeling. Alsof 
de vreemdeling in eerste instantie degene is die de eerste vraag stelt, of degene 
is aan wie de eerste vraag is gericht. Alsof de vreemdeling staat voor het 
ondervraagd-zijn, en als zodanig ook voor het vraagstuk van het ondervraagd-
zijn, voor het vraag-zijn of het ondervraagd-zijn in het vraagstuk. Maar ook 
alsof de vreemdeling staat voor degene die, door de eerste vraag te stellen, mij 
weer aan allerlei vragen blootstelt. Dit doet denken aan de situatie van de 
derde en aan de gerechtigheid, die Levinas beschouwt als ‘de geboorte van de 
vraag’” (Derrida, 1998: 33) 

 
De aankomst van een buitenstaander, gearrangeerd of onverwacht, en het (voor)spel 
van vragen en (ver)antwoorden dat de ontmoeting bepaalt, roept daarmee onmiddellijk 
de vraag op wiens taal wordt gesproken. Wat vereist de gastvrijheid in dezen? Want 
hier begint volgens Derrida het vraagstuk van de gastvrijheid: “moeten we van de 
vreemdeling verlangen dat hij ons begrijpt en onze taal spreekt (…) voordat we hem bij 
ons kunnen en mogen verwelkomen? En stel dat hij onze taal al sprak, met alles wat 
dat impliceert, dat hij de taal en alles wat daarbij hoort met ons deelde, zou de vreem-
deling dan nog een vreemdeling zijn, en is er in zijn geval nog sprake van asiel of gast-
vrijheid?” (Derrida, 1998: 39-40) 
 
Iedere (ontdekkings)reiziger, (organisatie-)antropologisch onderzoeker of organisatie-
adviseur zal het moment van onbeslistheid in de ont-moeting herkennen: wie gaat de 
vragen stellen, wie vraagt de ander te antwoorden en zich te verantwoorden, wie be-
paalt welke taal er wordt gesproken, wie eist zijn recht op – welk recht eigenlijk, wiens 
recht eigenlijk?  
“Dit is,” betoogt Derrida, “voor een deel althans, de strekking van het vraagstuk van de 
vreemdeling als vraagstuk van de vraag. Betekent gastvrijheid dat de nieuwkomer moet 
worden ondervraagd? Begint ze met een vraag aan degene die komt? […] Of begint de 
gastvrijheid met een onthaal zonder vragen?” (Derrida, 1998: 45) 
 
De wezenlijke onbepaaldheid van de vreemdeling – immers: belichaming van het 
vreemde vanuit het perspectief van het land van aankomst, van de heer des huizes – 
bepaalt dus de verschillende mogelijke gedaanten van de vreemdeling: vragen-steller 
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én antwoorden-gever, spreker van een vreemde taal én spreker van de eigen taal, de-
gene die de regels van het huis respecteert én degene die de regels van het huis over-
treedt, degene die zich laat domesticeren én degene die zich het huis toeëigent, gast én 
vijand.12  
 
Wat betekent gastvrijheid dan? En waarmee begint de gastvrijheid: met het vragen naar 
de buitenstaanders identiteit, met het natrekken van zijn referenties, met een onvoor-
waardelijk gastvrij onthaal? In zijn lezing Pas d’hospitalité13 zet Derrida uiteen dat ten 
aanzien van het vraagstuk van de gastvrijheid sprake is van een onoplosbare antinomie. 
Enerzijds is er de absolute en onvoorwaardelijke wet (enkelvoud) van de onbeperkte 
gastvrijheid, die iedere nieuwkomer toegang biedt tot iedere kamer in het huis van de 
gastheer, zonder dat hem op voorhand vragen worden gesteld of met hem een pact 
wordt gesloten. Anderzijds hebben we de wetten (meervoud) van de gastvrijheid: de 
voorwaardelijke rechten en plichten, met behulp waarvan het verkeer tussen outsiders 
en insiders wordt geregeld. De wet staat boven de wetten.  
 

“Maar ook al staat de onvoorwaardelijke wet van de gastvrijheid boven de 
wetten van de gastvrijheid, ze kan niet zonder die wetten, ze annexeert ze. 
Deze annexatie is constitutief. De wet is pas daadwerkelijk onvoorwaardelijk 
als ze een effectieve, concrete en gedetermineerde wet moet worden, als haar 
zijn bestaat in hetgeen ze behoort te zijn. Anders bestaat het gevaar dat ze 
abstract, utopisch en schimmig blijft en dus in haar tegendeel zou kunnen 
verkeren. Om dat te zijn wat ze is, kan de wet niet zonder de wetten, hoewel ze 
haar loochenen en in elk geval bedreigen, en soms ook ondermijnen of 
corrumperen, en dat is iets waar ze altijd toe in staat moeten zijn. Deze 
corrumpeerbaarheid is namelijk wezenlijk, onvervreembaar en noodzakelijk 
tegelijk. Het is de prijs die voor de verbetering van de wetten en dus voor hun 
historiciteit moet worden betaald. Omgekeerd zouden de voorwaardelijke 
wetten niet langer wetten van de gastvrijheid zijn als ze niet geleid, 
geïnspireerd, aangeblazen en zelfs geannexeerd werden door de 
onvoorwaardelijke wet van de gastvrijheid. Deze twee wettelijke stelsels, dat 

                                                        
12 Het betekenisveld van het begrip ‘vreemdeling’ wordt door Derrida ook verkend aan de hand 
van de Latijnse oorsprong van de begrippen hospitalité (gastvrijheid, afgeleid van hospes) en 
hôte (gast, gastheer, afgeleid van hostis). Hospes betekent letterlijk ‘meester van de gast’. Hostis 
betekent ook ‘vreemdeling, vijand’ en refereert bovendien aan een wederzijdse verbintenis. We 
zouden dus kunnen zeggen dat op basis van de Latijnse derivaties van de vreemdeling (hostis), 
deze ofwel als gast ofwel als vijand kan worden ontvangen. Gastvrijheid, vijandigheid, 
gastvrijandigheid (hospitalité, hostilité, hostipitalité). (Derrida, 1998: 34, 54) 
13 In het Nederlands vertaald als : Stappen over de drempel van de gastvrijheid. Het Franse ‘pas’ 
betekent uiteraard behalve ‘stap’ en ‘drempel’ ook ‘niet’ en ‘geen’. Derrida speelt met deze 
meervoudige betekenis.   
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van de wet en dat van de wetten, zijn dus tegelijk tegenstrijdig, antinomisch en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn op elkaar betrokken en 
tegelijkertijd sluiten ze elkaar uit. Ze lijven elkaar in op hetzelfde moment dat 
ze elkaar uitsluiten, ze raken van elkaar verwijderd op hetzelfde moment dat ze 
elkaar wederzijds omsluiten” (Derrida, 1998: 70). 

 
In een poging om de gelijktijdige werking van de absolute wet van de gastvrijheid en 
de voorwaardelijke wetten van de gastvrijheid te doorgronden interpreteert Derrida 
Oedipus te Colonus van Sophocles en Roberte ce soir van de Franse auteur Pierre 
Klossowski. In laatstgenoemde roman heeft de oom van de verteller een handgeschre-
ven verordening, getiteld ‘De wetten van de gastvrijheid’, opgehangen aan de muur 
boven het bed in de logeerkamer van zijn huis. Deze heer des huizes heeft volgens 
eigen verklaring “geen dringender verlangen dan zijn vreugde te delen met iedereen 
die ’s avonds aan zijn tafel aanschuift en onder zijn dak komt uitrusten van de ver-
moeienissen van de reis, dus wacht hij op de drempel van zijn huis met spanning op de 
vreemdeling die hij als een bevrijder aan de horizon zal zien verschijnen. En als hij 
hem uit de verte ziet komen, zal de heer hem haastig toeroepen: ‘Kom snel binnen, 
want ik vrees voor mijn geluk.’” 
 
In deze tekst is overduidelijk sprake van een vreemdeling, een gast, naar wie door de 
heer des huizes wordt uitgezien. De heer des huizes nodigt de vreemdeling ongeduldig 
uit om bij hem binnen te komen; hij ziet hem immers als zijn bevrijder, zijn verlosser – 
zo wil de heer des huizes zijn gasten althans doen geloven. “Het is,” schrijft Derrida, 
“alsof de vreemdeling alle sleutels in handen heeft. De omstandigheid waarin de 
vreemdeling verkeert is altijd, ook in de politiek, die van een wetgever die van buitenaf 
komt om de wet voor te schrijven en het volk of de natie te bevrijden, hij is iemand die 
de natie of het huis, het thuis betreedt dat hem binnenlaat nadat het een beroep op hem 
heeft gedaan. Het is alsof (en een alsof stelt hier altijd de wet) de vreemdeling het ver-
mogen heeft om de heer te redden en de macht van zijn gastheer te bevrijden; (…) het 
is alsof de heer, in zijn hoedanigheid van heer, een gevangene is van zijn positie en van 
zijn macht, van zijn zelfheid, van zijn subjectiviteit (zijn subjectiviteit is een gijzelaar). 
Het is dus wel degelijk de heer, degene die uitnodigt, de uitnodigende gastheer die 
verandert in een gijzelaar – en het in feite altijd al is geweest. En de gast, de uitgeno-
digde gijzelaar (guest) nodigt op zijn beurt degene die uitnodigt uit, hij wordt de heer 
van de gastheer (host). De gast wordt gastheer van de gastheer. Door deze verwisselin-
gen wordt iedereen weer de gijzelaar van de ander. Zo luiden de wetten van de gast-
vrijheid.” (Derrida, 1998: 92)14 
                                                        
14 Met het tussenzinnetje “zijn subjectiviteit is een gijzelaar” verwijst Derrida naar zijn 
interpretatie van een tweetal ‘formules’ van Emmanuel Levinas: “Het subject is gastheer” 
respectievelijk “Het subject is gijzelaar”. Derrida heeft deze interpretatie uitgewerkt in zijn 
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Hoe werkt dus, in deze voorstelling van zaken, de structuur van de gijzeling? 
Iemand uitnodigen in zijn domein, in zijn huis, veronderstelt een zekere soevereiniteit 
in eigen huis; gastheer zijn betekent tenminste heer en meester van het eigen huis zijn, 
en dat staat op gespannen voet met het principe van onvoorwaardelijke gastvrijheid.  
Als heer des huizes een beroep doen op een vreemdeling – een interim manager of een 
systeemtherapeut of een Sjaman of een illusionist of een onbekende – vereist dat 
bovendien dat de heer des huizes als het ware over zijn eigen schaduw heenspringt: het 
binnenlaten van de nieuwkomer, de belichaming van het vreemde, stelt hem in staat 
om, met opoffering van zijn soevereiniteit, zichzelf door middel van zijn gast te (laten) 
bevrijden uit zijn gevangenschap. De heer des huizes kan alleen over zijn eigen scha-
duw heen springen door de vreemdeling uit te nodigen om als bevrijder binnen te ko-
men.  
Zo wordt de gastheer de gijzelaar van zijn gast, zodat deze hem als vreemdeling kan 
bevrijden.  
De vreemdeling wordt de verlosser, de bevrijder van de heer des huizes, doordat hij 
zich (daartoe) uitgenodigd weet en doordat zijn gastheer weet dat zijn gast zich (daar-
toe) uitgenodigd weet en doordat de gast weet dat de gastheer weet dat zijn gast zich 
(daartoe) uitgenodigd weet etcetera. Wie leidt deze dans? 
 
Terwijl het verlenen van gastvrijheid, zoals hiervoor gesteld, een zekere soevereiniteit 
in eigen huis veronderstelt – de gastheer moet heer en meester in zijn huis zijn, het lijkt 
misplaatst om een vreemdeling welkom te heten in andermans huis – stelt Derrida in A 
Word of Welcome, opgenomen in Adieu to Emmanuel Levinas, dat de gastheer de gast-
vrijheid die hij biedt tegelijk in eigen huis ontvangt, dat wil zeggen: hij geniet gast-
vrijheid, hij is te gast in zijn eigen huis, dat hem tenslotte niet toebehoort – hij speelt er 
slechts de baas. Soevereiniteit veronderstelt onderwerping aan de wet van de gast-
vrijheid. Alles begint met welkom heten en welkom zijn: degene – de gastheer – die 
welkom heet is in de eerste plaats welkom geheten in ‘zijn eigen’ huis.15 
                                                                                                                                             
voordracht A Word of Welcome, opgenomen in Adieu to Emmanuel Levinas. De kern van deze 
interpretatie lijkt mij – ik zeg het met enige aarzeling, want Derrida’s redeneringen zijn 
doorgaans niet kern-achtig, maar vooral ontvouwend, ontknopend en ontregelend – dat zowel 
het gastheer-zijn als het gijzelaar-zijn mogelijk worden door en geworteld zijn in de 
subjectiviteit van het subject als verantwoordelijkheid voor de Ander (Derrida, 1999: 55). 
Daarmee is dan opnieuw een morele dimensie aan het vraagstuk van de gastvrijheid benoemd, 
een morele dimensie die als een rode draad door het werk van Levinas loopt.    
15 “We must be reminded of this implacable law of hospitality: the hôte who receives (the host), 
the one who welcomes the invited or received hôte (the guest), the welcoming hôte who 
considers himself the owner of the place, is in truth a hôte received in his own home. He 
receives the hospitality that he offers in his own home; he receives it from his own home – 
which, in the end, does not belong to him. The hôte as host is a guest. The dwelling opens itself 
to itself, to its “essence” without essence, as a “land or asylum or refuge.” The one who 
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Het moment van uitnodigen, van gastvrijheid verlenen, valt hier samen met het mo-
ment waarop de gastheer uitspreekt dat hij niet echt baas in eigen huis is, dat hij slechts 
heer des huizes is in zoverre hem zelf gastvrijheid wordt geboden. 
Ook ‘uitnodigen’ is een dubbelzinnig begrip. Impliceert een ‘uitnodiging’ niet reeds 
dat een gast wordt verwacht en dat de uitnodigende gastheer verwacht dat hij door zijn 
gast niet wordt verrast? Gaat absolute gastvrijheid in die zin niet veel verder dan het 
uitnodigen van een gast? Gaat gastvrijheid niet om de bereidheid zich te laten verrassen 
in ‘eigen huis’? Toont gastvrijheid zich niet in het te allen tijde voorbereid zijn op het 
onvoorbereid ontvangen van de onverwachte gast, met het risico dat deze de gastheer 
voor verrassingen zal stellen? 
Schept een uitnodiging de verplichting voor een gast om zich aan de regels van het huis 
te houden of biedt een uitnodiging juist de vrijheid voor de gast om zijn eigen gang te 
gaan – “Doe alsof je thuis bent!” – en de regels van het huis op verrassende wijze te 
overtreden? In welke zin voelt een gast zich uitgenodigd? 
   
In dit onbepaalde en dubbelzinnige theater van de gastvrijheid, dat zich als iedere inter-
actie kan afspelen zowel op het toneel als in de coulissen als in de kleedkamers (De 
Ruijter, 2000: 12-13), gaat het er om dat gastheer en vreemdeling hun identiteiten en 
hun onderlinge verhouding uitonderhandelen en al dan niet expliciet met elkaar over-
eenkomen, zodanig dat zij elkaar in de gelegenheid stellen om het spel van gijzeling en 
bevrijding te spelen.  
Zo’n onderhandeling lijkt nogal wat wendbaarheid, virtuositeit en gevoel voor timing 
te vragen van beide spelers en wellicht ook van de andere ‘huisgenoten’, die zich in 
dezen meer of minder gerepresenteerd kunnen voelen door de heer des huizes en die 
mogelijk onverwacht in een gijzeling raken. Sterker nog: zo’n onderhandeling moet op 
een onmogelijke manier plaatsvinden. De wetten van de gastvrijheid, die de verwis-
selingen en daarmee de structuur van de gijzeling constitueren, schrijven een interactie 
tussen gastheer en gast voor, die onbestaanbaar is. Je kunt immers niet, zegt Derrida, 
tegelijkertijd nemen en niet nemen. Je kunt niet tegelijkertijd gastheer zijn en bij je gast 
te gast zijn. Maar dit ‘tegelijkertijd’ is tegelijk juist wat er plaatsvindt: het onmogelijke 
gebeurt.  
 
Gastvrijheid is immers een risico, dat steeds opnieuw moet worden uitonderhandeld. 
We kunnen ons, wellicht ook uit eigen ervaring, voorstellen dat het dubbelzinnige spel 
van gastvrijheid, uitnodigingen, verwisselingen en gijzelingen ook kan mislukken. De 
vreemdeling kan zich niet echt uitgenodigd voelen. De heer des huizes kan als puntje 
                                                                                                                                             
welcomes is first welcomed in his own home. The one who invites is invited by the one whom 
he invites. The one who receives is received, receiving hospitality in what he takes to be his own 
home” (Derrida, 1999: 41-42).  



40     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
bij paaltje komt de touwtjes teveel in handen houden – hij speelt écht de baas – waar-
door de gast hem niet kan gijzelen en bevrijden en een servant of power wordt. De gast 
weet wellicht niet waarvan en hoe hij zijn gastheer moet bevrijden. Andere stakehol-
ders kunnen door moedwil of misverstand het spelletje verpesten. Etcetera. De hele 
zaak lijkt gemakkelijk en op allerlei manieren uit de hand te kunnen lopen, waardoor 
de situatie ontstaat dat de vreemdeling de hem geboden gastvrijheid van de heer des 
huizes (onbedoeld) beschaamt, beiden zich door de ander verraden, of althans in de 
steek gelaten, voelen, en iedereen pas echt elkaars gevangene wordt (en blijft) – om 
maar enkele moeilijkheden te noemen. 
 
Dit alles geeft te denken. Als we het vraagstuk van ’t Nieuwe Lloyd in het spoor van 
Derrida beschouwen als een vraagstuk van de vreemdeling, dan verschijnt ’t Nieuwe 
Lloyd wellicht als het raadselachtige spiegeltheater van de gastvrijheid, waar gastheer 
en gast hun spel van schijn en wezen opvoeren, als vraagstuk van vraag en 
(ver)antwoording, en als vraagstuk van onvoorspelbare timing van gedaantewisse-
lingen.  
 
 

1.4 De vreemdeling als (lachende?) ‘derde’ 
 
Derrida lijkt in zijn doordenking van vreemdeling en gastheer in hun onderlinge dyna-
mische verhouding, waarin uitnodiging via verwisseling en gijzeling leidt tot bevrij-
ding, steeds te vertrekken vanuit het vreemde, en ook voortdurend terug te keren tot het 
vreemde. Zijn beschouwingen laten zich zeker ook lezen als een, door Levinas geïnspi-
reerd, moreel appèl, als een pleidooi voor ontvankelijkheid jegens het vreemde, voor 
gastvrijheid natuurlijk, voor het te allen tijde welkom heten van de Ander. 
Georg Simmel heeft in zijn analyse van het verschijnsel van de vreemdeling en van de 
sociologische betekenis van het derde element juist de patroonmatige interactie, die in 
enig systeem bestaat en waaraan de spelers met behulp van de vreemdeling, een derde, 
mogelijkerwijs kunnen ontsnappen, tot uitgangspunt genomen. Het vreemde, 
belichaamd in de sociologische gedaante van de buitenstaander, is hier veeleer 
instrumenteel: het komt te hulp en staat ten dienste van die spelers. Wat is de rol, de 
betekenis en de werking van dat derde element (ofwel de derde)? 
 
Simmel omschrijft de vreemdeling als “the person who comes today and stays tomor-
row” (Simmel, 1950: 402):16 

                                                        
16 Deze formulering brengt tot uitdrukking dat de vreemdeling in de conceptie van Simmel een 
minder onschuldig en vrijblijvend verschijnsel is dan de passant of de bezoeker. Simmel licht dit 
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“He is, so to speak, the potential wanderer: although he has not moved on, he 
has not quite overcome the freedom of coming and going. He is fixed within a 
particular spatial group, or within a group whose boundaries are similar to 
spatial boundaries. But his position in this group is determined, essentially, by 
the fact that he has not belonged to it from the beginning, that he imports qual-
ities to it, which do not and cannot stem from the group itself.  
The unity of nearness and remoteness involved in every human relation is 
organized, in the phenomenon of the stranger, in a way which may be most 
briefly formulated by saying that in the relationship to him, distance means 
that he, who is close by, is far, and strangeness means that he, who also is far, 
is actually near. For to be a stranger is naturally a very positive relation: it is a 
specific form of interaction” (Simmel, 1950: 402). 

 
In deze formulering brengt Simmel mijns inziens tot uitdrukking dat “de vreemdeling” 
een metafoor is voor de mogelijke dubbelzinnigheid in sociale relaties, als zijnde ener-
zijds vertrouwd, bekend, alles wat ons dierbaar is bevestigend en anderzijds verwar-
rend, onbekend, en alles wat ons dierbaar is ont-kennend. Continuïteit versus hapering, 
gemak versus ongemak, vanzelfsprekendheid versus onbeslistheid. De metafoor van 
“de vreemdeling” articuleert als het ware deze ambivalentie in de dynamica van sociale 
betrekkingen. Het gaat, ook in deze studie over ’t Nieuwe Lloyd, om de dynamica van 
relaties, waarbinnen sociale werkelijkheden tot stand komen. Als we in het vervolg van 
deze studie spreken over “de vreemdeling”, dan gaat het mij om de vreemdeling als 
metafoor voor de vreemde ambivalentie in menselijke verhoudingen en interactie. 
     
Simmel benoemt een viertal, onderling verweven, kenmerken van het verschijnsel 
vreemdeling, die deze specifieke vorm van interactie mogelijk maken: 
 
• Mobiliteit. “The stranger is by nature no “owner of soil” – soil not only in the 

physical, but also in the figurative sense of a life-substance which is fixed, if not a 
point in space, at least in an ideal point of the social environment” (ibid: 403).  
Deze belangenloosheid, deze ongebondenheid aan enige vaste waarde binnen het 
systeem, verschaft de vreemdeling de eigenschap van mobiliteit. “If mobility takes 

                                                                                                                                             
toe aan de hand van ruimtelijke verhoudingen: “If wandering is the liberation from every given 
point in space, and thus the conceptional opposite to fixation at such a point, the sociological 
form of the “stranger” presents the unity, as it were, of these two characteristics. This 
phenomenon too, however, reveals that spatial relations are only the condition, on the one hand, 
and the symbol, on the other, of human relations. The stranger is thus being discussed here, not 
in the sense often touched upon in the past, as the wanderer who comes today and goes 
tomorrow, but rather as the person who comes today and stays tomorrow” (1950: 402). 
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place within a closed group, it embodies that synthesis of nearness and distance 
which constitutes the formal position of the stanger. For, the fundamentally mobile 
person comes in contact, at one time or another, with every individual, but is not 
organically connected, through established ties of kinship, locality, and occupation, 
with any single one” (ibid: 403-404). 

• Objectiviteit ofwel vrijheid. “He is not radically committed to the unique ingre-
dients and peculiar tendencies of the group, and therefore approaches them with 
the specific attitude of “objectivity”. But objectivity does not simply involve pas-
sivity and detachment; it s a particular structure composed of distance and near-
ness, indifference and involvement” (ibid: 404) Simmel lijkt met “objectiviteit” te 
verwijzen naar een participatieve en tegelijk eigenstandige en alter-natieve manier 
van kijken, naar het vormen van nieuwe interpretaties: “Objectivity is by no means 
non-participation […], but a positive and specific kind of participation – just as the 
objectivity of a theoretical observation does not refer to the mind as a passive 
tabula rasa on which things inscribe their qualities, but on the contrary, to its full 
activity that operates according to its own laws, and to the elimination, thereby, of 
accidental dislocations and emphases, whose individual and subjective differences 
would produce different pictures of the same object” (ibid: 404). 
Deze objectiviteit kan volgens Simmel ook worden benoemd als vrijheid, zowel in 
waarnemen als in handelen: “the objective individual is bound by no commitments 
which could prejudice his perception, understanding, and evaluation of the given. 
[…] he is freer, practically and theoretically; he surveys conditions with less preju-
dice; his criteria for them are more general and more objective ideals; he is not tied 
down in his action by habit, piety, and precedent (ibid: 405).  

• Openheid. Mensen nemen de vreemdeling relatief gemakkelijk in vertrouwen: “he 
often receives the most surprising openness – confidences which sometimes have 
the character of a confessional and which would be carefully withheld from a more 
closely related person (ibid: 404). 

• Abstracte verhoudingen. De relaties van en met een vreemdeling zijn relatief 
onpersoonlijk, waarmee Simmel lijkt te verwijzen naar het typerende karakter van 
wat wij tegenwoordig “professionele relaties” noemen. “Finally, the proportion of 
nearness and remoteness which gives the stranger the character of objectivity, also 
finds practical expression in the more abstract nature of the relation to him. That 
is, with the stranger one has only certain more general qualities in common, 
whereas the relation to more organically connected persons is based on the 
commonness of specific differences from merely general features. […] It [i.e.: 
strangeness, WV] is rather caused by the fact that similarity, harmony, and near-
ness are accompanied by the feeling that they are not really the unique property of 
this particular relationship: they are something more general, something which 
potentially prevails between the partners and an indeterminate number of others, 
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and therefore gives the relation, which alone was realized, no inner and exclusive 
necessity” (ibid: 405-407). 

 
De bijzondere combinatie van sociale nabijheid – insider zijn – en sociale distantie – 
outsider zijn – en het daarmee verbonden eigenstandige, onafhankelijke oordeels- en 
handelingsvermogen, die als een rode draad door Simmels karakterisering van het ver-
schijnsel van de vreemdeling loopt, constitueert ook “het derde element” in een triade. 
Simmel beargumenteert dat in wezen alle interactiepatronen dyadisch óf triadisch zijn. 
Het verschil is dat in dyadische interactiestructuren, bestaande uit twee elementen, de 
interacties repetitief zijn doordat actoren hun onderlinge betrekking en de uitkomsten 
daarvan uitsluitend kunnen interpreteren in hun eigen termen, terwijl in triadische 
interactiestructuren, bestaande uit drie elementen, het altijd mogelijk is voor actoren 
om hun betrekking met een tweede actor en de consequenties daarvan opnieuw te 
interpreteren, namelijk door de ogen van de derde; daardoor zijn triadische interactie-
structuren inherent open en oneindig.17    
Een dyadische interactiestructuur staat voor afgesloten zijn (van alles wat buitenge-
sloten is) en voor voortdurende herhaling van het bekende, ongeacht of in dergelijke 
interacties één, twee of (zeer) vele actoren of elementen zijn betrokken. Een triadische 
interactiestructuur staat voor de beschikbaarheid van een alternatief interpretatiekader 
en voor de mogelijkheid om hetzelfde of het bekende steeds weer op een andere manier 
te duiden en van een nieuwe betekenis te voorzien. Een triade is een dyade met een 
buitenkant eraan; deze buitenkant of context biedt actoren de mogelijkheid tot 
herinterpretatie of re-constructie, zowel op inhoudsniveau als op betrekkingsniveau 
(Watzlawick et al., 1967: 51-54). Simmel onderscheidt dyade en triade als volgt: 
 

“This peculiar closeness between two is most clearly revealed if the dyad is 
contrasted with the triad. For among three elements, each one operates as an 
intermediary between the other two, exhibiting the twofold function of such an 
organ, which is to unite and to separate. […] Discords between two parties 
which they themselves cannot remedy, are accommodated by the third or by 
absorption in a comprehensive whole” (Simmel, 1950: 135). 

 
In deze voorstelling van zaken betekent de (her)introductie van het derde element, of 
de derde, de mogelijkheid van verandering, inhoudelijk of relationeel, op een niveau 
dat binnen de dyadische interactiestructuur niet per definitie mogelijk is. Het werkend 
bestanddeel van het derde element is de bijzondere combinatie van sociale nabijheid en 
sociale distantie, die herinterpretatie en reconstructie van de situatie op een relatief 
                                                        
17 Simmel sprak oorspronkelijk over “Zweierverbindung” en “Verbindung zu dreien”. Wolff, die 
het meeste werk van Simmel vertaalde in het Engels, introduceerde de begrippen “dyad” en 
“triad” (1950: 122, 135). 
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objectieve of onafhankelijke wijze toelaat: “it is sociologically very significant that 
isolated elements are united by their common relation to a phenomenon which lies 
outside of them” (Simmel, 1950: 145). 
 
In zijn analyse van de triadische interactie maakt Simmel onderscheid tussen drie ver-
schillende derde elementen: de mediator, de arbiter en de tertius gaudens. De mediator 
bemiddelt tussen de verschillende actoren en helpt hen zodoende om zelf hun proble-
men op te lossen en zelf verandering te bewerkstelligen; de mediator neemt dus de 
verantwoordelijkheid van de actoren niet over. In het geval van arbitrage dragen acto-
ren juist wel de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om tot een beslissing of op-
lossing te komen over aan de arbiter; deze hakt een knoop door of legt een bepaald 
besluit of een bepaalde aanpak op, waaraan actoren zich hebben te houden. Het ken-
merk van de tertius gaudens of lachende derde is dat hij het probleem of conflict van 
de andere actor(en) gebruikt ten eigen bate. Hij profiteert niet van de oplossing van 
problemen, maar juist van de problematische situatie zelf, die hij dan ook in stand zal 
trachten te houden. 
 
Simmels stelling, hiervoor uiteengezet, dat in wezen alle interactiepatronen dyadisch of 
triadisch zijn, zou ik vanuit een ontwikkelingsperspectief anders willen formuleren. We 
kunnen mijns inziens stellen dat in principe alle menselijke interactie triadisch van aard 
is, waarbij het derde element staat voor de contexten waarbinnen, ofwel de condities 
waaronder, iedere betrekking tussen actoren (of elementen) gestalte krijgt. Een relatie, 
bijvoorbeeld tussen actoren in een gezin of tussen een ondernemer en een project waar-
aan hij werkt of tussen de directeuren van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland, kan 
te allen tijde worden bemiddeld en beïnvloed door een derde element. Iedere situatie of 
gebeurtenis, opgevat als een relationeel verschijnsel, vindt plaats ten overstaan van iets 
of iemand anders, en deze synchrone conditionaliteit of contextualiteit toont zich in de 
mogelijkheid om zo’n situatie of gebeurtenis voortdurend opnieuw te contextualiseren, 
te herinterpreteren, te reframen, te ver-anderen (Weick, 1969: 38; Van Dongen et al., 
1996: 181-192). In hun drang tot ontwikkeling en verandering maken mensen hun 
leven voortdurend triadisch. 
Tegelijk stellen we vast dat triadische interactiepatronen eroderen tot dyadische inter-
actiepatronen indien actoren zich in en door hun gedrag afsluiten van contexten. Het 
derde element, dat in principe beschikbaar is, raakt ‘buiten beeld’ en actoren kunnen 
hun doen en laten niet meer door andere ogen bezien, waardoor hun vermogen tot ver-
anderen uitgeput raakt. Actoren kunnen daardoor niet anders dan herhalen wat ze reeds 
deden; hun interactiepatroon krijgt een repeterend karakter. Interactie gaat gewoon 
door – mensen kunnen zich tenslotte niet niet-gedragen – terwijl tegelijk deze interac-
tie, beschouwd in termen van ontwikkeling en verandering, tot stilstand is gekomen. In 
die zin is er dan sprake van een gestagneerd of gestold interactiepatroon: actoren 
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produceren in interactie meer van hetzelfde; dit ‘meer van hetzelfde’ vormt weer de 
context voor volgende interacties – ik verwijs naar de korte uiteenzetting in § 1.1 –, en 
zo raakt men steeds verder van huis, of beter gezegd: steeds meer gevangen in eigen 
huis. Onderdeel van dit afsluitingsproces is dat het interactiepatroon dat actoren re-
produceren voor hen steeds meer een vanzelfsprekend karakter krijgt; het stagnerende 
karakter is juist voor degenen ín de interactie vaak niet zichtbaar. 
 
In een situatie van gestagneerde interactie – er worden, met name in de literatuur over 
conflictbemiddeling en systeemtherapie, tal van varianten onderscheiden (Watzlawick 
et a., 1967, Watzlawick et al., 1974; Walton, 1987; Van Dongen et al., 1996) – is het, 
zo bezien, zaak – maar wiens zaak? – de ‘driepoligheid’, het triadische karakter van de 
interactiestructuur te herstellen door het derde element te her-introduceren, door 
(opnieuw) te contextualiseren. Zodoende wordt tegelijk het reflectie- en 
veranderingsvermogen in het gestagneerde systeem hersteld. Zo’n ingreep – of beter: 
uitbraak of ontsnapping – noemen we hier een sociale interventie: het (weer) 
dynamiseren van een gestagneerd interactiepatroon door middel van een derde. Deze 
derde heeft hier dus een helpende rol, die al naar gelang de aard en omstandigheden 
van de gestagneerde situatie en het derde element zelf op verschillende manieren kan 
worden ingevuld (Watzlawick et al., 1967, Watzlawick et al., 1974; Walton, 1987; Van 
Dongen et al., 1996). Hoe de derde ook te werk gaat en welke kwaliteiten hij daarbij 
ook tentoonspreidt, alles is er in het sociale interventiemodel op gericht de dyadische 
interactie te transformeren naar een triadische interactie door contextualiteit te 
herstellen. De rol van de derde is daarmee van tijdelijke aard – sociale interventie is 
een eindige aktiviteit, waarmee wordt beoogd eindeloos veranderen mogelijk te maken. 
 
In het sociale interventiemodel, zoals zich dat heeft ontwikkeld uit het denken van 
Simmel, verschijnt de buitenstaander als een helpende en bemiddelende derde. De 
combinatie van nabijheid en afstand, de vrijheid / objectiviteit, de mobiliteit, de open-
heid en de abstracte verhoudingen, die hem tot vreemdeling maken, zijn tegelijk ingre-
diënten voor een kansrijke sociale interventie. Maar dit alles is niet voldoende: hij moet 
ook beschikken over relevante expertise – althans: anderen moeten denken dat dat zo 
is; hij moet zijn kwaliteiten ook handig en met virtuositeit inzetten; de andere betrok-
kenen moeten ‘meewerken’.18 

                                                        
18 Leene en Schuyt (2008: 18-40) benoemen de volgende condities voor kansrijke sociale 
interventie met behulp van een derde: 
• Er bestaat voldoende sociale distantie tussen de verschillende actoren en de, te hulp 

geroepen, derde ‘speelt’ met de sociale afstand die hij vertegenwoordigt ten opzichte van 
andere actor(en); hij gebruikt deze sociale afstand om verandering te bewerkstelligen. 
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Als de interventie op de één of andere wijze mislukt en de stagnatie in stand blijft, 
waardoor de te hulp geroepen derde tevergeefs blijft proberen verandering te bewerk-
stelligen (en nogmaals en nogmaals…) en hij bovendien voor zijn inspanningen wordt 
beloond, verschijnt hij dan, tegen wil en dank, in de gedaante van, in de woorden van 
Simmel, de ‘lachende derde’? Dat is mogelijk, maar interventies kunnen ook misluk-
ken doordat de derde partij vroeg of laat in de dyadische verhoudingen wordt gezogen, 
waardoor hij zijn vermogen tot triadiseren verliest. 
Willen we, al dan niet succesrijke, pogingen om, door of met behulp van een derde, 
dyadische interactie te transformeren tot triadische interactie, goed te verstaan, dan is 
het niet voldoende om in algemene zin condities voor sociale interventie te benoemen. 
We moeten het proces van sociale interventie met behulp van een derde volgen en 
analyseren in specifieke omstandigheden. Dit is in feite de empirische exercitie die, na 
het nodige voorbereidende werk, in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van deze studie wordt 
ondernomen.   
    
 

1.5 De vreemdeling als anomalie in de zoektocht naar 
orde 

 
Zygmunt Bauman doordenkt de theoretische figuur van de vreemdeling vanuit de 
zoektocht en het streven naar orde. Deze quest for order kenmerkt en constitueert vol-
gens Bauman iedere sociale entiteit. De zoektocht naar orde is in wezen het uitbannen 
van ambivalentie: alles en iedereen moet eenduidig bepaald zijn, transparant en ondub-
belzinnig en uitputtend gedefinieerd en geclassificeerd zijn, perfect geregeld zijn, voor-
spelbaar en onder controle zijn – dat alles is de heilige graal, het doel dat alle middelen 
rechtvaardigt. 
 

                                                                                                                                             
• De actoren in de gestagneerde interactiestructuur erkennen op de één of andere manier  dat 

ze een probleem hebben, dat ze willen oplossen, maar dat ze op eigen kracht niet kunnen 
oplossen. 

• De actoren veronderstellen dat de derde, wiens hulp wordt ingeroepen, beschikt over de 
expertise die nodig is om de problematische situatie te veranderen. 

• De betrokken actoren committeren zich aan de sociale interventie door middel van een 
contract – of een serie contracteringen, want een interventie laat zich goed beschrijven als 
een doorgaande proces van contracteren. Contractering bewerkstelligt de noodzakelijke 
legitimering van de interventie. 

Deze voorwaarden worden doorgaans ook door andere auteurs op het terrein van third party 
consultation genoemd, bijvoorbeeld Schein (1987 en 1988), Schellenberg (1996) en Walton 
(1987).   
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De eeuwigdurende strijd tegen wanorde – the struggle for order – is niet zozeer een 
strijd tussen verschillende ordeningen, maar een strijd van duidelijkheid tegenover 
verwarring, van helderheid tegenover vaagheid, van serieuze consistentie tegenover 
ondermijnende humor. “The other of order is not another order: chaos is its only alter-
native. The other of order is the miasma of the indeterminate and unpredictable. The 
other is the uncertainty, that source and archetype of all fear” (Bauman, 1991: 7). 
 
Praktijk en wetenschap gedijen op de kruistocht tegen ambiguïteit, op het voortdurende 
streven om ambivalentie de kop in te drukken, op intolerantie ten aanzien van alles dat 
(en iedereen die) zich onttrekt aan definitie- en classificatiepogingen. Datgene wat niet 
past, noch met enige moeite kan worden ingepast, moet worden afgewezen en uitge-
sloten om de orde – en belangrijker: de legitimiteit van de zoektocht naar orde – in 
stand te kunnen houden (Douglas, 1966: 41). De (sociale) constructie van een orde-
lijke, stabiele werkelijkheid is vooral een kwestie van grenzen stellen. Alles wat niet 
kan worden geassimileerd, mag ook niet worden getolereerd en gelegitimeerd. 
Beheersing, ordening en de daaraan inherente neiging tot intolerantie is, betoogt 
Bauman, tegelijk een project van de hierarchie – de staat, het topmanagement en 
andere ruling elites – en van het intellect: 
 

“Since the sovereignty of the modern state is the power to define and to make 
the definitions stick – everything that self-defines or eludes the power-assisted 
definition is subversive. The other of this sovereignty is no-go areas, unrest, 
and disobedience, collapse of law and order. 
[…] Since the sovereignty of the modern intellect is the power to define and to 
make the definitions stick – everything that eludes unequivocal allocation is an 
anomaly and a challenge. The other of this sovereignty is the violation of the 
law of the excluded middle. 
In both cases, resistance to definition sets the limits to sovereignty, to power, 
to transperancy of the world, to its control, to order. That resistance is the 
stubborn and grim reminder of the flux which order wished to contain but in 
vain; of the limits to order; and of the necessity or ordering. Modern state and 
modern intellect alike need chaos – if only to go on creating order. They both 
thrive on the vanity of their effort. 
Modern existence is both haunted and stirred into restless action by modern 
consciousness; and modern consciousness is the suspicion or awareness of the 
inclusiveness of extant order; a consciousness prompted and moved by the 
premonition of inadequacy, nay non-viability, of the order-designing, ambiva-
lence-eliminating project; of the randomness of the world and contingency of 
identities that constitute it” (Bauman, 1991: 9). 
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De kruistocht tegen ambiguïteit en ambivalantie is een zichzelf instandhoudend project: 
hoe gedetailleeerder de categorieëen en controlemechanismen, hoe verontrustender het 
signaal dat nog niet alles is geclassificeerd en wordt beheersd, hoe luider de roep om 
meer planning en controle.  
 
Een belangrijke scheidslijn op de cognitieve / morele / esthetische kaart, waarmee de 
wereld en het leven worden geordend, is de scheidslijn tussen vrienden en vijanden. Ik 
noem het een scheidslijn omdat de gecreëerde tegenstelling tussen vrienden en vijan-
den mede de grens tussen binnenwereld en buitenwereld constitueert: 
 

“Like most other oppositions that order simultaneously the world in which we 
live and our life in the world, this one [between friends and enemies, WV] is a 
variation of the master-opposition between the inside and the outside. The out-
side is the negativity to the inside’s positivity. […] Only by crystallizing and 
solidifying what they are not (and what they do not wish to be, or what they 
would not say they are), into the counter-image of the enemies, may the 
friends assert what they are, what they want to be and what they want to be 
thought of as being” (Bauman, 1991:53). 

 
Door middel van de tegenstelling vrienden-vijanden bevestigen vrienden hun identiteit. 
Zij sluiten elkaar in door de anderen uit te sluiten, door hen apart te zetten. De vrien-
den, aldus Bauman, domineren het classificeren. Zij labelen de anderen – en 
(re)construeren zodoende hun eigen identiteit. De tegenstelling is zodoende zowel het 
eindproduct van het werk van de vrienden als de noodzakelijke randvoorwaarde voor 
hun bestaan, de bevestiging van hun identiteit. 
 
Vriendschap en vijandschap zijn de twee belangrijkste archetypische relaties. Men is 
elkaar goedgezind óf kwaadgezind, de vreemdeling arriveert met goede bedoelingen óf 
met kwade bedoelingen, met vraagt hem: komt u als vriend óf komt u als vijand. Door 
de Ander langs deze meetlat te leggen kan men hem (her)kennen en kan men zich tot 
hem verhouden: 
 

“Being a friend, and being an enemy, are the two modalities in which the 
Other may be recognized as another subject, construed as a ‘subject like the 
self’, admitted into the self’s life world, be counted, become and stay relevant. 
If not for the opposition between friend and enemy, none of this would be 
possible” (Bauman, 1991: 54).    

 
De vreemdeling is degene die – of datgene dat – zich aan die distinctie tussen vriend en 
vijand, tussen de binnen- en de buitenwereld, onttrekt. Het vreemde stelt deze tegen-
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stelling, door middel waarvan actoren hun wereld ordenen en hun identiteit in de 
wereld construeren, als zodanig ter discussie – expliciet of impliciet. De vreemdeling 
bedreigt zodoende de voortdurende productie van orde. 
   

“Against this cosy antagonism, this conflict-torn collusion of friends and 
enemies, the stranger rebels. […] He calls the bluff of the opposition between 
friends and enemies as the compleat mappa mundi, as the difference which 
consumes all differences and hence leaves nothing outside itself. As that oppo-
sition is the foundation on which rest all social life and all differences which 
patch it up and hold together, the stranger saps social life itself. And all this 
because the stranger is neither friend nor enemy; and because he may be both. 
And because we do not know, and have no way of knowing, which is the case. 
The stranger is one (perhaps the main one, the archetypal one) member of the 
family of undecidables – those baffling yet ubiquitous unities that, in Derrida’s 
words again, “can no longer be included within philosophical (binary) opposi-
tion, resisting and disorganizing it, without ever constituting a third term, 
without ever leaving room for a solution in the form of speculative dialectics”. 
[…] 
Undecidables are all neither/nor; which is to say that they militate against the 
either/or. Their underdetermination is their potency: because they are nothing, 
they may be all. They put paid to the ordering power of the opposition, and so 
to the ordering power of the narrators of the opposition. Oppositions enable 
knowledge and action; undecidables paralyse them. Undecidables brutally ex-
pose the artifice, the fragility, the sham of the most vital seperations. They 
bring the outside into the inside, and poison to the comfort of order with suspi-
cion of chaos. 
This is exactly what the strangers do” (Bauman, 1991: 55-56). 

 
De onvermijdelijkheid en onuitroeibaarheid van de ondefinieerbare vreemdeling, van 
het vreemde, is er in gelegen dat geen enkele op tegenstellingen gebaseerde ordening 
de doorgaande ervaring van het leven volledig kan be-grijpen en ‘omsingelen’. Iedere 
distinctie, gemaakt in het streven naar orde en betekenis, wordt tegelijk een bron van 
ambivalentie. (Van onkruid is pas sprake indien men gaat tuinieren, zonder het streven 
naar een ordelijke tuin kan niets de status van ongewenst on-kruid krijgen, en zolang 
men blijft tuinieren is on-kruid als te elimineren realiteit onuitroeibaar.) “The enforce-
ment of any classification inevitably means the production of anomalies (that is, 
phenomena which are perceived as ‘anomalous’ only as far as they span the categories 
whose staying apart is the meaning of order)” (Bauman, 1991: 61). De vreemdeling is 
de anomalie bij uitstek: 
 



50     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 

“There is hardly an anomaly more anomalous than the stranger. He stands 
between friend and enemy, order and chaos, the inside and the outside. He 
stands for the treacherousness of friends, for the cunning disguise of enemies, 
for fallibility of order, vulnerability of the inside” (Bauman, 1991: 61). 

 
Bauman maakt een conceptueel onderscheid tussen nieuwelingen, die nog niet ingepast 
en ingedeeld zijn, en vreemdelingen die per definitie niet inpasbaar en indeelbaar zijn. 
De eerste groep vertegenwoordigt een tijdelijk ongemak, dat echter op den duur met de 
nodige extra inburgeringscursussen en andere domesticeringsinspanningen kan worden 
opgeheven – een kwestie van aanpassen en herordenen. 
De vreemdeling vertegenwoordigt daarentegen een ongeneeslijk ongemak, namelijk 
een eeuwige onbepaalbaarheid. Het vreemde is vreemd, precies omdat het zich voort-
durend onttrekt aan alle pogingen tot ordening en herordening. De vreemdeling is het 
onmogelijke derde element, niet X en ook niet niet-X, dat logischerwijze niet mag 
bestaan, maar dat zich toch aandient en weigert te verdwijnen. Als zodanig is de 
vreemdeling bedreigend voor de idee – de illusie? – dat ambivalentie en ambiguïteit 
kunnen worden uitgebannen, dat absolute helderheid en ordening mogelijk zijn. 
 

“These [strangers] are the true hybrids, the monsters – not just unclassified, but 
unclassifiable. […] They destroy the world. They stretch the temporary incon-
venience of ‘not knowing how to go on’ into a terminal paralysis. They must 
be taboed, disarmed, suppressed, exiled physically or mentally – or the world 
may perish” (Bauman, 1991: 58-59). 

  
Vreemdelingen zijn niet alleen bedreigend doordat ze onbepaalbaar en onindeelbaar 
zijn, maar ook doordat ze, anders dan bezoekers of passanten, het recht claimen om als 
verantwoordelijk actor onderdeel te zijn van de gemeenschap, waarin ze op een 
bepaald moment binnenkomen. Ze doen, in de woorden van Derrida, een beroep op de 
absolute wet van de gastvrijheid. En in de woorden van Simmel: “The stranger is thus 
being discussed here, not […] as the wanderer who comes today and goes tomorrow, 
but rather as the person who comes today and stays tomorrow”(1950: 402). De vreem-
deling dringt in ‘onze wereld’ binnen en dringt zich aan ‘ons’ op, want hij gedraagt 
zich alsof hij zich verantwoordelijk voelt voor ‘ons’. Hij is de lifter, die het stuur over-
neemt, de bestemming en de route mede bepaalt. De vreemdeling is een ongewenste 
vriend, en als zodanig een voortdurende bedreiging voor de vriend/vijand tegenstelling, 
waarmee wij onze wereld ordenen en ons leven in de wereld ordenen. 
 
Tegelijk kan de vreemdeling ook niet worden vertrouwd ten aanzien van zijn loyaliteit 
en verantwoordelijkheidsbesef voor het huis, waarin hij als ongenode gast, als onge-
wenste vriend is binnengedrongen. Hij doet namelijk geen afstand van zijn vrijheid om 
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weer weg te gaan. (In de formulering van Simmel (1950: 402): “He is, so to speak, the 
potential wanderer: although he has not moved on, he has not quite overcome the free-
dom of coming and going.”) Hij komt binnen als een ongenode gast, manifesteert zich 
als een ongewenste vriend, en blijkt uiteindelijk een onbetrouwbare bondgenoot: 
 

“As always, the practical incongruity follows the conceptual one. The stranger 
who refuses to go away gradualy transforms his temporary abode into a home 
territory – all the more so as his other, ‘original’ home recedes in the past and 
perhaps vanishes altogether. On the other hand, however, he retains (if only in 
theory), his freedom to go, and so is able to view local conditions with an 
equinamity the native residents can hardly afford. Hence another incongruous 
synthesis – this time between involvement and indifference, partisanship and 
neutrality, detachment and participation. The commitment the stranger 
declares, the loyalty he promises, the dedication he demonstrates cannot be 
trusted: they come complete with a safety valve of easy escape which most 
natives often envy but seldom possess” (Bauman, 1991: 60). 

    
Het onoverbrugbare, existentiële verschil tussen de natives en de vreemdeling is dat zij 
zich totaal  verschillend verhouden tot ‘dezelfde’ wereld, waarin zij met elkaar worden 
geconfronteerd. Voor de natives is dat een wereld, die alomvattend, vanzelfsprekend en 
van absolute waarde is, waar zij zichzelf niet (in gedachten of gevoelsmatig) buiten 
kunnen plaatsen en die ze niet van buitenaf – dat wil zeggen: als object – kunnen be-
oordelen, omdat het een door henzelf negotiated order is, een cultuur die ze zelf zijn, 
waar ze aan- en ingehecht zijn. Voor de vreemdeling daarentegen is ‘diezelfde’ context 
een wereld naast andere (herinnerde, mogelijke, denkbare) werelden, een wereld die 
geen vanzelfsprekend gegeven is, maar ‘slechts’ een meer of minder toevallig product 
van lokale omstandigheden en eigenaardigheden (en die dus evengoed anders kan zijn), 
een wereld waaraan hij – als eeuwige thuisloze – zich niet kan verbinden. “The ‘objec-
tivity’ […] of his view consists precisely in his inability to make a distinction between 
the stations of his unstoppable pelgrimage: as far as he is concerned, all of them are 
just sites, confined in space, bound to become the past in the future” (Bauman, 1991: 
79). 
 
Bauman beargumenteert, voortbouwend op Karl Mannheim, dat juist de onvermijde-
lijke én onbestaanbare marginale positie van de vreemdeling, zijn ‘on-positie’ binnen 
enige bepaalde orde, betekent dat hij – niet tot zijn vreugde – wordt verbannen naar het 
domein van rootlessness, het enige (onbepaalde) domein, waar universaliteit en relati-
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visme wortelen.19 De potentie van de vreemdeling – en zijn raison d’être, zijn missie – 
zijn het, vaak onbegrepen, complement van de noodzakelijke beperktheid van iedere 
groep en de orde die deze (re)construeert (en waaraan de groep zijn identiteit ontleent, 
waar de groep trots op is, waarbinnen de groep zich veilig waant). Geworteld zijn in 
een plaats, in een traditie en in een netwerk van verhoudingen betekent onvermijdelijk 
dat andere – vreemde – gezichtspunten, benaderingen en manieren worden buitenge-
sloten. Gevestigde belangen (van gevestigde groepen die een gevestigde orde belicha-
men) zijn afgebakende belangen en die zijn nooit volledig inclusief. “The distrust with 
which the group treats the ‘unfit’ testifies to the group’s own disabilities, rather than to 
the sins of the stranger” (Bauman, 1991: 83). Wat de vreemdeling, de eeuwige zwer-
ver, wordt verweten – zijn onbepaalbaarheid, zijn onberekenbaarheid, zijn niet inge-
sloten zijn – is tegelijk zijn kracht. Afgewezen worden betekent tenslotte vrij te zijn 
van verplichtingen. Buitengesloten zijn betekent ongebonden zijn, verbannen naar de 
ideale ‘on-positie’ om in alle vrijheid en objectiviteit beslissingen te nemen: 
 

“The table has been turned. It is now the stranger who can find the truth the 
natives are looking for in vain. Far from being a mark of shame, the incurable 
foreignness of the stranger is now the sign of distinction. The power of the 
homeowners is but a sham. The powerlessness of the homeless is but an illu-
sion” (Bauman, 1991: 82).20 

 
De vreemdeling moet zijn onvermijdelijke uitsluiting door de gevestigde orde omar-
men, zijn verbanning uit het centrum en naar de periferie tot zijn handelsmerk maken. 
Hij is niet slechts het afval van de voortdurende zoektocht naar orde (Bauman, 1991: 
15), de noodzakelijke anomalie; hij is ook de zelfbenoemde luis in de pels en ordever-
stoorder.   

                                                        
19 Bauman refereert in het bijzonder aan Mannheims vertoog over de freischwebende Intelligenz 
in Ideologie und Utupie (1929). Het concept freischwebende Intelligenz was overigens al eerder 
gemunt door Alfred Weber. Een nadere bespreking valt buiten het bestek van deze studie. 
20 De vreemdeling heeft dus een Januskop. Om die reden vergeleek ik de interim manager als 
vreemdeling eerder met een monster: bedreigend en tegelijk revitaliserend: “The interim 
manager never fully integrates into the client organisation. His position is ambivalent: on the 
one hand, he is temporarily managing part of the client’s organization; on the other, he has an 
outsider’s mindset and is an anomaly to the system he is working in. In cultural anthropology, 
phenomena that do not fit into the prevailing order, that break through boundaries and break 
down taboos, are called ‘monsters.’ Monsters are aliens – they’re “not like us” – and they […] 
threaten the social classifications and cognitive schemes, which determine cultures and ways of 
life, from which people derive their identity. At the same time, they offer new perspectives, 
inspiration and innovation. Cultures that never admit monsters will surely petrify and become 
obsolete; by the same token, cultures that give them unlimited access will be ruined by chaos 
(Verweij, 2000). 
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De vreemdeling belichaamt aldus the self-construction of ambivalence – de logische 
tegenhanger van de hiervoor uiteengezette social construction of ambivalance. In het 
proces van eigen identiteitsconstructie – in antwoord op de afwijzing door de geves-
tigde orde en tegelijk, en allengs meer, als autonome beweging – distantieert de vreem-
deling zich verder van de gevestigde groep/orde en biedt die groep/orde tegelijk precies 
het vervreemdende perspectief dat de groep/orde zelf niet kan genereren – een per-
spectief dat even noodzakelijk als bedreigend is. 
 
Kon Mannheim in zijn tijd nog een lofzang houden op de intellectueel als de belicha-
ming bij uitstek van de ongebonden buitenstaander, een soort agnostisch missionaris 
die in allerlei narrow-minded plaatsen de blijde boodschap van universalisme en relati-
visme brengt, Bauman beargumenteert dat in de hedendaagse gefragmenteerde samen-
leving ieder mens zich voortdurend een vreemdeling voelt in relatie tot een bepaald 
subsysteem. Verwijzend naar Niklas Luhmann (1986: 15) typeert Bauman de heden-
daagse mens als “a [socially] displaced person by definition”, aangezien deze nooit 
geheel kan opgaan in één van de vele subsystemen in de samenleving. Niemand is op 
enige plek totaal – dat wil zeggen in alle aspecten van zijn mens-zijn – thuis. Iedereen 
is altijd en overal een partiële vreemdeling: 
 

“In relation to each of the subsystems , the individual is a unit of many 
meanings, a ambivalent compound – always a partial stranger. In relation to 
none of the subsystems is he completely a native. In terms of his biography, 
the contemporary individual passes a long string of widely divergent (uncoor-
dinated at best, contradictory at worst) social worlds. At any single moment of 
his life, the individual inhabits simultaneously several such divergent worlds. 
The result is that he is ‘uprooted’ from each and not ‘at home’ in any. One 
may say that he is the universal stranger” (Bauman, 1991: 95). 

 
Baumans conceptualisering van het vreemdelingschap noopt tot enige kanttekeningen. 
 
Mijn eerste kanttekening betreft de aandacht voor vreemdelingschap als entiteit versus 
vreemdelingschap als proces. Een grote verdienste van Bauman lijkt mij te zijn dat hij 
de vreemdeling conceptualiseert als de ambivalentie (ofwel ambiguïteit, dubbelzinnig-
heid en dergelijke) die onbedoeld, contre coeur, maar onvermijdelijk ontstaat in de 
voortdurende zoektocht naar orde. Het proces van ordenen bijt als het ware in zijn 
eigen staart en die (pijnlijke) ervaring wordt belichaamd door de vreemdeling. De 
vreemdeling representeert wat in een bepaalde context al ordenend wordt uitgesloten, 
de blinde vlek van de natives. Als zodanig is de vreemdeling de vernieuwing, die de 
bestaande praktijk van ordenen niet kan genereren.  
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Hoewel Bauman de vreemdeling aldus conceptualiseert als product van het proces van 
ordenen en tegelijk als driver voor processen van her-ordenen – hij is the social con-
struction of ambivalence en the self-construction of ambivalence – raakt hij toch niet 
echt los van het beeld van de vreemdeling als entiteit. Dat komt mijns inziens doordat 
de quest for order / struggle for order en de daarmee gepaard gaande productie en 
werking van de vreemdeling uitsluitend in abstracto zijn beschreven; dat die processen 
zich voltrekken wordt door Bauman fraai geconceptualiseerd, inzicht in hoe die proces-
sen zich voltrekken – en wellicht nog interessanter: hoe wij in en met die processen 
kunnen spelen – vraagt om een meer expliciete empirische procesoriëntatie.  
 
Mijn tweede kanttekening heeft betrekking op het thema van incomplete inclusie, par-
tiële inclusie en multipele inclusie. Bauman benadrukt, verwijzend naar Luhmann, dat 
in de hedendaagse gefragmenteerde samenleving – dat is overigens ook maar een kreet 
– mensen nooit totaal zijn betrokken in een bepaald subsysteem. Er is steeds sprake van 
incomplete inclusie in verschillende sociale systemen / processen. De mens is in relatie 
tot een bepaalde orde en ordeningsproces altijd deels geïncludeerd – a native – en deels 
buitengesloten – displaced: een vreemdeling. “The result is,” volgens Bauman, “that he 
is ‘uprooted’ from each [world or order] and not ‘at home’ in any. One may say that he 
is the universal stranger” (1991: 95). Men kan even goed accentueren – het glas is 
altijd tegelijk half leeg en half vol – dat ieder partieel is geworteld in iedere wereld (of 
sociale proces) en in geen enkele van die werelden volledig is opgesloten. Dan staat 
niet het partially displaced en het universal stranger zijn op de voorgrond, maar de 
partial inclusion (Weick, 1979: 95-97), de gedeeltelijke betrokkenheid. 
 
Vervolgens kunnen we ook het meervoudige of multipele (in plaats van het partiële of 
beperkende) aspect van incomplete inclusie naar voren halen. Weick (1995: 18-24) 
beargumenteert dat sensemaking – betekenisvol handelen, ik ga hier in § 2.4 nader op 
in – eerst en vooral plaatsvindt doordat iedere actor (zie § 2.3) een company of many is, 
een verzameling (in interactie met anderen te mobiliseren) identiteiten: 
 

“Sensemaking begins with a sensemaker. […] The trap is that sensemaker is 
singular and no individual ever acts like a single sensemaker. Instead, any one 
sensemaker is, in Mead’s words, “a parliament of selves.” [..] 
Identities are constituted out of the process of interaction. To shift among inte-
ractions is to shift among definitions of self. Thus the sensemaker is himself or 
herself an ongoing puzzle undergoing continual redefinition, coincident with 
presenting some self to others and trying to decide which self is appropriate. 
Depending on who I am, my definition of what is “out there” will also change. 
Whenever I define self, I define “it”, but to define it is also to define self” 
(Weick, 1995: 18-20). 
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Verschillende identiteiten kunnen activeren betekent aldus de mogelijkheid hebben om 
een ‘gegeven’ situatie op verschillende manieren te reframen. “The more selves I have 
access to, the more meanings I should be able to extract and impose in any situation” 
(Weick, 1995: 24).  
 
Van Dongen, De Laat & Maas (1996: 98-99) werken dit gegeven – of beter: deze 
(interventie)mogelijkheid – nader uit met het oog op het hanteerbaar maken van con-
flict. Omdat in iedere sociale ruimte altijd actoren elkaar ontmoeten, die ieder meer-
voudig betrokken (multiple included, a company of many) zijn, heeft ieder van hen de 
mogelijkheid om ‘de situatie’ voor zichzelf én voor de ander te herdefiniëren door een 
andere (partiële) inclusie te mobiliseren. Van Dongen c.s. lichten deze interventietech-
niek toe aan de hand van een voorbeeld van een Rotterdamse politieagent die zich bij 
het ‘begeleiden’ van Feyenoord-supporters tooit met een door hen gekoesterde sjaal. 
Hij laat, naast de inclusie van wetshandhaver die tegenover ordeverstoorders staat, een 
inclusie van medesupporter zien. Daardoor nodigt hij supporters uit om zich op een 
ander manier tot hem te verhouden dan wanneer hij alleen zijn uniform van gezagsdra-
ger had gedragen. Mogelijk ontstaat er in de interactie een nieuwe gedeelde definitie 
van de situatie en een andere – minder gewelddadige – dynamica.   
 
Dit – de interventiemogelijkheid van het gegeven van multipele inclusie – brengt mij 
tot een derde kanttekening bij het denken van Bauman. Bauman betoogt dat de vreem-
deling, in en door zijn niet gebonden zijn als de lokale wereld van de natives, juist voor 
de natives van waarde is omdat hij – de vreemdeling – de inherente beperkingen van 
hun ordenende praktijk overstijgt. Het onacceptabel anders zijn van de vreemdeling is 
op paradoxale wijze juist wat de vreemdeling te bieden heeft aan de gevestigde orde, 
die hem uitsluit. Bauman maakt echter niet duidelijk hoe het vreemde, dat het rest-
product van de bestaande ordening is, tegelijk een verandering in die ordening zou 
kunnen initiëren. Dat komt mijns inziens door zijn fixatie op de vreemdeling als afge-
wezene. De vreemdeling – ieder van ons als vreemdeling, the universal stranger – is 
echter ook altijd anders en elders geïncludeerd, en als zodanig niet afgewezen.  
Het voorbeeld van de Rotterdam politie-agent met Feyenoord-sjaal laat zien dat het 
juist de gelijktijdige combinatie van gedeelde inclusies (in dit geval onder meer die van 
‘het legioen’ gesymboliseerd door die sjaal) en verschillende inclusies (ordehandhaver 
versus ordeverstoorder) is, die de mogelijkheid van reframing en verandering in een 
bepaalde situatie biedt. Door in interactie te spelen met multipele inclusies, met ver-
binding én verschil, manifesteert de vreemdeling zich tegelijk als insider én outsider. 
De kracht van de vreemdeling – zijn vrijheid, zijn vermogen tot objectiviteit – zou 
alsnog in machteloosheid verkeren als hij – “a parliament of selves” – zich niet via een 
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gedeelde inclusie zou kunnen verbinden met de ander, die zowel buiten hemzelf als in 
hemzelf huist.   
    
 

1.6 ’t Nieuwe Lloyd als de binnenkant van een kaleido-
scoop 

 
In het eerste hoofdstuk van deze studie hebben we het vraagstuk – namelijk: hoe pro-
duceren mensen in en rondom ’t Nieuwe Lloyd in interactie stagnatie en verandering, 
mede onder invloed van de inzet van een externe algemeen directeur ad interim? – 
geëxploreerd door het in verschillende taalregisters te beschrijven, in een poging om 
het vraagstuk ‘open te maken’. 
 
In de eerste plaats is het onderwerp van deze studie geschetst in de vorm van een be-
knopte samenvatting van de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd tussen eind 2001 en 
begin 2005. Vervolgens is beargumenteerd dat, om te begrijpen hoe deze gebeurtenis-
sen zich konden voordoen, we vragen moeten stellen en antwoorden moeten zoeken op 
het niveau van de inhoud en op het niveau van het proces, en wel op een wijze waarop 
inhoud en proces met elkaar in verband worden gebracht: 
 
• we onderzoeken de door mensen in interactie tot stand gebrachte gebeurtenissen 

(inhoud), die we beschouwen als constructies of interpretaties, én 
• we onderzoeken de interacties (het proces van construeren), waarin sociale 

werkelijkheden worden geproduceerd en die tegelijk plaatsvinden in de context 
van eerder geproduceerde sociale werkelijkheden.21 

   
Daarmee is het interpretatieve en sociaal geconstrueerde karakter van ons onderzoeks-
object – de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd – aangeduid. 
Logischerwijze is het inzicht dat de sociale realiteit interpretatief is en sociaal gecon-
strueerd wordt, op een metaniveau, ook van toepassing op de onderzoeker en de wijze 
waarop hij zijn vraagstelling tracht te beantwoorden en daaromtrent claimt ‘iets te heb-
ben ontdekt of onthuld’. Dit vraagt van de onderzoeker een ‘reflective turn’, waarmee 
hij erkent dat hij als onderzoeker óók niet helemaal buiten de wereld kan gaan staan en 
dat hij zijn (!) object van onderzoek nooit als ‘reality out there’ op niet-subjectieve 
wijze kan analyseren en begrijpen.22 Het is onvermijdelijk dat het onderzoek de signa-

                                                        
21 We onderzoeken echter nog meer, zoals ik in § 2.8 nader uiteenzet. 
22 Chia (1996: 14-17) duidt deze onderzoekshouding en -praktijk aan als “second-order social 
constructionism”. “First-order social constructionism” is, in de visie van Chia, onderzoek, 
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tuur van de onderzoeker draagt. Het is, met andere woorden, onvermijdelijk dat ieder 
onderzoeksverslag in zekere zin een verhaal vertelt over de onderzoeker – een verhaal, 
overigens, waarmee de (interpreterende) lezer vervolgens weer aan de haal gaat. 
 
We hebben dus zowel te maken met het interpretatieve en sociaal geconstrueerde ka-
rakter van ons onderzoeksobject – de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd – als met het 
interpretatieve en sociaal geconstrueerde karakter van ons onderzoeksproject – het 
beschrijven en analyseren van die gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd. Immers: ook de 
onderzoeker is slechts een relatieve buitenstaander. 
 
In verband met het inherent constituerende karakter van onze onderzoeksexercitie heb 
ik er voor gekozen om het vraagstuk van deze studie ook vanuit andere perspectieven 
te beschouwen, in het bijzonder vanuit drie perspectieven op ‘de vreemdeling’. In § 1.3 
is, in het voetspoor van Derrida, het vraagstuk van de gastvrijheid verkend, en wat 
daarmee zoal samenhangt: het vraagstuk van de vraag, de dubbelzinnigheid van het 
uitnodigen, de verwisselingen tussen gast en gastheer etcetera. Ook vanuit dit ‘Gestalt’ 
van de gastvrijheid verschijnt het vraagstuk van deze studie in een bepaald licht en op 
een bepaalde manier. 
Daarnaast heb ik in § 1.4, voortbouwend op de ideeën van Simmel, een weer ander 
interpretatiekader geschetst. Hier is het in principe triadische (driepolige, contextuele) 
karakter van iedere interactiestructuur het uitgangspunt en verschijnt de vreemdeling 
als het zogenoemde derde element, door middel waarvan deze thirdness kan worden 
hersteld in het geval dat een dyadisch interactiepatroon is ontstaan. Ook dit is een per-
spectief, vanwaaruit we het vraagstuk van deze studie kunnen constitueren en interpre-
teren.     
In § 1.5, tenslotte, heb ik het denken van Bauman over de vreemdeling, als sociaal 
geconstrueerde en zelf gedefinieerde ambivalentie, uiteengezet en becommentarieerd. 
De vreemdeling, als anomalie in de zichzelf bevestigende quest for order, is de onbe-
paaldbaarheid waarmee de heersende orde geen raad weet, het zwervend vraagteken: 
noch vriend noch vijand – of misschien beiden tegelijk: als vriend ongewenst en als 
vijand gewenst? Reflecterend op de ideeën van Bauman heb ik de noodzaak van een 
empirische procesanalyse benadrukt – in casu de analyse van de gebeurtenissen in en 
met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd – en heb ik het inzicht van multipele inclusie van 
actoren in verschillende ordeningsprocessen naar voren gebracht. Multipele inclusie – 
de gelijktijdige en gedeeltelijke betrokkenheid van verschillende actoren in en bij ver-

                                                                                                                                             
waarin weliswaar het interpretatieve en sociaal-geconstrueerde karakter van het object van 
onderzoek wordt erkend en gerespecteerd, maar waarin over het onderzoeksobject niettemin 
vanuit een objectieve positie op niet-reflexieve wijze waarheidsclaims worden geproduceerd. In 
“second-order social constructionism” daarentegen wordt het interpretatieve en constituerende 
karakter van de onderzoeksexercitie zélf ook geproblematiseerd.   
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schillende ordeningsprocessen – opent perspectieven op interventies door te spelen met 
verschillende inclusies, met verbinding en verschil, met nabijheid en distantie, met 
bevestiging en vernieuwing.  
 
Door verschillende, alternatieve beschouwingswijzen te introduceren wil ik ruimte 
maken om langs verschillende dimensies over het vraagstuk van deze studie na te den-
ken en vragen aan het materiaal te stellen. Daarmee wil ik voorkomen dat ik als onder-
zoeker zélf (ongemerkt) gevangen zou raken in een dyadische (irreflectieve) interactie 
met mijn onderzoeksmateriaal en uitsluitend resultaten zou ‘vinden’, die ik via een 
bepaalde definiëring van het vraagstuk zelf heb ‘klaargelegd’. De beschikbaarheid van 
meerdere, niet onder één noemer te brengen, interpretatiekaders herinnert ons aan het 
geconstrueerde karakter van ons object van studie: ’t Nieuwe Lloyd als vraagstuk van 
gastvrijheid (laten we zeggen: door de ogen van Derrida) ís een andere casus dan ’t 
Nieuwe Lloyd in de context van sociale interventie (in termen van herintroductie van 
de derde), en vanuit een perspectief, dat de algemeen directeur ad interim als vreemde-
ling-interventionist op de voorgrond plaatst, configureer ik een andere ’t Nieuwe Lloyd 
casus dan wanneer ik kijk zonder die directeur a.i. als vreemdeling-interventionist op 
de voorgrond te plaatsen. 
 
Door ons verschillende perspectieven ‘eigen’ te maken kunnen we de casus als het 
ware op verschillende manieren ‘vreemd maken’. Zo is het nog maar de vraag wie wie 
gevangen houdt in ’t Nieuwe Lloyd, welke ordeningsprocessen dominant zijn en wie of 
wat daarbij als restproducten worden uitgesloten. In welke opzichten is de relatieve 
buitenstaander Pim van Rijsenburg eigenlijk te beschouwen als een vreemdeling? En 
wie werpen zich mogelijk (ook) op als belichaming van ambivalentie, als ontembare 
vreemdeling? Wie domesticeert wie? Wie sluit wie buiten?  
  
Met andere woorden: als we ons bewust zijn van de geconstrueerde en dubbelzinnige 
aard van deze studie, dan is het ook duidelijk dat we met verschillende interpretatie-
kaders verschillende inzichten met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd kunnen genereren. 
Reflexiviteit betekent hier dat we ons realiseren dat we aan de kaleidoscoop hebben 
gedraaid wanneer we plotsklaps iets nieuws hebben ‘ontdekt’. Ik sluit mij in dezen aan 
bij Chia: 
 

“inquiry is now no longer regarded as the process of attempting to accurately 
describe and represent an external organizational phenomenon. Instead, it is 
recognized as an intrinsically constitutive process involving the continual 
weaving and reweaving of ideas, relationships and material elements in order 
to generate plausible and coherent accounts which strengthen particular con-
ceptual links” (Chia, 1996: 93). 
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Nu ik in dit hoofdstuk, naar ik hoop, voldoende verwarring heb gezaaid om meervou-
dig over het vraagstuk van deze studie na te denken, kunnen we in het volgende hoofd-
stuk het conceptueel gereedschap voor het onderzoek als een “intrinsically constitutive 
process” inventariseren.





 

Hoofdstuk 2 
 

Conceptueel kader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer simulations (of organizations) have a propensity for luring 
researchers into Bonini’s paradox – the more realistic and detailed 
one’s model, the more the model resembles the modeled organization, 
including resemblance in the directions of incomprehensibility and 
indescribability” (Starbuck, 1976: 1101).  
[…] 
Starbuck’s summarization of the dilemma faced by Bonini (1963) 
when he tried to simulate an organization holds true for a much bigger 
set of inquiry procedures than computer simulations. Thick 
descriptions (Geertz, 1973) of organizations may well be disorganized 
because that’s the way organizations are. Organizations deal with 
equivocality, but their ways of dealing are often themselves equivocal 
and subject to many interpretations. [...] 
The irony is that this confusion in the observer’s report testifies to its 
authenticy and not to its sloppiness. 
[…] 
“The story goes that three umpires disagreed about the task of calling 
balls and strikes. The first one said, ‘I calls them as they is.’ The 
second one said, ‘I calls them as I sees them.’ The third and cleverest 
umpire said, ‘They ain’t nothin’ till I calls them’” (Simons, 1976: 
29).23 

                                                        
23 Weick, 1979: 1-11. 
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2.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk is de vraagstelling van deze studie – hoe produceren men-
sen in en rondom ’t Nieuwe Lloyd in interactie stagnatie en verandering, mede onder 
invloed van de inzet van een externe algemeen directeur ad interim? – op een meer-
voudige wijze geformuleerd. Daarmee is bewust reeds een voorschot genomen op de 
onderzoeksstrategie, die in de nu volgende paragrafen wordt geëxpliciteerd.24 
 
Hoe kunnen we dit vraagstuk van stagnatie en verandering in ’t Nieuwe Lloyd – dat 
tegelijk kan worden beschouwd als een vraagstuk van gijzeling én als een vraagstuk 
van herstel van thirdness én ook als een vraagstuk van het onschadelijk maken van het 
vreemde én … – kennistheoretisch duiden en onderzoeken? Deze kwesties zijn in dit 
hoofdstuk aan de orde. 
 
Daartoe wordt in de eerste plaats een conceptueel fundament gelegd voor deze studie. 
Ik kies ervoor te expliciteren wat de belangrijkste inspiratiebronnen zijn die, in de 
woorden van Latour & Woolgar (1986: 245), mijn inschrijving en analyse van de 
gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd sturen. Ik plaats mijzelf daarbij binnen de sociaal-
constructivistische traditie in de sociale wetenschap, maar de bedoeling van dit hoofd-
stuk is geenszins om een overzicht van dit paradigma te geven, noch om dit constructi-
vistisch of interpretatief paradigma te positioneren ten opzichte andere paradigma’s, 
noch om de keuze voor dit paradigma te beredeneren. Mijn oogmerk in dit hoofdstuk is 
slechts om het in deze studie gehanteerde conceptueel kader te expliciteren. 
 
In de tweede plaats wordt, uitgaande van het sociaal-constructivisme als theoretische 
perspectief, de voor het onderzoek gehanteerde methode geëxpliciteerd. Daarbij wor-
den ook de aan het onderzoek inherente beperkingen benoemd. 
 
De marsroute in dit hoofdstuk is als volgt. 
 
In § 2.2 vat ik het sociaal constructivistische perspectief samen, met name aan de hand 
van het klassieke werk van Berger & Luckmann. Als uitwerking daarvan wordt in § 2.3 
aan de hand van het werk van Anthony Giddens nader ingegaan op de co-constitutieve 
verhouding tussen de concepten “sociale structuur” en “agency”. Beide noties laten 
zich volgens mij alleen begrijpen in een dynamische relatie tot elkaar, en in een con-

                                                        
24 Binnen een “second-order social constructionism” (Chia, 1996: 14-17) is een zeker iteratief 
karakter van het onderzoeksverslag mijns inziens overmijdelijk, onder meer omdat de 
onderzoeker reeds met de formulering van de vraagstelling de volgende stappen in het 
onderzoeksproces constitueert. 
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textspecifieke analyse. De contextspecifieke analyse, namelijk van ’t Nieuwe Lloyd, 
vindt plaats in de volgende hoofdstukken. De dynamische of procesmatige manier van 
kijken en analyseren – we trachten iets te leren over hoe zaken en mensen zich ontwik-
kelen, we proberen níet vast te stellen hoe iets zit, het gaat ons om een “ontology of 
becoming” in plaats van een “ontology of being” (Chia, 1996: 33, 117) – werk ik in de 
paragrafen 2.4, 2.5 en 2.6 verder uit, onder meer gebruik makend van de concepten 
dubbelzinnigheid, conflict, stagnatie en verandering. Aan de hand van het theoretische 
onderscheid tussen eerste en tweede orde verandering beargumenteer ik dat de inter-
pretatie van een bepaald proces als ‘verandering’ respectievelijk ‘stagnatie’ afhankelijk 
is van het analytisch niveau waarop men interpreteert: een dynamica is tegelijkertijd 
‘verandering’ binnen de éne logica en ‘stagnatie’ bezien vanuit een andere logica. 
Vervolgens wordt in § 2.7 het machtsconcept van Hannah Arendt, ingebed in haar 
theorie over arbeiden, werken en handelen, uiteengezet. Tenslotte worden in § 2.8 
enige methodologische kwesties besproken die voor deze studie relevant zijn.  
 
Mijn werkwijze in dit hoofdstuk is pragmatisch en eclectisch: ik selecteer concepten, 
inzichten en perspectieven die mij bruikbaar toeschijnen bij het beantwoorden van mijn 
vraagstelling inzake ’t Nieuwe Lloyd. Een zekere respectloosheid ten aanzien van au-
teurs, op wier schouders ik sta maar wier denken ik in het bestek van deze studie geen 
recht kan doen, is helaas onvermijdelijk.    
 
 

2.2 Het sociaal constructivisme als theoretisch 
perspectief 

 
Onder het etiket ‘sociaal constructivisme’ gaat een grote verzameling wetenschappe-
lijke theorieën en daarmee verbonden onderzoeksmethoden schuil, die soms zeer ver-
schillend zijn maar die als gemeenschappelijke noemer hebben dat zij sociale ver-
schijnselen of sociale praktijken trachten te begrijpen als interplay tussen sociale wer-
kelijkheid, opgevat als constructies of interpretaties die mensen in interactie tot stand 
hebben gebracht, en interactie, die plaatsvindt binnen de context van deze tot stand 
gebrachte constructies of interpretaties. Sociaal constructivistisch onderzoek is er in het 
algemeen op gericht inzichtelijk te maken (a) dat een bepaalde sociale werkelijkheid, 
opgevat als een ordening – ruimtelijk, institutioneel, relationeel of anderszins – een 
negotiated order is, en (b) hoe het proces van negotiating order in zijn werk gaat. De 
wijze waarop in paragraaf 1.1 het vraagstuk van deze studie is beschreven in termen 
van de verwevenheid van inhoud en proces past binnen de sociaal constructivistische 
traditie; de in die paragraaf geïntroduceerde zienswijze wordt hier verder uitgewerkt.  
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De uitgangspunten voor een sociaal constructivistische analyse zijn voor het eerst min 
of meer integraal uiteengezet en onderbouwd door Peter L. Berger en Thomas Luck-
mann in hun baanbrekende boek The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge uit 1966. Zij beschouwen zo’n analyse als de centrale acti-
viteit van een “sociology of knowledge”. In de eerste zin van het inleidende hoofdstuk 
schrijven ze: “The basic contentions of the argument of this book are implicit in its title 
and subtitle, namely, that reality is socially constructed and that the sociology of 
knowledge must analyze the processes in which this occurs.” (Berger & Luckmann, 
1966: 1). Later zijn benaderingen die pogen te bestuderen hoe sociale realiteiten in 
interactie worden geconstrueerd (of geproduceerd, zoals ik het in deze studie doorgaans 
noem) veelal aangeduid met het containerbegrip “sociaal constructionisme” of “sociaal 
constructivisme”. De benaming “sociology of knowledge”, evenwel, heeft wat mij 
betreft het voordeel dat deze onmiddellijk de centrale plaats van (ervarings)kennis in 
processen van werkelijkheidsconstructie duidelijk maakt: 
   

“a discipline calling itself by this name [i.e.: a sociology of knowledge, WV] 
will have to concern itself with the general ways by which “realities” are taken 
as “known” in human societies. In other words, a “sociology of knowledge” 
will have to deal not only with the empirical variety of “knowledge” in human 
societies, but also with the processes by which any body of “knowledge” 
comes to be socially established as “reality”. 
It is our contention, then, that the sociology of knowledge must concern itself 
with whatever passes for “knowledge” in a society, regardless of the ultimate 
validity or invalidity (by whatever criteria) of such “knowledge”. And insofar 
as all human “knowledge” is developed, transmitted and maintained in social 
situations, the sociology of knowledge must seek to understand the processes 
by which this is done in such a way that a taken-for-granted “reality” congeals 
for the man in the street. In other words, we contend that the sociology of 
knowledge is concerned with the analysis of the social construction of reality” 
(Berger & Luckmann, 1966: 3). 

 
De focus op kennis als productiefactor in processen van werkelijkheidsconstructie om-
vat niet zozeer formele kennis, gevalideerde kennis en andere ‘deftige’ kennis, maar 
eerst en vooral alledaagse ervaringskennis, impliciete (voor)oordelen, huis-tuin-en-
keuken praktijkervaring die deel uitmaken van het redeneren en strategisch handelen 
van wat Giddens “knowledgeable agents” (1984: 281-282) noemt: 
 

“the sociology of knowledge must first of all concern itself with what people 
“know” as “reality” in their everyday, non- or pre-theoretical lives. In other 
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words, commonsense “knowledge” rather than “ideas” must be the central 
focus for the sociology of knowledge. It is precisely this “knowledge” that 
constitutes the fabric of meanings without which no society could exist” 
(Berger & Luckmann, 1966: 14). 

 
Het gaat ons in een sociaal constructivistische analyse dus om het kritisch beschouwen 
van alledaagse kennis van mensen, in zoverre deze “commonsense knowledge” een rol 
speelt in de (re)productie van sociale werkelijkheden. Kennis wordt door ons niet pri-
mair beschouwd als een representatie van de werkelijkheid, maar als een factor in het 
proces, door middel waarvan actoren in interactie met elkaar werkelijkheden produce-
ren, relaties ontwikkelen en betekenis creëren.25 Actoren zelf kunnen hun kennis en 
inzichten als representatie van ‘de’ werkelijkheid beschouwen: “Zo is het hier.” De 
sociaal constructivistische onderzoeker is er echter niet op uit om vast te stellen of uit-
latingen van actoren adequate representaties zouden zijn van een ‘reality out there’; hij 
stemt als het ware af op een andere golflengte, namelijk op de golflengte van het con-
struerende aspect van (alledaagse) kennis. 
 
De Ruijter heeft er op gewezen dat het vaak de positie van insider versus die van outsi-
der is, die bepaalt of iemand een model of kennis ervaart als een, vaak vanzelfspre-
kende, representatie van de werkelijkheid respectievelijk als een constructie van de 
werkelijkheid (De Ruijter, 2000: 9). Zo kan het gebeuren dat in een gesprek tussen een 
insider en een buitenstaander de insider – een actor – vertelt wat er aan de hand is in de 
wereld om hem heen (representatiedenken), terwijl de buitenstaander, een onderzoeker 
bijvoorbeeld, beluistert hoe de insider zijn wereld construeert. (Als de insider zich dat 
laatste gewaar wordt, dan voelt hij zich al snel betrapt: terwijl hij meende iets te ont-
hullen over een reality out-there, blijkt hij zichzelf te hebben blootgegeven.) Sociale 
distantie impliceert vaak mentale vrijheid; Simmel sprak – zie hoofdstuk 1 van deze 
studie – over de objectiviteit van de vreemdeling; die objectiviteit of vrijheid bestaat 
erin dat men van buitenaf het subjectieve en construerende karakter ziet van kennis, die 
actoren zelf beschouwen als vanzelfsprekende representatie van de wereld. Vanuit een 
sociaal constructivistisch perspectief zijn representaties noch vanzelfsprekend noch 
onschuldig: representaties werken niet als een afbeelding of spiegel van de 
werkelijkheid, maar condenseren en bewerken dubbelzinnige en ambigue ervaringen 

                                                        
25 Omdat kennis behalve een (productie)factor in processen van werkelijkheidsproductie ook een 
uitkomst van dergelijke processen is, zijn processen van werkelijkheidsconstructie altijd op één 
of andere wijze cyclisch van aard. De wijze waarop en de mate waarin in het verleden tot stand 
gekomen kennis (in de vorm van zogenoemde mental maps of causale kaarten) nieuwe 
processen van werkelijkheidsconstructie stuurt is mede bepalend voor het vermogen tot 
verandering is een systeem (Weick, 1979; Van Dijk, 1989). We komen hier in verband met ’t 
Nieuwe Lloyd later in deze studie op terug.    
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tot een vorm, met behulp waarvan actoren gemakkelijk en handig kunnen ordenen, 
(onder)handelen, beheersen, manipuleren en controle uitoefenen (Chia, 1996: 102, 121-
147). Met andere woorden: de praktijk van representeren is inherent politiek.26 
     
Giddens heeft uiteengezet hoe, in zijn structuratietheorie27, het kennisbegrip samen-
hangt met het actorbegrip en het handelingsbegrip. Datgene wat in een bepaald domein 
mensen tot actoren of (human) agents28 maakt is hun capaciteit om, in dat bepaalde 
domein, te handelen en zodoende de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden:  
 

“Agency refers not to the intentions people have in doing things but to their 
capability of doing those things in the first place (which is why agency implies 
power: cf. the Oxford English Dictionary definition of an agent, as ‘one who 
exerts power or produces an effect’). Agency concerns events of which an 
individual is the perpetrator, in the sense that the individual could, at any phase 
in a given sequence of conduct, have acted differently. Whatever happened 
would not have happened if that individual had not intervened” (Giddens, 
1984: 9).29 

 
                                                        
26 Dat wil zeggen: representaties blijken politiek en niet neutraal te zijn, wanneer en indien ze als 
sociale constructies worden ontmaskerd. Dan blijkt immers dat bepaalde stemmen niet zijn 
gerepresenteerd, dat zaken for granted zijn genomen, dat bepaalde signalen zijn genegeerd en 
bepaalde perspectieven voor vanzelfsprekend zijn gehouden. Wanneer men de sociale praktijk 
waarin bepaalde representaties tot stand komen met vreemde ogen – door de ogen van een 
buitenstaander of vreemdeling – beziet, dan worden die representaties zichtbaar als retorische en 
machtsstrategieën van bepaalde actoren. Dit roept vervolgens onmiddellijk de vraag op naar de 
politieke agenda zo’n buitenstaander of vreemdeling en naar het politieke karakter van de 
praktijk van ontmaskeren. Over deze kwestie is een diepgaand debat ontstaan naar aanleiding 
van de sociaal constructivistische studie Laboratory Life. The Social Construction of Scientific 
Facts (1979), waarin Latour en Woolgar de productie van wetenschappelijke kennis in een 
biochemisch laboratorium analyseren. De verschillende posities in dit debat, samengevat en 
verhelderd door De Laet (1994: 111-147), zijn te begrijpen als verschillende manieren om 
reflectiviteit in onderzoek gestalte te geven – ik ga daar in het vervolg van dit hoofdstuk nader 
op in. 
27 Giddens’ structuratietheorie is gebaseerd op de idee dat objectivisme (aandacht voor het 
sociale object, zoals in het naturalisme en functionalisme) en subjectivisme (aandacht voor de 
mens als betekenisgevende actor, zoals in fenomenologische en hermeneutische stromingen) 
complementair zijn. Structuratie vindt plaats via het samenspel tussen subject en sociaal object – 
“the duality of structure (Giddens, 1984: xx-xxi).” Ik beschouw Giddens’ structuratietheorie als 
een uitwerking van sociaal constructivistische uitgangspunten, zoals onder andere door Berger 
en Luckman uiteengezet. 
28 Tussen de begrippen actor en (human) agent wordt in deze studie geen onderscheid gemaakt.  
29 Actoren manifesteren zich dus gebruikmakend van hun vermogen om iets te doen. Hannah 
Arendt heeft in het kader van haar theorie over de drie menselijke activiteiten arbeiden, werken 
en handelen een magistrale verdieping gegeven aan met name de begrippen agency en macht. In 
paragraaf 2.7 ga ik daar nader op in.    
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Door in en via hun handelen ‘een verschil te maken’ in sociale werkelijkheden mani-
festeren mensen zich daar en dan als actor. Een belangrijk inherent aspect van het han-
delen door actoren is hun vermogen om zich rekenschap te geven van wat ze doen ter-
wijl ze het doen: reflexive monitoring of action. Zo heeft kennis van actoren dus be-
trekking op hun handelen – ze hebben kennis van hun handelen – maar is die kennis 
vaak ook verpakt ín hun handelen: ze brengen uitsluitend ín en door hun handelen hun 
vermogen tot reflectiviteit tot uitdrukking: 
 

“But reflexivity operates only partly on a discursive level. What agents know 
about what they do, and why they do it – their knowledgeability as agents – is 
largely carries in practical consciousness. Practical consciousness consists of 
all the things which actors know tacitly about how to ‘go on’ in the contexts of 
social life without being able to give them direct discursive expression” 
(Giddens, 1984: xxiii). 

 
De kennis die actoren hebben, belichamen en in hun handelen tot uitdrukking brengen 
is dus reflectief van aard.30 Dit reflectieve karakter van de ervaringskennis van actoren 
(the knowledgeability of agents) is verweven met het recursieve karakter van de sociale 
praktijken, waarin de actoren zijn verwikkeld. Sociale praktijken – in dezen volg ik 
Giddens – zijn recursief in de zin dat ze voortdurend gereproduceerd worden; ze zijn 
inherent procesmatig, ze zijn er altijd en zijn altijd in-wording: 
 

“Human social activities, like some self-reproducing items in nature, are 
recursive. That is to say, they are not brought into being by social actors but 
continually recreated by them via the very means whereby they express them-
selves as actors. In and through their activities agents reproduce the conditions 
that make these activities possible. […] It is the specifically reflexive form of 
the knowledgeability of human agents that is most deeply involved in the 
recursive ordering of social practices. Continuity of practices presumes 
reflexivity, but reflexivity in turn is possible only because of the continuity of 
practices that makes them distinctively ‘the same’ across space and time. 
‘Reflexivity’ hence should be understood not merely as ‘self-consciousness’ 
but as the monitored character of the ongoing flow of social life. To be a 
human being is to be a purposive agent, who both has reasons for his or her 
activities and is able, if asked, to elaborate discursively upon those reasons 
(including lying about them)” (Giddens, 1984: 2-3).  

                                                        
30 Actoren zijn zich ook van heel veel dingen niet bewust. Hun knowledgeability is in veel 
opzichten beperkt (zonder dat zij of anderen de omvang van die beperking kennen). Het voor 
actoren (deels) ongekende karakter van sociale processen komt nader aan de orde in § 2.3 en in 
§ 2.4. 
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De voor deze studie gebruikte onderzoeksmethode is in belangrijke mate gebaseerd op 
dit reflectieve vermogen van actoren – maar ook op de beperkingen van dit reflectieve 
vermogen; ik kom daar later in dit hoofdstuk op terug. 
 
Zoals het inherent is aan een rivier dat deze stroomt, zo beschouwen we menselijk han-
delen hier als een doorgaande stroom van gedragingen in de tijd. Handelen is altijd 
‘aan het gebeuren’; het doet zich, met een term van Henri Bergson, voor als een durée. 
Menselijk handelen is dus niet een opeenvolging van verschillende handelingen; het is 
precies omgekeerd: als we spreken over een bepaalde handeling of gebeurtenis, dan 
hebben we eigenlijk één moment uit een eindeloze wordingsgeschiedenis gefilterd. 
 
Als we in deze studie willen blootleggen hoe actoren in ’t Nieuwe Lloyd tussen 2001 
en 2005 een bepaalde gang van zaken, een bepaalde loop der gebeurtenissen hebben 
ge(re)produceerd, dan willen we als het ware ‘tussen de regels’ van het verhaal door 
lezen.  
 
 

2.3 Structuur en agency binnen een ontology of 
becoming 

           
Berger en Luckmann typeren hun “sociology of knowledge” door te benadrukken dat 
deze noch ontkent dat werkelijkheden een objectieve facticiteit bezitten (men kan zich 
er bij wijze van spreken aan stoten) noch ontkent dat werkelijkheden zijn opgebouwd 
uit subjectieve, betekenis-geladen handelingen; zij richt zich op de manieren waarop en 
de processen waarlangs werkelijkheden totstandkomen en in stand worden gehouden: 
 

“Durkheim tells us: “The first and most fundamental rule is: Consider social 
facts as things. And Weber observes: “Both for sociology in the present sense, 
and for history, the object of cognition is the subjective meaning-complex of 
action.” These two statements are not contradictory. Society does indeed 
possess objective facticity. And society is indeed built up by activity that 
expresses subjective meaning. (…) It is precisely the dual character of society 
in terms of objective facticity and subjective meaning that makes its “reality 
sui generis,” to use another key term of Durkheim’s. The central question for 
sociological theory can then be put as follows: How is it possible that subjec-
tive meanings become objective facticities? Or, in terms appropriate to the 
afore-mentioned theoretical positions: How is it possible that human activity 
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(Handeln) should produce a world of things (choses)? In other words, an ade-
quate understanding of the “reality sui generis” of society requires an inquiry 
into the manner in which this reality is constructed. This inquiry, we maintain, 
is the task of the sociology of knowledge” (1966: 18). 

 
Het sui generis karakter van sociale praktijken is wat we hiervoor, verwijzend naar 
Giddens, benoemden als het recursieve aspect van sociale praktijken: sociale praktijken 
worden onophoudelijk gereproduceerd via het handelen van actoren. Het interactieve 
handelen van actoren vindt dus altijd plaats in een context van sociale praktijken die in 
eerdere interactie tot stand is gebracht; tegelijk is die context voortdurend aan verande-
ring onderhevig onder invloed van het handelen van actoren. Berger en Luckmann 
spreken over “the dialectical relation between the structural realities and the human 
entreprise of constructing reality – in history” (1966: 186). 
 
Eén en ander is door Giddens uitgewerkt in zijn theory of structuration, waarin de 
duality of structure centraal staat: 
 

“Analysing the structuration of social systems means studying the modes in 
which such systems, grounded in the knowledgeable activities of situated 
actors who draw upon rules and resources in the diversity of action contexts, 
are produced and reproduced in interaction. Crucial to the idea of structuration 
is the theorem of the duality of structure […] The constitution of agents and 
structures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but 
represent a duality. According to the notion of the duality of structure, the 
structural properties of social systems are both medium and outcome of the 
practices they recursively organize. Structure is not ‘external’ to individuals: 
as memory traces, and as instantiated in social practices, it is in a certain sense 
more ‘internal’ than exterior to their activities […] Structure is not to be 
equated with constraint but is always both constraining and enabling” (1984: 
25) 

 
Ten behoeve van ons onderzoek nemen we de notie over dat de structuur van een inter-
actiesysteem zowel grenzen stelt aan als mogelijkheden opent voor menselijke interac-
tie, terwijl tegelijkertijd deze sociale structuur door in interactie handelende actoren tot 
stand wordt gebracht.31 Deze dualiteit van de sociale structuur is in hoofdstuk 1, in na-

                                                        
31 Dat mensen in interactie sociale structuren creëren veronderstelt niet dat zij elkaars motieven 
en/of doelstellingen kennen, laat staan dat zij die delen. Allport (1962, uitvoerig besproken in 
Weick, 1979: 90-97) toont door middel van zijn concept van collective structure aan dat mensen 
zich van elkaar afhankelijk maken, en zodoende gaandeweg een groep of collectieve structuur 
realiseren, doordat zij dezelfde middelen gebruiken ten behoeve van (doorgaans) verschillende 
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volging van Van Dijk (1989: 5) uitgedrukt in een tweetal stellingen, die hier gemaks-
halve worden herhaald: 
 
1. een sociale werkelijkheid (…) is een constructie, die door mensen in interactie 

wordt voortgebracht; 
2. een sociale werkelijkheid vormt een context voor de interacties, waarin die 

werkelijkheid wordt gereproduceerd en veranderd. 
 
Deze dualiteit van sociale structuur wordt dus in een durée, in een flow van handelen 
manifest gemaakt. Feitelijkheid (structuur) en subjectiviteit (agency) in hun onderlinge 
verwevenheid constitueren in de loop van de tijd een reality sui generis. Daarom heb-
ben we onze onderzoeksvraag als een hoe…-vraag geformuleerd. Door middel van 
deze hoe…-vraag stellen we onszelf ten doel om inzicht te ontwikkelen in de manieren 
waarop ’t Nieuwe Lloyd (en de verschillende sociale praktijken daarbinnen) door acto-
ren in interactie wordt ge(re)produceerd. 
 
Het is met name het sui generis karakter van de sociale werkelijkheid, het zich in de 
loop der tijd ontwikkelen van de sociale werkelijkheid ofwel het zichzelf producerende 
karakter van socale praktijken, waarop sociaal constructivistische studies zich richten. 
Dit procesdenken – thinking processually – is door Robert Chia (1996: 149-172) diep-
gaand doordacht in verband met de organisatietheorie. Op basis van een herwaardering 
van representaties als “organizing practices” (ibid: 144) bepleit Chia  een “ontology of 
movement, emergence and becoming” (ibid: 117) waarbij het voortdurende verande-
rende en vluchtige karakter van ‘de realiteit’ wordt benadrukt; zulks in tegenstelling tot 
een ontology of being. Wanneer we ons focussen op processen, bijvoorbeeld wanneer 
we de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd interpreteren, dan beschouwen we zoge-

                                                                                                                                             
doelen. Zij dragen bij aan elkaars doelrealisatie, maar in eerste instantie uitsluitend door op 
middelenniveau tijd, aandacht, energie en dergelijke te delen. Gezamenlijke doelstellingen en 
ambities kunnen later worden gevormd, maar dat hoeft niet. Wallace (1970, besproken in Weick, 
1979: 98-103) beargumenteerd daarenboven dat actoren gemotiveerd kunnen zijn om 
werkenderweg bij te dragen aan het ontstaan en instandhouden van een sociale structuur, zonder 
zich bewust te zijn van die (gehele) sociale structuur.In een zogenaamde mutual equivalence 
structure is ‘slechts’ cruciaal dat actoren zich bewust zijn van wederzijdse voorspelbaarheid van 
gedrag. Door daarop te vertrouwen kunnen individuen sociale systemen creëren met een 
complexiteit die hun bevattingsvermogen ver te boven gaat. Bestudering van zogenaamde 
minimal social situations (Rabinowitz & Kelley & Rosenblatt, 1966) heeft voorts geleerd dat 
mensen interactiepatronen kunnen realiseren, die tot wederzijds voordeel strekken, zonder zich 
van die relatie bewust te zijn, zonder zo’n relatie te beogen en zonder direct contact met hun 
‘medespelers’ te hebben. Ten aanzien van de genoemde minimal social situation, collective 
structures en mutual equivalence structures concludeert Weick: “They are building blocks that 
can be agrregated into enormously complicated structures without the necessity of any single 
person knowing, understanding, or even visualizing that entire structure” (1979: 109).      
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naamd vanzelfsprekende toestanden – ik gebruik het woord hier als een technisch 
begrip, dus niet in de alledaagse betekenis van “wat een toestanden deden zich daar 
voor!” – als consequenties van een samenstel en samenspel van sociale processen.   
 
Hiermee is aan de hand van het werk van Berger & Luckmann, Giddens en Chia het 
sociaal constructivisme als theoretisch perspectief aangeduid. De noodzaak van een 
procesdenken – ter onderscheiding van een entiteitsdenken (Van Dongen et al., 1996: 
50-52) – is beargumenteerd, maar ons staat nog weinig taal ter beschikking om op ver-
schillende manieren over processen te kunnen denken. In de hierna volgende paragra-
fen benoem ik een aantal centrale begrippen en inzichten, met behulp waarvan we 
organizing and sensemaking processes kunnen interpreteren en waarderen. Aansluitend 
op het werk van Weick, Van Dongen, Van Dijk, Watzlawick et al. en Arendt worden 
onder meer de begrippen dubbelzinnigheid, conflict, verandering, stagnatie en macht 
beknopt – want uitsluitend ten dienste van de casus die in deze studie centraal staat – 
uitgewerkt. 
 
 

2.4 Organiseren als reduceren van dubbelzinnigheid 
 
Binnen uiteenlopende socaal-wetenschappelijke disciplines en stromingen is getracht 
om – het is een paradoxale uitdrukking voor in zekere zin ook een paradoxale aktiviteit 
– greep te krijgen op het emerging karakter van sociale werkelijkheden. De, naar mijn 
inzicht, meest belangwekkende bijdragen combineren een focus op en een ontvanke-
lijkheid voor handelende individuen met een gerichtheid op en ontvankelijkheid voor 
(systemische, institutionele of maatschappelijke) structuren en verhoudingen, die 
weliswaar in sociale interactie zijn en worden ge(re)produceerd, maar die tegelijkertijd 
zozeer zijn gestold of gereïficeerd dat ze ‘werken’ als reëel bestaande contexten. 
Giddens’ structuratietheorie, waaraan ik in het voorgaande met name het idee van de 
dualiteit van structuur ontleende, is een indrukwekkend voorbeeld van zo’n gelaagde 
procesoriëntatie. Het werk van de sociaal-psycholoog en organiseer-theoreticus Karl E. 
Weick biedt een ander, maar minstens zo intrigerend uitgewerkt, perspectief op de 
totstandkoming van sociale werkelijkheden. Ik ontleen aan zijn omvangrijke oeuvre in 
de eerste plaats de doordenking van processen uitgaande van het begrip dubbelzinnig-
heid (equivocality), dat een centrale plaats inneemt in Weicks perspectief op organise-
ren.32 Op eclectische wijze kies ik enkele aspecten uit het werk van Weick, die van pas 

                                                        
32 Weick beschouwt zijn theorie niet als een empirische theorie over hoe organisaties 
functioneren of in elkaar zitten, en waaraan toetsbare uitspraken zijn af te leiden. Hij suggereert 
dat zijn inzichten nuttig kunnen worden gemaakt door ze te gebruiken als een metatheorie: “a 
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komen in het kader van deze studie; tal van, soms belangrijke, onderdelen van Weick’s 
denken blijven hier buiten beschouwing.33  
 
“What sneaks in between myself and God is ambiguity,” schrijft Róbert Gál (2003: 
11). Weick erkent expliciet dat organiserende actoren geen Goden zijn.34 De 
originaliteit van het werk van Weick is er mijns inziens in gelegen dat zijn 
(meta)theorie is opgebouwd rondom wat er níet is, wat we níet weten, wat níet helder 
is: de centrale kwestie is hoe mensen omgaan met dubbelzinnigheid of ambiguïteit, 
ofwel: hoe mensen uit de voeten kunnen in situaties waaraan ze geen eenduidige bete-
kenis kunnen toekennen, ofwel: hoe mensen (met elkaar) reizen als ze niet weten waar 
ze vandaan komen, waar ze zijn of waar ze naartoe op weg zijn, ofwel: hoe men iets 
onderzoekt als de onderzoeksvraag verschillende mogelijke betekenissen heeft. 
We noemen een situatie, of informatie over een situatie, dubbelzinnig of ambigue – 
Weick spreekt doorgaans over equivocal – wanneer deze inherent verschillende bete-
kenissen heeft en derhalve verschillende mogelijke consequenties kan hebben. Iets is A 
én tegelijk B (en mogelijk ook C etcetera), waarbij betekenis A niet kan worden be-
schreven of vertaald in termen van betekenis B (of omgekeerd) en waarbij niet kan 
worden berekend of geanalyseerd wat ‘de echte betekenis’ is. Dubbelzinnigheid is bij-
voorbeeld inherent aan een beschrijving of tekening die een figuur-achtergrond verwis-
seling toelaat, zoals Wittgenstein’s bekende eend/haas of de Mach-Eden illusie (Weick, 
1979:181). Onze schets van het vraagstuk van deze studie (in het voorgaande hoofd-
stuk) is (bewust) dubbelzinnig.  
 
Uitgaande van inherent dubbelzinnige informatie over de wereld waarin we leven – 
collegae, gebeurtenissen, een verzoek om iets te doen, een nieuwe directeur etcetera – 
definieert Weick organiseren – organizing, het gaat dus om een handelingsproces – als 
“a consensually validated grammar for reducing equivocality by means of sensible 
interlocked behaviors” (ibid: 3). 
Toelichting:  
Organiseren is volgens Weick in de eerste plaats gefundeerd op overeenstemming 
tussen actoren aangaande wat reëel is en wat illusoir is; deze fundering noemt hij 
consensual validation. Het aldus gevalideerde “grammar” bevat handelingsvoorschrif-
ten in een context van dubbelzinnigheid: “The grammar consists of recipes for getting 

                                                                                                                                             
general set of prescriptions for anyone developing his own theory of organizations” (Weick, 
1979: 235).   
33 Een uitvoerige en diepgravende doordenking van het vroege werk van Weick met het oog op 
organisatie-verandering is te vinden bij Van Dijk (1989). 
34 Hierbij maak ik alvast een kanttekening: aan het einde van deze paragraaf beargumenteer ik 
dat de menselijke conditie van pluraliteit onvoldoende doorklinkt in het werk van Weick. 
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things done when one person can’t do them and recipes for interpreting what has been 
done” (ibid: 4). 
Deze handelingsvoorschriften (recipes) zijn gericht op het minder dubbelzinnig of am-
bigue maken van input die actoren niet als vanzelfsprekend ervaren. Dit wordt 
gerealiseerd door middel van interactie, in het bijzonder: gedrag van twee of meer 
actoren, dat via stimulus en respons op circulaire wijze aan elkaar is gekoppeld 
(interlocked behaviors). Actoren organiseren dus door hun eigen gedrag afhankelijk te 
maken van het gedrag van andere actoren. Processen bestaan in het perspectief van 
Weick uit “interlocked behaviors” (ibid: 4, 89); ik spreek hier van “interactief gedrag” 
of eenvoudigweg van “interactie”.35 
 
Weick vestigt met dit perspectief op organiseren de aandacht op de vraag hoe actoren 
in interactie dubbelzinnigheid hanteerbaar maken. In zijn latere werk, met name vanaf 
de jaren ’90, gebruikt hij hiervoor meestal het begrip sensemaking (Weick, 1995; 
Weick, 2001), dat mijns inziens een handiger benaming is voor deze vraag. Ik zal 
daarom in het vervolg van deze studie meestal spreken over sensemaking, zingeving, 
betekenisverlening of betekeniscreatie. 
 
Dit is het eerste inzicht dat ik aan Weick ontleen: sociale verschijnselen en gebeurte-
nissen laten zich interpreteren vanuit het perspectief dat actoren voortdurend betekenis 
creëren door in interactie dubbelzinnigheid te reduceren.36  
Een tweede inzicht, dat ik hier selecteer, is een uitwerking van Weick’s definitie van 
organizing / sensemaking: de interactieprocessen, waarin sensemaking plaatsvindt, 

                                                        
35 Weick baseert zijn conceptualisering van interlocked behaviors met name op het werk van 
Allport (over collective structures), Wallace (over mutual equivalence structures) en Rabinowitz 
& Kelley & Rosenblatt (over de minimal social situation). Afstemming blijkt op gedragsniveau 
mogelijk te zijn doordat actoren voorspelbaarheid gewaar worden. Door, vertrouwend op die 
voorspelbaarheid, hun interactie op gedragsniveau te ordenen, kunnen mensen zeer complexe 
sociale structuren en processen realiseren, die zij geenszins bedoeld hadden en waarvan zij zich 
ook niet bewust hoeven te zijn. Patroonmatig gekoppelde gedragingen, concludeert Weick, 
“function with only incomplete knowledge among their inhabitants. The attractive feature of this 
is that we know most organizations function quite well even though no one knows quite what’s 
going on. As we’ve seen, no one needs to know. The coordination is built into simple structures, 
the assemblage of which creates units more complex than anyone can comprehend. This greater 
complexity allows these structures to be used to cope with, manage, and resolve issues that are 
more complex than any participant can visualize or articulate. In this sense the outcomes are 
truly collective and truly are not represented in the perceptions of any one actor” (1979: 109).   
36 Organiseren als het reduceren van dubbelzinnigheid gebeurt, zo kunnen we ook zeggen, in co-
creatie, een begrip dat in Nederland met name door Wierdsma is gemunt. Hij beschouwt 
organiseren als een weefsel van een drietal processen: het verrichten en koppelen van 
activiteiten, het onderhouden en ontwikkelen van relaties, het creëren van betekenissen. In het 
organiseren ontstaat een weefsel van verstrengelingen: van activiteiten, relaties en betekenissen 
(Wierdsma, 1999: 92-109). Deze drie dimensies zijn ook bij Weick al aanwezig. 
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kunnen worden beschouwd als een combinatie van enerzijds gedragscycli en anderzijds 
regels met betrekking tot gewenste interactie; daarbij geldt: hoe meer dubbelzinnigheid 
in een bepaalde situatie, deste minder regels en deste meer gedragscycli gewenst zijn 
(en omgekeerd: wanneer er weinig dubbelzinnigheid wordt waargenomen zullen acto-
ren veel regels kunnen activeren en minder gedragscycli nodig hebben). Ik werk dit 
idee nu op hoofdlijnen uit.37 
 
Organiseerprocessen, zo stelt Weick, bestaan uit twee elementen: gekoppelde gedrags-
cycli (interlocked behavior cycles) en assemblageregels (assembly rules). De verhou-
ding tussen beide elementen (veel regels en weinig gedragscycli of minder regels en 
meer gedragscycli) hangt af van de door actoren waargenomen dubbelzinnigheid of 
ambiguïteit in de informatie, waarop zij hun handelen moeten baseren. 
In de gedragscycli reduceren actoren feitelijk dubbelzinnigheid door in cycli van zoge-
naamde double interacts op elkaar te reageren, gedrag op elkaar af te stemmen en zo-
doende informatie uit te wisselen en betekenis te creëren. Het kleinste stabiele assem-
blage-onderdeel in dit perspectief op organizing/sensemaking processes is het double 
interact: een gedragscyclus, waarin een actor iets doet (act), een andere actor respon-
deert (interact), waarna de eerste actor zijn handelen aanpast (double interact). Elk 
proces bestaat uit twee of meer gekoppelde gedragscycli. 
De vraag is welke gedragscycli door actoren worden geactiveerd. Dat hangt af van de 
assemblageregels die actoren gebruiken, dat wil zeggen: de gehanteerde handelings-
voorschriften (recipes) aan de hand waarvan het sensemaking process wordt samenge-
steld uit de totale verzameling gekoppelde gedragscycli die actoren tot hun beschikking 
hebben. Te denken valt aan (formele of informele) instructies, routines, protocollen, 
(standard operating) procedures en dergelijke. 
 
Weick veronderstelt dat actoren de volgende metaregel (a rule about how to choose 
rules) gebruiken: 
 

“The greater the perveived amount of equivocality present in the input, the 
fewer the number of rules used to compose the process. Conversely, the 
smaller the perceived amount of equivocality in the input, the greater the 
number of rules used to assemble the process. If an input is judged to be highly 
equivocal, there is uncertainty as to exactly what it is and how it is to be 
handled: this makes it more difficult to judge what the appropriate cycles 
would be or how many should be applied. As a result, only a small number of 

                                                        
37 Voor een uitvoerige beschrijving zij verwezen naar Weicks tweede, en uitgebreide, editie van 
“The Social Psychology of Organizing” uit 1979, met name pp 110-118. In Nederland is het 
vroege werk van Weick door Van Dijk systematisch beschreven en gebruikt bij de ontwikkeling 
van een methodische strategische voor organisatieverandering (Van Dijk, 1989). 
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rather general rules are used to assemble the process. However, if the input is 
judged to be less equivocal, there is more certainty as to what the item is and 
how it should be handled; hence a greater number of rules can be applied in 
assembling a process to deal with this input” (Weick, 1979: 114) 

 
In feite onderscheidt Weick dus drie logische niveaus in het process van sensemaking: 
gedrag (in het bijzonder: gekoppelde gedragscycli), assemblageregels met betrekking 
tot (gewenst) gedrag, en een metaregel ten aanzien van te kiezen assemblageregels. 
  
De (inverse) relaties tussen waargenomen dubbelzinnigheid (equivocality: E), assem-
blageregels (rules: R) en gekoppelde gedragscycli (cycles: C) zijn door Weick samen-
gevat in het volgende processchema (ibid: 117): 
  
 

 
 
 

      
  

 
 
 
 
 

             
 
Figuur 2.4.1 
 
De stappen in het sensemaking process worden dus getypeerd door een drietal inverse 
relaties: 
 
1. Een actor beoordeelt de mate van dubbelzinnigheid in een gegeven situatie. Dat 

oordeel is bepalend voor het aantal regels dat van toepassing wordt verklaard op 
het sensemaking process. Hoe meer dubbelzinnigheid men waarneemt, deste 
moeilijker is het voor actoren om te bepalen met behulp van welke gedragscycli 
betekenis kan worden gecreëerd; dus activeert men minder regels. Er worden meer 
handelingsvoorschriften of regels geactiveerd naarmate de situatie als minder 
ambigue wordt beoordeeld. 

2. Als er weinig regels zijn geactiveerd, dan zijn er relatief veel interacties die aan de 
aldus gestelde criteria voldoen. Echter, naarmate het aantal handelingsvoorschrif-
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ten groter is, is het aantal gedragscycli dat is toegestaan geringer. Meer regels leidt 
dus tot minder gedragcycli. 

3. Hoe meer geselecteerde gedragscycli worden doorlopen, hoe minder dubbelzin-
nigheid resteert in de situatie na afloop van het sensemaking process. Echter, 
indien er relatief weinig gedragscycli hebben plaatsgevonden (doordat er veel 
regels waren geactiveerd), dan is er relatief weinig afname van dubbelzinnigheid 
gerealiseerd.   

  
In deze gedachtengang zou het dus zo moeten zijn dat wanneer veel ambiguïteit wordt 
waargenomen, er met weinig regels veel interactie wordt georganiseerd, waardoor de 
hoeveelheid dubbelzinnigheid sterk vermindert. Dat zal echter alleen zo plaatsvinden 
indien actoren in een bepaalde context de hiervoor veronderstelde relaties ook daad-
werkelijk leggen. Dat is nog maar de vraag; met andere woorden: dat is de vraag die we 
vanuit het procesperspectief van Weick aan de empirie kunnen stellen. Daarbij is we-
zenlijk dat in dit perspectief op betekeniscreatie drie logische niveaus kunnen worden 
onderscheiden: het handelen van actoren wordt geconditioneerd door hun handelen op 
het hogere niveau etcetera.  
 
In zijn benadering van organiseren als het reduceren van dubbelzinnigheid maakt 
Weick geen onderscheid tussen organiseren op individueel en op collectief niveau. In 
zijn latere werk over betekenisverlening (met name Sensemaking uit 1995) attendeert 
hij op het belang van context en sociale processen. Niettemin is Weick’s organiseerper-
spectief mijns inziens weinig gevoelig voor de dynamiek die zich ontvouwt door ver-
schillen tussen actoren. Betekeniscreatie wordt door Weick eerst en vooral geconceptu-
aliseerd als een cognitieve en sequentieel-gestructureerde activiteit; de sociale dimensie 
wordt niet of nauwelijks benoemd (Van Dongen et al., 1996: 181-184).  
Wanneer we echter processen van betekeniscreatie in een reële sociale setting met ver-
schillende stakeholders willen verstaan, dan hebben we ook behoefte aan theoretische 
benaderingen en concepten, waarmee we gevoeligheid kunnen ontwikkelen voor de 
sociale aspecten van sensemaking. Daartoe wenden we ons in eerste instantie tot de 
configuratieve integratietheorie die met name door Van Dongen is ontwikkeld.   
 
 

2.5 Conflict: verschil als motor van ontwikkeling 
 
Weicks perspectief op organiseren en sensemaking is vernieuwend doordat de dubbel-
zinnigheid (equivocality) of ambiguïteit van situaties als uitgangspunt van analyse 
wordt genomen. Hoewel men mijns inziens overtuigend kan beredeneren dat er in prin-
cipe geen verschil bestaat tussen een meervoudigheid van betekenissen (equivocality) 
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en een pluraliteit van actoren met verschillende opvattingen, is er in de praktijk van 
organisatie-onderzoek en -interventie wel degelijk een groot verschil: een onderzoeker 
of interventionist verhoudt zich als expert ten opzichte van betekenissen, temidden van 
actoren is hij inter pares. Door de pluraliteit van actoren niet expliciet centraal te stel-
len leidt Weicks organiseerperspectief in de praktijk gemakkelijk tot het reduceren van 
mensen tot pionen in een organiseerspel. Henk van Dongen heeft, onder meer voort-
bouwend op het werk van Weick, een interventieperspectief ontwikkeld dat juist geba-
seerd is op sociale pluraliteit en dat de vrijheid van in interactie handelende mensen 
waardeert. Daarmee wordt de politieke dimensie van organiseren en sensemaking er-
kend. 
 
Ik beschouw het werk van Van Dongen in de eerste plaats als een reflectieve methodi-
sche benadering van de procesmatige vraagstukken die kunnen ontstaan in een dyna-
mica van betrekkingen tussen actoren, die verschillende werkelijkheidsconstructies tot 
uitdrukking brengen.38 Met het oog op het vraagstuk van deze studie vat ik deze 
methodische benadering in drie stappen samen. 
    

Stap 1. De opgave: kijken in meervoud 
Van Dongen heeft een radicale en consistente en tegelijk ironische organisatiekundige 
uitwerking gegeven van het (postmoderne) inzicht dat er geen vast te stellen sociale 
werkelijkheid bestaat buiten de verschillende werkelijkheidsconstructies van actoren. 
Iedere uitspraak of vaststelling over ‘wat er aan de hand is’ of ‘hoe iets zit’of ‘wat het 
probleem is’ heeft dezelfde status als alle andere mogelijke uitspraken, namelijk de 
status van een kennisclaim ten aanzien van de sociale werkelijkheid. Zo’n kennisclaim, 
bijvoorbeeld in de vorm van een diagnose of een beschrijving of een onderzoeksrap-
portage, is geen representatievan de werkelijkheid, maar een constructie van een wer-
kelijkheid. Pogingen tot omvattende uitspraken, bijvoorbeeld modellen en categorise-
ringen waarin verschillende kennisclaims zijn geordend, zijn opnieuw kennisclaims en 
zijn in die zin van dezelfde orde als de kennisclaims die deze modellen pretenderen te 
‘begrijpen’ en te ordenen. De sociale wereld laat zich echter niet ‘omsingelen’ of redu-
ceren. Uiteindelijk is er in deze postmoderne benadering geen universeel en sluitend 
systeem of zogenaamd groot verhaal; er bestaan naast elkaar verschillende, en in prin-
cipe oneindig vele, werkelijkheidsconstructies, die niet in elkaar kunnen worden ver-

                                                        
38 Het theoretisch fundament van deze methodische benadering is door Van Dongen, De Laat & 
Maas uiteengezet in “Een kwestie van verschil: conflicthantering en onderhandeling in een 
configuratieve integratietheorie” (1996). Daarnaast zijn er enige andere publicaties. Van Dongen 
heeft zijn inzichten en waarden echter vooral als practitioner gestalte gegeven, dat wil zeggen in 
interactie in de praktijk gebracht. Deze paragraaf is voor een belangrijk deel geïnspireerd door 
deze interacties, waarvan ik soms gelukkigerwijze deelgenoot was. 
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taald. Een casus is altijd meerdere mogelijke casussen. Het is altijd mogelijk om op een 
andere manier een inscriptie te maken – dat is, vind ik, een bevrijdend en inspirerend 
inzicht. 
 
Wat (een bepaalde werkelijkheidsconstructie) en wie (een actor of een configuratie van 
actoren) zijn noodzakelijk aan elkaar gekoppeld: er is geen inhoud zonder een drager 
van die inhoud, er is geen actor denkbaar die geen kennisclaim maakt, vaak impliciet, 
soms expliciet, vaak in en door zijn handelen, soms via taaluitingen.39 Meervoudig 
kijken betekent dat we proberen de verschillende actoren te verstaan, en zodoende de 
verschillen tussen de actoren en het zich ontvouwende netwerk van betrekkingen 
tussen de actoren te verstaan. Bij meervoudig kijken wordt de vraag “wat is hier aan de 
hand?” vervangen door de, steeds opnieuw te stellen, vraag “wat is hier aan wiens 
hand?” – de formulering is van Kees Luscuere. 
 
Meervoudig kijken en luisteren doet recht aan pluraliteit – het verschillend zijn van 
actoren – en pluraliteit is, in de woorden van Hannah Arendt, “de conditie van het 
menselijk handelen omdat wij allen eender, dat wil zeggen menselijk, zijn in die zin, 
dat niemand ooit gelijk is aan iemand anders die ooit heeft geleefd, leeft, of zal leven” 
(Arendt: 1958: 16).40   
Bij Van Dongen is onuitroeibare pluraliteit te allen tijde de kern van zijn methode. 
Deze methodische stellingname is mijns inziens in drie, met elkaar samenhangende, 
opzichten belangwekkend. 
 
In de eerste plaats vraagt Van Dongen aandacht voor het synchrone en doorlopende 
karakter van pluraliteit (in plaats van een sequentiële behandeling van pluraliteit). Veel 
sociale wetenschappers beschouwen pluraliteit impliciet als een verschijnsel van voor-
bijgaande aard, als een complicerende factor die in een latere fase van een (ontwikke-
lings)proces wordt overwonnen en kan worden geïncorporeerd in een meer omvattende 
analyse. Hun opvatting is dat de actoren in een systeem weliswaar zeer verschillend 
zijn (pluraliteit wordt benoemd), maar dat er ook een gemeenschappelijke noemer is en 

                                                        
39 Ik verwijs naar hetgeen ik in § 2.2 conform Giddens heb opgemerkt over de wijze waarop 
actoren in recursieve sociale praktijken hun kennis belichamen en tot uitdrukking brengen. De 
benadering van Van Dongen is niet in strijd met die van Giddens of die van Weick, maar 
problematiseert mijns inziens veel beter de sociale dimensie van een ontology of becoming. 
Deze sociale dimensie wordt opgespannen door de verschillen tussen de actoren (of 
configuraties van actoren) ofwel door de pluraliteit die de condtie vormt van menselijke 
handelen in iedere situatie.  
40 Deze uitspraak moet worden begrepen in de context van het onderscheid dat Arendt maakt 
tussen arbeiden, werken en handelen. Dit onderscheid vormt het belangrijkste conceptueel kader 
vormt voor haar magnum opus The Human Condition uit 1958. Ik citeer uit de meest recente 
Nederlandse vertaling (De menselijke conditie) uit 2009.   
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dat de verschillende actoren kunnen worden getypeerd volgens een bepaald model 
(waarna vervolgens wordt verder geredeneerd met de geïntroduceerde gemeenschap-
pelijke noemer of het geïntroduceerde model, en zodoende wordt het verschillend zijn 
van actoren begrepen, onder controle gebracht en ‘onschadelijk gemaakt’). Het onuit-
gesproken idee is dat door de pluraliteit in een systeem te benoemen en in één of ander 
(abstract) model te representeren en te ordenen, definitief is recht gedaan aan en als het 
ware is afgerekend met de verschillende actoren. Vanaf dat moment van ‘behandeling’ 
van de verschillende actoren is de pluraliteit van actoren vervangen door de uniformi-
teit van de representatie van de onderzoeker. Dat het in de eerste plaats de onderzoeker 
was, die een kennisclaim óver de (andere) actoren heeft neergelegd (of opgelegd?) – 
met andere woorden: een werkelijkheid, zijn werkelijkheid, heeft geconstrueerd – 
wordt ‘vergeten’. In dit sequentiële ordeningsproces, gebaseerd op abstracte 
representatie en het vergeten (of ontkennen) van het geconstrueerde karakter daarvan, 
wordt het oneindige proces van pluraliteit gereïficeerd. Tegenover deze praktijk van 
closure maken, stelt Van Dongen de methodische inzet van het te allen tijde ontvanke-
lijk zijn voor en mobiliseren van pluraliteit. Pluraliteit is de meest fundamentele 
constituerende kwaliteit in de sociale werkelijkheid, en mag als zodanig niet door een 
dominante actor worden geëlimineerd. Dit verhindert niet het ordenen van verschil, 
maar de mogelijkheid van alternatieve ordeningen of werkelijkheidsconstructies van 
andere actoren wordt voortdurend open gehouden, en het construerende en strategische 
karakter van een eigen ‘diagnose’ of ‘onderzoeksuitkomst’ wordt steeds – vaak op 
ironische wijze – gememoreerd. Het zich radicaal en consistent openstellen voor plura-
liteit noopt tot een nooit eindigende reflectieve houding.41 
 
Ten tweede stelt Van Dongen pluraliteit in iedere context en op elk niveau centraal in 
zijn denken en doen. Met de voortdurende awareness van pluraliteit komt onvermijde-
lijk, zoals we hiervoor zagen, een relativistische inzet van het eigen programma en een 
reflectieve houding ten aanzien van de eigen praktijk en de vruchten daarvan. Ook de 
eigen kennis is sociaal geconstrueerd, een artefact van een bepaalde praktijk – namelijk 
de eigen praktijk, die de onderzoeker vaak moeilijk met vreemde ogen kan bezien. 
Terwijl veel wetenschappers dit ongemakkelijke inzicht behandelen als een methodo-
logische voetnoot, maakt Van Dongen het juist tot de kern van zijn organisatiekundige 
benadering. Reflectiviteit ten aanzien van de eigen praktijk is voor Van Dongen niet 
een schoorvoetend toegegeven zwaktebod, maar juist een kernkwaliteit van een metho-

                                                        
41 In een, mijns inziens terechte, kritiek op het organiseerperspectief van Weick, beargumenteren 
Van Dongen et al. dat ook Weick het sociale contextbegrip sequentieel hanteert en daarmee 
sociale structurering – ik spreek liever over pluraliteit – ondergeschikt maakt aan het cognitieve 
proces. Organiseren en sensemaking zijn bij Weick in hoofdzaak geconceptualiseerd als 
cognitieve activiteiten; pluraliteit is ‘slechts’ een input voor die activiteit (Van Dongen, 1996: 
181-187). 
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dische benadering van menselijk handelen. Immers, interventiestrategieën die zijn aan-
gesloten op en ingebed in de pluraliteit van mensen en opvattingen zijn kansrijker (in 
diezelfde sociale context) dan interventiestrategieën die, zonder dat de interventionist 
zich dat realiseert, uitsluitend een expressie zijn van de kennis van één actor, namelijk 
de interventionist. 
 
Het voortdurende bewustzijn van pluraliteit en de daarin gewortelde methode van 
kijken in meervoud is dus niet een pleidooi voor relativisme, maar een pleidooi voor 
betrokken tolerantie, die getuigt van bezorgdheid en verantwoordelijkheid voor beteke-
nisvolle handelingen van mensen, die altijd het gevaar lopen monddood te worden 
gemaakt door meer dominante, al dan niet anonieme, krachten.   
 
In de derde plaats toont Van Dongen een recursieve methodische handelingspraktijk, 
die pragmatisch, speels en ironisch is (in plaats van een representatieproject, dat 
ondubbelzinnige ‘echte’ kennis nastreeft). Velen hebben gewezen op de vermeend 
problematische aspecten van de postmoderne, reflectieve positie. Deze positie zou 
leiden tot een extreme vorm van relativisme – anything goes – en daarmee tot de on-
mogelijkheid een standpunt in te nemen en te handelen. De reflectieve benadering zou 
tot niets dan onwetendheid leiden. Ten aanzien van het vakgebied Sociology of Scienti-
fic Knowledge merken Collins en Yearley bijvoorbeeld op: 
 

“[…] those, engaged from day to day with the problem of reflexivity would, if 
they could achieve their aims, know nothing at all. […] [T]he escalation from 
relativism […] to reflexivity […] leads us to have nothing to say at all. […] 
We might say that [a reflexive] Sociology of Scientific Knowledge has opened 
up new ways of knowing nothing” (Collins & Yearley, 1992: 302). 

 
En omdat een reflectieve benadering geen finale, objectieve verklaringen kan bieden – 
immers, iedere verklaring is weer een sociaal geconstrueerde kennisclaim, geen enkele 
verklaring kan de status van het laatste woord hebben – is er ook geen empirische ken-
nisbasis om in te grijpen in de sociale werkelijkheid. Zo zou een reflectieve, relativisti-
sche positie leiden tot mentale handelingsonbekwaamheid. Reflexiviteit zou een han-
delingsondermijnende werking hebben. 
 
Deze stelling (dat een reflectieve benadering ingrijpen in de sociale werkelijkheid de 
facto onmogelijk zou maken) snijdt echter alleen hout binnen een vorm van sequentieel 
representatiedenken, waarin de assumptie is dat superieure kennis de basis vormt voor 
een (noodzakelijk geacht) ingrijpen, dat van een andere orde zou zijn dan het handelen 
waarin zou moeten worden ingegrepen.  Zo’n representatiedenken is echter alleen rea-
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liseerbaar voor wie zich buiten de sociale werkelijkheid kan plaatsen en zich aldus, in 
afzondering, kan onttrekken aan de menselijke conditie van pluraliteit.   
 
In een methodische handelingspraktijk gaat het er echter niet om of uitspraken waar of 
niet waar zijn, dat wil zeggen al dan niet ‘de werkelijkheid’ representeren. Het gaat er 
om dat we in een sociale handelingscontext mogelijkheden voor interventie identifice-
ren.  
 

Stap 2. Het analyseniveau: (geblokkeerde) ontwikkeling 
In § 2.3 heb ik met het oog op de vraagstelling van deze studie de noodzaak van een 
procesbenadering beargumenteerd. Om verstarring en verandering in ’t Nieuwe Lloyd 
en de werking van nieuw management te verstaan, moeten we niet denken in termen 
van ‘wat is’ maar in termen van ‘hoe worden’: hoe worden in doorgaande interactie 
tussen verschillende actoren verschillende werkelijkheden geconstrueerd en gerecon-
strueerd? 
Uitgaande van de onuitroeibare en constituerende pluraliteit in de sociale werkelijkheid 
en de koppeling van wie (actor) en  wat (werkelijkheidsconstructie), is op procesniveau 
de vraag hoe actoren in interactie omgaan met verschil, dat ze zelf belichamen. Het 
verschil, ook te benoemen als een conflict, is inherent aan menselijk handelen, omdat 
mensen verschillend zijn en onderling afhankelijk zijn. Als we procesmatig nadenken 
over conflict/verschil, zo stellen Van Dongen et al., dan kunnen we onderscheid maken 
tussen conflict dat zich op verstarrende of repeterende wijze manifesteert en conflict 
dat zich op een ontwikkelende of vernieuwende wijze manifesteert (ibid: 253-255).  
 
In het laatste geval kunnen we spreken van een leer- of ontwikkelingsconflict of van 
een functioneel conflict. Kenmerkend is dat actoren tijdens hun interactie verandering 
aanbrengen in het conflict. Actoren slagen er gaandeweg in nieuwe interpretaties van 
de situatie – het verschil of conflict – en van zichzelf in de situatie te realiseren (refra-
ming). Zodoende blijkt verschil of conflict de motor van ontwikkeling: juist door het 
verschil wordt leren en ontwikkelen gestimuleerd. 
 
Het kan echter ook zijn dat actoren een repeterend interactiepatroon bewerkstelligen. 
Actoren raken dan gaandeweg steeds meer gevangen in het conflict – en evolueren van 
actoren tot partijen of antagonisten. We spreken van een dysfunctioneel of destructief 
conflict. Actoren bevestigen elkaar steeds onwrikbaarder en steeds definitiever in hun 
zienswijzen, zowel inhoudelijk als op betrekkingsniveau (Watzlawick et al., 1967: 51-
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54). Het conflict manifesteert zich als een herhaling van zetten.42 Het resultaat is 
geblokkeerde ontwikkeling. 
 
We kunnen verstarring en verandering dus begrijpen als verschillende manieren 
waarop actoren in interactie met verschil of conflict omgaan. Er vanuitgaande, zoals in 
§ 1.4 is beargumenteerd, dat iedere interactie plaatsvindt in meervoudige sociale 
contexten, kunnen actoren de inhoudelijke en/of relationele dimensie van een conflict 
voortdurend herinterpreteren. Zij kunnen de situatie, waarin zij zich bevinden, namelijk 
met vreemde ogen bezien, waardoor leren en ontwikkeling mogelijk is. Zo’n proces 
typeren we dan als functioneel conflict. De contexten, die het voor actoren mogelijk 
maken alternatieve definities te genereren van de conflictsituatie, kunnen echter ook 
verloren gaan voor de actoren. Actoren hebben dan geen toegang meer tot de wereld, 
waardoor hun mogelijkheden tot reflectie en reframing uitgeput raken (Van Dongen et 
al., 1996: 134, 139-140). Zij kunnen hun verschillen en elkaar alleen nog maar steeds 
op dezelfde manier percipiëren en tegemoet treden; hun interactie wordt repeterend en 
voorspelbaar. 
 

Stap 3. De interventiestrategie: irreflectiviteit verwijderen door 
triadiseren 
Door de werkelijkheid te verstaan als een in principe oneindige verzameling niet in 
elkaar vertaalbare werkelijkheidsconstructies, die worden gedragen door configuraties 
van actoren, wordt een sociale ruimte opgespannen, waarbinnen conflict tussen – 
anders gezegd: onderhandelen over en spelen met – werkelijkheidsconstructies de 
motor is van ontwikkeling. Als we procesmatig denken en oordelen over conflict, dan 
kunnen we onderscheid maken tussen patronen, waarbinnen sociale en cognitieve plu-
raliteit leren en ontwikkeling stimuleert (functioneel conflict), en dysfunctioneel con-
flict, waarbij actoren gevangen raken in irreflectieve en repeterende interactiepatronen; 
in het laatste geval kunnen we zeggen dat ontwikkeling geblokkeerd raakt en er sprake 
is van verstarring of stagnatie.   
 
Wat betekent deze beoordeling van conflict voor de rol en positionering van een mo-
gelijke interventionist? Van Dongen et al. suggereren een tweetal methodische 
strategieën (ibid: 272-275): 

                                                        
42 Zo’n herhaling van zetten kan plaatsvinden in de vorm van (al dan niet escalerende) ruzie, 
maar ook in de vorm van een stilzwijgende non-interactie-pact tussen actoren of in tal van 
andere vormen. Ruzies kunnen ook onderdeel zijn van een functioneel conflict – evenals een 
mindful conversation of een andere vorm van interactie. Het onderscheid tussen functioneel en 
dysfunctioneel conflict heeft betrekking op het al dan niet repeterende patroon van het conflict, 
niet op de interactievormen.     
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Bij functioneel conflict, dat we vanwege de doorgaande ontwikkeling als positief 
beoordelen, kan de interventiestrategie beperkt blijven tot het verder faciliteren en 
versterken van de interactie die al gaande is. Een nieuwe actor kan als participant 
onderdeel worden van de wereld van de conflictpartners. Vanuit die positie kan hij de, 
reeds gezonde, interactiepatronen bekrachtigen, ondersteunen en versterken.  
 
Bij dysfunctioneel conflict, waarbij partijen gevangen zitten in een vicieuze cirkel en 
meer van hetzelfde produceren, is het voor een nieuwe actor juist zaak om buiten de 
sociaal-cognitieve structuur van de conflicterende partijen te blijven, terwijl hij wel 
verbinding maakt en voor de partijen beschikbaar is. De afwezigheid van reflectiviteit 
in een dysfunctioneel conflict betekent namelijk dat de conflicterende partijen iedereen, 
die niet expliciet toont ‘van een andere wereld’ te zijn, zullen definiëren in termen van 
hun gestolde manieren van sensemaking – het conflict is als een draaikolk die iedereen 
meezuigt, die te dichtbij komt. Daarom is het volgens Van Dongen van belang dat een 
interventionist bij dysfunctioneel conflict voortdurend zichtbaar maakt dat hij een we-
reld buiten de sociaal-cognitieve structurering van de partijen heeft, en deze wereld als 
nieuwe context aan de partijen aanbiedt. Hij moet, als een vreemdeling in de ogen van 
alle partijen in het conflict, tegelijk dichtbij en op afstand zijn, tegelijk insider en out-
sider zijn (Simmel, 1950: 402-403), en noch vriend noch vijand worden (Bauman, 
1991: 53). Hij moet, zonder ontkoppeld te zijn, zijn onbepaaldheid (binnen de ordening 
van conflictpartijen) koesteren en gebruiken om partijen te verleiden uit hun ver-
trouwde en gestolde interactiepatronen te stappen. De enig mogelijke strategie is, met 
andere woorden, triadiseren: partijen, die vastzitten in dyadische interactiepatronen, 
helpen om hun sociaal-cognitieve structurering (weer) triadisch te laten zijn – dat wil 
zeggen: zichzelf niet meer af te sluiten voor alternatieve betekenissen. “Het is juist de 
inbreng van de derde partij dat hij buiten het conflict met zijn eigen gedragsrepertoire 
een variatie kan aanbieden, waartoe de betrokkenen in hun fixatie niet meer in staat 
zijn” (Van Dongen et al., 1996: 280). 
 
In deze strategie van ‘openmaken en losmaken van buitenaf’ gaat het er om inzicht te 
krijgen in de wijze waarop conflictpartijen irreflectiviteit en fixatie produceren en, 
meestal onbedoeld en vaak onbewust, in stand houden. Het gebruik van een heuristisch 
model of zoekschema (Van Dijk, 1989: 47-83; Van Dongen et al., 1996: 277) kan 
daarbij behulpzaam zijn, maar eerst en vooral is het een kwestie van aandachtig en 
precies kijken in meervoud – en dat is ook de opgave in verband met onze vraagstelling 
over ’t Nieuwe Lloyd.  
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2.6 Plus ça change, plus c’est la même chose  
 
In de voorgaande paragraaf hebben we onder andere getracht om, geïnspireerd door het 
werk van Van Dongen, sensitiviteit te ontwikkelen voor processen door deze te ver-
staan als conflict, dat we beoordelen als functioneel (interactie is ontwikkelend, lerend, 
vernieuwend, veranderend) of dysfunctioneel (interactie is zichzelf herhalend, blokke-
rend, verstarrend).  
Op basis van de anatomie van beide typen conflict – zich openend naar respectievelijk 
zich afgesluitend van sociale contexten – zijn alternatieve interventiestrategieën voor 
beide conflictsituaties beargumenteerd. In verband met dysfunctioneel conflict is er, in 
deze theorie, behoefte aan de introductie van een vreemdeling die kan triadiseren – de 
verbinding met het denken van Simmel, zoals uiteengezet in § 1.4, is duidelijk. 
 
Met behulp van de in de voorgaande paragraaf geïntroduceerde begrippen kunnen we 
nadenken over situaties als zijnde herhalende interactiepatronen (vervolgvragen: Wie 
produceren herhalend gedrag? Volgens welke productieregels? Etcetera) óf innovatieve 
interactiepatronen (waaraan we eveneens vervolgvragen kunnen stellen). In mijn erva-
ring komen verandering en verstarring echter vaak tegelijkertijd voor, ofwel – wat op 
hetzelfde neerkomt – kan een bepaalde situatie tegelijkertijd worden verstaan als ver-
starring én als verandering. Bij wijze van voorbeeld mogen de gebeurtenissen in ’t 
Nieuwe Lloyd tussen december 2003 en december 2004 dienen:43 
 
In deze periode ontvouwt zich een interactiepatroon, waarin de algemeen directeur a.i. 
(en gelijkgezinden) enerzijds en de configuratie rondom de voorzitter van de onderne-
mingsraad anderzijds op verschillende manieren en over verschillende kwesties met 
elkaar in botsing komen (over de afhandeling van een integriteitsklacht, over de admi-
nistratie van ESF-middelen, over een zogenaamd feitenonderzoek door het Bureau 
Integriteit en Veiligheid, etcetera). De conflictpartijen gebruiken verschillende midde-
len, mobiliseren steeds nieuwe hulptroepen en schaken als het ware op verschillende 
borden. We kunnen zeggen dat in die zin het interactiepatroon voortdurend aan veran-
dering onderhevig is. Tegelijkertijd kunnen we het proces typeren als een herhaling van 
zetten en als meer van hetzelfde. Immers, waarover en hoe spelers ook met elkaar 
vechten, de uitkomsten zijn voorspelbaar: bevestiging van eerder ingenomen posities 
en standpunten, doorgaande productie van conflictstof, geen toetreding van nieuwe 
spelers die buiten de sociale structuur van beide conflictpartijen staan. Zo bezien zijn 
alle veranderingen in het proces variaties op hetzelfde thema. Deze herhaling van zet-

                                                        
43 De opeenvolgende gebeurtenissen zijn summier samengevat in § 1.1 en worden uitvoeriger 
weergegeven in § 6.2. De hierna volgende (voorlopige) interpretatie loopt in zekere zin vooruit 
op de nadere analyse van gebeurtenissen in de volgende hoofdstukken. 
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ten lijkt eindeloos te kunnen doorgaan. Pas nadat door een zogenaamd politiek besluit 
van de minister van Justitie de medezeggenschap rechtens buitenspel – dat wil zeggen: 
buiten een nieuw spel – komt te staan, komt het kat-en-muis-spel tussen bevoegd gezag 
en medezeggenschap tot een einde. (Misschien is het juister te zeggen dat pas het einde 
van ’t Nieuwe Lloyd als zodanig dit zich herhalende kat-en-muis-spel definitief beëin-
digt. Immers, zelfs nadat in februari 2005 de laatste pupil de inrichting heeft verlaten, 
brengt de OR nog een negatief advies uit over het sluitingsplan.) 
 
Hoe kunnen we nadenken over het gelijktijdig voorkomen van verandering en verstar-
ring – tot uitdrukking gebracht in het Franse gezegde, dat ons voorhoudt dat hoe meer 
iets verandert, hoe meer het gelijk blijft? Daarvoor is het concept van verschillende 
logische niveaus, en het daarop gebaseerde idee van verschillende niveaus regelsyste-
men, behulpzaam. Eén en ander is elegant uiteengezet door Watzlawick, Weakland & 
Fisch, die de inherente coëxistentie van continuïteit en verandering als volgt beschrij-
ven: 
 

“While many theories of persistence and change have been formulated 
throughout the centuries of Western culture, these have mainly been theories 
of persistence, or theories of change, not theories of persistence and change. 
That is, the tendency has been either to view persistence and invariance as a 
“natural” or “spontaneous” state, to be taken for granted and needing no 
explanation, and change as the problem to be explained, or to take the inverse 
position. But the fact that either position can be adopted so readily suggests 
that they are complementary – that what is problematic is not absolute and 
somehow inherent in the nature of things, but depends on the particular case 
and point of view involved.” (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974: 2).  

 
Refererend aan de wiskundige theorie van groepen – in eerste aanleg ontwikkeld door 
de Franse wiskundige Evariste Galois – en de theorie van de logische typen – onder 
andere beschreven door Whitehead en Russell – maken Watzlawick et al. onderscheid 
tussen enerzijds verandering die zich voordoet binnen een systeem dat zelf onver-
anderd blijft (eerste orde verandering, verandering binnen de mentale en gedrags-
grenzen van het systeem ofwel verandering op basis van de regels van het spel) en 
anderzijds verandering op systeemniveau (tweede orde verandering, verandering voor-
bij de mentale of gedragsgrenzen van het systeem ofewel verandering van de regels 
van het spel): 
 

“To exemplify this distinction in more behavioral terms: a person having a 
nightmare can do many things in his dream – run, hide, fight, scream, jump off 
a cliff, etc. – but no change from any of these behaviors to another would ever 
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terminate the nightmare. We shall henceforth refer to this kind of change as 
first-order change. The one way out of a dream involves a change from 
dreaming to waking. Waking, obviously, is no longer a part of the dream, but a 
change of an altogether different state. This kind of change will from now on 
be referred to as second-order change.” (ibid: 10).44 

 
Met een beroep op de theorie van groepen tonen Watzlawick et al. aan dat het logi-
scherwijze niet mogelijk is dat enige combinatie tussen elementen binnen een groep – 
in analogie: dat enige interactie tussen actoren binnen een systeem – een uitkomst 
oplevert, die niet zelf weer een element van de groep is. Het systeem zelf is invariant of 
onveranderlijk. Een systeem produceert aldus een in principe eindeloze herhaling van 
zetten: games without end (Watzlawick et al., 1967: 232-236). Zo’n systeem kan niet 
vanuit zichzelf de condities realiseren voor zijn eigen transformatie; het kan niet, geleid 
door de bestaande regels, regels genereren om de bestaande (eigen) regels te verande-
ren. Actoren die onderdeel zijn van een game without end beschikken per definitie niet 
over het repertoire om hun spel te beëindigen. Beëindiging van het interactiepatroon – 
zoals het wakker worden in het voorbeeld van de nachtmerrie of stoppen van het kat-
en-muis-spel tussen directie en OR in ’t Nieuwe Lloyd – is geen onderdeel van het 
spel, geen element van de groep. Beëindiging of verandering van het spel (tweede orde 
verandering) is van een andere logische orde dan iedere interactie (eerste orde verande-
ring) binnen het spel; beëindiging is meta ten opzichte van het spel zelf (Watzlawick et 
al., 1974: 22).       
  
Toch blijken systemen ook in staat om te transformeren, om zichzelf opnieuw uit te 
vinden; we spreken dan van tweede orde verandering of van discontinuïteit op sys-
teemniveau. Bezien vanuit de bestaande logica in het systeem, in termen van eerste 
orde veranderingen, in de ogen van spelers die uitsluitend geïncludeerd zijn in het sys-
teem, is een tweede orde verandering onbegrijpelijk, onlogisch en vreemd. Dat kan niet 
anders omdat de spelers binnen een bepaald spel voortdurend sociale werkelijkheden 
(re-)produceren volgens zogenaamde productieregels, die nu juist níet leidend zijn voor 
een tweede orde verandering. Een tweede orde verandering wordt letterlijk niet be-
grepen binnen de ordening – dat wil zeggen de ordenende productieregels – waarop zij 
betrekking heeft. Tweede orde verandering wordt altijd van buitenaf geïntroduceerd in 
een systeem, waardoor zij van binnenuit als vreemd en onvoorstelbaar wordt ervaren. 
Echter, gezien van buitenaf – in het perspectief van de outsider – behelst tweede orde 
verandering een wijziging van de premissen of randvoorwaarden die het systeem als 
                                                        
44 Het onderscheid tussen verschillende orden, modaliteiten of typen van verandering is door tal 
van auteurs hernomen, bijvoorbeeld: Van Dongen et al. (1996), Levy & Merry (1986) en Van 
Dijk (1989). Levy & Merry geven op p. 6-9 ook een overzicht van de wijze waarop ca. twintig 
verschillende auteurs eerste respectievelijk tweede orde verandering hebben geconceptualiseerd.   
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geheel constitueren en in stand houden. Tweede orde verandering gaat over reframing 
van een vraagstuk, een interactiepatroon of een systeem (Watzlawick et al., 1974: 92-
109). 
 
Het onderscheid tussen verschillende logische niveaus en daarmee verband houdende 
onderscheid tussen twee logische typen verandering – waarbij eerste orde verandering 
neerkomt op verstarring vanuit het perspectief van tweede orde verandering, en waarbij 
tweede orde verandering eenvoudig niet bestaat vanuit het perspectief van eerste orde 
verandering – impliceert dat in zoverre het handelen van een actor door andere actoren 
als logisch, normaal en voorspelbaar wordt ervaren, deze actor een insider en geen 
vreemdeling is. In zoverre een actor echter abnormaal handelt gedraagt hij zich als 
vreemdeling en overtreedt hij de systeemregels, hetgeen de andere actoren niet kunnen 
tolereren als hun systeem hen dierbaar is. Een outsider die in staat wil blijven om de 
mogelijkheid van een tweede orde verandering te overwegen en zo’n eventuele tweede 
orde verandering ook binnen het systeem tot stand te brengen, of althans een interven-
tie daartoe te plegen, moet dus op twee logische niveaus acteren, ofwel als insider en 
als outsider, hetgeen Simmel reeds typerend voor de gedaande van de vreemdeling 
noemde (Simmel, 1950: 402-403). 
 
Dat maakt de positie van de vreemdeling al dubbelzinnig, maar nog verwarrender 
wordt het wanneer de wereld, die hij binnentreedt en waar hij tegelijk (mentaal) buiten 
blijft staan, is geordend volgens regels van verschillende logische niveaus. Dit is bij-
voorbeeld het geval wanneer actoren in die wereld met elkaar gevangen zitten in een 
zichzelf herhalend handelingspatroon, terwijl ze tegelijk – dit is het meta-niveau, 
waarop actoren zelf weten dat ze een spelletje spelen – ontkennen dat ze conform be-
paalde regels gevangen zitten in een dysfunctioneel conflict én tegelijk – dit is het 
meta-meta-niveau – ontkennen dat zij iets achterhouden over de (dysfunctionele) wijze 
waarop ze met elkaar omgaan. Om als nieuwkomer in zo’n situatie  binnen te treden en 
toch geen onderdeel te worden van de gekte noch als gevaarlijk en/of gek te worden 
uitgesloten, moet men de verschillende logische niveaus goed kunnen scheiden, en ook 
vaardig zijn om veel te zien maar niet alles te laten zien: 
 

“They are playing a game. They are playing at not playing a game. If I show 
them I see they are, I shall break the rules and they will punish me. I must play 
their game, of not seeing I see the game.” (Laing, 1970: 1) 

 
De vraag is evenwel of deze (overlevings)strategie realistisch is wanneer de nieuw-
komer langere tijd als insider/outsider in een systeem werkt. En bovendien: hoe kan 
een nieuwkomer op deze manier van betekenis zijn? Deze vragen komen in verband 
met ’t Nieuwe Lloyd nog uitvoerig aan de orde. Voor dit moment is van belang te be-
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nadrukken dat als we nadenken over verstarring en verandering in processen van orga-
niseren en sensemaking, dan het concept van logische niveaus onontbeerlijk is. Daar-
mee hebben we in deze paragraaf het conceptuele onderscheid tussen eerste en tweede 
orde verandering geïntroduceerd en ook laten zien dat het vraagstuk van de ‘derde’ of 
vreemdeling alleen zinnig kan worden onderzocht door te denken in termen van ver-
schillende niveaus van ordening, productieregels en sociale interactie (functioneel of 
dysfunctioneel). 
 
 

2.7 Macht: de potentiële dimensie van handelen 
 
In verband met de vraagstelling met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd is in dit hoofdstuk 
het sociaal geconstrueerde karakter van sociale werkelijkheden beargumenteerd, is de 
relevantie van een procesmatig en meervoudig perspectief op sociaal handelen bear-
gumenteerd en is aan de hand van verschillende concepten handen en voeten gegeven 
aan zo’n procesmatige en meervoudige interpretatie van sociaal handelen. Als laatste 
inspiratiebron ga ik nu in op het werk van Hannah Arendt. Ten behoeve van een kriti-
sche beoordeling van de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd ontleen ik in het bijzonder 
twee inzichten aan het denken van deze filosoof.  
 
Ten eerste is er het onderscheid tussen de drie menselijke activiteiten – arbeiden, 
werken en handelen – die wezenlijk van elkaar verschillen, en het  inzicht dat mense-
lijk handelen, in tegenstelling tot de zogenoemde activiteiten arbeiden en werken, altijd 
onvoorspelbaar en onomkeerbaar is; in deze onvermijdelijke onvoorspelbaarheid en 
onomkeerbaarheid van het handelen liggen de eigenheid, de tragiek en de betekenis 
van het handelen, dat in de kern een politieke activiteit is.  
 
Het tweede inzicht betreft vrijheid en macht in het domein van het (politieke) handelen. 
Arendt heeft beredeneerd dat mensen hun vrijheid daar alleen kunnen genieten en ver-
groten onder de conditie van non-soevereiniteit, dat wil zeggen in wederzijdse afhan-
kelijkheid van anderen. Niet vrijheid en soevereiniteit vallen samen, zoals velen voor 
Arendt hebben gemeend, maar politieke vrijheid en onze capaciteit tot handelen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit inzicht brengt Arendt tot een nieuwe concep-
tie van macht. Macht wordt door actoren ontwikkeld in hun gezamenlijk handelen als 
een potentie tot toekomstig handelen; met andere woorden, in het domein van het 
(politieke) handelen is macht nooit een individuele capaciteit, maar veeleer een onbe-



Hoofdstuk 2 – Conceptueel kader     89 
 

 
 

grensde mogelijkheid die kan worden gerealiseerd in en door de kwaliteit van mense-
lijk handelen, door acting in concert. Ik werk deze twee inzichten hier kort uit. 45 
 

Het wezenlijk politieke karakter van handelen 
Tegenwicht biedend aan de in de westerse filosofische traditie sinds Plato bestaande 
preoccupatie met het contemplatieve denken, heeft Arendt een theorie van menselijke 
activiteiten ontwikkeld, waarin zij onderscheid maakt tussen arbeiden, werken (of 
maken) en handelen. Ik beschrijf deze drie menselijke activiteiten redelijk uitvoerig, 
omdat het specifieke karakter van het handelen zichtbaar wordt in de vergelijking met 
het arbeiden en vooral het werken. 
 
Met arbeiden duidt Arendt die menselijke activiteiten aan waarmee mensen de vitale 
noodzakelijkheden produceren, waarmee het levensproces van het lichaam doorlopend 
wordt gevoed. Zolang we leven, moeten we in ons voortbestaan voorzien, en daardoor 
komt aan het arbeiden nooit een einde: 
 

“In tegenstelling tot het werken, dat eindigt wanneer een ding af is – klaar om 
toegevoegd te worden aan de gemeenschappelijke wereld van dingen en ob-
jecten –, beweegt het arbeiden zich steeds in dezelfde cirkel, voorgeschreven 
door het levende organisme. […] Met andere woorden, het arbeiden produceert 
verbruiksgoederen: arbeiden en verbruiken zijn slechts twee fasen van de 
steeds weerkerende cyclus van het biologische leven. […] In tegenstelling tot 
alle andere menselijke activiteiten staat het arbeiden in het teken van de nood-
zaak, de ‘noodzaak van het voortbestaan’, zoals Locke het meestal uitdrukte, 
of de ‘eeuwige noodzaak opgelegd door de natuur’, met de woorden van 
Marx” (Arendt, 1999: 31). 

 
Het arbeiden van de animal laborans is totaal ‘onproductief’ in de zin dat het niets 
duurzaams oplevert. Met werken – Arendt gebruikt ook de termen maken en fabriceren 
– produceren mensen daarentegen duurzame ‘dingen’: gebruiksgoederen (in tegen-
stelling tot verbruiksgoederen) die de activiteit (het productieproces) en soms ook de 
maker overleven. Door te werken fabriceert de mens – als homo faber – de duurzame 
wereld van dingen, waarin wij leven en die een zekere ‘objectieve’ onafhankelijkheid 
bezit ten opzichte van de mensen en hun handelen: 
                                                        
45 Ik baseer mij op de meest recente Nederlandse vertaling van Arendts magnum opus The 
Human Condition uit 1958, ‘De menselijke conditie’ (Amsterdam, 2009), op ‘Totalitarisme’ 
(Amsterdam: 2005) en op een lezing van Arendt uit 1964, getiteld Labor, Work, Action, die door 
Remi Peeters en Dirk de Schutter in vertaling werd opgenomen in de mooie bundel ‘Politiek in 
donkere tijden: essays over vrijheid en vriendschap’ (Amsterdam, 1999).   
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“Het is deze duurzaamheid die de dingen van de wereld relatief onafhankelijk 
maakt van de mensen die ze vervaardigden en gebruiken. Hun ‘objectiviteit’ 
doet ze ‘staan tegenover’ de vraatzuchtige noden en behoeften van hun 
levende gebruikers, waaraan ze, minstens voor een tijd, duldzaam weerstand 
bieden. Vanuit dit oogpunt hebben de dingen van de wereld de functie het 
menselijk leven te stabiliseren. Hun objectiviteit ligt in het feit dat mensen, in 
weerwil van hun altijd veranderende natuur, hun identiteit kunnen verwerven 
door zich te verhouden tot de duurzame gelijkheid van dingen – dezelfde stoel 
vandaag en morgen, eertijds hetzelfde huis van geboorte tot dood” (Arendt, 
1999: 35). 

 
Duurzaamheid en objectiviteit zijn dus het resultaat van het maken. “Maken, het werk 
van de homo faber, betekent reïficatie” (Arendt, 1958: 127). De duurzaamheid die 
eigen is aan alle gemaakte dingen, krijgen ze van het materiaal waaruit ze zijn gemaakt. 
Arendt benadrukt dat dit materiaal niet zomaar voorhanden is, zoals de vruchten van de 
natuur. Materiaal is als zodanig reeds het product van menselijk ingrijpen. Homo faber 
ontrukt het materiaal aan zijn natuurlijke omgeving en grijpt daartoe in in bepaalde 
levensprocessen.  
 

“Alle maken bevat een element van schennis en geweld; homo faber, de 
schepper van het menselijk kunstproduct, is altijd een aanrander van de natuur 
geweest. Animal laborans, die met zijn lichaam en de hulp van gedomesti-
ceerde dieren in de levensbehoeften voorziet, mag de heer en meester zijn van 
alles wat leeft, hij blijft toch altijd onderworpen aan natuur en aarde; pas homo 
faber treedt op als heer en meester van de gehele aarde” (Arendt, 1958: 127). 

 
Moet bijvoorbeeld een beleidsmaker niet op analoge wijze zijn materiaal – in de vorm 
van kwalitatieve of kwantitatieve beschrijvingen van de realiteit (die als zodanig altijd 
in ontwikkeling, dubbelzinnig en ongrijpbaar is) – uitprepareren en bewerken om er 
vervolgens een duurzaam beleidsproduct mee te maken? 
 
Kenmerkend voor het maken of werken is dat het vervaardigingsproces totaal wordt 
bepaald door de categorieën doel en middel. In het eindproduct komt het productie-
proces tot een einde, en dit productieproces is slechts een middel om te zorgen dat het 
eindproduct tot stand komt. Dit houdt verband met het gegeven dat werken – en daarin 
verschilt het van alle andere menselijke activiteiten – altijd een duidelijk bepaald begin 
en een duidelijk bepaald einde kent. Dat maakt het werken voorspelbaar en betrouw-
baar: met iets maken weten we altijd waar we aan toe zijn. Homo faber is dan ook, 
schrijft Arendt, “werkelijk de heer en meester, niet slechts omdat hij meester is of zich 
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tot meester heeft opgeworpen over de gehele natuur, maar omdat hij meester is over 
zichzelf en over wat hij doet. Dit kan niet worden gezegd van animal laborans, die 
onderworpen is aan de noodzakelijkheden van zijn eigen leven, noch van de man van 
de daad, die afhankelijk blijft van zijn medemensen” (Arendt, 1958: 130-131). 
Zo bezien kunnen we stellen dat mensen zichzelf een ervaring van controle en beheer-
sing kunnen verschaffen door hun activiteiten te interpreteren en vorm te geven als 
maken. (Dus leren we onszelf en anderen om resultaatgericht te werken, om met een 
onbekende contact te maken, om aan een intieme relatie te werken, om een strategie te 
maken, om ergens tijd voor te maken, om een organisatie klantvriendelijk te maken, 
om schoon schip te maken etcetera – taal is behulpzaam en ook onthullend.) Arendt 
laat zien dat als mensen en de relaties tussen mensen worden geduid en georganiseerd 
in termen van maken, als mensen als materiaal worden behandeld en bewerkt, er dan 
noodzakelijk sprake is van geweld, aanranding en heerschappij.  
 
Volgens Arendt ligt de oorsprong van onze ervaring met instrumentaliteit in het 
maken: 
 

“Hier geldt inderdaad dat het doel de middelen rechtvaardigt; het doet zelfs 
meer, het produceert en organiseert ze. Het doel rechtvaardigt het geweld, de 
natuur aangedaan om het materiaal te winnen, zoals het hout het doden van de 
boom rechtvaardigt, en de tafel de vernietiging van het hout. Op dezelfde 
manier organiseert het eindproduct het werkproces zelf, beslist het over de be-
nodigde specialisten, de graad van samenwerking en het aantal assistenten of 
medewerkers. Vandaar dat alles en idereen hier beoordeeld wordt in termen 
van geschiktheid en bruikbaarheid voor het  verlangde eindproduct en van 
niets anders” (Arendt, 1999: 39). 

  
De doel-middel-logica blijft niet beperkt tot het afgewerkte product (waarvoor alles en 
iedereen een middel is); dit eindproduct wordt weer gebruikt om een ander doel te rea-
liseren. Zo verliest voor de homo faber alles zijn intrinsieke en onafhankelijke waarde; 
ieder ding heeft slechts nut als middel tot een hogergelegen doel. Als belichaming van 
het utilitarisme (dat volgens Arendt de filosofie van de homo faber kan worden ge-
noemd) raakt de homo faber gevangen in een oneindige keten van middelen en doelen. 
 
Arendt gaat uitvoerig in op het principe van de instrumentaliteit (1958: 131-144). Wat 
daarbij op het spel staat is niet instrumentaliteit als zodanig, “maar veeleer de veralge-
mening van de ervaring van het fabriceren, waarbij bruikbaarheid en nuttigheid uitge-
roepen worden tot de ultieme maatstaven, zowel voor de wereld als voor het leven van 
de handelende mensen die erin bewegen. Homo faber, zo blijkt, overschrijdt de gren-
zen van zijn activiteit vanaf het moment dat hij, onder het mom van utilitarisme, 
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beweert dat de instrumentaliteit even exclusief over het domein van de afgewerkte 
wereld heerst als over de activiteit waardoor alle dingen van de wereld tot stand 
komen. Deze veralgemening zal altijd de specifieke bekoring zijn van homo faber, ook 
al keert ze zich per slot van rekening tegen hem: te midden van de bruikbaarheid zal hij 
blijven zitten met zinloosheid (Arendt, 1999: 41). 
 
Het is juist in het handelen, de derde menselijke activiteit die Arendt analyseert, dat het 
leven van mensen betekenis krijgt, zij het vaak op tragische wijze. Dit handelen is de 
enige menselijke activiteit die zich rechtstreeks, en niet via dingen of materie, tussen 
mensen voltrekt; het komt voort uit de menselijke conditie van pluraliteit: het gegeven 
dat de wereld wordt bewoond door (verschillende) mensen en niet ‘de (gemiddelde, 
modale of standaard)mens’. 
 
The Human Condition bevat een scherpzinnige uiteenzetting over spreken en handelen. 
Hier, met name in de hoofdstukken V en VI, brengt Arendt een herwaardering tot stand 
van de politieke dimensie, dat wil zeggen het handelen en spreken in vrijheid, 
wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijk overleg. Omdat deze teksten de eigenheid 
van het handelen, alsmede de kwetsbaarheid en tegelijk veerkrachtigheid ervan in 
geïnstitutionaliseerde omgevingen zoals die van ’t Nieuwe Lloyd, zeer goed tot 
uitdrukking brengen, citeer ik Arendt hier uitvoerig. 
 
In de eerste plaats is het juist in het spreken en handelen dat mensen zichzelf onthullen, 
dat ze zich onderscheiden van elkaar en laten zien wie ze zijn. Wij handelen voorzover 
– want dit geldt noch voor het arbeiden noch voor het werken – wij op een 
persoonlijke, authentieke en zelf-onthullende wijze aan anderen verschijnen. Dan 
treden we, in de woorden van Arendt, met woord en daad de mensenwereld binnen. 
 
Handelen wil zeggen: een initiatief nemen, beginnen, iets aan de gang brengen. Han-
delen heeft het karakter van een interventie: het persoonlijk doorbreken en doen hape-
ren van de anonieme loop der gebeurtenissen, van de sociale orde. Het initiërende 
karakter van spreken en handelen, maakt dit spreken/handelen, tegen de achtergrond 
van de bestaande orde, vreemd en onbegrijpelijk – terwijl tegelijk de handelende mens 
zich door zijn zelfonthulling laat kennen. Arendt verwoordt het wonder van het begin-
nen aldus: 
 

“Het ligt in het wezen van beginnen opgesloten dat een begin wordt gemaakt 
met iets nieuws dat niet vanzelfsprekend kan worden verwacht van, niet recht-
streeks en onvermijdelijk voortvloeit uit wat er ook aan vooraf mag zijn ge-
gaan. Dit karakter van het verrassend onverwachte dragen alle aanvangen en 
alle oorsprongen. […] Het feit dat de mens in staat is tot handelen, betekent dat 
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het onverwachte van hem kan worden verwacht, dat hij kan waarmaken wat in 
de hoogste mate onwaarschijnlijk is” (Arendt, 1958: 162). 

   
Waar homo faber heer en meester is over wat hij doet, heeft de handelende/sprekende 
mens juist geen vat op wat hij doet en waar dat toe leidt. Dat komt doordat hij zich als 
man van woord en daad, zoals Arendt hem noemt, beweegt in een web van intermen-
selijke betrekkingen: 
 

“Elke daad en elk nieuw begin valt in een reeds bestaand web, waar het deson-
danks een nieuw proces in gang zet, dat vele anderen zal beroeren, ook buiten 
de kring van diegene met wie de actor in direct contact komt. Aan dit reeds be-
staande web van menselijke relaties, met zijn strijdige verlangens en intenties, 
is het te wijten dat het handelen haast nooit zijn doel bereikt. En het is ook 
door dit medium en de onvoorspelbaarheid die ermee gepaard gaat, dat het 
handelen, gewild of ongewild, altijd verhalen produceert, zoals het werken on-
vermijdelijk tastbare dingen produceert. Deze verhalen kunnen dan worden 
vastgelegd in documenten en monumenten, verteld in de dichtkunst of de ge-
schiedschrijving, en bewerkt in alle soorten van materiaal. Zelf zijn ze echter 
van een totaal andere aard dan deze verdinglijkingen. Zij vertellen ons meer 
over hun subjecten, de ‘held’ in elk verhaal, dan gelijk welk product van de 
menselijke handen ooit kan vertellen over de meester die het  vervaardigde, en 
toch zijn het geen producten in de strikte zin van het woord. Alhoewel ieder-
een zijn eigen verhaal start, minstens zij eigen levensverhaal, is niemand er de 
auteur of producent van. En toch is het precies in deze verhalen dat de werke-
lijke betekenis van een menselijk leven zich uiteindelijk openbaart” (Arendt, 
1999:45). 

   
De intermenselijke aangelegenheden worden, doordat ze door niemand worden ge-
maakt, gekenmerkt door een buitengewone broosheid en onbetrouwbaarheid. Omdat 
we handelen in een netwerk van relaties, zijn de gevolgen van een daad in principe 
grenzeloos en onvoorspelbaar; elke daad kan een onvoorspelbare kettingreactie 
teweegbrengen; een ogenschijnlijk beperkte actie kan onvoorstelbaar verstrekkende 
gevolgen hebben door de wijze waarop andere actoren reageren. Handelend creëren we 
een ongekende wereld – in die zin is er in de intermenselijke aangelegenheden altijd 
sprake van blinde processen. 
Handelingsprocessen zijn echter niet alleen onvoorspelbaar, en daarmee grenzeloos en 
onbetrouwbaar, maar ook onomkeerbaar: een actor kan nooit ongedaan maken of ver-
nietigen wat hij heeft gedaan, ook al bevalt zijn daad hem bij nader inzien niet of blij-
ken de consequenties rampzalig te zijn. Arendt spreekt van de bijzondere taaiheid van 
het handelen, die schijnbaar in tegenspraak is met de broosheid van het handelen. 



94     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
 
De remedies die Arendt benoemt tegen de noodlottige combinatie van onvoorspelbaar-
heid en onomkeerbaarheid liggen binnen het bereik van het handelen zelf en zijn van 
politieke aard: het vermogen om beloften te doen en te houden is een mogelijke reme-
die tegen de onvoorspelbaarheid van het handelen, het vermogen om te vergeven ver-
licht de last van de onomkeerbaarheid van het handelen. 
 

“De twee remedies horen samen: het  vergeven verhoudt zich tot het verleden 
en draagt ertoe bij daden ongedaan te maken, terwijl het zich binden door be-
loften ertoe bijdraagt in de oceaan van toekomstige onzekerheid eilanden van 
zekerheid aan te leggen: zonder belofte zou er in de relaties tussen mensen 
nooit sprake kunnen zijn van enige continuïteit, laat staan van duurzaamheid. 
Werd ons nooit vergeven, werden wij nooit bevrijd van de gevolgen van wat 
wij gedaan hebben, dan was ons vermogen tot handelen als het ware beperkt 
tot één enkele daad, waarvan wij nooit zouden kunnen herstellen; wij zouden 
voor altijd de slachtoffers blijven van de gevolgen, niet zonder gelijkenis met 
de leerling-tovenaar, die de formule mist om de betovering te doorbreken. 
Werden wij nooit aan de vervulling van onze beloften gehouden, dan zouden 
wij nooit die graad van identiteit en continuïteit kunnen verwerven, die samen 
de ‘persoon’ produceren waarover een verhaal kan worden verteld” (Arendt, 
1999: 47). 

 
Het is belangrijk te benadrukken dat beide vermogens (tot beloften doen en vergeving 
schenken) onlosmakelijk verbonden zijn aan de conditie van pluraliteit, aan de aanwe-
zigheid en het handelen van anderen, “want niemand kan zichzelf vergeving schenken, 
en niemand kan zich verplicht voelen een belofte te houden die hij slechts aan zichzelf 
heeft gedaan” (Arendt, 1958: 219).  
Dit wil uiteraard niet zeggen dat de praktijk van vergeven en beloven, en daarmee van 
het in zekere mate (gezamenlijk) sturen van menselijk handelen en het realiseren van 
politieke vrijheid, ook vanzelf ontstaat in het handelen. Referend aan de in § 2.6 uit-
eengezette theorie van verschillende logische niveaus, zouden we kunnen stellen dat 
het vergeven en doen en houden van beloften een meta-handelen is ten opzichte van het 
handelen waarop het vergeven en beloven, met terugwerkende respectievelijk vooruit-
werkende kracht, betrekking hebben. 
 

Macht en de plaats van ontmoeting 
Zoals we hiervoor hebben gezien is aan het werken/maken inherent dat homo faber op 
soevereine wijze zijn materiaal bewerkt en dat dit (be)werken altijd in zekere zin 
gewelddadig en onterend is. Homo faber is “van begin tot eind heer en meester over 
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zijn doen en laten” (Arendt, 1958: 218); hij beschikt ongelimiteerd over zijn productie-
proces. Als homo faber bezit de mens dus een bepaald exclusief vermogen tot vervaar-
digen; met betrekking tot zijn productieproces heeft hij alle macht. In het werken vallen 
vrijheid en soevereiniteit in feite samen. 
 
Met betrekking tot het handelen, voor de mens van woord en daad, liggen de omstan-
digheden wat betreft soevereiniteit en macht fundamenteel anders. Aan het handelen is 
immers inherent dat het plaatsvindt in een web van wederzijdse afhankelijkheden – de 
conditie van het handelen is pluraliteit – en non-soevereiniteit is dus een gegeven. Juist 
door zich te engageren, door relaties te ontwikkelen en door gezamenlijk handelen – 
acting in concert – en door als het ware de non-soevereiniteit te omhelzen ontwikkelen 
en vergroten mensen (gedeelde) macht, vergroten ze hun capaciteit tot handelen en dus 
hun vrijheid in het sociale domein. 
 
Arend maakt een scherp onderscheid tussen enerzijds geweld of kracht en anderzijds 
macht. Geweld is van nature instrumenteel: een middel dat steeds door een hogergele-
gen doel moet worden geleid en gerechtvaardigd – dit is het instrumentele denken over 
geweld dat met name door Machiavelli is ontwikkeld. Macht daarentegen ligt buiten de 
doel-middelcategorie. Macht ontstaat als potentie steeds wanneer mensen samenkomen 
en tegelijk houdt het effectueren van macht de plaats van ontmoeting, de gezamenlijke 
ruimte, in stand: 
 

“Macht is wat het publieke domein, de potentiële ontmoetingsplaats voor han-
delende en sprekende mensen, in stand houdt. Het woord zelf duidt […] reeds 
het ‘potentiële’ karakter aan. Macht is altijd, zouden wij kunnen zeggen, 
potentiële macht en nooit een onveranderlijke, meetbare en betrouwbare 
grootheid als geweld of kracht. Is kracht de natuurlijke eigenschap van de 
enkeling, macht groeit tussen mensen wanneer zij gemeenschappelijk hande-
len, en slinkt weg zodra zij uiteengaan. Op grond van deze eigenaardigheid, 
die macht gemeen heeft met alle potentialiteiten, die slechts geëffectueerd 
maar nooit ten volle gerealiseerd kunnen worden, is macht tot op verwonder-
lijke hoogte onafhankelijk van materiële factoren, hetzij van getal, hetzij van 
middelen. 
[…] 
De enige absoluut onmisbare materiële factor voor het ontstaan van macht is 
het samenleven van mensen. Slechts waar mensen in een zo nauw contact met 
elkaar leven, dat de mogelijkheden tot handelen altijd aanwezig zijn, kan 
macht beklijven […]. Wat mensen bijeenhoudt wanneer het vluchtige moment 
van handelen voorbij is (dat wat wij tegenwoordig ‘organisatie’ noemen), en 
wat zij tegelijkertijd in stand houden door bijeen te blijven, is macht. En wie, 
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om welke redenen dan ook, zich isoleert en aan zulk samenzijn onttrekt, ver-
beurt daarmee macht en wordt machteloos, hoe groot zijn kracht en hoe geldig 
zijn redenen ook mogen zijn. 
Als macht meer was dan deze potentie, die ligt opgesloten in het samenzijn 
van mensen, als hij kon worden bezeten en toegepast als kracht, in plaats van 
afhankelijk te zijn van de altijd onberekenbare en slechts tijdelijke overeen-
stemming tussen de wensen en bedoelingen van velen, zou almacht een con-
crete menselijke mogelijkheid zijn. Want macht is, evenals handelen, onbe-
grensd. […] Zijn enige beperking ligt in het bestaan van andere mensen, maar 
dit is geen externe beperking, omdat macht wortelt in de menselijke conditie 
van pluraliteit. Daarom ook kan macht worden gedeeld zonder geringer te 
worden, ja, de wisselwerking van de machten kan, in het spel van zet en tegen-
zet, zelfs tot grotere macht leiden, althans zolang die wisselwerking haar 
mobiliteit behoudt en de posities niet zijn vastgelopen” (Arendt, 1958: 184-
185). 

 
Het onderscheid tussen arbeiden, werken en handelen en de uitwerking van het 
machtsbegrip stellen ons nu in staat om het in § 2.2 besproken concept agency beter te 
doordenken. Ik introduceerde dit agency begrip met een citaat van Giddens: 
 

“Agency refers not to the intentions people have in doing things but to their 
capability of doing those things in the first place (which is why agency implies 
power: cf. the Oxford English Dictionary definition of an agent, as ‘one who 
exerts power or produces an effect’). Agency concerns events of which an 
individual is the perpetrator, in the sense that the individual could, at any phase 
in a given sequence of conduct, have acted differently. Whatever happened 
would not have happened if that individual had not intervened” (Giddens, 
1984: 9). 

 
Agency en alles dat er inherent aan is – het vermogen om iets te doen, het uitoefenen 
van macht, het bewerkstelligen van een effect – zijn fundamenteel verschillend in de 
verschillende menselijke activiteiten die Arendt heeft onderscheiden: 
In het arbeiden, als animal laborans, heeft de mens de beschikking over zijn eigen 
lichaam, waarmee hij (als ‘loonslaaf’ of zzp’er) in zijn levensonderhoud voorziet. Als 
animal laborans is zijn vermogen om iets te doen onmiddellijk verbonden met de nood-
zaak om aan het einde van de maand de rente en aflossing op zijn  hypotheeklening te 
voldoen (en zo nog wat om op een bepaalde standaard te overleven). Zijn vrijheid als 
actor bestaat erin dat hij zijn brood op verschillende manieren kan verdienen, maar aan 
de noodzaak tot arbeiden kan hij niet ontkomen. 
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In het werken betekent agency, zoals we zagen, dat de actor als homo faber heer en 
meester is over zijn eigen doen en laten, en ook uitsluitend over zijn eigen doen en 
laten en het materiaal dat hij gebruikt, want kenmerkend voor werken is dat het in 
afzondering plaatsvindt. In het werken constitueert soevereiniteit het vermogen om een 
duurzaam ding tot stand te brengen; de makende mens bezit macht en daarin ligt zijn 
agency. De homo faber kan met recht zeggen dat het duurzaam product dat hij heeft 
gemaakt zonder hem niet tot stand zou zijn gekomen – agency is aanwijsbaar en indi-
vidueel. 
In het handelen daarentegen kan de actor aanwijsbaar iets initiëren – waardoor hij ook 
onthult wie hij is, in deze zin is agency in het handelen het meest persoonlijk –, maar in 
het complexe web van sociale betrekkingen krijgt zijn daad eerste betekenis via het 
handelen van anderen. Non-soevereiniteit, afhankelijkheid van anderen, kenmerkt de 
vrijheid en de capaciteit tot handelen. Voor de man van woord en daad is macht een 
collectieve potentie; hij bezit zelf geen macht, maar zijn agency is er juist in gelegen 
dat hij, door initiatieven te ontplooien, deel heeft aan de vorming en uitoefening van 
macht. In het domein van het (politieke) handelen is macht de multiplier van agency op 
collectief niveau. 
 
In deze studie trachten we onder meer om de betekenis van de (relatieve) vreemdeling 
of buitenstaander in ’t Nieuwe Lloyd. Daarbij zullen we ons rekenschap moeten geven 
van het gegeven dat deze buitenstaander als het ware in verschillende hoedanigheden 
en op verschillende wijzen als actor of agent kan optreden en effecten kan bewerkstel-
ligen.  
 
Macht, de mogelijkheid temidden van mensen om te creëren, is dus ingebed in het 
samenkomen van mensen en het effectueren van macht constitueert tegelijk menselijk 
samenleven. De plaats van de ontmoeting, de ruimte in-between, moet volgens Arendt 
dan ook worden gekoesterd: 
 

“Macht houdt het publieke domein en de plaats van de ontmoeting in stand, en 
is als zodanig het levenssap van het menselijk kunstproduct, waaraan is ont-
nomen wat tenslotte zijn raison d’être uitmaakt wanneer het niet langer het 
schouwtoneel vormt van handelen en spreken, de omraming van het netwerk 
van menselijke aangelegenheden en betrekkingen, alsmede van de levens-
verhalen die zich daarin afspelen. De wereld zou, wanneer de mensen er niet 
met elkaar over spraken en er hun tehuis in vonden, geen menselijk kunst-
product zijn, maar een losse verzameling dingen zonder samenhang, waaraan 
ieder afzonderlijk individu al dan niet nog een of ander nieuw ding zou kunnen 
toevoegen, en de menselijke aangelegenheden zouden, zonder de behuizing 
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van het menselijk kunstproduct, even grillig, even doelloos en onzeker zijn als 
het rondzwerven van nomadenstammen” (Arendt, 1958: 188). 

 
Deze plaats van ontmoeting, het complex van onderlinge relaties, is iets geheel anders 
dan een vlekkeloos geregeld geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den, dat doorgaans juist het vrije handelen van mensen inperkt. Arendt heeft juist ge-
waarschuwd voor de vrijheidsbeperking die een nauwgezet georganiseerde orde te-
weegbrengt doordat het (initiërend en onberekenbaar) handelen van individuen, en 
zeker van vreemdelingen, er als overbodig, storend en bedreigend wordt ervaren; strak 
organiseren doet de publieke ruimte juist vaak verdampen. 
Zo bezien is het belangrijk om alertheid en gevoeligheid te ontwikkelen, die ons in 
staat stellen om het moment te herkennen waarop in een bepaalde, meer of minder 
geïnstitutionaliseerde, negotiated and negotiating order aanslagen worden gepleegd op 
de plaats van ontmoeting, de vrijheid van handelen en de doorgaande collectieve 
machtsvorming. Arendt reikt een conceptueel kader aan om dergelijk ‘geweld’ te 
duiden en te beoordelen. 
 
Meer in het algemeen kunnen we Arendts gedachtengoed, in het bijzonder inzake 
maken en handelen, gebruiken om te verstaan hoe actoren impliciet werkelijkheden 
structureren volgens een bepaalde logica – als homo faber en/of handelend als een man 
van woord en daad? – en hoe dat doorwerkt in een bepaald domein, in casu ’t Nieuwe 
Lloyd.  
Het concept werken/maken vraagt onze aandacht voor de stabiliserende werking van 
artefacten – een gebouw, de inrichting van afdelingen en werkplekken, een plan-
ning&control-cyclus, uniformen, beleidsplannen, protocollen etcetera – in het mense-
lijk samenleven. Het scherpt onze zintuigen voor de specifieke bekoringen van deze 
menselijke activiteit: de instrumentaliteit, de hoge mate van controle, de herkenbaar-
heid van het eindproduct als performance van zijn maker, de onafhankelijkheid van 
andere gelijkwaardige, vrije mensen (human resources kunnen natuurlijk een rol spelen 
in het fabricageproces). Met name waar grote belangen op het spel staan, lijken de 
“zwakheden” van het handelen, met name zijn onvoorspelbaarheid en onomkeerbaar-
heid, het voor actoren verleidelijk te maken hun interactie te organiseren door er ele-
menten van de logica van het maken in te incorporeren. 
 
Toegespitst op ’t Nieuwe Lloyd – binnen de contexten van DJI, maar ook in verband 
met andere contexten – roept het werk van Arendt fundamentele vragen op: Kunnen we 
het hele instituut van de straftoepassing – alle inrichtingen, medewerkers en andere 
resources, processen, systemen en infrastructuur – verstaan als een ‘maakproces’, als 
een enorme vlekkeloos functionerende machine, waarover de politiek verantwoordelijk 
minister “heer en meester” is? Betekent het instituut van de ministeriële verantwoorde-
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lijkheid immers niet dat men  DJI zoveel mogelijk overeenkomstig de logica van het 
werken zou moeten inrichten? Maar hoe verhouden het verschijnsel van de medezeg-
genschap en de zogenoemde autonomie van professionals (om maar eens wat te noe-
men) zich dan tot een te verwachten behoefte aan voorspelbaarheid, beheersing en 
controle? En kan zo’n menselijke machine, een dwangorganisatie, waarin alle mensen 
ondergeschikt zijn gemaakt aan het doeltreffend en doelmatig verloop van het produc-
tieproces, bestaan in een samenleving, waar individuen in hoge mate autonomie van 
handelen claimen? Kunnen we DJI dan vooral verstaan als een hybride fenomeen: een 
combinatie van maken en handelen? Hoe kunnen we de loop der gebeurtenissen in ’t 
Nieuwe Lloyd begrijpen als het verrassende resultaat van het samenspel van maken en 
handelen? Ik kom op deze en verwante kwesties terug in de komende hoofdstukken, 
waarin de contexten, de omstandigheden, de gebeurtenissen en de zingevingsmecha-
nismen in ’t Nieuwe Lloyd centraal staan.  
 
 

2.8 Enige methodologische opmerkingen 
 
Door middel van deze studie trachten we de gebeurtenissen met betrekking tot ’t 
Nieuwe Lloyd in de jaren 2002, 2003 en 2004 te verstaan als een sociaal geconstrueerd 
proces van verandering en verstarring. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit 
naar de werking van ‘het vreemde’ in dat proces. Enerzijds vermoed ik dat de loop der 
gebeurtenissen mede wordt bepaald door het doen en laten van een relatieve buiten-
staander, een vreemdeling, in de positie van algemeen directeur ad interim van ’t 
Nieuwe Lloyd: wordt dat vermoeden bij nadere beschouwing bevestigd en, zo dat het 
geval is, hoe draagt die vreemdeling dan bij aan het produceren van sociale werkelijk-
heden? Anderzijds onderzoeken we hoe ‘het vreemde’ – in de woorden van Bauman: 
het ambivalente – in deze casus wordt geproduceerd.  
Om één en ander uit te zoeken maak ik gebruik van verschillende theorieën en con-
cepten, die ik hiervoor op eclectische wijze heb uiteengezet. Steeds beweeg ik mij – als 
men het tastend en meanderend (onder)zoeken , observeren, denken en redeneren mag 
beschouwen als een zich bewegen – binnen de, niet zo scherp afgebakende, grenzen 
van het (sociaal) constructivistische of interpretatieve paradigma. 
 
Hoe nu ben ik in de gegeven omstandigheden – obstakels vermijdend en de mogelijk-
heden die zich soms aandienen zo goed mogelijk benuttend – te werk gegaan? Hoe heb 
ik, in de eerste plaats, toegang gekregen tot deze casus? Hoe heb ik mij gepositioneerd, 
data verzameld, het vertrouwen van actoren gewonnen, en geprobeerd inzicht te krijgen 
in de interne logica van hun gedachten? Wat is de status van het verzamelde 
onderzoeksmateriaal en wat zijn de beperkingen die inherent zijn aan de gehanteerde 
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onderzoeksstrategie en aan het materiaal? Deze en aanverwante methodologische 
vragen zijn aan de orde in deze paragraaf. Daarbij is het uitgangspunt: aan de vruchten 
herkent men de boom. Met andere woorden: de wijze waarop het onderzoek – de case 
study – is uitgevoerd wordt in de eerste plaats zichtbaar in de presentatie van het 
materiaal en de interpreterende analyse ervan in de hierna volgende hoofdstukken. 
Daarop vooruitlopend maak ik hier enige opmerkingen van methodologische aard. 
 

1. ’t Nieuwe Lloyd: een unieke casus – een hybride case study 
In het voorwoord tot deze studie heb ik uiteengezet hoe mijn verwondering over de 
functie en betekenis van interim managers, als representanten van ‘het vreemde’ in 
organisaties, tenslotte heeft geleid tot een onderzoeksvraag met betrekking tot stagnatie 
en verandering in RIJ ’t Nieuwe Lloyd, mede in verband met de aanwezigheid van een 
relatieve buitenstaander in de rol van algemeen directeur ad interim.  
Terwijl ik de casus ’t Nieuwe Lloyd – in eerste instantie als één van enkele instrumen-
tal case studies over de veranderkundige betekenis van buitenstaanders – bestudeer, 
ontvouwt zich een dynamica, die qua veranderkundige complexiteit, maatschappelijke 
impact en menselijke tragiek mijn aanvankelijke onderzoeksvraag overstijgt. Er ont-
staat gaandeweg een intrinsieke belangstelling voor de casus ’t Nieuwe Lloyd. 
De case study ’t Nieuwe Lloyd, die ik in deze studie presenteer, heeft zodoende een 
hybride karakter. Enerzijds is het een intrinsic case study: een case study, waarin ik als 
zodanig en intrinsiek geïnteresseerd ben en die ik als geheel, als “a specific, a complex, 
functioning thing” (Stake, 1995: 2) wil verstaan. Anderzijds is het een instrumental 
case study: de case study dient om inzicht te ontwikkelen in mijn onderzoeksvraag met 
betrekking tot de productie van stagnatie en verandering in relatie tot de inzet van een 
relatieve buitenstaander; de onderzoeksvraag is leidend bij het ontwerpen, uitvoeren en 
presenteren – activiteiten die in een iteratief proces plaatsvinden – van de case study. 
Het instrumentele karakter van de case study toont zich met name in het destilleren van 
thema’s uit het onderzoeksmateriaal (observaties, gesprekken etcetera), waarop ik 
aanstonds nader inga.46 

                                                        
46 Het onderscheid tussen intrinsic case studies en instrumental case studies is van Robert E. 
Stake (1995, 2000). Stake onderscheidt daarnaast collective case studies: “instrumental study 
extended to several cases” (Stake, 2000: 437). Van een intrinsic case study is bij Stake sprake 
“if it is undertaken because, first and last, the researcher wants better understanding of this 
particular case. Here, it is not undertaken primarily because the case represents other cases or 
because it illustrates a particular trait or problem, but because, in all its particularity and 
ordinariness, this case itself is of interest. The researcher at least temporarily subordinates other 
curiosities so that the stories of those “living the case” will be teased out. The purpose is not to 
come to understand some abstract construct or generic phenomenon” (2000: 437). Stake noemt 
een case study instrumental “if a particular case is examined mainly to provide insight into an 
issue or to redraw a generalization. The case is of secondary interest, it plays a supportive role, 
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Mijn inzet is om in de volgende hoofdstukken recht te doen aan het unieke en com-
plexe karakter van de casus’t Nieuwe Lloyd, aan zijn specifieke inbeddingen in ver-
schillende contexten, de betekenis van de verschillende actoren, hun meervoudige ver-
houdingen, hun perspectieven op de gebeurtenissen. Tegelijk ‘gebruik’ ik deze casus 
om meer inzicht te ontwikkelen in het vraagstuk van de buitenstaander in relatie tot 
stagnatie en verandering. Daarbij dient te worden bedacht dat generaliserende conclu-
sies ten aanzien van dit vraagstuk buiten het bereik van een case study liggen. In een 
case study gaat het om het bijzondere, het unieke complex van inhoud en proces in de 
casus:  
 

“The real business of case study is particularization, not generalization. We 
take a particular case and come to know it well, not primarily as to how it is 
different from others but what it is, what it does. There is emphasis on unique-
ness, and that implies knowledge of others that the case is different from, but 
the first emphasis is on understanding the case itself” (Stake: 1995: 8). 

 

2. ’t Nieuwe Lloyd: verschillende interpretaties (multiple reali-
ties) 
De casus is niet alleen uniek, de casus is ook meervoudig, althans voor wie kijkt in 
meervoud. Met andere woorden: dé casus bestaat niet, er zijn verschillende interpreta-
ties, verschillende verhalen. En dat zijn zowel interpretaties van de casus, verhalen 
over de casus, als interpretaties en verhalen in de casus, interpretaties en verhalen door 
middel waarvan actoren de casus gaandeweg produceren – en zichzelf als actor mani-
festeren. Vanuit een sociaal constructivistisch perspectief zijn wij vooral geïnteresseerd 
in de wijze waarop actoren werkelijkheden in de casus produceren, en daarom trachten 
we inzicht te ontwikkelen in de aan hun handelen ten grondslag liggende ‘productie-
regels’: de typerende en patroonmatige interpretaties, de innerlijke logica van hun 
denken, hun probleemdefinities, hun cultural knowledge map (Sackmann, 1991: 38-
39), hun referentiekaders (Weick, 1995: 109-111). Mede op basis van deze niet zicht-
bare, meer of minder collectieve, sturende cognitieve en talige structuren, in zoverre 
deze worden getoond in conversaties, kom ik tot mijn interpretaties van de gebeurtenis-

                                                                                                                                             
and it facilitates our understanding of something else. The case still is looked at in depth, its 
contexts scrutinized, its ordinary activities detailed, but all because this helps the researcher to 
pursue the external interest. […] Because the researcher simultaneously has several interests, 
particular and general, there is no line distinguishing intrinsic case study from instrumental; 
rather, a zone of combined purpose separates them” (2000: 437). Ook in deze studie combineer 
ik een allengs gegroeide belangstelling voor de casus an sich met een speurtocht naar inzicht in 
de raadselachtige werking van de buitenstaander in verband met stagnatie en verandering.  
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sen in ’t Nieuwe Lloyd. Interpretaties van actoren behoren dus tot het onderzoeksmate-
riaal; in combinatie met ander onderzoeksmateriaal vormen ze de basis voor de inter-
pretaties, de beweringen, van de onderzoeker. 
 
Tegelijkertijd zijn de interpretaties en verhalen van actoren in de casus, als knowledge-
able agents (Giddens, 1984: xxiii), hun eigen interpretaties van de casus. Vaak, en in 
ieder geval in deze studie, zijn die interpretaties afwijkend van die van de onderzoeker, 
en als zodanig zijn ze ook interessant. Daarom tracht ik in de volgende hoofdstukken 
niet alleen mijn eigen interpretaties te ontwikkelen van de gang van zaken in ’t Nieuwe 
Lloyd, maar ook, met name door weergave van soms lange citaten, alternatieve 
interpretaties van actoren door te geven: 
 

“We try hard to understand how the actors, the people being studied, see 
things. Ultimately, the interpretations of the researcher are likely to be empha-
sized more than the interpretations of those people studied, but the qualitative 
case researcher tries to preserve the multiple realities, the different and even 
contradictory views of what is happening” (Stake, 1995: 12). 

 

3. Inzichten in plaats van causale verklaringen 
Hoe produceren mensen in en rondom ’t Nieuwe Lloyd in interactie stagnatie en ver-
andering, mede onder invloed van de inzet van een externe algemeen directeur ad inte-
rim? Wat is de aard en reikwijdte van de antwoorden op deze onderzoeksvraag, het 
karakter van de interpretaties, die ik door middel van deze studie wil ontwikkelen? 
 
Het gaat mij níet zozeer om het ‘vinden’ of ‘aantonen’ van (causale) verklaringen, 
maar vooral om het verstaan van de – veranderende? complexe? dubbelzinnige? – 
samenhang tussen gebeurtenissen, (taal)handelingen, contexten, en sensemaking 
actors. Ik ben op zoek naar (experientieel) inzicht in het proces van sociale constructie 
van stagnatie en verandering in ’t Nieuwe Lloyd en van de sociale productie van en 
door de vreemdeling. Dit onderscheid tussen onderzoek gericht op verklaringen en 
onderzoek gericht op inzicht is onder meer verwoord door Georg Henrik von Wright in 
zijn boek Explanation and Understanding: 
 

“Practically every explanation, be it causal or teleological or of some other 
kind, can be said to further our understanding of things. But “understanding” 
also has a psychological ring which “explanation” has not. This psychological 
feature was emphasized by several of the nineteenth-century antipositivist 
methodologists, perhaps most forcefully by Simmel who thought that under-
standing as a method characteristic of the humanities is a form of empathy or 
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re-creation in the mind of the scholar of the mental atmosphere, the thoughts 
and feelings and motivations, of the objects of his study […] Understanding is 
also connected with intentionality in a way that explanation is not. One under-
stands the aims and purposes of an agent, the meaning of a sign or symbol, and 
the significance of a social institution or religious rite. This intentionalistic 
[…] dimension of understanding has come to play a prominent role in more 
recent methodological discussion” (1971: 6).  

 
Inzichten, met name inzichten in intenties en betekenissen, zijn niet alleen diepgaander 
dan verklaringen, zoals Von Wright betoogt, maar tegelijk ook minder dwingend en 
wetmatig – en daarom wellicht minder aantrekkelijk vanuit een verlangen naar beheer-
sing en controle. Juist vanwege het in de werelden van management en organisatie 
nogal woekerende streven naar beheersing en controle, hecht ik er aan op te merken dat 
deze studie geen afhankelijkheden of verbanden van causale aard vermag te genereren. 
De vrijheid die inherent is aan het intermenselijke handelen sluit causaliteit – het, onder 
bepaalde condities, noodzakelijk volgen van iets op iets anders volgens een bepaalde 
wetmatigheid – in de sociale werkelijkheid uit. De kern van het menselijke handelen, 
althans vanuit ontwikkelingsperspectief bezien, is nu juist dat mensen te allen tijde iets 
absoluut nieuws kunnen beginnen, een initiatief kunnen nemen, dat niet op wetmatige 
wijze voortvloeit uit hetgeen voorafging (Arendt, 1958: 162; zie ook § 2.7). In de 
sociale wereld gaat het daarom niet over oorzaak en gevolg, maar over onderlinge 
verbanden in het dynamische netwerk van betrekkingen tussen (in vrijheid en beper-
king) handelende mensen. Het zijn dergelijke niet-causale verbanden in de gebeurtenis-
sen in ’t Nieuwe Lloyd, waarin ik inzicht wil krijgen – daarbij is het unieke en contin-
gente karakter van de casus geen ruis, maar juist essentieel.     
 

4. Twee routes om van deze case study te leren    
Hoe valt er iets te leren van de studie, het unieke en bijzondere karakter ervan in aan-
merking nemende, voor lezers die niet in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de 
inmiddels opgeheven justitiële jeugdinrichting ’t Nieuwe Lloyd? Ik denk, mij baserend 
op onder andere Polanyi (1962), Geertz (1983), Kolb (1984), Yin (1994) en Stake 
(1995, 2000), dat deze lezers op twee manieren iets kunnen leren van deze case study 
en ik heb getracht beide leerroutes te faciliteren in de navolgende hoofdstukken. 
 
Wij leren in de eerste plaats met behulp van zogenaamde expliciete, propositionele 
generalisaties. Wij nemen de (beargumenteerde of althans plausibel lijkende) 
stellingen, beweringen of theorieën van bepaalde leermeesters, auteurs of anderen over. 
Daarnaast leren en generaliseren mensen vanuit hun ervaringen. Stake spreekt in dat 
geval over “naturalistic generalizations, as different from explicated (propositional) 



104     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
generalizations” (1995: 85). Stake wijst er op dat mensen ook kunnen leren van 
andermans ervaring, wanneer zij als het ware in de schoenen van die ander kunnen 
staan: een plaatsvervangende ervaring: 
 

“Naturalistic generalizations are conclusions arrived at through personal 
engagement in life’s affairs or by vicarious experience so well constructed that 
the person feels as if it happened to themselves” (1995: 85).    

 
In de hierna volgende hoofdstukken presenteer ik daarom enerzijds mijn eigen inter-
pretaties en beweringen – propositional generalizations – en geef ik anderzijds input, 
op basis waarvan de lezer hopelijk tot eigen interpretaties kan komen – naturalistic 
generalizations.     
 

5. Lagen in het onderzoek 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden worden drie lagen in de realiteit (als sociale 
constructie) onderzocht en met elkaar in verband gebracht: 
 
1. de sociale werkelijkheden in de loop der tijd, zijnde constructies (of interpretaties) 

die in interactie tussen actoren tot stand komen: het niveau van ervaren sociale 
werkelijkheden; 

2. de dynamica van betrekkingen, waarbinnen actoren met elkaar interacteren en 
zodoende sociale werkelijkheden produceren: niveau van interactie of sociaal 
handelen; 

3. de cognities van actoren, hun wijze van redeneren over de casus, die ik 
veronderstel leidend te zijn voor hun handelen: het niveau van cultural knowledge 
(Sackmann, 1991: 34). 

 
Onderzoeksmateriaal aangaande de eerste en tweede laag – de waargenomen uitkom-
sten van handelen en het niveau van sociale interactie – kan worden aangeboord door 
het verloop van gebeurtenissen te volgen. Geconstrueerde realiteiten en gedrag zijn 
zichtbaar.47 De derde laag – het niveau van betekenisgeving en meer of minder collec-

                                                        
47 Niet alle uitkomsten van sociaal handelen en zeker niet al het handelen is altijd voor iedereen 
waarneembaar. De Ruijter (2000: 12-13) spreekt in dit verband over de “gelaagdheid van de 
werkelijkheid”, waarmee hij doelt op het gegeven dat sommige zaken en processen zich 
onttrekken aan het zicht van sommige toeschouwers en sommige actoren. Om deze gelaagdheid, 
in de zin van meer of minder zichtbaarheid, nader te benoemen maken veel auteurs gebruik van 
de aan de theaterwereld ontleende begrippen podium (frontstage), coulissen (backstage) en 
kleedkamer (under the stage). Uiteraard is dit ook weer een “cognitive structuring device” 
(Sackmann, 1991: 34): een hulpmiddel om, al spelend, te ordenen en betekenis te verlenen. 
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tieve zingevingsmechanismen of ‘productieregels’ – bevindt zich als het ware onder de 
oppervlakte en vraagt als zodanig om intensiever onderzoek, met name door middel 
van kwalitatieve interviews. In die interviews wordt soms getoond hoe actoren cogni-
ties en redeneringen gebruiken om vat te krijgen op de wereld om hen heen en om hun 
leven en de werelden waarin zij leven te ordenen (Alvesson, 2003; Alvesson & Deetz, 
2000).  
Om toe te lichten waarnaar we in deze zogenaamde derde laag op zoek zijn, citeer ik 
hier uit Sonja Sackmanns Cultural Knowledge in Organizations: Exploring the 
Collective Mind: 
 

“In the tradition of the cognitive perspective, the sense-making mechanisms 
are of particular interest, and they are those mechanisms that organizational 
members use to attribute meaning to events. These mechanisms include the 
standards and rules for perceiving, interpreting, believing, and acting that are 
typically used in a given cultural setting. Within this perspective artifacts and 
behavioral manifestations are considered expressions of culture. These expres-
sions are located at the visible surface level while their meanings are below the 
surface level. Their understanding requires an inquiry into the underlying 
processes of sense-making. 
Based on the underlying commonalities of these sense-making mechanisms, 
the essence of culture can be conceptualized as the collective construction of 
social reality. Sense making is a complicated, holistic process in which per-
ception, existing knowledge, and judgments interact with each other. These, in 
turn, influence actions, perceptions, judgments, and thinking” (Sackmann, 
1991: 33). 

 
Zingevingsmechanismen kunnen we beschouwen als emotioneel geladen en onderling 
verbonden cognities, die mensen gewoontegetrouw, op vanzelfsprekende en 
stilzwijgende wijze en vaak onbewust hanteren in hun handelen, waarnemen, denken 
en voelen. Deze cognities hebben volgens Sackmann betrekking op een viertal aspecten 
of categorieën van de werkelijkheid: beschrijvingen (“what is”), werkwijzen (“how”), 
voorschriften (“should”), en oorzaken (“why”) (ibid: 34-39).  
De inhoud van deze beschrijvingen, werkwijzen, voorschriften en oorzaken ontwikkelt 
zich in de loop der tijd: mensen passen hun culturele cognities aan in processen van 
sociale interactie en, zoals met name Weick (1995) heeft beargumenteerd, op basis van 

                                                                                                                                             
Rekening houdend met de gelaagdheid van de werkelijkheid, zal de onderzoeker zich ook door 
middel van interviews laten informeren over hetgeen zich buiten zijn blikveld heeft voorgedaan 
of voordoet. Daarbij is uiteraard relevant dat gebeurtenissen altijd worden gerapporteerd als 
onderdeel van het proces van betekenisgeving van de rapporteur – behorend tot wat ik de derde 
laag noem.     
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hun ervaringen. In een longitudinale studie, waarin we geïnteresseerd zijn in processen 
van verandering en stagnatie, trachten we inzicht te krijgen in het ontstaan, de verande-
ring en de stolling van culturele cognities in de loop der tijd en in een bepaalde context 
en/of rondom een bepaald vraagstuk. 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvraag is het van belang om de wisselwerking 
tussen de drie onderscheiden lagen in de realiteit te duiden, rekening houdend met de 
dynamica en variëteit op alle niveaus.   
     

6. Fasen in het onderzoek 
In deze studie bestaat het onderzoeksontwerp ruwweg uit een iteratief proces, waarin ik 
de volgende zes fasen onderscheid: 
 
1. toegang verkrijgen, positioneren en contracteren; 
2. dataverzameling: insider cultural knowledge genereren + eigen observaties ‘verza-

melen’ + contextdata verzamelen + gebeurtenissen en handelingen registreren; 
3. het destilleren van thema’s uit de data; 
4. deze thema’s verder exploreren en ontwikkelen tot interpretaties; 
5. het verder onderzoeken van de houdbaarheid van de verschillende interpretaties, 

die het scherpste experiëntieel inzicht bieden;  
6. het analyseren en opnieuw analyseren van alle beschikbare data. 
 
Dit iteratieve proces wordt in belangrijke mate bepaald door een drietal omstandighe-
den – met andere woorden: het gehanteerde onderzoeksontwerp is het antwoord van de 
onderzoeker op de volgende omstandigheden: 
 
• ‘De casus ’t Nieuwe Lloyd’ ondergaat een aantal verrassende gedaanteverwisse-

lingen en wordt gekenmerkt door veel hektiek. Deze onverwachte gedaanteverwis-
selingen en hektiek komen in de volgende hoofdstukken uitvoerig aan de orde.48 Ik 
volsta hier met op te merken dat (1) de periode van interventie door middel van 
een derde – ik doel op interim manager Pim van Rijsenburg – tegen aller verwach-
ting in niet 1,5 jaar, maar 3 jaar duurt, (2) de bemoeienis van de ambtelijke en 
politieke top veel intensiever is dan zich aanvankelijk laat aanzien, (3) nieuwe 
actoren toetreden en (4) ‘de casus’ als het ware in een ander speelveld terechtkomt. 

                                                        
48 Men kan zich uiteraard de vraag stellen of de gedaanteverwisselingen en hektiek, waarmee de 
onderzoeker zich geconfronteerd ziet, duiden op fundamentele veranderingen of dat ‘slechts’ 
sprake is van heftige schijnbewegingen en schijnveranderingen (Plus ça change, plus c’est la 
même chose). Deze vraag komt in de hoofdstukken 6, 7 en 8 nader aan de orde. 
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Iedere casus is een sociale constructie en kan worden beschouwd als een case of 
becoming die gaandeweg door actoren wordt geproduceerd. In die zin is deze casus 
niet verschillend van andere sociaal geconstrueerde werkelijkheden. Nochtans 
maakt men als onderzoeker aannames over het verloop van gebeurtenissen, 
betrokken spelers en dergelijke, en uitgaande van deze aannames maakt men 
planningen en afspraken. In dit geval blijken mijn aannames en verwachtingen 
telkenmale te worden achterhaald door het werkelijk verloop van gebeurtenissen, 
waardoor, met name in de loop van 2004, het werk aan deze case study soms 
moeilijk te combineren is met andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden. 
In veel kwalitatief empirisch onderzoek trachten onderzoekers dieper door te 
dringen tot hun object van onderzoek, dat als zodanig niet wezenlijk verandert 
(zoals men schillen van een ui afpelt). Tijdens deze studie tracht ik ook dieper door 
te dringen in processen van sociale constructie in de casus, maar wijzigen de 
condities voor deze onderzoeksexercitie dramatisch. 

• De mate van conflictescalatie is in de tweede helft van de onderzochte periode zo 
hoog, dat dit de beschikbaarheid van verschillende actoren voor het onderzoek 
vermindert en de mogelijkheden tot dataverzameling beperkt. Sommige (bepa-
lende) actoren zijn verwikkeld in wat zij zelf typeren als “een persoonlijk gevecht” 
of  “een vuile oorlog”. Zij hebben vaak weinig tijd en lust om hun handelingen en 
zienswijzen met de onderzoeker te delen. De onderzoeker probeert als buitenstaan-
der de conflicten te beschouwen en te analyseren; tegelijk kunnen de conflicte-
rende partijen op een gegeven moment ook de onderzoeker niet buiten hun con-
flicten zien. In die zin ben ik tegen wil en dank tot op zekere hoogte onderdeel van 
alomvattende conflicten (die met name in hoofdstuk 6 uiteengezet worden). 

• Deze studie wordt ondernomen naast een, vaak ongeregelde, baan en naast het 
gezins- en familieleven van de onderzoeker. Bovendien werk ik aanvankelijk aan 
verschillende case studies, zoals ik in het voorwoord van deze studie heb beschre-
ven. De uitdaging is om stapsgewijs dataverzameling en interpretatie-ontwikkeling 
zo goed mogelijk gestalte te geven, rekening houdend met de hiervoor genoemde 
kenmerken van het onderzoeksobject, zonder mijn verantwoordelijkheden op 
andere belangrijke levensterreinen volledig te verzaken. Tegenover de, als gevolg 
van tijdsgebrek onvermijdelijke, trade-offs staan de mogelijkheden van multipele 
inclusies van de onderzoeker (zie § 1.5).    

 
Temidden van deze schuivende panelen is de case study uitgevoerd. De genoemde zes 
fasen, die op ieratieve wijze zijn doorlopen, licht ik kort toe: 
 
De ‘eerste’ fase van toegang verkrijgen, positioneren en contracteren is voortdurend 
aan de orde in de periode, waarin het onderzoeksmateriaal wordt verzameld, ruwweg 
van voorjaar 2003 tot medio 2005. Uiteraard moet in eerste instantie (via interim 
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manager Pim van Rijsenburg) toestemming worden verkregen van de sectordirecteur 
Justitiële Jeugdinrichtingen om de studie uit te voeren, maar ook nadat die toe-
stemming is verkregen is het steeds opnieuw een uitdaging om actoren ertoe te verlei-
den om, vaak als vertrouwelijk en persoonlijk gepercipieerde, informatie te delen, 
enkele uren met de onderzoeker te spreken en dan ‘het achterste van hun tong te laten 
zien.’ Velen zitten er niet op te wachten om de interne logica van hun gedachten te 
onthullen. Dat geldt a fortiori vanaf eind 2003, wanneer conflicten allengs meer escale-
ren. Dan wordt het voor sommige actoren steeds onaantrekkelijker om zich in de kaart 
te laten kijken. Wat betreft mijn toegang tot de antagonisten in de conflicten, met name 
Daan de Groot en Pim van Rijsenburg, wordt ik in 2004 gedwongen om afwegingen en 
keuzes te maken: om betekenisvolle conversaties te kunnen (blijven) voeren met de 
sectordirecteur en de algemeen directeur ad interim en vertrouwelijke informatie te 
ontvangen, is het noodzakelijk om geen gesprekken meer te voeren met OR-voorzitter 
De Groot – methodologisch en persoonlijk een lastige, en ook aanvechtbare, afweging, 
maar alle alternatieve strategieëen zouden minder onderzoeksmateriaal opleveren. 
 
In het algemeen benadruk ik voortdurend mijn belangenloosheid en onafhankelijke 
positionering (in relatie tot de inhoudelijke en relationele structurering in de casus). Ik 
positioneer mijzelf als een betrokken buitenstaander, begaan met het lot van mijn 
gesprekspartner, geïnteresseerd in zijn of haar ervaringen en zienswijzen, maar niet als 
een bondgenoot.     
 
In de fase van dataverzameling worden talrijke documenten (protocollen ten behoeve 
van de primaire processen in justitiële jeugdinrichtingen, ambtelijke notities aan de 
minister, rapporten van ‘externen’, juridische dossiers, e-mailberichten, etcetera) 
bestudeerd, worden observaties gedaan in de inrichting (en vervolgens vastgelegd in 
logboeknotities), worden gebeurtenissen en handelingen van actoren bijgehouden in 
een chronologisch overzicht en worden 41 conversaties of kwalitatieve interviews ge-
voerd, waarvan 4 met twee actoren tegelijkertijd. In totaal sprak ik met 23 verschil-
lende actoren, meestal ongeveer twee uur per conversatie.  
Gesprekspartners worden primair geselecteerd op basis van een drietal uitgangspunten: 
• de mate van insider knowledge waarover hij of zij vermoedelijk beschikt; 
• agency (de mate waarin een actor gebeurtenissen vermag te beïnvloeden); 
• de (verwachte) variëteit (in hoeverre denkt en redeneert hij of zij anders dan andere 

gesprekspartners?).  
 
Verslagen, hoofdzakelijk bestaande uit citaten, van 800 tot 2.000 woorden, worden 
binnen enkele dagen na een conversatie ter accordering aan de gesprekspartner(s) 
voorgelegd. In § 6.3 is zo’n gespreksverslag nagenoeg onverkort weergegeven. 
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Vaak worden in het gespreksverslag enkele vervolgvragen ingevoegd. Zodoende tracht 
ik meer zicht te krijgen op bepaalde aspecten en thema’s, die tijdens het gesprek zelf 
onvoldoende tijd en aandacht konden krijgen. In sommige gevallen leidt dat ertoe dat 
de conversatie als het ware op papier wordt gecontinueerd. Een voorbeeld van zo’n 
‘verlengde gedachtenwisseling’, in casu met interim directeur Van Rijsenburg, is te 
lezen in § 6.5. 
 
Het destilleren van ideeën of thema’s uit de data is een activiteit die in de tijd gezien 
min of meer gelijk loopt met het verzamelen van de data. Het is als het trekken aan een 
eind touw in een poging om een complexe knoop te ontwarren; soms ontstaat er al 
trekkend enige helderheid over de structuur van de knoop, soms komt de knoop alleen 
maar vaster te zitten. Dit ‘trekken aan een touwtje’ vraagt in de eerste plaats om het 
herhaaldelijk en nauwgezet lezen en herlezen van de verschillende gespreksverslagen 
in relatie tot elkaar en tot de andere data.  
 
In de fase van het verder exploreren en ontwikkelen van thema’s tot interpretaties 
worden thema’s vervolgens ingebracht in volgende conversaties met actoren en worden 
thema’s met elkaar in verbinding gebracht. Sommige thema’s vallen in dit proces af 
omdat ze onvoldoende interpretatieve kracht blijken te hebben. Andere thema’s komen 
uiteindelijk in uitgewerkte vorm in het verslag van de studie terecht. 
 
Pas in het schrijven van de concept teksten van deze studie blijkt de houdbaarheid van 
verschillende (alternatieve of complementaire) interpretaties. 
 
Nadat alle data zijn verzameld, ’t Nieuwe Lloyd is opgeheven en de empirische fase 
van de studie is afgerond, stagneert de onderzoeksproces zelf. Wanneer ik na twee à 
drie jaar het onderzoek weer ter hand neem, inventariseer ik al het beschikbare materi-
aal, analyseer en herinterpreteer het opnieuw tot in detail en houd eerdere interpretaties 
kritisch tegen het licht. Bij nader inzien en met toegenomen distantie ten opzichte van 
actoren en gebeurtenissen blijken niet alle concept teksten de toets der kritiek te 
kunnen doorstaan. De interpretaties die in deze laatste fase van het nogmaals 
analyseren van alle beschikbare data standhouden worden gepresenteerd in de 
volgende hoofdstukken. 
 
Het gehele, in deze subparagraaf geschetste, iteratieve proces (van eerste toegang via 
stapsgewijze dataverzameling, geleidelijke exploratie van thema’s, modificatie van 
(deel)vragen, incorporatie van zich ontvouwende issues, ontwikkeling van interpreta-
ties, analyse en heranalyse tot de uiteindelijke formulering van mijn beweringen) laat 
zich typeren als een reflectieve combinatie van divergeren – het voortdurend openstaan 
voor nieuwe ontwikkelingen en data en andere interpretaties, en vooral: het vermijden 



110     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
van early closure – en convergeren of progressive focusing (Alvesson, 2003; Stake, 
1995: 9).  
 

7. Conversaties 
In deze studie wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksdata: analyse van 
documenten, observaties van de onderzoeker, registratie van gebeurtenissen en 
handelingen, kwalitatieve interviews. Alle databronnen zijn belangrijk, onder meer 
vanwege de mogelijkheid tot vergelijking en triangulering (zie hierna), maar uitsluitend 
kwalitatieve interviews bieden de mogelijkheid om inzicht te genereren in de 
zingevingsmechanismen die actoren hanteren in het interactief ordenen van hun leven 
en van de wereld waarin zij leven. 
 
“Qualitative interviewing projects are especially good at describing social and political 
processes, that is, how and why things change,” stellen Rubin & Rubin (2005: 3). 
Inderdaad lenen kwalitatieve interviews zich bij uitstek voor het ontwikkelen van 
inzicht in het hoe en waarom van veranderingsprocessen, dat wil zeggen: in het proces 
van sociale constructie van (veranderende) werkelijkheden. Daarbij gaat het mijns 
inziens niet, zoals Rubin & Rubin stellen, om het beschrijven van processen – dat sug-
gereert tezeer de mogelijkheid van representatie en eenduidige causale verklaringen – 
maar om het blootleggen van betekenisgevende cognities van actoren, die een rol spe-
len in het onderzoeksdomein (in casu ’t Nieuwe Lloyd). De ‘onthulde’ cognities zijn 
evenwel altijd tot op zekere hoogte zijn gekleurd door de specifieke interviewcontext.      
 
Kwalitatieve interviews – ter onderscheiding van het mondeling afnemen van vragen-
lijsten: zogenaamde talking questionnaires – zijn mijns inziens onontbeerlijk voor het 
onderzoeken van wat ik hiervoor de derde laag in deze studie heb genoemd: het niveau 
van meer of minder collectieve cultural knowledge en zingevingsmechanismen. (Uit-
eindelijk gaat het natuurlijk om het inzicht in de wisselwerking tussen de drie onder-
scheiden niveaus.) 
Om de gesprekspartner in de gelegenheid te stellen om relevante en nieuwe cognities te 
tonen, om de innerlijke logica van zijn denken en handelen aan de onderzoeker te 
openbaren, heeft de onderzoeker, behalve een dosis geluk, een groot inlevingsvermo-
gen en specifieke verbale en non-verbale vaardigheden nodig. Wat mij betreft zit de 
crux in het leiden van de conversatie naar de (voorlopige) thema’s, issues en zich ont-
wikkelende interpretaties, die ik als onderzoeker verder wil exploreren, en tegelijkertijd 
open te staan voor datgene waarover mijn gesprekspartner wil spreken en wat hem of 
haar belangrijk toeschijnt. De conversatie gaat vrijwel altijd over de casus, maar ik ben 
minder geïnteresseerd in wat mijn gesprekspartner daarover meldt dan in de wijze 
waarop hij of zij redeneert en in de stilzwijgende veronderstellingen en distincties, met 
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behulp waarvan hij of zij ordening aanbrengt en bijdraagt aan de sociale constructie 
van werkelijkheden. Mijn narratieve analyse van het gespreksverslag richt zich op de 
structurerende zingevingsmechanismen, die als het ware de onzichtbare anatomie van 
iemands verhaal vormen. 
De benaderingen en vaardigheden, die behulpzaam zijn in dergelijke responsieve inter-
views (Rubin & Rubin, 2005: 15) of conversaties en die bijdragen aan de validiteit en 
betrouwbaarheid van de data, blijven hier onbesproken.49 Ik vestig hier de aandacht op 
een tweetal inherente complicaties in het werken met kwalitatieve interviews, die altijd 
een rol spelen, hoe vaardig de onderzoeker ook te werk gaat. 
 
In de eerste plaats is een interview of conversatie een sociale situatie, en alles wat 
daarin wordt gezegd of gedaan is tezeer context-afhankelijk om zonder meer 
beschouwd te kunnen worden als een afspiegeling van wat zich buiten die specifieke 
sociale situatie afspeelt, hetzij in het brein van de geïnterviewde, hetzij in de wereld 
waarin de geïnterviewde acteert. Gesprekspartners gedragen zich in overeenstemming 
met wat zij menen dat er van hen wordt verwacht tijdens een interview of ze proberen 
een bepaalde indruk op de onderzoeker te maken of hem ergens van te overtuigen. Het 
verloop van een conversatie zegt wellicht minstens zoveel over de specifieke 
omstandigheden tijdens het gesprek als over de ordenende en betekenisgevende mind 
van de geïnterviewde.  
Ik beschouw de conversaties in dit onderzoek dan ook als resultaten van meer of 
minder expliciete onderhandeling en contractering tussen de onderzoeker en de 
geïnterviewde actor, als een sociale ontmoeting waarin in partnership een gezamenlijk 
verslag wordt geproduceerd. Dat laat onverlet dat actoren bepaalde citaten voor hun 
rekening nemen, maar we moeten er bedacht op zijn dat dergelijke uitspraken in zekere 
mate een echo zijn van de specifieke conversatie-situatie (Alvesson & Deetz, 2000: 71-
72). Om de lezer tenminste enig inzicht te bieden in deze context, geef ik in het vervolg 

                                                        
49 Ik heb mij deze benaderingen en vaardigheden met vallen en opstaan min of meer eigen 
gemaakt. In het kader van deze studie en soortgelijke kwalitatieve interviewprojecten heb ik veel 
baat gehad bij de volgende werken:  
• Boje (2001), Narrative Methods for Organizational & Communication Research.  
• Clandinin & Connelly (2000). Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative 

Research. 
• Erlandson et al. (1993). Doing Naturalistic Inquiry: A Guide to Methods. 
• Fontana & Frey (2000). The Interview: From Structured Questions to Negotiated Text. In: 

Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research. 2nd ed. 
(pp. 645-672). 

• Geertz (1983). Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. 
• Mishler (1986). Research Interviewing: Context and Narrative. 
• Rubin & Rubin (2005, 2nd edition). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. 
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van deze studie vaak niet alleen de citaten van actoren door maar een (enigszins 
gestileerd) gedeelte van het gesprek. 
 
In het verlengde van de erkenning dat een conversatie of responsief interview vooral 
een sociaal verschijnsel is (en niet een middel om meer of minder betrouwbare repre-
sentaties van een werkelijkheid te verkrijgen), moeten we ons bewust zijn van de mo-
gelijkheid dat actoren hun zienswijzen en handelen juist als gevolg van een conversatie 
met de onderzoeker wijzigen. In mijn ervaring worden actoren zich vaak in de loop van 
een conversatie bewust van de impliciete assumpties in hun denken. Door hun 
gedachten uit te spreken realiseren ze zich de beperkingen in hun zienswijzen. Vaak 
worden ze zich al sprekend bewust van de heftigheid van hun emoties, zoals loyaliteit 
en rancune, van wat ze echt belangrijk vinden en van wat hen drijft. (Een 
geconcentreerd gesprek over hoe mensen zich verhouden tot hun werksituatie blijkt 
voor velen een zeldzame ervaring.) 
“For all their intrusion into habitats and personal affairs, qualitative researchers are 
noninterventionists. They try to see what would have happened had they not been 
there,” schrijft Stake (1995: 44). Dat laatste moge zo zijn, het valt eenvoudig niet uit te 
sluiten dat de aanwezigheid en de activiteiten van de onderzoeker (onbedoeld) interve-
niëren in het doen en laten van de onderzoekssubjecten – een voorbeeld daarvan leze 
men in § 6.5 van deze studie.  
 

8. Triangulering 
Ik heb inmiddels op verschillende plaatsen in deze studie gerefereerd aan de sociale 
geconstrueerdheid van de onderzoeksdata en aan het interpretatieve en constituerende 
karakter van het onderzoek als zodanig. Ik heb mijzelf geplaatst binnen de stroming 
van het reflectief sociaal constructivisme of, in de woorden van Chia, het “second-
order social constructionism” (Chia, 1996: 14-17, zie ook § 1.6 van deze studie). Deze 
positiebepaling noopt tot voortdurende reflectie op en zorgvuldigheid in het ontwikke-
len en beredeneren van interpretaties en beweringen, en ook tot een zekere meervou-
digheid en ironie in de presentatie van onderzoeksresultaten, maar doet niet af aan de 
behoefte om beweringen te doen over de gebeurtenissen in en rondom ’t Nieuwe 
Lloyd. 
 
In deze studie heb ik met name op twee verschillende manieren getracht om zorgvul-
digheid te betrachten in het ontwikkelen van interpretaties en beweringen. Beide ma-
nieren zijn vormen van triangulering: het combineren van verschillende methoden, 
onderzoekers, databronnen en/of theoretische perspectieven in het proces van het ont-
wikkelen van interpretaties van een empirisch verschijnsel, gericht op het vergroten 
van de diepgang, consistentie en robuustheid van het onderzoeksproces en van de on-
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derzoeksresultaten (Denzin, 1989: 237-241; Flick, 2006: 389-390; Stake, 1995: 112-
115; Janesick, 2000: 391).  
 
Denzin (1989: 237-241) onderscheid vier typen triangulering: data triangulation, in-
vestigator triangulation, theory triangulation en methodological triangulation. De 
laatste twee vormen zijn in het kader van deze studie gebruikt en licht ik kort toe:  
 
• Theoretische triangulering, het hanteren van verschillende theoretische perspectie-

ven bij het interpreteren van een bepaalde dataset, is in deze studie veelvuldig toe-
gepast. Zo zijn bijvoorbeeld gespreksverslagen, maar ook opeenvolgende gebeur-
tenissen en handelingen van actoren, beschouwd en geanalyseerd met behulp van 
verschillende theorieën, die elkaar mijns inziens niet uitsluiten maar wel het 
onderzoeksmateriaal op verschillende manieren kunnen doen oplichten: Simmels 
theorie over de functie van het derde element, Van Dongens benadering van 
triadisering bij dysfunctionele conflicten, het theorerische perspectief op 
gelaagdheid van verandering en continuïteit, het perspectief van Arendt op arbei-
den/maken/handelen, Derrida’s theorie over gastvrijheid, etcetera. Deze exercitie, 
het duiden met behulp van verschillende theoretische kaders, leidt vaker tot 
verschillende, mogelijke complementaire of deels overlappende, interpretaties van 
het onderzoeksmateriaal dan tot overeenstemming ten aanzien van een bepaalde 
betekenis van dit materiaal. Vanuit een positivistisch onderzoeksperspectief is in 
die gevallen een poging tot triangulering ‘mislukt’. Vanuit een reflectief sociaal 
constructivistisch perspectief claim ik echter niet dat er één (correcte of superieure) 
interpretatie van ‘de casus’ is. De bedoeling van dit onderzoek is niet om de 
onderzochte processen eenduidig te verklaren, maar om hun betekenisrijkdom door 
middel van verschillende interpretaties maximaal te ontvouwen.50 

                                                        
50 Deze benadering van triangulering past binnen de recente methodologische literatuur met 
betrekking tot kwalitatief onderzoek. Daarin wordt triangulering niet meer beschouwd als een 
strategie voor validering, maar als een verzameling benaderingen om eenzijdigheid en 
enkelvoudigheid in het onderzoeksproces zoveel mogelijk te voorkomen of beperken (Denzin & 
Lincoln, 2000: 19-21; Janesick, 2000: 391-394; Schwandt, 2000: 198-200; Flick, 2006: 389-
390). Flick (2006: 390) vat het als volgt samen: 
“Triangulation was first conceptualized as a strategy for validating results […] The focus, 
however, has shifted increasingly towards further enriching and completing knowledge and 
towards transgressing the (always limited) epistemological potentials of the individual method. 
[…] 
Triangulation may be used as an approach for further grounding the knowledge obtained with 
qualitative methods. Grounding here does not mean to assess results but to systematically extend 
and complete the possibilities of knowledge production. Triangulation is less a strategy for 
validating results and procedures than an alternative to validation […], which increases scope, 
depth, and consistency in methodological proceedings.”  
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• Methodologische triangulering kan worden omschreven als het hanteren van meer-

dere onderzoeksmethoden en het vergelijken van de resultaten van de verschillende 
methoden in het kader van het interpreteren van een empirisch verschijnsel. De 
achterliggende idee is dat iedere methode van dataverzameling inherente verteke-
ningen heeft; de kwetsbaarheid van het onderzoeksproces neemt af en de credibi-
lity van de interpretaties neemt toe naarmate in een onderzoeksproces meer gebruik 
is gemaakt van verschillende methoden. 
In deze studie zijn de volgende methoden van dataverzamelijk gebruikt: (1) docu-
mentanalyse, (2) observatie, (3) responsieve interviews of conversaties en (4) regi-
stratie van handelingen en gebeurtenissen. Vergelijking van de ‘opbrengsten’ van 
deze methoden heeft, analoog aan hetgeen hiervoor werd opgemerkt ten aanzien 
van theoretische triangulering, opnieuw niet het oogmerk van validering van één 
bepaalde interpretatie, maar beoogt het meervoudig inzicht in de gebeurtenissen in 
en rondom ’t Nieuwe Lloyd te verdiepen en te verbreden.     

 

9. Inscriptie 
De hierna volgende hoofdstukken laten zich lezen als een ‘dialoog’ tussen de drie, 
hiervoor benoemde, lagen in de (geconstrueerde) realiteit van de casus: 
 
• de gebeurtenissen, de sociale werkelijkheden als constructies die door actoren in 

interactie zijn voortgebracht; 
• het dynamische netwerk van betrekkingen, waarin de interactie tussen actoren 

gestalte krijgt; 
• de redeneringen van actoren, waarin zij de interne logica van hun denken en doen 

tonen. 

Het gehele betoog, deze ‘dialoog’, is uiteraard een bewuste poging om een orde te cre-
ëren op basis van vaak onduidelijk, dubbelzinnig of gewoon onbegrijpelijk onder-
zoeksmateriaal. Het schrijven van een onderzoeksverslag laat zich begrijpen als in-
schrijven of  inscriptie: “not so much a method of transferring information as a material 
operation of creating order” (Latour & Woolgar, 1986: 245). De tekst draagt steeds 
mijn handtekening, ook wanneer ik (bepaalde) alternatieve interpretaties aan de lezer 
aanbied of wanneer ik (geselecteerd) onderzoeksmateriaal ter interpretatie aan de lezer 
voorleg.  
 
Na deze korte methodologische beschouwing richt ik in de volgende hoofdstukken de 
aandacht weer op ’t Nieuwe Lloyd.



 

Hoofdstuk 3 
 

Terug naar ’t Nieuwe Lloyd 
 
 

 

 

 

 

 

3.1 “Als je pakt dan moet je in één keer vol pakken” 
 
Op 19 november 2003, de dag waarop ik bij aankomst in ’t Nieuwe Lloyd getuige ben 
van de ontvangst van een tweetal Turkse bezoeksters, ben ik uitgenodigd door Daan de 
Groot. Hij heeft geregeld dat ik vandaag een dag kan meelopen met de ITB’ers: de 
mensen die zich bezighouden met de zogenaamde individuele trajectbegeleiding van 
sommige pupillen. Daan de Groot is de chef van de afdeling ITB. Hij is ook sinds jaar 
en dag voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) van ’t Lloyd, voorzitter van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) van de Sector Justitiële Jeugdinrich-
tingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), kaderlid van ABVA KABO, en echt-
genoot van Leny, die als praktijkbegeleider groepsleiders in de inrichting begeleidt.  
 
Een maand geleden sprak ik uitvoerig met Daan de Groot over ’t Lloyd: over de veran-
derende ideeën over het werken met de jongens op de groep, de rol van de OR en de 
GOR, het beleid van “Den Haag”, het komen en gaan van directeuren, enzovoort. Toen 
hem, tijdens de afsluiting van ons gesprek, duidelijk werd dat ik graag wat meer wilde 
zien van het dagelijks leven in ’t Lloyd zei hij: “Als je dat wilt, dan regel ik voor jou 
dat je een dag met de ITB kan meelopen.” Ik realiseerde me dat Daan de Groot mij een 
gunst verleende en ik wist inmiddels dat deze man de reputatie heeft degene te zijn die 
in ’t Lloyd werkelijk de lakens uitdeelt door mensen door middel van gunsten aan zich 
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te binden, door te intimideren, te chanteren, te regelen en te ritselen. Overwegend, 
evenwel, dat ik in mijn positie van onderzoeker mijn onafhankelijkheid niet zou verlie-
zen door hem iets voor mij te laten ‘regelen’, en benieuwd naar wat hij dan wel zou 
‘regelen’, besloot ik het aanbod aan te nemen. En zo zit ik hier dan. 
 
Nu blijkt echter dat mijn gastheer zelf niet in de inrichting is. Eén van de andere 
ITB’ers komt mij ophalen. 
 
Het kantoortje in het hart van het gebouw, waar Lucas Michielsen mij naar toe brengt, 
maakt een overvolle en rommelige indruk: in, op en naast de kasten en bureaus staan 
dozen met folders en andere papieren, verder computers, telefoons, een tv. Naast Lucas 
– vijftiger, joviaal, Amsterdams accent – zijn aanwezig: Johnny – ik schat eind twintig, 
ook ITB’er, nog zwaarder Amsterdams accent – en Wendy – stageair, volgt de oplei-
ding pedagogiek aan de Hogeschool Amsterdam. Er wordt wat gekankerd op Daan, die 
plotseling afwezig blijkt in verband met het laseren van zijn ogen. Johnny heeft z’n 
vrouw aan de telefoon. Ze heeft zojuist een aanrijding veroorzaakt. Johnny: “Ik ver-
vloek de dag waarop ze haar rijbewijs heeft gehaald.” Hij is het mikpunt van grappen 
en grollen, en doet zelf vrolijk mee. Amsterdamse humor. Verhalen over vrouwen en 
auto’s. 
 
Dan gaan Wendy en Johnny verder met het in de computer invoeren van de voor 
Work-Wise gewerkte uren. Af en toe wordt er overlegd over de interpretatie van de 
agenda’s en roosters. Daaruit begrijp ik dat ze bezig zijn met de maand mei van dit 
jaar. 
 
Het is 8.45 uur. Zo dadelijk, vertelt Lucas, is er een gesprek in verband met een Antil-
liaanse jongen, Jaime Fernando, 19 jaar, die met ingang van 26 november (dus over 
een week) drie maanden (de laatste drie maanden van zijn detentie, hij is al ongeveer 
een jaar in ’t Lloyd) “in de STP zit.” Het scholings- en trainingsprogramma (STP) 
houdt in dat een gedetineerde het laatste gedeelte van zijn detentie buiten de inrichting 
woont en onderwijs volgt of werkt. Jaime werkt al twee maanden bij MacDonalds en 
zal dat voorlopig blijven doen. STP wordt verleend door het ministerie op voorstel van 
een justitiële jeugdinrichting (JJI). De JJI blijft verantwoordelijk en kan, als de gedeti-
neerde zich niet aan de afspraken houdt, eventueel aan het ministerie adviseren om hem 
“terug te halen.” Gedurende de STP neemt Bureau Jeugdzorg (de jeugdreclassering) de 
feitelijke monitoring / begeleiding van de gedetineerde over. De betrokken reclasse-
ringsmedewerker rapporteert dan aan ’t Lloyd.   
Lucas vertelt dat bij het gesprek aanwezig zullen zijn: Jaime, zijn moeder (hij zal weer 
bij zijn ouders gaan wonen, hij en zijn vriendin en hun kind hebben geen eigen woon-
ruimte), de betrokken ambtenaar van Bureau Jeugdzorg (Ruud Zilverschoon), een 
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maatschappelijk werker van ’t Lloyd (Linda Erik, vanwege het feit dat er een schuldsa-
nering loopt) en hijzelf. 

 
Zilverschoon komt binnen, kijkt de kamer rond: “Moeder komt niet?” 
Lucas: “Ik denk van wel, dat is in ieder geval wél zo afgesproken.” 
Johnny: “Ik ga Jaime halen, daarna moet ik met Fihn (een andere gedetineerde, WV) 
naar Hilversum, voor dat sollicitatiegesprek bij Manpower.” 
Wat later wordt Jaime binnengebracht. Lucas geeft hem wat papieren: “Hier, dit is 
interessant voor je, schoonheid.” 
Linda komt binnen, zoekt een stoel en begint in een dossier te bladeren.  
Ondertussen heeft Zilverschoon een onderonsje met Jaime, die onderuitgezakt in een 
stoel hangt. 
Lucas, tot Jaime: “Wil je wachten op mamma, of zullen we maar beginnen?” 
Er wordt niet gewacht. (Moeder zal niet meer verschijnen.) 
Het rapport wordt paginagewijs doorgenomen. Daarna neemt Lucas de voorwaarden 
expliciet door: Jaime moet iedere week contact zoeken met de reclasseerder en zij 
moeten één maal per drie weken een evaluatie houden, een eventuele adreswijziging 
moet onmiddellijk worden doorgegeven, etcetera. 
Lucas geeft Jaime een kopie van de brief van DJI aan ’t Lloyd m.b.t. Jaime’s STP / 
schorsing onder voorwaarden: “Dit is de officiële brief, zodat het duidelijk voor je is, 
schoonheid! En meneer Zilverschoon gaat je heel goed in de gaten houden. En omdat 
je ook nog zes maanden voorwaardelijk hebt moet je na 26 februari ook nog goed naar 
meneer Zilverschoon luisteren.” 
Linda neemt de afspraken over de schuldsanering door. Verder wordt afgesproken dat 
Ruud Zilverschoon met Jaime zal gaan budgetteren zodat hij met zijn verdiende geld 
leert omgaan (hij heeft een vriendin en sinds enkele maanden een kind). 
Lucas: “Jaime, je krijgt volgende week nog officieel de condities van de schorsing-
onder-voorwaarden. Die moet je boven je bed hangen.” 
Nogmaals wordt erop gehamerd dat Jaime z’n werkrooster goed moet gebruiken en op 
tijd op z’n werk moet verschijnen (vorige week had hij kennelijk het werkrooster van 
eervorige week gebruikt, waardoor hij niet op tijd bij MacDonalds was geweest). 
Lucas refereert aan het feit dat ze vorige week een jongen hebben moeten ‘terughalen’: 
“Zorg dat dat jou niet gebeurt!” 
Jaime, die tot dan toe alles gelaten heeft ondergaan en slechts af en toe afwezig heeft 
geknikt, mompelt half grinnikend: “Nu ben ik van jullie af.” 
Zilverschoon: “Denk aan je verplichtingen. En weet dat je wordt gecontroleerd. Ik sta 
bekend als streng.” Hij benadrukt vervolgens dat Jaime moet nadenken over hoe hij z’n 
vrije tijd gaat besteden.  
Tenslotte wordt nog enkele minuten gesproken over Jaime’s ambities (“Iets met 
motorvoertuigen, misschien 4 dagen werken en 1 dag naar school.”). 



118     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
Lucas: “Dus volgende week woensdag is je laatste dag. Ik kom extra vroeg om je uit te 
zwaaien.” 
Jaime lacht onzeker.  
 
Wanneer het gesprek is afgelopen en Jaime, Ruud Zilverschoon en Linda Erik weg 
zijn, vraag ik Lucas hoe Jaime het zou hebben ervaren dat z’n moeder haar afspraak 
niet is nagekomen. 
- “Dat is hij wel gewend, het is vaker gebeurd, en bij hem thuis gaat het ook zo. Ik was 
een keer bij hem thuis. Er is geen enkele structuur, niemand trekt zich iets van iemand 
anders aan, allerlei mensen blijven slapen, lopen in en uit, ik zat daar en niemand 
besteedde aandacht aan mij, de klok speelt geen enkele rol. Het zal voor Jaime heel 
lastig worden om zich aan z’n werktijden bij MacDonalds te houden en hij zal zeker 
z’n afspraken met Zilverschoon gaan verzuimen. Maar afgezien van dat soort dingetjes 
denk ik wel dat het goed zal gaan, hij is gemotiveerd om veel te werken, om geld te 
verdienen voor zijn kind, hij heeft alleen wel een strenge reclasseerder nodig, hij heeft 
af en toe een schop onder z’n kont nodig.” 
- “Jullie komen ook bij de familie van de jongens thuis? Hoe gaat dat?” vraag ik. 
- “Klopt. Om afspraken te maken met de ouders of om de situatie thuis in te schatten. 
Soms zoeken we een jongen op die in de STP zit en zich niet aan z’n afspraken houdt; 
dat is eigenlijk de taak van Jeugdzorg, maar zij laten dat soms sloffen en dan gaan wij 
er maar achteraan. Je moet wel stevig in je schoenen staan, want soms beginnen ze met 
je uit te schelden en te dreigen. Een beetje bluffen en een grote mond helpt vaak wel; 
het is vooral belangrijk dat je je niet laat intimideren.”  

 
Later die ochtend loop ik met Lucas door de inrichting. We bekijken de afzonderings-
cellen (min of meer gewone cellen waarin een jongen zonder dwang wordt geplaatst als 
hij niet is te handhaven op de unit, hij wordt dan wel gevisiteerd maar niet ontkleed) en 
de isoleercellen (cellen met alleen een speciale matras en een onscheurbaar hemd; als 
een jongen “niet wil lopen” naar de afzonderingscellen wordt hij onder dwang naar de 
isoleer gebracht, (meestal met geweld) ontkleed, en opgesloten).  
Lucas: “De isoleer is natuurlijk heel vernederend. De meeste jongens zorgen er wel 
voor dat hen dat geen tweede keer overkomt.”  
Hij vertelt over de discipline en militairistische precisie die nodig zijn bij het inrekenen 
van een jongen (hem van zijn kamer naar de afzondering brengen). Zo’n actie staat 
onder leiding van een DTL (dienstdoend teamleider, een senior groepsleider of afde-
lingshoofd). Er zijn specifieke procedures en codes: een jongen moet bijvoorbeeld zijn 
handen geopend voor zich houden en met de rug tegen de muur staan, men moet 
kunnen zien dat z’n veters niet uit z’n schoenen zijn gehaald, iedere betrokken mede-
werker concentreert zich op een lichaamsdeel (linkerarm, rechterbeen etc.). “Je weet 
nooit zeker of iemand zal lopen of niet. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ieder moet 
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zich strikt aan de codes houden en mag niet aarzelen: als je pakt dan moet je ook in één 
keer vol pakken. Je bent erg van elkaar afhankelijk: als de één niet goed oplet, niet 
goed of net te laat pakt, dan kan de ander een trap in z’n gezicht krijgen of erger.” In 
zijn stem klinkt beroepstrots door – maar geen bravoure.  
 
Later, wanneer we in de kantine lunchen, loopt een groepje van acht mensen naar de 
vergaderruimte die grenst aan de kantine. Ze zijn geconcentreerd, gespannen, en maken 
geen contact met de mensen die in de kantine zitten en voor wie duidelijk is: die 
hebben zojuist een jongen ingerekend en dat gaan ze nu evalueren. 
 
 

3.2 Het Lloyd Hotel, 1965-1989: “Er zijn plannen voor 
nieuwbouw” 

 
Bovenstaande logboeknotities maakte ik in november 2003, ruim een jaar voor de 
opheffing van RIJ ‘t Nieuwe Lloyd. Met die opheffing komt een einde aan de veertig-
jarige geschiedenis ’t Lloyd, die begint in maart 1965 aan de Oostelijke Handelskade in 
Amsterdam.  
De opmaat wordt verzorgd door de commissie Overwater, die de regering in 1951 
adviseert over de richting waarin het kinderstrafrecht, de rijkstucht en het opvoedings-
wezen zich zouden moeten ontwikkelen, en die onder meer concludeert dat er een wir-
war van instellingen voor jeugdzorg en jeugdopvang bestaat, die in functie en werk-
wijze nauwelijks op elkaar aansluiten. Eén van de hiaten is een opvangtehuis “voor een 
onmiddellijke en tijdelijke opneming in een verantwoord milieu voor hen, wier 
bestemming nog niet is bepaald.”51 Zo’n opvang, een Rijksinrichting voor jongens, 
meent het ministerie van Justitie tijdelijk te kunnen realiseren in het Lloyd Hotel aan de 
Oostelijke Handelskade in Amsterdam. 
 
Het monumentale Lloyd Hotel, gebouwd in opdracht van de Koninklijke Hollandsche 
Lloyd, had na de ingebruikneming in 1921 volgens plan dienst gedaan als tijdelijk 
onderkomen voor emigranten uit voornamelijk Oost-Europa, die in afwachting waren 
van hun afvaart naar Zuid-Amerika. In 1939 en 1940 bood het Lloyd vervolgens 
onderdak aan vluchtelingen uit nazi-Duitsland, in het begin van de oorlog werden er 
deelnemers aan de Februaristaking gevangen gehouden, en van 1941 tot 1963 functio-
neerde het Lloyd als het derde Huis van Bewaring in Amsterdam.  

                                                        
51 Kamerstuk 4141, zittingsjaar 1955-1956. Herziening van het kinderstrafrecht en 
kinderstrafprocesrecht, memorie van toelichting no. 5. 
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In april 1963 wordt Huis van Bewaring III gesloten omdat het niet voldoet aan de gel-
dende eisen. Niettemin wordt het gebouw in maart 1965 opnieuw in gebruik genomen 
door het ministerie van Justitie, ditmaal als Rijksinrichting voor jongens. Het is een 
tijdelijke voorziening die tot 1989, dus bijna vijfentwintig jaar, zal duren. 
 
Het gebouw verkeert gedurende die gehele periode in een slechte staat. Naar aanleiding 
van een ‘van binnenuit’ georganiseerde facelift van het gebouw in 1974, verklaart de 
staatssecretaris van Justitie, Glastra van Loon, dat het niet meer verantwoord is om in 
“dit afbraakpand” te investeren: “Er zijn plannen voor nieuwbouw.”  
Voordat die nieuwbouw daadwerkelijk gereed komt, volgen echter nog, in de woorden 
van Annette Lubbers, “vijftien jaar van plannen maken, plannen herzien, van plannen 
die in een la verdwenen en er weer uitgehaald werden; vijftien jaar ook van opeenvol-
gende bewindspersonen en Kamerleden die door de tochtige gangen geleid werden. 
Geen van allen verliet het pand zonder te zeggen dat het zo écht niet kon” (Lubbers, 
2004: 147). 
 
 

3.3 ’t Nieuwe Lloyd, 1989-2001: “De AD komt op visite” 
 
In 1989 wordt dan toch de Rijksinrichting voor jongens ’t Nieuwe Lloyd in gebruik 
genomen. Het gebouw in Amsterdam Zuid-Oost, direct naast de snelweg A2 en vlakbij 
het AMC, is opgetrokken uit grijs beton met accenten in de primaire kleuren rood, geel 
en blauw. 
 
’t Nieuwe Lloyd heeft een capaciteit van 66 plaatsen, verdeeld over zes units. Reeds 
enkele jaren na ingebruikname is binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het 
Ministerie van Justitie de heersende opvatting dat een jeugdinrichting met zo’n capa-
citeit te klein is om doelmatig te exploiteren. Een dubbelde capaciteit wordt binnen DJI 
beschouwd als een minimale omvang voor een jeugdinrichting, bezien vanuit bedrijfs-
economisch perspectief. Vanaf het midden van de jaren ’90 worden dan ook verschil-
lende plannen geëntameerd om ’t Lloyd substantieel uit te breiden, hetzij op dezelfde 
locatie, hetzij op een andere locatie, of om schaalvergroting te realiseren in combinatie 
met een andere jeugdinrichting. Geen van deze plannen wordt uiteindelijk gerealiseerd, 
hoewel in sommife gevallen reeds met de voorbereidende werkzaamheden een begin 
was gemaakt. 
 
Wanneer Joost Rademaker in november 1999 als nieuwe algemeen directeur arriveert 
treft hij een inrichting aan, waar drie van de zes units zijn gesloten. ’t Lloyd wordt dan 
net weer opgestart. In het jaar daarvoor had DJI besloten tot nieuwbouw van ’t Lloyd 
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op een andere plaats en uitbreiding van de capaciteit tot 124 en later 144 plaatsen. In 
het kader daarvan waren al vier units leeggemaakt, toen DJI toch besloot om de hele 
operatie af te blazen. De inrichting moet dus opnieuw worden gevuld, zowel met 
pupillen als met personeel. Er wordt veel nieuw personeel geworven, omdat niet alle 
mensen die tijdelijk elders zijn gedetacheerd weer terugkeren naar ’t Lloyd. 
 
Veel (ex-)medewerkers, met wie ik in de periode 2003-2005 spreek, verwijten “Den 
Haag” dat door het steeds weer afblazen van uitbreidingsplannen de inrichting niet de 
kans heeft gekregen om haar bestaansrecht te bewijzen. Joost Rademaker zegt bijvoor-
beeld: 
 

“Ik denk dat het [de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd, WV] niet nodig was 
geweest als de leiding van DJI zorgvuldiger met ’t Lloyd was omgesprongen. 
In 2000 lag er een uitgewerkt plan om de inrichting uit te breiden naar een 
capaciteit van 120 plaatsen, inclusief het binnenbrengen van nieuw personeel. 
Daarvoor was een prachtig architectonisch ontwerp en een implementatieplan. 
Nadien is er ook nog een ander, minder uitgewerkt, plan geweest voor een 
capaciteit van 2 x 110 jongens. Met zo’n uitbreiding had ik wel redding gezien 
voor ’t Lloyd. Het is mij niet duidelijk waarom men daar geen heil meer in 
heeft gezien. Ik vind dat ’t Lloyd als stiefkindje is behandeld.” 
(conversatie met actor T d.d. 18 januari 2005) 

 
Antoinette Wilmink, tot 1 januari 2003 sectordirecteur Justitiële Jeugdinrichtingen van 
DJI, vindt ook dat ’t Nieuwe Lloyd eigenlijk te klein is/was, maar volgens haar hebben 
de mensen in ’t Nieuwe Lloyd dat aan zichzelf te wijten: 
 

“De budgettering is er op gericht om de inrichtingen de middelen, en daarmee de 
mogelijkheden, te verschaffen om die ambities (opvang, opvoeding, aanleren 
van sociale vaardigheden, faciliteren van kansrijke terugkeer in de samenleving 
en dergelijke, WV) te realiseren. Je ziet dat sommige inrichtingen er beter in sla-
gen om ambities te verwezenlijken dan andere inrichtingen. ‘t Lloyd is wat dat 
betreft in de jaren ’90 niet succesvol geweest. Dat is mijns inziens onder meer te 
wijten aan het feit dat ‘t Lloyd te klein is, waardoor er schaalnadelen zijn. Vanuit 
het hoofdkantoor is gestreefd naar schaalvergroting. ‘t Lloyd heeft zich echter 
altijd verzet tegen schaalvergroting door middel van het opgaan in een grotere 
eenheid, bijvoorbeeld het samengaan met Den Helder. In de verschillende nood-
zakelijke inspraakrondes heeft men zich tegen dat concept steeds verzet. Men 
wilde wel schaalvergroting in de vorm van vergroting van de capaciteit van ‘t 
Lloyd zelf. Dat is ook enige tijd een optie geweest, waaraan werd gewerkt, totdat 
er een politieke streep door werd gezet doordat de minister oordeelde dat hij de 
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belendende grond nodig had voor een grenshospicium. Op een gegeven moment 
is het concept van schaalvergroting met betrekking tot ‘t Lloyd verlaten. Dat zo 
zijnde kan er frictie blijven bestaan doordat doelstellingen niet goed te realiseren 
zijn binnen de condities van ‘t Lloyd. Toch is het ook weer niet zo dat een 
inrichting als ‘t Lloyd daarop geen invloed heeft. Een inrichting is vrij in het 
vormgeven van de ambities. Inrichtingen moeten zelf hun processen inrichten. 
Mijn indruk is dat in ‘t Lloyd door de jaren heen wat dat betreft onvoldoende 
beleid is gevoerd en in onvoldoende mate keuzes zijn gemaakt. Je zag dat 
groepsleiders in ‘t Lloyd zich op iedereen stortten, terwijl je als inrichting ook 
meer strategisch je middelen zou kunnen inzetten.” 
(conversatie met actor O d.d. 5 december 2003) 

 
Het jaar 2001 wordt in ’t Nieuwe Lloyd afgesloten met een negatief exploitatiesaldo 
van € 710.000,-. De totale kosten bedragen ongeveer 110% van de inkomsten. In 2002 
zullen de financiële resultaten nagenoeg hetzelfde zijn. Hoewel andere factoren ook 
een rol spelen – relatief hoge gemiddelde loonkosten door het hoge ziekteverzuim en 
een relatief oud personeelsbestand – wordt het structureel exploitatietekort eerst en 
vooral veroorzaakt door de geringe omvang van ’t Nieuwe Lloyd, waardoor tal van 
materiële kosten en ook de personeelskosten voor ondersteunde functies onvermijdelijk 
relatief hoog zijn. 
  
Blijkbaar zijn leidinggevenden op het hoofdkantoor, opeenvolgende directies van ’t 
Lloyd en andere actoren in ’t Lloyd er met elkaar in geslaagd om een door allen als 
ineffectief beschouwde situatie (veel te geringe omvang en daarmee meer of minder 
samenhangende problemen) jaren achtereen te laten voortbestaan. Daarvoor speelt men 
elkaar de zwarte piet toe. 
 
Het ziekteverzuim is een ander voorbeeld van een probleem dat gedurende een lange 
reeks van jaren kennelijk niet effectief kon worden aangepakt. Het ziekteverzuim in ’t 
Lloyd schommelt sinds begin jaren ’90 tussen de 10% en 20%. Dat is hoog, zelfs in 
vergelijking met andere niet-particuliere jeugdinrichtingen, waar verzuimpercentages 
van 8% tot 12% gebruikelijk zijn. 
 
Het verschijnsel dat actoren er niet in slagen om verbeteringen en/of veranderingen te 
onderzoeken en te realiseren en steeds anderen dan zichzelf daarvoor als schuldige 
aanwijzen, zien we in ’t Nieuwe Lloyd op verschillende terreinen en in verschillende 
uitingsvormen. Voelt iedereen zich machteloos? Hoe komt het dat de verschillende 
spelers er niet in slagen om condities en verhoudingen te creëren, waarin ze voldoende 
gezamenlijk executiemacht realiseren om veranderingen te bewerkstelligen? In de 
komende hoofdstukken zal ik trachten deze vragen te beantwoorden op basis van mijn 
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analyse van de institutionele contexten, van de omstandigheden en processen in ’t 
Nieuwe Lloyd en van de gebeurtenissen in de periode 2001-2005. 
 
Joost Rademaker is, achteraf bezien, de laatste ‘vaste’ algemeen directeur van ’t 
Nieuwe Lloyd. Hij treedt aan op 1 november 1999 en meldt zich twee jaar later ziek; 
hij is in november 2001, zoals hij het zelf uitdrukt, “uitgeput” en “opgebrand”. Hij 
definieert zijn ‘raison d’être’ in ’t Nieuwe Lloyd als volgt: 
 

“Ik paste in het streven van DJI naar een andersoortige cultuur in de jeugdin-
richtingen. Ik zou met een frisse blik binnenkomen, en dat zag men wel zitten, 
naar ik begreep in de procedure. Ik had me gedurende mijn loopbaan in het 
onderwijs bekwaamd in managementstrategieën en ik had een mensgerichte en 
open managementstijl ontwikkeld. Dat was ook passend in het onderwijs, waar 
de leiding doorgaans een soort primus inter pares is, en waar er, ook in verge-
lijking met het gevangeniswezen, weinig afstand is tussen de leiding en de uit-
voerende professionals. Binnen DJI, daarentegen, was en is nog overwegend 
sprake van een hierarchische en beheersmatige managementstijl, waarbij 
vooral de p&c-cyclus sturend is.” 
(conversatie met actor T d.d. 18 januari 2005) 

 
Het ging voor Rademaker klaarblijkelijk om het brengen van een nieuwe “manage-
mentstijl”, wat kennelijk “paste in het streven van DJI naar een andersoortige cultuur in 
de jeugdinrichtingen.” Michiel Peters, hoofddirecteur van DJI van 1 oktober 1998 tot 1 
september 2004, herinnert zich: 
 

“Toen ik eind 1998 HDJI werd was mij al snel duidelijk dat ’t Lloyd er uit 
sprong. Er waren ook andere inrichtingen met grote problemen, maar die 
waren minder structureel dan in ’t Lloyd. ’t Lloyd had een jarenlange geschie-
denis van onbestuurbaarheid en gedoe. Er was kennelijk al heel lang, ook al in 
de periode van het oude Lloydhotel, sprake van veel spanning tussen leiding 
en medewerkers. Er was een hoge doorloopsnelheid van AD’s. […] Medio 
1999 meenden we in de persoon van Joost Rademaker een zeer goede AD voor 
’t Lloyd te hebben gevonden. Hij kwam uit het onderwijs, van buiten dus. Hij 
was zeer zorgvuldig en weloverwogen geselecteerd. Die man is daar in twee 
jaar tijd gesloopt.” 
(conversatie met actor W d.d. 7 juni 2005) 

 
Rademaker mag dan, in de herinnering van Peters “zeer zorgvuldig en weloverwogen” 
zijn geselecteerd, hem was tijdens dat proces niets verteld over de structurele proble-
men in de inrichting, waarvoor hij verantwoordelijk werd: 
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“In ’t Lloyd bleek meer mis te zijn dan mij destijds [tijdens de selectieproce-
dure) was verteld. Het woord ‘medezeggenschap’ is alleen genoemd, over de 
rol en positie van de OR in ’t Lloyd is mij niets gezegd en ook niet over de 
korte verblijfsduur van mijn voorgangers.” 
(conversatie met actor T d.d. 18 januari 2005) 

 
Rademaker plaatst hij zichzelf, als vertegenwoordiger van “een mensgerichte en open 
managementstijl”, een manager sprekend over “het contact formaliseren en structure-
ren”, “mobiliteit tussen de inrichtingen” en over “visie op de rollen van het manage-
ment”, tegenover een gang van zaken die hij onder meer typeert als “handjeklap, 
wheeling and dealing” en “regelen en ritselen”: 
 

“Martin van den Berg [de voorganger van Rademaker, die AD van een andere 
jeugdinrichting was en daarnaast AD ad interim van ’t Lloyd was, WV] had wel 
enigszins schoon schip gemaakt, maar hij had het toch op een accoordje gegooid 
met de voozitter OR, dat was handjeklap, wheeling and dealing. Toen ik kwam 
was De Groot [de OR-voorzitter] voor vier dagen per week vrijgesteld van zijn 
werk: 1 dag als OR-lid, 1 dag als OR-voorzitter, 1 dag als GOR-voorzitter en 1 
dag als kaderlid van ABVA-KABO; voor de resterende dag had Van den Berg 
hem benoemd als ITB’er, maar hij was er nog niet toe gekomen daar gestalte aan 
te geven. Naast die vier dagen vrijstelling had De Groot ook nog de beschikking 
over het advokatenkollektief en over een ambtelijk secretaris, die mettertijd de 
WOR uitstekend leerde kennen en veel formele brieven aan de bestuurder 
schreef, waardoor de druk op mij werd opgevoerd. Van den Berg had volgens 
mij teveel ruimte aan De Groot gegeven. Hij liet hem teveel regelen en ritsen. 
(...) In elk geval bestond het gedrag van De Groot enerzijds uit intimideren en 
anderzijds uit het uitdelen van gunsten en het regelen en ritsen, waardoor hij 
mensen aan zich wist te binden.  
(...)  
In eerste instantie heb ik enige tijd gezocht naar een modus operandi met De 
Groot. De Groot wilde met mij net zo omgaan als hij met Van den Berg. “Ik 
wilde het maar zo houden als met Martin,” zei hij. Dat hield in: te pas en te on-
pas bij mij binnenvallen met vragen, mededelingen, verzoeken, roddel enzo-
voort. Maar ik wilde niet de hele dag die klop op de deur en dan dat lelijke hoofd 
in de deuropening. Ik wilde het contact wat formaliseren en structureren, en dat 
is ook gebeurd.” 

 
Vertellend over een reeks van incidenten constateert hij: 
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“Op een gegeven moment werd mij duidelijk dat hij [Daan de Groot] aan de 
poten van mijn stoel aan het zagen was én dat hij zich schuldig maakte aan inti-
midatie van sommige personeelsleden. 
[…] 
De hele situatie was voor mij nieuw: ik was lange tijd leidinggevende geweest in 
een consensusmodel, en nu bevond ik me ineens in een organisatie waar conflict 
meer regel dan uitzondering was. 
[…] 
Ik moet ook zeggen dat Daan de Groot ook wel een lieve kant heeft […]. Hij had 
hart voor ’t Lloyd en kon goed met ondernemers allerlei dingen regelen en 
ritselen voor de jongens. Hij vond het ook ok dat ik de externe contacten ging 
uitbouwen. We konden door één deur, hoewel we er over ’t Lloyd verschillende 
ideeën op na hielden. Daan de Groot zei mij ooit: “Joost, het Lloyd is van ons en 
de AD komt op visite.” Ik antwoordde dat ik toch wel het gevoel had dat ’t 
Lloyd mijn inrichting was. “Dat is dan jouw mening,” zei hij.” 
(conversatie met actor T d.d. 18 januari 2005)52 

 
In Rademakers uitspraken over zijn laatste conflict met Daan de Groot en zijn daarop-
volgende vertrek horen we hoe hij zichzelf beschrijft als slachtoffer van taktische spel-
letjes van de OR en van “de onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid van Daan de 
Groot”: 
 

“Het is, ook achteraf, toch moeilijk te zeggen in hoeverre die burn-out nou door 
het werk werd veroorzaakt en in hoeverre door mijn privé-omstandigheden. Mijn 
vrouw was in dat jaar ernstig ziek geworden en ik was fysiek en emotioneel uit-
geput. In het najaar voerden de bonden landelijke acties ten aanzien van de per-
sonele onderbezetting in de justitiële inrichtingen. Ik heb in die tijd tegen Daan 
de Groot gezegd: ik heb begrip voor de acties van de bond, maar ik wil dat jullie 
die strijd niet gaan uitvechten over de rug van ’t Lloyd. Dat is uiteindelijk wel 
gebeurd. Het ziekteverzuim was erg hoog in ’t Lloyd, maar wij, de directie, wil-
den toch alle groepen openhouden, zonodig door uitzendkrachten in te huren. De 
OR was mordicus tegen inhuur van externen. De druk op het personeel nam 
daardoor toe, het ziekteverzuim steeg nog verder, en ik moest naar Wilmink met 

                                                        
52 De aan Daan de Groot toegeschreven one-liner “Het Lloyd is van ons, de AD komt op visite” 
laat zich op verschillende manieren interpreteren: als een (interpreterende) beschrijving van de 
gang van zaken gedurende de afgelopen tien jaar én als een terechtwijzing aan het adres van 
Rademaker (“denk maar niet dat je hier iets in de melk te brokkelen hebt, want binnenkort 
nemen we weer afscheid van jou, dat is nu eenmaal zoals het gaat met AD’s”) én als een 
bezweringsformule voor eigen gebruik (“deze AD is niet bedreigend, ik label hem als bezoeker, 
als “the wanderer who comes today and goes tomorrow””) én als intimidatie (“we gooien je er 
binnenkort weer uit”). 
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de boodschap dat het onvermijdelijk was dat we één unit zouden sluiten. Wat bij 
mij heel veel spanning heeft teweeggebracht is het feit dat de OR in die periode 
iedere dag terugkwam op een eerder gemaakte afspraak ten aanzien van die in-
huur van externen. Iedere dag dat ik naar ’t Lloyd reed, zat ik me in de auto al af 
te vragen: wat voor formele brief van de OR zal ik nu weer op mijn bureau aan-
treffen? Dat is mij opgebroken. De OR heeft dat heel bewust gedaan op aanraden 
van zijn advocaat: “Onze raadsman heb gezegd, voer de druk maar goed op,” 
heeft De Groot mij later toevertrouwd. Op een dag in november was ik te moe 
om van mijn bed op te staan. (...) wat me heeft genekt was de combinatie van 
zorg om mijn echtgenote én de onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid van 
Daan de Groot. Daardoor was uiteindelijk in november 2001 mijn energie op, 
dat heeft me uitgeput. Toen heb ik me ziek gemeld.” 
(conversatie met actor T d.d. 18 januari 2005) 

 
Nog in dezelfde maand, november 2001, concludeert sectordirecteur Wilmink dat 
algemeen directeur Rademaker niet binnen enkele maanden hersteld zal zijn. Daarom 
neemt ze het initiatief om de leiding van ’t Nieuwe Lloyd tijdelijk toe te vertrouwen 
aan een extern interim manager. Ze vraagt enkele bureaus voor interim management 
om kandidaten te selecteren en aan haar voor te dragen. Daarmee begint de episode 
van ongeveer drie jaar uit de geschiedenis van ’t Nieuwe Lloyd, die het onderwerp van 
deze studie is. 
 
  

3.4 Vervolgstappen 
 
Nadat de sectordirecteur Justitiële Jeugdinrichtingen in november 2001 heeft besloten 
dat de leiding van ’t Nieuwe Lloyd voorlopig moet worden toevertrouwd aan een 
externe interim manager wordt nog datzelfde jaar Pim van Rijsenburg geselecteerd. Hij 
gaat, na enige schermutselingen tussen de sectordirecteur en de ondernemingsraad, 
medio februari 2002 daadwerkelijk aan de slag. De verschillende betrokken actoren, 
met name de sectordirecteur in Den Haag en de ondernemingsraad in ’t Nieuwe Lloyd, 
verschillen van mening over de vraag wat er in of met ’t Nieuwe Lloyd aan de hand is 
en wat de interim manager zou moeten doen. Een schriftelijk opdracht krijgt interim 
directeur Pim van Rijsenburg niet. Anderhalf jaar later berichten alle betrokkenen dat 
de verhoudingen in ’t Nieuwe Lloyd zijn hersteld, dat verschillende problemen worden 
opgelost en dat strategische veranderingen in gang zijn gezet. Maar weer anderhalf jaar 
later, wanneer Van Rijsenburg zijn ‘opdracht’ beëindigt, is de opheffing van ’t Nieuwe 
Lloyd nagenoeg geëffectueerd, nadat de minister van Justitie in december 2004 heeft 
vastgesteld dat in ’t Nieuwe Lloyd “sprake is van een onverantwoorde en onherstelbare 
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situatie” en hij daarom heeft “besloten om RIJ ’t Nieuwe Lloyd te sluiten” (brief van de 
minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 15 december 2004).  
 
Hoe zijn de verschillende spelers in deze casus er in geslaagd om deze op het eerste 
gezicht opmerkelijke gang van zaken te realiseren? Hoe produceerden actoren, inclu-
sief de algemeen directeur ad interim die als ‘derde’ was ingehuurd,  in deze periode, 
bedoeld en onbedoeld (Giddens, 1984: 8-14), betekenisvolle gebeurtenissen? Welke 
zingevingsmechanismen gebruikten “knowledgable agents” in ’t Nieuwe Lloyd hierbij, 
wat waren “the standards and rules for perceiving, interpreting, believing, and acting 
that are typically used in a given cultural setting”(Sackman, 1991: 33)? Kunnen we op 
basis van deze zingevingsmechanismen begrijpen hoe actoren verandering en ontwik-
keling realiseerden respectievelijk vermeden, hoe zij conflict hanteerden, en welke rol 
de ‘derde’ speelde in deze dynamica van stagnatie en verandering? Deze vragen staan 
centraal in de volgende hoofdstukken.   
 
Gebruikmakend van het conceptuele gereedschap, dat in het vorige hoofdstuk is 
beschreven, gaan we als volgt te werk: 
 
In het volgende hoofdstuk worden de meest relevante institutionele contexten van RIJ 
’t Nieuwe Lloyd beschreven. Daarbij wordt met name aandacht geschonken aan de 
besturingsfilosofie en -praktijk van DJI en de verschillende regelsystemen die van 
invloed zijn op de handelingspatronen ten aanzien van het primaire en het secundaire 
proces binnen ’t Nieuwe Lloyd. Door middel van allerlei regels, procedures en structu-
ren hebben de wetgever, ambtelijke machten en ook andere machten getracht ervoor te 
zorgen dat de gang van zaken in een justitiële jeugdinrichting als ’t Nieuwe Lloyd ver-
loopt in overeenstemming met hun principes en doelstellingen. De aldus geschapen, en 
in dit hoofdstuk beschreven, institutionele contexten fungeren tegelijkertijd als gele-
genheidsstructuren voor actoren in hun pogingen om op betekenisvolle wijze macht en 
invloed uit te oefenen en effecten te bewerkstelligen. Als we de dynamica van sense-
making in ’t Nieuwe Lloyd tussen 2001en 2005 willen begrijpen, dan is het belangrijk 
de enabling and constraining characteristics van de verschillende institutionele con-
texten te begrijpen – dat is de inzet van hoofdstuk 4.   
 
De logboeknotities waarmee dit hoofdstuk opent bieden, door de ogen van de onder-
zoeker, een summiere doorkijk in ’t Nieuwe Lloyd. In hoofdstuk 5 zoomen we nader in 
op de omstandigheden, de gang van zaken in de inrichting en de wijze van organiseren 
(via een verstrengeling van activiteiten, relaties en betekenissen). Hoe ziet om te be-
ginnen de fysieke infrastructuur, waarin actoren leven en werken, er uit, wat is de opzet 
van het gebouw? Vervolgens beschrijven we de pupillen in ’t Nieuwe Lloyd en analy-
seren we de primaire en secundaire processen en de dynamica van betrekkingen in de 
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inrichting, voorzover één en ander van belang is voor onze analyse van de gebeurtenis-
sen in ’t Nieuwe Lloyd tussen 2001 en 2005.  
 
In hoofdstuk 6 worden de ontwikkelingen in en met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd in 
de periode 2001-2005, die in paragraaf 1.1 zijn geschetst, uitvoerig beschreven. Deze 
procesbeschrijving begint met het besluit van de sectordirecteur Justitiële Jeugdinrich-
tingen van DJI om in ’t Lloyd, voorlopig voor enkele maanden, een externe manager 
als algemeen directeur ad interim  aan te stellen, en eindigt met de opheffing van ‘t 
Nieuwe Lloyd. Het hoofdstuk bevat naast mijn eigen reconstructie van gebeurtenissen 
ook het verhaal van een medewerker van ’t Lloyd (§ 6.3) en een eerste inscriptie van 
het proces in termen van verandering en verstarring (§ 6.4 en § 6.5). 
 
De beschrijving van gebeurtenissen in hoofdstuk 6 laat ons, tegen de achtergrond van 
de in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 beschreven gelegenheidsstructuren en zingevings-
mechanismen, zien hoe door een opeenvolging van intentionele, doelgerichte handelin-
gen van verschillende actoren uiteindelijk onbedoelde, en door velen ongewenste, uit-
komsten ontstaan. We zijn getuige van een complex ‘spel’ – onder meer complex in de 
zin dat er vele spelers zijn, dat spelers komen en gaan, en dat de regels tijdens het spel 
worden veranderd, hoewel sommige regels juist niet ter discussie blijken te staan  – 
zonder winnaars. De reconstructie van dit ‘spel’ / spelen roept nadere vragen op over 
de onderliggende verhoudingen tussen de verschillende spelers en de aan hun handelen 
ten grondslag liggende logica: hoe en waarom doen ze wat ze doen? In hoofdstuk 7 
duiden we één en ander in termen van een aantal, met elkaar verbonden, sensemaking 
mechanisms, die de productieregels bevatten voor de eerder beschreven dynamica. 
 
In hoofdstuk 8, vragen we ons af hoe we in deze casus de tijdelijke inzet en het optre-
den van een relatieve buitenstaander in de positie van algemeen directeur van ’t 
Nieuwe Lloyd kunnen verstaan. In welke opzichten is hier, in retrospectief, sprake 
geweest van triadisering? En hoe hebben actoren in interactie triadisering tot stand 
gebracht of zich daartegen, bedoeld of onbedoeld, geïmmuniseerd?



 

Hoofdstuk 4 
 

Institutionele contexten 
 
 

 

 

 

 

 

4.1 Inleiding 
 
Wie in ’t Nieuwe Lloyd binnentreedt merkt al snel dat de inrichting als het ware is 
ingebed in verschillende institutionele werelden. De staat en de politieke context drin-
gen diep door in de handelingspatronen in een inrichting als ’t Nieuwe Lloyd, omdat in 
een democratische rechtstaat de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatre-
gelen met waarborgen is omkleed en voortdurende politieke en democratische controle 
en legitimering behoeft. Maar ook andere contexten, zoals bijvoorbeeld de regels, 
structuren en gebruiken ten aanzien van medezeggenschap, zijn van invloed op het 
handelen binnen de inrichting en de wijze waarop actoren de inrichting (kunnen, 
mogen of moeten) besturen. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende 
contexten aan de orde:  
 
• De bestuurlijke relaties tussen het zogenoemde bestuursdepartement en het agent-

schap DJI, en die binnen DJI, met name tussen een jeugdinrichting zoals ’t nieuwe 
Lloyd en het hoofdkantoor in Den Haag (§ 4.2) 

• Het toezicht op de sanctietoepassing (§ 4.3) 
• De medezeggenschap op uiteenlopende niveaus binnen DJI (§ 4.4) 
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Tot slot van dit hoofdstuk resumeer ik de wet- en regelgeving, die een neerslag is van-
uit de verschillende contexten, en waarmee actoren in ’t Nieuwe Lloyd op één of 
andere manier te maken hebben (§ 4.5) en stel ik mij de vraag in hoeverre er een fit of 
juist een mismatch is tussen de verschillende contexten (§ 4.6).  
 
 

4.2 De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
 
De Rijksinrichting voor jongens (RIJ) ’t Nieuwe Lloyd maakt deel uit van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI is een agentschap van het Ministerie van Justitie en 
heeft de taak om vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen (het opsluiten of 
gedwongen behandelen van mensen na tussenkomst van de rechter) uit te voeren. 
Daarnaast verzorgt DJI nog de vreemdelingenbewaring – bijvoorbeeld van illegaal in 
Nederland verblijvende mensen die wachten op hun uitzetting – en de zogenoemde 
uithuisplaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen in het kader van de maatregel ‘onder-
toezichtstelling’ voor jongeren (OTS, zie hoofdstuk 5). 
 
De tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door DJI vindt 
plaats binnen drie sectoren en binnen een speciale directie (de Tijdelijke Dienst 
Bijzondere Voorzieningen: TDBV) met verschillende categoriëen justitiële inrichtin-
gen: 
 

• de sector Gevangeniswezen: huizen van bewaring en gevangenissen; 
• de sector Justitiële Jeugdinrichtingen: opvang- en behandelinrichtingen voor 

jongeren; 
• de sector TBS: TBS-klinieken; 
• de TDBV: detentie- en uitzetcentra. 

 
Eind 2003 beschikt DJI over 85 inrichtingen, waarvan 66 rijksinrichtingen, met in 
totaal ruim 18.000 plaatsen. Er werken ongeveer 18.500 medewerkers. 
 
In onderstaand organogram is de formele structuur van DJI weergegeven.  
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Figuur 4.2.1: Organogram Dienst Justitiële Inrichtingen 
 
Binnen de sector JJI zijn er ten tijde van deze case study vijftien inrichtingen: zeven 
rijksinrichtingen en acht particuliere justitiële jeugdinrichtingen, die door DJI worden 
gesubsidieerd. Tevens worden plaatsen ingekocht in drie niet-justitiële jeugdinrichtin-
gen. 
Sommige jeugdinrichtingen beschikken over verschillende locaties. JJI De Heuvelrug, 
bijvoorbeeld, omvat drie locaties, voorheen aparte inrichtingen, die in de afgelopen 
jaren zijn samengevoegd tot één inrichting van voldoende omvang, geredeneerd vanuit 
bedrijfseconomische optiek. ’t Nieuwe Lloyd is met 66 opvangplaatsen één van de 
kleinste inrichtingen. We zagen al dat ’t Nieuwe Lloyd op de één of ander manier is 
‘ontsnapt’ aan schaalvergroting.  
Capaciteit binnen de justitiële jeugdinrichtingen heeft ofwel de bestemming ‘behande-
ling’ ofwel de bestemming ‘opvang’; de sectordirectie bepaalt de bestemming van de 
capaciteit in de rijksinrichtingen.  
Het beleid van DJI is dat er in een opvanginrichting, zoals ’t Nieuwe Lloyd, “vooral 
wordt gewerkt aan de opvoeding van de jeugdigen, inclusief het volgen van erkend 
onderwijs” (DJI: april 2004). Anders dan in behandelinrichtingen zijn er in opvang-
inrichtingen geen middelen beschikbaar voor psychiatrische of psychologische behan-
deling van pupillen. 
De capaciteit in de justitiële jeugdinrichtingen is in de jaren voorafgaande en tijdens 
deze case study sterk uitgebreid: van 1.045 plaatsen in 1995 tot 2.566 plaatsen in 2004.  
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De status van agentschap geeft DJI een zekere mate van zelfstandigheid in de uitvoe-
ring van het beleid. Jaarlijks wordt met het bestuursdepartement een budget vastgesteld 
en worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. De afspraken worden vast-
gelegd in het jaarplan DJI en verantwoord in periodieke rapportages en het Jaarverslag 
DJI. 
 
DJI wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. Hier heeft de hoofd-
directeur DJI zijn kantoor en staf. De hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de gehele organisatie en legt daarover verantwoording af aan de direc-
teur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het bestuursdepartement. Hierdoor 
vormt hij de verbindende schakel tussen het bestuursdepartement en het agentschap 
DJI. 
Op het hoofdkantoor zijn tevens de sectordirecteuren van de drie sectoren en de direc-
teur TDBV gevestigd. Zij sturen de inrichtingen in het land aan en worden daarbij 
ondersteund door een afdeling Uitvoeringsbeleid die verantwoordelijk is voor de ont-
wikkeling van het uitvoeringsbeleid voor de sector en een afdeling Bedrijfsvoering die 
verantwoordelijk is voor de beheerstaken van de sector. 
Binnen de sector Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) is het belangrijkste bestuurlijke 
overleg het zogenoemde Rijksdirecteurenoverleg JJI: de algemeen directeuren van de 
rijksinrichtingen overleggen maandelijks gedurende een hele dag met elkaar en met 
hun sectordirecteur over alles wat de sector JJI betreft. Verder is er binnen de sector 
één maal per jaar een twee dagen durende Directeurenconferentie voor alle algemeen 
directeuren van particuliere en rijksinrichtingen. 
 
De officiële besturingsfilosofie wordt door DJI als volgt samengevat: 
“Datgene waar DJI voor staat gebeurt in de inrichtingen. Daarom is gekozen voor 
gedeconcentreerde aansturing: zo laag mogelijk in de organisatie. De algemeen direc-
teuren van de inrichtingen krijgen ruime verantwoordelijkheden en bevoegdheden om 
zelf vorm te geven aan de bedrijfsvoering in hun inrichtingen. Het hoofdkantoor stuurt 
op afstand en ondersteunt deze uitvoering.” 
En: 
“Sturing op output en managementafspraken: Er wordt gestuurd op ‘output’. De sec-
tordirecteuren en de algemeen directeuren van de inrichtingen worden beoordeeld op 
het nakomen van afspraken over te behalen resultaten. De wijze waarop de taakstellin-
gen worden gehaald is vooral een kwestie van managementafspraken over de te hante-
ren normen en waarden. Naast outputsturing wordt daartoe een nieuwe stijl van lei-
dinggeven ingevoerd: competentiemanagement.” (DJI: april 2004) 
 
Zo luidt de besturingsfilosofie. In de praktijk ervaren actoren in de justitiële inrichtin-
gen een nogal grote bemoeizucht van het DJI-hoofdkantoor. In de eerste plaats zijn de 
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genoemde managementafspraken tussen de sectordirectie en de algemeen directeur van 
een inrichting wel erg gedetailleerd en omvattend. Zo worden in de managementaf-
spraken 2002 voor ’t Nieuwe Lloyd onder meer 34 verschillende prestatie-indicatoren 
gespecificeerd vanuit het perspectief van vijf stakeholders: maatschappij, justitiabelen, 
samenwerkingspartners, personeel en kerndepartement.  
Lang niet altijd ontstaat die bemoeizucht op het DJI-hoofdkantoor. De gang van zaken 
in justitiële inrichtingen is met tal van waarborgen omkleed en in principe voortdurend 
onderhevig aan politieke verantwoording en controle. Immers, in een democratische 
rechtstaat zijn de rechten van justitiabelen, die gedwongen zijn toevertrouwd aan de 
zorg van de staat, nauwkeurig vastgelegd en op de eerbiediging van die rechten wordt 
toegezien, in laatse instantie door het parlement dat de Minister van Justitie ter verant-
woording kan roepen. In sommige gevallen leidt het samenspel tussen media en parle-
ment ertoe dat de Minister van Justitie vragen moet beantwoorden, informatie moet 
aanleveren of incidenten moet uitzoeken aangaande justitiële (jeugd)inrichtingen; vaak 
worden de vragen dan door het departement “doorgezet” naar de hoofddirectie DJI, 
enzovoort – uiteindelijk worden de mensen in de inrichtingen gesommeerd om infor-
matie te verzamelen, rapportages te maken en dergelijke. De sectordirecteur JJI zegt 
daarover: 
 

“Het is ook zo dat de leiding van een inrichting te maken krijgt met nogal veel 
regels, oekazes en missieven vanuit het hoofdkantoor. (…) Vanuit het hoofd-
kantoor is er veel sturing op het hoe. Bijvoorbeeld: in de periode waarin de 
arbeidsmarkt overspannen was en niemand groepsleider in een justitiële jeugdin-
richting wilde worden werd de Tweede Kamer gealarmeerd door het hoge ziek-
teverzuim in de inrichtingen. De Kamer wilde daarop maandelijks een rappor-
tage over het ziekteverzuim per inrichting. Het hoofdkantoor kan dan niet anders 
doen dan de inrichtingen ertoe verplichten maandelijks die gegevens in een 
bepaald format op te hoesten. Zo zijn er 101 dingen.” 
(conversatie met actor O d.d. 5 december 2003) 

 
Hans Butselaar vertelt mij in 2005 – hij is dan algemeen directeur van De Heuvelrug 
een grote justitiële rijksjeugdinrichting met drie locaties – dat vooral rijksinrichtingen 
last hebben van de “regelzucht van het hoofdkantoor”: 
 

“Het is in termen van besturing héél opvallend dat er grote problemen zijn ont-
staan in de rijksinrichtingen en niet in de particuliere inrichtingen. En dat komt 
doordat je als AD in een rijksinrichting in theorie wordt afgerekend op output 
(door middel van die prestatie indicatoren), maar in de praktijk wordt aange-
stuurd op throughput, dus op hóe je het doet. We worden wekelijks, zo niet 
dagelijks, geconfronteerd met circulaires en aanwijzingen, die precies voor-
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schrijven hoe dit of dat moet gebeuren. Ik ben daarnaast gebonden aan mantel-
contracten, ben niet eens beheerder van deze gebouwen en mag, bij wijze van 
spreken, nog geen spijker in de muur slaan zonder toestemming van de Rijks-
gebouwendienst. Zogenaamd is sprake van ondernemerschap in gebondenheid, 
zoals dat zo fraai heet, maar de praktijk is dat je onvoldoende vrijheid hebt om 
op creatieve wijze deze organisatie te leiden. En dat heeft te maken met de 
regelzucht van het hoofdkantoor en met het feit dat we hier allemaal ambtena-
ren zijn – schaaldieren zeg ik vaak – en de medezeggenschap een flinke vinger 
in de pap heeft.” 
(gesprek met Hans Butselaar d.d. 11 februari 2005) 

 
Pim van Rijsenburg schrijft in zijn eerste rapportage aan de sectordirecteur JJI onder 
meer: 
 

“Opvallend is dat het Hoofdkantoor met een hoge frequentie gedetailleerde 
dictaten oplegt aan directie en stafmedewerkers. Aldus blijkt de bestuurder van 
de inrichting bij tijd en wijle niet meer dan een locatiehoofd te zijn. Saillante 
voorbeelden zijn de “opdracht” van de projectleider PRCLL aan de personeels-
functionaris om in korte tijd 11 mandagen beschikbaar te zijn voor een aantal 
instructesessies. Van de opdracht ging een onaanvaardbare dwang uit. Een 
ander voorbeeld is de opdracht van het Hoofdkantoor om een IBF [informatie-
beveiligingsfunctionaris, WV] aan te stellen met nota bene een formatiebere-
kening erbij (0,65 fte voor het NLl) terwijl de inrichting juist enige fte’s zou 
moeten schrappen.” 
(rapportage directievoering ’t Nieuwe Lloyd d.d. 1 april 2002) 

 
En de voorzitter van de OR in ’t Nieuwe Lloyd, Daan de Groot, merkt op: 
  

“We worden overvoerd met allerlei nieuw beleid, nieuwe systemen, nieuwe 
regels etcetera. De afgelopen tijd hadden we het INK-model, met daaraan 
gekoppeld competentiemanagement, en dat betekent weer een andere manier 
van functioneringsgesprekken voeren. Verder PION: een nieuw rooster-
systeem. We moeten flexibel roosteren. We krijgen waarschijnlijk twee gede-
tineerden op één cel. Er is sprake van bezuinigingen. Er is een nieuwe BJJ 
(Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen, WV). Een nieuwe versie van 
Windows. En we ontvangen een eindeloze stroom van nota’s en memo’s. Ga 
zo maar door.”  
(conversatie met actor H d.d. 20 oktober 2003) 

 



Hoofdstuk 4 – Institutionele contexten     135 
 

 
 

In het laatste citaat is, naast de geuite opvatting dat ’t Nieuwe Lloyd wordt overbelast 
door DJI, interessant dat De Groot op vanzelfsprekende wijze spreekt namens de 
gehele inrichting (“We worden […] We moeten […] We krijgen […]). In het bijna 
twee uur durende gesprek, waaruit dit citaat afkomstig is,werpt De Groot zich bij 
voortduring impliciet op als de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van ’t 
Nieuwe Lloyd tegenover “Den Haag.” 
 
Ik citeer nog wat verder uit hetzelfde gesprek met Daan de Groot, omdat hij in het ver-
volg onthult hoe volgens hem de regelzucht van DJI samenhangt met het falen van 
directeuren en waarom het in een kleine inrichting als ’t Nieuwe Lloyd nog eens extra 
moeilijk is voor een directeur, zeker in verhouding tot de OR: 
 

“Zo’n overvloed van dingen, dat konden onze directeurtjes van de afgelopen 
vijftien jaar niet bolwerken. […] DJI ziet zelf ook dat directeuren van inrich-
tingen het niet bolwerken. Directeuren worden dan ook aan de lopende band 
van een inrichting afgehaald. De meesten worden dan verantwoordelijk 
gemaakt voor vage projecten op het hoofdkantoor in Den Haag. Directeuren 
die het wel goed doen gaan vaak na een jaar of drie weer weg omdat ze met 
hun kwaliteiten elders veel meer kunnen verdienen. De inschaling van de 
directeursposities in de jeugdinrichtingen is veel te laag, waardoor je nauwe-
lijks gekwalificeerde mensen op die posities kunt krijgen en houden.” 

 […] 
 “In een kleine inrichting is het direct zichtbaar en problematisch als je als 
directeur geen goede banden met het personeel hebt. Je hebt als directeur ook 
minder staf tot je beschikking. En als je als directeur een misser maakt dan is 
dat snel overal bekend, want de lijnen zijn kort. In een kleine organisatie heeft 
de OR ook korte lijnen naar het personeel, waardoor de positie van de OR ook 
relatief sterk zal zijn, in ieder geval is dat hier wel het geval.” 
[…] 
“Wilmink [sectordirecteur JJI, WV] zei steeds dat ‘t Lloyd een probleemgeval 
was, dat hier sprake zou zijn van personeelszelfbestuur. Ze zei niet: wij hebben 
verkeerde directeuren gestuurd. Maar dat hebben ze nu juist wel gedaan. We 
hebben hier directeuren gehad die niet begrepen waarover deze organisatie 
gaat, die geen leidinggevende kwaliteiten hadden, die geen persoonlijkheid 
waren. Als de directeur deze kamer binnenkomt, dan moet je wel het gevoel 
hebben dat er iemand binnenkomt, dat er iemand stáát. Maar als je dat gevoel 
niet krijgt, dan luistert er niemand naar zo’n man en dan wordt het dus niets, 
dat is zielig voor de betrokkene, maar dat valt het personeel niet aan te reke-
nen.” 
(conversatie met actor H d.d. 20 oktober 2003) 
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Aan de positie van de medezeggenschap binnen DJI en ’t Nieuwe Lloyd besteed ik 
aanstonds aandacht, maar eerst bezien we hoe het toezicht op de straftoepassing binnen 
de inrichting is georganiseerd. 
 
       

4.3 Toezicht op de sanctietoepassing 
 
In een rechtsstaat is de machtsuitoefening door overheidsfunctionarissen aan wet en 
regel gebonden, met alle rechten en plichten die daar bij horen. Dat geldt uiteraard ook 
binnen een justitiële (jeugd)inrichting, hoewel de bewegingsvrijheid van gedetineerden 
daar vanzelfsprekend is beperkt. 
 
Binnen de justitiële inrichtingen zien de zogenaamde commissies van toezicht er op toe 
dat de straftoepassing in de inrichting gebeurt overeenkomstig de daarvoor geldende 
regels. Wat betreft de jeugdinrichtingen toetsen de commissies van toezicht met name, 
maar niet uitsluitend, aan de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ). Een 
commissie van toezicht, meestal bestaande uit ongeveer tien leden, vervult een rol naar 
twee kanten: voor de individuele gedetineerde (of justitiabele, in toezichtsjargon) 
vormt de commissie van toezicht een garantie op rechtsbeschreming, voor de perso-
neelsleden in de inrichting is de commissie de onafhankelijk oordelende instantie die 
hen scherp houdt. 
 
De commisie van toezicht in ’t Nieuwe Lloyd heeft, evenals iedere andere commissie 
van toezicht, een zogenoemde beklagcommissie, waar individuele pupillen zich kunnen 
beklagen over de wijze waarop zij door een groepsleider of iemand anders in ’t Nieuwe 
Lloyd zijn behandeld. Vaak gaat het om het opleggen van een straf of een maatregel, 
maar in ’t Nieuwe Lloyd beklagen de pupillen zich in 2004 in toenemende mate ook 
over het feit dat ze vaker en langer dan de BJJ toestaat op hun cel moeten verblijven in 
verband met personeelsgebrek. Het indienen van een bezwaarschrift wordt overigens 
aanzienlijk gestimuleerd doordat in dergelijke gevallen (kamerplaatsing vanwege per-
soneelsgebrek, dus niet in verband met omstandigheden die een specifieke pupil betref-
fen) pupillen bij wijze van genoegdoening vijf euro per incident ontvangen. In zulke 
gevallen wordt een bezwaarschrift niet uitvoerig en in aanwezigheid van alle betrokke-
nen in een zitting van de beklagcommissie behandeld; in andere, ‘zwaardere’ gevallen 
is dat wel zo. 
Naast de zittingen van de beklagcommissie vergadert de commissie van toezicht als 
zodanig in ’t Nieuwe Lloyd meestal eens per twee maanden. Dat gebeurt in aanwezig-
heid van één van de directieleden, die de leden van de commisie dan ook op de hoogte 
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brengt van relevante ontwikkelingen binnen DJI en uiteraard van nieuwe omstandighe-
den en ontwikkelingen binnen ’t Nieuwe Lloyd. 
Hoewel leden van de commisie van toezicht het recht hebben om te allen tijde de 
inrichting te bezoeken, met gedetineerden en medewerkers te spreken en zich zelf een 
oordeel te vormen over de gang van zaken in de inrichting, bliift hun aanwezigheid in 
’t Nieuwe Lloyd in de praktijk beperkt tot de commissievergaderingen. Overdag 
hebben de commissieleden immers hun reguliere werk en bovendien vraagt het bege-
leiden van bezoek door commissieleden extra inzet van personeel – veiligheidsvoor-
schriften! – en juist in de avonduren is dat in ’t Nieuwe Lloyd moeilijk te organiseren. 
 
De commissie van toezicht legt zijn bevindingen (betreffende de situatie in de inrich-
ting getoetst aan de BJJ) in de eerste plaats voor aan de directie van ’t Nieuwe Lloyd, 
maar kan zich ook rechtstreeks tot de minister van Justitie wenden als zij hardnekkige 
misstanden constateert, die de directie kennelijk niet bij machte is op te verhelpen. 
Deze situatie deed zich, zoals in § 1.1. beschreven, in 2004 voor in ’t Nieuwe Lloyd. 
 
Overigens vallen specifieke activiteiten en omstandigheden in ’t Nieuwe Lloyd in het 
zogenaamde toezichtsdomein van verschillende toezichtsinstanties: de Arbeidsinspectie 
houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, de Inspectie voor het Onderwijs houdt toe-
zicht op het onderwijs aan pupillen in de inrichting, de Voedsel en Waren Autoriteit 
houdt toezicht op de maaltijdenbereiding, en zo zijn er nog een paar toezichtshouders 
met wie het personeel en de directie van ’t Nieuwe Lloyd mogelijk van doen hebben.53  
 
   

4.4 Medezeggenschap binnen DJI 
 
Tot de bestuurlijke infrastructuur van ’t Nieuwe Lloyd behoort niet slechts de organi-
satie van ‘de zeggenschap’, zoals in § 4.2 is beschreven, maar ook de zogenoemde 
medezeggenschap krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).  
 
De medezeggenschap is binnen DJI getrapt georganiseerd. Op het niveau van de 
(rijks)inrichtingen heeft iedere (rijks)inrichting haar eigen OR, die overleg voert met de 
bestuurder in de zin van de WOR (meestal de algemeen directeur).  

                                                        
53 Sinds 2005 – dus na sluiting van ’t Nieuwe Lloyd – is de Inspectie voor de Sanctietoepassing 
(ISt) operationeel. De ISt voert in principe zogenoemd integraal toezicht uit (door middel van 
doorlichtingen, themaonderzoek, vervolgonderzoek en incidentonderzoek in inrichtingen) en is 
krachtens de Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing ook belast met de coördinatie en 
afstemming met de andere toezichthouders die werkzaam zijn binnen haar toezichtsdomein, 
waaronder justitiële jeugdinrichtingen (www.inspectiesanctietoepassing.nl). 
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Eén niveau hoger treedt de Groepsondernemingsraad (GOR) op als belangenbehartiger 
van het personeel van alle rijksjeugdinrichtingen en als overlegpartner van de sector-
directie. De GOR bestaat uit afgevaardigde leden van de verschillende ondernemings-
raden in de betreffende sector. Gedurende de in deze case study beschreven periode is 
de voorzitter van de OR van ‘t Nieuwe Lloyd tevens voorzitter van de GOR van de 
sector JJI binnen DJI.  
Op het niveau van DJI als geheel is de Dienstondernemingsraad (DOR) gesprekspart-
ner van de hoofddirecteur DJI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.4.1: de getrapte organisatie van de medezeggenschap binnen DJI 
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Een rijks(jeugd)inrichting kan op verschillende manieren, direct of indirect, de gevol-
gen ondervinden van het overleg tussen bestuurder en medezeggenschap op hoger 
niveau.  
In 2004, bijvoorbeeld, slagen de sectordirecteur JJI en de GOR JJI er niet in het eens te 
worden over twee mogelijke manieren om de door het kabinet opgelegde bezuinigin-
gen in te vullen, namelijk het reduceren van het aantal groepsleiders per groep en het 
verhogen van de groepsgrootte. Beide maatregelen worden vervolgens door de Onder-
nemingskamer afgewezen. (Deze uitspraak geldt niet voor de particuliere inrichtingen, 
die dus deze maatregelen wél kunnen treffen.) De sectordirecteur legt vervolgens aan 
de jeugdinrichtingen een verhoging van de zogenoemde integrale budgetkorting op. 
Zoals hiervoor beschreven, stuurt het hoofdkantoor van DJI “op afstand” en “de alge-
meen directeuren van de inrichtingen krijgen ruime verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden om zelf vorm te geven aan de bedrijfsvoering in hun inrichtingen.” In 
dit geval moeten de algemeen directeuren van de rijksinrichtingen uiteraard wel reke-
ning houden met, naast andere wetten en regels, het verbod van de Ondernemings-
kamer om te bezuinigen door middel van de genoemde maatregelen. Het kan ook zijn 
dat de medezeggenschap (DOR) met DJI meer of minder gedetailleerde afspraken 
maakt, die binnen de inrichtingen moeten worden uitgevoerd. We zien dus dat de aan-
sturing van een jeugdinrichting door DJI op verschillende manieren wordt aangevuld 
en ingevuld onder invloed van de getrapt georganiseerde medezeggenschap.  
 
In het algemeen maken medezeggenschap en bestuurder in een convenant nadere 
afspraken over de faciliteiten van de medezeggenschap voor een bepaalde zittingsduur. 
In ’t Nieuwe Lloyd zijn de OR en de bestuurder (de toenmalig algemeen directeur) in 
een convenant d.d. 6 februari 2001 (OR 847/859) overeengekomen dat de OR onder 
meer kan beschikken over de volgende faciliteiten: de voorzitter van de OR is voor 
twee dagen per week en alle andere OR-leden zijn voor één dag per week vrijgesteld 
van hun reguliere werkzaamheden; alle leden van de commissies van de OR krijgen de 
gelegenheid om het commissiewerk onder werktijd te verrichten; de OR en haar com-
missies staat het vrij om, ten laste van de bestuurder, deskundigen te raadplegen ten 
behoeve van de behandeling van een bepaald onderwerp of behandeling van instem-
mings- en adviesaanvragen; ook de kosten van het voeren van gerechtelijke procedures 
door de OR komen voor rekening van de bestuurder; de OR heeft de beschikking over 
een Ambtelijk Secretaris (conform artikel 17 van de Wet op de Ondernemingsraden), 
die op basis van 0,40 FTE werkt voor de OR van ’t Nieuwe Lloyd. 
 
Pim van Rijsenburg stelt kort na zijn aantreden in ’t Nieuwe Lloyd vast dat de OR 
eigenlijk beter geëquipeerd is dan het bevoegd gezag in de inrichting: 
 



140     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 

“[De] faciliteiten waarover de directie beschikt staan in geen verhouding tot de 
faciliteiten van de ondernemingsraad (cumulateve tijd van vrijstelling OR-
leden + beschikbaarheid 50% ambtelijk secretaris + incidenteel juridisch 
raadsman betaald door de werkgever).” 
(rapportage directievoering ’t Nieuwe Lloyd d.d. 1 april 2002) 

 
Door de getrapte organisatie van de medezeggenschap binnen DJI in combinatie met 
het feit dat de voorzitter van de OR in ’t Nieuwe Lloyd, Daan de Groot, al jarenlang 
ook voorzitter van de GOR is en door de ruime faciliteiten van de OR, hebben de laat-
ste algemeen directeuren van ’t Nieuwe Lloyd het gevoel door de medezeggenschap te 
zijn “omsingeld”. 
 

4.5 Wet- en regelgeving 
 
Het besturingsconcept van DJI houdt dus onder meer in dat de algemeen directeuren 
van de inrichtingen beschikken over “ruime verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
om zelf vorm te geven aan de bedrijfsvoering in hun inrichtingen.” Met betrekking tot 
de bedrijfsvoering wordt zodoende het potentieel unieke karakter van een inrichting 
erkend.  
Een algemeen directeur van een inrichting heeft evenwel niet alleen te maken met de 
zogenoemde “managementafspraken” met de sectordirectie, maar ook met tal van 
andere regels en procedures. De bevoegdheden van een algemeen directeur om zelf te 
organiseren hoe de opgelegde output wordt gerealiseerd worden beperkt door verschil-
lende regelsystemen. Zo moet bij het organiseren van de inzet van personeel – in ’t 
Nieuwe Lloyd vrijwel steeds een lastige exercitie, onder meer in verband met het 
structureel hoge ziekteverzuim – niet alleen rekening worden gehouden met de Begin-
selenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ), waarin het aantal pupillen per groep aan 
een maximum wordt gebonden en het aantal groepsleiders per groep aan een minimum, 
maar ook met verschillende andere wetten en regels, bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet 
en het Algemene Rijksambtenaren Reglement (ARAR) en tal van circulaires betref-
fende zogenaamde uitvoeringsregelingen, waarin rechten van personeel met betrekking 
tot inroostering zijn vastgelegd. Bovendien heeft krachtens de Wet op de Onderne-
mingsraden (WOR) de OR ook nog een vinger in de pap 
 
De huisjurist en enkele andere medewerkers van ’t Nieuwe Lloyd stelden op mijn ver-
zoek de volgende lijst op van “externe wetten en regelingen” en “interne regelingen”, 
door middel waarvan grenzen worden gesteld aan de vrijheid van handelen in de 
inrichting, ook aan de “ruime verantwoordelijkheden en bevoegdheden” van de alge-
meen directeur “om zelf vorm te geven aan bedrijfsvoering”: 
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“Externe wetten, regelingen die ’t Lloyd regeren: 

• ARAR en voorts enige ordners met circulaires met uitvoeringsregelingen 
• Arbeidsomstandighedenwet / VGWM 
• Arbeidstijdenwet 
• Circulaires van Justitie ter zake van personeel, veiligheid, gezondheid, enzo-

voort 
• Wetboek van Strafrecht 
• Wetboek van Strafvordering 
• Burgerlijk Wetboek 
• Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) en Reglement Justitiële 

Jeugdinrichtingen 
• Uitspraken van de beklagrechter (intern, Commissie van Toezicht) en de Raad 

voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ, extern, hoogste 
beroepscollege en tevens toezichthoudend orgaan) 

• Uitspraken van de kinderrechter, de rechter-commissaris, het OM en de minis-
ter van Justitie (bijvoorbeeld met betrekking tot plaatsing, verlof enzovoort) 

• Wetten (zoals de leerplichtwet), uitvoeringsregelingen en circulaires met 
betrekking tot het onderwijs, zoals wet- en regelgeving primair onderwijs, het 
Schoolreglement VSO-ZMOK De Werkruimte en het Schoolreglement VSO-
ZMOK De Werkruimte Locatie ’t Nieuwe Lloyd 

• WOR 
• Vreemdelingenwet 
• Internationale verdragen met betrekking tot jeugdigen en/of detentie, Verdrag 

inzake de rechten van het kind 
• De European Prison Rules (EPR) 
• De Beijing Rules: Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 

Justice 
• De Havana Rules: Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their 

Liberty 
• Gemeentelijke brandveiligheidsvoorschriften 
• CAO’s 

 
Interne regelingen: huisregels, gedragsregels, protocollen en interne reglementen en 
procedures. Het betreft hier regelgeving aangaande bijvoorbeeld: 

• Melding bijzondere voorvallen 
• Melding en registratie van ongevallen 
• Geweldsinstructie 
• Gebruik mobiele telefoons 
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• Fysieke weerbaarheid 
• Calamiteiten 
• Vermissingen (van voorwerpen) 
• Personele inzet 
• Roosters en vakantieregeling 
• Kleding 
• Ontvangst van bezoekers 
• Omgang met de pers  
• Rechtspositie van jeugdigen (bijvoorbeeld het Reglement dat de afzondering 

regelt) 
• Zittingsduur en faciliteiten van de OR (het zogenaamde Convenant Onderne-

mingsraad en Bestuurder d.d. 06-02-2001, in aanvulling op de WOR)” 
 
Hoe kunnen we deze, vermoedelijk niet uitputtende, opsomming van regelingen 
begrijpen? En hoe verhouden de genoemde regelingen – zeer verschillend van karakter, 
zoveel is wel duidelijk – zich tot de besturingsfilosofie van DJI? Wat blijft er over van 
de ruime bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de algemeen directeuren van de 
inrichtingen? 
 
In de eerste plaats kunnen we constateren dat de opgesomde, al dan niet wettelijke, 
regelingen verschillende oogmerken hebben: 
  
• borging van de executie van rechtelijke uitspraken en bescherming van de 

samenleving tegen criminele jongeren (het uitvoeren van rechtelijke uitspraken); 
• bescherming van de jeugdigen, die aan de zorg van de staat zijn toevertrouwd 

(regeling van hun rechten en plichten en tevens van de rechten en plichten van de 
staat en haar dienaren); 

• bescherming van de medewerkers (regeling van hun rechten en plichten, tevens 
plichten van de werkgever respectievelijk het management); 

• een zekere mate van democratisering van de besluitvorming in de organisatie. 
 
Het gedwongen karakter van het verblijf van de jongeren in een justitiële jeugdinrich-
ting en het gedrag waartoe zij in staat worden geacht verklaren verscheidene regelin-
gen, die er op zijn gericht de veiligheid van personeel, pupillen en ‘buitenstaanders’ 
maximaal te waarborgen. Bij incidenten (geweld van de ene pupil tegenover de andere 
pupil, omkoping van personeel, ontsnapping, etcetera) wordt uiteindelijk de minister 
van Justitie verantwoordelijk gehouden; een adequate uitvoering van vrijheidsbene-
mende straffen en maatregelen is in Nederland immers een overheidstaak. Tegen deze 
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achtergrond zijn verschillende regelingen tot stand gebracht, die diep doordringen in de 
handelingspatronen van actoren binnen een jeugdinrichting. 
 
De vrijheidsberoving en insluiting van jeugdigen krachtens rechtelijke uitspraken bete-
kent aldus dat deze jeugdige gevangenen voor kortere of langere tijd zijn onderworpen 
aan de regels van het regime en aan het gevangenispersoneel dat gehouden is deze 
regels toe te passen. Het besef is gegroeid dat, wanneer de ene groep mensen gedu-
rende langere tijd zeggenschap heeft over het doen en laten van de andere groep, de 
eerste groep op den duur geneigd is haar macht te misbruiken. Macht corrumpeert. Om 
deze reden is de gang van zaken in justitiële inrichtingen met waarborgen omkleed en 
in principe voortdurend onderhevig aan politieke verantwoording en controle. In een 
democratische rechtsstaat zijn juist de rechten van hen, die onvrijwillig en gedurende 
langere tijd zijn toevertrouwd aan de zorg van de staat en afhankelijk zijn van de diena-
ren van de staat, nauwkeurig vastgelegd en op de eerbiediging van die rechten wordt 
toegezien, in laatste instantie door het parlement, dat de minister van Justitie ter ver-
antwoording kan roepen. 
Belangrijk in dit verband, maar in historisch perspectief niet vanzelfsprekend, is de 
maatschappelijk gegroeide overtuiging dat jongeren weliswaar kunnen worden gestraft 
en/of aan de ouderlijke macht kunnen worden onttrokken, maar dat zo’n vrijheidsbe-
nemende straf of maatregel dan ook gedisciplineerd moet worden uitgevoerd: gewaar-
borgd dient te zijn dat de gestraften of onder toezicht gestelden níet, aanvullend op hun 
vonnis, óók nog worden geïntimideerd, gepest, of anderszins het slachtoffer worden 
van machtsmisbruik. Niet slechts de pupillen worden gecontroleerd en gedisciplineerd, 
maar ook diegenen aan wie zij zijn toevertrouwd.54 
 
In § 4.2 zagen we dat binnen de formele bestuurlijke verhoudingen binnen DJI de 
algemeen directeuren een zekere autonomie hebben om het realiseren van de opgelegde 
taken naar eigen inzicht te organiseren. Tegen de achtergrond van het bovenstaande 
kunnen we daar aan toevoegen dat de algemeen directeuren tevens een handhavende 
functie hebben: zij dienen er in eerste instantie op toe te zien dat de uitvoering van 
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in hun inrichting in overeenstemming is 
met de geldende waarden en normen. De algemeen directeur is het bevoegd gezag dat 
allerlei concrete gebeurtenissen en individuele personen in zijn of haar inrichting moet 
beoordelen tegen het licht van de wet- en regelgeving. Hij moet waken over de rechten 
en plichten van zowel personeel als gedetineerden. 
  
                                                        
54 In het bijzonder Foucault heeft (in Surveillir et punir: Naissance de la prison) in detail de 
ontwikkeling van het Westerse systeem van gevangenissen, politie-organisaties en de wettelijke 
en administratieve instituties beschreven, die alle een disciplinerende en controlerende werking 
op individuen uitoefenen.   
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Een groot aantal regelingen kunnen we dus begrijpen als neerslag van een historisch en 
nog altijd doorgaand proces van rechtsvorming, dat het zich ontwikkelende denken 
over sanctietoepassing codificeert en modificeert. Door middel van deze regelingen 
wordt, als het goed is, de dagelijkse uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en 
maatregelen met waarborgen omkleed en toetsbaar en controleerbaar gemaakt. Derge-
lijke regelingen zijn specifiek voor justitiële inrichtingen en soms specifiek voor 
jeugdinrichtingen en regelen de condities waarbinnen vrijheidsberoving in een vrije 
rechtsstaat legitiem wordt geacht. 
 
Een andere gedeelte van de genoemde regelingen heeft niets van doen met het feit dat 
’t Nieuwe Lloyd een jeugdgevangenis is, maar heeft betrekking op de rechtspositie, de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van medewerkers, in het bijzonder 
(rijks)ambtenaren: het ARAR, de arbeidstijdenwet, de arbeidsomstandighedenwet, 
etcetera. Dergelijke regelingen leggen (verkregen) rechten van werknemers vast en 
bieden hen bescherming (ontslagbescherming, recht op verlof, recht op een rookvrije 
werkomgeving, etcetera), en leggen óók beperkingen op aan de autonomie van een 
directeur om zelf vorm te geven aan de bedrijfsvoering in zijn inrichting. 
 
 

4.6 Het panopticon van de straftoepassing 
 
In dit hoofdstuk zijn tot nu toe de belangrijkste institutionele contexten, waarin ’t 
Nieuwe Lloyd is ingebed, kort beschreven. In het kader van een sociaal constructivisti-
sche analyse van de verwikkelingen in ’t Nieuwe Lloyd vanaf  2001 vormen deze con-
texten voor de relevante actoren (deels met elkaar samenhangende) gelegenheidsstruc-
turen, waarvan ze gebruik (kunnen) maken, maar die hen ook beperken. Ik sluit dit 
hoofdstuk af met een voorlopige evaluatie van de beschouwde contexten in de vorm 
van een korte verkenning van de vraagstukken, mogelijkheden en uitdagingen voor 
actoren in en rond ’t Nieuwe Lloyd, die verband houden met de geschetste contexten: 
wat zijn de belangrijkste structurele omstandigheden, die medebepalend zouden 
kunnen zijn voor de sociale dynamica in ’t Nieuwe Lloyd? 
 
In de eerste plaats blijkt er sprake te zijn van een ambivalente bestuurlijke relatie tussen 
het hoofdkantoor van DJI en de inrichtingen, zoals ’t Nieuwe Lloyd. Enerzijds beschikt 
de directie van een inrichting over ruim omschreven verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden om naar eigen inzicht en naar bevind van zaken te bepalen hoe de met 
het hoofdkantoor overeengekomen taakstellingen worden gerealiseerd (de zogenaamde 
gedeconcentreerde aansturing en outputsturing). Het hoofdkantoor van DJI ‘bestuurt op 
afstand.’ Anderzijds ontvangen de inrichtingsdirecties klaarblijkelijk voortdurend zeer 
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gedetailleerde aanwijzingen, verantwoordings’verzoeken’, opdrachten en dergelijke, 
waardoor ze in de praktijk vooral bezig zijn met wat “Den Haag” hen ‘vraagt.’ Zo 
bepaalt het hoofdkantoor van DJI, al dan niet op instigatie van het kerndepartement of 
het parlement, toch in hoge mate de bestuurlijke agenda in een inrichting. Door de 
“bemoeizucht” van het DJI-hoofdkantoor in combinatie met de toch al zeer omvang-
rijke, dichte en deels tegenstrijdige regelstructuur (zie § 4.5), heeft de directie van een 
inrichting in de praktijk weinig speelruimte om de organisatie pro-actief, operationeel 
en strategisch te leiden; dat laatste lijkt alleen mogelijk wanneer de directie beschikt 
over een ruimte en bekwame staf, met behulp waarvan de directie uitvoering kan geven 
aan de interventies van het hoofdkantoor zonder dat het primaire proces daar erg door 
wordt belast – in ’t Nieuwe Lloyd beschikt de directie echter over een kleine (en over-
belaste) staf.55  
De wijze waarop en de mate waarin actoren in een gegeven inrichting weerstand kun-
nen bieden aan de “regelzucht” van het hoofdkantoor en hun discretionaire ruimte in de 
praktijk kunnen bewaken of zelfs vergroten, is dus afhankelijk van het bestuurlijke 
track record en van de omstandigheden in die inrichting. In hoofdstuk 3 hebben we 
vastgesteld dat het bestuurlijke track record van ’t Nieuwe Lloyd niet indrukwekkend 
is; in hoofdstuk 5 beschouwen we de omstandigheden in ’t Nieuwe Lloyd.     
 
Er lijkt daarnaast – dit is mijn tweede conclusie betreffende de gelegenheidsstructuren 
– sprake van een spanning, en wellicht een misfit, tussen enerzijds de benodigde auto-
nomie en slagkracht waarover het operationeel management moet beschikken in een 
penitententiare inrichting en anderzijds de democratisering die via de WOR, maar ook 
in de getrapte uitwerking daarvan binnen DJI, gestalte heeft gekregen. Hoe kunnen 
actoren, in het bijzonder de verantwoordelijke managers, in ’t Nieuwe Lloyd responsief 

                                                        
55 Een directeur van een grote justitiële jeugdinrichting (ook een rijksinrichting) legde mij uit 
hoe hij functioneert als buffer tussen het DJI-hoofdkantoor en zijn medewerkers in het primaire 
proces en daartoe soms ook weigert om opdrachten van het hoofdkantoor uit te voeren: 
“Ik zie het inderdaad wel als een onderdeel van mijn taak om af te blokken. Soms is dat heel 
lastig. Ik heb nu bijvoorbeeld op mijn bureau liggen een binder met allerlei documentatie, met 
behulp waarvan ik een communicatieplan moet maken over hoe de inrichting te betrekken bij de 
zogenaamde Nieuwe Inrichting, en dat moet dan in dialoog met de groepsleiders – dat zijn er 
hier ongeveer 250. Hiervan ga ik zeggen dat ik het níet ga doen, dat weiger ik, en ik zit zo in 
elkaar dat ik dat dan ook gewoon zeg. Dat kun je je echter alleen permitteren als je kunt laten 
zien dat je goed presteert. Als je in de perceptie van het hoofdkantoor goed presteert dan kun je 
je veel veroorloven. In ’t Lloyd was dat natuurlijk niet het geval. ’t Lloyd had een te hoog 
ziekteverzuim en de exploitatie was niet sluitend. Bovendien – en dat is het belangrijkste – was 
er onvoldoende aandacht voor de pupillen. En wat is dan de kramp van een ambtelijke 
organisatie als DJI? In plaats dat men dan ruimte maakt voor de leiding om problemen op te 
lossen en veranderingen te bewerkstelligen, wordt er steeds meer gestuurd, komen er meer 
regels. Dus je moet er een beetje goed voorstaan om je als AD iets te kunnen permitteren.” 
(Gesprek met Hans Butselaar d.d. 11 februari 2005) 
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en wendbaar zijn, veranderingen realiseren in de verhouding met de verschillende 
stakeholders, en tegelijk de in de WOR voorgeschreven procedures in acht nemen?        
 
Ten derde: de in de loop der jaren gegroeide dominante positie van de ondernemings-
raad in ’t Nieuwe Lloyd, in combinatie met de getrapte organisatie van de medezeg-
genschap, het feit dat DJI voor het invullen van bezuinigingstaakstellingen en reorgani-
saties en collectieve arbeidsvoorwaardenkwesties afhankelijk is van de medezeggen-
schap en het feit dat de voorzitter van de ondernemingsraad in ’t Nieuwe Lloyd tevens 
voorzitter van de GOR is, dit alles tezamen heeft complexe omstandigheden en ver-
houdingen gecreëerd. Zo hebben actoren in ’t Nieuwe Lloyd, met name de algemeen 
directeur, te maken met één man – Daan de Groot – in tenminste verschillende hoeda-
nigheden: 
 
• als leidinggevende van de ITB (een sleutelpositie in de veranderende werkproces-

sen in de inrichting en in deze hoedanigheid in een hiërarchische verhouding met 
de algemeen directeur en ook leidinggevend aan enige medewerkers in de inrich-
ting), 

• als voorzitter van de OR (en als zodanig gespreks- en onderhandelingspartner van 
de directie, belangenbehartiger van het personeel, in de positie om dingen te fixen, 
maar bij OR-verkiezingen ook dingend naar de stemmen van het personeel), 

• als voorzitter van de GOR (en in deze hoedanigheid het beleid van de sector JJI 
meebepalend en dus ‘bovenlangs’ de condities voor ’t Nieuwe Lloyd beïnvloe-
dend), 

• als echtgenoot van één van de twee praktijkbegeleiders in ’t Nieuwe Lloyd (de 
praktijkbegeleiders coachen met name groepsleiders en teamleiders in de inrich-
ting). 

 
Binnen de regels en structuren hebben actoren aldus een situatie gecreëerd, waarin deze 
functionaris noodzakelijkerwijs op verschillende borden schaakt en een voortdurend 
conflict of interests onvermijdelijk is.  
  
De structureel sterke positie van de medezeggenschap in ’t Nieuwe Lloyd, en met name 
van de OR/GOR-voorzitter, moet worden beschouwd in samenhang met de structureel 
lastige positie van de directie van ’t Nieuwe Lloyd als de belangrijkste verbindende 
schakel tussen het DJI-hoofdkantoor en de inrichting – de dubbelzinnigheid in de 
bestuurlijke verhouding in aanmerking nemende. Daarbij is van belang dat het bevoegd 
gezag (de algemeen directeur) in ’t Nieuwe Lloyd accountable is voor alle operationele 
en strategische resultaten, terwijl de medezeggenschap, oESomend voor de belangen 
van haar ‘achterban’, ‘slechts’ constructieve medewerking verleent of zand in de 
machine strooit – het één en/of het ander naar gelang de perceptie die men heeft. 
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Ten vierde: het is in maatschappelijke aangelegenheden niet bijzonder dat verschil-
lende spelers aan verschillende touwtjes trekken, waardoor een complex krachtenveld 
van verhoudingen ontstaat – dat is ook hier het geval. Bijzonder in de contexten van ’t 
Nieuwe Lloyd lijkt mij wel dat de interactie tussen deze verschillende actoren – DJI-
top, OR, toezichthouders, directie, ‘partners’ in de zogenoemde jeugddetentieketen, 
zoals OM, kinderrechters, Bureau Jeugdzorg etcetera – in hoge mate in anonieme 
regels en wetten is vastgelegd. Hoe wendbaar en creatief kunnen actoren zijn in hun 
interactie temidden van alle (deels tegenstrijdige) regels, procedures, toetsingskaders 
en dergelijke? Hoe kunnen zij in en door hun gezamenlijk handelen collectieve macht 
(zoals in § 2.7 geconceptualiseerd) ontwikkelen en ontplooien, als schijnbaar alle 
‘handelen’ (?) van tevoren is voorgeschreven of juist verboden? Leidt de door wet- en 
regelgeving geconstitueerde systeem van checks and balances vooral tot een gestold 
machtsevenwicht of ook tot het mobiliseren van macht en tot dynamisering?   
 
Het gehele complex van regelgeving – zie de lijst in § 4.5 –, de geschetste praktijk van 
verantwoording en toezicht, de facilitering door het DJI-hoofdkantoor door middel van 
allerhande technologie, systemen en protocollen – het Sociaal Competentie Model met 
betrekking tot de bejegening van pupillen, het INK-model, com-
petententiemanagement, een protocol voor functioneringsgesprekken, allerlei ver-
plichte software etcetera – en als sluitstuk de controle van de verantwoordelijke minis-
ter van Justitie door het parlement, dat alles tezamen roept het beeld op van het panop-
ticon. Ik licht het idee van het panopticon – een architectonisch principe, dat ik hier in 
navolging van Foucault en anderen als metafoor gebruik voor een sociale praktijk – 
kort toe, waarna we in het volgende hoofdstuk bezien hoe deze sociale praktijk zich 
verhoudt tot de omstandigheden en werkwijzen in ’t Nieuwe Lloyd.56 
 
In 1791 publiceerde de filosoof Jeremy Bentham het geschrift Het Panopticon. Hij 
beschreef hierin een architectonisch ontwerp dat het mogelijk maakt een grote groep 
mensen te bestuderen, vergelijken, bewaken, controleren, disciplineren enzovoort. 
Benthams panopticon bestaat uit een observatietoren met daaromheen verschillende 
(gestapelde) ringen van cellen. Alle cellen hebben ramen aan de zijde van de toren, 
zodat alle gevangenen collectief en individueel eenvoudig en nauwkeurig kunnen 
worden bekeken door een bewaker in de toren, die zelf voor de gedetineerden onzicht-
baar is – er is dus sprake van eenzijdige observatie. 
Bentham zou het idee van een panopticon hebben ontleend aan de plattegrond van een 
militaire school in Parijs, ontworpen door zijn broer Samuel als oplossing voor het 
                                                        
56 Mijn beschrijving van het idee van het panopticon is in hoofdzaak gebaseerd op Surveillir et 
punir: Naissance de la prison (Foucault, 1975) en op De erfenis van de utopie (Achterhuis, 
1998: 259-273). 
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probleem hoe men effectief en efficiënt grote aantallen mannen in de gaten kon 
houden.  
Jeremy Bentham voegde aan het architectonisch ontwerp ook het idee van contract 
management toe, dat wil zeggen: een bestuurlijke verhouding gebaseerd op een con-
tract in plaats van vertrouwen, waardoor de directie van een panopticon een financieel 
belang had bij overeen te komen prestaties – minder opstanden, minder sterfgevallen, 
minder benodigde bewakers en dergelijke. 
Bentham beschreef het panopticon zelf als “a new mode of obtaining power of mind 
over mind, in a quantity without example.” Het is een ruimtelijke expressie van de 
gevoelde noodzaak een volkomen geordende samenleving te realiseren, waarin alles en 
iedereen – behalve de controlerende instantie zelf – zichtbaar is een beheerst kan 
worden. Bentham beschouwde het panopticon als een model voor instellingen en 
instituties, waar men systematisch toezicht moet houden op het gedrag van grote aan-
tallen individuele mensen: gevangenissen, scholen, (psychiatrische) ziekenhuizen, 
fabrieken etcetera. (In Nederland zijn de koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en 
Haarlem geïnspireerd door het principe van het panopticon.) 
 
Foucault heeft inzichtelijk gemaakt dat het idee van het panopticon past in een een 
lange ontwikkeling van toenemende machtsuitoefening, met name in disciplines en 
instituties. In zijn historische en sociologische analyse is het panopticon een metafoor 
voor een zich in de loop der tijd steeds verder ontwikkelende sociale praktijk van sys-
tematische en totale inspectie, controle, beheersing en disciplinering. Op allerlei terrei-
nen in de samenleving gaat het om de geleidelijke introductie van vaak kleine en onop-
vallende methoden en technieken van toezicht, waardoor mensen zichtbaar, kenbaar, 
beheersbaar, beoordeelbaar en kneedbaar worden. Het betreft niet alleen gedetineerden, 
leerlingen en andere ‘eindgebruikers’ van disciplines en instituties; ook medewerkers 
op alle hiërarchische niveaus worden stuurbaar, controleerbaar, veranderbaar etcetera 
gemaakt. Dit alles is onderdeel van de grote beschavings- en vooruitgangsprojecten: 
verhogen van productie in bedrijven, ontwikkelen van de vaardigheden van personeel, 
verbeteren van de bejegening en het welzijn van gedetineerden of patiënten, verminde-
ren van geweldpleging en ander ongewenst gedrag op allerlei plaatsen in de samenle-
ving enzovoort enzoverder. Tegelijk toont Foucault de agressie en het geweld, inherent 
aan alle vormen van eenzijdige observatie, toezicht, controle en disciplinering. In het 
panopticon en in de daardoor verbeelde sociale praktijken herkennen we de logica van 
wat Hannah Arendt het werken of maken heeft genoemd (ter onderscheiding van arbei-
den en handelen, zie § 2.7) – overigens refereert Foucault nergens in Surveillir et punir 
aan het werk van Arendt. 
 
Met de verschillende, in dit hoofdstuk beschreven contexten, de daarmee verband 
houdende structurele spanningen, dubbelzinnigheden en misfits, en de metafoor van het 
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panopticon in het achterhoofd, kunnen we in het nu volgende hoofdstuk de omstandig-
heden en werkwijzen van actoren in ’t Nieuwe Lloyd in beschouwing nemen.





 

Hoofdstuk 5 
 

Mensen en processen in ’t Nieuwe Lloyd 
 
 

 

 

 

 

 

5.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is een aantal contexten beschreven, waarvan RIJ ’t Nieuwe 
Lloyd deel uitmaakt. Zonder deze contexten – de politiek-bureaucratische wereld van 
DJI, de wereld van de medezeggenschap, de wereld van het toezicht op de sanctietoe-
passing – is het handelen van actoren in en met betrekking tot ’t Lloyd niet zinvol te 
begrijpen. Immers, actoren in ’t Lloyd gedragen zich (in relatie tot elkaar) in zekere zin 
– dus niet in absolute zin – overeenkomstig de formele en informele regels van het spel 
in deze verschillende werelden. Zij spelen op de één of andere manier hun rol in één of 
meer spellen. En ze spelen in op de gestolde gelegenheidsstructuren, die ze (selectief) 
waarnemen. Zodoende, in en door hun dialogisch handelen, nemen actoren in het ver-
leden tot stand gekomen betekenisstructuren mee naar nieuwe situaties. Bestaande 
betekenistoekenningen klinken, zoals De Ruijter het uitdrukt, “als echo mee in een 
nieuw geconstrueerde betekenis. Deze gestolde betekenissen uit vroegere ervaringen en 
handelingen worden verknoopt met de betekenissen die in een nieuwe interactie ont-
staan. Kortom, er is een voortdurende wisselwerking tussen twee vervlochten en in 
elkaar overlopende componenten: de geordende structuur en de ordenende handeling, 
ook wel te benoemen als ‘game’ en ‘play’ of als context en dialoog” (De Ruijter, 2000: 
7). 
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Mijn beschrijving van deze wisselwerking tussen geordende structuur en ordenende 
handeling, tussen context en dialoog, in ’t Nieuwe Lloyd is noodzakelijk volgtijdelijk: 
in de loop van de hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7 en 8 nemen we stapsgewijs een ander per-
spectief in. In alle hoofdstukken wordt de wisselwerking tussen negotiated order en 
ordenende interactie onderzocht, maar in de loop van de studie verschuift het accent 
geleidelijk van het beschrijven en analyseren van (in tijd en ruimte verderweg lig-
gende) geordende structuren naar het analyseren van (meer actuele) ordenende hande-
lingen, in het bijzonder in de tijdspanne 2002-2005. 
 
Van de macro-contexten in hoofdstuk 4 verplaatsen we nu onze aandacht naar de 
omstandigheden, werkprocessen en zingevingsmechanismen in ’t Nieuwe Lloyd.  
In § 5.2 wordt de fysieke infrastructuur van de inrichting beschreven. Vervolgens 
beschouw ik de pupillen die er worden opgevangen (§ 5.3) en analyseer ik, in § 5.4, de 
processen waarin het werk is georganiseerd en waardoor de activiteiten van 
medewerkers met elkaar worden verbonden. De gegroeide verhoudingen en 
omstandigheden in ’t Nieuwe Lloyd – dat wil zeggen: de primaire processen, het 
human capital, de fysieke infrastructuur, in de loop van vele jaren ontstaan (zie hoofd-
stuk 3) en ingebed in (institutionele) contexten (zie hoofdstuk 4) – zijn, zoals in hoofd-
stuk en hoofdstuk 2 is beargumenteerd, tegelijk constructies, die door actoren in inter-
actie worden teweeggebracht, en contexten voor de interacties van actoren, waarin die 
verhoudingen en omstandigheden worden gereproduceerd en/of veranderd. In de 
afsluitende § 5.5 en § 5.6 analyseer ik de manieren waarop actoren in ’t Nieuwe Lloyd 
een dynamica van betrekkingen en omstandigheden realiseren.   
 
 

5.2 De fysieke infrastructuur 
 
Het gebouw van ’t Nieuwe Lloyd in Amsterdam Zuid-Oost is ontworpen naar het 
zogenaamde integrale unitmodel: de jonge gedetineerden leven in een unit, alles wat ze 
doen en laten vindt plaats binnen het verband van hun eigen unit, met de tien andere 
jongens van hun unit en onder toezicht en begeleiding van een team groepsleiders dat 
vast op hun unit ‘zit’. 
Weliswaar is in 1994, een paar jaar na de ingebruikname van het gebouw, dit integrale 
unitmodel verlaten – het dagprogramma wordt sindsdien niet langer door de groepslei-
ding verzorgd maar door afzonderlijke docenten en andere begeleiders – maar dat laat 
onverlet dat de structuur van zes autonome units in de architectuur van het gebouw is 
verankerd. 
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Op de begane grond van ’t Nieuwe Lloyd bevinden zich de onderwijsruimtes, sport-
voorzieningen, kantoren, spreekkamers en andere facilitaire voorzieningen. Op de ver-
dieping bevinden zich zes leefeenheden, doorgaans aangeduid als ‘unit’ of ‘groep’. 
Iedere unit bestaat uit elf éénpersoonscellen, een gezamenlijke leefruimte annex woon-
keuken waar de pupillen onder meer onder begeleiding koken en eten, sanitaire voor-
zieningen en een kamer voor de groepsleiding met zicht op de woonkeuken. Voor ont-
spanning, bezoek of onderwijs moeten de jongens hun unit verlaten. De zes units zijn 
aangesloten op een drietal luchtplaatsen, die niet met elkaar in verbinding staan. Geheel 
tegengesteld aan het in § 4.6 beschreven model van het panopticon, is ’t Nieuwe Lloyd 
decentraal opgezet: er zijn zes autonome units, die in hoge mate zijn afgesloten van de 
rest van de inrichting. 
 
Deze fysieke infrastructuur betekent dat een unit (het team en de elf pupillen) in hoge 
mate op zichzelf is aangewezen. Wat zich op de groep afspeelt onttrekt zich aan het 
oog van staf en collega’s, er is nauwelijks sociale controle: anderen kunnen niet zien 
hoe problemen binnen een unit worden aangepakt, hoe conflicten worden bezweerd of 
uit de hand lopen; zij kunnen hun collega’s daarop niet aanspreken en hulp aanbieden. 
Ook veiligheid binnen de unit is primair een zaak van de groepsleiding van een unit. 
Een incident is pas een incident als de groepsleiding expliciet, met behulp van een pie-
persysteem, om hulp vraagt. En dan kunnen te hulp komende collega’s pas ter plaatse 
waarnemen wat er precies aan de hand is. 
 
 

5.3 “Een vergaarbak van moeilijke jongetjes” 
 
In de zes units in ’t Nieuwe Lloyd kunnen maximaal 66 pupillen – door personeel van 
’t Lloyd doorgaans “jongens” genoemd – worden opgevangen. (De capaciteit van de 
vijftien justitiële jeugdinrichtingen is deels bestemd voor de opvang van pupillen en 
deels voor het gedwongen behandelen van jongeren voor zogenaamde ontwikkelings-
stoornissen. De totale capaciteit van ’t Lloyd, alle 66 plaatsen dus, heeft de bestem-
ming opvang; de inrichting heeft in principe niet de taak om de aan haar zorg toever-
trouwde jongens te behandelen.) 
 
Personeelsleden in de executive functies benadrukken vaak dat in ’t Lloyd moeilijk 
hanteerbare jongens worden geplaatst. Een groepsleider zegt bijvoorbeeld:  
 

“En ’t Lloyd is altijd een vergaarbak van moeilijke jongetjes geweest. Bijvoor-
beeld, een tijdje terug kwam er een jongen binnen, die Rentray [een particu-
liere justitiële jeugdinrichting met locaties in Eefde, Rekken en Lelystad, WV] 
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had verbouwd. Ik heb hem gezegd: je mag alles kort en klein slaan, maar als je 
één collega van mij aanraakt dan lig je onmiddellijk in het AMC. Ook op de 
lang verblijf afdelingen hanteren ze dezelfde duidelijke stijl. Wij kunnen dat 
soort lastige jongens aan, dat maakt ’t Lloyd uniek.”  
(conversatie met actor C, een groepsleider, d.d. 1 februari 2005) 

 
Zo’n uitspraak beschouwen we in het kader van deze studie – zie hoofdstuk 2 – niet in 
de eerste plaats als een beschrijving van een reality out there, in dit geval een typering 
van de pupillen in ’t Nieuwe Lloyd, maar als een uitspraak waarin de betrokken mede-
werker tegenover de onderzoeker (bewust of onbewust) onthult wat zijn perceptie is 
van de pupillen in ’t Lloyd, hoe hij zichzelf ziet in relatie tot die pupillen, hoe hij hen 
benadert – en mogelijk zodoende hen in zekere zin ‘produceert’ als “moeilijke jonge-
tjes”. In het vervolg van deze studie gaan we nader in op de sensemaking processes van 
groepsleiders (voorzover relevant voor onze vraagstelling); hier schetsen we wie we 
aantreffen in die zogenoemde “vergaarbak van moeilijke jongetjes”. 
  
De maximaal 66 pupillen, die, verdeeld over zes units, aan de zorg van ’t Lloyd zijn 
toevertrouwd, laten zich niet in homogene termen karakteriseren; groepsleiders doen 
dat overigens ook niet, zoals we nog zullen zien: zij benadrukken voortdurend de grote 
verschillen tussen de pupillen (en wat die verschillen betekenen voor de groepsdyna-
mica en voor hun werk).  
 
Pupillen zijn in de eerste plaats op basis van verschillende ‘titels’ opgesloten in ’t 
Lloyd: 
• in voorlopige hechtenis en in afwachting van de behandeling van hun zaak of in 

afwachting van de uitspraak van de rechter, of 
• op basis van een (strafrechtelijke) veroordeling, of  
• na een strafrechtelijke maatregel tot plaatsing in een behandelinrichting voor 

jeugdigen (PIJ-maatregel) en in afwachting van het vrijkomen van een plaats in 
zo’n behandelinrichting of  

• na een civiele kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling of uithuis-
plaatsing door de kinderrechter, kortweg OTS-maatregel) en in afwachting van een 
plaats in geëigende niet-justitiële inrichting.  

 
De verdeling over deze vier categorieën pupillen was in ’t Lloyd gedurende 2002 res-
pectievelijk de eerste zeven maanden van 2003 als volgt: 
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 januari-december 2002 januari-juli 2003 
Preventief gehecht 71 % 72 % 
Veroordeeld tot 
jeugddetentie 

16 % 15 % 

PIJ-passant 10 % 11 % 
OTS-er 3 % 2 % 

 
(bron: Emmen (2003): 8) 
 
Met name over die laatste categorie pupillen, de zogenoemde OTS-ers, is ten tijde van 
dit onderzoek nogal wat te doen in de media en in de politiek. Het zou volgens velen 
niet mogen voorkomen dat een kinderrechter een onder toezicht gestelde jongere tijde-
lijk plaatst in een justitiële jeugdinrichting; dat dat door capaciteitsgebrek in instellin-
gen voor jeugdzorg toch gebeurt betekent volgens velen dat jeugdigen onverdiend 
worden gestraft en bovendien aan de (vermeend slechte) invloed van jeugdige delin-
quenten worden blootgesteld – immers, waar je mee omgaat wordt je mee besmet – een 
inzicht dat, opmerkelijk genoeg, niet wordt gebruikt met betrekking tot de andere 
pupillen van jeugdinrichtingen, alsof die toch al als verloren moeten worden 
beschouwd. 
Binnen de justitiële jeugdinrichtingen is echter de dominante, officiële opvatting dat 
het niet zinnig is om een scherpe scheidslijn te trekken tussen criminele jongeren en 
jongeren die vanwege een beschermingsmaatregel in een jeugdinrichting verblijven. 
“De praktijk leert,” schrijven de vijftien directeuren van de jeugdinrichtingen in een 
open brief in De Volkskrant, “dat die scheidslijn diffuus is. Veel kinderen die delicten 
plegen doen dat als uitingsvorm van ernstige gedragsproblemen of psychiatrische 
stoornissen. Veel kinderen die aangeboden worden in het kader van een bescher-
mingsmaatregel, hebben een verleden waarin het plegen van soms forse delicten een 
rode draad is. Dader of slachtoffer? Het is maar net hoe je er tegenaan wilt kijken.” (De 
Volkskrant, 13 december 2004) 
Volgens de directeur van een grote jeugdinrichting (voor opvang en behandeling), met 
wie ik sprak, is het onderscheid tussen jonge criminelen en onder toezicht gestelde 
jongeren vaak een schijnonderscheid:  
 

“Een jongen die zijn moeder van de trap duwt kan zowel strafrechtelijk in een 
jeugdinrichting terecht komen, als ook civielrechtelijk (OTS). Een kinder-
rechter laat zich bij die keuze vaak leiden door strategische overwegingen: 
welke keuze geeft de meeste kans op snelle plaatsing. Dat is dus shoppen en 
dat is heel begrijpelijk en in het belang van het kind. Jeugdige delinquenten 
zijn vrijwel altijd óók slachtoffer van de omstandigheden en hebben vaak een 
gedragsstoornis en/of verstandelijke handicap en/of psychiatrische problema-
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tiek; OTS’ers hebben vaak ook het één en ander op hun kerfstok. Het is vaak 
maar net hoe je tegen zo’n kind aankijkt. In ieder geval is het in het algemeen 
niet slecht dat een OTS’er tijdelijk wordt opgevangen in een opvanginrichting: 
de omstandigheden (structuur, regelmaat, voeding, onderwijs, bescherming 
tegen zichzelf en tegen anderen) zijn er doorgaans beter dan erbuiten, terwijl 
ook de samenleving wordt beschermd tegen zo’n kind. Het probleem is vooral 
dat zo’n OTS’er niet snel genoeg kan doorstromen naar een behandelsetting 
van VWS omdat daar geen plaats is. Daardoor kan het gebeuren dat zo’n kind 
langer dan 12 weken, soms wel een jaar, in een opvanginrichting blijft, overi-
gens wel steeds weer op basis van een door de kinderrechter gelaste verlen-
ging.”  
(conversatie met Hans Butselaar d.d. 11 februari 2005) 

 
In de al genoemde open brief tonen de vijftien directeuren zich, in verband met de 
beeldvorming  - jeugdige slachtoffers opgesloten tussen jonge criminelen! – , vooral 
bezorgd over het imago van hun inrichtingen en de status van hun medewerkers:  
 

“Het is vreselijk jammer en onterecht dat deze gedeelde frustratie [over het 
gebrek aan behandelplaatsen buiten justitie, WV] zich uit in het collectief 
afgeven op de kwaliteit van de bij ons geboden zorg. Zelfs de Nationale 
Ombudsman beweert dat er in de ‘jeugdgevangenissen’ nauwelijks sprake is 
van onderwijs. Kom eens kijken! Menig kind heeft nog nooit zoveel in de 
schoolbanken gezeten als tijdens een verblijf in een opvanginrichting. 
Ook de medewerkers in onze inrichtingen en de aan de inrichting verbonden 
scholen verdienen meer respect voor de wijze waarop zij dagelijks zorg en 
opvoeding bieden aan groepen van wel tien tot twaalf jongeren, die door 
iedereen buiten de deur gehouden worden. Het is onze kwaliteit dat we 
drempelloos opnemen en altijd voor een goede opvang en behandeling zorgen, 
waarvan de kwaliteit voortdurend getoetst wordt door deskundige 
inspectieorganen. 
Jeugdgevangenissen? Die hebben we in Nederland niet en daar zijn we trots 
op.” (De Volkskrant, 13 december 2004) 

  
Wat men ook moge vinden van het zogenaamde “samenplaatsen” van jongeren met en 
zonder strafblad, op de groepen in ’t Lloyd zitten alle hiervoor genoemde categorieën 
pupillen door elkaar heen. Op grond van welke titel je ook wordt opgesloten, je komt 
binnen op de zogenoemde inkomstenunit (unit 6) en verhuist na verloop van tijd naar 
een andere unit (of je komt vrij of je wordt overgeplaatst). Veel jongens worden 
‘slechts’ enkele weken ingesloten in ’t Lloyd en in veel gevallen is volstrekt onduide-
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lijk wanneer een jongen de inrichting weer kan verlaten (krachtens een rechtelijke uit-
spraak of in verband met overplaatsing naar een andere inrichting).    
 
Pupillen verschillen ook in leeftijd: van 12 tot ongeveer 20 jaar. In 2002 is van de in ’t 
Lloyd verblijvende jongens 23% 15 jaar of jonger, 61% was 16 of 17 jaar en 16 % was 
18 jaar of ouder. In de eerste zeven maanden van 2003 was 22% 15 jaar of jonger, 58% 
was 16 of 17 jaar en 19% was 18 jaar of ouder (Emmen, 2003: 8). Op de groepen in ’t 
Lloyd verblijven dus jongeren van zeer verschillende leeftijd en in zeer verschillende 
ontwikkelingsfasen. Dat vraagt van de groepsleiders uiteraard om een gevarieerd 
repertoire van bejegening. 
 
Pupillen verschillen zeer qua intelligentie, kennis en vaardigheden. Het aantal jongens 
met een zeer laag IQ is in de loop van de jaren ’90 sterk toegenomen.  
Er is verder sprake van veel psychiatrische en gedragsproblematiek van zeer uiteenlo-
pende aard en ernst. De pupillen worden niet systematisch psychiatrisch of psycholo-
gisch onderzocht en ‘harde’ gegevens zijn er dus niet, maar dat de meeste jongens op 
de groep zich gestoord gedragen, daarover is iedereen in ’t Lloyd het wel eens. (Het 
verbaast dan ook niemand dat in 2003 de kinder- en jeugdpsychiater Vreugdenhil (op 
basis van onderzoek in 1999 onder 204 tot jeugddetentie en/of PIJ veroordeelde jon-
gens tussen 12 en 18 jaar) concludeert dat negentig procent van de jongens die een straf 
van langer dan drieëneenhalve maand uitzit lijdt aan (doorgaans niet gediagnosti-
ceerde) psychiatrische stoornissen.) 
Een groepsleider, werkzaam op de multidisciplinaire onderzoeksunit (MDO), zegt: 
 

“We krijgen heel veel zwakbegaafde Turkse en Marokkaanse jongens. De 
gedragsproblematiek neemt toe. Er is meer autisme, meer ADHD, meer per-
soonlijkheidsproblematiek, meer gedragsstoornissen. Veel jongens komen uit 
masculiene culturen. Die zijn als prinsjes behandeld, hebben nooit ‘nee’ 
gehoord, hen zijn nooit grenzen gesteld. Vroeger werden zwakbegaafde jon-
gens in de buurt en binnen de familie gecorrigeerd en opgevangen, nu worden 
ze vaak aan hun lot overgelaten.”  
(conversatie met actor C d.d. 1 februari 2005) 

 
De variëteit van culturele achtergronden op een groep – de vijfde dimensie waarop de 
jongens van elkaar verschillen – brengt communicatieproblemen met zich mee. Meer in 
het bijzonder: wanneer een groepsleider spreekt over “prinsjes” aan wie “nooit grenzen 
gesteld” zijn en over de vraag of (potentiële of beginnende) delinquenten in hun omge-
ving worden “gecorrigeerd en opgevangen” refereert hij aan de in een bepaalde 
(sub)cultuur al dan niet gepraktiseerde sociale controle, shaming en reïntegratie van die 
delinquenten (Braithwaite, 1989). Die praktijken kunnen per (sub)cultuur zeer ver-
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schillen en daardoor ervaren jongens met uiteenlopende culturele achtergronden 
(Turks, Nederlands, Marrokaanse, Antilliaans, Creools, Hindoestaans etcetera) hun 
daderschap en daarmee samenhangende detentie vaak heel verschillend. Vastzitten in ’t 
Lloyd heeft alleen al om deze reden verschillende betekenissen voor verschillende 
pupillen (Braithwaite, 1989; Cayley, 1998). 
 
Tenslotte heeft iedere jongen uiteraard zijn eigen (familie)biografie, te beschrijven in 
termen van trauma’s, invested interests, ervaringen in het circuit van de 
jeugdhulpverlening, geschiedenis met politie en justitie, etcetera. 
 
 

5.4 “Een gevecht over logistiek en lesroosters” 
 
In de voorgaande paragraaf is uiteengezet dat de pupillen, die gedurende enkele dagen 
tot enkele jaren in ’t Nieuwe Lloyd zijn gedetineerd, in meerdere opzichten – reden 
voor detentie, leeftijd, sociale en culturele achtergrond, familieomstandigheden, intel-
lectuele, emotionele en sociale intelligentie, psychische problematiek – sterk van elkaar 
verschillen. De heterogeniteit van de populatie stelt hoge eisen aan het personeel in ’t 
Nieuwe Lloyd – in de eerste plaats aan de medewerkers in de zogenaamde executieve 
functies, zoals de groepsleiders – en aan de inrichting van het primaire proces. Daar 
komt nog bij dat iedere pupil niet alleen verschillend is van andere pupillen, en dus in 
zeker opzicht uniek is, maar dat hij in eerste instantie ook onbekend is: in een 
opvanginrichting als ’t Nieuwe Lloyd komt iedere pupil plotseling en als een black box 
binnen. Steeds opnieuw duurt het enige tijd voordat medewerkers van ’t Nieuwe Lloyd 
weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ondertussen moet men zo’n nieuwkomer al 
improviserend de mores van de inrichting duidelijk maken. Veel van de jongens in 
voorlopige hechtenis verdwijnen dan weer van de ene op de andere dag uit de 
inrichting; anderen, zoals Jaime Fernando die we in § 3.1 ‘tegenkwamen’, blijven soms 
jarenlang in ’t Nieuwe Lloyd en worden tenslotte door ITB’ers en andere medewerkers 
begeleid bij hun terugkeer in de maatschappij en het vinden van een passende baan 
en/of opleiding.   
In deze paragraaf beschrijf ik hoe de werkprocessen in ’t Nieuwe Lloyd in verband met 
deze pupillen zijn georganiseerd, hoe het personeel daarbij wordt ingezet, en hoe deze 
medewerkers over het primaire proces denken en het in interactie vormgeven.    
 
Het primaire proces wordt in ’t Nieuwe Lloyd  in hoofdzaak uitgevoerd in een zestal 
units; in iedere unit kunnen elf pupillen verblijven. Pupillen, die na preventieve hech-
ting in jeugddetentie terechtkomen, doorlopen in ’t Nieuwe Lloyd een traject door ver-
schillende units: 
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Bij binnenkomst wordt een pupil opgevangen in de inkomstenunit of instroomunit (unit 
6). Hier moet hij zich allereerst invoegen in de structuur en het leefritme in de inrich-
ting en moet hij zich aanpassen aan de groep. Nieuwkomers kunnen onzeker, geïntimi-
deerd, overstuur of bang zijn. Ze kunnen ook kwaad zijn en/of zich (verbaal of non-
verbaal) agressief gedragen. In welke emotionele staat een nieuwe pupil ook binnen-
komt, het is aan de groepsleiders op de inkomstenunit om hem te disciplineren en snel 
vertrouwd te maken met de gang van zaken in de inrichting. De groepsleiders op deze 
unit – in iedere unit werken negen groepsleiders, waarvan de meesten full-time (36 uur 
per week) – hebben veel ervaring in het werken met onbekende pupillen, kunnen snel 
en goed inschatten wat voor vlees ze in de kuip hebben en jongens naar bevind van 
zaken ‘aanpakken’. 
In de instroomunit moet ook de basis worden gelegd voor het zogenaamde (individu-
ele) verblijfsplan. Dit verblijfsplan is een belangrijk aspect voor de begeleiding van 
iedere pupil. Het moet de leiddraad vormen voor het individuele traject dat iedere pupil 
moet doorlopen tijdens zijn verblijf in ’t Nieuwe Lloyd. In de periode 2002-2005 is er 
echter in de praktijk nog lang niet voor iedere pupil een compleet verblijfsplan, zelfs 
niet voor iedere pupil met een strafrestant van tenminste drie maanden.  
Docenten van de sector onderwijs in ’t Nieuwe Lloyd houden met alle nieuwe pupillen 
in de instroomunit een intake. Ze nemen ook diverse testen af om het opleidingsniveau 
en de ambities en interesse van iedere jeugdige te bepalen. Ook wat dit betreft is de 
aanpak gedifferentieerd: 
 

“De intake is cruciaal. Om goed zicht te krijgen op waar iemand staat qua 
ontwikkeling en mogelijkheden moet je veel diagnostiek doen. Voor iemand 
die hier een maand logeert vanwege een brommerdiefstal loont het niet om een 
hele testbatterij af te nemen. Voor iemand die een zedendelict heeft gepleegd, 
en die 6 tot 8 weken in de Multi Disciplinair Onderzoek unit verblijft, dan 2 
weken op advies wacht, dan de langverblijfunit ingaat en uiteindelijk in een 
behandelinrichting komt, ligt dat totaal anders. De bedoeling is dat we voor 
iedere jongen een onderwijstrajectkaart ontwikkelen. Voor iedere jongens is er 
dus onderwijs op maat. Vergeleken met het normale vmbo en mbo is het hier 
dus eigenlijk een luxe situatie.” 
(conversatie met actor D d.d. 18 september 2003) 

      
Sommige pupillen stromen vanuit de instroomunit door naar de Multidisciplinair 
Diagnostisch Onderzoek (MDO) unit (unit 2). Dit is het geval voor pupillen voor wie 
de rechter een persoonlijkheidsonderzoek heeft gelast, dat tot stand komt onder ver-
antwoordelijkheid van de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD). Rob Voortman, met 
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wie ik twee keer uitvoerig spreek (in september 2003 en tijdens de sluiting van de 
inrichting in begin 2005) is groepsleider op de MDO-unit: 
 

“Wij schrijven op grond van onze observaties een verkort groepsverslag. We 
bekijken hoe zo’n jongen zich gedraagt in een groep: Hoe maakt hij relaties 
met anderen? Hoe communiceert hij? Gedraagt hij zich assertief of agressief? 
Hoe gaat hij met conflicten om? Is het een leidertje of juist een meelopertje? 
Dat soort dingen. De jongens vragen ons vaak dingen als: schrijven jullie alles 
van mij op? Daarover maak je dan een geintje. Het is serieus en je handelt 
professioneel, maar daar hoort ook bij dat er een spelelement in zit.” 
(conversatie met actor C d.d. 10 september 2003) 

 
Verder voeren groepsleiders van de MDO-unit, in samenwerking met onder andere de 
gedragsdeskundigen in ’t Nieuwe Lloyd, enkele tientallen malen per jaar diverse 
andere onderzoeken en rapportages uit, bijvoorbeeld in verband met verlenging van een 
zogenoemde PIJ-maatregel. 
 
Wanneer een pupil de instroomunit heeft verlaten en niet ten behoeve van een onder-
zoek hoeft te worden geobserveerd, dan leeft hij in één van de drie reguliere lang ver-
blijf units (units 3, 4 en 5). Van daaruit stromen ze, wanneer het einde van hun detentie 
nadert en als ze afkomstig zijn uit de regio Amsterdam, door naar de uitstroomunit 
(unit 1). In deze unit wordt actief en concreet met de jongeren gewerkt aan het vergro-
ten van hun kans op geslaagde reïntegratie in de maatschappij. Het onderwijsaanbod 
voor de pupillen is arbeidsmarktgericht en individuele trajectbegeleiders (ITB-ers) 
werken nauw met deze unit samen en richten zich met name op externe trajecten, 
zowel qua scholing als qua werk (paragraaf 3.1).  
 
Het onderwijsaanbod in alle units bedraagt (conform het management contract voor 
2002) 15 ¼ uur per week. De resterende tijd zijn de jongens op de groep – in principe 
worden bijvoorbeeld alle maaltijden in groepsverband gebruikt – of worden ze op indi-
viduele basis begeleid – bijvoorbeeld gesprekken met een gedragsdeskundige (psy-
choloog) – of zijn ze ‘op kamer’ of ontvangen ze bezoek.  
   
In ’t Nieuwe Lloyd werken ongeveer 120 mensen, waarvan ruim 50 groepsleiders en 6 
teamleiders “op een unit zitten” en ongeveer 20 mensen in de complexbeveiliging 
werken – in totaal circa 80 personeelsleden in de zogenoemde executieve functies.  
Ongeveer 10 docenten zijn (vanaf 1 januari 2003, na jarenlang overleg) in dienst van 
een Amsterdamse onderwijsinstelling en zijn van daaruit verantwoordelijk voor het 
verzorgen van het onderwijs in ’t Nieuwe Lloyd (inclusief het houden van intakes, het 
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testen van nieuwe pupillen en het maken van zogenaamde individuele onderwijstra-
jectkaarten).  
’t Nieuwe Lloyd beschikt over een kleine staf van gedragsdeskundigen en maatschap-
pelijk werkers. 
Van de ongeveer 25 personeelsleden in ondersteunende functies zijn veruit de meeste 
werkzaam in uitvoerende en administratieve  rollen; de tweehoofdige directie wordt 
bijgestaan door 2 managementassistenten en een kwaliteitsmedewerker. 
 
Vooral in de complexbeveiliging, onder de groepsleiders en in het middenmamagement 
(teamleiders en groepsleiding) zijn er veel personeels leden die al decennia in ’t 
(Nieuwe) Lloyd werken. Voor de meesten van hen geldt dat het initiële opleidingsni-
veau laag is en dat ze weinig tot geen na- of bijscholing hebben gehad terwijl ze in ’t 
(Nieuwe) Lloyd werkten. Het blijkt voor ’t Nieuwe Lloyd buitengewoon moeilijk te 
zijn om voldoende gekwalificeerde medewerkers, met name groepsleiders, aan te 
trekken en te behouden. Het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel en de 
soms grote verschillen in opleidingsniveau zorgen voor nogal wat spanningen binnen 
de inrichting. 
Fricties en problemen ontstaan bovendien doordat verschillende medewerkers bij nader 
inzien werkzaam zijn in fundamenteel verschillende processen – hoe zit dat? 
   
Het primaire proces – het opvangen van pupillen – in ’t Nieuwe Lloyd blijkt bij nadere 
beschouwing een diffuse combinatie te zijn van vier primaire processen, die nauwelijks 
zijn gearticuleerd maar (onderhuids) sterk van elkaar verschillen. Ieder proces is geba-
seerd op een specifieke logica – een samenhangende manier van denken en doen. Twee 
processen – beveiligen/bewaken en dagelijkse groepsbegeleiding – zijn van oudsher 
verankerd in de fysieke en organisatorische infrastructuur in de inrichting; de gang van 
zaken in het kader van deze processen zijn in de inrichting vanzelfsprekend (al willen 
mensen voor een vreemde onderzoeker nog wel moeite doen om te articulieren waar 
het in hun werk om gaat, hoe ze het aanpakken etcetera). Medewerkers in de andere 
twee processen – verzorgen van onderwijs en individuele trajectbegeleiding – moeten 
zich als het ware invechten. 
 
Kenmerkend voor beveiligen/bewaken is dat dit proces er op gericht is gericht zaken 
níet te laten gebeuren: het gaat er om ontvluchtingen, onttrekkingen, geweldpleging, 
binnensmokkelen van verboden spullen, geweldpleging en dergelijke te voorkomen. 
De logica van beveiligen/beheersen is gebaseerd op het uitsluiten van risico, beheersing 
en controle. In de praktijk komt het er op neer dat alles verboden is wat niet expliciet is 
toegestaan en dat de complexbeveiligers – met hun leidinggevenden bij uitstek de 
representanten van dit proces, maar in een justitiële inrichting moeten alle perso-
neelsleden hun bijdrage leveren aan beveiliging en bewaking – zich (moeten) houden 
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aan tal van regels en voorschriften. Dit proces is vrijwel volledig regelgestuurd; de 
discretionaire ruimte van beveiligingsbeambten zeer klein. (Het incident, dat in het 
vorwoord van deze studie is beschreven, is typerend voor het beveiligen/bewaken.) De 
scope van beveiligen/bewaken is de gehele inrichting; dezelfde regels en werkwijzen 
gelden voor de iedereen.  
 
De scope van het dagelijks begeleiden van de pupillen is de unit: de groepsleiders 
richten zich op ‘hun’ elf pupillen, groepsleiders zitten vast op een bepaalde unit en 
werken, zeker in de lang verblijf units gedurende lange tijd met dezelfde jongens. De 
units zijn fysiek van elkaar gescheiden, waardoor deze in hoge mate autonome eenhe-
den worden. Het proces is behoorlijk gestructureerd – er zijn veel regels, vaste dagrit-
mes, vaste taken, duidelijke omgangsvormen, ingesleten routines, deels geprotocoli-
seerde werkwijzen (het zogenoemde Sociaal Competentie Model (SCM) wordt in 
2002-2004 ingevoerd) – maar de mate en wijze van structuerering kan van unit tot unit 
aanzienlijk verschillen. En door het afgesloten karakter van de zes units kunnen de 
groepsleiders zich in de praktijk nogal wat vrijheid veroorloven in het “pappa en 
mamma spelen”,  zoals enkele groepsleiders hun werk typeren – en inderdaad is de unit 
in veel opzichten voor de pupillen een gezinsvervangend tehuis. Uiteindelijk gaat het er 
om als groep zo goed en prettig mogelijk de dag door te komen en van de onvermijde-
lijke ruzies en conflicten wat te leren. 
In de beleving van groepsleiders Bart Steens en Rob Voortman gaat het in een unit om 
de kwaliteit van de interactie – met name tussen de groepsleiders onderling – binnen 
een duidelijke structuur: 
 

Rob: “Voor ons beiden en voor andere ervaren groepsleiders geldt dat we al 
jaren werken op een professionele manier, in feite volgens het SCM [Sociaal 
Competentie Model, WV], behalve dan dat interventies niet expliciet in SCM-
termen worden benoemd en gerapporteerd. Een groot probleem met het SCM 
is steeds geweest dat het niet was toegesneden op dit type inrichting. SCM is 
een voorbeeld van hoe allerlei beleidsmaatregelen over ons worden uitgestort: 
In Den Haag verzint iemand weer iets. Dat blijkt in de pilot goed te werken, en 
dan moeten alle inrichtingen het invoeren. Maar het probleem met het SCM is 
dat wij een opvanginrichting en geen behandelinrichting zijn. Wij doen wel 
gericht interventies, operante conditionering en dergelijke, maar wij hebben 
minder mensen en middelen dan een behandelinrichting. Daardoor hebben we 
hier bijvoorbeeld een kwartier beschikbaar voor de overdracht van een unit; 
dat is per jongen nauwelijks meer dan één minuut; dat is natuurlijk veel te 
weinig om de overdracht te kunnen doen volgens de standaarden van het SCM. 
Op aandrang van de executieve dienst en de groepsleiders is het SCM passend 
voor ‘t Lloyd gemaakt.                
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[...] 
‘t Lloyd wijkt af van andere opvanginrichtingen doordat hier een zeer cultureel 
gemeleerde samenstelling van het personeel is. Dat is goed, omdat de jongens 
ook uit verschillende culturen afkomstig zijn. Maar je hebt wel te maken met 
het gegeven dat corrigeren, feedback geven en allerlei andere interventies heel 
verschillend gestalte krijgen en worden geïnterpreteerd in verschillende 
culturen. Je kunt dat niet standaardiseren.” 
Bart: “Het werk hier doe je voor 85 % op je gevoel, en 15 % is kennis en 
theorie. Omgekeerd zou het niet werken met de jongens. Het goede van het 
SCM is wel dat het medewerkers dwingt tot zelfreflectie op hoe ze omgaan 
met jongens en met collega’s. Voor sommigen is dat wel nodig. Voor de 
directie is het SCM natuurlijk vooral handig omdat ze objectieve criteria in 
handen krijgen om medewerkers te beoordelen.” 
Rob, gevraagd naar wat het werk van een groepsleider interessant maakt: 
“In de eerste plaats het werken met de jongens. Door de diversiteit van 
culturen, doordat iedere jongen z’n eigen achtergrond en problemen heeft en 
dus op een eigen wijze benaderd moet worden, doordat het toch vaak prettig 
gestoorde jongens zijn, professioneel is het echt boeiend, het onverwachtse in 
het werken met zo’n groep jongens, en het is leuk om pappa en mamma te 
spelen. Ten tweede: de sfeer tussen de collega’s, de lol met elkaar. En het is 
het plezier van handig omgaan met de dingen die niet goed gaan, de 
galgenhumor over de missers van het management. En je bent er trots op dat je 
veel ziet, dat je door hebt hoe mensen met elkaar omgaan en dat je daarmee 
kunt spelen.” 
[…] 
Bart: “Je moet elkaar goed feedback geven. Je moet veel en zorgvuldig 
communiceren. En men moet de verschillende positioneringen accepteren. Het 
is een apenrots, en ieder moet zijn plek weten en accepteren. Dat positioneren 
kost energie, maar het is nodig en als de samenwerking goed loopt geeft dat 
ook weer een hoop lol.” 
(conversatie met actor B (Bart) en actor C (Rob) d.d. 10 september 2003) 

 
Het onderwijsproces is, hoewel zoveel mogelijk afgestemd op de individule mogelijk-
heden en behoeften van pupillen, vooral georganiseerd op basis van de verschillende 
deskundigheden en kwalificaties van de docenten: houtbewerking, lichamelijke opvoe-
ding etcetera. Binnen dat kader trachten docenten wel pupillen zo veel en gevarieerd 
mogelijk te laten leren – want de logica van het onderwijsproces is leren en ontwikke-
len door het opdoen van ervaringen, dat is in de kern een individule aangelegenheid, 
die georganiseerd wordt langs de lijnen van de kwalificaties van de meer dan tien 
docenten: 
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“Cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling hangen samen. Als alle 
begeleiders en docenten samenwerken op basis van goede verblijfsplannen, 
dan kun je ook tot vakintegratie komen. Bij lichamelijke oefening kan ik bij-
voorbeeld jongens de opdracht geven om zelf een toernooi in elkaar te zetten, 
of ze moeten oefenen met scheidsrechter zijn. Er zijn dus veel mogelijkheden. 
Bij lichamelijke oefening hoeft het niet alleen om fysieke ontwikkeling te 
gaan. Momenteel staan we nog aan het begin. Feitelijk zijn we nog aan het 
doorontwikkelen. ‘t Nieuwe Lloyd is een log apparaat.” 
(Tjeerd Rossen, docent lichamelijke opvoeding, op 18 september 2003) 

     
De docenten in het onderwijsproces zien het als hun taak om in het belang van de 
pupillen ingrijpende veranderingen in ’t Nieuwe Lloyd te bewerkstelligen: 
 

“Toen we nog binnen Justitie zaten [voor 1 januari 2003, WV] ging het er 
eigenlijk om dat de jongens werden beziggehouden, dat ze even uit de unit 
waren, dat ze een deel van de dag op een andere plek waren. Het maakte 
eigenlijk niet uit wat ze deden, als ze maar bezig waren en van de unit af 
waren. Dat heette ‘dagprogramma’. Nu is het verplicht dat ze onderwijs 
volgen. Het is dus gericht werken, met als algemene doelstelling dat een jon-
gen betere scholingskansen of arbeidsmogelijkheden heeft wanneer hij weer 
op vrije voeten komt, en dat moet dan weer leiden tot minder recidive. […] We 
investeren nu veel in het beter organiseren van het onderwijs met als uiteinde-
lijk doel het verminderen van recidive.” 
(Jelmer Langeraar, docent, op 18 september 2003) 

 
Het vierde primaire proces dat ik hier onderscheid – de individuele trajectbegeleiding 
(ITB) – is in paragraaf 3.1 al min of meer getoond aan de hand van mijn weergave van 
een gesprek met/over Jaime Fernando. Het ITB is individueel maatwerk. Activiteiten 
zijn steeds gericht op één specifieke jongen, die op allerlei manieren wordt bij het rea-
liseren van een zo goed mogelijke uitgangspositie voor succesvolle reïntegratie in de 
samenleving.  
 

“Het gaat er om dat ik iets kan doen voor zo’n jongen, dat ik hem een beetje 
kan helpen bij het weer organiseren van z’n leven. Ik vind het mooi om te zien 
dat zo’n jongen weer iets kan oppakken. Een tijd geleden is het bijvoorbeeld 
gelukt om een jongen weer terug te krijgen op het conservatorium in Den 
Haag, dat is toch prachtig. Sommige jongens bellen mij nog regelmatig. Ik doe 
het voor de jongens, niet voor mijn baas.” 
(Ramon Serrio, ITB’er, op 26 september 2003) 
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Dit proces is nauwelijks gereguleerd, zodat ITB’ers veel vrijheid hebben om zaken met 
en voor een jongen te “regelen”: afspraken met een toekomsige werkgever, schuldsane-
ring, proefverlof, een arrangement met een onderwijsinstelling etcetera.  
Met name wanneer men afspraken met instanties buiten ’t Nieuwe Lloyd moet maken 
(en nakomen), ontstaan er afstemmingsproblemen in de inrichting, waar strikte regels 
gelden, met name in verband met beveiliging. Ramon Serrio, ITB’er, vertelt me over 
een incident, waarin hij het op scherp heeft moeten spelen om de belangen van zijn 
client veilig te stellen:  
 

“Het ging om het verlof van een jongen. Hij moest op een zaterdag voor het 
eerst naar een bedrijf gaan om te werken. De vrijdagavond daarvoor herinner 
ik de AID eraan dat ze die jongen moeten wekken, zodat ie om half zeven kan 
vertrekken. Dan krijg ik te horen dat dat laatste niet kan, omdat er een directie-
besluit is dat de poort pas om zeven uur open gaat. Daar leg ik me dan niet bij 
neer. Dat wordt hoog opgespeeld van beide kanten. Ik dreig bijvoorbeeld met 
ontslag, en dat meen ik ook, en dat weten ze. Uiteindelijk wordt ik rond 
middernacht thuis gebeld met de mededeling dat het geregeld is.” 
(conversatie met actor G d.d. 26 september 2003) 

 
De verschillende (deel)processen onderscheiden zich met name van elkaar in de mate 
waarin regels interactie sturen en de mate aarin de complexiteit van pupillen tot het 
werkproces wordt toegelaten. 
 
Door te denken en te handelen, uitgaande van van de dominante logica van het 
(deel)proces, waarin ze werken, (re)produceren mensen in ’t Nieuwe Lloyd het pri-
maire proces als een ambigue samenstel – maar níet altijd een samenspel – van ver-
schillende processen. Dit (re)productieproces toont zich vooral in de fricties die men 
beschrijft – bijvoorbeeld in bovenstaande citaat – en de kritiek die men heeft op het 
gedrag van anderen: 
 

“De primaire insteek in deze inrichting is nog steeds insluiting. Alles is in de 
eerste plaats gericht op het veilig insluiten van de jongens. Nieuwe ontwikke-
lingen, zoals deze verbetering van het onderwijs, moeten zich voegen in de 
bestaande routines en procedures. Het is een sloom, log en traag apparaat. 
Zowel directie als groepsleiders zijn star in het vasthouden aan bestaande 
regels en afspraken. Een voorbeeld: er zijn hier, verdeeld over verschillende 
units, vier jongens met fors overgewicht. Die zouden eigenlijk een gezamenlijk 
programma lichamelijke opvoeding moeten volgen, maar ik krijg dat niet 
geregeld omdat het logistiek en operationeel te ingewikkeld zou zijn, in strijd 
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is met bestaande afspraken over looproutes enzovoort. Nu heb ik dus in één les 
jongens van zeer verschillend niveau, waardoor je eigenlijk verschillende 
lessen tegelijkertijd moet geven. Ik vind dat er een managementprobleem is en 
een groepsleidersprobleem. De groepsleiders zijn star en totaal gefocussed op 
hun eigen werk. Ze hebben er bijvoorbeeld geen bezwaar tegen als het linnen-
goed op een andere dag van de week wordt gewassen, als het maar niet op een 
andere dag op de unit wordt omgewisseld. Het probleem met het management 
is dat het niet het voortouw neemt om iets te veranderen, waardoor de behou-
dende krachten het in feite voor het zeggen hebben. In andere jeugdinrichtin-
gen is deze nieuwe visie op het onderwijs sneller en met minder gedoe inge-
voerd. Hier is er steeds een gevecht over logistiek en lesroosters.” 
(Tjeerd Rossen, docent in de sector onderwijs, op 18 september 2003) 

 
De “bestaande afspraken over looproutes” zijn noodzakelijk en vanzelfsprekend binnen 
de logica van het beveiligen/bewaken en tegelijk onzinnig binnen, bijvoorbeeld, de 
logica van het onderwijs. Het op een vaste dag van de week omwisselen van linnen-
goed is belangrijk binnen de orde op een unit en tegelijk onbegrijpelijk vanuit het 
perspectief van individuele ontwikkeling van pupillen.  
 
Tijdens een gesprek dat ik heb met een groepsleider op een lang verblijf unit (Fernando 
Heraz) en ITB’er Ramon Serrio wordt duidelijk dat de eerste zichzelf beschouwt als 
onderdeel van een team en dat hij collegialiteit en regelvastheid van zijn teamgenoten 
eist. Voor ITB’er Ramon Serrio is het één noch het ander een issue; hij heeft in de 
eerste plaats één-op-één relaties met pupillen en lost zaken in interactie op: 
  

Fernando: “Teamleiders en afdelingshoofden zijn bang om mensen aan te 
spreken of om verzoeken af te wijzen, omdat ze zich in het verleden zelf ook 
niet aan de regels hielden. Bijvoorbeeld: er is een regel dat er in een verlof-
periode maximal drie weekends mogen zitten. Toch wordt sommige mensen 
toegestaan om vijf weken met vakantie te gaan, waardoor anderen juist weer 
geen verlof kunnen nemen. Dan gaan mensen zich ziek melden, omdat hun 
verzoek om verlof ten onrechte is afgewezen. Het hoge ziekteverzuim is onder 
andere veroorzaakt door het willekeurig toepassen van de verlofregeling.”  
Fernando noemt nog een incident in verband met het niet aanspreken op 
gedrag in strijd met de kledingcode. Hij ergert zich vreselijk aan ‘laat-maar-
hangen-gedrag’. De regels zijn er in zijn ogen niet voor niets, en men moet 
zich er aan houden.  
Fernando: “Vooral het te laat komen zit mij dwars. De overdracht wordt er 
door bemoeilijkt, het brengt collega’s in de problemen, er kunnen risicovolle 
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situaties door ontstaan en het is in het nadeel van de jongens. Wij moeten het te 
laat komen op de agenda zetten!”  
Ramon: “Ik hoef niet te weten hoe het precies zit met dat te laat komen. Het is 
mijn probleem niet. Ik word boos als mensen mijn energie gebruiken. Als 
iemand te laat komt, zodat ik moet zitten wachten, dan is dat zonde van mijn 
tijd en dan zeg ik dat ook. Tegelijk: over het probleem praten vind ik ook 
zonde van mijn tijd en energie; het is tijd en energie die ik niet kan besteden 
aan het werk met de jongens.” 
(conversatie met actor F (Fernando) en actor G (Ramon) d.d. 26 september 
2003) 

 
Ik resumeer de analyse van de wijze waarop personeel in ’t Nieuwe Lloyd het primaire 
proces in de inrichting (re)produceert. 
 
In de eerste plaats is van belang dat de (relatief kleine) groep pupillen die aan de zorg 
van ’t Nieuwe Lloyd is toevertrouwd in meerdere opzichten buitengewoon heterogeen 
is. Dit gegeven, uitvoerig beschreven in paragraaf 5.3, maakt een gedifferentieerde 
aanpak op nagenoeg alle niveaus noodzakelijk. 
 
Ten tweede blijkt het personeel, en in het bijzonder het personeel in de executieve 
functies, een zeer heterogene groep mensen: verschillend wat betreft onder meer cultu-
rele achtergrond, leeftijd en geschiedenis in de inrichting, opleiding, opvattingen over 
wat jeugddetentie in ’t Nieuwe Lloyd zou moeten betekenen, hun ambities ten aanzien 
van de jongens, hun (professionele) vaardigheden en hun behoefte aan structuur en/of 
autonomie. Deze verschillen zijn enerzijds functioneel in verband met de noodzakelijk 
gedifferentieerde aanpak van de pupillen – mensen doen het werk dat past bij hun 
competenties, zoals dat tegenwoordig heet – en anderzijds zijn deze verschillen dom-
weg een erfenis van het verleden, die moeilijk of in het geheel niet productief zijn te 
maken in de werkprocessen in de inrichting. De regelgeving, met name in het algemeen 
rijksambtenarenreglement, ten aanzien van de rechtspositie van personeel en de proce-
dures bij reorganisaties, en de gegroeide verhoudingen, met name in verband met de 
ondernemingsraad, beperken de slagvaardigheid in ’t Nieuwe Lloyd in dit opzicht nog 
verder. In ieder geval stellen de vele verschillen tussen medewerkers hoge eisen aan 
hun communicatieve kwaliteiten; lang niet alle personeelsleden hebben de noodzake-
lijke vaardigheden en de operationele karakteristieken van het werk maakt een zorg-
vuldige onderlinge omgang soms ook wel heel lastig. 
 
In de derde plaats heb ik laten zien dat het primaire proces in ’t Nieuwe Lloyd feitelijk 
een ongearticuleerde mengeling is van een viertal werkprocessen. Deze vier werkpro-
cessen zijn verschillend qua onderliggende logica en bijgevolg ook qua concrete routi-
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nes, regels en andere artefacten. Er ontstaan spanningen en conflicten over tastbare en 
zichtbare zaken als lesroosters, looproutes, werktijden en wektijden – de lijst van con-
flictstof en gegroeide irritaties is eindeloos uit te breiden – terwijl in ’t Nieuwe Lloyd 
geen zorgvuldig en gedeeld beeld is opgebouwd ten aanzien van de verschillende deel-
processen binnen het primaire proces. 
In termen van verandering is van belang dat twee processen – beveiligen/bewaken en 
het werken in de units – sinds jaar en dag hecht zijn verankerd in de fysieke en sociale 
infrastructuur van de inrichting. Het leven in de inrichting is als het ware gaan staan 
naar het optimaal laten verlopen van deze processen. Medewerkers in de stromen 
onderwijs en individuele trajectbegeleiding lopen, vanwege de specifieke ordening van 
‘hun’ werk, tegen tal van “problemen” op, die voor personeel in de traditionele proces-
sen niet ter discussie staande vanzelfsprekendheden zijn. Er zijn “behoudende krach-
ten” en “onverantwoordelijke nieuwlichters”. 
  
In de vierde plaats is mijns inziens belangrijk dat de condities – zie hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 4 –, waaronder actoren in ’t Nieuwe Lloyd moeten werken, hun handelings-
mogelijkheden beperken:57 
 
• de geringe capaciteit resulteert in schaalnadelen (relatief hoge materiële kosten, 

beperkte mogelijkheden voor ondersteuning door staf die niettemin te zwaar drukt 
op het beschikbare budget, weinig mogelijkheden tot kosten-efficiënte differentia-
tie in begeleiding van pupillen enzovoort enzoverder);  

• de bestemming als opvanginrichting impliceert een frequente en nauwelijks 
voorspelbare in- en uitstroom van pupillen in voorlopige hechtenis en betekent dat 
’t Nieuwe Lloyd in principe niet wordt bekostigd ten behoeve van behandeling van 
pupillen (terwijl een zekere mate van behandeling onvermijdelijk is en door de 
zogenoemde stakeholders ook wordt verwacht); 

• als rijksinrichting hebben actoren in ’t Nieuwe Lloyd, bovenop de voor alle 
inrichtingen geldende regels (zoals de BJJ), te maken met tal van regels en proce-
dures in verband met de ambtenarenstatus van het personeel; 

• de in ’t Nieuwe Lloyd in de loop der jaren gegroeide omstandigheden en 
verhoudingen – ik denk in het bijzonder aan het hoge ziekteverzuim in de execu-

                                                        
57 Het gaat hier, voor de goede orde, om sociaal geconstrueerde werkelijkheden, die een context 
vormen voor de interacties van actoren zonder die interacties op een mechanische wijze te 
beïnvloeden, laat staan te bepalen. De hier genoemde condities liggen echter, redelijkerwijze 
beschouwd, naar plaats en/of tijd buiten ‘het bereik’ van actoren in ’t Nieuwe Lloyd in 2002-
2005, en zijn daarom toch vooral te begrijpen als gelegenheidsstructuren. Ik verwijs in dit 
verband expliciet naar het in paragraaf 2.3 uiteengezette concept van de dualiteit van (sociale) 
structuur, in combinatie met het in paragraaf 2.6 besproken idee van gelaagde sociale 
werkelijkheden. 



Hoofdstuk 5 – Mensen en processen in ’t Nieuwe Lloyd     169 
 

 
 

tieve functies en de positie van de voorzitter van de OR en GOR – blijven de 
mensen in de inrichting als het ware achtervolgen.    

 
Dit alles beschouwend kunnen we de gang van zaken in ’t Nieuwe Lloyd verstaan als 
een doorlopende productie van dubbelzinnigheid. Hoe houden medewerkers zich 
staande in ambigue situaties, welke strategieëen hanteren ze om dubbelzinnigheid te 
reduceren, wat zijn de consequenties van die strategieën, en hoe maken ze gebruik van 
(en worden ze beperkt door) de verschillende contexten die in hoofdstuk 4 zijn 
beschreven? Deze vragen zijn aan de orde in de nu volgende paragraaf. 
 
 

5.5 Ineffectief theatrical face-work in een illusoir 
panopticon 

       
Tijdens mijn ontmoetingen met medewerkers van ’t Nieuwe Lloyd ben ik vaak onder 
de indruk van hun toewijding, hun bevlogenheid, hun warme betrokkenheid bij de jon-
gens, hun vanzelfsprekende collegialiteit en hun virtuositeit in het dealen met de jon-
gens en met collega’s (om maar eens wat in het oog springende dingen te noemen). 
Tegelijk vind ik het pijnlijk dat mensen vaak met veel onbegrip spreken over het werk 
van anderen – hoewel niet over directe collega’s – en hun gedrag regelmatig veroorde-
len. Hoe kunnen we dit onbegrip en deze veroordelingen begrijpen? 
 
Veel verwijten en andere negatieve uitlatingen lijken vooral een expressie van frus-
tratie en langzaam gegroeid cynisme: in ’t Nieuwe Lloyd lukt het al jarenlang niet om 
problemen op te lossen en uit een neerwaartse spiraal te geraken – “Hier in Zuid-Oost 
zitten we sinds 1990, de laatste 8 à 9 jaar is het hollend achteruitgegaan,” zegt groeps-
leider Bart Steens bijvoorbeeld. Vooral is men ziek van het hardnekkig hoge ziektever-
zuim in de executieve functies. Mensen realiseren zich dat de organisatie zich zonder 
hulp van buiten, met name van het DJI-hoofdkantoor, nooit als een baron Von Münch-
hausen aan zijn eigen haren uit het moeras van opgestapelde problemen en erfenissen 
kan trekken – en men heeft het vertrouwen in “Den Haag” al lang verloren: 
 

“Het hoofdkantoor is niet in ons geïnteresseerd. Had Den Haag interesse in ons 
gehad, dan hadden ze al veel eerder wat gedaan. Daarvoor zijn aanleidingen 
genoeg geweest. Al zo lang als ik hier werk – dat is zes jaar – is ’t Lloyd een 
anarchie. Geen enkele directeur heeft het hier lang uitgehouden. […] Den 
Haag heeft ’t Lloyd aan zijn lot overgelaten. Mensen hier wilden al heel lang 
dat Den Haag zou ingrijpen in ’t Lloyd, om orde op zaken te stellen. Dat is 
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nooit gebeurd. En er is veel gesold met ’t Lloyd. In 1998 zou er uitbreiding 
worden gerealiseerd. Er waren al vier units gesloten. Dat ging toen ineens niet 
door. Later zouden we verhuizen naar Zaandam. En toen weer niet. De meeste 
mensen hier hebben het gevoel van, Den Haag doet maar en wij worden 
nergens in betrokken. Ik heb wel erg te doen met de mensen die zich hier écht 
inzetten.” 
(Evelien Roothaan, psycholoog, (actor S) op 14 januari 2005)58 

 
De opvatting dat “Den Haag” ’t Nieuwe Lloyd in de steek heeft gelaten wordt breed 
gedeeld onder het personeel van de inrichting.     
 
Ik zal hier eerst trachten te begrijpen hoe actoren in ’t Nieuwe Lloyd omgaan met de 
ambivalente besturingspraktijk van het hoofdkantoor van DJI, die in het hoofdstuk 4 is 
geanalyseerd. Vervolgens komen de andere vragen, waarmee de vorige paragraaf werd 
afgesloten, aan de orde.  
 
Hoe verschillend de uiteenlopende medewerkers in ’t Nieuwe Lloyd ook aankijken 
tegen de pupillen, tegen elkaar en tegen de werkprocessen in de inrichting, allen 
schijnen verenigd in hun kritiek op de wijze waarop het hoofdkantoor van DJI ’t 
Nieuwe Lloyd ‘behandelt’. De opvattingen van personeelsleden met wie ik hierover 
spreek laten zich samenvatten in enerzijds het idee dat “Den Haag” niet zorgt voor 
adequate randvoorwaarden, waarbinnen ’t Nieuwe Lloyd operationeel en strategisch 
effectief kan functioneren, en anderzijds het idee dat “Den Haag” door allerlei vormen 
van bemoeizucht het werk in de inrichting belemmert in plaats van faciliteert. 
Ten aanzien van de randvoorwaarden wijzen mensen op een viertal aspecten: 
 
• DJI heeft er niet voor gezorgd dat ’t Nieuwe Lloyd (door middel van uitbreiding of 

clustervorming) een voldoende omvang heeft om noodzakelijk schaalvoordelen (in 
verband met overhead, inkoop etcetera) te realiseren. 

• De op het niveau van DJI vastgestelde salarisschalen stellen ’t Nieuwe Lloyd niet 
in de gelegenheid om voldoende gekwalificeerde professionals aan te trekken. 

• Het hoofdkantoor slaagt er niet in om voor hun taak toegeruste directeuren in ’t 
Nieuwe Lloyd aan te stellen, onder andere als gevolg van het feit dat het geboden 
salaris niet in verhouding staat tot de complexiteit van de functie en de benodigde 
competenties. 

                                                        
58 Deze uitspraken zijn allicht enigszins gekleurd door de ervaringen van deze actor met de top 
van DJI gedurende de déconfiture van ’t Nieuwe Lloyd in 2004 (de verantwoordelijk 
sectordirecteur JJI liet zich in de loop van 2004 en 2005 één keer zien in de inrichting). 
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• Het hoofdkantoor heeft ’t Nieuwe Lloyd niet bevrijd uit de wurggreep van de OR 
(maar heeft zich zelf, in de opvatting van sommigen, laten gijzelen door (G)OR-
voorzitter Daan de Groot). 

 
Volgens nagenoeg alle mensen, met wie ik in ’t Nieuwe Lloyd spreek, toont dit alles de 
desinteresse en onverschilligheid van “Den Haag” jegens de Amsterdamse inrichting. 
 
Wat betreft de bemoeizucht van het hoofdkantoor: mensen voelen zich met name in 
hun vrijheid van handelen beperkt door het verplichte gebruik van bepaalde informatie- 
en registratiesystemen, protocollen, verantwoordingsformulieren, software-
programma’s en dergelijke, die niet goed hanteerbaar zijn in de specifieke en steeds 
veranderende omstandigheden en verhoudingen in ’t Nieuwe Lloyd.  
Verwijzend naar het hiervoor besproken werk van Hannah Arendt en van Michel Fou-
cault  kunnen we dit verschijnsel – als de observaties van actoren enig realiteitsgehalte 
hebben – begrijpen als de stilzwijgende vervanging van het handelen – de vrije en 
spontane interactie tussen pupillen en personeel en tussen medewerkers onderling – 
door de logica van het werken/maken. In het panopticon van disciplinerende methoden 
en technieken (waarin de logica van het werken/maken gestalte krijgt) worden zoge-
naamde professionals stukje bij beetje van hun professionele autonomie beroofd, en in 
zekere zin ook van hun menselijkheid, omdat – als het project succesvol zou zijn – de 
aan menselijk handelen inherente spontaniteit, vrijheid en onvoorspelbaarheid sluipen-
derwijs worden uitgeschakeld. Mensen worden handelingsonbekwame functionarissen 
als zij niet in verzet zouden komen tegen de aanslagen op hun vrijheid van handelen. 
 
Toch liggen de zaken bij nadere beschouwing ook anders, en vooral dubbelzinniger. 
Want hoewel voorschriften en opgelegde systemen niet geheel kunnen worden gene-
geerd, op straffe van verlies van legitimiteit, wordt in gesprekken duidelijk dat de 
‘implementatie’ van institutioneel denkwerk vaak een ritualistisch karakter heeft. Het is 
ten dele window dressing: de kunst om te doen alsof alles volgens de voorschriften en 
procedures verloopt, zodat je tegelijk ‘binnenskamers’ kunt doen wat naar eigen inzicht 
echt nodig is (of waar je zin in hebt). Personeel van ’t Nieuwe Lloyd spreekt over “een 
gedoogcultuur” en typeert de inrichting als “één grote vrijplaats”. 
 
Dit symbolische en theatrale karakter van de invoering van nieuwe managementtech-
nieken en systemen is uitvoerig onderzocht en beschreven door de zogenaamde institu-
tional theorists in de organisatiekunde. Staw & Epstein (2000) tonen bijvoorbeeld op 
basis van empirisch onderzoek aan dat de schijnbare invoering van nieuwe manage-
menttechnieken en systemen de legitimiteit van een organisatie (en ook de status en de 
honorering van het topmanagement) vergroot, zelfs als die technieken en systemen niet 
volledig worden geïmplementeerd en de resultaten feitelijk niet worden verbeterd. 
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Schijnbare invoering van integraal kwaliteitsmanagement, competentiemanagement en 
wat dies meer zij heeft een positieve invloed op de beeldvorming ten aanzien van de 
organisatie en haar management – en daar gaat het om. 
Sapolsky bestudeerde de introductie van het Polaris raketafweersysteem door de Ame-
rikaanse marine. Het succes van het Polaris project (op tijd en binnen budget!) werd 
aanvankelijk vooral toegeschreven aan het gebruik van in die tijd nieuwe manage-
menttechnieken, zoals het Program Planning and Budgetting System (PPBS) en andere 
project management tools. Sapolsky (1972) komt op basis van nader onderzoek tot een 
meer symbolische verklaring van het succes van het Polaris project. Het PBBS en 
andere managementinnovaties blijken weliswaar in hoge mate zichtbaar te zijn voor de 
buitenwereld, maar tegelijk nauwelijks te zijn gekoppeld aan de feitelijke werkzaam-
heden. De operationele staf negeert eenvoudigweg de gedetailleerde projectmanage-
mentplannen en dergelijke, waaraan in het meer publieke deel van de organisatie zo’n 
grote rol wordt toegedicht. Sapolsky concludeert dat nieuwe managementtechnieken 
niet rechtstreeks de beoogde rationele doelen dienen, maar bijdragen aan het instand-
houden van een mythe van rationaliteit en effectiviteit, waardoor de legitimiteit wordt 
vergroot, de steun van stakeholders wordt verzekerd en mogelijke critici op afstand 
worden gehouden. Daardoor  kan het operationele proces betrekkelijk ongestoord 
doorgang vinden en kan de operationele staf opgewekt en energiek verder werken. Zo 
draagt een, wellicht stilzwijgend tot stand gekomen, vorm van toneelspel bij aan het 
realiseren van de noodzakelijke speelruimte voor operationele werkers en tegelijk aan 
het borgen van de aandacht en waardering van het publiek, de interne en externe stake-
holders. 
Bolman & Deal benadrukken dat “theatrical face-work” in het bijzonder belangrijk is 
in omgevingen, waar resultaten ambigue zijn en kwaliteit moeilijk meetbaar is: 
 

“Organizations, particularly those with vague goals and weak technologies, 
cannot seal themselves off from external events and pressures. Their environ-
ment is never passive or neutral. They are constantly buffeted by larger social, 
political, and economic trends. The name of the game is maintaining legiti-
macy and support in the eyes of multiple constituencies. Organizations must 
therefore reflect contemporary beliefs and expectations. Widely held myths 
shape social architecture. Correct appearance, rather than efficiënt production, 
is the prevailing measure of effectiveness. 
[…] 
[G]ood drama signals to the outside world that all is well: well-crafted deci-
sions and plans, new innovations in response to emerging problems, sophisti-
cated evaluation and control systems to ensure accountability. All this theatri-
cal face-work creates an image of a well-managed, legitimate organization 
worthy of confidence and support. Getting the drama right is particularly criti-
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cal in sectors where outputs are ambiguous and success is hard to measure” 
(Bolman & Deal, 2003: 274). 

 
Ook het management van ’t Nieuwe Lloyd laat in jaarplannen, jaarverslagen en andere 
documenten zien dat nieuwe managementopvattingen en tools niet onopgemerkt aan de 
inrichting zijn voorbijgegaan. Het zelfevaluatierapport van mei 2001 – titel: Goed kan 
best beter; het rapport zelf is geschreven conform het zogenaamde INK-management-
model  – maakt bijvoorbeeld gewag van een schier eindeloze reeks projecten die zijn of 
worden uitgevoerd, methodieken die zijn of worden ingevoerd en systemen die zijn of 
worden geïmplementeerd: medewerkerstevredenheidsonderzoeken, een INK-audit, een 
integriteitstraject (inclusief de ontwikkeling van een gedragscode), het beschrijven van 
de overlegstructuur in de inrichting (in een bijlage van het rapport worden 58 (!) perio-
dieke overleggen opgesomd: “Het belang, de frequentie en de duur van de overleggen 
zal onder de loep genomen moeten worden”), instelling van een vaste commissie leef-
tijdsbewust personeelsbeleid, de Deming cirkel (plan – do – check – act) opnemen in 
de processen, doorgaande implementatie van het Sociaal Competentie Model, ontwik-
kelen van een PR-plan, verbetering van de samenwerking in de keten, het opleidings-
plan implementeren enzovoort enzoverder. Voor veel projecten zijn er aparte plannen, 
zoals het “Plan van aanpak Competentiemanagement” van mei 2003, het “Plan van 
aanpak invoering Functiedifferentiatie” van maart 2003 en de “Notitie kerncompeten-
ties” van juni 2003. 
 
In de praktijk blijkt maar een gedeelte van deze modellen, systemen en methodieken 
daadwerkelijk door personeel in ’t Nieuwe Lloyd te worden gebruikt, en dan nog vaak 
ten dele en door een deel van het personeel. Medewerkers vertellen mij keer op keer 
dat de min of meer van hogerhand voorgeschreven59 systemen en methodieken het 

                                                        
59 Niet altijd is er sprake van van hogerhand voorgeschreven vernieuwingen. Vaak lijken nieuwe 
benaderingen en systemen zich als een virus te verspreiden, zonder dat de herkomst ervan 
bekend is. Paul DiMaggio en Walter Powell (1983) hebben beargumenteerd dat 
managementbenaderingen, -trends en -hypes zich op verschillende manieren verspreiden over 
organisaties, met name organisaties in eenzelfde institutionele omgeving (“organizational 
field”), waardoor organisaties in zo’n zelfde institutionele setting allengs meer op elkaar gaan 
lijken. Met institutional isomorphism verwijzen ze naar de mechanismen, die ertoe leiden dat 
organisaties allengs meer aan elkaar gelijk worden. DiMaggio & Powell onderscheiden drie 
vormen van isomorphism: coercive, mimetic en normative: 
Coercive isomorphism doet zich voor wanneer organisaties op elkaar gaan lijken wanneer ze 
reageren op dezelfde druk en dezelfde voorschriften van externe instanties. (Alle 
rijksjeugdinrichtingen binnen DJI moeten werken met dezelfde functies in de executieve dienst, 
waardoor ze in dat opzicht op elkaar gaan lijken.) Van mimetic isomorphism is sprake wanneer 
de ene organisatie een benadering of werkwijze van een andere organisatie copieert. Normative 
isomorphism doet zich volgens DiMaggio & Powell voor wanneer bepaalde professionals 
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professioneel werken op de werkvloer bemoeilijken in plaats van faciliteren. Dergelijke 
uitspraken lijken mij behalve een begrijpelijke uiting van frustratie ook een poging tot 
legitimering van een zekere mate van ambtelijke ongehoorzaamheid en lijdzaam ver-
zet. Deze milde vorm van ambtelijke ongehoorzaamheid en window dressing wordt 
echter niet door iedereen gepraktiseerd en op prijs gesteld; sommigen ergeren zich juist 
aan het gedogen van een vrije interpretatie van de regels: 
 

“Soms is hier gewoon sprake van insubordinatie: mensen lappen het beleid en 
de afspraken aan hun laars. Iedereen moet hier bijvoorbeeld regelmatig lessen 
fysieke weerbaarheid volgen, omdat het immers belangrijk is om fysieke tech-
nieken voor deëscaleren te beheersen. Maar in de praktijk kunnen mensen het 
zich veroorloven om daaraan regelmatig niet mee te doen. Zeggen dat je het te 
druk hebt met iets anders is in de praktijk voldoende om de regel te ontduiken. 
De directie laat dat oogluikend toe.” 
(Tjeerd Rossen, docent lichamelijke opvoeding, op 18 september 2003) 

  
Sommige personeelsleden vinden weer dat sommige anderen zich op een rigide wijze 
aan voorschriften houden: 
 

“Er zijn veel regels, waardoor veel dingen niet mogelijk zijn. Toch vind ik dat 
er heel veel marges zijn, die mensen kunnen gebruiken om iets tot stand te 
brengen. Ik zie dat mensen binnen ‘t Lloyd zich vaak rigide aan regels houden, 
zichzelf er achter verschuilen, terwijl ze ook zouden kunnen zoeken naar wat 
dan wél mogelijk is binnen de marges van de regels.” 
(Actor I, kwaliteitsmedewerker, op 20 oktober 2003) 

 
Kunnen we nu concluderen, zoals the institutional theorists suggereren, dat in ’t 
Nieuwe Lloyd nieuwe, mogelijk disciplinerende, professionele en managementtechnie-
ken en methoden schijnbaar worden ingevoerd, waardoor men zich verzekerd van de 
steun van stakeholders en tegelijk de operationele processen betrekkelijk ongestoord 
doorgang kunnen vinden? Is er, in de woorden van Bolman & Deal (2003: 274), sprake 
van slim en effectief “theatrical face-work”? 
 
Er blijkt wel degelijk een discrepantie te bestaan tussen enerzijds het grote arsenaal 
protocollen, procedures, wet- en regelgeving, managementsystemen en -technieken 

                                                                                                                                             
(juristen, consultants, managers etcetera), die op dezelfde manier hebben leren denken en doen, 
in verschillende organisaties gaan werken en daar hetzelfde aangeleerd gedrag gaan vertonen. 
Het werk van DiMaggio & Powell zou betekenen dat nieuwe methoden en technieken niet 
noodzakelijkerwijs worden opgelegd, maar ook via meer subtiele mechanismen kunnen worden 
verspreid.    
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etcetera – ik gebruikte hiervoor de metafoor van het panopticon – en anderzijds het 
feitelijk gebruik ervan in de primaire processen in inrichting. In die zin blijkt het 
panopticon tenminste ten dele een illusie te zijn. 
Getuige de min of meer publieke documenten van ’t Nieuwe Lloyd doet de directie en 
haar (kleine) staf ook moeite om door middel van “good drama” de schijn te wekken 
en in stand te houden dat (ook) ’t Nieuwe Lloyd een innovatieve, moderne en goed 
georganiseerde inrichting is. 
Het management van de inrichting slaagt er echter niet in om ook voldoende legitimi-
teit en steun te organiseren – in het bijzonder is er jarenlang geen daadwerkelijke steun 
van het DJI-hoofdkantoor bij het realiseren van adequate een fysieke, bedrijfseconomi-
sche en sociale infrastructuur  – en om heldere en consitente keuzes te maken ten aan-
zien van wat wel en wat niet zal worden ingevoerd in de inrichting. (De positie van de 
directie in dit verband komt nader aan de orde in de volgende paragraaf.) Het personeel 
is duidelijk in verwarring: het Sociaal Competentie Model wordt verplicht gesteld, 
maar men hoeft zich er niet aan te houden; individuele verblijfsplannen voor pupillen 
hebben de hoogste prioriteit, maar het is acceptabel dat voor verreweg de meeste 
pupillen zo’n verblijfsplan niet wordt gemaakt enzovoort enzoverder. En het personeel 
draagt ook zelf bij aan die verwarring – de wijze waarop dat gebeurt is onderwerp van 
de volgende paragraaf. 
 
De voorlopige conclusie mag zijn dat de ambivalente besturingspraktijk binnen DJI – 
het hoofdkantoor besteed weinig aandacht aan de essentiële randvoorwaarden voor 
continuïteit van ’t Nieuwe Lloyd en tracht tegelijk de gang van zaken tot in detail te 
beheersen – in combinatie met de structuur van de medezeggenschap binnen DJI in 
hoge mate bepalend zijn voor een dynamica binnen ’t Nieuwe Lloyd, waarin de reeds 
bestaande, met de pupillen en het personeel en werkprocessen verband houdende, frus-
tratie en ambiguïteit, niet kunnen worden gereduceerd. De dynamica van betrekkingen 
en handelen in ’t Nieuwe Lloyd is verankerd in de institutionele contexten. In zoverre 
er sprake is van duurzame stagnatie en dysfunctioneel conflict, kan één en ander niet 
worden begrepen en aangepakt zonder de genoemde institutionele contexten in 
beschouwing te nemen. Zo bezien hebben DJI en het kerndepartement tenminste deels 
de sleutel voor duurzame strategische en organisatie-ontwikkeling van ’t Nieuwe Lloyd 
in handen.    
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5.6 Wheeling and dealing als overlevingsstrategie 
 
De analyse tot zover laat zien dat het onbegrip en de spanningen en conflicten tussen 
medewerkers zijn te begrijpen als expressies van systemische, structurele en niet helder 
gearticuleerde ambiguïteit op verschillende niveaus, bijvoorbeeld: 
 
• Op het niveau van de institutionele contexten is met name de context van DJI 

dubbelzinnig: zogenaamde outputsturing en tegelijk voortdurend en dirigistisch 
ingrijpend in de werkprocessen in de inrichting.  

• Ambigue is ook de wijze waarop de leiding van de inrichting de tegenstrijdige 
berichten uit “Den Haag” van toepassing verklaart op de werkprocessen in de 
inrichting. Wanneer moeten haar uitingen als window dressing worden beschouwd 
en wanneer is een plan van aanpak als aanzet en leidraad voor écht aanpakken 
bedoeld? Een werkwijze verplicht stellen en tegelijk gedogen dat personeel zich 
van deze verplichting niets aantrekt, is aan de orde van de dag. 

• De structurele organisatie van de medezeggenschap en de concentratie van rollen 
in de persoon van de voorzitter (G)OR leiden ertoe dat alle interacties in verband 
met de OR van ’t Nieuwe Lloyd, en met name zijn voorzitter, op verschillende 
manieren kunnen worden geïnterpreteerd, terwijl in het algemeen de structurele 
misfit tussen zeggenschap en medezeggenschap de besturingspraktijk in ’t Nieuwe 
Lloyd ambigue maakt. 

• Zoals ik in de vorige paragraaf heb beargumenteerd, is het primaire proces, in ver-
band met zowel de grote variëteit in de populatie pupillen als de grote verschillen 
tussen medewerkers, een ongearticuleerd samenstel van verschillende werkproces-
sen, waardoor voortdurend dubbelzinnige situaties ontstaan. 

 
Karl Weick gaat er vanuit dat actoren in zo’n situatie in interactie dubbelzinnigheid 
(equivocality) reduceren. Actoren doen dat volgens zijn theorie, waarvan ik de kern in 
hoofdstuk 2 zeer beknopt heb samengevat, door middel van zingeving – organizing of 
sensemaking –, wat zich als het ware op een aantal verschillende (logische niveaus) 
voltrekt: 
  
 Dubbelzinnigheid wordt feitelijk gereduceerd door en in interactieprocessen (inter-

locked behavior cycles). 
 Om interactieprocessen mogelijk en zinvol te maken, moet actoren de beschikking 

hebben over gezamenlijke assemblageregels (assembly rules) of handelingsvoor-
schriften (recipes). Met behulp van deze assembly rules of recipes zijn actoren in 
staat om handige interactieprocessen te selecteren uit de in principe oneindige ver-
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zameling mogelijke interactieprocessen; ze kunnen, met andere woorden, de 
kwestie “wie zoekt wat uit met wie?” regelen. 

 Deze gedeelde handelingsvoorschriften of assemblageregels kunnen actoren 
vaststellen omdat ze het met elkaar eens zijn over wat reëel is en wat illusoir is – 
Weick noemt dit consensual validation.   

   
Het gegeven dat dit gelaagde proces van sensemaking of organizing zich op verschil-
lende logische niveaus kan voltrekken, laat onverlet dat Weick veronderstelt dat acto-
ren uiteindelijk de beschikking hebben over een consensually validated grammar, op 
basis waarvan ze handelingsvoorschriften overeenkomen, die zingevende interactie 
mogelijk maken.  
 
In ’t Nieuwe Lloyd blijken actoren nu juist níet zo’n consensually validated grammar 
te hebben voor en met de inrichting als geheel. Binnen elk van de verschillende werk-
processen, zoals in de voorgaande paragraaf uiteengezet, binnen de OR, binnen de 
directie en ongetwijfeld ook binnen de andere organisatieeenheden, spreken medewer-
kers dezelfde taal en heeft men een gedeeld beeld van schijn en wezen. Op het niveau 
van de inrichting als geheel is er niet zo’n gedeeld beeld. Medewerkers spreken bij 
herhaling over ’t Nieuwe Lloyd als een verzameling eilanden. Tegelijk leeft men dicht 
op elkaar. Medewerkers kunnen elkaar niet ontwijken, komen onvermijdelijk met 
elkaar in botsing, want de verschillende werkprocessen zijn nauw met elkaar ver-
knoopt. De interactie die tussen personeelsleden van verschillende werkprocessen en/of 
onderdelen plaatsvindt is niet, zoals in de theorie van Weick, gebaseerd op gezamen-
lijke handelingsvoorschriften en dubbelzinnigheid reducerend, maar ad hoc en, bij 
gebrek aan een gedeeld fundament, vechterig en ruzie-achtig en tegelijk indirect, omdat 
men nu eenmaal wel met elkaar verder moet leven binnen de muren van de inrichting. 
Ik spreek met twee docenten, Jelmer en Tjeerd, over de interactie in de inrichting: 
 

Tjeerd: “Feedback zou op een opbouwende manier moeten worden gegeven, 
maar dat gebeurt zelden. Deze organisatie is een verzameling eilandjes – 
iedere unit is een eilandje, de AID is een eilandje enzovoort – en iedereen 
vindt dat het op een ander eilandje verkeerd gaat, dat men er daar niets van 
begrijpt.” 
Jelmer: “Het is hier altijd aanvallen of verdedigen. Het is nooit: samen een 
probleem oplossen.” 
WV: “Waar komt dat gedrag vandaan? Waardoor wordt dat gedrag getriggerd 
en instandgehouden?” 
Jelmer: “Medewerkers zien dat structurele problemen niet worden aangepakt.” 
(conversatie met Jelmer Langeraar en Tjeerd Rossen op 18 september 2003) 
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In een gesprek met twee groepsleiders over een recent incident wordt duidelijk waar 
het in interactie met de directie om gaat: 
 

Rob: “Al jaren sluit de directie hier dealtjes op betrekkingsniveau. Bijvoor-
beeld: iemand vraagt iets aan een directielid en dat directielid vindt dat hij die 
persoon nog wat verschuldigd is of wil graag vriendjes blijven, maar de zaak 
waarover het gaat wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Dat leidt tot willekeurige 
beslissingen, die op de werkvloer niet begrepen worden. Een voorbeeld is de 
beslissing van de directie dat de jongens een tv op de kamer zouden krijgen om 
naar het oefenduel Nederland – België te kijken. Maar vanavond is er een 
kwalificatiewedstrijd tegen Tjechië, en nu worden er geen tv’s beschikbaar 
gesteld. Dat is niet consequent. De groepsleiders worden opgezadeld met het 
probleem hoe dat uit te leggen aan de jongens. 
[…] 
Ik heb tegen de directeur in het voorbijgaan gezegd: “Nou, bedankt!” Verder 
niets, non verbaal zal wel duidelijk zijn geweest dat ik geen enkel respect kon 
opbrengen voor dat besluit. 
[…] 
Ik vind het leuk om ze te laten merken dat ik geen lulletje ben, dat ik me geen 
oor laat aannaaien. Ik wil ze even laten zweten. Even plagen. Echt genieten 
doe ik er niet van; het is meer een soort galgenhumor.” 
Bart: “Naast dat je de directie even op z’n nummer zet, is het ook triest dat je 
kennelijk extra alert moet zijn, omdat je er niet op kunt vertrouwen dat de 
dingen fatsoenlijk worden geregeld.” 
(conversatie met Bart Steens en Rob Voortman, groepsleiders, op 10 septem-
ber 2003) 

 
Eén van de gedragsdeskundigen, Evelien Roothaan, vertelt hoe ook zij wordt “meege-
zogen” in een relationeel gestructureerd interactiepatroon, door middel waarvan 
actoren in de inrichting ieder hun eigen werkelijkheid in stand kunnen houden, elkaar 
niet aanspreken, op inrichtingsniveau ambiguïteit koesteren, en buitenstaanders buiten 
de deur houden: 
 

Evelien: “Eigenlijk is dit één grote vrijplaats. En alles gebeurt hier op betrek-
kingsniveau. Om het gezellig te houden wordt alles geaccepteerd. Het wordt je 
hier wel héél gemakkelijk gemaakt om je ziek te melden. En dan is het sys-
teem ook nog ziekmakend.” 
WV: “Waarom noem je het systeem ziekmakend?” 
Evelien: “Er is hier geen beleid, inhoudelijk wordt er geen richting uitgezet, er 
is geen visie. Daardoor heb je het gevoel dat iedereen maar wat doet en dat het 
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niet echt uitmaakt wat je doet. Ik heb in zes jaar tijd één functioneringsgesprek 
gehad. Ik krijg sowieso geen leiding. De pedagogisch directeur, die mij eigen-
lijk leiding zou moeten geven, had achteraf gezien niet op die positie moeten 
zitten. Die zit er deels omdat Daan de Groot dat wilde. Ik zat destijds zelf in de 
benoemingsadviescommissie, en we wisten dat Arend Pelman op dat moment 
inhoudelijk beperkt capabel was, een aardige man, zijn deur staat altijd open 
enzovoort, maar inhoudelijk wellicht niet geschikt als pedagogisch directeur. 
En toch hebben we hem gekozen.” 
WV: “Hoe gebeurde dat?” 
Evelien: “Het is hier toch een soort incrowd. Je wordt er in meegezogen. Een 
paar mensen zeggen dat Arend het maar moet worden, het is een aardige man, 
iedereen kent ‘m. En dan hoop je tegen beter weten in dat het mettertijd beter 
zal worden, wat niet zo is. Hier in ’t Lloyd heerst ook sterk het gevoel van, we 
rooien het hier met z’n allen wel, we kunnen het zelf wel, we dulden niemand 
van buiten. Ik vind dat zelf overigens niet, maar het is wel het dominante 
gevoel bij de groepsleiding en OR. En Den Haag heeft ’t Lloyd ook wel aan 
zijn lot overgelaten.  
[…] 
We zijn een incrowd. Onder het mom van ‘alles moet kunnen’ hebben we het 
heel gezellig met elkaar. Juist omdat je zo op relationeel niveau bent met 
elkaar, kan er veel. Er is hier heel veel mogelijk.” 
(conversatie met Evelien Roothaan op 14 januari 2005) 

 
Zo produceren actoren ’t Nieuwe Lloyd als een hechte gemeenschap, waarin de onder-
linge betrekkingen altijd prevaleren boven de inhoud. Onder de bestaande condities – 
ontoereikende middelen, ambiguïteit op verschillende niveaus en in verschillende 
opzichten, in de overtuiging in de steek te zijn gelaten door het hoofdkantoor, dicht op 
elkaar levend en geen baan buiten de inrichting kunnen op willen vinden – houden 
actoren zich staande door een variëteit van incident-gedreven communicatie op betrek-
kingsniveau: wheeling and dealing, laten zien dat je je door een ander “niet laat 
naaien”, humor, cynisme en elkaar voordelen gunnen. 
 
De biografie van ’t Nieuwe Lloyd, de contexten en de woorden van actoren in 
beschouwing nemende, beschouw ik deze manier van handelen vooral als een overle-
vingsstrategie: een manier om individueel en collectief op de korte termijn het hoofd 
boven water te houden – tot het volgende incident of de volgende confrontatie. Perso-
neelsleden schermen door het beschreven communicatiepatroon hun ‘eigen’ werkter-
rein (de unit of het werkproces waarin ze werken) af en reduceren daarmee tot op 
zekere hoogte dubbelzinnigheid op het niveau van hun niche of deelterrein. Men repre-
senteert in gedrag zichzelf en de eigen niche, maar niet ’t Nieuwe Lloyd als geheel.  
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Doordat jarenlang het inhoudelijk perspectief en de randvoorwaarden voor het inhou-
delijk onderzoeken en organiseren van complexiteit en dubbelzinnigheid hebben ont-
broken, is een dynamica van betrekkingen ontstaan, waarin actoren met elkaar en ten 
koste van elkaar hun onbegrip, onmacht en frustratie afreageren. Deze dynamica is 
gebaseerd op de stilzwijgende overeenkomst dat ieder zijn gang kan gaan op zijn eigen 
deelterrein en dat de ‘grensconflicten’ op betrekkingsniveau worden afgewikkeld. 
 
Hoe functioneel dit gegroeide collectieve gedragspatroon van incident-gedreven relati-
oneel positioneren ook is als overlevingsstrategie, uit een oogpunt van duurzame pro-
bleemoplossing, organisatie- en strategie-ontwikkeling is het contra-productief. Dit laat 
zich verduidelijken door het in ’t Nieuwe Lloyd gegroeide gedragspatroon te beoorde-
len in het licht van de door Karl Weick en Karlene Roberts beschreven praktijk van 
heedful interrelating en collective mindfulness.60 
 
In een artikel getiteld “Collective Mind in Organizations: Heedful Interrelating on 
Flight Decks” onderzoeken Weick en Roberts hoe het mogelijk is dat op 
vliegdekschepen (met “a million accidents waiting to happen”) vrijwel geen 
ongelukken gebeuren (Weick & Roberts, 1993; ook opgenomen in: Weick, 2001: 259-
283). De in het artikel beredeneerde verklaring is dat in organisaties, waarin 
betrouwbaar handelen centraal staat, collectieve mentale processen tot stand worden 
gebracht, die verder ontwikkeld zijn dan die in organisaties die gericht zijn op 
efficiency:61 
 

“By fully developed mental processes, we mean that organizations preoccu-
pied with reliability may spend more time and effort organizing for controlled 

                                                        
60 De interpretatie van gebrekkige duurzame identiteitsontwikkeling op individueel en collectief 
niveau in justitiële inrichtingen aan de hand van concepten als heedful interrelating (zorgvuldige 
uitwisseling van observaties en betekenissen) en collective mindfulness is niet nieuw. Ik verwijs 
naar de uitstekende studie naar organisatorische en individuele productie van verzuim in 
justitiële inrichtingen, Verzuim Verklaard, uitgevoerd in opdracht van DJI door SIOO en HSK 
(Boer et al., 1997: 81-82). Het is overigens opmerkelijk dat in de aanhoudende worsteling met 
ziekteverzuim in ’t Nieuwe Lloyd nimmer wordt verwezen naar deze studie, die nota bene 
gebaseerd is op onderzoek in ’t Nieuwe Lloyd (en in drie andere inrichtingen). Ik werd in 2007 
door één van de toenmalige onderzoekers geattendeerd op de studie. 
61 Men zou verwachten dat een justiële (jeugd)inrichting ook een organisatie is, waarin actoren 
primair zijn gericht op betrouwbaarheid – reliability. Kleine ongelukken of misverstanden 
kunnen immers grote, maatschappelijk onaanvaardbare, gevolgen hebben. We kunnen ons echter 
afvragen of de permanente situatie van exploitatietekorten in ’t Nieuwe Lloyd een grote focus op 
efficiency heeft doen ontstaan. Weliswaar zijn er in regels verankerde waarborgen voor 
betrouwbaarheid, maar deze betreffen vooral de veiligheid en bovendien moet de directie toch 
zoveel mogelijk de tering naar de nering zetten. Een relatief sterke gerichtheid op efficiency zou 
mede verklaren waardoor in ’t Nieuwe Lloyd in onvoldoende mate een collectief bewustzijn is 
ontwikkeld via zorgvuldige en behoedzame interactie.   
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information processing, mindful attention, and heedful action. These intensi-
fied efforts enable people to understand more of the complexity they face, 
which then enables them to respond with fewer errors. Reliable systems are 
smart systems” (Weick, 2001: 259-260). 

 
Weick en Roberts betogen dat actoren al handelend een collectief bewustzijn – collec-
tief mind – kunnen ontwikkelen en koesteren, indien zij zich in zorgvuldige en behoed-
zame interactie op elkaar en op het gezamenlijk taaksysteem oriënteren. Mensen 
dragen door hun individuele aktiviteiten bij aan het ontwikkelen van een collectief 
bewustzijn in zoverre ze zich gedragen alsof ze het collectieve systeem vertegenwoor-
digen en hun eigen belangen en doelen ondergeschikt maken aan die van het (veron-
derstelde) geheel: 
 

“We assume […] that mind begins with actions, which we refer to here as 
contributions. The contributions of any one individual begin to actualize col-
lective mind to the degree that heedful representation and heedful subordina-
tion define those contributions. A heedful contribution enacts collective mind 
as it begins to converge with, supplement, assist, and become defined in rela-
tion to the imagined requirements of joint action presumed to flow from some 
social activity system. 
Similar conduct flows from other contributing individuals in the activity sys-
tem towards others imagined to be in that system. These separate efforts vary 
in the heedfulness with which they interrelate, and these variations form a 
pattern. Since the object of these activities (the invisaged system […]) is itself 
being constituted as these activities become more or less interrelated, the 
emergent properties of this object are not contained fully in the representation 
of any one person nor are they finalized in any moment in time. […] 
The collective mind is “located” in the process of interrelating […] Collective 
mind exists potentially as a kind of capacity in an ongoing activity stream and 
emerges in the style with which activities are interrelated. […] Collective mind 
is manifest when individuals construct mutually shared fields. The collective 
mind that emerges during the interrelating of an activity system is more devel-
oped and more capable of intelligent action the more heedfully that interrelat-
ing is done” (Weick, 2001: 266-267). 

 
Beschouwen we nu het hiervoor beschreven interactiepatroon in ’t Nieuwe Lloyd – 
snelle incident-gedreven interacties, waarin individuele personeelsleden vaak op indi-
recte wijze hun eigen gelijk demonstreren, al dan niet met “galgenhumor”, waarin, 
kortom, het jezelf sociaal positioneren het zicht op het “envisaged system” belemmert – 
in termen van “heedfulness” en het ontwikkelen van een collectief bewustzijn, dan 
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blijkt temeer dat het personeel in ’t Nieuwe Lloyd gevangen zit in een vicieuze cirkel. 
Onzorgvuldig en relatief ego-centrisch gedrag van individuen is weliswaar voor de 
actor zelf bevredigend (met name vanuit relationele optiek), maar draagt geenszins bij 
aan het geleidelijk aan ontstaan van een collectief bewustzijn in de inrichting. Men 
ontwikkelt daardoor geen gezamenlijke beelden en inhoudelijke opvattingen over ’t 
Nieuwe Lloyd als geheel. Afstemming op operationeel niveau noch organisatie-ont-
wikkeling komt van de grond, en steeds opnieuw ontstaat onbegrip, irritatie en frus-
tratie over dezelfde problemen (ziekteverzuim, misverstanden en confrontaties tussen 
verschillende werkprocessen en tussen de primaire processen en de staf etcetera). Aan 
deze ervaringen van onbegrip, irritatie en frustratie geven mensen, bij gebrek aan een 
oriëntatie op een verondersteld collectief systeem, betekenis vanuit hun eigen referen-
tiekader. Omdat men toch (met elkaar) verder moet en de condities voor voortdurende 
en aandachtsvolle onderlinge betrokkenheid ontbreken, neemt men zijn toevlucht tot 
het haastig incident-gedreven wheeling and dealing, enzovoort enzoverder. 
 
Ongetwijfeld speelt in dit verband ook een rol dat de interpersoonlijke vaardigheden 
van een groot deel van het executieve personeel in ’t Nieuwe Lloyd weinig ontwikkeld 
zijn. Dit geldt met name voor het beveiligingspersoneel en voor groepsleiders die al 
lang in de inrichting werkzaam zijn of die juist nog nauwelijks ervaring hebben. Weick 
en Roberts benadrukken dat goed ontwikkelde sociale vaardigheden een absolute 
noodzaak zijn voor heedful interrelating en voor het ontwikkelen van een collectief 
bewustzijn:  
 

“Thus, interpersonal skills are not a luxury in high-reliability systems. They 
are a necessity. These skills enable people to represent and subordinate them-
selves to communities of practice. […] A different way to state the point that 
mind is dependent on social skills is to argue that it is easier for systems to lose 
mind than to gain it. A culture that encourages individualism, survival of the 
fittest, macho heroics, and can-do reactions will often neglect heedful practice 
of representation and subordination” (Weick, 2001: 278-279).   

 
Terwijl ik in de voorgaande paragraaf beargumenteerde dat gebrek aan reductie van 
dubbelzinnigheid en een laag niveau van organisatie-ontwikkeling in ’t Nieuwe Lloyd 
verband houden met de institutionele contexten – in het bijzonder: structuur van de 
medezeggenschap binnen DJI en de besturingspraktijk binnen DJI –, heb ik in deze 
paragraaf beargumenteerd dat actoren binnen ’t Nieuwe Lloyd, deels in respons op de 
institutionele contexten en inhoudelijke vraagstukken, een cultuur en gedragspatroon 
hebben ontwikkeld, dat het gefocused is op individuele positionering en de noodzaak 
van zorgvuldige en behoedzame interactie negeert. We typeren de hier geanalyseerde 
dynamica als een bestendig en structureel-contextueel verankerd dysfunctioneel con-



Hoofdstuk 5 – Mensen en processen in ’t Nieuwe Lloyd     183 
 

 
 

flict, waarin actoren zowel inhoudelijk als op betrekkingsniveau een voortdurende her-
haling van zetten produceren. Het is niet ondenkbaar dat de in de loop der jaren 
gegroeide vicieuze cirkel van individueel en collectief gedrag zo robuust is geworden, 
dat actoren hun gedrag ook zouden continueren wanneer de institutionele contexten, 
die dit gedragspatroon aanvankelijk mede constitueerden, zich zouden wijzigen. 
 
 

5.7 De productie van mislukte directeuren     
 
Binnen een (jeugd)gevangenis hechten mensen veel belang aan hierarchie. Formele 
posities zijn belangrijk. (Iemand omschreef ’t Nieuwe Lloyd als “een apenrots.”) De 
algemeen directeur – het bevoegd gezag in de inrichting – wordt dan ook nauwlettend 
in de gaten gehouden. Medewerkers in ’t Nieuwe Lloyd schrijven, zo wordt mij uit 
gesprekken duidelijk, veel van wat er (huns inziens) in de inrichting goed en vooral 
niet goed gaat toe aan de vermeende kwaliteiten van de algemeen directeur. Dat is 
enerzijds begrijpelijk en zelfs terecht – de algemeen directeur heeft tenslotte veel 
bevoegdheden in de inrichting en vertegenwoordigt bovendien de inrichting binnen DJI 
– en doet anderzijds geen recht aan de interactieve en gelaagde wijze waarop conflicten 
en problemen ontstaan en in stand worden gehouden.  
Deze (re)productie van conflicten en problemen is in hiervoor geanalyseerd. Ik heb 
beargumenteerd dat er sprake is van cyclische en in de institutionele structuren en 
besturingspraktijken ingebedde interactiepatronen, die zichzelf instandhouden, zeker 
zolang de combinatie van contexten – capaciteit van de inrichting, besturingspraktijk 
DJI, inrichting van de medezeggenschap – ongewijzigd blijven.  
 
Algemeen directeuren houden het in ’t Nieuwe Lloyd niet lang uit; sinds 1989 hebben 
ongeveer tien directeuren, steeds voor één of enkele jaren, aan het roer van de inrich-
ting gestaan. Volgens de top van DJI ligt dat aan de voorzitter van de OR, die als een 
soort Don Corleone de facto ’t Nieuwe Lloyd naar zijn hand zou zetten. Volgens deze 
OR-voorzitter benoemt DJI aan de lopende band directeuren die niet voor hun taak zijn 
toegerust. Velen wijzen op de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van zowel de 
OR-voorzitter als de directeuren.  
Op grond van mijn analyse in dit hoofdstuk meen ik dat hier vooral sprake is van het 
attribueren van de consequenties van complexe sociale processen aan twee actoren, die 
in belangrijke mate producten zijn van hun (dynamische) omgeving, die zij overigens 
ook mede (re)produceren. Actoren, die ik in het kader van deze case study van ’t 
Nieuwe Lloyd spreek, miskennen het complexe sociaal geconstrueerde karakter van de 
sociale werkelijkheid, waarin ze wel de symptomen maar niet de onderliggende dyna-
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mica van systemische ziekteverschijnselen herkennen – dat is onderdeel van de hier-
voor beschreven dynamica.  
Juist door deze miskenning van het sociaal geconstrueerde karakter van hardnekkige 
problemen en het attribueren van een beperkt oplossingsvermogen aan de algemeen 
directeur, wordt de positie van een algemeen directeur al snel onhoudbaar. Immers, “if 
men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & Thomas, 
1928: 571-572). 
 
We kunnen de opvallend korte houdbaarheidsduur van ‘draaideurdirecteuren’ in ’t 
Nieuwe Lloyd enerzijds en de centrale positie van de OR, en met name diens 
voorzitter, anderzijds ook beschouwen in termen van de dynamica van betrekkingen in 
het systeem. Daarbij is het interessant ons af te vragen wat de betekenis en de 
consequenties zijn van de (relatieve) afwezigheid of passiviteit van actoren, die een 
(andere of grotere) rol zouden kunnen spelen of van wie we een actievere bijdrage 
zouden verwachten. Ik concentreer me hier op de verhoudingen tussen een viertal 
actoren: de DJI-top (het zogenaamde hoofdkantoor), de professionals in ’t Nieuwe 
Lloyd, de algemeen directeur en de OR-voorzitter. 
 
De ambtelijke top van DJI zit als het ware in een spagaat tussen enerzijds de onvoor-
spelbare dynamica van de nationale politiek – de wereld van de media, partij- en coali-
tiebelangen, opiniepeilingen en ministeriële verantwoordelijkheid – en anderzijds de 
even onvoorspelbare dynamica in tientallen verschillende inrichtingen. Sanctietoepas-
sing in een rechtsstaat vraagt om een hoge mate van beheersbaarheid en voorspelbaar-
heid. In het publieke en politieke domein is de tolerantie voor fouten binnen de institu-
tie – ontsnappingen, geweld, machtsmisbruik etcetera – gering. Het is, zeker voor de 
verantwoordelijk minister, belangrijk dat een beeld van ordelijkheid en betrouwbaar-
heid wordt gecreëerd en in stand wordt gehouden. (“Niemand wil gedonder,” zo vatte 
een directeur van een inrichting het uitgangspunt van handelen van het hoofdkantoor 
samen – conversatie met Hans Butselaar op 11 februari 2005.) 
De besturingspraktijk ten aanzien van de inrichtingen, die met het oog op de noodzaak 
van orde en beheersbaarheid gestalte heeft gekregen, heb ik hiervoor getypeerd als een 
illusoir panopticon, en is een paradoxale combinatie van distantie en bemoeizucht: 
contractmanagement, middelenverdeling, structureel en ad hoc aangevuld met allerlei 
disciplinerende toezichts- en verantwoordingstechnieken. Hierdoor wordt enerzijds 
getracht om het leven en werken in een inrichting gedisciplineerd en ordelijk te laten 
verlopen, en wordt anderzijds geborgd dat het hoofdkantoor de gang van zaken in 
inrichtingen alleen leert kennen in abstracto: in termen van het beheersingsinstrumenta-
rium dat men zelf, uitgaande van de behoeften in de politieke bureaucratie, heeft ont-
worpen. Zowel het één als het ander draagt bij aan het beeld van ordelijkheid en 
beheersbaarheid. 
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Beschouwd vanuit de interactie en de verhouding in ’t Nieuwe Lloyd (of enig andere 
inrichting) en gebruik makend van de theorie van Hannah Arendt, laat het gedrag van 
de DJI-top zich kwalificeren als maken of werken. Voor het hoofdkantoor is een zicht-
baar ordelijk functionerende inrichting een middel om een hoger doel te realiseren.62 
De betrekking tussen het hoofdkantoor en een inrichting wordt bepaald door instru-
mentaliteit: leven en werken in een inrichting kunnen en mogen voor het hoofdkantoor 
alleen betekenis hebben in termen van de specificaties die het hoofdkantoor zelf heeft 
geformuleerd en aan een inrichting oplegt. (Als het personeel in de inrichtingen over 
zichzelf en het eigen werk ook alleen nog kan denken in die termen, dan is het discipli-
neringsproject geslaagd.)  
Het hoofdkantoor treedt niet handelend binnen in de wereld van ’t Nieuwe Lloyd, maar 
staat tegenover de wereld van de inrichting. Het is illustratief en tegelijk noodzakelijk 
dat functionarissen van het hoofdkantoor alleen bij hoge uitzondering in een inrichting 
komen, en dat zulke bezoeken in hoge mate vooraf geregisseerd en geritualiseerd zijn. 
Aan het in stand houden van het domein voor handelen – in de woorden van Arendt: de 
plaats van ontmoeting – in ’t Nieuwe Lloyd draagt het DJI-hoofdkantoor niet bij. En de 
ontwikkeling van collectieve macht temidden van handelende actoren in ’t Nieuwe 
Lloyd wordt door de afwezigheid van DJI eerder belemmerd dan gestimuleerd. Tege-
lijk kunnen de belangrijkste randvoorwaarden voor het operationele functioneren en de 
ontwikkeling van ’t Nieuwe Lloyd – capaciteit, bestemming, budgettaire randvoor-
waarden etcetera – niet worden veranderd zonder DJI. Het DJI-hoofdkantoor is tegelijk 
bepalend en afwezig.  
De algemeen directeur komt hierdoor in de positie van linking pin tussen enerzijds de 
wereld van het DJI-hoofdkantoor en anderzijds de wereld van ’t Nieuwe Lloyd, waar-
van ik de dominante interactiepatronen in de voorgaande paragrafen zichtbaar heb 
gemaakt. In vergelijking met algemeen directeuren van andere rijksinrichtingen is de 
positie van de algmeen directeur van ’t Nieuwe Lloyd in twee opzichten gecompliceer-
der. In de eerste plaats wordt hij in zijn functioneren belemmerd door een aantal speci-
fieke omstandigheden, met name te geringe schaalgrootte, een zeer kleine staf en een 
verouderd personeelsbestand, waardoor hij moeilijk succesvol kan zijn. In de tweede 
plaats heeft hij te maken met een OR-voorzitter, die in zijn hoedanigheid van GOR-

                                                        
62 Sectordirecteur Tom ten Heuvel is expliciet over waar het in de wereld van DJI uiteindelijk 
om gaat: “Er is in onze wereld maar één goede zaak en dat is dat je de minister in het zadel 
houdt” (conversatie met sectordirecteur JJI Ten Heuvel op 12 januari 2005). Zijn voorganger 
laat aan de hand van een concrete situatie hoe het hoofdkantoor de mensen in de inrichtingen 
‘gebruikt’: “In de periode waarin de arbeidsmarkt overspannen was en niemand groepsleider in 
een justitiële jeugdinrichting wilde worden, werd de Tweede Kamer gealarmeerd over het hoge 
ziekteverzuim in de inrichtingen. De Kamer wilde daarop maandelijks een rapportage over het 
ziekteverzuim per inriching. Het hoofdkantoor kan dan niet anders dan de inrichtingen ertoe 
verplichten maandelijks die gegevens in een bepaald format op te hoesten” (conversatie met 
Antoinette Wilmink d.d. 5 december 2003, cursivering WV).  



186     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
voorzitter een betere onderhandelingspositie heeft ten opzichte van de sectordirectie 
dan de algemeen directeur.  
 
Daan de Groot, de (G)OR-voorzitter, toont zich een criticaster van de wijze waarop DJI 
beleid ontwikkelt en de inrichtingen bestuurt: 
 

“De OR, en ook de GOR, heeft een watchdog-functie. Wij handelen vanuit de 
zorg voor het personeel én vanuit het organisatorisch belang. Het is onze taak 
om voorstellen van DJI of van een directeur kritisch te beoordelen. Ik vind dat je 
die taak serieus moet nemen. Ik vind dat je alles zo goed mogelijk moet proberen 
te doen. Ik heb een bloedhekel aan mensen die eindeloos vergaderen en verder 
niets doen. Door deze houding wordt ik als lastig ervaren, vooral door het 
hoofdkantoor. Den Haag wil graag een ja-knikkende GOR. Den Haag is gewend 
dat mensen ja-knikken. De top van DJI is immers van oudsher hierarchisch. Men 
kan dus niet overweg met een kritisch inhoudelijk debat met de OR over 
beleidsvoornemens. [...] Een voorbeeld is dat een bestemmingsverandering in 
een bepaalde inrichting wordt voorgesteld, een aantal plaatsen van opvang naar 
behandeling of andersom. Een ander voorbeeld is het recente plan voor extra 
opvangcapaciteit, en hoe dat uit te voeren. Op dit soort onderwerpen is de GOR 
erg kritisch. Dat is voor de top van DJI natuurlijk lastig. Peters [hoofddirecteur 
DJI, WV] krijgt immers opdrachten vanuit de politiek, terwijl hij weet dat het 
totstandbrengen van veranderingen doorgaans zo’n vier jaar duurt. Die tijd krijgt 
hij niet van de politiek.  
(conversatie met actor H d.d. 20 oktober 2003) 

 
Door zijn kritische houding en compromisloze optreden, waarbij hij zich weinig 
gelegen laat liggen aan procedures en omgangsvormen in de politieke bureaucratie, 
belichaamt hij voor nogal wat oudgedienden in de inrichting het verzet tegen “Den 
Haag”. Hij verwoordt het in ’t Lloyd levende ongenoegen over de gang van zaken in 
DJI en in de inrichting. De WOR, de getrapte inrichting van de zeggenschap binnen 
DJI, de faciliteiten die de medezeggenschap binnen ’t Lloyd heeft uitonderhandeld (zie 
hoofdstuk 4) bieden hem een handige gelegenheidsstructuur om die rol met overgave te 
spelen. De Groot legt uit hoe hij te werk gaat:  
 

 “Je moet om te beginnen wel lef hebben. Als je bangig bent en je laat intimide-
ren, dan kom je nergens. Het scheelt dat ik financieel redelijk onafhankelijk ben. 
Ik werk niet persé conform de WOR, het gaat mij altijd om de zaak, al moet je 
natuurlijk wel altijd zijn gedekt door de procedures. Ik heb geen respect voor 
functies, wel voor mensen. Ik ben altijd bereid om er voor te gaan. Om dat 
mogelijk te maken heb ik juridisch het één en ander georganiseerd: een advocaat 
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van de familie, een advocaat van de vakbond, een rechtsbijstandsverzekering, en 
als ik in conflict ga dan huur ik Hein Smulders van het Utrechts Advocaten-
collectief in.” 
(conversatie met actor H d.d. 20 oktober 2003) 

 
De medezeggenschap, en met name de boegbeelden daarvan, ontlenen hun identiteit 
aan het, hiervoor beschreven, conflict tussen de wereld binnen de inrichting en de 
belangen van de mensen die er werken enerzijds en de wereld van “Den Haag” en de 
belangen van de politieke en ambtelijke top anderzijds. 
 
De algemeen directeuren worden steeds opnieuw gemangeld tussen (1) de hiervoor 
geanalyseerde besturingspraktijk binnen DJI, (2) de interactiepatronen in ’t Nieuwe 
Lloyd en (3) de werkwijze van de (G)OR. In deze dynamica van betrekkingen kan een 
algemeen directeur moeilijk gezag ontwikkelen en verschijnen de algemeen directeur 
en de (G)OR-voorzitter als rivaliserende leiders in ’t Nieuwe Lloyd. 
  
In de vorige paragraaf heb ik beargumenteerd dat personeel in ’t Nieuwe Lloyd zich 
overwegend oriënteert op de eigen aktiviteiten, in gedrag doorgaans uitsluitend het 
eigen werkproces representeert, waardoor geen heedful interrelating en collective 
mindfulness ontstaan. In mijn gesprekken in de inrichting werd mij duidelijk dat dat in 
het bijzonder geldt voor de (kleine) groep hoger opgeleide professionals: de gedrags-
deskundigen en op HBO-niveau opgeleide groepsleiders.63 Zij focussen zich in hoge 
mate op hun individuele cliënten en schermen zich, zogezegd in het belang van hun 
cliënten, af van de gang van zaken in de inrichting als geheel. 
 

“Ik houd mij bezig met mijn jongens, dat is mijn werk, en ik heb geen tijd om 
me ook nog bezig te houden met het management en de OR en dat soort zaken. 
[…] Als ik iets vind dan zal het ook zo gebeuren, ik ga voor mijn jongens door 
het vuur als het nodig is, dan moet het management mij niet belemmeren. 
Maar zodra ik mij ga storen aan het management moet ik weggaan. Ik mag me 
er niet door laten afleiden, want dan zou ik niet meer toekomen aan mijn echte 
werk, namelijk jongens helpen om weer terug naar school te gaan en aan het 
werk te komen.  
[…] 
Ik hoef niet te weten hoe het precies zit met dat te laat komen. Het is mijn pro-
bleem niet. Ik word boos als mensen mijn energie gebruiken. Als iemand te 

                                                        
63 In ’t Nieuwe Lloyd is een kleine minderheid van de groepsleiders op HBO-niveau opgeleid en 
bestaat de gedragswetenschappelijke staf uit een vijftal psychologen en maatschappelijk 
werkers, waarvan er drie in deeltijd werkzaam zijn. In grote inrichtingen, en met name in 
behandelinrichtingen, is een veel grote groep hoger opgeleide professionals werkzaam.   
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laat komt, zodat ik moet zitten wachten, dan is dat zonde van mijn tijd en dan 
zeg ik dat ook. Tegelijk: over het probleem praten vind ik ook zonde van mijn 
tijd en energie; het is tijd en energie die ik niet kan besteden aan het werk met 
de jongens.” 
(Ramon Serrio, groepsleider in unit 1 en ITB-medewerker, op 26 september 
2003) 

 
In ’t Nieuwe Lloyd dragen de inhoudelijke professionals, door hun geringe omvang en 
door hun oriëntatie op de ‘eigen’ cliënten, nauwelijks bij aan beleids- en organisatie-
ontwikkeling. Ook hun aandacht wordt voortdurend opgeëist door incidenten. Zij 
demonstreren veel toewijding aan de “jongens”, maar tonen geen eigenaarschap voor 
een verbeeld collectief systeem. Zodoende dragen ook zij bij aan de eilandencultuur in 
’t Nieuwe Lloyd, die zij, net als andere medewerkers, hekelen. 
     
Als actoren, die op basis van positie, expertise en/of ervaring de mogelijkheid hebben 
om bij te dragen aan doorgaande interactie in ’t Nieuwe Lloyd, – ik doel hier in het 
bijzonder op de top van DJI en de groep hoger opgeleide professionals in de inrichting 
– om wat voor redenen of door wat voor omstandigheden ook, zich niet (kunnen) 
engageren, dan ontwikkelt zich geen macht (in de zin van de potentiële dimensie van 
collectief handelen, zoals door Arendt geconceptualiseerd – zie § 2.7). Het is, zo 
beschouwd, mede in verband met de afzijdigheid van deze potentiële agents dat ’t 
Nieuwe Lloyd allengs meer een plek wordt waar structurele problemen, zoals gebrek-
kige interne afstemming en hoog ziekteverzuim, niet worden opgelost en organisatie- 
en strategie-ontwikkeling niet van de grond komen. Omdat de algemeen directeuren 
verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrek aan resultaten, dat onvermijdelijk 
is in zo’n neerwaartse spiraal van toenemende onmacht, ontstaat de productie van 
mislukte directeuren als onderdeel van de in dit hoofdstuk uiteengezette dynamica.



 

Hoofdstuk 6 
 

Interim management in ’t Nieuwe Lloyd: 
ontwikkelingen vanaf eind 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het reële verhaal waarin wij geëngageerd zijn zolang wij leven, heeft 
geen zichtbare of onzichtbare maker, om de eenvoudige reden dat het 
niet gemaakt is. 
[…] 
In tegenstelling tot het werken geldt voor het handelen inderdaad dat 
wij nooit werkelijk weten wat wij doen. 
[…] 
Handelingsprocessen zijn niet alleen onvoorspelbaar, zij zijn ook 
onomkeerbaar; geen actor kan ongedaan maken of vernietigen wat hij 
gedaan heeft, ook al bevalt zijn handeling hem niet of blijken de 
gevolgen rampzalig. 
[…] 
Werd ons nooit vergeven, werden wij nooit bevrijd van de gevolgen 
van wat wij gedaan hebben, dan was ons vermogen tot handelen als 
het ware beperkt tot één enkele daad, waarvan wij nooit zouden 
kunnen herstellen; wij zouden voor altijd de slachtoffers blijven van 
de gevolgen, niet zonder gelijkenis met de leerling-tovenaar, die de 
formule mist om de betovering te doorbreken.64 

                                                        
64 Hannah Arendt, 1999: 46. 



190     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 

6.1 Inleiding 
 
Doel van deze studie is om inzicht te ontwikkelen in de productie van verandering en 
stagnatie in ’t Nieuwe Lloyd in de periode eind 2001 tot begin 2005, mede in verband 
met de inzet en het optreden van een ‘derde’. 
Om de gebeurtenissen in deze tijdsspanne te contextualiseren naar tijd, plaats en han-
deling heb ik in de voorgaande hoofdstukken de voorgeschiedenis en de institutionele 
omgeving van ’t Nieuwe Lloyd en de omstandigheden en werkprocessen in de inrich-
ting beschreven, en heb ik geanalyseerd hoe actoren, gebruikmakend van de verschil-
lende gelegenheidsstructuren, dynamische handelingspatronen realiseren. 
 
De kern van de analyse in het voorgaande hoofdstuk is dat actoren in ’t Nieuwe Lloyd, 
bij gebrek aan adequate randvoorwaarden (onvoldoende gekwalificeerd personeel, 
onvoldoende discretionaire bevoegdheden op de niveaus waar die nodig zijn, geen 
economies of scale, inadequate sturing en support van het hoofdbureau, gebrekkige 
strategische en operationele ketenafspraken, etcetera) en door structurele spanningen, 
met name in verband met de medezeggenschap, niet in staat zijn om op duurzame 
wijze dubbelzinnigheid te reduceren en verschillen productief te maken. Met vrolijke 
en minder vrolijke combinaties van improvisatie, opportunisme, (galgen)humor, 
intimidatie, loyaliteit en plichtsverzuim houdt men zo goed en zo kwaad als het gaat 
het hoofd boven water. De terugkerende problemen en onvrede worden vooral 
geattribueerd aan de algemeen directeur, die dan ook een korte houdbaarheidsduur 
heeft: het systeem produceert telkenmale in ongeveer 1,5 jaar een ‘mislukte directeur’ 
(waarna het hoofdkantoor een vervangend exemplaar aanstelt, enzovoort).  
 
Hoe luidt, wanneer de laatste vaste algemeen directeur van ’t Nieuwe Lloyd eind 2001 
vertrekt, het antwoord op deze structurele systemische problemen? In dit hoofdstuk 
reconstrueer ik om te beginnen de opeenvolgende gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd 
van eind 2001 tot begin 2005 (§ 6.2). Vervolgens wordt in § 6.3 deze episode in de 
geschiedenis van ’t Nieuwe Lloyd bezien door de ogen van één van de personeelsleden 
in de inrichting. Deze medewerker – Ramon Serrio – vertelt onder andere hoe, in zijn 
beleving, het primaire proces in de inrichting wordt beïnvloed door de turbulente 
gebeurtenissen die in § 6.2 zijn beschreven. In § 6.4 laat ik zien hoe de eerstverant-
woordelijke actoren in stilzwijgende overeenstemming ‘besluiten’ om geen reflectie of 
verantwoording te organiseren in verband met de, tot sluiting van ’t Nieuwe Lloyd 
leidende, gebeurtenissen. Het hoofdstuk eindigt, in § 6.5 en § 6.6, met een proces-
matige analyse van de gebeurtenissen, die zich toespitst op de vraag hoe actoren er in 
slagen om zich te richten op eerste orde verandering, waar zo evident sprake is van 
dieperliggende (structurele, meer strategische, meer systemische) problematiek.      
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6.2 De stallen van koning Augias schoonmaken 
 
Zoals in § 3.3 is beschreven, meldt de algemeen directeur van ’t Nieuwe Lloyd, Joost 
Rademaker, zich begin november 2001 ziek. Arend Pelman, de pedagogisch directeur, 
neemt zijn taken voorlopig waar. Het proces, dat zich vervolgens ontvouwt, beschrijf ik 
in 76 stappen:   
 
[1] Antoinette Wilmink, sectordirecteur JJI, concludeert al snel dat het herstel van 
Rademaker tenminste enige maanden zal vergen. Ze vraagt enkele bureaus voor interim 
management, waarmee het ministerie van Justitie een zogenaamd mantelcontract heeft, 
om kandidaten te selecteren voor Rademakers functie in ’t Nieuwe Lloyd. 
 
[2] Op 4 december 2001 is Pim van Rijsenburg uitgenodigd ten kantore van Erik Stolp, 
directeur van interim management bureau S&V.65 De heren spreken over de positie van 
algemeen directeur (AD) a.i. van RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Stolp is één van de mensen die 
door sectordirecteur Wilmink zijn benaderd om kandidaten voor te stellen voor het 
tijdelijk vervullen van die positie; zij hebben telefonisch met elkaar gesproken over de 
situatie in ’t Lloyd en over het profiel van de beoogde interim directeur. 
 
[3] Stolp stelt vervolgens drie kandidaten voor aan sectordirecteur Wilmink; Pim van 
Rijsenburg is één van hen. Op 19 december 2001 volgt dan een gesprek tussen 
Wilmink, Stolp en Van Rijsenburg. Nadat de keuze van Wilmink is gevallen op Van 
Rijsenburg, hebben beiden nogmaals contact op 27 december. 
 
[4] Op 9 januari 2002 maakt sectordirecteur Wilmink aan de Ondernemingsraad (OR) 
van ’t Lloyd kenbaar dat ze heeft besloten om Van Rijsenburg aan te stellen in de 
functie van AD a.i., voorlopig tot 1 juli 2002. Diezelfde dag vindt in ’t Lloyd een ken-
nismakingsgesprek plaats tussen Wilmink, Van Rijsenburg en het zogenaamde sector-
overleg (MT) van de inrichting. 
 
[5] Twee dagen later, op 11 januari 2002, verstrekt Wilmink mondeling de opdracht 
aan Van Rijsenburg; ze bevestigt dat Van Rijsenburg echter nog niet daadwerkelijk aan 
de slag kan, vanwege het feit dat over zijn benoeming nog een verschil van opvatting 
bestaat tussen haarzelf en de OR van ‘t Lloyd. De OR ziet namelijk niets in het aan-
stellen van een interim directeur. Volgens de OR ligt de oorsprong van de problemen in 
’t Lloyd op het hoofdkantoor en dat zou door het benoemen van een interim directeur 
slechts worden verhuld. Bovendien vreest de OR dat de interim directeur een verbor-
gen agenda van ‘Den Haag’ zal meekrijgen, die hij dan zonder scrupules in ’t Lloyd zal 
                                                        
65 Pim van Rijsenburg 
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gaan uitvoeren. Er volgen, in de loop van januari en de eerste weken van februari, 
moeizame gesprekken tussen de OR en sectordirecteur Wilmink. Intussen houdt Van 
Rijsenburg zich thuis beschikbaar en ontvangt daarvoor met ingang van 14 januari de 
contractueel overeengekomen vergoeding. 
 
Terwijl hij aldus in afwachting is van het moment dat hij zijn functie in ’t Nieuwe 
Lloyd kan gaan uitoefenen, heeft Van Rijsenburg op 13 februari nog een onderhoud 
met zijn opdrachtgever Wilmink en met Rademaker, zijn voorganger, die met een burn-
out thuis zit.   
 
[6] Nadat de OR van ’t Lloyd heeft besloten zich niet langer te verzetten tegen de 
benoeming van een externe interim directeur, gaat Van Rijsenburg op 18 februari 2002 
daadwerkelijk aan de slag als algemeen directeur a.i. van ’t Nieuwe Lloyd. 
 
[7] Namens de minister van Justitie bevestigt de hoofddirecteur DJI (bij brief van 25 
februari) de tussen Wilmink en Van Rijsenburg gemaakte afspraken, die niet nader 
worden gespecificeerd. De benoeming “impliceert dat u de volledige verantwoordelijk-
heid heeft m.b.t. tekenbevoegdheid, strafbevoegdheid en het verrichten van bereik- en 
beschikbaarheidsdiensten.” 
 
[8] Vrijwel onmiddellijk met het aantreden van Pim van Rijsenburg in ’t Lloyd komt in 
Den Haag de positie van Van Rijsenburgs opdrachtgever, sectordirecteur Wilmink, ter 
discussie te staan. Bij brief van 28 februari zegt de voorzitter van de GOR JJI, Daan de 
Groot (tevens voorzitter van de OR van ’t Nieuwe Lloyd), namelijk het vertrouwen van 
de GOR in zijn bestuurder op.  
 
(Daaropvolgende mediation tussen de GOR en de sectordirecteur JJI, gedurende de 
zomer en het najaar van 2002, zal niet leiden tot herstel van vertrouwen en vruchtbare 
samenwerking. Per 1 januari 2003 zal Wilmink vertrekken als sectordirecteur, nadat ze 
een functie buiten DJI heeft aanvaard. Tom ten Heuvel treedt op als waarnemend sec-
tordirecteur. In de loop van 2003 zal hij definitief in die functie worden benoemd.) 
 
[9] Ongeveer vijf weken nadat hij daadwerkelijk is gestart als interim directeur van ’t 
Lloyd legt Pim van Rijsenburg zijn bevindingen neer in een notitie van twee A-4 
(“Rapportage directievoering ’t Nieuwe Lloyd” d.d. 1 april 2002). Hij beschrijft daarin 
de situatie, zoals hij deze heeft aangetroffen in ’t Lloyd, en zijn aanpak tot dat moment: 
“De aanpak van de interim directeur tot dusver wordt gekenmerkt door het realiseren 
van een vertrouwensbasis bij de diverse geledingen binnen de instelling en het realise-
ren van voldoende persoonlijk gezag teneinde als directeur effectief te kunnen hande-
len:” [volgen puntsgewijs een tiental uitgevoerde acties, WV].  
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Van Rijsenburg noemt een zestal zaken “te realiseren in de komende periode: 
1. realiseren van duidelijkheid omtrent de positie van Joost Rademaker; 
2. maatregelen die leiden tot een sluitende exploitatie van ’t Nieuwe Lloyd; 
3. 1 x per 14 dagen intern publiceren van een kennisgeving van directiebesluiten; 
4. opschonen van FIF’s (Functie Informatie Formulieren, WV), beoordelings-

/functioneringsgesprekken, functiewaardering; 
5. interne reglementen; 
6. kleine reorganisaties.” 
 
Tenslotte benoemt Van Rijsenburg “het gebrek aan daadkracht en professionaliteit bij 
een aantal leidinggevenden en staffunctionarissen.” De basis voor “nieuw gedrag” in de 
inrichting is volgens hem niet stevig. Hij stelt dat “van de (vaste) directeur wordt ver-
wacht dat hij: 
• professioneel is (vanzelfsprekende toepassing van managementtechnieken en 

managementinstrumenten); 
• daadkracht heeft en in staat is om mensen aan te spreken en tot actie te brengen; 
• zich niet van zijn stuk laat brengen (intimideren) door interne opwinding en bluf 

en hiertegenover rust, ordeningsvermogen, overleg- en onderhandelingsvaardig-
heid, en betrokkenheid met distantie stelt (om maar eens wat te noemen).” 

 
[10] Onduidelijk is of Joost Rademaker (opnieuw) de vaste directeur zal worden. 
Hijzelf gaat er van uit dat dat wel het geval zal zijn. In het kader van zijn, met de 
bedrijfsarts en sectordirecteur Wilmink afgesproken, reïntegratietraject heeft hij in de 
eerste helft van 2002 verschillende gesprekken in ’t Lloyd. 
In april voert ook sectordirecteur Wilmink een gesprek met Van Rijsenburg en het MT 
van ’t Lloyd en een gesprek met Van Rijsenburg en de OR van ’t Lloyd. 
 
“In deze gesprekken,” schrijft Wilmink in een brief van 7 mei 2002 aan ’t Nieuwe 
Lloyd ter attentie van Van Rijsenburg,  
 

“is de situatie die is ontstaan ten gevolge van het feit dat de start van de boogde 
reïntegratie van de heer Rademaker in ’t Nieuwe Lloyd met ingang van 1 mei 
niet kan worden gerealiseerd onderwerp van gesprek geweest.” 
 
“Gezamenlijk hebben wij geconcludeerd dat het voor de organisatie te betreuren 
is dat de gewenste duidelijkheid nog niet kan worden gegeven. Met elkaar 
hebben wij afgesproken dat deze duidelijkheid met ingang van 1 juli a.s. wel 
moet kunnen worden gegeven. 
Er kunnen twee wegen worden ingeslagen: 
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1. hetzij een start van reïntegratie van de heer Rademaker, waarbij er stapsge-
wijs taken van de heer Van Rijsenburg zullen worden overgedragen aan de 
heer Rademaker 

2. hetzij een definitief besluit dat de heer Rademaker niet zal reïntegreren in ’t 
Nieuwe Lloyd. 

In het laatste geval zal de heer Van Rijsenburg zijn taak als interim directeur 
voortzetten totdat de directeursfunctie in ’t Nieuwe Lloyd is vervuld.” 
 
“Zo mogelijk zal ik u rond 1 juni 2002 een tussenbericht sturen over de stand 
van zaken.” 
 
(brief d.d. 7 mei 2002 van de directeur JJI, namens de staatssecretaris van Justi-
tie, aan ’t Nieuwe Lloyd ter attentie van Van Rijsenburg) 

 
Een paar weken later besluit Wilmink dat Rademaker niet zal terugkeren in ’t Lloyd.  
 
[11] Pim van Rijsenburg blijft voorlopig interim directeur in ’t Nieuwe Lloyd. Pas 
meer dan een jaar later, in augustus 2003, kondigt Tom ten Heuvel, die per 1 januari 
2003 Antoinette Wilmink is opgevolgd als (waarnemend) sectordirecteur JJI, aan dat 
intern een opvolger van Van Rijsenburg zal worden geworven. 
 
[12] Inmiddels is Van Rijsenburg in het voorjaar van 2003 gestart met het concretise-
ren en tot uitvoering brengen van bezuinigingsplannen. Hij heeft een vacaturestop 
afgekondigd (per 1 juli 2003) en heeft plannen gemaakt voor de overdracht van werk-
zaamheden op het gebied van administratie en ICT-ondersteuning aan de Penitentiaire 
Inrichting Amsterdam (PIA ofwel de ‘Bijlmerbajes’). 
Het laatste vergt in formele zin een reorganisatie en daarover kunnen Van Rijsenburg 
en de OR van ’t Lloyd het in de nazomer niet met elkaar eens worden. De OR adviseert 
negatief op het voorstel van de bestuurder. 
 
[13] Tezelfdertijd wordt duidelijk welke consequenties de bezuinigingsplannen van 
het, in het voorjaar van 2003 aangetreden, CDA-VVD-D66-kabinet zullen hebben voor 
de sector JJI. Het ministerie van Justitie gaat 17% bezuinigen op de justitiële inrichtin-
gen. De justitiële jeugdinrichtingen moeten ook met 600 plaatsen uitbreiden, ongeveer 
een kwart van het huidige aantal. Daar tegenover staan nauwelijks extra middelen. Per 
saldo betekent dat een bezuiniging van meer dan 30%. 
 
Binnen de Sector Jeugd wordt tussen de directeuren van de particuliere en rijksinrich-
tingen afgesproken dat met name de acht ‘particuliere directeuren’ actie voeren tegen 
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deze bezuinigingen. Zij schrijven op 16 oktober 2003 in een open brief aan minister 
Donner onder de kop “Kabinet verkwanselt veiligheid en jeugd” onder meer: 
 

“Dit beleid staat haaks op de wens van het kabinet om de samenleving veiliger te 
maken. De voorgenomen bezuinigingen zullen voor die veiligheid enorme 
gevolgen hebben. Ook heeft het kabinet toegezegd de jeugdzorg te ontzien. Juist 
de justitiële jeugdinrichtingen vangen in de jeugdzorg de zwaarste gevallen op. 
Wanneer de regering deze ingrijpende politieke keuze maakt, zien wij ons 
genoodzaakt om capaciteit te sluiten. Anders kunnen wij onze doelstelling om 
jongeren weer in de maatschappij te laten functioneren niet waarmaken en het 
recidive risico niet terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau. Capaciteit sluiten 
betekent dat een deel van de criminele jongeren niet opgevangen of behandeld 
wordt. De effectiviteit van de justitieketen en de veiligheid in onze samenleving 
staan dan op het spel.” 
 
“De justitiële jeugdinrichtingen kunnen met een aanzienlijk lager budget de hui-
dige kwaliteit van de behandeling niet meer handhaven. Het is een illusie te 
denken dat het simpelweg straffen van criminele jongeren met psychiatrische 
problematiek en opsluiten van de kinderen met opeengestapelde problemen een 
perspectief biedt. 
Sluiten van capaciteit betekent dat kinderen met ernstige psychische nood op 
straat blijven zwerven en niet meer behandeld worden. Het gevoel van onveilig-
heid zal alleen maar toenemen.” 

 
[14] Tegen de achtergrond van deze landelijke ontwikkelingen tracht Pim van Rijsen-
burg in ’t Lloyd maatregelen te treffen om een kostendekkende exploitatie van de 
inrichting mogelijk te maken. Naast de reeds genoemde vacaturestop en het plan om 
administratieve en ICT-overhead te integreren met PIA (waarover meningsverschil 
bestaat tussen OR en bestuurder) heeft hij het plan opgevat om 24 cellen bij te laten 
bouwen en zodoende de capaciteit van de uitstroomunit te vergroten. ’t Lloyd is suc-
cesvol met zogenoemde uitplaatsingen door middel van individule trajectbegeleiding 
(ITB, grotendeels bekostigd door subsidies uit het Europees Sociaal Fonds). Zo’n uit-
breiding zou bedrijfsmatig interessant zijn doordat overheadkosten dan over 90 in 
plaats van 66 plaatsen kunnen worden uitgesmeerd en doordat, volgens Van Rijsen-
burg, op dergelijke uitstroomunits de groepsleiding flexibel (en niet volcontinu) kan 
worden ingezet. Dat laatste blijkt gevoelig te liggen in de inrichting omdat het invoeren 
van gebroken diensten in strijd zou zijn met bepaalde regelgeving. 
 
[15] In de loop van oktober en november 2003 voert de Departementale Accountants-
dienst (DAD) van het ministerie van Justititie een controle uit in verband met het 
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gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten behoeve van individule 
trajectbegeleiding (ITB) van pupillen in ’t Lloyd. Daan de Groot is, als hoofd van de 
afdeling ITB en projectleider Work-Wise, verantwoordelijk voor de zogenoemde pro-
jectadministratie ESF-2003. Op 25 november 2003 stuurt de DAD een interim rapport 
aan de algemeen directeur van ’t Lloyd, waarin wordt geconstateerd dat niet alle, ten 
laste van het ESF gebrachte personeelskosten, deugdelijk zijn verantwoord door middel 
van tijdschrijven.    
 
[16] Op 27 november laat Pim van Rijsenburg door middel van een e-mailbericht aan 
zijn relaties weten weer beschikbaar te zijn voor nieuwe opdrachten. Ruim een maand 
eerder, op 18 oktober, was een wervingsadvertentie voor de functie van algemeen 
directeur voor ’t Nieuwe Lloyd verschenen in De Volkskrant en NRC Handelsblad. 
 
[17] Overigens distanteert de OR van ’t Lloyd zich van deze wervingprocedure voor 
een nieuwe algemeen directeur. In de woorden van Pim van Rijsenburg respectievelijk 
de ambtelijk secretaris van de OR: 
 

“In september 2002 – de rust binnen ’t Lloyd was toen, of beter: leek toen, 
teruggekeerd, ik had mij tot dan toe geconcentreerd op de interne processen en 
toen die eenmaal redelijk op orde waren leek een directie van 2 fte. wat over-
dreven – hebben we uitgesproken dat er in ’t Lloyd wel een éénhoofdige 
directie kan zijn. In het voorjaar 2003, toen de werving steeds maar weer was 
uitgesteld en ik inmiddels steeds meer inhoud aan de functie ging geven in 
externe zin, dus door middel van allerlei contacten in de keten en met het stad-
huis enzovoort, zijn Arend (Pelman, de pedagogisch directeur, WV) en ik op 
dat standpunt teruggekomen. We waren ons ervan bewust geworden dat, als je 
echt aan de slag wilt met de externe contacten en met de strategische positio-
nering van ’t Lloyd, dat je dan een tweehoofdige directie nodig hebt. De OR 
was niet ontvankelijk voor die argumentatie. Daar zat achter dat men dacht: 
die Pelman krijgen we wel in de tang. Dat past dus precies in De Groots 
machtsstrategie.” 
(gesprek met algemeen directeur ad interim Pim van Rijsenburg (actor A) op 8 
december 2003) 
 
“In december 2002 is in overeenstemming tussen directie en OR het besluit 
genomen om na de interim management periode verder te gaan met één direc-
teur. Op basis van dat besluit is een profiel gemaakt voor een algemeen direc-
teur met een pedagogische achtergrond. Wat betreft de OR was de reden voor 
deze wijziging dat daardoor financiële middelen zou vrijkomen, die elders in 
de organisatie kunnen worden ingezet; een tweehoofdige directie legt in ‘t 
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Lloyd een relatief groot beslag op het budget. De directie is later op dat besluit 
teruggekomen. Zij vindt bij nader inzien dat er wel een noodzaak is van een 
tweehoofdige directie. Dat verschil van inzicht bestaat nog steeds. Inmiddels 
zijn drie interne kandidaten vanuit Justitie gewogen en te licht bevonden voor 
de functie. De plaatsing van een advertentie in De Volkskrant voor externe 
werving van kandidaten is gebeurd op initiatief van het hoofdkantoor en 
geheel buiten de OR om; die advertentietekst is in strijd met het profiel dat de 
OR voor ogen staat. De OR heeft daarom besloten om geen gebruik te maken 
van zijn recht om met één lid zitting te namen in de Benoemings Advies 
Commissie. De OR heeft tevens het recht om met iedere kandidaat separaat te 
spreken, en zal dat ook zeker doen. De OR zal iedere kandidaat uitvoerig toet-
sen aan het OR-profiel, en daarna advies uitbrengen conform artikel 30.” 
(gesprek met de ambtelijk secretaris van de OR (actor J) op 30 oktober 2003) 

 
[18] Op 2 december 2003 schort de OR van ’t Nieuwe Lloyd het overleg met zijn 
bestuurder op, vanwege bezwaren van de OR tegen de wijze waarop Van Rijsenburg 
(in zijn rol van algemeen directeur) integriteitsklachten afhandelt. De OR schrijft dat 
Van Rijsenburg dat onvoldoende zorgvuldig en integer doet. De bezwaren van de OR 
schijnen zich concreet te richten op de handelwijze van de AD in het kader van de 
afhandeling van een klacht betreffende sexuele intimidatie van een personeelslid van ’t 
Nieuwe Lloyd door een in ’t Lloyd gedetacheerde medewerker. 
 
Van Rijsenburg antwoordt daarop bij brief van 4 december, waarin hij aangeeft dat hij 
inmiddels maatregelen heeft genomen die erop gericht zijn om maximaal recht te doen 
aan de geuite bezwaren tegen de afhandeling van integriteitsprocedure. Bovendien 
schrijft hij dat zijns inziens het opschorten van het overleg door de OR geen adequaat 
middel is om het kennelijke doel van de OR – het conform protocol afhandelen van 
integriteitsprocedures – naderbij te brengen.  
 
[19] Terwijl de OR en Van Rijsenburg bij hun verschillende standpunten blijven, 
besluit laatstgenoemde om de door de DAD (op 25 november) gerapporteerde 
onregelmatigheden in de projectadministratie ESF-2003 nader onder de loep te nemen. 
Als gezegd ligt de verantwoordelijkheid voor deze projectadministratie bij Daan de 
Groot, de projectleider Work-Wise en het hoofd van de afdeling ITB, die tevens voor-
zitter is van de OR en van de GOR. Op 9 december 2003 legt Van Rijsenburg de 
interne controle van de projectadministratie ESF-2003 met onmiddellijke ingang bij het 
Hoofd FEZ van ’t Lloyd. Deze krijgt tevens de opdracht om alles wat de DAD eerder 
heeft geconstateerd te analyseren. 
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[20] De OR bevestigt in zijn vergadering van 10 december zijn standpunt inzake het 
opschorten van het overleg met de bestuurder en besluit voorts het volgende: 
 

“Alles wat vanaf het opschorten van het overleg OR en bestuurder (2 december 
2003) met de OR leden gebeurt, zal door de OR bezien worden in het licht van 
de huidige opschorting van het overleg OR en bestuurder. Daarbij merkt de OR 
op dat in het geval van het ter discussie stellen van de wijze waarop onze 
bestuurder met integriteitsklachten omgaat, de OR oESomt voor de basisrechten 
van twee leden van zijn achterban.”  
(verslag van de OR vergadering d.d. 10 december 2003) 

 
Omdat de OR op 2 december het overleg met de bestuurder heeft opgeschort en de 
plaatsvervangend bestuurder (de pedagogisch directeur: Arend Pelman) te kennen heeft 
gegeven zich solidair op te stellen met de bestuurder, stelt hij (de OR) zich op het 
standpunt dat zogenaamde advies- en instemmingsplichtige onderwerpen niet in over-
leg behandeld kunnen worden. Er zijn verschillende beleidsprocessen ‘gaande’, die 
hierdoor in hun voortgang dreigen te worden belemmerd, zoals het genoemde plan 
voor capaciteitsuitbreiding, het uitbesteden van administratieve en ICT-diensten aan 
PIA, de invoering van “competentiemanagement” en de invoering van een nieuwe 
“rookregeling” in verband met de aangescherpte Tabakswet. 
 
[21] Op 17 december 2003 neemt de advocaat van de OR (Hein Smulders) contact op 
met de sectordirecteur JJI, Tom ten Heuvel. Wetende dat de benoemingsprocedure 
voor een vaste algemeen directeur van ’t Lloyd gaande is, suggereert Smulders dat het 
conflict gedeëscaleerd kan worden als Ten Heuvel het contract met interim directeur 
Van Rijsenburg, die volgens Smulders zelf onderwerp van geschil is geworden en 
daardoor niet meer constructief kan bijdragen aan een oplossing, snel zou beëindigen. 
Sectordirecteur Ten Heuvel gaat niet in op die redenering en antwoordt slechts dat het 
conflict zich afspeelt in Amsterdam, op het niveau van ’t Lloyd. 
 
[22] Op 22 december 2003 stuurt de juridisch raadsman van de OR de volgende brief 
aan de directie van ’t Lloyd: 
 

“Geachte heren, 
 
Tot mij heeft zich gewend de ondernemingsraad van ’t Nieuwe Lloyd. 
Zoals u bekend is, heeft de ondernemingsraad aangegeven geen mondeling 
overleg meer te willen met de bestuurder, maar wel schriftelijk overleg te voeren 
en aldus al zijn wettelijke taken uit te willen blijven oefenen. 
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De ondernemingsraad heeft geconstateerd dat er sprake is van uitvoering van 
besluitvorming zonder dat de ondernemingsraad daarbij op een juiste wijze is 
betrokken. Namens de ondernemingsraad wijs ik u uitdrukkelijk op de wettelijke 
taken van de ondernemingsraad. Deze dienen gerespecteerd te worden en de 
advies- en instemmingsplichtige aangelegenheden dienen alsnog aan de OR 
voorgelegd te worden en de uitvoering daarvan geschorst te worden. 
Voorts heeft de ondernemingsraad moeten constateren dat in reactie op de stel-
lingname van de ondernemingsraad, er van de kant van de bestuurder besluiten 
en maatregelen zijn genomen die niet anders uit te leggen zijn dan een benade-
ling als gevolg van het opereren van de ondernemingsraad. Dit is een zeer kwa-
lijke zaak. Daaraan dient ook terstond een einde te worden gemaakt. De maatre-
gelen dienen ongedaan gemaakt te worden. 
 
Ik heb de hele zaak met de ondernemingsraad besproken en denk dat het zowel 
voor de ondernemingsraad als voor u goed is dat, alvorens de juridische posities 
verder worden ingenomen, er op korte termijn een gesprek plaatsvindt om te 
kijken of het mogelijk is de verhoudingen te normaliseren. Ik denk dat daar in 
deze fase meer behoefte aan is dan aan juridische procedures. Deze kunnen altijd 
nog gevoerd worden, indien een oplossing op een andere wijze niet tot de moge-
lijkheden behoort. 
 
Ik stel voor om daarvoor maandagochtend a.s. of dinsdagochtend a.s. een 
afspraak te plannen. Graag een spoedige reactie van uw kant. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hein Smulders” 

 
[23] Op dezelfde dag, 22 december, verklaart Van Rijsenburg tijdens zijn kersttoe-
spraak in ’t Lloyd dat hij de OR verantwoordelijk houdt voor het gedwongen vertrek 
van al zijn voorgangers. Hij stelt dat zijn opvolger niet eerder zal aantreden dan nadat 
hij het probleem, dat de OR vormt, heeft opgelost. 
 
[24] Pim van Rijsenburg is, gaandeweg de laatste maanden van 2003, tot een nieuwe 
diagnose van ’t Nieuwe Lloyd gekomen en daarmee ook tot een nieuwe interpretatie 
van het verloop van zijn interim management opdracht. In december werkt hij één en 
ander uit in een vertrouwelijk notitie van drie A-4, waarvan hij de definitieve versie, 
gedateerd 31 december 2003, ter kennis brengt van de voorzitter van de Commissie van 
Toezicht van ’t Lloyd. Deze zal zich wenden tot de top van DJI in Den Haag, die mon-
deling hun steun hebben toegezegd aan de algemeen directeur in ’t Lloyd. 
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[25] Op 8 januari 2004 biedt het Hoofd FEZ van ‘t Lloyd zijn rapportering “Controle-
bevindingen ESF-2003” aan de algemeen directeur a.i. aan. Pim van Rijsenburg con-
cludeert op basis van deze bevindingen dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd in 
de projectadministratie ESF-2003, die is verzorgd door een drietal medewerkers van de 
afdeling ITB, waaronder het afdelingshoofd, tevens projectleider Work-Wise, Daan de 
Groot. 
 
[26] Op basis daarvan verzoekt Pim van Rijsenburg op 12 januari 2004 de sectordirec-
teur JJI, Tom ten Heuvel, om de Departementale Accountantsdienst (DAD) van het 
ministerie van Justitie opdracht te mogen geven om de controlebevindingen ESF-2003 
te verifiëren en zonodig aanvullend onderzoek te verrichten. Tevens schorst Van 
Rijsenburg de drie betrokken ITB-medewerkers in verband met de onregelmatigheden 
in de projectadministratie. Zij dienen binnen één uur de inrichting te verlaten en hun 
mobiele telefoon inclusief SIM-kaart in te leveren. Het wordt hen verboden om zich 
gedurende de periode van schorsing op het terrein van de inrichting te bevinden of 
contacten te onderhouden met personeel van ’t Lloyd (gezinsleden uitgezonderd), 
anders dan na toestemming van de directie. 
 
[27] De drie ITB-medewerkers vechten het schorsingsbesluit aan. Bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Amsterdam verzoeken de drie om een voorlopige voorzie-
ning, die ertoe strekt dat hun schorsing hangende hun bezwaar wordt opgeheven. Deze 
drie verzoeken zullen op 10 februari 2004 worden behandeld. 
Tezelfder zitting zal een vordering van de OR van ’t Lloyd worden behandeld. Ook 
deze vordering luidt: opheffing van de schorsing, maar kent een eigen grondslag in 
artikel 21 van de WOR, het zogenaamde benadelingsverbod. De raadsman van de OR 
stelt zich op het standpunt dat de schorsing van Daan de Groot moet worden 
beschouwd als een handeling van de bestuurder gericht op benadeling van de OR, dat 
deze daarom in strijd is met de WOR en ongedaan gedaan moet worden. 
  
[28] Terwijl de verschillende advocaten in overleg met hun cliënten hun pleitnotas 
prepareren ten behoeve van de zitting op 10 februari, start de Departementale Accoun-
tantsdienst, op basis van een verzoek van Van Rijsenburg d.d. 15 januari 2004, een 
onderzoek naar de bevindingen van het hoofd FEZ van ’t Lloyd d.d. 8 januari 2004, 
alsmede naar de ESF-projectadministratie 2002. 
 
[29] Van Rijsenburg heeft ook contact gelegd met het hoofd van het Bureau Integriteit 
en Veiligheid (BI&V) van DJI. Hij wil dat BI&V een zogenaamd feitenonderzoek uit-
voert naar het gedrag van Daan de Groot, teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen 
omtrent aantijgingen van diverse medewerkers van ’t Nieuwe Lloyd jegens de OR-
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voorzitter. De afspraken met betrekking tot dit feitenonderzoek worden op 28 januari 
mondeling gemaakt door Van Rijsenburg en het hoofd BI&V en bevestigd in een brief 
van Van Rijsenburg aan het hoofd BI&V d.d. 2 februari 2004: 
 

Hierbij bevestig ik onze afspraken die ik woensdag 28 januari jl. met u heb 
gemaakt inzake een te houden feitenonderzoek door uw Bureau Integriteit en 
Veiligheid (BIV). 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is de hieronder beschreven ontwikkeling 
binnen de inrichting ’t Nieuwe Lloyd. 
Enige weken geleden, op maandag 12 januari jl., is een aantal medewerkers van 
de afdeling ITB door mij geschorst met het oog op het kunnen houden van een 
onderzoek van de DAD. 
Een neveneffect van deze maatregel is geweest dat er in de loop van de weken na 
deze schorsing binnen de inrichting een onmiskenbaar gevoel van opluchting te 
constateren was. Behalve deze sfeerverandering bereikte mij een toenemend 
aantal signalen uit het personeel die duidden op angst- en intimidatiegevoelens. 
Deze signalen vertoonden een dermate sterke intensiteit dat ik het nodig achtte 
dat deze op korte termijn nader onderzocht worden. 
 
Bij deze verzoek ik uw bureau een feitenonderzoek te houden en mij een rapport 
hierover uit te brengen. 
Ik stel het zeer op prijs dat u bereid bent het onderzoek voortvarend op te 
pakken. 
 
Hoogachtend, 
 
P. van Rijsenburg 
Algemeen directeur 

 
[30] Reeds op 6 februari stuurt het hoofd BI&V aan Van Rijsenburg het dossier 
(zaakscode 169) terzake toe. Drie van BI&V-medewerkers hebben in de tussenliggende 
dagen 16 getuigen gehoord. Zij concluderen, ondersteund door het hoofd BIV, het vol-
gende: 
 

Uit bovenvermelde citaten van de getuigenverklaringen blijkt overduidelijk dat 
het voor medewerkers in de organisatie onduidelijk is wanneer de heer De Groot 
zich manifesteert als voorzitter van de OR of als functionaris van ’t Nieuwe 
Lloyd. 
Naar believen verwisselt hij regelmatig van pet. 
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In beide hoedanigheden kan worden geconcludeerd dat hij manipuleert, bedreigt, 
intimideert, intrigeert en chanteert. 
Hij maakt daarbij ernstig misbruik van zijn positie als voorzitter van de Onder-
nemingsraad. In die hoedanigheid speelt hij mensen tegen elkaar uit, gaat hij 
indiscreet om met hem bekende vertrouwelijke informatie, waardoor functiona-
rissen van ’t Nieuwe Lloyd ernstige schade wordt toegebracht. 
Ook is men bang voor represailles van de kant van de heer De Groot zelfs in de 
privé-sfeer indien men in zijn algemeenheid een andere mening is toegedaan. 
 
Sommige medewerkers ervaren de daardoor ontstane werksfeer als dusdanig 
onveilig, dat men in overweging neemt om ’t Nieuwe Lloyd te verlaten indien de 
heer De Groot terug zou keren. 
 
Advies: 
 
Wij geven de Algemeen Directeur in overweging het BI&V te verzoeken een 
disciplinair onderzoek in te stellen, omdat uit de verklaringen blijkt, dat er ver-
moedelijk sprake is van frauduleuze handelingen van de kant van de heer De 
Groot. 
Tevens menen wij vanuit de gehoren te kunnen concluderen, dat de continuïteit 
van de organisatie van ’t Nieuwe Lloyd ernstige schade wordt toegebracht, 
indien de heer De Groot in welke functie dan ook daarin terugkeert. 
Ook is het het overwegen waard om de rol van mevrouw De Groot-Hofman, 
eveneens medewerkster van ’t Nieuwe Lloyd, tegen het licht te houden, daar 
haar persoon in bepaalde gehoren op negatieve wijze aan de orde komt. 

 
[31] Naar aanleiding van dit “feitenonderzoek” besluiten Van Rijsenburg, het hoofd 
van de stafafdeling Juridische Zaken van DJI en de betrokken advocaten van Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn (de landsadvocaat) daags voor de mondelinge behan-
deling in kort geding van de beide vorderingen, dus op 9 februari, dat de schorsings-
grond van De Groot wordt uitgebreid naar aanleiding van het rapport van het BI&V. 
 
[32] Ter zitting op 10 februari 2004 komt de voorzieningenrechter met de verschillende 
partijen overeen dat de mogelijkheden van mediation worden onderzocht. (Als zou 
blijken dat mediation geen begaanbare weg is, dan zal de rechtbank op 2 maart uit-
spraak doen in de kort geding zaken.) 
 
[33] Van Rijsenburg is teleurgesteld over deze uitkomst. Hij verwijt de twee raadslie-
den van de landsadvocaat dat zij het betoog van Hein Smulders, de advocaat van de 
OR, niet effectief hebben weerlegd, waardoor de vorderingen van de OR niet onverkort 
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zijn afgewezen door de rechtbank. Daags na de zitting schrijft hij in een e-mailbericht 
aan het hoofd juridische zaken van DJI – onderwerp: “een trek aan de noodbel” – onder 
meer: 
 

“(...) ik mag van deze ervaren advocaten toch verwachten dat zij tegen het vuile 
spel van Smulders op kunnen. Ik heb toch echt ruim tevoren en bij herhaling 
gevraagd om de grootste rat die bij de landsadvocaat rondloopt. 
 
Ik voel mij vandaag ambivalent: 
1) heel nuchter analyseren wat nu moet gebeuren (...) en de volgende stappen 

plannen 
2) mij voorbereiden op een echec; zo’n echec heeft fatale gevolgen voor ’t 

Nieuwe lloyd, voor Ten Heuvel en Peters [hoofddirecteur DJI, WV] 
 
Voor wat betreft dat laatste: 
Ik wil mij graag op korte termijn beraden met jou, ter voorbereiding op gesprek-
ken met Ten Heuvel / Peters, wat ons te doen staat als waarachtig Smulders in 
staat blijkt, gebruik makend van legale methoden, om te maken dat het bevoegd 
gezag in ’t Nieuwe Lloyd hard wordt teruggeplaatst in zijn hok, maar de werk-
gemeenschap van ’t Lloyd ten prooi valt aan terreur en gezagsloosheid.” 

 
[34] Op 16 februari wendt Van Rijsenburg zich opnieuw tot het hoofd juridische zaken 
van DJI. In een e-mailbericht – onderwerp: “de stallen van koning Augias” – schrijft 
hij onder meer: 
 

“Vooruitspelende op de mogelijkheid dat de gang via de rechter uiteindelijk ook 
zou kunnen leiden tot de situatie dat De Groot (cum suis) blijft zitten, moet DJI 
uit een ander vaatje tappen. Ik zeg DJI, omdat dit naar mijn mening een aangele-
genheid van DJI is; immers, het gaat om de noodzaak dat het bevoegd gezag van 
een inrichting in staat wordt gesteld zijn normale werk te doen en niet zodanig 
dat gedurende een periode van 10 jaar keer op keer het bevoegd gezag geëlimi-
neerd wordt (behalve die ene die “toevallig” zelf vatbaar voor chantage was). De 
inzet lijkt mij dus duidelijk. 
 
In het bedrijfsleven gaat een onderneming op een zeker moment te gronde. Er 
wordt surcéance of faillissement aangevraagd. Er komt een bewindvoerder of 
een curator. Helaas heb ik dat als interim directeur enige malen moeten meema-
ken. Het voordeel van een dergelijke situatie is dat allerlei wetten en regels dan 
buiten werking worden gesteld. Vaak leidt het tot een doorstart. 
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De laatste dagen doemt bij mij het beeld van één van de 12 werken van Heracles 
op: koning Augias was radeloos omdat hij zijn vele stallen niet meer schoon kon 
krijgen. Heracles wilde wel proberen dit probleem op te lossen. Hij verlegde de 
stroom van de rivier en spoelde aldus de stallen van koning Augias schoon. Dit 
is wat met ’t Nieuwe Lloyd ook moet gebeuren. Hoe verleggen we de stroom? 
Welke rivier ligt in de buurt? 
 
Is het denkbaar bijvoorbeeld dat ’t Nieuwe Lloyd wordt opgeheven, onder 
bewind wordt gesteld, ondergebracht wordt onder ...? (...) Is het denkbaar dat 
Donner een politiek besluit neemt over ’t Lloyd, waartegen noch OR noch 
bonden zich kunnen verzetten? 
 
Ik doe maar wat suggesties in de hoop dat je mee wilt denken in dit spoor.” 

 
[35] Intussen, gevolggevend aan de opdracht van de rechtbank d.d. 10 februari, over-
leggen de partijen gedurende twee weken over vorm en inhoud van mediation en 
komen uiteindelijk overeen dat er vier mediationtrajecten zullen plaatsvinden: tussen 
OR en bestuurder en tussen de algemeen directeur en ieder van de drie geschorste 
medewerkers. Daarmee is een rechterlijke uitspraak op 2 maart over de schorsingen 
van de baan. 
 
[36] Op 2 maart biedt de DAD zijn concept bevindingenrapport aan Van Rijsenburg 
aan en nodigt vervolgens de drie geschorste medewerkers uit voor wederhoor. 
 
[37] Intussen escaleert een conflict tussen Van Rijsenburg en de ambtelijk secretaris 
van de OR. Deze man, medewerker van het agogisch secretariaat in ’t Lloyd en voor 12 
uur per week daarvan vrijgesteld om als ambtelijk secretaris de OR te ondersteunen, 
had in januari interne e-mailberichten ter beschikking gesteld aan zijn drie geschorste 
collegae. Toen hij daarvoor een berisping kreeg van de algemeen directeur, stelde Van 
Rijsenburg vast dat de man de spanningen in de inrichting, en met name in de realtie 
tussen OR en directie, niet kon hanteren en schorste hem voor een week. Beide heren 
komen opnieuw met elkaar in conflict nadat de directie heeft besloten om, in het kader 
van de bezuinigingsoperatie in ’t Lloyd, ook (in de woorden van Van Rijsenburg) 
“uren weg te halen bij het ambtelijk secretariaat van de OR.” Er ontstaat een briefwis-
seling over de kwestie, waarbij de raadsman van de OR zowel als de landsadvocaat 
worden betrokken. 
 
[38] Sommige personeelsleden zijn ondertussen een handtekeningenactie gestart in een 
poging om het vertrouwen van het personeel in de zittende OR-leden op te zeggen, 
hetgeen verkiezingen voor een nieuwe OR noodzakelijk zou maken.  
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[39] De eerste sessie in het kader van de overeengekomen mediation is belegd voor 24 
maart, maar op 11 maart deelt de OR mee geen vertrouwen te hebben in de positieve 
uitkomst van mediation en weer met de bestuurder te willen overleggen. Aan de recht-
bank vraagt de OR om alsnog een uitspraak te doen inzake de schorsingen. In reactie 
daarop verzoekt Van Rijsenburg, via de landsadvocaat, aan de bestuursrechter om een 
nieuwe zitting te gelasten. 
 
[40] Gedurende december 2003 en de eerste maanden van 2004, wanneer de conflicten 
in ’t Lloyd zich op de hierboven beschreven wijze ontwikkelen, houdt de top van DJI 
in den Haag zich aanvankelijk afzijdig. De hoofddirecteur DJI en de sectordirecteur JJI 
steunen de door hen aangestelde interim directeur in ’t Lloyd verbaal en staan hem toe 
om zonder beperkingen een beroep te doen op de expertise en capaciteit van staf-
functionarissen van DJI, het Bureau Integriteit en Veiligheid, de huisadvocaat van ’t 
Lloyd en de landsadvocaat. Tegelijkertijd bewaren zij zélf een zekere afstand ten 
opzichte van de ontwikkelingen in Amsterdam Zuid-Oost. De top van DJI trekt de 
kwestie niet naar zich toe. “Ik blijf er buiten,” zegt de sectordirecteur JJI half januari 
tegen de onderzoeker. “Het is een gevecht binnen ’t Lloyd, in het bijzonder tussen Pim 
van Rijsenburg en Daan de Groot. Pim en ik spelen het spel heel zorgvuldig, hij in de 
frontlinie en ik op de achtergrond.” (gesprek met sectordirecteur Tom ten Heuvel (actor 
Q) d.d. 14 januari 2004) 
 
[41] Op het kerndepartement maakt men zich intussen zorgen over de ontwikkelingen 
in ’t Lloyd, vanwege het risico ervan voor de positie van de politieke leiding. Recente 
incidenten – in het bijzonder één waarbij twee gezichtsbepalende gevangenisdirecteu-
ren publiekelijk afstand namen van het beleid van de minister van Justitie, de zoge-
noemde kwestie Boeij & Van Huët – hebben de ambtelijk top (nogmaals) doen besef-
fen hoe snel en onvoorspelbaar media, politici, vakbonden en andere belanghebbenden 
zich als het ware meester maken van een kwestie, en hoe moeilijk het voor de ambte-
lijke en politieke top is om in zo’n proces de regie te voeren, de beeldvorming te beïn-
vloeden en te voorkomen dat de minister in het defensief raakt. Om zo goed mogelijk 
te zijn voorbereid op wat mogelijk nog komen gaat vraagt de afdeling Voorlichting van 
het ministerie aan Pim van Rijsenburg om de kwestie ’t Lloyd op papier te zetten. Van 
Rijsenburg stuurt op 1 maart een “eerste opzet van de beschrijving van de zaak ’t 
Nieuwe Lloyd” (twee A-4), met afschrift aan de sectordirecteur JJI. 
 
[42] Op 16 maart 2004 ontvangen de OR en de directie van ’t Nieuwe Lloyd een brief, 
ondertekend door een meerderheid van het personeel, waarin verontrusting wordt uit-
gesproken over de ontstane situatie, waarin wordt gesteld dat er geen vertrouwen is dat 
de OR in de huidige samenstelling in staat is de vertrouwensbreuk en -crises te 
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beslechten en waarin wordt gepleit voor het op korte termijn houden van nieuwe OR-
verkiezingen. 
 
[43] Op 24 maart 2004 stuurt de sectordirecteur JJI, Tom ten Heuvel, een nota aan de 
minister van Justitie, waarin hij onder meer meldt: “in zijn pogingen anderen in het 
conflict te betrekken heeft de heer De Groot naar eerst vandaag bekend is geworden 
een schrijven gericht aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie”. 
 
[44] Op 31 maart legt de OR de oproep (d.d. 16 maart) tot het houden van nieuwe ver-
kiezingen naast zich neer, waarna “de opstellers van het communiqué” zich beraden op 
mogelijke volgende stappen. 
 
[45] Bestuurder noch OR werpen begin april nog blokkades op tegen onderling over-
leg. Tegelijkertijd zijn de onderlinge verhoudingen zodanig verstoord geraakt dat van 
een productieve interactie geen sprake kan zijn, temeer daar de OR alsnog heeft afge-
zien van mediation, zodat OR en bestuurder zich opmaken voor het vervolg van het 
conflict in de rechtzaal – de behandeling van de kwestie in kort geding op 10 februari is 
opgeschort hangende het inventariseren van de mogelijkheid van mediation.  Een 
afronding van deze kort geding procedure is evenwel niet op korte termijn te voorzien, 
nu de landsadvocaat (op instigatie van Van Rijsenburg) een tweede hoorzitting heeft 
aangevraagd, waarin dan alle relevant geachte stukken vanaf 10 februari kunnen 
worden opgevoerd. 
[46] De genoemde handtekeningenactie van een deel van het personeel heeft de werk-
verhoudingen in de inrichting verder gecompliceerd, aangezien daardoor het draagvlak 
en de legitimering van de zittende OR (nog meer) ter discussie is komen te staan.  
De directie spreekt meerdere malen met de vakbond (ABVA KABO); zowel over de 
reorganisatieplannen van de directie (die er op zijn gericht om tot een sluitende 
exploitatie in 2004 te komen) als over de positie van de OR. 
 
[47] Naast (1) het conflict tussen bestuurder en OR, (2) de handtekeningenactie tegen 
de OR en (3) het door de directie ingezette reorganisatieproces, zijn begin april nog de 
volgende (niet-operationele) processen gaande: 
 
(3)  Het onderzoek van de DAD naar onregelmatigheden in de projectadministratie 
ESF-2002 en ESF-2003. Op 16 april ontvangt de DAD het commentaar van de drie 
geschorste ITB-medewerkers op de feitelijke bevindingen van de DAD. Op basis van 
dit ‘wederhoor’ zal de DAD een concept rapport produceren, dat op 3 juni 2004 gereed 
zal komen (waarna de betrokkenen weer in de gelegenheid worden gesteld om te reage-
ren).  
(4)  De kort geding procedure in verband met de schorsing van drie ITB-medewerkers. 
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(5)  Het “feitenonderzoek” inzake Daan de Groot door het Bureau Integriteit en Veilig-
heid (BI&V). Medio april geeft De Groot zijn commentaar op het rapport van 6 
februari. 
(6)  Het realiseren van 24 extra cellen in ’t Lloyd (verdubbeling van de uitstroomunits). 
Deze kwestie ‘ligt’ medio april bij het hoofdkantoor, uiteraard zonder positief advies 
van de OR van ’t Nieuwe Lloyd. 
(7)  Opvolging van Van Rijsenburg door een ‘vaste’ algemeen directeur. In januari is 
reeds een opvolger geselecteerd door de sectordirecteur. Sindsdien zit deze opvolger 
‘in de wacht’; hij moet nog ‘langs’ enige commissies binnen ’t Lloyd, dat deel van de 
procedure is nog even uitgesteld. Voorts is door de top van DJI na overleg met Stolp 
(van interim management bureau S&V) en Van Rijsenburg vooralsnog besloten dat 
Van Rijsenburg “het gevecht” in ’t Lloyd eerst moet uitvechten voordat de nieuwe man 
zijn opwachting kan maken.  
(8)  Het bezien van de mogelijkheden om het gehele middenkader van ’t Lloyd te ver-
vangen. Van Rijsenburg heeft een “Marshallplan” (concept notitie van twee A-4 d.d. 
13 april 2004) opgesteld, waarin hij beredeneert dat zo’n vervanging van het midden-
kader (zes functionarissen) een noodzakelijke randvoorwaarde vormt voor de door hem 
noodzakelijk geachte cultuurverandering. Zo’n vernieuwing van het middenkader zou 
moeten plaatsvinden in het kader van het project ‘Managementontwikkeling DJI’. 
(9)  Het onderzoeken van mogelijkheden om ’t Nieuwe Lloyd samen te voegen met een 
andere justitiële jeugdinrichting. Volgens de directie van ’t Lloyd zou zo’n samen-
voeging eigenlijk de enige oplossing bieden voor de al jaren bestaande exploitatie-
tekorten van ’t Lloyd en bovendien goed passen in het actuele beleid van DJI.  
 
Van Rijsenburg vraagt in de loop van april in het bijzonder voor deze kwesties de aan-
dacht van zijn sectordirecteur. 
 
[48] Op 4 mei 2004 ontvangt sectordirecteur Ten Heuvel opnieuw een lang e-mail-
bericht met bijlagen van Van Rijsenburg, waarin deze (1) aandringt op een afspraak 
over zijn “Marshallplan”, (2) de problematiek van kamerplaatsingen en ziekteverzuim 
nogmaals agendeert en aankondigt dat de Raad van Toezicht zich terzake tot de 
minister zal wenden, en (3) bepleit om ’t Lloyd onder te brengen bij een andere jeugd-
inrichting. 
Van Rijsenburg voegt bij zijn e-mail bericht behalve een tweede versie van zijn 
“Marshallplan” ook een notitie van de directie over het ziekteverzuim. Daarin stelt zij 
vast dat het ziekteverzuim in 2002 weliswaar is gedaald van 19% naar 12%, maar dat 
het sindsdien, ondanks aanzienlijke inspanningen, op dat niveau is gebleven. Haar 
analyse:  
 



208     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 

“Over de afgelopen twee jaar zijn er 26 medewerkers die tot de categorie ‘fre-
quent verzuimers’ behoren. Dat is bijna 24% van het personeelsbestand!” De 
directie stelt vast dat vijftien medewerkers (bijna 58%) “weinig tot niet inzetbaar 
zijn als gevolg van niet-fysieke oorzaken. Daarbij gaat het bij de meesten om een 
attitudeprobleem. Zodra de druk van de omgeving vergroot wordt, blijft men 
thuis. In de meeste gevallen gaat het daarbij om druk van de leiding of het werk, 
ook druk vanuit de privésituatie speelt nogal eens een rol. (...) Noch leiding noch 
Arbodienst of BMW krijgen vat op deze medewerkers.”  

 
Na een bespreking van de aanpak van het ziekteverzuim en de effecten daarvan luiden 
de conclusies van de directie: 
 

“Het ziekteverzuim bij ’t Lloyd is buitengewoon ernstig. De oorzaken zijn com-
plex en structureel van aard. De gevolgen zijn niet minder ernstig. 
Het belangrijkste gevolg is dat jeugdigen veel meer dan is toegestaan “op 
kamer” verblijven en zich daarover – veelal terecht – beklagen. Een ander 
gevolg is dat er een soort permanente doem hangt boven de inrichting, waar de 
goedwillende medewerkers zeer veel last van hebben. 
Het is overigens een wonder te noemen dat de ruim 80 gezonde medewerkers die 
’t Lloyd runnen deze klus voor elkaar krijgen. Zij dragen over het algemeen een 
dubbele last: het eigen werk en het gat te vullen van de collega die weer eens 
meent afwezig te moeten zijn. 
Zonder hulp van buitenaf kan de directie dit vraagstuk niet oplossen. De directie 
heeft enige tijd geleden een Marshallplan bij de sectordirectie neergelegd dat 
voorziet in een grootscheepse vervanging van het middenkader. Deze categorie 
medewerkers is nu in feite een bottleneck omdat zij onvoldoende in staat zijn 
effectieve interventies te plegen. 
Dit Marshallplan zou verder moeten worden aangevuld met een grootscheeps 
plan ter vervanging van de categorie medewerkers die om verschillende hier-
boven beschreven redenen niet meer productief zijn.”  
(concept notitie “Capaciteit, bezetting en ziekteverzuim. Een tussenbalans. 
Marshallplan deel 2”) 

  
[49] De voorzitter van de Commissie van Toezicht van ’t Lloyd vraagt, bij brief van 11 
mei 2004 aan de minister van Justitie, aandacht van de minister voor de in de inrichting 
ontstane situatie. Hij constateert dat sprake is van structurele overtreding van de Begin-
selenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) doordat als gevolg van frequent tekort aan 
inzetbaar personeel jongeren dagdelen op kamer moeten verblijven.  De voorzitter van 
de Commissie van Toezicht vraagt om een gelegenheid om zijn zorg persoonlijk toe te 
lichten en verzoekt de minister om onverwijld in te grijpen. 
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[50] Twee dagen later, op 13 mei 2004, trekken sectordirecteur Ten Heuvel en Van 
Rijsenburg in een gezamenlijk onderhoud de conclusie dat het niet meer goed kan 
komen met ’t Nieuwe Lloyd. 
 
[51] In dezelfde periode gaat een viertal medewerkers op bezoek bij de sectordirecteur 
JJI op het hoofdkantoor in Den Haag. Ze vragen hem om onmiddellijk in te grijpen in 
’t Lloyd in het belang van de pupillen en het personeel. De actuele situatie noemen ze 
ziekmakend. 
 
[52] Op 27 mei 2004 stuurt sectordirecteur JJI Ten Heuvel een nota aan de minister van 
Justitie, waarin de minister wordt voorgesteld om ’t Lloyd als zelfstandige organisatie 
op te heffen. “Het Lloyd in Amsterdam,” schrijft hij ter inleiding, 
 

“kent al jaren problemen op diverse vlakken. Voorgaande Algemeen Directeuren 
van het Lloyd en vroegere Sectordirecteuren Justitiële Jeugdinrichtingen hebben 
daaraan gewerkt, maar tot op heden heeft dat niet kunnen leiden tot duurzame 
oplossingen voor de heersende problemen. 
Onder invloed van huidige ontwikkelingen in de inrichting en de opgelegde 
bezuinigingen op de sector cumuleert de problematiek momenteel tot proporties 
die langer uitstel van ingrijpen niet toestaan.” 

 
Na een beschrijving van vijf “probleemvelden” (ongezonde cultuuraspecten, arbeids-
rechtelijk conflict rondom de OR, hoog ziekteverzuim, de bedreiging voor het primaire 
proces, de financiële situatie) komt de sectordirecteur tot de volgende conclusie: 
 

“De problemen die bovenstaand opgesomd zijn spelen al meerdere jaren in het 
Lloyd. In de afgelopen 10 jaar heeft DJI diverse interventies in de inrichting 
gepleegd. Laatstelijk begin 2002 met het aanstellen van een interim directeur 
met als opdracht om tot sanering van de organisatie te komen. In twee jaar tijd is 
hij er niet in geslaagd om op de beschreven deelproblemen substantieel voort-
gang te boeken. DJI heeft er naar de toekomst toe dan ook geen vertrouwen meer 
in dat het nog goed gaat komen met het Lloyd. 
Het is nodig om een fundamentele keuze ten aanzien van het Lloyd te maken. 
Het uitgangspunt daarbij is dat het Lloyd in de toekomst niet langer als zelfstan-
dige organisatie kan blijven voortbestaan. Er zijn dan grofweg drie mogelijk-
heden denkbaar: 
• Er wordt samengaan gezocht met de particuliere Justitiële Jeugdinrichting 

het JOC te Amsterdam, ressorterend onder de koepelorganisatie SaC-
Amstelstad Jeugdzorg. De status als Rijksinrichting komt daarmee ten einde. 
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• Er wordt samengegaan met RIJ de Doggershoek te Den Helder. Hierbij 
wordt het Lloyd een locatie van de Doggershoek, en blijft de Rijksstatus 
behouden. 

• Het Lloyd wordt gesloten, en het personeel wordt elders herplaatst. DJI 
zoekt dan naar mogelijkheden om elders in de regio Amsterdam vervan-
gende capaciteit te ontwikkelen. 

 
Alle drie deze scenario’s vergen nadere studie en externe legitimatie. DJI is 
voornemens om de partijen van het mantelcontract aan te schrijven en uit te 
nodigen tot het doen van een offerte voor het onderzoek naar de kansen en 
beperkingen van de drie scenario’s. 
 
Gaarne verzoek ik uw instemming met bovenstaande lijn ten aanzien van RIJ het 
Nieuwe Lloyd. Desgewenst zal een en ander in een overleg nader toegelicht 
worden.” 

 
[53] Een paar dagen later, op 3 juni 2004, schrijft ook de Raad voor Strafrechtstoepas-
sing en Jeugdbescherming (RSJ) een brief aan minister Donner. De RSJ constateert een 
structurele overtreding van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) en ver-
zoekt de minister om passende maatregelen te nemen. 
 
[54] De “lijn ten aanzien van RIJ het Nieuwe Lloyd”, zoals geformuleerd in Ten 
Heuvels nota van 27 mei, wordt inderdaad gevolgd. Op 16 juni 2004 geeft de minister 
van Justitie aan organisatieadviesbureau Berenschot opdracht om onderzoek te doen 
naar en advies uit te brengen over de toekomstmogelijkheden van RIJ ’t Nieuwe Lloyd. 
De Tweede Kamer wordt hierover bij brief ingelicht. Het personeel van ’t Lloyd wordt 
door sectordirecteur Ten Heuvel persoonlijk ingelicht. Bovendien ontvangen ze een 
schriftelijke directiemededeling, waarin de volledige tekst van het persbericht van het 
ministerie wordt afgedrukt en de directie daarop een toelichting geeft: 
 

"EXTERN ONDERZOEK NAAR TOEKOMST RIJKSJEUGDINRICHTING `T 
NIEUWE LLOYD 
 
Minister Donner van Justitie laat een extern organisatiebureau onderzoek doen 
naar de toekomst van RIJ `t Nieuwe Lloyd in Amsterdam.  
Het bureau moet onderzoeken of en in hoeverre er voor deze jeugdinrichting nog 
een gezonde toekomst mogelijk is.  
In `t Nieuwe Lloyd is sprake van een cumulatie van problemen die zich al 
geruime tijd manifesteren. De pogingen daaraan het hoofd te bieden hebben 
onvoldoende resultaat opgeleverd. De inrichting kent langere tijd een hoog 
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ziekteverzuim waardoor de jongeren langer op hun kamer moeten verblijven dan 
wettelijk toegestaan is. Er is veel onvrede en onrust bij het personeel. Tevens is 
de financiële situatie van RIJ `t Nieuwe Lloyd door de kleine omvang van de 
inrichting en de dure bedrijfsvoering verre van rooskleurig.  
 
Het onderzoeksbureau moet in kaart brengen welke opties er zijn voor RIJ `t 
Nieuwe Lloyd. 
 
In RIJ `t Nieuwe Lloyd verblijven 66 jongeren. Het personeel is inmiddels geïn-
formeerd over het besluit van de Minister." 
 
Van de kant van de directie van 't Lloyd kan het volgende hieraan worden toege-
voegd: 
 
• In het afgelopen voorjaar hebben wij als directie met Tom ten Heuvel de 

gehele situatie van 't Nieuwe Lloyd uitvoerig tegen het licht gehouden en 
geconcludeerd dat de problemen alleen met actieve bemoeienis van het 
hoofdkantoor kunnen worden opgelost. De thans uitgezette koers is in goed 
overleg met de directie van 't Lloyd tot stand gekomen. 

• Dat zowel onze Commissie van Toezicht als de RSJ (Raad voor de Straf-
rechtstoepassing en Jeugdbescherming) zich tot de minister hebben gewend 
en hem gewezen hebben op de ernst van de situatie, heeft de noodzaak van 
interventie bevestigd. 

• De minister van Justitie is opdrachtgever voor het hierboven genoemde 
"externe onderzoek naar toekomst Rijksjeugdinrichting 't Nieuwe Lloyd". 
De medezeggenschap zal gedurende het gehele proces conform de WOR 
worden ingeschakeld. 

• In dit stadium kan over de toekomst van 't Lloyd nog niets gezegd worden, 
omdat juist het onderzoek erop gericht is hoe die toekomst gegeven de pro-
blemen er dan uit moet zien. Alle denkbare opties zijn daarbij mogelijk. 

• Van ons als directie en medewerkers wordt verwacht dat een ieder ook 
onder deze omstandigheden de inzet levert zoals wij die geacht worden te 
leveren aan de 66 jeugdigen die aan ons zijn toevertrouwd. 

• Arend Pelman en Pim van Rijsenburg zijn vanzelfsprekend aanspreekbaar 
voor het geven van nadere  informatie. 

 
Pim van Rijsenburg, 
algemeen directeur 
 
Arend Pelman, 
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pedagogisch directeur 
 
[55] In juni heft Van Rijsenburg de schorsingen van twee van de drie ITB-medewer-
kers op. Daan de Groot blijft geschorst. Zijn beide collega’s melden zich ziek en zullen 
in 2004 niet meer in ’t Lloyd verschijnen. 
 
[56] Gedurende de zomermaanden – de adviseurs van bureau Berenschot voeren het 
gevraagde onderzoek uit, met name door middel van documentenanalyse en individu-
ele interviews – worden er weer stappen gezet in het proces van het onderzoek van de 
Departementale Accountantsdienst (DAD) naar de ESF-projectadministraties 2003 en 
2002. Op 3 juni is het concept rapport van de DAD gereed gekomen en zijn de drie 
betrokken medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven. Weer ruim 
twee maanden later komt de DAD met een definitief aanvullend rapport met betrekking 
tot de ESF-projectadministraties 2002 en 2003 (gedateerd 5 augustus 2004). Dit aan-
vullend rapport is tot stand gekomen op grond van nadere toelichtingen, die na het 
verschijnen van het rapport van 3 juni 2004 alsnog door de drie geschorste ITB-mede-
werkers aan de DAD zijn verstrekt.  
De bevindingen van het aanvullend rapport wijken af van de bevindingen uit het eerste 
rapport van 3 juni 2004. De aanvankelijke constateringen – kosten van materiële 
omvang die ten laste zijn gebracht van ESF-subsidies zijn onvoldoende verantwoord – 
zijn, blijkens het definitieve aanvullende rapport, onjuist gebleken. 
 
[57] Van Rijsenburg vermoedt dat de DAD zich heeft laten intimideren en de nieuw 
aangereikte informatie niet naar behoren heeft gecontroleerd. Nadat een bespreking 
met de DAD (op 30 augustus) zijn vermoeden, naar eigen zeggen, niet heeft kunnen 
wegnemen, geeft hij, na toestemming van de sectordirecteur JJI, op 19 september 2004 
accountancykantoor Ernst & Young opdracht tot het doen van forensisch onderzoek 
naar de ESF-projectadministraties 2002 en 2003 (en zodoende impliciet naar de onder-
zoeksaktiviteiten van de DAD terzake). 
 
[58] In het najaar van 2004 is een situatie ontstaan, waarin verschillende met ’t Lloyd 
verband houdende ‘dossiers’ door externe ‘professionals’ (van buiten DJI) worden 
behandeld: de landsadvocaat heeft 11 verschillende zaken in portefeuille, andere advo-
caten behartigen de belangen van de OR van ’t Lloyd of van individuele medewerkers, 
de DAD is tot augustus bezig met de ITB/ESF kwestie, de forensische accountants van 
Ernst & Young onderzoeken dezelfde zaak vanaf medio september, bureau Berenschot 
is bezig, en dan natuurlijk Van Rijsenburg die via een interim management bureau 
werkzaam is. 
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[59] In deze periode – met name in september en oktober 2004 – raakt de interim 
directeur van ’t Lloyd steeds meer ervan overtuigd dat de vraagstukken waarmee hij 
worstelt, zoals hij die althans percipieert, grotendeels niet specifiek zijn voor ’t Lloyd, 
maar breder spelen binnen DJI. Onder meer een door hem geïnitieerde bespreking met 
een aantal directeuren van andere justitiële inrichtingen heeft hem doen beseffen dat 
ook andere directeuren, in het bijzonder, problemen ondervinden met de wijze van 
aansturing en ondersteuning door het DJI hoofdkantoor en met ‘hun eigen’ OR. 
 
[60] Van Rijsenburg is bovendien niet gerust op de uitkomsten van het onderzoek door 
Berenschot. Het bureau werkt zeer discreet, zodat (ook) de algemeen directeur (die 
natuurlijk niet de opdrachtgever voor het onderzoek is) niet goed kan peilen tot welke 
conclusies de onderzoekers waarschijnlijk zullen komen. Hij is van opvatting dat 
ongeveer 35 personen zeer schadelijk zijn voor de organisatie, en dat zij in het te 
kiezen scenario in ieder geval geen rol mogen spelen. De vraag is of Berenschot een-
zelfde benadering zal adviseren.  
 
[61] Tegen deze achtergrond vraagt hij een gesprek aan met de waarnemend hoofd-
directeur DJI. Hoofddirecteur Peters is met ingang van 1 september Directeur-Generaal 
van de Rijksgebouwendienst geworden, en de positie wordt sindsdien (en tot 1 januari 
2005) waargenomen door de Directeur-Generaal Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van 
het ministerie van Justitie (de functionaris aan wie de hoofddirecteur DJI normaliter 
rapporteert). Het gesprek vindt plaats op 4 oktober 2004 in aanwezigheid van sector-
directeur Ten Heuvel.  
In een gespreksnotitie, gedateerd 1 oktober 2004, heeft Van Rijsenburg een drietal 
onderwerpen ter bespreking voorgesteld en geanalyseerd: 

1. Het functioneren van de medezeggenschap bij DJI 
2. Toekomstperspectief voor ’t Lloyd 
3. De rol van de ambtelijke top en het functioneren van hulpdiensten (zoals 

BI&V, de stafafdeling Juridische Zaken van DJI, de DAD en de landsadvo-
caat) in relatie tot de instandhouding dan wel aanpak van deze fenomenen 

De waarnemend hoofddirecteur kan de zorgen van Van Rijsenburg over de waar-
schijnlijke conclusies van het Berenschot onderzoek wegnemen. Overigens heeft het 
gespek geen concrete uitkomsten. 
 
[62] Het eindrapport van Berenschot – “Eindrapport toekomst RIJ ’t Nieuwe Lloyd: 
Een zorgvuldige afweging”, gedateerd 27 oktober 2004 – wordt op 1 november 2004 
door sectordirecteur JJI, Tom ten Heuvel, publiek gemaakt. In ’t Lloyd maakt Van 
Rijsenburg de bevindingen en conclusies van Berenschot bekend. De minister van 
Justitie informeert diezelfde dag de Tweede Kamer per brief; daarin worden de bevin-
dingen en aanbevelingen van Berenschot als volgt samengevat: 
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“Bevindingen 
Berenschot stelt vast dat er binnen RIJ ’t Nieuwe Lloyd sprake is van een zeer 
complexe en onderling sterk verweven problematiek op velerlei terreinen. Het 
betreft onder meer een ernstige verstoring van de onderlinge arbeidsverhoudin-
gen, een bedrijfseconomisch onverantwoorde situatie, een te hoog percentage 
ziekteverzuim en een disfunctionele cultuur binnen de organisatie. Geconstateerd 
is dat RIJ ’t Nieuwe Lloyd een groot aantal malen per jaar niet kan voldoen aan 
de wettelijke normen uit de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (in het 
bijzonder artikel 22 betreffende kamerplaatsing van jeugdigen). Met betrekking 
tot de mate waarin sprake is van beleid en strategie, de aansluiting van de inrich-
ting op de omgeving en de kwaliteit van het primaire proces is een duidelijk 
contrast waargenomen tussen de oriëntatie en prestatie van RIJ ’t Nieuwe Lloyd 
en die van de andere justitiële jeugdinrichtingen. 
 
Berenschot stelt vast dat de tot op heden geleverde inspanningen om het tij te 
keren geen vruchten hebben afgeworpen. Het historische dossier biedt volgens 
de onderzoekers bovendien geen aanknopingspunten om te vermoeden dat de 
inrichting op eigen kracht uit deze impasse kan geraken. 
 
Bovenstaande bevindingen leiden bij Berenschot tot de conclusie dat RIJ ’t 
Nieuwe Lloyd niet langer als zelfstandige inrichting kan worden gecontinueerd. 
Derhalve adviseert Berenschot te besluiten tot het opheffen van RIJ ’t Nieuwe 
Lloyd. 
 
Toekomstscenario’s 
Op basis van geldende beleidsuitgangspunten (streven naar regionale plaatsing 
van jeugdigen) en prognoses voor de toekomst (reeds met inbegrip van RIJ ’t 
Nieuwe Lloyd bestaat een tekort aan plaatsen binnen de regio Groot Amsterdam) 
is vastgesteld dat opheffing van de capaciteit van RIJ ’t Nieuwe Lloyd (66 plaat-
sen) niet aan de orde kan zijn. In dit licht heeft Berenschot een aantal toekomst-
scenario’s verkend. 
 
Allereerst betreft dit een aantal samenwerkingsscenario’s. De onderzoekers con-
stateren dat losse en/of meer vrijblijvende samenwerkingsverbanden tussen RIJ 
’t Nieuwe Lloyd en een tweede partij geen reële optie vormen. De ernst van de 
huidige situatie binnen RIJ ’t Nieuwe Lloyd vraagt om varianten die een ingrij-
pende verandering op diverse terreinen binnen de organisatie teweeg brengen. 
Derhalve adviseert Berenschot te kiezen voor varianten waarbij integratie van de 
capaciteit van RIJ ’t Nieuwe Lloyd binnen een andere inrichting aan de orde is. 
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Potentiële partners die voor overname van de capaciteit van RIJ ’t Nieuwe Lloyd 
in aanmerking komen zijn door Berenschot beoordeeld aan de hand van criteria 
betreffende het primaire proces en bedrijfseconomische, organisatorische, 
bestuurlijke en veranderkundige aspecten. Op basis van deze beoordeling dient 
zich volgens Berenschot een tweetal toekomstscenario’s aan: een volledige 
reallocatie van de capaciteit in het Jongeren Opvang Centrum te Amsterdam dan 
wel een gedeeltelijke reallocatie van de capaciteit in het Jongeren Opvang Cen-
trum enerzijds en RIJ De Doggershoek te Den Helder anderzijds. 
 
Ik ga mij beraden op bovengenoemde resultaten van het onderzoek en besluit-
vorming voorbereiden, uiteraard zorgvuldig rekening houdend met de belangen 
van de jeugdigen, het medezeggenschapstraject en de personele consequenties. 
 
De Minister van Justitie” 

 
[63] Op 2 november 2004, een dag nadat de resultaten van het Berenschot onderzoek 
bekend zijn gemaakt, wendt de Commissie van Toezicht zich per brief tot de Tweede 
Kamer en dringt daarin aan op onmiddellijke besluitvorming over ’t Lloyd, aangezien 
nog steeds veelvuldig, en dus in strijd met de wet, jeugdigen op kamer worden 
geplaatst. De Commissie van Toezicht acht een langdurige voorbereiding van de 
besluitvorming daarom niet acceptabel.  
[64] Om nog wat extra politieke druk te creëren legt Van Rijsenburg vervolgens con-
tact met een tweetal leden van de Tweede Kamer en informeert hen, op 8 november via 
e-mail en een dag later desgevraagd ook mondeling, over de actuele situatie in ’t Lloyd. 
Op 10 november licht Van Rijsenburg zijn sectordirecteur in over zijn contacten met 
Tweede Kamerleden. 
  
[65] Een paar dagen later worden twee van de zes units van ’t Nieuwe Lloyd aan de 
capaciteit onttrokken (de capaciteit wordt verminderd van 66 naar 44 plaatsen) in de 
hoop dat althans voor de resterende vier units voldoende inzetbare groepsleiding zal 
zijn. Op 15 november gaat een brief van de minister van Justitie naar de Commissie 
van Toezicht, waarin hij dit besluit kenbaar maakt. 
 
[66] In de loop van december loopt het ziekteverzuim in ’t Lloyd op tot ongeveer 40%. 
Het is noodzakelijk om nog een unit aan de capaciteit van de inrichting te onttrekken. 
De dan nog beschikbare capaciteit bedraagt 33 plaatsen (drie units). 
 
[67] Op 15 december 2004, gaat een brief van de minister van Justitie naar de Tweede 
Kamer, waarin de minister zijn besluit om RIJ ’t Nieuwe Lloyd op korte termijn te 
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sluiten kenbaar maakt en toelicht. In behoud van de capaciteit van ’t Lloyd is nog niet 
voorzien. De brief bevat onder meer de volgende passages: 
 

“Op basis van verschillende signalen moet vastgesteld worden dat de situatie 
binnen de inrichting de laatste weken verslechtert. Als gevolg van de personele 
problematiek is een deel van de formele capaciteit niet meer beschikbaar en is 
het ziekteverzuim nog toegenomen. Verder heeft de stichting die het onderwijs 
binnen ’t Nieuwe Lloyd verzorgt, in een brief aangegeven dat de werkomstan-
digheden voor de medewerkers van deze stichting door de ontstane situatie in ’t 
Nieuwe Lloyd zo verslechteren dat het op dit moment niet meer mogelijk is om 
goed onderwijs te geven. De stichting overweegt om de dienstverlening (het 
geven van onderwijs) te beëindigen. 
 
Op basis van het rapport van Berenschot, maar ook rekening houdend met de 
geschiedenis die aan het onderzoek vooraf is gegaan en de inmiddels uitgevoerde 
analyses door de Dienst Justitiële Inrichtingen, heb ik vastgesteld dat hier sprake 
is van een onverantwoorde en onherstelbare situatie. Alles afwegende heb ik dan 
ook besloten om RIJ ’t Nieuwe Lloyd te sluiten. Gelet ook op de actuele ontwik-
kelingen binnen de inrichting acht ik tempo in het besluitvormingstraject 
gewenst.” 

 
Diezelfde dag deelt interim directeur Van Rijsenburg in de kantine van ’t Nieuwe 
Lloyd het besluit van de minister mee aan de aanwezige personeelsleden. 
 
Doordat sprake is van een politiek besluit (door de minister van Justitie) is alleen de 
Tweede Kamer in de positie om de sluiting van ’t Lloyd te verhinderen. Sectordirecteur 
Tom ten Heuvel zegt daarover: 
 

“Tegen de zomer heb ik het besluit genomen dat ’t Lloyd dicht zou moeten, dat 
het zou moeten ophouden te bestaan omdat het samenstel van mensen, gegroeide 
praktijken, cultuur, leiderschap, gebouw, geschiedenis e.d. zodanig ziek en rot is 
dat het niet meer kan worden hersteld. Nadat ik mentaal dat besluit had genomen 
heeft het in de eerste plaats nog een tijdje geduurd voordat een extern bureau dat 
besluit kon valideren. Ik had zo’n bureau nodig om mijn besluit extern te legiti-
meren. Er is dan eerst een aanbestedingsprocedure, uiteindelijk is Berenschot 
uitgekozen om dat onderzoek uit te voeren. Wij hebben zogezegd wel de vinger 
aan de pols gehouden, en in het najaar heeft Berenschot dan een advies uitge-
bracht dat ons goed van pas kwam. Dan is de vraag: wie neemt dat besluit om ’t 
Lloyd te sluiten? Kijkend naar het functioneren van de medezeggenschap hebben 
we toen besloten dat besluit te laten nemen door de minister, omdat bij zo’n 
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politiek besluit het parlement controleert en de medezeggenschap buiten spel 
staat. Zou ík dat besluit hebben genomen – gelet op de delegatie van bevoegdhe-
den had dat gekund – dan had ik krachtens de WOR daarover in overleg moeten 
treden met de OR van ’t Lloyd; dat zou natuurlijk een heilloze weg worden. Het 
was in december ook plausibel om de minister dat besluit te laten nemen in ver-
band met aanhoudende geluiden van de Commissie van Toezicht en de RSJ, die 
erop wezen dat de situatie in ’t Lloyd onverantwoord was. Het is dus van belang 
dat er sprake is van een politiek besluit, maar ook nu nog melden zich allerlei 
lieden bij mij, die menen dat ’t Lloyd helemaal niet dicht zou hoeven te gaan, dat 
er wel degelijk mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen zonder de zaak 
te sluiten, enzovoort. Die spijtoptanten zijn onder meer interim managers, die in 
het verleden iets met ’t Lloyd van doen hebben gehad, maar ook de gemeente 
Amsterdam die zich opwerpt als belangenbehartiger van de jeugdzorg in de 
regio, en natuurlijk de OR.” (conversatie met actor Q d.d. 12 januari 2005) 

 
[68] Daarmee lijkt het lot van ’t Lloyd te zijn bezegeld. Dat laat uiteraard onverlet dat 
zich in verschillende kwesties ook na minister Donner’s sluitingsbesluit ontwikkelin-
gen voordoen. In de kwestie van de urenverantwoordingen van drie ITB-medewerkers 
in 2002 en 2003 (in verband met ESF-subsidies aan Work-Wise Nederland) en het 
DAD-onderzoek daarnaar, brengt Ernst & Young (Integrity Services & Investigations 
BV) haar rapport uit aan de algemeen directeur van RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Het 27 
pagina’s tellende rapport, op basis van zeer uitvoerige werkzaamheden, zal geen enkele 
rol meer spelen. 
 
[69] In de kwestie van het geschil tussen de bestuurder en de OR van ’t Lloyd over de 
schorsing van OR-voorzitter Daan de Groot brengt de Bedrijfscommissiekamer voor de 
Overheid voor Rijk en Politie op 22 december 2004 advies uit aan de bestuurder van ’t 
Nieuwe Lloyd. Het advies heeft betrekking op verschillende deelkwesties in de relatie 
tussen de OR en de bestuurder. 
“De bedrijfscommissie,” zo schrijft zij aan Van Rijsenburg, “zou gaarne binnen 30 
dagen na ontvangst van dit advies willen vernemen of het geschil tussen partijen 
is/wordt opgelost dan wel – indien dit niet het geval is – of de bestuurder voornemens 
is om de Rechtbank, sector Kanton, op de voet van artikel 36 lid 2 WOR om uitspraak 
te vragen.” 
Van Rijsenburg zal in de loop van januari per brief aan de Bedrijfscommissie melden 
wat er met de diverse adviezen wordt gedaan. 
 
[70] Eind december spreken Pim van Rijsenburg en zijn opdrachtgever Tom ten 
Heuvel mondeling af dat Van Rijsenburg tot de datum van de feitelijke sluiting van ’t 
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Lloyd, vermoedelijk 1 februari 2005, ongeveer 2 dagen per week werkzaam zal zijn in 
het kader van zijn opdracht. (Tot dan toe was hij full-time werkzaam.) 
 
[71] In de eerste weken van 2005 raakt ’t Nieuwe Lloyd snel leeg. Op 4 januari zijn er 
nog 26 jongens, verdeeld over 3 units. Drie weken later, op 25 januari, zijn er nog 13 
en op 22 februari 2005 verlaat de laatste pupil ’t Nieuwe Lloyd. 
 
[72] Het wettelijk voorgeschreven sluitingsplan is op 1 februari gereed. Daarna vindt 
verschillende malen overleg plaats tussen de OR – althans sommige leden daarvan, 
andere leden zijn al geruime tijd met ziekteverlof – en Arend Pelman (na het vertrek 
van Van Rijsenburg de bestuurder in de zin van de WOR) en een ambtenaar van het 
hoofdkantoor van DJI. Om procedurele redenen wil de sectordirectie liefst zo snel 
mogelijk advies van de OR over een aantal, in het sluitingsplan met name genoemde, 
punten. 
 
[73] Op 23 februari 2005 vindt in de inrichting overleg plaats tussen de nieuwe hoofd-
directeur van DJI – hij is per 1 januari 2005 aangetreden – en de sectordirecteur JJI en 
de OR, gevolgd door een personeelsbijeenkomst in aanwezigheid van de hoofdirecteur 
en de sectordirecteur. Een dag later is er ’s middags in de kantine van ’t Lloyd een 
afscheidsbijeenkomst voor het personeel. 
 
[74] Aanvankelijk was een afscheidsbijeenkomst voor het personeel door de sector-
directie verboden. Ten Heuvel stelde dat door het organiseren van zo’n bijeenkomst de 
directie van ’t Lloyd zou doen alsof de inrichting wordt gesloten en daarmee zou het 
bevoegd gezag een standpunt innemen dat op de feitelijk ontwikkelingen vooruit loopt. 
Arend Pelman zet echter door, en op 24 februari is er inderdaad een min of meer for-
mele gelegenheid voor het personeel van ’t Lloyd om gezamenlijk hun periode van 
werken in ’t Lloyd af te sluiten. 
 
[75] Op 28 februari brengt de OR een negatief advies uit inzake het sluitingsplan. 
 
[76] Vanaf 11 maart 2005 is het gebouw niet meer toegankelijk voor het personeel van 
de inrichting en op 11 april is de opheffing van RIJ ’t Nieuwe Lloyd formeel een feit. 
Vanaf die datum zijn de medewerkers, die nog niet elders een baan hebben gevonden, 
officieel ‘herplaatsingskandidaat’. 
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6.3 “Ik was blij dat ik het druk had” 
 
Ik spreek Ramon Serrio voor het eerst in het najaar van 2003 en opnieuw op 19 januari 
2005. De sluiting van ’t Nieuwe Lloyd is dan aanstaande. Er zijn nog dertien jongens in 
de inrichting, waarvan Ramon er drie begeleidt in het kader van het scholings- en 
trainingsprogramma (STP). We drinken koffie in het kantoor van “de ITB” en ik vraag 
Ramon hoe hij erbij zit. 
 
“Ik heb een dubbel gevoel,” antwoord hij. “Eén jaar nu doe ik de ITB-zaken. Ik heb zó 
ontzettend hard gewerkt het afgelopen jaar, om hier de ITB draaiende te houden voor 
de jongens, dat veel van wat hier in de Lloyd is gebeurd niet écht tot me is doorge-
drongen. Ik ben nu echt op. Nu het rustig is geworden, nu ik nog maar drie jongens 
hoef te begeleiden, nu merk ik pas hoe uitgeput ik ben. Vorig jaar januari was ik plots-
klaps met 17 jongens bezig. Ze hadden gezegd: zou jij voorlopig even de ITB voor je 
rekening willen nemen? Ik verwachtte dat het om een paar weken zou gaan. Het zou 
meer dan een jaar worden. Ik werkte 7 dagen per week, moest alles doen: gesprekken 
met de jongens, gesprekken extern, verlofplannen maken, STP-verslagen schrijven 
enzovoort. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt om de weekends te werken, 
maar door de week werkte ik wel vaak tot 7, 8, 9 uur ’s avonds. Ik heb van de zomer 
ook geen vakantie gehad. Ik had twee weken vakantie genomen, maar direct de eerste 
dag werd ik thuis vijf keer gebeld, de tweede dag hetzelfde liedje, en de derde dag 
belde Arend Pelman met de vraag of ik ergens ja of nee op wilde beslissen. Toen ben 
ik de vierde dag maar weer naar de Lloyd gegaan. Officieel is het natuurlijk de verant-
woordelijkheid van de directie dat de zaak hier goed draait, maar ik vóel het als míjn 
verantwoordelijkheid, naar de jongens toe. Ik móet het voor hen goed regelen. Ik heb er 
dus wel zélf voor gekozen om dit jaar zo hard te werken. Nu het rustig is, merk ik dat 
het een zwaar jaar is geweest.” […] 
 
WV: “De ITB is belangrijk voor de jongens en voor ’t Lloyd. Waarom heb je geen hulp 
gekregen van iemand anders?” 
 
Ramon: “De directie wilde niet iemand van binnen op de ITB zetten, dat begrijp ik wel. 
Eerst zou er iemand van De Doggershoek [justitiële jeugdinrichting in Den Helder] 
komen, maar De Doggershoek heeft later afgezegd. Daarna heb ik met iemand van het 
JOC [Jongeren Opvang Centrum, particuliere jeugdinrichting in Amsterdam) een 
gesprek gehad; die wilde bij nader inzien toch ook weer niet. Er zijn nog wat andere 
mensen geweest, maar die moest ik dan constant alles uitleggen, dat schoot niet op. Op 
een gegeven moment kwam er iemand op arbeidstherapeutische basis, een paar uur in 
de week, ik wist niet wanneer wel en wanneer niet, dat is de omgekeerde wereld: je 
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moet er meer tijd insteken dan dat je er door wordt geholpen; daar had ik geen tijd 
voor. Toen heb ik er maar voor gekozen om het zelf te doen.” 
 
WV: “Je hebt je dus een jaar lang ontzettend hard gewerkt, en dan besluit de minister 
in december dat ’t Lloyd dicht moet.” 
 
Ramon: “Ik heb daar een heel dubbel gevoel bij. Ik heb helemaal geen tijd gehad om 
bij die sluiting stil te staan. Vanaf september hebben we natuurlijk al dingen gehoord. 
Die mensen van Berenschot voerden gesprekken met mensen. Toen ging al het verhaal 
dat de Lloyd dicht zou gaan. Mensen vroegen zich af: zou dat serieus zijn? Ik heb er 
eigenlijk geen aandacht aan besteed. Op 15 december was ik er nog steeds niet mentaal 
aan toe, ik had er mentaal niet naartoe geleefd. Ik heb er nog steeds niet echt gevoel bij. 
Een maand geleden heb ik een baan aangeboden gekregen. Ik heb er niet eens op gere-
ageerd. Het stond zo ver van me af.” 
 
WV: “Kun je vertellen over je ervaringen de afgelopen anderhalf jaar? Wat heb je 
meegemaakt?” 
 
Ramon: “Op 12 januari [2004], als ik het me goed herinner, hebben ze me geroepen. 
Jos ter Maat, mijn teamleider, zei: ik ga je wat vragen: de ITB’ers zijn geschorst, wil je 
voorlopig de ITB runnen? Ik was natuurlijk redelijk goed bekend met de gang van 
zaken bij de ITB. Een dag later werden de schorsingen hier in het huis vermeld. Er 
liepen direct veel mensen die boos waren, die vragen hadden. En iedereen wist zeker: 
het gaat om Daan de Groot. Over Lucas en Johnny werd nooit veel gezegd. Op 17 
januari ben ik hier begonnen. Het was toen heel onrustig in de inrichting; er werd veel 
geroddeld, veel gepraat. Op een gegeven moment werd ik met dat conflict geconfron-
teerd. Ik werd door Sjan Lap [kwaliteitsmedewerker in ’t Lloyd, WV] gebeld, die zei; 
je staat op de lijst om bij de commissie te verschijnen. Ik had geen idee waarover het 
ging. Het overviel me. Het ging heel naar. Dat was dus die integriteitscommissie die 
hier in het huis was. “Je bent als ambtenaar verplicht te verschijnen en een verklaring 
af te leggen,” zeiden ze aan het begin van dat gesprek; ik wist nog altijd niet waarover 
het ging. Het bleek alleen om Daan de Groot te gaan. Het duurde ongeveer twee uur. 
Ze stelden vragen over mijn samenwerking met Daan de Groot en dezelfde dag nog 
moest ik tekenen voor het verslag.” 
 
WV: “Heb je het verslag van die commissie gelezen?” 
 
Ramon: “Nee, dat heb ik niet gekregen, maar Daan de Groot heeft wel alles gelezen 
wat mensen hebben verklaard over hem. Dat is toch wel vervelend. Daarna heb ik 
mijzelf onbewust, of eigenlijk ook wel bewust, opgesloten in dit kantoor. De spanning 
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in de inrichting nam toe. Ik merkte dat de mensen, die kennelijk achter Daan de Groot 
stonden, niet meer met me spraken of zich anders gingen gedragen naar mij. Ik kreeg 
een telefoontje van de ITB’ers, die toen geschorst thuis zaten en zeiden dat ze waren 
gebeld door collega’s, die hadden gezegd dat ik hen bezwaard maakte. Ik merkte dat 
het personeel langzaam verdeeld raakte. Je moest gaan opletten wat je zei en hoe je het 
zei en tegen wie. Heel vervelend, heel naar. Daar had ik ook geen tijd voor.” 
 
WV: “Wat merkte je nog meer? Veranderde er iets op de groepen of elders in de 
inrichting?” 
 
Ramon: “De groepen gingen sterk achteruit. Ik merkte dat het duidelijkst in unit 1, 
omdat ik daarmee ’t meest moet samenwerken, maar het gold ook voor andere units. 
Mensen hielden zich bezig met kletsen en zo en niet meer met hun werk. Mensen 
gingen zich gemakkelijker ziek melden. Ze stonden ook meer onder druk. Ik merkte dat 
bepaalde mensen niets meer tegen mij zeiden. Gelukkig had ik veel afspraken buiten 
het huis. Ik was blij dat ik het druk had; dan wist en hoorde ik tenminste niets en 
hoefde ik ook nergens een reactie op te geven. Er werd wel gezegd dat ik de kant van 
de directie had gekozen. Zo werd er van alles gezegd. Op een gegeven moment dacht 
ik: ik hoef me toch niet te verantwoorden! Ik ben Daan de Groot een keer tegenge-
komen, hier in het huis. Hij probeerde naar mij toe heel gewoon te doen, zei ook nog: 
ik ben blij dat jij de ITB doet. Ik hoefde natuurlijk geen instemming van hem te krij-
gen, maar het was wel prettig dat het geen vervelende confrontatie was.” 
 
WV: “En verder?” 
 
Ramon: “Ik vond het prettig dat ik mijn eigen werk had, hier met de ITB. De units 
gingen snel achteruit. Mensen deden vaak hun werk niet meer. Er was ook jaloezie naar 
mij. En ik heb veel tegenwerking gehad. Als ik bijvoorbeeld proefverlof had geregeld 
dan gingen ze op zoek naar foutjes die ik misschien had gemaakt. Als er iets was, dan 
gingen mensen niet naar mij om dat te bespreken, maar gelijk naar Ron Stoit [het sec-
torhoofd, WV] – die ging daar gelukkig nooit op in – of naar Arend Pelman. ’t Hele 
Lloyd ging naar twee kanten staan. Mensen waren niet meer sociaal, niet meer collegi-
aal. Ik kan zelf veel hebben, maar ik vond het heel vervelend dat mensen de jóngens 
gingen tegenwerken om míj te dwarsbomen. Het kwam bijvoorbeeld voor dat een 
jongen 5 minuten te laat terug kwam van proefverlof en dan ging de groepsleiding er 
een probleem van maken, dan moest ie volgens hen uit de ITB gehaald worden. Bij dat 
soort dingen gaat het over de rug van de jongens, dat raakte mij, dat gaat te ver, die 
jongens kunnen niet voor zichzelf oESomen. Dat alles werd nog sterker vanaf het 
moment dat het Berenschot-onderzoek plaatsvond. Toen werden de mensen onzeker, 
bang, en werd er helemaal niet meer gewerkt.” 
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WV: “Op 1 november zijn de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd in de sport-
zaal.” 
 
Ramon: “Toen ben ik wél heel boos geworden op de directie en op Den Haag, het hele 
gedoe. Ik vond dat ze teveel onnodige onrust in de Lloyd hadden gezaaid. Iedereen was 
opgeroepen, eerst voor die commissie en toen voor dat onderzoek. En bij die presenta-
tie in de sportzaal wisten ze zogenaamd nog steeds niet wat ze zouden doen. Ze wisten 
het natuurlijk precies, dat wist iedereen, maar toch moest men onrust zaaien met die 
hele poppenkast. Zeg dan niets totdat je klaar bent met je besluit. Ik vond dat er een 
spelletje werd gespeeld. Ik vind: zo ga je niet met mensen om! Ik had er geen prettig 
gevoel bij, maar ik trok me steeds terug in m’n werk.” 
 
WV: “Je vindt dat de gang van zaken niet deugt. Begrijp je het besluit, inhoudelijk 
gezien?” 
 
Ramon: “Mijn theorie is: het gaat om Daan de Groot. Die moest er uit, en de enige 
manier om De Groot uit de Lloyd te krijgen is de Lloyd te sluiten en te eisen dat ieder-
een opnieuw moet solliciteren; dan kunnen ze kiezen wie ze wel en wie ze niet aanne-
men, want anders kun je iemand niet ontslaan. Zo denk ik er nog steeds over. Ze 
hebben gewoon niet aan de andere mensen gedacht; het gaat om Daan de Groot.” 
 
WV: “Een hele inrichting sluiten vanwege één man? Is dat niet bizar? En dat nog wel 
in een situatie van capaciteitsgebrek. Volgens DJI zijn er ook andere redenen, zoals 
inefficiëntie.” 
 
Ramon: “Ik denk dat het om Daan de Groot gaat, en zo denken de meeste mensen er 
over. Het kan niet gaan om het ziekteverzuim, want daar kun je iets aan doen. Dat de 
Lloyd te klein zou zijn is ook geen argument, want dan kun je uitbreiden, daar waren 
zelfs concrete plannen voor. Het gaat puur om De Groot, en ik vind het jammer dat 
daarom het hele huis dicht moet; daar ben ik ook boos over.” 
 
WV: “Als de top van DJI ’t Lloyd sowieso had willen sluiten, waarom zouden ze dat 
besluit dan niet al drie jaar geleden hebben genomen? Dat had veel geld en veel gedoe 
gescheeld.” 
 
Ramon: “Volgens mij heeft de OR daar toen een stokje voor gestoken. Zo lang ik hier 
werk runt de OR hier de boel.” 
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We halen koffie in de kantine. Een paar maanden geleden zijn daar in het glazen dak 
een aantal ramen geplaatst, die geopend kunnen worden en zich weer automatisch 
sluiten als het gaat regenen. Ramon vertelt dat in december nog een klimaatbeheer-
singssysteem in het gehele gebouw is geïnstalleerd. Verder heeft de sportzaal nieuwe 
deuren gekregen en is het afgelopen jaar het gebouw van buiten en van binnen opnieuw 
geschilderd. 
 
Ramon: “Door dat soort dingen geef je het personeel een dubbel gevoel. Er is veel 
wantrouwen onder het personeel. Je hoort veel mensen zeggen: Den Haag weet meer! 
Mensen voelen zich in de maling genomen, belazerd. Je kreeg dat mensen gingen spe-
culeren en fantaseren over wat Den Haag zou gaan doen. Ik denk: wees eerlijk! Ik kan 
begrijpen dat er iets moet gebeuren met de OR, met Daan de Groot, maar het is niet 
nodig dat dat ten koste gaat van de jongens en van het personeel. Van het geld dat de 
afgelopen jaren is uitgegeven aan advocaten en dergelijke had je de Lloyd kunnen uit-
breiden.” 
 
WV: “Is het personeel van ’t Lloyd het afgelopen jaar voor zichzelf opgekomen? Zijn 
er krachten gemobiliseerd, los van Daan de Groot of Pim van Rijsenburg? Zijn er bij-
voorbeeld personeelsleden geweest die zich rechtstreeks tot de top van DJI hebben 
gewend?” 
 
Ramon: “Een paar keer is een groepje van acht tot tien mensen naar Den Haag gegaan. 
Door boven werd dat gezien als een actie tegen Daan de Groot. 
[...] 
Gister sprak ik een collega. Ze zei tegen me: weet jij nog wat je zei toen Pim in de 
Lloyd kwam? Ik moest even denken, maar ik wist het nog wel. Ik had toen gezegd: 
Den Haag heeft Pim naar binnen gehaald, want er moet hier wat gebeuren; hij moet de 
boel schoonvegen. Op dat moment wist op de units niemand wat er zou gaan gebeuren. 
Nu zijn veel collega’s persoonlijk boos naar Pim. De boosheid, frustratie en teleurstel-
ling kan ik wel begrijpen naar de directie toe, maar ik ben niet boos op Pim persoon-
lijk. Hij moest ook zijn werk doen. Ik vind het wel vervelend dat het ten koste gaat van 
heel veel mensen. Er bestaat, daar blijf ik bij, voor die sluiting geen andere reden dan 
de OR en Daan de Groot. Het is gemakkelijker om 110 mensen te ontslaan dan één of 
een paar. Ik heb geprobeerd om mijn gevoel daarover weg te drukken, maar nu ik er 
met jou over praat komt het naar boven. Het ergst vind ik het voor de jongens. En hier 
in Amsterdam is toch een inrichting als de Lloyd nodig, dus waar slaat die sluiting op? 
Ik heb hier nog een jongen, die hier in de Bijlmer op school zit. Die wordt overge-
plaatst naar Lelystad. Hoe gaat dat verder met hem? Dat raakt me wel. Daar word ik 
geëmotioneerd van.” 
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Dezer dagen houden medewerkers van het Bureau Bevordering Arbeidsparticipatie 
(BBA) van DJI intakegesprekken met personeelsleden van ’t Lloyd. Dit bureau is door 
DJI opgezet ter bevordering van reïntegratie, herplaatsing en mobiliteit van DJI-mede-
werkers. Ramon laat een fraai vormgegeven brochure over het BBA zien, terwijl hij 
zegt: 
“Ik weet niet hoe dit verder zal gaan, maar ik heb er weinig vertrouwen in. Het is eng, 
want Den Haag gaat geen aandacht schenken aan het personeel van de Lloyd. Ik ben 
bang dat ik word weggezet in de Bijlmerbajes of iets dergelijks. Daar heb ik geen zin 
in. Ik heb HBO-SPH gedaan; ik heb met autistische jongeren gewerkt, in de psychiatrie 
gewerkt, en in Londen meegeholpen aan een project om straatjongeren uit de crimina-
liteit te houden. Ik wil met jongeren werken. Daar ben ik goed in.” 
Hij vertelt hoe een aantal van ‘zijn’ jongens afgelopen herfst voor het eerst van hun 
leven in een museum kwamen: 
“In oktober hadden de jongens, die in de nachtdetentie zaten, natuurlijk schoolvakantie. 
Ik heb toen, dat vond ik heel goed, van de directie toestemming gekregen om iets leuks 
met ze te gaan doen. Ik had een programma voor de hele week gemaakt: Artis, Anne 
Frankhuis, samen koken, Tropenmuseum, enzovoort. Ze moesten apart intekenen per 
onderdeel. Ze moeten ook leren keuzes te maken en vooral dat áls ze een keuze hebben 
gemaakt dat ze dan achter die keuze blijven staan. Eigenlijk toch nog tot mijn verba-
zing waren ze ontzettend enthousiast over al die uitstapjes. Uit het Tropeninstituut kon 
ik ze bijna niet meer weg krijgen, we móesten echt gaan, maar ze waren eigenlijk té 
geboeid om weg te gaan. Sommigen van hen waren nog nooit in een museum 
geweest.” 
 
 

6.4 “Het verloop van zo’n opdracht is niet uit te leggen” 
 
Kort na mijn tweede gesprek met Ramon Serrio, dat ik in de vorige paragraaf groten-
deels heb weergegeven, spreek ik ook voor de tweede maal met Erik Stolp, directeur 
van interim management bureau S&V, die eind 2001 op verzoek van de sectordirecteur 
JJI van DJI op zoek ging naar geschikte kandidaten voor het tijdelijk vervullen van de 
functie van algemeen directeur van ’t Nieuwe Lloyd en die, na de selectie van Pim van 
Rijsenburg, de ‘klus’ aannam. Terwijl we na afloop van het gesprek zijn kamer uitlo-
pen, verzucht Stolp: 
 

“Het verloop van zo’n opdracht is ook niet uit te leggen aan iemand die er niet 
bij is geweest. Het proces gedurende die drie jaar is zo ontzettend gecompli-
ceerd. Nu zit er sinds een maand een nieuwe hoofddirecteur DJI. Het is onmoge-
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lijk dat je aan zo’n man kan overbrengen waarom het is gegaan zoals het is 
gegaan.” 

 
Eerder in hetzelfde gesprek legde Stolp uit waarom en hoe hij verantwoordelijkheid 
kan nemen voor zo’n gecompliceerd en kennelijk onverklaarbaar proces: 
 

WV: “Je zegt eigenlijk, in mijn woorden: niemand kon dit proces goed besturen 
of regisseren. Daarvoor zijn er teveel spelers met verschillende belangen, die, al 
dan niet bedoeld, invloed uitoefenen op de loop van het proces. Bovendien 
bestaat dé casus eigenlijk niet; wat bestaat is een gevarieerde verzameling inter-
pretaties van ‘de casus’. Dat maakt je als interim manager en als interim 
management bureau toch heel kwetsbaar: je loopt het risico dat je wordt geasso-
cieerd met de interpretaties van uitkomsten van een proces, dat jij noch je 
opdrachtgever hebt kunnen besturen.” 
 
ES: “Dat valt wel mee. Kijk, Pim wordt nu te veel geassocieerd met het Nieuwe 
Lloyd, een nieuwe opdracht bij DJI zal voor hem niet meer komen. Maar buiten 
DJI is de casus toch nauwelijks  bekend, dus hij zal er weinig nadeel van onder-
vinden. Wat ons bureau betreft: de top van DJI weet maar al te goed dat dit een 
heel moeilijke en schier onmogelijke opdracht was, en dat een interim manage-
ment bureau beperkte sturingsmogelijkheden heeft in zo’n proces. Ik bespreek de 
voortgang regelmatig met de opdrachtgever, zodat we op één lijn zitten, dat is 
belangrijk. We wisten ook van tevoren dat de opdracht een groot afbreukrisico 
had. Wilmink heeft destijds volstrekt helder gemaakt dat de OR een groot pro-
bleem was in deze opdracht. Pim mocht zelfs eerst de inrichting niet eens in. Ik 
heb, nu achteraf, geen moeite om achter het verloop van de opdracht te staan.” 
 
(Conversatie met Erik Stolp (actor P) d.d. 3 februari 2005, cursivering WV) 

 
Wat mij in deze uitspraken opvalt is in de eerste plaats dat Stolp op geen enkele manier 
nut of noodzaak van professioneel handelen en professionele verantwoording benoemt. 
Complexiteit en meerduidigheid van de casus zijn voor hem klaarblijkelijk commerci-
ële issues. In de tweede plaats is opvallend dat hij onthult dat hij, denkend vanuit zijn 
commerciële belang, zorgt dat hij de voortgang van de opdracht regelmatig met de 
opdrachtgever bespreekt, “zodat we op één lijn zitten.” Is hier sprake van professionele 
onafhankelijkheid? Of gaat het er in zo’n complexe opdracht voor Stolp primair om het 
met de opdrachtgever eens te zijn – met het oog op het verwerven van nieuwe 
opdrachten? 
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Is het inderdaad, zoals Stolp stelt, onmogelijk om te verhelderen waarom het is gegaan 
zoals het is gegaan? Of is het – met het oog op de relatie tussen S&V en het ministerie 
van Justitie – in het belang van S&V om het verloop van de opdracht niet te analyse-
ren? Is het misschien wel zo handig voor de direct verantwoordelijke actoren om de 
casus te versluieren, zodat ieder de gang van zaken naar eigen behoefte kan uitleggen?      
 
In maart 2005 spreek ik met Pim van Rijsenburg en ik vraag hem onder meer: 

 
WV: “Is er een evaluatie afgesproken, dus een terugblik om met elkaar te expli-
citeren wat je is overkomen, hoe dat zo is gekomen, eventueel een professionele 
waardering en het inventariseren van wat er van deze opdracht kan worden 
geleerd door opdrachtgever, bureau en jou?” 
 
PvR: “Nee, zoiets is niet afgesproken. [Stilte] Daar is wel een verklaring voor. Ik 
denk dat bij alle betrokkenen een zekere vermoeidheid is ontstaan. Zelfs Van der 
Heiden [HDJI m.i.v. 1 januari 2005, WV], die net nieuw is, heeft in januari in 
verband met de sluiting van ’t Lloyd dagenlang op eieren moeten lopen met 
bonden en superieuren. Ik heb het gevoel dat niemand er trek in heeft, hoe juist 
het professioneel bezien ook zou zijn. Ik heb nu geen behoefte om nogmaals met 
Tom ten Heuvel te gaan reflecteren. En Erik Stolp is iemand die rechttoe-recht-
aan is; hij heeft een commercieel belang, hij heeft er geen belang bij. Dus ik cal-
culeer ook in hoe Erik Stolp er in zit, en dan ga ik zo’n exercitie niet forceren.” 
 
(conversatie met actor A d.d. 15 maart 2005, cursivering WV) 

 
Aan de zijde van de klant, DJI, worden evaluatie en verantwoording voorts bemoeilijkt 
doordat de voor de opdracht(verlening) verantwoordelijke managers gedurende het 
verloop van de opdracht nieuwe functies gaan vervullen en worden opgevolgd door 
managers die tot dan toe niet (direct) betrokken waren bij de casus. Sectordirecteur JJI 
Wilmink krijgt per 1 januari 2003 een functie buiten DJI. Hoofddirecteur DJI Peters 
verhuist enkele maanden voor de sluiting van ’t Nieuwe Lloyd naar de Rijksgebou-
wendienst. Niemand kan en wil verantwoordelijkheid nemen voor het gehele traject. 
 
Zo eindigt de casus ’t Nieuwe Lloyd voorlopig zonder evaluatie en verantwoording 
door de drie direct verantwoordelijke actoren – DJI, S&V en interim manager Van 
Rijsenburg. In de volgende paragrafen en hoofdstukken presenteer ik mijn eigen 
inscriptie van de casus op basis van gesprekken met actoren, analyse van documenten 
en het verloop van gebeurtenissen, zoals hiervoor samengevat. 
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6.5 Hoe het oplossen van het verkeerde probleem een 
onoplosbaar probleem wordt 

 
De opeenvolging van gebeurtenissen en handelingen gedurende de periode van interim 
management in ’t Nieuwe Lloyd overziende, is het niet eenvoudig om onderscheid te 
maken tussen ‘symptomen (van problemen)’ en ‘eigenlijke problemen’ en tussen ‘pro-
blemen’ en ‘oplossingen’. Wie bepalen wat ‘echte’ problemen zijn? En hoe creëren 
actoren op basis van bepaalde (gedeelde?) probleemdefinities in interactie ‘oplossin-
gen’ – of een herhaling van zetten, zoals in een game without end?66 En misschien: hoe 
creëren actoren ‘oplossingen’ en definiëren er dan de ‘problemen’ bij? En ook: hoe 
geraken actoren tot een interpretatie van wat hen is overkomen, waardoor een bepaalde 
‘oplossing’ zich op vanzelfsprekende wijze aan hen voordoet? 
 
Aan dergelijke vragen ligt het inzicht ten grondslag dat problemen een categorie inter-
pretaties zijn met specifieke kenmerken. Van Dijk (1989) heeft, voortbouwend op met 
name het werk van Weick, deze specifieke kenmerken van problemen als interpretaties 
als volgt beschreven:67 
 

“Een probleem is geworteld in onbehagen. Onbehagen is een ervaring, geen 
interpretatie. Onbehagen kan aanleiding geven tot de start van een interpreta-
tieve activiteit. In algemene zin is onbehagen geworteld in de ervaring van 
spanning tussen actor en geënacteerde omgeving. 
De speciale interpretatieve activiteit, die de actor op grond van ervaren onbe-
hagen onderneemt, noemen we problematiseren. In het problematiseren con-
strueert de actor zich een beeld van een bestaande toestand en een gewenste 
toestand. Tussen deze toestanden bestaat een spanning die als ‘benoemd onbe-
hagen’ kan worden aangeduid. De benoemde spanning tussen twee toestand-
definities kan worden opgevat als een geënacteerd verschil, dat vervolgens hun 
aandacht richt en daarmee bepaalt welke porties van de enacteerbare omgeving 
de input voor het organiseerproces vormen. 
[…] 

                                                        
66 Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet: “A system which may run through all its possible internal 
changes (no matter how many there are) without effecting a systemic change, i.e. a second-order 
change, is said to be caught in a Game Without End” (Watzlawick et al., 1974: 22). Het 
vraagstuk is uitvoerig beschreven in: Watzlawick et al., 1967: 232-236. 
67 In hoofdstuk 2 van deze studie heb ik, mij baserend op met name het werk van Watzlawick et 
al. (1974), het conceptuele onderscheid tussen eerste en tweede orde verandering uiteengezet. 
Men bedenke bij lezing van de navolgende citaten van Van Dijk dat een probleem (als 
interpretatie) voor actoren aanleiding kan zijn tot eerste dan wel tweede orde verandering. Van 
Dijk spreekt overigens van “probleemoplossen” respectievelijk “veranderen” (1989: 86). 
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Deze benadering van het begrip ‘probleem’ impliceert in de eerste plaats dat 
problemen niet worden ervaren, maar worden gemaakt en dat zij altijd op een 
andere manier kunnen worden gemaakt. […] 
Een tweede gevolg van de opvatting dat problemen speciale interpretaties zijn 
is dat problemen en hun oplossingen in principe aan dezelfde causale kaarten 
ontspringen. […] Een probleem bevat en begrenst op deze manier in eerste 
aanleg zijn eigen oplossingsmogelijkheden. Indien actoren een probleem plaat-
sen in de context van een andere causale kaart of met betrekking tot het pro-
bleem een nieuwe kaart ontwikkelen, herdefiniëren actoren daarmee de ele-
menten van het probleem (de toestandsdefinities). 
Een derde implicatie is dat problemen producten van het organiseren zijn. Dit 
staat haaks op de opvatting dat problemen dóór het organiseren zouden ont-
staan of erdoor zouden worden opgelost. 
Actoren construeren problemen binnen dezelfde organiseerprocessen waarbin-
nen zij problemen oplossen. 
[…] 
Daarom bergt elk probleem de vooronderstelling in zich, dat het inde termen 
waarin het is gegoten, kan worden opgelost. Dit impliceert dat wijzigingen, die 
niet in termen van de gehanteerde causale kaart kunnen worden begrepen niet 
onmiddellijk als ‘oplossingen’ voor het probleem herkend kunnen worden” 
(Van Dijk, 1989: 61-63). 

 
Met behulp van deze conceptualisering van problemen als interpretaties, die een nadere 
uitwerking is van het sociaal constructivistische perspectief op organiseren, beschou-
wen we nu de gebeurtenissen en handelingen gedurende de periode van interim 
management in ’t Nieuwe Lloyd. 
  
“If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & 
Thomas, 1928: 571-572). Uitgaande van dit inzicht, probeer ik in deze paragraaf – in 
een poging om een eerste inscriptie van de gebeurtenissen tussen 2001 en 2005 te 
maken, en zodoende bovenstaande vragen over het problematiseren te beantwoorden – 
reële situaties te duiden als consequenties van, in interactie tot stand gekomen, inter-
pretaties of definities van ‘de werkelijkheid’. Ik tracht de casus als sociale constructie 
te begrijpen door in tegen-chronologische richting te redeneren – ik speel gedeelten van 
de film terug: 
 
De sluiting en opheffing van RIJ ’t Nieuwe Lloyd is de facto onafwendbaar wanneer de 
minister van Justitie op 15 december 2004 een brief aan de Tweede Kamer stuurt, 
waarin hij zijn besluit kenbaar maakt om RIJ ’t Nieuwe Lloyd op korte termijn te slui-
ten – stap [67]. 
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Op dat moment is ’t Nieuwe Lloyd feitelijk al half gesloten. Door personeelsgebrek – 
het ziekteverzuim is opgelopen tot 40%, veel personeelsleden hebben het hoofd in de 
schoot geworpen, ze voelen zich door “Den Haag” verraden, nochtans blijven de 
meeste medewerkers, zoals Ramon Serrio, naar hun werk komen – moesten in de loop 
van november en december 2004 drie van de zes units aan de capaciteit worden ont-
trokken. Deze situatie heeft het besluit van de minister allicht vergemakkelijkt.   
 
De onderbouwing voor zijn politieke besluit van de minister van Justitie is beschikbaar 
gemaakt door middel van het eindrapport van adviesbureau Berenschot, gedateerd 27 
oktober 2004 en op 1 november 2004 publiek gemaakt, waarin de minister wordt gead-
viseerd om ’t Nieuwe Lloyd op te heffen – stap [62]. Het kwetst veel personeelsleden 
van ’t Nieuwe Lloyd dat geen enkele verantwoordelijke functionaris van het DJI-
hoofdkantoor het eindrapport van Berenschot komt toelichten in Amsterdam; daarmee 
draagt de top van DJI, bedoeld of onbedoeld, bij aan het hoge ziekteverzuim in de 
inrichting en aan de sluiting van units in november en december.   
 
Het advies van Berenschot om ’t Nieuwe Lloyd op te heffen is noodzakelijk om het 
gelijkluidende “mentale” besluit van de ambtelijke top van DJI – stap [50] – te legiti-
meren. Sectordirecteur JJI zegt daarover: 
 

“Tegen de zomer heb ik het besluit genomen dat ’t Lloyd dicht zou moeten, 
dat het zou moeten ophouden te bestaan omdat het samenstel van mensen, 
gegroeide praktijken, cultuur, leiderschap, gebouw, geschiedenis e.d. zodanig 
ziek en rot is dat het niet meer kan worden hersteld. 68 Nadat ik mentaal dat 
besluit had genomen heeft het in de eerste plaats nog een tijdje geduurd voor-
dat een extern bureau dat besluit kon valideren. Ik had zo’n bureau nodig om 
mijn besluit extern te legitimeren. Er is dan eerst een aanbestedingsprocedure, 
uiteindelijk is Berenschot uitgekozen om dat onderzoek uit te voeren. Wij 
hebben zogezegd wel de vinger aan de pols gehouden, en in het najaar heeft 
Berenschot dan een advies uitgebracht dat ons goed van pas kwam. Dan is de 
vraag: wie neemt dat besluit om ’t Lloyd te sluiten? Kijkend naar het functio-
neren van de medezeggenschap hebben we toen besloten dat besluit te laten 
nemen door de minister, omdat bij zo’n politiek besluit het parlement contro-
leert en de medezeggenschap buiten spel staat. Zou ik dat besluit hebben 
genomen – gelet op de delegatie van bevoegdheden had dat gekund – dan had 

                                                        
68 Deze conclusie wordt gedeeld, en mogelijk influisterd, door Peters, de hoofddirecteur DJI: 
“De OR in ’t Lloyd is tot op de dag van vandaag een groot probleem gebleven. Ga na: als zelfs 
iemand als Pim van Rijsenburg zich er op stukloopt, dan is het echt niet te redden. Dat heb ik op 
een gegeven moment, in het voorjaar van vorig jaar ook tegen Tom ten Heuvel gezegd.” 
(Michiel Peters, HDJI, op 7 jnui 2005) 
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ik krachtens de WOR daarover in overleg moeten treden met de OR van ’t 
Lloyd; dat zou natuurlijk een heiloze weg worden. Het was in december ook 
plausibel om de minister dat besluit te laten nemen in verband met aanhou-
dende geluiden van de Commissie van Toezicht en de RSJ, die erop wezen dat 
de situatie in ’t Lloyd onverantwoord was.” 
(sectordirecteur JJI Tom ten Heuvel op 21 januari 2005) 

 
Bovenstaande reconstructie toont dat de ambtelijke top van DJI vanaf het voorjaar tot 
aan het einde van 2004 een effectieve regie voert over het proces dat leidt tot de ophef-
fing van ’t Nieuwe Lloyd. Dit gecontroleerde proces begint met de conclusie, begin 
mei 2004 getrokken door de DJI-top, dat ’t Nieuwe Lloyd moet ophouden te bestaan – 
stap [50]. 
 
Dat is een conclusie die in verband met ’t Nieuwe Lloyd nog niet eerder is vernomen. 
Men bedenke dat DJI rond de jaarwisseling 2003/2004 een nieuwe algemeen directeur 
als opvolger van Pim van Rijsenburg had geselecteerd. En in november 2003 was nog 
de algemene opinie dat ’t Nieuwe Lloyd er, mede door de inspanningen van interim 
directeur Van Rijsenburg, goed voor stond, althans veel beter dan in januari 2002, toen 
Van Rijsenburg aantrad. Wat heeft gezorgd voor het voortschrijdend inzicht bij de top 
van DJI? Met andere woorden, hoe kunnen we de totstandkoming van de conclusie (of 
het mentale besluit) dat ’t Nieuwe Lloyd zou moeten worden opgeheven – stap [50] – 
begrijpen? 
 
Mijn antwoord op deze vraag, dat ik hieronder beargumenteer met verwijzing naar 
mijn analyse in de voorgaande hoofdstukken, luidt dat de drie hoofdverantwoordelijke 
actoren in deze interventiecasus, namelijk de opdrachtgever (de sectordirecteur JJI en 
de hoofddirecteur van DJI) en de interim manager en het interim management bureau 
S&V, zich vanaf eind november 2003 richten op het oplossen van een probleem, dat, 
hoewel op zichzelf zeer ernstig, onderdeel is van een meer omvattend systemisch pro-
bleem en dat niet kan worden opgelost binnen de bestaande contexten van ’t Nieuwe 
Lloyd. Omdat actoren, ondanks pogingen daartoe van Van Rijsenburg, er niet toe gera-
ken om de contexten ter discussie te stellen (en aldus de systeemgrenzen voor hun pro-
bleemoplossing op te rekken en tweede orde verandering mogelijk te maken), zijn de 
opeenvolgende zetten van met name de conflictpartijen – Van Rijsenburg c.s. versus 
De Groot c.s. – te typeren als ‘steeds meer van hetzelfde.’ Alle actoren in en rond ’t 
Nieuwe Lloyd raken gevangen in een game without end (Watzlawick, 1974: 22): een 
eindeloze escalatie van een embedded dysfunctioneel conflict. De gekozen oplossings-
benadering wordt een onoplosbaar probleem. Zo creëren actoren zelf een negatieve 
spiraal, die DJI alleen nog kan beëindigen door via een ministerieel besluit ’t Nieuwe 
Lloyd als geheel op te heffen.   
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Ik adstrueer mijn stelling dat vanaf eind november 2003 het oplossen van het verkeerde 
probleem een onoplosbaar probleem werd. Wat is er gebeurt en hoe kunnen we de 
opeenvolgende gebeurtenissen duiden?  
 
We gaan terug naar 16 oktober 2003. In een wegrestaurant nabij Nieuwegein heb ik 
een lang gesprek met Pim van Rijsenburg. Een paar dagen later stuur ik hem een brief, 
waarin ik, grotendeels in de vorm van citaten, verslag doe van dat gesprek en hem uit-
nodig om te reageren op enige vervolgvragen.69 Op 2 november ontvang ik zijn reactie.  
Ik citeer hier uit de brief inclusief mijn vervolgvragen en Van Rijsenburgs reacties: 
 

[WV:] “Je vertelde in dit verband over je recente initiatief om 25 cellen bij te 
gaan bouwen: 
[PvR:] “Dezer dagen moet ik de begroting voor 2004 indienen. De afgelopen 
weken heb ik dus nagedacht over mogelijkheden om de exploitatie te verbete-
ren, althans op de langere termijn. Ik heb besluiten om een serieuze poging te 
doen om 25 cellen bij te bouwen, namelijk door de capaciteit van de uit-
stroomunit te verdubbelen. Dat zijn dus plaatsen voor jongens die een groot 
deel van de tijd al buiten de inrichting naar school gaan of werken. Wij zijn 
succesvol in dergelijke uitplaatsingen. Bedrijfsmatig zou zo’n verdubbeling 
van de uitstroomunit om meerdere redenen interessant zijn. Ten eerste leidt het 
tot minder overheadkosten per plaats, aangezien ’t Lloyd nog ruim onder de 
minimale schaalgrootte van 120 plaatsen zit. Ten tweede kunnen we voor der-
gelijke uitplaatstrajecten ESF-subsidies ontvangen. Ten derde: omdat de jon-
gens vaak een groot deel van de dag buiten de inrichting zijn hoeven er vol-
gens mij gemiddeld relatief weinig groepsleiders te zijn: ’s ochtends vroeg zijn 
er groepsleiders nodig, overdag niet en dan vanaf een uur of 5 weer wel. Toen 
ik dat laatste inbracht in een gesprek met medewerkers, was de reflex ogen-
blikkelijk: er moeten gewoon de hele dag groepsleiders zijn, want anders krij-
gen we gebroken diensten en dat is in strijd met de regels. Het is verbluffend 
hoe snel men zich op het standpunt stelt dat die verandering onmogelijk zou 
zijn. Daarbij worden dan ook nog argumenten met betrekking tot de veiligheid 

                                                        
69 Zoals beschreven in § 2.8, is het invoegen van vervolgvragen in een interviewverslag een 
manier om tot verdiepende inzichten te komen wat betreft de mental maps van de 
gesprekspartner. De actor, in casu Pim van Rijsenburg, wordt uitgenodigd om nader te 
reflecteren en zodoende zijn wijze van interpreteren en construeren verder te onthullen. Deze, in 
interactie tussen onderzoeker en geïnterviewde ontwikkelde, zienswijzen kunnen vervolgens 
door de actor worden gebruikt in zijn handelen buiten de interviewcontext. Tenslotte is ook het 
responsive interview onderdeel van het proces van sociale constructie.   
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naar voren gebracht. Veiligheid wordt altijd gebruikt als een criterium voor 
wat wel of niet kan.” 
 
[Vervolgvraag WV:] Pim, ik ben benieuwd hoe dit verder gaat […]. Als het 
mogelijk zou zijn om deze kwestie te volgen – als een soort casus binnen de 
casus dus – dan zou dat wellicht veel inzicht kunnen geven in de interactie 
interim manager – klantsysteem. Zou je me op de één of andere manier kunnen 
laten meekijken? 
 
Reactie PvR: Ja, dat is prima. In het kader van de lobby voor ’t Lloyd heb ik 
intussen een bezoek gebracht aan de gemeente Amsterdam, projectleider 
Harde Kern. Deze instantie heeft behoefte aan dit “product”(ex-gedetineerden 
met een baan). Job Cohen zou tezijnertijd voor ’t Lloyd een goed woordje 
kunnen doen  in Den Haag. Binnenkort ga ik praten met de bazen van de 
kinderrechters en het OM, om te maken dat er meer jongens door hen 
“geplaatst” worden in ’t Lloyd. 
  
[…] 
 
[WV:] Ik vroeg je wat naar jouw inzicht in ’t Lloyd het mechanisme is dat er 
voor zorgt dat er onvoldoende organisatieontwikkeling plaatsvindt, dat pro-
blemen niet worden opgelost of dat conflicten niet functioneel worden gehan-
teerd. 
 
Reactie PvR: Pas op, nu stel je iets, dat in elk geval met mijn beeld niet klopt. 
Hoezo onvoldoende organisatie-ontwikkeling, hoezo geen problemen worden 
opgelost, hoezo conflicten niet functioneel worden opgelost? Ik vind dit alle-
maal wel erg absoluut gesteld. Ik kan toch een aardig lijstje produceren waar-
uit het omgekeerde van deze drie aspecten eveneens blijkt, zeker wanneer het 
gelegd wordt naast de situatie van b.v. twee jaar terug. Zeker, er valt nog veel 
te verbeteren. 
 
[WV:] Je antwoordde, zorgvuldig formulerend: [PvR:] “Het mechanisme is 
volgens mij: als het gezag, dat is de directeur, onvoldoende gestoeld is op X, 
dan ontstaat er ruimte die wordt opgevuld door vriendjespolitiek, intimidatie, 
manipulatie, hetgeen weer leidt tot allerlei ziektesymptomen zoals te hoge 
salarissen en andere gunsten, hoog ziekteverzuim en plichtsverzuim. X is 
daarbij in de eerste plaats integriteit, en daarnaast moet je ook een vent zijn, 
men moet ervaren dat je stevig in je schoenen staat en men moet zien dat je 
geen slappe zak bent ten opzichte van Den Haag. Je zou kunnen zeggen dat de 
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directeur een strenge, doch rechtvaardige vader moet zijn, en als dat niet zo is 
dan gaan vriendjespolitiek, intimidatie en manipulatie woekeren. Ik merk: als 
ik terugneem, dus wanneer ik niet onmiddellijk intervenieer op bepaald 
gedrag, dan zie ik de organisatie direct terugvallen.” 
 
[Vervolgvraag WV:] Als je het mechanisme zó beschrijft dan is de directeur 
het begin van de keten: als ie goed is (en voortdurend, hij mag kennelijk de 
teugels niet laten vieren) dan gaat het de organisatie ook goed, als ie niet goed 
functioneert (niet integer is, zich laat ‘peoplelen’ etcetera) dan wordt de hele 
organisatie een onaangename chaos. Je plaatst dus de directeur in het middel-
punt.  
Je zou óók kunnen zeggen: Hoe slagen die mensen in die organisatie er in om 
zich zo afhankelijk te maken van het functioneren van hun directeur? Waar-
door hebben ze geen zelfreinigend vermogen ontwikkeld? Waarom zijn ze met 
z’n allen zo kwetsbaar dat ze zonder functionerende directeur niet in staat zijn 
om fatsoenlijk en vrolijk de tent te runnen? 
Jij benadrukte daarentegen nog eens: “Het gaat om de positie.” 
En je verbindt de, in jouw optiek, centrale positie van de directeur met de cul-
tuur van Justitie, in het bijzonder DJI, waarin veel belang wordt gehecht aan 
regels en formele hierarchische posities. 
 
Reactie PvR: Als ik dit teruglees, schrik ik aanvankelijk. Het lijkt wel of ik 
mezelf erg in de lucht steek. Vervolgens zie ik dat jij het van de persoon ont-
koppelt en als een patroon beschrijft: Hoe slagen die mensen in die organisa-
tie er in om zich zo afhankelijk te maken van het functioneren van hun direc-
teur? Goeie vraag. Ik denk: 
- het beschreven gedrag geldt niet voor functionarissen als de 

gedragswetenschappers en de jurist 
- voor mij is het lastig om mijzelf geëlimineerd voor te stellen 
- dit gedrag wordt bevestigd en bevorderd doordat de ambtenaar nu een-

maal wordt geacht loyaal te zijn aan de opdrachten van de politiek 
- het gedrag in een PI hangt van regels aan elkaar; voortdurend moet er 

iets door een naasthogere afgezegend worden 
 
[Vervolgvraag WV:] Jouw diagnose leidt dus tot gevolgtrekkingen in termen 
van: zo en zo moet ik acteren (anders ontstaat er ruimte die wordt opgevuld 
enzovoort enzovoort en dan zal mij tenslotte hetzelfde lot treffen als mijn 
voorgangers).    
Heb je, vraag ik me af, ook een strategie om het mechanisme dat je beschrijft 
te veranderen? 
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Reactie PvR: Deze opmerking maakt mij ervan bewust dat het zaak is om in de 
resterende periode van mijn interimschap een aantal verworvenheden geza-
menlijk “vast te stellen” en een aantal conflictpatronen gezamenlijk te ont-
maskeren. 
 
[…] 
 

[WV:] Je zei [over Daan de Groot]:  

[PvR:] “Hij is een straatvechter, hij gebruikt alle hem ter beschikking staande 
middelen, inclusief intimidatie en manipulatie, om zijn zin te krijgen. Daarbij 
gaat het om de belangen van ’t Lloyd, om de belangen van het personeel en 
soms ook om zijn eigen belangen. Hij zorgt er door zijn gedrag voor dat ziek-
makers niet worden opgelost. Onlangs werd ik gealarmeerd door wat zich ken-
nelijk had voorgedaan in een cursus competentiemanagement. In een cursus-
groep zaten behalve Daan de Groot ook het sectorhoofd, de drie afdelings-
hoofden en het hoofd facilitaire zaken. Die laatste was kennelijk tijdens die 
cursus zodanig door Daan de Groot geïntimideerd, dat de trainer na afloop mij 
kwam melden dat volgens haar niet is voldaan aan de condities voor zo’n cur-
sus: te onveilig.” 

[WV:] Je vertelde verder dat jij met Daan de Groot een soort modus vivendi 
hebt ontwikkeld, mede gebaseerd op een zeker wederzijds respect. Je zei:  
[PvR:] “Ik kan ‘m aan, doordat ik integer ben, doordat ik me niet laat intimide-
ren en doordat ik hem te slim af ben. Soms neem ik hem de wind uit de zeilen; 
als het nodig is dan zet ik hem in het openbaar op z’n plek, soms doe ik dat 
met een grapje, soms meer formeel. Ik ben geen straatvechter. Wij gebruiken 
dus verschillende middelen. In ieder geval heb ik manieren om mijzelf staande 
te houden tegenover Daan de Groot en om zijn invloed binnen de organisatie 
te beperken. Structureel helpt het echter niet; dat realiseer ik me naar aanlei-
ding van het relaas van die trainer en naar aanleiding van wat ik nu hoor over 
hoe groepsleiders aankijken tegen het middenmanagement. Misschien heb ik 
dat middenmanagement niet goed ingeschat. Ik spreek natuurlijk niet veel met 
groepsleiders.” 
 
[Vervolgvraag WV:] Jij beschrijft jullie omgang als een soort balancing act 
voor twee leiders. Er is wederzijds respect, over en weer de erkenning dat de 
ander een spel beheerst dat je zelf niet beheerst (of veel minder), de weten-
schap dat de één de ander nodig heeft en vice versa, en er zijn deels gelijke 
belangen. Tegelijkertijd proef ik rivaliteit. Die balancing act moet met zorg, 
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maar ook met een zeker plezier worden gespeeld; het vereist virtuositeit, con-
centratie, aandacht en tijd. Het is ook impression management, vaak ten over-
staan van ‘de troepen’. Als jullie deze act goed opvoeren, dan behoeden jullie 
de organisatie voor een destructief conflict, zou je wellicht kunnen zeggen. 
Anderzijds: wat verandert er nu eigenlijk op die manier? En: ben jij niet in de 
conflict gezogen? Je maakt de relatie directeur – Daan de Groot immers heel 
centraal. Is dat vanuit veranderkundige / interventiekundige optiek handig? 
Ik ben, ook wat dit laatste issue betreft, benieuwd naar jouw gedachten en 
overwegingen. 
 
Reactie PvR: Wilfred, op dit moment heb ik geen tijd meer om dit uit te 
werken. Spontane reactie is wel dat niet Daan de Groot maar Pim van Rijsen-
burg en Arend Pelman de strategische koers van ’t Lloyd bepalen, zowel t.a.v. 
de producten die geleverd worden als de wijze waarop (incl. de inrichting van 
de organisatie).  
Daan de Groot heeft in zoverre hierop een gunstige invloed dat hij m.b.t. de 
positie van ’t Lloyd in het relevante maatschappelijke veld een duidelijk eigen 
opvatting heeft die ook hout snijdt. Zijn opvatting hierover is stimulerend. 
Omdat hij ervan houdt het gevoel te hebben dat hij mee aan de knoppen draait 
zal hij soms middels het leggen van vallen en strikken de directie dwingen om 
met hem rekening te houden. Wordt vervolgd.” 
 
(brief van WV d.d. 19 oktober 2003 aan Pim van Rijsenburg inclusief (in cur-
sief) reacties van Van Rijsenburg d.d. 2 november 2003) 

 
Op 20 oktober, kort na mijn gesprek met Van Rijsenburg in Nieuwegein, spreek ik in ’t 
Nieuwe Lloyd uitvoerig met Daan de Groot. Het gesprek gaat lange tijd over De 
Groots ideeën over de rol van de OR en de GOR, over de ITB en over de wijze waarop 
de top van DJI de jeugdinrichtingen bestuurt.  
In dat verband legt De Groot uit waaarom de OR, begin 2002, bezwaar maakte tegen 
de aanstelling van een interim manager als algemeen directeur ad interim in ’t Nieuwe 
Lloyd: 
 

“Het ging de OR dus niet om de persoon Pim, die kenden we ook nog niet. Wij 
waren tegen een interim manager. Wij vonden dat Den Haag maar eens met de 
billen bloot moest: het moest maar eens expliciet worden dat de oorsprong van 
de problemen op het hoofdkantoor lag. En we kenden de verborgen agenda’s 
niet. Het is duidelijk dat een interim manager altijd een opdracht van de 
opdrachtgever meekrijgt, en omdat hij niet met de organisatie verder hoeft kan 
hij die opdracht zonder scrupules uitvoeren. Daar hadden we geen zin in. Er 
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volgden nare gesprekken tussen de OR en de toenmalige sectordirecteur, die 
niets opleverden. Toen stonden we voor de vraag: moeten we het geschil zover 
opblazen dat we met advocaten verder gaan. Dan zou de interim manager op 
voorhand beschadigd worden, en dat wilden we niet. Zodoende heeft de OR de 
inzet van een interim manager uiteindelijk geaccepteerd.” 
[…] 
Binnen DJI zijn er vrijwel tegelijkertijd drie interim managers als algemeen 
directeur van een rijksjeugdinrichting aan de slag zijn gegaan, allen via het-
zelfde bureau: een mevrouw in De Hunnerberg, over wie het personeel totaal 
ontevreden is, een heer in De Hartelborgt, die al een jaar op het randje loopt, 
en dan Pim, en Pim is een toppertje.” 
 
Ik vraag waarom Daan de Groot vindt dat Pim van Rijsenburg een “toppertje” 
is. 

  
DdG: “Je hebt nogal wat managers en interim managers die binnenkomen met 
een eigen visie, die ze willen invoeren. Dat zijn moeilijke bewegingen voor ’t 
Lloyd. Als je binnenkomt en je jaagt twee mensen uit een hecht netwerk in de 
gordijnen, dan wordt het moeilijk appelen eten. Ik vind dat een manager of 
interim manager eerst het verleden van een organisatie eens moeten leren 
kennen, moeten kijken wat er leeft, met de mensen moeten gaan praten, en dan 
zélf bepalen wat er aan de hand is en wie voor hem interessant zijn. Een goede 
manager moet zelf informatie verzamelen en die op waarde kunnen schatten. 
Pim heeft zijn specifieke opdracht vanuit het hoofdkantoor even geparkeerd. 
Hij is zelf zijn eigen opvattingen gaan ontwikkelen. Hij kan ook emoties van 
zaken onderscheiden.” 

 
WV: “En wat laat deze interim manager straks achter? Wat is zijn erfenis bij ’t 
Nieuwe Lloyd?’ 

 
DdG: “Ten eerste heeft hij personen weer op hun plek gezet. Dat was nodig, 
want doordat er vóór Pim niet effectief leiding was gegeven, waren mensen 
teveel zelf hun werk en hun functie gaan invullen. Pim heeft ontrafeld en ont-
vlochten, waardoor ieder nu weer doet wat ie moet doen. Ten tweede: de OR 
heeft ook vijf stappen terug moeten doen. Als het management van een organi-
satie tekort schiet, dan gaat ook de OR zich met zaken bemoeien, die eigenlijk 
niet op het bordje van de OR horen te liggen. Als het management zijn ver-
antwoordelijkheid niet neemt en de OR niet wordt teruggefloten dan wordt dat 
steeds erger. Pim heeft de OR weer op de plek gezet die bij de OR hoort. Dat 
heeft de OR wel moeilijk gevonden, maar het is goed dat het is gebeurd. 



Hoofdstuk 6 – Interim management: ontwikkelingen vanaf eind 2001     237 
 

 
 

Verder heeft ieder personeelslid inmiddels een functie-informatieformulier en 
een competentieprofiel. Pim heeft ’t Lloyd ook op een andere manier op de 
kaart gezet in Den Haag. Hij heeft laten zien dat we hier geen stelletje rad-
draaiers zijn, dat ’t Lloyd niet wezenlijk anders is dan de andere rijksinrichtin-
gen. En tenslotte heeft Pim de contacten met de ketenpartners verstevigd. 
Vorige directeuren hadden het zo druk met hun hoofd boven water houden, dat 
ze er nooit aan toe waren gekomen om iets te organiseren voorbij de muren 
van ’t Lloyd. Pim is gaan praten met de Raad voor de Kinderbescherming, de 
reclassering, het OM Amsterdam, met Cohen enzovoort.70 
[…]  
Mijn grote zorg is nu dat al die resultaten straks weer vervliegen omdat Den 
Haag niet bereid is om hier een directeur neer te zetten van voldoende niveau. 
Voor het salaris dat staat vermeld in de advertentie van afgelopen zaterdag zul 
je waarschijnlijk geen gekwalificeerde manager kunnen werven.”71 
 
(conversatie met Daan de Groot, o.a. voorzitter van de OR, op 20 oktober 
2003)   

  
Een paar weken later, op 14 november, heb ik in ’t Nieuwe Lloyd een gesprek met Pim 
van Rijsenburg en Arend Pelman, de pedagogisch directeur en plaatsvervangend alge-
meen directeur. Pim van Rijsenburg haalt me op bij de complexbeveiliging; wanneer 
we zijn kamer binnenlopen,  is Arend Pelman daar al aanwezig; hij wendt zich direct 
tot Van Rijsenburg: 
 

“Je moet Daan bellen. Hij is in paniek. Hij vraagt of je vanmiddag nog met 
hem en de accountant wil spreken over de urenregistratie.” 

 

                                                        
70 Ik vroeg me na afloop van het gesprek, in de trein op weg naar huis, af hoe ik deze 
loftuitingen aan het adres van Pim van Rijsenburg zou kunnen duiden. Wilde Daan de Groot dat 
ik ervan overtuigd zou raken dat hij (buitengewoon) positief denkt over Van Rijsenburg? Wilde 
hij laten merken dat hij degene is die, DJI overziende, directeuren evalueert en bepaalt wie “een 
toppertje” is en wie niet? Speculeerde hij er op dat deze loftuitingen via de onderzoeker bij de 
interim directeur, of misschien wel op het hoofdkantoor, terecht zouden komen, en trachtte hij 
zo aan impression management (Goffman, 1959) te doen? Het is allemaal niet onmogelijk, maar 
reflecterend op de toon van zijn woorden en op zijn non-verbale gedrag had ik niet de indruk dat 
Daan de Groot hier een toneelstukje opvoerde.    
71 Men beschouwe deze laatste opmerkingen van De Groot (over het niveau van een te werven 
algemeen directeur)  in het licht van zijn opvattingen over de complexiteit van deze functie, met 
name in verband met de wijze waarop de top van DJI zich vaak in detail met de inrichtingen 
bemoeit; ik verwijs naar de citaten aan het einde van paragraaf 4.2.  In de genoemde advertentie 
werd overigens gewag gemaakt van een salaris van minimaal € 3.339,- en maximaal € 5.565,- 
bruto per maand (schaal 14) bij een 36-urige werkweek. 
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Van Rijsenburg vertelt mij wat er aan de hand is: 
 

“Er is controle vanwege de ESF-gelden. Nederland heeft een trauma op dit 
punt. Nu blijkt meneer De Groot z’n zaakjes niet op orde te hebben. Het is van 
groot belang voor ’t Lloyd, omdat het om ongeveer één zesde van het bedrijf 
gaat.” 

 
Terwijl Pim van Rijsenburg belt met Daan de Groot, vertelt Arend Pelman: 
 

AP: “Nadat Max was binnengekomen ontstond vrij snel een werkbare situatie. 
De OR, die zich lang heeft verzet tegen de komst van een interim manager – 
dat vond men eng – kreeg van de taktisch adviseur het advies: ga in de luwte 
zitten. Dat advies heeft men opgevolgd. Maar de laatste twee maanden zie je 
weer bewegingen, ze willen aftasten hoe het met hun macht zit. Ze, dat wil 
zeggen Daan de Groot en de mensen die om hem heen zitten.” 
PvR: “De invloedsfeer van Daan de Groot is redelijk groot en strekt zich met 
name uit naar de groepsleiders. Hij heeft minder vat op de intelligentia. Hij 
heeft een aantal echte pionnen, van wie hij het één en ander weet en die hij 
gebruikt.” 
AP: “Ze beginnen doorgaans met intimideren en bluffen: dit kun je niet doen 
e.d., maar altijd zonder inhoudelijke onderbouwing. Ze blazen gelijk hoog van 
de toren, dreigen met een advocaat e.d. Als je voet bij stuk houdt, dan komt er 
nooit een advocaat. Dus als puntje bij paaltje komt maken ze hun dreigemen-
ten niet waar.” 
[…] 
PvR: “Ik heb iets toegevoegd aan de spelregels, namelijk dat je ruzie met 
elkaar kunt maken zonder dat het repercussies heeft op betrekkingsniveau. Met 
die nieuwe spelregel kan hij niet overweg.” 
AP: “Als Daan vindt dat de algemeen directeur het niet goed doet, dan gaat hij 
het hem lastig maken. Dan gaat hij op betrekkingsniveau opereren.” 
 
(conversatie met Pim van Rijsenburg en Arend Pelman op 14 november 2003)   

 
Op 8 december 2003 spreek ik opnieuw met Pim van Rijsenburg. Nadat we elkaar 
hebben begroet, steekt hij onmiddellijk van wal, geagiteerd sprekend:  
 

“Sinds tien dagen is de pleuris uitgebroken in ’t Lloyd. Het is oorlog. Ik vertel 
je de hoofdlijnen, als ik op de details zou ingaan dan zitten we hier vanavond 
laat nog. Vanaf september broeit er wat. De OR adviseerde toen negatief op 
mijn voorstel voor samenwerking met PIA [Penitentiaire Inrichting Amster-
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dam, de zogenaamde Bijlmerbajes]. Een onzinnig advies, alleen te verklaren 
vanuit angst om controle kwijt te raken.” 

 
Pim vertelt vervolgens, zichtbaar getergd, dat er de afgelopen weken twee integriteits-
kwesties zijn ontstaan:  
 

“Er zijn twee klachtenprocedures. Ten eerste is er een klaagster, een vrouw uit 
de ITB-unit, die een klacht heeft ingediend betreffende seksuele intimidatie 
door een docent. Die klacht, daarvan geloof ik wel dat die terecht is, maar 
waar het om gaat is dat zij Daan de Groot wilde meenemen als haar raadsman. 
De algemeen directeur heeft een rol in zo’n procedure en ik heb haar vriende-
lijk duidelijk gemaakt dat het mij geen wijs idee leek dat Daan de Groot als 
raadsman zou optreden. Daarin ging ze aanvankelijk mee, later toch weer niet, 
en uiteindelijk heb ik toegestemd. Vervolgens, en dat is de tweede procedure, 
heeft een andere medewerkster bij de OR een klacht ingediend over mijn 
optreden in die eerste procedure. Op grond daarvan heeft de OR besloten om 
het overleg met de bestuurder op te schorten. Overigens weet ik inmiddels dat 
dat formeel helemaal niet kan op die manier, maar dat doet er eigenlijk niet 
toe, het gaat om het spel dat men met mij probeert te spelen. 
[...] 
Het scenario is precies hetzelfde als bij mijn voorganger, die als gevolg daar-
van het veld heeft moeten ruimen. Het patroon is: men gaat de algemeen 
directeur betrekken in integriteitsproblemen. Men construeert een casus, 
waarin de integriteit van de algemeen directeur in twijfel wordt getrokken. 
[...] 
Waarom wordt juist nu de aanval ingezet? De OR had van prof. dr. mr. Hein 
Smulders [de juridisch raadsman van de OR] het advies gekregen om zich 
ingaande mijn entree gedeist te houden. Nu mijn vertrek aanstaande is – waar-
schijnlijk is er over enkele maanden een opvolger – wil men ervoor zorgen dat 
het interregnum zo lang mogelijk duurt. Een goede overdracht van mij op mijn 
opvolger schaadt de positie van de OR en moet dus worden verhinderd. Daar-
naast wil men laten zien dat de directeur het niet voor het zeggen heeft als het 
er op aan komt. Ik ben dus, blijkt nu, steeds belazerd. Meneer De Groot heeft 
alleen uit opportuniteitsoverwegingen de strijd tijdelijk gestaakt. Nu blijkt dat 
er een toneelstukje is gespeeld. Met terugwerkende kracht werpen deze recente 
gebeurtenissen een geheel nieuw licht op deze opdracht. Ik was enkele maan-
den na mijn aantreden tot de conclusie gekomen dat ’t Lloyd eigenlijk een club 
mensen was waarmee prima te werken viel. Nu moet ik vaststellen dat ik me 
min of meer in slaap heb laten sussen, dat men mij heeft doen geloven dat men 
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coöperatief is terwijl het, naar nu blijkt, al die tijd oorlog was, een tijdelijke 
wapenstilstand, maar wel oorlog. 
[...] 
Mijn definitie van wat mij nu te doen staat: deze woekering, dat wil zeggen 
Daan de Groot inclusief zijn netwerk, dit kankergezwel moet ik weghalen. Dat 
moet rigoreus, want als bijvoorbeeld alleen Daan de Groot zou worden geëli-
mineerd, maar zijn vazallen, die hij in zijn macht heeft, blijven zitten, dan 
blijft hij van buiten de inrichting manipuleren.” 

 
Ik merk dat ik tijdens het gesprek moet wennen aan Pim van Rijsenburgs drastisch 
veranderde gemoedstoestand. Toen we elkaar 14 november spraken, in bijzijn van 
Arend Pelman, viel me al op dat hij veel meer dan daarvóór was gefocussed op Daan 
de Groot, maar nu is hij duidelijk persóónlijk geraakt. Hij maakt een getergde en 
geëmotioneerde indruk. Pim reagereert op mijn observatie:  
 

“Ik ben nu echt in mijn onderbuik geraakt. Dat voel je bijna fysiek binnen-
komen. Ik merk dat mij dit veel energie kost, dat ik meer hersteltijd nodig heb, 
dat ik er fysiek op reageer. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er zo op 
mijn onderbuik is gespeeld.” 

 
Ik vraag: “Je hebt je diagnose van wat er in ’t Lloyd aan de hand is dus volledig herzien 
op grond van de recente akties van de OR, de twee integriteitskwesties die je noemde, 
althans de interpretaties die je hebt gemaakt van die gebeurtenissen?” 
 

PvR: “Met terugwerkende kracht is mijn diagnose van ’t Lloyd inderdaad 
totaal veranderd. Dat is ook als gevolg van de gebeurtenissen die je noemt, de 
akties van partijen binnen ’t Lloyd, maar mijn proces van herdefiniëren was in 
feite daarvoor al op gang gekomen. In september sprak ik uitvoerig met een 
goede vriend, die mij kritisch bevroeg over mijn rol. Dat zette mij ernstig aan 
het denken. Daarna, half oktober was er dat gesprek met jou, waarin ik mij ook 
realiseerde dat mijn diagnose te beperkt was en mijn interventies tekort 
schoten. Kortom, mijn herdefinitie van de problematiek van ’t Lloyd is voor 
een belangrijk gedeelte ook het gevolg van reflectie op de situatie en mijn rol 
daarin. En de herdefinitie is: het was oorlog; toen ik kwam was er een bestand, 
dat heeft geduurd tot september 2002, toen men de wapens weer heeft opge-
pakt. […] ’t Lloyd is redelijk bestuurbaar tijdens een bestand, maar blijkt 
onbestuurbaar als het er om gaat spannen. Dat is bijvoorbeeld gebleken bij de 
invoering van het competentiemanagement. Zo’n systeem is alleen in te voeren 
als er openheid en veiligheid is in het middenkader. Met Daan de Groot als één 
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van de mensen van dat middenkader is het niet mogelijk die openheid en vei-
ligheid te borgen.” 
 

Ik breng in herinnering dat Van Rijsenburg mij ooit had verteld dat hij in januari 2002, 
ten tijde van zijn aantreden in ’t Nieuwe Lloyd, van de toenmalige sectordirecteur JJI 
(Wilmink) op omfloerste wijze de ‘opdracht’ had gekregen om Daan de Groot te elimi-
neren. Omdat Van Rijsenburg zo’n impliciete en tegelijk dwingende opdracht, naar 
eigen zeggen, beneden zijn stand vond en eerst zelf tot een oordeel van de situatie in ’t 
Nieuwe Lloyd wilde komen, had hij destijds deze wens – of aanwijzing of suggestie of 
opdracht, de status van de uitspraak is niet duidelijk – voor kennisgeving aangeno-
men.72 Klopt het, vraag ik, dat deze impliciete opdracht stilzwijgend van de agenda is 
afgevoerd en nu plotseling weer tevoorschijn komt? 
 

PvR: “Het is waar dat Wilmink noch Ten Heuvel mij ooit hebben gezegd: 
“Hoe zit het nu met het veranderen van het onderliggende mechanisme in ’t 
Lloyd?” of iets van die strekking. Daar zijn ze dus niet scherp op geweest. Ik 
moet wel eerlijk zeggen dat ik dat evenmin aan de orde heb gesteld. Zoals 
gezegd: achteraf gezien heb ik me voor het lapje laten houden. Afgelopen 
week heb ik Ten Heuvel wel telefonisch op de hoogte gesteld van de recente 
gebeurtenissen en van mijn interpretatie daarvan. Aanstaande maandag heb ik 
een gesprek met hem, waarin ik hem zal proberen duidelijk te maken dat we te 
maken hebben met een systemisch probleem, dat alleen kan worden aangepakt 
via Peters [hoofddirecteur DJI].” 
 
WV: “De rol van jouw opdrachtgever, van het hoofdkantoor DJI, intrigeert 
mij. Waarom eerst omfloerst de ‘opdracht’ geven om korte metten te maken 
met Daan de Groot, kennelijk zonder zelf vuile handen te willen maken, en 
later daarop nimmer terugkomen in gesprekken met de interim manager? 
Waarom hebben ze jou nooit eens aan je jasje getrokken?”” 

 
PvR: “Zoals ik al zei: ik ben er zelf ook niet op teruggekomen, eenvoudigweg 
omdat ik tot voor kort geleden meende dat ’t Lloyd redelijk goed bestuurbaar 
is. Wat betreft de motieven van het hoofdkantoor: dat zou je aan Tom ten 
Heuvel moeten vragen, het zou kunnen zijn dat ze te druk met allerlei andere 
zaken zijn – de politiek zit natuurlijk dicht op dit beleidsterrein – en dat ze 
onvoldoende last hebben van de onbestuurbaarheid van ’t Lloyd, ze kregen van 
mij natuurlijk ook geruststellende berichten.” 

                                                        
72 Op de contractering in verband met de interim management opdracht kom ik terug in § 7.2, § 
7.3 en § 7.4. 
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(conversatie met Pim van Rijsenburg, actor A, op 8 december 2003)   

 
Vanaf dit moment draait alles in ’t Nieuwe Lloyd om het (geconstrueerde) conflict 
tussen interim directeur Pim van Rijsenburg en (G)OR-voorzitter Daan de Groot. De 
posities verharden zich, alles wordt door de antagonisten gedefinieerd in termen van 
het conflict. Op 15 december bel ik Van Rijsenburg en vraag hem naar de ontwikke-
lingen in ’t Nieuwe Lloyd. 
 

PvR: “Ik kan je alleen maar heel kort wat dingen zeggen. Ik ben onderweg 
naar een afspraak. Eigenlijk heb ik geen tijd. Het is oorlog, maar ik blijf over-
eind, samen met Arend [Pelman]. Het is oorlog op verschillende fronten. Het 
eerste front is mijn poging om De Groot van fraude beschuldigd te krijgen. 
Mijn hoofd financiële administratie ploegt door. Ik wacht zijn bevindingen af 
om vervolgens de kwestie over te hevelen naar de Interne Accountants Dienst 
van Justitie, en dan zou er een fraudezaak van kunnen komen. Het tweede 
front is met de OR. De OR zegt: “Wij overleggen niet met de bestuurder.” Ik 
zeg: “Wij overleggen wel met elkaar.” Ten derde lopen de klachtenprocedures 
van enkele medewerkers. En ik heb de Commissie van Toezicht van ‘t Lloyd 
ingeschakeld, de voorzitter daarvan zal in contact treden met Peters, daartoe 
krijgt hij een rapport van mij, die voorzitter is een voorzichtig man. Enfin, ik 
probeer dus verschillende mensen in stelling te brengen. Erik Stolp heeft al een 
lijn naar Peters gelegd.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg, actor A, op 15 december 2003)  

 
Uiteraard heb ik tal van vragen aan Van Rijsenburg over de aan de verschillende inter-
venties ten grondslag liggende redeneringen, maar daarvoor heeft hij geen tijd.  
 
De daaropvolgende ontwikkelingen zijn beschreven in § 6.2 – stappen [21] tot en met 
[49] – en, vanuit het gezichtspunt van groepsleider en ITB’er Ramon Serrio, ook in § 
6.3. De dynamica in deze periode – medio december 2003 tot medio mei 2004 – laat 
zich typeren als een samenstel van zes synchrone deelprocessen: 
 
1. Er is sprake van een proces van toenemende partijvorming en verharding van de 

verhoudingen tussen de antagonisten – Van Rijsenburg c.s. versus De Groot c.s.. 
Er is allengs minder ruimte voor actoren en initiatieven die buiten het conflict 
staan. Steeds meer zijn er alleen nog maar vrienden en vijanden en steeds meer 
wordt alles gedefinieerd in termen van hun onderling gevecht. Wanneer de voor-
zieningenrechter op 10 februari 2004 gelast dat partijen de mogelijkheden van 
mediation onderzoeken, dan interpreteert Van Rijsenburg dat niet als een (door een 
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onafhankelijke derde geboden) uitweg uit het conflict, maar als een fout van de 
rechter: 

 
“En de uitkomst is dat de president van de rechtbank er in is getrapt, dat wil 
zeggen dat hij zich heeft laten bedotten door de valse voorstelling van zaken 
door de verdediging van De Groot, die zich opstelt als een wolf in schaaps-
kleren. […] De president heeft opgelegd dat partijen hun ruzie moeten bijleg-
gen door middel van mediation, maar er valt volgens mij niets te mediëren.” 
(Pim van Rijsenburg, 13 februari 2004) 

 
Het proces van toenemende partijvorming verscheurt in toenemende mate ook het 
personeel in de inrichting, zoals verschillende actoren ervaren: 
 

“Er ontstaan kampen. De Groot is weliswaar niet meer aanwezig in de inrich-
ting, maar van buitenaf gaat het spel natuurlijk gewoon door. Er is dus intimi-
datie op afstand. Iedereen kijkt naar mij, en ik roep maar dat het uitstekend 
gaat.” 
(Pim van Rijsenburg, 13 februari 2004) 
 
“Als je met mensen spreekt over de OR, over Daan de Groot en zo, dan merk 
je dat er min of meer twee kampen zijn. De meeste mensen moeten niets van 
Daan de Groot weten […], maar er zijn ook aanhangers van De Groot, die door 
hem zijn gepaaid, die hem erkentelijk zijn voor verleende gunsten.” 
(Evelien Roothaan, 14 jauari 2005) 
 

De scheiding der geesten beperkt zich niet tot de inrichting; de top van DJI steunt 
Van Rijsenburg, hoewel sectordirecteur Ten Heuvel voor de buitenwereld de 
schijn ophoudt dat hij niet geïnvolveerd is: 
 

“Op een gegeven moment zei Pim mij: we moeten nu het gevecht aangaan. 
Aanvankelijk heb ik mij toen nog wat terughoudend opgesteld, maar de afge-
lopen weken is die terughoudendheid afgenomen. […] Ik dek hem uiteraard, 
maar ik heb ook mijn bedenkingen. In de eerste plaats komt de interventie wel 
wat laat. Er is veel tijd verloren gegaan, dit had veel eerder moeten gebeuren. 
Inmiddels staat er een opvolger in de startblokken. Een tweede bedenking is 
dat als Pim over enkele maanden weg is en de actie nog niet afgerond is of niet 
in alle opzichten succesvol is, dat ik dan met de gebakken peren zit. […] Het is 
een gevecht binnen ’t Lloyd, in het bijzonder tussen Pim van Rijsenburg en 
Daan de Groot. Pim en ik spelen het spel heel zorgvuldig, hij in de frontlinie 
en ik op de achtergrond.” 
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(sectordirecteur JJI, Tom ten Heuvel (actor Q), op 14 januari 2004)   
 

2. Het conflict breidt zich niet alleen uit in termen van partijdige spelers, maar ook in 
termen van conflictstof. Partijen bevechten elkaar in een toenemend aantal kwes-
ties: samenwerking met PIA, profiel van de vaste opvolger van Van Rijsenburg, de 
afhandeling van een integriteitskwestie, het opschorten van het overleg tussen OR 
en bestuurder, de vermeende benadeling van de OR, de verantwoording van ESF-
subsidie, de rechtmatigheid van de schorsingen, het BI&V-onderzoek, de schorsing 
van de ambtelijk secretaris van de OR, de wenselijkheid van nieuwe OR-verkie-
zingen enzovoort enzoverder. In enkele maanden produceren actoren een cumula-
tie van conflictstof. Conflictstof stapelt zich op doordat partijen, gebruikmakend 
van bestaande gelegenheidsstructuren en verschillende hulptroepen inschakelend, 
op ieder van de schaakborden schijnbaar eindeloos zetten met tegenzetten kunnen 
beantwoorden.   

 
3. De door interim directeur Van Rijsenburg nagestreefde verandering – in zijn eigen 

woorden: “’t Nieuwe Lloyd moet worden bevrijd van alle personen, die uitdruk-
king zijn van de cultuur, die wordt gekenmerkt door intimidatie, manipulatie e.d. 
Het gaat er mij om die cultuur de nek om te draaien door de dragers ervan uit deze 
organisatie te verwijderen” (conversatie met Pim van Rijsenburg (actor A) d.d. 24 
februari 2004) – verzandt allengs in de juridische en politiek-bureaucratische 
behandeling van de zich opstapelende geschillen. Actoren raken in de loop van 
enkele maanden steeds verder verstrikt in een cumulatie van juridische procedures. 
Ondertussen lijkt het doel van Van Rijsenburg c.s. steeds moeilijker haalbaar, ter-
wijl anderzijds De Groot c.s. evenmin in staat zijn om de verschillende gevechten 
te winnen of te overwinnen.  
Actoren raken langzamerhand gevangen in een web van conflictbehandelingen, dat 
zij zelf opspannen en waarin ze vervolgens geen regie meer hebben. 
De interactie wordt voorspelbaar: meer van hetzelfde, variaties op een thema, een 
reproductie van een machtsconflict waarop de conflictpartijen geen vat meer 
hebben.  

 
4. Terwijl de verschillende juridische procedures zich voortslepen en advocaten, 

accountants en andere ingehuurde professionals hun uren schrijven, wordt het in ’t 
Nieuwe Lloyd steeds moeilijker om de primaire processen naar behoren uit te 
voeren. Het relaas van Ramon Serrio toont hoe het klimaat in de inrichting lang-
zaamaan verslechtert. In de eerste maanden van 2004 lukt het medewerkers nog 
om, ondanks minder managementaandacht en toenemende loyaliteitsconflicten, de 
primaire processen gaande te houden, maar in vanaf maart neemt het ziektever-
zuim snel toe, waardoor pupillen vaker dan de wet toestaat op kamer worden 
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geplaatst. Begin mei constateert de Commissie van Toezicht een structurele over-
treding van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. Vanaf dat moment is ’t 
Nieuwe Lloyd een probleem voor de minister – en een publiciteitsrisico. 
 

5. Terwijl het doel van de interventies van Van Rijsenburg c.s. niet dichterbij komt en 
onderwijl in ’t Nieuwe Lloyd de primaire processen niet meer conform wet en 
regel kunnen worden uitgevoerd, raken ook de verschillende initiatieven op het ter-
rein van organisatie- en strategie-ontwikkeling in de versukkeling. Het gaat hier 
om initiatieven tot tweede orde veranderingen: capaciteitsuitbreiding, herpositione-
ring als ‘ITB-expertisecentrum’ temidden van de zogenoemde ketenpartners, 
samenwerking met PIA op het gebied van administratieve en ICT-ondersteuning 
e.d. Juist door middel van dergelijke veranderingen, veelal geïnitieerd in de loop 
van 2003, zouden de condities voor ’t Nieuwe Lloyd structureel kunnen verbete-
ren. Doordat actoren in toenemende mate verstrikt raken in escalerende conflicten 
en operationele problemen – zie bovenstaande deelprocessen – en geen aandacht 
meer hebben voor strategie- en organisatie-ontwikkeling blijven uiteindelijk, 
ondanks veelbelovende initiatieven, de in hoofdstukken 4 en 5 beschreven gele-
genheidsstructuren en dynamica ongewijzigd. 

 
6. Ondanks pogingen van Van Rijsenburg om de top van DJI 

(mede)verantwoordelijkheid te laten nemen voor het besturingsvraagstuk van ’t 
Nieuwe Lloyd, slagen de sectordirecteur en de hoofddirecteur DJI er in om het 
probleem en de hierboven uiteengezette dynamica te definiëren als “een gevecht 
binnen ’t Lloyd” (Ten Heuvel, 14 januari 2004).73 Daardoor blijft de context van 
de problematiek en de oplossingspogingen buiten beschouwing. Zoals ik in hoofd-
stuk 5 heb beargumenteerd, is de bestuurlijke dynamica in ’t Nieuwe Lloyd nu juist 
niet los te zien van de institutionele contexten, in het bijzonder de besturings-
praktijk binnen DJI en de gegroeide praktijk van medezeggenschap binnen DJI. 
Het in beschouwing nemen van deze contexten had kunnen leiden tot tweede orde 
veranderingen: het veranderen van de spelregels ten aanzien van zeggenschap en 
medezeggenschap.      

 
Zo blijven actoren gevangen zitten in een dysfunctioneel escalerend conflict en raken 
ze bovendien steeds meer verstrikt in schijnbewegingen van verandering. Het proble-
matiseren van het besturingsvraagstuk in ’t Nieuwe Lloyd genereert nieuwe problemen, 
die binnen de bestaande contexten niet oplosbaar blijken te zijn – dit laat zien dat de 
gekozen strategie van probleemoplossing of eerste orde verandering niet adequaat is, 

                                                        
73 In § 6.6, § 7.2 en § 7.3 analyseer ik hoe en waarom Van Rijsenburg er niet in slaagt de 
contexten van de problemen in ’t Nieuwe Lloyd te agenderen.  
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sterker: zij wordt mettertijd het probleem. Doordat in het voorjaar van 2004 de proble-
men in het primaire proces sneller toenemen dan het probleem van de OR – volgens de 
in het najaar van 2003 door Van Rijsenburg geformuleerde probleemdefinitie – wordt 
opgelost, komt de top van DJI in een time-sqeeze terecht.  
 
De strategie van Van Rijsenburg c.s. om ’t Nieuwe Lloyd bestuurbaar te maken door 
Daan de Groot en zijn netwerk uit de organisatie te verwijderen, blijkt in de loop van 
enkele maanden een fatale remedie te zijn. (Dat het zogenaamde probleem van de OR(-
voorzitter) niet oplosbaar is, komt vooral doordat de spelregels ten aanzien de zeggen-
schap en medezeggenschap niet ter discussie worden gesteld, met andere woorden 
doordat men zich richt op eerste orde verandering, waar tweede orde verandering ten-
minste deels noodzakelijk is.) Daardoor kan de topvan DJI in mei 2004 niet anders dan 
concluderen dat er geen perspectief is voor ’t Nieuwe Lloyd. Vervolgens kan alleen 
door een zogenaamd politiek besluit worden voorkomen dat ook een (ambtelijk) besluit 
om ’t Nieuwe Lloyd op te heffen weer onderdeel zou worden van het doorgaande con-
flict. (De noodzaak van een politiek besluit laat zien dat de top van DJI wel degelijk 
onderdeel van de problematiek is – we kunnen met recht stellen dat de top van DJI in 
denial is.)  
 
Op dit laatste punt – de ontkenning door de top van DJI van het systemische karakter 
van de vraagstukken in ’t Nieuwe Lloyd – ga ik in de nu volgende paragraaf nader in.  
  
 

6.6 Mislukte pogingen tot tweede orde verandering 
 
In de vorige paragraaf heb ik beargumenteerd dat interim directeur Van Rijsenburg, 
getriggered door vervelende, maar naar het lijkt niet onoverkomelijke, menings-
verschillen met de OR en met name diens voorzitter, zich vanaf november 2003 gaat 
richten op het oplossen van een probleem, namelijk het netwerk rondom Daan de Groot 
en de wijze waarop dat werkt, dat zonder contextwijziging niet duurzaam op te lossen 
is. Door het probleem op het verkeerde logische niveau te willen oplossen – een eerste 
orde verandering terwijl een tweede orde verandering (contextverandering) geboden 
was – raken actoren gevangen in een dynamica van meer van hetzelfde (dysfunctioneel 
conflict), waaruit zij tenslotte alleen door een zogenaamd politiek besluit van de 
minister van Justitie kunnen worden ‘bevrijd’.74 Waarom is het vanaf het najaar van 

                                                        
74 Deze ‘bevrijdingsactie’, geregiseerd, zoals ik heb laten zien, door sectordirecteur Ten Heuvel, 
kan men overigens op verschillende manieren interpreteren en beoordelen; zie daarvoor § 8.4 en 
§ 8.5. 
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2003 niet mogelijk om de contexten van het besturingsvraagstuk van ’t Nieuwe Lloyd 
te agenderen? Hoe blijven actoren per saldo gefixeerd op eerste orde verandering, op 
het verkeerde probleem? 
 
Interim manager Van Rijsenburg is zich er voortdurend bewust van dat de besturings-
problemen van ’t Nieuwe Lloyd zich, in ander gedaanten en heftigheid, ook manifeste-
ren op andere plaatsen binnen DJI. Tijdens een gesprek op 28 januari wisselen Van 
Rijsenburg en ik daarover het volgende:   
  

PvR: “Ik heb de afgelopen maanden een diepgravender analyse gemaakt van 
de culturen binnen DJI. In gesprekken binnen DJI, met name met het Bureau 
Veiligheid & Integriteit, hebben mensen mij duidelijk gemaakt dat het pro-
bleem rondom Daan de Groot overal binnen DJI voorkomt. Een deel van het 
personeel binnen DJI, met name de gevangenenbewaarders in de inrichtingen 
voor volwassenen, leert van de criminelen. Ze nemen gedrag over: intimide-
ren, manipuleren, whealing & dealing enzovoort. Misschien is dat onvermij-
delijk, misschen zouden ze zich anders niet staande kunnen houden.” 

 
WV: “Het gevolg is dat zich binnen DJI een (sub)cultuur ontwikkelt, waar 
waarden, omgangsvormen en normen gelden en waar gedrag wordt geleerd en 
gelegitimeerd (binnen die subcultuur) dat officieel niet zouden mogen bestaan. 
Dit systemische verschijnsel wordt in de context van ’t Nieuwe Lloyd zicht-
baar rondom de persoon van Daan de Groot en via de OR (de WOR is als een 
broodmes: de gebruiker kan er zoals bedoeld brood mee snijden, maar hij kan 
er ook vreselijke dingen mee doen). Heb je nu met je opdrachtgever vastge-
steld dat er sprake is van een systemisch DJI-probleem, dat de hoofddirectie 
DJI dus probleemeigenaar is en dat de problemen in ’t Nieuwe Lloyd dus niet 
op zichzelf staan?” 

 
PvR: “Dat zou een volgende stap zijn. Daar is men nu nog niet aan toe. En ik 
eigenlijk ook niet, want ik moet me nu voor 100% concentreren op dit gevecht. 
Ik heb wel hints gegeven, maar het is niet expliciet zo benoemd. Ten Heuvel 
dekt mij overigens wel, ik krijg volledige steun, hij distantieert zich niet van 
wat ik doe, maar hij benoemt het wel als een probleem van ‘t Lloyd.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg, actor A, d.d. 28 januari 2004) 

 
Vier weken later herhaalt Van Rijsenburg zijn strategie om eerst zijn conflict met Daan 
de Groot c.s. in ’t Nieuwe Lloyd uit te vechten en daarna het systemische karakter 
ervan te agenderen: 
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PvR: “Mijn strategie is nu: ’t Nieuwe Lloyd moet worden bevrijd van alle 
personen, die uitdrukking zijn van de cultuur, die wordt gekenmerkt door inti-
midatie, manipulatie e.d. Het gaat er mij om die cultuur de nek om te draaien 
door de dragers ervan uit deze organisatie te verwijderen. […]” 

 
WV: “Die strategie om die maffiacultuur, zogezegd, uit te roeien door de 
dragers ervan te verwijderen, is dat een gezamenlijke strategie van jou en 
anderen? Zo ja, van welke andere spelers dan?” 

 
PvR: “Het is een gezamenlijke strategie van mij en Arend Pelman, waarvan 
Tom ten Heuvel kennis heeft en er op zijn manier aan bijdraagt.” 

 
WV: “Wat betekent dat laatste?” 

 
PvR: “Het probleem van de onbestuurbaarheid is een probleem van de sector 
Jeugd van DJI – wellicht van geheel DJI maar daar heb ik minder zicht op – , 
dat ík nu opknap. Ik hoop dat als het ik er te zijner tijd in ben geslaagd om in ’t 
Lloyd Daan de Groot en consorten de deur uit te werken en ik het proces van 
bestuurbaar maken van ’t Lloyd heb afgerond en afgehecht, dat ik dan dat 
besturingsprobleem op het niveau van DJI, in ieder geval de sector Jeugd, op 
de agenda kan zetten. Dus de situatie op dit moment is dat ík de kastanjes uit 
het vuur haal, maar dat ik wordt gesteund door het hoofdkantoor. Als mijn 
kruistocht lukt, als ik tenminste in het zicht van de haven ben, dan heb ik, zo 
stel ik me voor, een gesprek met Peters [hoofddirecteur DJI]. Peters is bezig 
met een groots en omvattend veranderingsproces voor DJI (circa 100 
inrichtingen, circa 30.000 personeelsleden) en ik zal hem voorhouden dat veel 
daarvan mogelijk tot mislukken gedoemd is zolang dit probleem (namelijk: 
onbestuurbaarheid i.v.m. machtspositie GOR en OR’s, cultuur van intimidatie 
e.d., de rol van hoofddirectie en sectordirectie en de vaardigheden van 
managers op verschillende niveau’s binnen DJI) niet wordt aangepakt in 
breder verband dan ’t Lloyd.” 

 
WV: “Het is de vraag of Peters c.s. er op zitten te wachten dat die dynamica op 
die manier zichtbaar wordt gemaakt. Je zou sommige functionarissen ernstig in 
verlegenheid kunnen brengen.” 

 
PvR: “Inderdaad, maar het gaat ook om mijn eigen integriteit. Ik vind het 
maatschappelijk gezien niet te pruimen wat er gebeurt bij DJI, namelijk dat 
sommigen de WOR en andere rechten misbruiken en daarmee de organisatie 
lamleggen, en dat op kosten van de gemeenschap en ten koste van bestuurders, 
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medewerkers en kwaliteit van dienstverlening. Binnen DJI blijkt de WOR niet 
bestand te zijn tegen oneigenlijk gebruik door lieden als Daan de Groot. Het-
zelfde verschijnsel zie je bijvoorbeeld bij de NS en bij het Amsterdamse GVB. 
Met deze ervaring ga ik wel iets doen. […] Ik weet nog niet precies hoe ik het 
ga aanpakken, maar ik kan het er in ieder geval niet bij laten zitten.” 
 
[…] 

 
WV: “Stel dat het je zou lukken om degenen die uitdrukking zijn van die inti-
midatiecultuur uit de organisatie te verwijderen. Als de gelegenheidsstructuur 
in stand blijft dan zal er over enkele jaren waarschijnlijk een andere Daan de 
Groot in ’t Lloyd aan de macht zijn. Dus: hoe wil je een duurzaam resultaat 
bewerkstelligen?” 

PvR: “Aan het einde van het proces kan ik benoemen hoe de mechanismen 
werken – nu, in de hitte van de strijd, kan ik dat niet doen – en dan moet ik 
maar hopen dat de organisatie er iets mee doet.” 

WV: “In hoeverre kun je in gesprekken met Ten Heuvel en Peters nu reeds die 
mechanismen benoemen en het nadrukkelijker hun probleem maken?” 

PvR: “De woorden die ik kies gaan steeds meer in die richting.” 

WV: “En hoe reageren ze dan?” 

PvR: “Ze reageren daar eigenlijk niet op. Met Ten Heuvel heb ik natuurlijk 
veel intensiever contact dan met Peters, die ik maar enkele malen wat langer 
heb gesproken; op basis van die paar gesprekken weet ik niet wat ik aan hem 
heb.” 

WV: “Stel dat je er in zou slagen om ’t Lloyd op orde te brengen, althans de 
condities te maken voor (be)stuurbaarheid en veranderingen, dan zou de top 
van DJI kunnen zeggen: Pim, bedankt voor het oplossen van dat probleem in ’t 
Lloyd, voor verdere kritische reflecties was je niet ingehuurd, maar toch 
bedankt ervoor. En vervolgens gaat men over tot de orde van de dag. Je zou 
kunnen zeggen: als het zo gaat dan is er sprake van doorbetaalde symptoom-
bestrijding, of, wat vileiner: het kost nu eenmaal een paar centen om een geïn-
stitutionaliseerd vraagstuk níet aan te pakken, om de illusie dat de politiek 
regeert en de ambtelijke top in control is in stand te houden.” 
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PvR: “Wat betreft het geld gaat het nu driedubbelop: DJI betaalt niet alleen mij 
– mijn tarief plus wat S&V daar nog bovenop doet – maar ook de landsadvo-
caten die overuren maken – ik weet niet hoeveel en tegen welk tarief – en 
bovendien doe ik vaak en veel een beroep op de huisadvocaat van ‘t Lloyd. 
[…] Je zou inderdaad kunnen zeggen dat als DJI geen lerende organisatie wil 
zijn, als men te zijner tijd verder niets doet met de ervaringen in ’t Lloyd, 
omdat het niet uitkomt of om wat voor reden dan ook, dat dit proces dan wel 
duur betaald is.” 

WV: “Welke rol speelt Erik Stolp dezer dagen? Wat doet hij en waarover 
spreek je met hem?” 

PvR: “Sinds enkele maanden belt Erik mij ieder week, niet andersom. Hij is 
dus zeer belangstellend en is heel dichtbij voor mij. Voor mij fungeert hij als 
een praatpaal bij het doordenken en bepalen van de korte termijn strategie. Hij 
heeft in december ook heel effectief een ingang voor mij bij Peters verzorgd. 
Over de lange termijn strategie, dus de vragen waarover jij en ik het afgelopen 
uur hebben gepraat, spreken Erik en ik niet.” 
 
(conversatie met Pim van Rijsenburg, actor A, d.d. 24 februari 2004) 

 
Deze citaten laten zien hoe Van Rijsenburg een segmentering aanbrengt in de 
problematiek en tegelijk een fasering aanbrengt in de interventiestrategie: 
 

“Ik hoop dat als het ik er te zijner tijd in ben geslaagd om in ’t Lloyd Daan de 
Groot en consorten de deur uit te werken en ik het proces van bestuurbaar 
maken van ’t Lloyd heb afgerond en afgehecht, dat ik dan dat besturingspro-
bleem op het niveau van DJI, in ieder geval de sector Jeugd, op de agenda kan 
zetten.”  
[…] 
“Aan het einde van het proces kan ik benoemen hoe de mechnismen werken – 
nu, in de hitte van de strijd, kan ik dat niet doen – en dan moet ik maar hopen 
dat de organisatie er iets mee doet.” 

 
Deze segmentering – het probleem in ’t Lloyd loskoppelen van “dat besturingspro-
bleem op het niveau van DJI” en overigens van het complex van contexten, zoals in de 
hoofdstukken 4 en 5 van deze studie uiteengezet – en fasering – eerst het probleem in ’t 
Lloyd oplossen, dan de het meer omvattende besturingsvraagstuk problematiseren – 
worden kennelijk ook impliciet afgedwongen door de top van DJI en door ‘schaduw-
manager’ Stolp, die niet beschikbaar zijn voor het reflexief maken van de bestaande 
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interpretatie en probleemdefinitie. Zij zijn met andere woorden niet bereid om tweede 
orde verandering te onderzoeken (Van Dijk, 1989: 86). 
(Is echter het trachten op te lossen van een probleem, dat in grote mate een expressie is 
van contexten (omstandigheden, spelregelstructuur e.d.) die men hoopt later te proble-
matiseren, niet een poging om alvast de tango te dansen terwijl het orkest vooralsnog 
onophoudelijk walsmuziek speelt?) 
 
In een gesprek dat in januari 2004 heb met Erik Stolp wordt duidelijk dat Stolp de 
situatie in ’t Nieuwe Lloyd loskoppelt van de contexten ervan: 
 

ES: “Heel belangrijk is in ieder geval om gevoel te krijgen voor het probleem 
achter het probleem. In dit geval was dat de context van de OR, die tot gevolg 
had dat die inrichting niet goed bestuurbaar was en allerlei problemen niet 
werden opgelost. Die OR-context speelt heel breed binnen DJI – in Spijkenisse 
probeert de OR bijvoorbeeld ook macht naar zich toe te trekken – maar de 
vraag was om het in Amsterdam op te lossen. […]” 
  
WV: “Heeft u inzicht in het mechanisme dat er voor heeft gezorgd dat in ‘t 
Lloyd de OR zo sterk de neiging had om te regeren en achtereenvolgende 
directeuren er niet in slaagden om de inrichting bestuurbaar te maken en zich-
zelf te handhaven.” 

 
ES: “Dat zijn rollenpatronen, die in de loop der jaren zijn gegroeid. Het is altijd 
buitengewoon moeilijk om te achterhalen wat die patronen in gang heeft gezet. 
Het gaat om menselijke interactie die zich, eenmaal gegroeid, doorzet. Als op 
een gegeven moment een situatie is ontstaan van een in de macht staande OR 
dan continueert zich dat, tenzij er echt tegen wordt opgetreden.” 

 
WV: “Ik heb me verbaasd over het feit dat al meer dan tien jaar achtereenvol-
gende directeuren van ‘t Nieuwe Lloyd er niet in slaagden om de inrichting 
bestuurbaar te maken en zichzelf te handhaven, terwijl ik niet heb kunnen ont-
dekken dat het hoofdkantoor DJI zich eigenaar van dat probleem heeft 
gemaakt. Welke rol heeft het hoofdkantoor DJI gespeeld bij het ontstaan en 
instandhouden van het besturingsprobleem in ‘t Lloyd?” 

   
ES: “Dat weet ik niet. Daarvoor zou je binnen het hoofdkantoor DJI moeten 
kijken.”  

 
(conversatie met Erik Stolp, directeur S&V, d.d. 6 januari 2004) 

 



252     Ordebewakers en ordeverstoorders 
 
En sectordirecteur Tom ten Heuvel stelt zich op het standpunt dat hij geen eigenaar is 
van de problematiek is; het gaat in zijn optiek uitsluitend om een kwestie in en van ’t 
Nieuwe Lloyd: 
 

“Ik blijf er buiten. Het is een gevecht binnen ’t Nieuwe Lloyd, in het bijzonder 
tussen Pim van Rijsenburg en Daan de Groot.” (Tom ten Heuvel, 14 januari 
2004) 

 
Zo komen Ten Heuvel, Van Rijsenburg en Stolp stilzwijgend overeen dat Van Rijsen-
burg in ’t Nieuwe Lloyd de kastanjes uit het vuur haalt, zoals hij het zelf formuleert. 
De (enkelvoudige) probleemdefinitie luidt, Stolp parafraserend: de OR staat in ’t 
Nieuwe Lloyd in de macht, de OR moet daar in Amsterdam uit de macht – de gewenste 
toestand is de bestaande toestand met een minteken ervoor, anders gezegd: “de 
totstandkoming van een probleem en van de oplossing ervan worden in principe door 
dezelfde causale kaart bestuurd” (Van Dijk, 1989: 63).  
Naarmate het (aldus geconstrueerde) conflict tussen Van Rijsenburg en De Groot gedu-
rende de eerste maanden van 2004 verder escaleert wordt de aandacht van Van Rijsen-
burg in de praktijk ook steeds meer opgeëist door de dagelijkse procedurele en juridi-
sche verwikkelingen. (“Je moet mij misschien even naar een wat hoger abstractie-
niveau tillen,” zegt hij, wanneer we elkaar op 10 maart 2004 spreken, “want ik wordt 
volledig in beslag genomen door de elkaar in hoog tempo opvolgende verwikkelingen. 
Ik leef bij de dag.”)  
Tweede orde veranderen betekent nu juist dat actoren de wijze waarop zij organiseren 
reflexief maken, ofwel, zoals Van Dijk het formuleert: 
 

“[Tweede orde] veranderen eist enerzijds van actoren dat zij willen en kunnen 
abstraheren van de ‘objectiviteit’ waarmee een probleem zich aan hen lijkt 
‘voor te doen’, terwijl veranderen hen er anderzijds toe brengt hun streven naar 
verbetering bij voortduring in verband te brengen met de situatie waarin zij 
verkeren: abstractie gaat gepaard met realisme” (Van Dijk, 1989: 97). 

 
Tweede orde verandering in de context van ’t Nieuwe Lloyd zou begin 2004 betekenen 
dat actoren de dynamica, die in dit hoofdstuk op verschillende manieren is geïnterpre-
teerd en die ik in de vorige paragraaf heb geduid als een combinatie van zes synchrone 
deelprocessen, tot onderwerp van gezamenlijke reflectie maken. Dat kan dan leiden tot 
herdefiniëring van de problematiek, herordening van het eigenaarschap en een andere 
structurering van activiteiten in de tijd.75 
                                                        
75 Actoren structureren hun activiteiten altijd in de tijd – meer of minder bewust. Zo dragen zij 
bij aan de ontwikkeling van een temporele structuur. Van Dijk (1989: 100) beargumenteert dat 
van de ontwikkeling van een temporele structuur sprake is “wanneer actoren in eeen 
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Waarom gebeurt dat niet? Hoe kunnen we, anders gezegd, de gezamenlijke fixatie op 
eerste orde verandering of probleemoplossing verstaan? Welke zingevingsmechanis-
men liggen daaraan ten grondslag? In de laatste hoofdstukken van deze studie ga ik 
nader in op de vragen in. Interessant in dit verband is dat interim manager Van Rijsen-
burg in de loop van 2004 tenminste nog twee pogingen doet om de op de OR-context 
in ’t Nieuwe Lloyd gefixeerde probleemdefinitie te ‘openen’: 
 
Eerste interventie - Stap [61]: 
Terwijl bureau Berenschot de conclusies formuleert, die de legitimatie verschaffen 
voor het politiek besluit van de minister van Justitie om ’t Nieuwe Lloyd op te heffen, 
slaagt Van Rijsenburg er in een gesprek te arrangeren met de waarnemend hoofdirec-
teur DJI, mevrouw Mulock Houwer, tevens Directeur-Generaal op het Ministerie van 
Justitie. In de ten behoeve van dit gesprek opgestelde notitie legt Van Rijsenburg 
enkele nieuwe causale kaarten op tafel, die als het ware uitnodigen tot herdefiniëring 
van de tot dan toe dominante probleemdefinitie en oplossingsrichting – namelijk die 
welke ik in de vorige paragraaf heb uiteengezet. Deze nieuwe causale kaarten zijn 
gebaseerd op enerzijds abstrahering van de wijze waarop problemen met betrekking tot 
de OR zich in ’t Nieuwe Lloyd manifesteren en anderzijds het in beschouwing nemen 
van andere omstandigheden en gebeurtenissen dan de eerder tot probleem gemaakte 
OR(-voorzitter) in ’t Nieuwe Lloyd: (1) De interim manager betoogt dat er binnen DJI 
sprake is van systemische “verkrachting van de WOR”: sommige leden van medezeg-
genschapsorganen op verschillende niveaus zouden, gebruik makend van de hen ter 
beschikking staande gelegenheidsstructuren (ontslagbescherming, eindeloze herkies-
baarheid, gelaagde inrichting van de medezeggenschap, verbinding met de vakbonden, 
ruime faciliteiten van uiteenlopende aard e.d.), in de loop der tijd de WOR zijn gaan 
gebruiken op een andere wijze en voor andere doelen dan door de wetgever bedoeld. 
(2) De interim manager schetst een perspectief voor ’t Nieuwe Lloyd, waarin de onge-
veer 35 personen die zijn inziens schadelijk zijn voor de inrichting geen rol meer 
spelen en waarin tegelijk de opvangcapaciteit wordt gehandhaafd, gebruik makend van 
de materiële infrastructuur en het human capital in de inrichting. (3) Hij agendeert de 
rol van de ambtelijk top en van de aanvullende hulpdiensten, zoals de landsadvocaat en 
de DAD, in relatie tot de instandhouding van de binnen DJI ontstane gedragspatronen 
in verband met de medezeggenschap. De ambtelijke top zou vooral “de andere kant 

                                                                                                                                             
veranderingsproces de relatie tussen de elementen van een probleem en de tijd bewust proberen 
te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een fasering in het organiseren aan te brengen.” Hij 
beschouwt de ontwikkeling van een temporele structuur als een belangrijk proceskenmerk van 
veranderen.  Daarmee ben ik het eens. Tegelijk laat de procesmatige analyse van de gang van 
zaken in ’t Nieuwe Lloyd zien dat sowieso een temporele structuur ontstaat, ook als van tweede 
orde verandering geen sprake is.   
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oESijken” en de problemen toedekken, terwijl het optreden van de ambtelijk hulp-
diensten volgens Van Rijsenburg in praktijk ineffectief is gebleken.   
In het gesprek op 4 oktober 2004 luistert de waarnemend hoofddirecteur van DJI de 
uiteenzettingen van Van Rijsenburg aan en stelt hem ook gerust: bureau Berenschot zal 
concluderen dat ’t Nieuwe Lloyd een onherstelbaar verziekt systeem is en dat de pro-
blemen in de inrichting  van structurele aard zijn en niet te wijten zijn aan het manage-
ment van de afgelopen jaren.  
 
Tweede interventie – stap [64]: 
Niet overtuigd van de daadkracht van de DJI-top om na openbaarmaking van het rap-
port van Berenschot snel duidelijkheid te creëren met betrekking tot de toekomst van ’t 
Nieuwe Lloyd, zoekt Van Rijsenburg begin november contact met enkele leden van de 
Tweede Kamer. Zodoende hoopt hij politieke druk te creëren.76  
Reagerend op brieven van de Commissie van Toezicht – stap [63] – en gebruik makend 
van door Pim van Rijsenburg aangereikte informatie – stap [64] – in aanvulling op het 
rapport van Berenschot, dat de Tweede Kamer bij brief van 1 november 2004 was toe-
gestuurd – stap [62] – stellen op 17 november (in het algemeen overleg van de vaste 
commissie voor Justitie met de minister van Justitie) een drietal leden van oppositie-
partijen in de Tweede Kamer vragen aan de minister. Primair wordt gevraagd naar het 
structureel conflict tussen de bestuurder en de OR in ’t Nieuwe Lloyd, maar ook wordt 
de minister gevraagd of zo’n situatie binnen DJI vaker aan de orde is en hoe het kan 
zijn dat dit probleem kennelijk al tien jaar bestaat zonder dat effectief is geïnterveni-
eerd. 
 
Wanneer ik op 23 november met Pim van Rijsenburg spreek, zegt hij hierover het vol-
gende: 
 

“De opdracht gaat wat mij betreft nu over de WOR, of beter: over het misbruik 
van de WOR, in de eerste plaats in ’t Lloyd, maar meer in het algemeen binnen 
DJI. Die verbreding is essentieel: deze casus gaat niet over ’t Lloyd maar over 
een verschijnsel dat in heel DJI speelt. Ik heb de afgelopen weken bewust 
grenzen overschreden om dit misbruik van de WOR op de politieke agenda te 
krijgen. 

                                                        
76 Van Rijsenburg gaat er op dat moment nog van uit dat bij opheffing van ’t Nieuwe Lloyd de 
capaciteit van 66 opvangplaatsen op één of andere wijze zal worden behouden; iets anders lijkt 
maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar. Echter, een maand later besluit de minister onder 
druk van de dan ontstane omstandigheden om ’t Nieuwe Lloyd te sluiten zonder garanties te 
geven voor behoud van de opvangcapaciteit in de regio Amsterdam. In de brief van 15 december 
2004 schrijft de minister “dat met voortvarendheid naar alternatieve capaciteit moet worden 
gezocht”.   
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[…] 
Dat [overtreden van de ambtelijke regels door rechtstreeks contact te zeoeken 
met leden van de Tweeede Kamer] moet eigenlijk wel omdat het probleem nu 
juist is dat dat misbruik en het uit de hand lopen van de WOR al jarenlang wijd 
verbreid is, en de facto wordt geaccepteerd en wordt afgedekt. Niemand 
binnen DJI klapt uit de school. De theorie dat als het intern helemaal vastzit je 
dan buitenom moet, die theorie blijkt in deze casus dus te kloppen. 
[…] 
Dus niet zozeer ’t Lloyd staat nu op de politieke agenda, maar het functioneren 
van bestuur en medezeggenschap binnen DJI.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg d.d. 23 november 2004) 

 
Inderdaad lijkt de interventie “buitenom” te leiden tot het openbreken van de 
gefixeerde probleemdefinitie: het conflict bestuurder-OR in ’t Nieuwe Lloyd wordt nu 
geïnterpreteerd in de context van het functioneren van de medezeggenschap binnen DJI 
als geheel en ook binnen de context van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en slag-
kracht van de DJI-top in dezen. In het contextualiseren of triadiseren herkennen we de 
vreemdeling.  
Voor de toekomst van ’t Nieuwe Lloyd maakt deze aanzet tot herdefiniëring van het 
probleem echter niet meer uit: zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, leidt het 
samenstel van verschillende deelprocessen al in het voorjaar van 2004 tot bezegeling 
van het lot van de inrichting en alle mensen die er werken en verblijven. 
 
Wanneer ik op 12 januari 2005 nogmaals met Tom ten Heuvel over ’t Nieuwe Lloyd 
spreek, noemt hij de interventie van Van Rijsenburg in de richting van de Tweede 
Kamer een ambtelijke doodzonde:    
 

TtH: “Later heb ik hem gezegd: dat was eens maar nooit weer! Het is een 
ambtelijk doodzonde om de minister te passeren. Als je als ambtenaar iets aan 
de orde wilt stellen, dan behoor je dat te doen via de ambtelijke lijn.” 
 
WV: “Als je nou juist vindt dat een belangrijk probleem niet via de ambtelijke 
lijn aan de orde kán worden gesteld, dan rest je toch geen andere mogelijkheid 
dan te proberen zo’n probleem op de politieke agenda te krijgen?” 
 
TtH: “Een ambtenaar kan en mag dat nooit doen. Het geeft geen pas. Je zou de 
minister in verlegenheid brengen als je buiten de ambtelijke en politieke top 
om informatie naar buiten zou brengen.” 
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WV: “Stel dat je écht vindt dat er een groot maatschappelijk belang mee 
gediend is en dat die ambtelijke regels, waaraan je je eigenlijk zou moeten 
houden, nu juist belemmeren dat dat maatschappelijk belang wordt gediend. 
Dan kan ik me toch voorstellen …” 
 
TtH: “Er is in onze wereld maar één goede zaak en dat is dat je de minister in 
het zadel houdt.” 
 
(conversatie met sectordirecteur Tom ten Heuvel op 12 januari 2005)



 

Hoofdstuk 7 
 

Verandering en verstarring:      
zingevingsmechanismen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We lijken behept met een eeuwig onvermogen om alle variaties van 
onze veranderingen te bevatten en tot uitdrukking te brengen. Het eer-
ste effect van het centrum dat wij bestrijden en dat ons afstoot, is dat 
het de taal monddood en ‘officieel’ maakt, als een plaatsvervanger van 
de herinnering, dat het de taal maakt tot het bevoorrechte instrument 
voor ‘communicatie en verslaglegging’ en daarmee voor orde en ge-
zag om de ontregeling en creativiteit van de onzekerheid te onder-
drukken. (‘Je probeert vrij te zijn door te schrijven,’ aldus Edmond 
Jabès. ‘Zo verkeerd. Elk woord onthult weer een andere band.’)77 

 
 

7.1 Inleiding 
 
In deze studie worden – zie met name § 2.8 voor een nadere uiteenzetting – drie lagen 
in de realiteit (als sociale constructie) onderzocht en met elkaar in verband gebracht: 
 

1. de sociale werkelijkheden in de loop der tijd, zijnde constructies (of interpreta-
ties) die in interactie tussen actoren tot stand komen: het niveau van ervaren 
sociale werkelijkheden; 

                                                        
77 Breyten Breytenbach, 2010: 178.  
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2. de dynamica van betrekkingen, waarbinnen actoren met elkaar interacteren en 
zodoende sociale werkelijkheden produceren: het niveau van interactie of 
sociaal handelen; 

3. de cognities van actoren, hun wijze van redeneren over de casus, die ik 
veronderstel leidend te zijn voor hun handelen: het niveau van cultural 
knowledge (Sackmann, 1991: 34). 

 
In dit hoofdstuk gaan we, nog nadrukkelijker dan in de laatste paragrafen van hoofd-
stuk 6, op zoek naar de meer of minder collectieve zingevingsmechanismen of ‘pro-
ductieregels’ en naar de wisselwerking tussen inhoud (sociale werkelijkheden als inter-
pretaties), proces (interactie of sociaal handelen) en redeneren (ordenende zingevings-
mechanismen). 
 
Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan de volgende, elkaar aanvullende, 
interpretaties: 
 
• De, overwegend impliciete, opvattingen en veronderstellingen ten aanzien van de 

‘samenwerking’ tussen ‘opdrachtgever’, ‘interim manager’ en ‘interim manage-
ment bureau’ beïnvloeden van meet af aan verregaand de gebeurtenissen met 
betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd. Tegelijk worden deze opvattingen en veronder-
stellingen ge(re)produceerd in bestaande realiteiten – dat wil zeggen: geïnterpre-
teerde realiteiten – en netwerken van betrekkingen (§ 7.2). 

 
• Actoren laten elkaar ruimte en vermijden zich te committeren, deels uit korte ter-

mijn eigenbelang en deels onder invloed van de omstandigheden en de bestaande 
relatienetwerken. Uiteindelijk leidt gebrekkige en dubbelzinnige contractering 
tussen actoren er echter toe dat geen collectieve macht en ambitie wordt ontwik-
keld om structurele en systemische vraagstukken effectief aan te pakken. In het 
bijzonder de noodlottige combinatie van politieke manoeuvreerruimte willen 
houden, conflictvermijding en een fixatie op beheersing, produceert een situatie 
van onmacht, waarin nauwelijks nog enige regie op gebeurtenissen mogelijk is 
(§7.3), hoewel daardoor aanvankelijk ook interventiemogelijkheden voor de 
vreemdeling ontstaan (§ 7.4). 

 
• Actoren in deze casus worden steeds meer gevangenen van een uitdijend en onbe-

heersbaar conflict. Zoals in hoofdstuk 6 is getoond raken zij, vooral vanaf eind 
2003, in toenemende mate verstrikt in de onbedoelde gevolgen van hun misplaatste 
pogingen tot eerste orde verandering. In § 7.5 laat ik zien dat een dominante fixatie 
(in het denken van actoren) op personen (in plaats van op onderlinge relaties, 
gegroeide waarden en normen, structuren en andere meer systemische aspecten) in 
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belangrijke mate bijdraagt aan de negatieve spiraal, die actoren produceren en 
waaraan zij zich niet kunnen onttrekken. In het verlengde van deze eenzijdige 
fixatie op personen – nota bene: terwijl de slagkracht van individuele functionaris-
sen in de institutie van de straftoepassing juist zeer gering is – is het juridificeren 
van feitelijke, mogelijke of denkbare situaties een productieregel, waarmee actoren 
zichzelf en elkaar voortdurend gevangen zetten en spelen (play) op voorhand redu-
ceren tot regelgestuurd spel (game).   

 
• De om zich heen grijpende machteloosheid, waaraan ’t Nieuwe Lloyd tenslotte ten 

onder gaat, laat zich ook begrijpen binnen een dynamica van betrekkingen, die in 
toemenende mate wordt gekenmerkt door fragmentatie en gebrek aan eigenaar-
schap en accountability. In § 7.6 wordt deze dynamica van middelpuntvliedende 
krachten geanalyseerd, met name in het licht van het in de hoofdstukken 1 en 2 
geïntroduceerde denken over dysfunctionele conflicten en triadisering. 

 
• Tenslotte wordt in § 7.7 stilgestaan bij de ordenende mechanismen in de 

(dubbelzinnige) relatie tussen de hoeders van de institutie van de straftoepassing 
(“Den Haag”) en het operationele bedrijf ’t Nieuwe Lloyd.  Distantie (remote con-
trol) is een belangrijk ordeningsprincipe, waardoor de ambtelijke en politieke top 
tot op zekere hoogte immuum is voor de gevolgen van (onvermijdelijke) ‘kwes-
ties’ in de inrichting. Daaraan is echter ook een prijs verbonden.     

 
 

7.2 De interim manager als handelswaar voor remote 
control 

 
De basis voor de raadselachtige bestuurlijke gang van zaken in de laatste drie jaar van 
’t Nieuwe Lloyd, die in het voorgaande hoofdstuk is ingeschreven (in de woorden van 
Latour), wordt in belangrijke mate gelegd in begin 2002, wanneer de verschillende 
hoofdrolspelers hun onderlinge verhoudingen en de scope van de problematiek bepa-
len.  
Deze contractering, die leidt tot afspraken waaraan we een relationele (of betrek-
kings)dimensie en een inhoudelijke dimensie kunnen onderscheiden, is hier aan de 
orde. 
(De actoren in deze casus duiden dit contracteringsproces meestal aan met “opdracht-
verlening”, hetgeen suggereert dat er op voorhand reeds sprake is van een baas, die de 
opdracht formuleert, en een knecht, die de opdracht aanneemt en uitvoert. De analyse 
zal, onder meer, moeten tonen in hoeverre dat hier het geval is. Ik geef voorlopig de 
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voorkeur aan de meer neutrale term ‘contracteren’, onder andere omdat de term mijns 
inziens de mogelijkheid van andere verhoudingen nadrukkelijk open laat. Men bedenke 
dat ik onder ‘contracteren’ niet in de eerste plaats een juridische activiteit versta, maar 
een meer omvattend proces, dat doorgaans slechts in beperkte mate wordt geformali-
seerd.)   
  
Wanneer sectordirecteur Tom ten Heuvel op 27 mei 2004 in een nota aan de minister 
van Justitie voorstelt om ’t Nieuwe Lloyd als zelfstandige organisatie op te heffen – 
stap [52] – schrijft hij daarin onder meer: 
 

“Het Lloyd in Amsterdam kent al jaren problemen op diverse vlakken. Voor-
gaande Algemeen Directeuren van het Lloyd en vroegere Sectordirecteuren 
Justitiële Jeugdinrichtingen hebben daaraan gewerkt, maar tot op heden heeft dat 
niet kunnen leiden tot duurzame oplossingen voor de heersende problemen. 
[…] 
De problemen die bovenstaand opgesomd zijn [ongezonde cultuuraspecten, 
arbeidsrechtelijk conflict rondom de OR, hoog ziekteverzuim, de bedreiging 
voor het primaire proces, de financiële situatie] spelen al meerdere jaren in het 
Lloyd. In de afgelopen 10 jaar heeft DJI diverse interventies in de inrichting 
gepleegd. Laatstelijk begin 2002 met het aanstellen van een interim directeur 
met als opdracht om tot sanering van de organisatie te komen. In twee jaar tijd is 
hij er niet in geslaagd om op de beschreven deelproblemen substantieel voort-
gang te boeken.” 

 
Enerzijds worden in deze passage de bijdragen van het DJI-hoofdkantoor en andere 
contextuele aspecten van de “problemen” in ’t Nieuwe Lloyd opvallend genegeerd en 
anderzijds wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat de top van DJI begin 2002 aan 
interim manager Van Rijsenburg de opdracht heeft verstrekt om in ’t Nieuwe Lloyd 
veranderingen te bewerkstelligen met betrekking tot een complex van expliciet 
benoemde structurele problemen. Deze voorstelling van zaken past in de oplossings-
strategie, waartoe de top van DJI op dat moment – in mei 2004 – heeft besloten; ik heb 
dat in § 6.5 uiteengezet. Een analyserende reconstructie van de contractering in begin 
2002  toont echter een minder eenduidig beeld: 
 
Hoe is, kort samengevat, de situatie in januari 2002?  
 
Er is een conflict tussen de sectordirecteur JJI van DJI, Antoinette Wilmink, en de OR 
van ’t Nieuwe Lloyd. Dit conflict manifesteert zich rond de jaarwisseling 2001-2002 
als ruzie over de aanstelling van een interim directeur in ’t Nieuwe Lloyd, maar gaat 
tegelijk over het complex van vraagstukken, dat ik in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van 
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deze studie heb beschreven, en is tegelijk een onderdeel van dit cyclisch complex van 
vraagstukken. Er is dus een manifest conflict, dat is geworteld in een meer omvattend, 
embedded conflict, dat niet expliciet wordt benoemd. 
 
Wat zijn de posities en zienswijzen van de conflictpartijen?78 
De ambtelijke top van DJI stelt zich op het standpunt dat de problemen in ’t Nieuwe 
Lloyd overwegend lokaal van aard zijn: ’t Nieuwe Lloyd is een ongeregelde bende, 
waar de OR en met name zijn voorzitter een veel te dominante positie hebben verwor-
ven. De OR, gesteund door een trouwe aanhang, heeft er in ’t Nieuwe Lloyd al jaren 
voor gekozen om in een verzetshouding te gaan staan en de directie, het bevoegd 
gezag, het werken onmogelijk te maken. De besturingsfilosofie van “gedeconcen-
treerde aansturing” en “sturing op output en managementafspraken” – zie hoofdstuk 4 
– levert met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd voortdurend problemen op doordat de OR 
al jarenlang zand in de machine strooit. Dat ook algemeen directeur Joost Rademaker 
in november 2001 door de onophoudelijke machinaties van Daan de Groot tenminste 
tijdelijk de handdoek in de ring heeft moeten gooien is een teken aan de wand, maar is 
ook een kans: door in zijn plaats een ‘zware’ interim manager aan te stellen kan in 
Amsterdam hopelijk (eindelijk) de orde worden hersteld. 
De OR is daarentegen van opvatting dat de problemen in ’t Lloyd vooral worden ver-
oorzaakt door stelselmatige verwaarlozing door “Den Haag”: het DJI-hoofdkantoor 
heeft op beslissende momenten uitbreiding van ’t Lloyd gedwarsboomd en, meer in het 
algemeen, wordt de houding van het hoofdkantoor ten opzichte van ’t Lloyd altijd 
ingegeven door “Haagse” motieven en is zij niet gebaseerd op een aandachtsvolle 
beoordeling van de situatie in de inrichting zelf. Daarenboven stuurt het hoofdkantoor 
steeds weer een incompetente directeur naar ’t Lloyd, en die wordt dan ook nog eens 
bedolven onder een overload van nieuw “Haags” beleid en regels. Zo is iedere direc-
teur gedoemd om binnen een paar jaar af te branden. Er is dan ook geen vertrouwen in 
een door “Den Haag” (aan)gestuurde interim directeur, die zal werken op basis van 
een, voor het personeel in ’t Lloyd, verborgen agenda. En overigens: ’t Lloyd ís van het 
personeel, de AD komt op visite. Nu de onbekwaam gebleken directeur Rademaker is 
uitgevallen, moet eerst de wijze van aansturing door het hoofdkantoor ter discussie 
worden gesteld. 
 
Beide partijen volharden in eerste instantie in hun opstelling en wenden de hen ter 
beschikking staande machtsbronnen aan om hun gelijk te halen: sectordirecteur 

                                                        
78 De volgende alineas zijn voornamelijk gebaseerd op gesprekken met sectordirecteuren JJI 
Wilmink (5 december 2003) en Ten Heuvel (14 januari 2004 en 12 januari 2005), hoofddirecteur 
DJI Peters (7 juni 2005) en OR-voorzitter De Groot (20 oktober 2003). Omdat ik in het 
voorgaande al uitvoerig uit deze gesprekken heb geciteerd volsta ik hier met korte 
samenvattingen. 
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Wilmink selecteert een interim manager; de OR verhindert dat deze man formeel wordt 
aangesteld en aan de slag kan. Zo escaleert het conflict en duurt de impasse – wel of 
geen algemeen directeur ad interim in ’t Nieuwe Lloyd? – voort. Partijen houden elkaar 
in een verlammende ‘omhelzing’. Sectordirecteur Wilmink is bereid om de geselec-
teerde interim manager, Van Rijsenburg, vijf weken lang te betalen terwijl deze thuis 
wacht tot hij in ’t Nieuwe Lloyd mag aantreden (dat geeft toch te denken). Het bevoegd 
gezag blijkt machteloos. 
 
Hier wordt door sectordirectie en OR de embedded problematiek van DJI en ’t Nieuwe 
Lloyd gedemonstreerd voor de ogen van de, al dan niet gewenste, gasten Stolp en Van 
Rijsenburg. En hier dreigt een nieuw slachtoffer te worden gerecruteerd voor de voort-
durende productie van mislukte directeuren – zoals ik het in hoofdstuk 5 van deze stu-
die heb genoemd. Niets ligt dan ook meer in de rede – ik verwijs naar Simmel en Van 
Dongen – dan deze dyadische sociale structuur te triadiseren. Het structureel gestag-
neerde interactiepatroon tussen het DJI-hoofdkantoor in Den Haag en ’t Nieuwe Lloyd 
in Amsterdam zou moeten worden opengemaakt door sociale interventie door een 
onafhankelijke derde.  
Zo gaat het echter niet. Want na enkele weken, waarin Van Rijsenburg als lachende 
derde de uitkomst van de controverse tussen de sectordirecteur en de OR afwacht, 
besluit de OR om de komst van een interim directeur niet langer te belemmeren; ’t 
Nieuwe Lloyd heeft vanaf 18 februari 2002 weer gewoon een algemeen directeur (ad 
interim) – stap [6].  
 
Sectordirecteur en OR kiezen er in februari 2002 dus voor om hun verschillende 
opvattingen over besturing van ’t Nieuwe Lloyd (voorlopig) terzijde te leggen, om het 
latente conflict niet te problematiseren, teneinde de impasse over de aanstelling van een 
interim directeur te doorbreken. Partijen accommoderen. Het kleine verlegenheids-
vraagstuk – mag de geselecteerde en reeds betaalde interim manager de inrichting 
betreden? – is opgelost, maar het grote conflict wordt (voorlopig) genegeerd. In termen 
van dit grote conflict, het al jaren durende machtsconflict tussen zeggenschap en mede-
zeggenschap over besturing van ’t Nieuwe Lloyd, is Van Rijsenburg al opgehouden 
buitenstaander te zijn, nog voordat hij aan zijn werk begint. Hij zit er van aanvang af 
ín. Hij komt niet binnen als de derde, waaraan vanuit theoretisch perspectief behoefte 
bestaat om het dyadische interactiepatroon te openen.  
  
Waarom is dat zo gegaan? Hoe werd de nieuwkomer Van Rijsenburg ‘ingepakt’? En 
had Van Rijsenburg, mogelijk gesteund door S&V, de rol van mediërende derde 
kunnen spelen? Had hij het weer triadisch maken van het dyadische gedragspatroon 
tussen de DJI-top en de OR van ’t Nieuwe Lloyd tot inzet van zijn komst kunnen 
maken?     
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Om deze vragen te beantwoorden moeten we teruggaan naar de eerste contacten tussen 
de sectordirecteur JJI (de ‘opdrachtgever’), S&V-directeur Stolp (formeel de 
‘opdrachtnemer’) en (kandidaat) interim manager Van Rijsenburg. Uit mijn gesprekken 
met deze actoren blijkt hoe zij de situatie eind 2001 en begin 2002 interpreteren en hoe 
zij in hun onderlinge interactie tot een impliciete afbakening van de ‘opdracht’ en de 
onderlinge verhoudingen geraken. 
 
Cruciaal voor de contractering lijkt mij in de eerste plaats dat de sectordirectie de situ-
atie interpreteert als “een acuut probleem”, dat kan en moet worden opgelost door snel 
een geschikte interim manager te vinden. DJI heeft zodanige relaties ontwikkeld (en 
procedureel verankerd) met ‘leveranciers’ of intermediairs (zoals S&V), dat laatstge-
noemden snel in de behoefte aan nieuw management kunnen voorzien (er is dus sprake 
van een gelegenheidsstructuur, routines, verwachtingenpatronen etcetera). Ik citeer uit 
één van mijn gesprekken met sectordirecteur JJI Tom ten Heuvel: 
 

TtH: “In algemene zin moet je je toevlucht nemen tot interim management 
wanneer er een acuut probleem is en er niemand in de eigen organisatie of je 
eigen netwerk beschikbaar is op dat op te lossen. […] Dan ga je op zoek naar 
een interim manager. Bijvoorbeeld: enige tijd geleden was er in een inrichting 
sprake van volstrekt scheefgegroeide verhoudingen, verloedering. Daar was op 
dat moment iemand nodig die als een beest die organisatie zou opruimen, die 
heel stevig door die organisatie zou heen rauschen, een butcher. Mensen met 
zo’n profiel hebben wij niet binnen Justitie. Daarbij is ook nog van belang dat 
áls je die al zou hebben, het de vraag is of je het mensen van je iegen organi-
satie aan wilt doen om zo’n klus aan te pakken, dus of je het aanvaardbaar 
vindt dat jouw eigen mensen zo ernstig vuile handen maken. 
In ’t Lloyd was destijds het acute probleem dat de positie van algemeen direc-
teur vacant was. De vorige was in feite afgebrand. […] We moesten op korte 
termijn iemand hebben met specifieke kwaliteiten […]. Zo iemand hadden we 
niet. Dus hebben we ons tot S&V gewend. 
[…] 
Wij zijn verplicht om ook ten aanzien van het inhuren van interim manage-
ment te werken met Europese aanbesteding. Om dat praktisch werkbaar te 
houden werken we met mantelovereenkomsten. Enkele bureaus zitten zoge-
zegd in onze mantel, daarvan is S&V er één. S&V is voor ons een bekend 
adres. Ik ken Erik Stolp goed en inmiddels kennen we ook nogal wat interim 
managers uit zijn inner circle. Dat maakt het gemakkelijk om snel met elkaar 
te schakelen wanneer we een interim manager met een bepaald profiel zoeken. 
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[…] Voor de opdrachtgever gaat het er primair om dat een bureau er in slaagt 
om snel een geschikte interim manager op te sporen.” 
 
WV: “Ga je dan met Erik Stolp een intake doen, waarin je gezamenlijk alle 
mogelijke aspecten van de problematiek in kaart brengt?” 
 
TtH: “De praktijk is dat je het bureau een profiel geeft van de man of vrouw 
die je zoekt en daarbij de nodige achtergrondinformatie, in casu over ’t Lloyd. 
Als je dan zegt, ik heb iemand nodig die paars is, dan gaat Stolp in zijn bestand 
zoeken. Meestal komt hij dan terug met twee, drie of vier mensen, die allen in 
een aantal opzichten paars zijn, maar niet in alle opzichten aan het profiel 
voldoen. Daar heeft hij dan een verhaal bij, bijvoorbeeld, deze meneer is 
behoorlijk paars, maar hij heeft ook een rood randje, en dat is wellicht toch wel 
heel handig want enzovoort enzovoort. Het is logisch dat het zo gaat. De 
kracht van interim management zit ‘m grotendeels in de snelle beschikbaar-
heid. Dan moet je als bureau zorgen dat je een voet tussen de deur krijgt.” 
 
(conversatie met sectordirecteur Tom ten Heuvel op 14 januari 2004)  

  
Voor sectordirecteur Ten Heuvel is interim mangement bureau S&V klaarblijkelijk een 
uitzendbureau voor managers – die zonodig vuile handen willen maken. Hij beschrijft 
een handel in tijdelijke managers. The name of the game in die handel is snelle 
beschikbaarheid (van managers met het gewenste profiel). Een (kandidaat) interim 
manager is in deze manier van denken, althans in eerste instantie, een (handels)artikel 
met bepaalde specificaties, het interim management bureau is de leverancier van deze 
commodity. 
Ten Heuvel ziet zichzelf in verband met interim management, blijkens bovenstaande 
citaten, als de homo faber, die door middel van anderen – een interim management-
bureau, een interim manager – acute problemen oplost. Hij presenteert zich als heer en 
meester, als een marionettenspeler die aan de touwtjes trekt. Zijn benadering is instru-
menteel en het doel – een bepaald probleem oplossen in een inrichting – heiligt wel-
licht niet alle middelen, maar voor een buitenstaander gelden kennelijk wel andere 
fatsoensnormen wat betreft vuile handen maken dan voor de “eigen mensen”. De sec-
tordirecteur, zo lijkt hij mij duidelijk te willen maken, gebruikt interim management als 
instrument om de inrichtingen op orde te houden – hij stuurt met behulp van een inge-
huurde afstandsbediening. 
(Het verloop van gebeurtenissen met betrekking tot de inzet van interim management 
in ’t Nieuwe Lloyd kennende, kunnen we ons afvragen of zo’n benadering door middel 
van remote control in de praktijk gestalte krijgt. Kan de opdrachtgever doeltreffend aan 
de touwtjes trekken? Kunnen de eigen mensen schone handen houden? Is de sector-
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directie inderdaad in control of is dat (ten dele) een illusie? Dergelijke vragen doen 
echter niet af aan de wijze waarop de sectordirectie kennelijk tracht te besturen door 
middel van interim management.)   
 
Het is niet verbazingwekkend, gezien de hechte relatie tussen DJI en S&V, dat de 
opvattingen en werkwijze van S&V-directeur Stolp naadloos aansluiten op die van de 
“opdrachtgever”: ook Stolp denkt in termen van mensen – “Er moet gewoon een goede 
vent komen” – , handelt in hoog tempo en kijkt niet voorbij de probleemdefinitie van 
zijn klant: 
 

“In dit geval werd ik op enig moment gebeld door Antoinette Wilmink, de 
toenmalige sectordirecteur Jeugd binnen DJI. In het algemeen ga ik naar een 
potentiële opdrachtgever toe. In dit geval hebben we telefonisch gesproken 
over de situatie in Amsterdam en het profiel van de man die daar als algemeen 
directeur zou moeten komen. We zochten voor die positie in die situatie vooral 
rust en stevigheid, iemand die zich niet laat intimideren, maar geen straat-
vechter. 
[…] 

 Heel belangrijk is in ieder geval om gevoel te krijgen voor het probleem achter 
het probleem. In dit geval was dat de context van de OR, die tot gevolg had dat 
die inrichting niet goed bestuurbaar was en allerlei problemen niet werden 
opgelost. Die OR-context speelt heel breed binnen DJI – in Spijkenisse pro-
beert de OR bijvoorbeeld ook macht naar zich toe te trekken – maar de vraag 
was om het in Amsterdam op te lossen.” 
(conversatie met Erik Stolp d.d. 6 januari 2004) 

 
Stolp ziet het als zijn rol om zijn (potentiële) opdrachtgever DJI te bedienen door deze 
in contact te brengen met iemand die “in Amsterdam” een probleem kan oplossen. Hij 
stelt zich op als een makelaar of broker:  
Boissevain (1974) gebruikt dit begrip broker ter aanduiding van iemand die andere 
mensen met elkaar in contact brengt in ruil voor een vergoeding. Kenmerkend voor een 
broker is dat hij niet zelf over de middelen, zoals bepaalde vaardigheden en expertise, 
beschikt die zijn klant zegt nodig te hebben, maar dat hij wel connecties heeft met 
mensen die die zogenoemde first order resources wél bezitten (Boissevain noemt deze 
laatste groep patrons). Bovendien heeft de broker informatie over deze patrons en kan 
hij hen in zijn sociale netwerk mobiliseren. De contacten en informatie betreffende 
patrons zijn de second order resources, waarover de broker beschikt en waarmee hij 
zijn geld verdient: “A broker is thus a special type of entrepreneur: one who controls 
second order resources and manipulates these for his own profit” (Boissevain, 1974: 
147-148). Het manipuleren met behulp van contacten en informative wordt door Tom 
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ten Heuvel treffend beschreven in zijn verhaal de werkwijze van Stolp aan de hand van 
het voorbeeld van een paarse kandidaat met een rood randje. Zodoende krijgt de sec-
tordirecteur, de klant – tegen betaling, maar wel snel en efficiënt – toegang tot mensen 
uit het netwerk van S&V, de broker:  “A broker is a professional manipulator of people 
and information who brings about communication for profit. He thus occupies a stra-
tegic place in a network of social relations viewed as a communication network” 
(Boissevain, 1978: 148-149). 
 
In het spel van brokerage dat DJI en S&V met elkaar spelen wordt interim manager 
Van Rijsenburg als handelsartikel geproduceerd in een commerciële relatie tussen een 
‘opdrachtgever’ en een ‘opdrachtsnemer’. Hij is al onderdeel van, en begrenst door, 
een contract tussen sectordirecteur en S&V, nog voordat hij zich zelfstandig een oor-
deel heeft kunnen vormen over de situatie waarin hij terecht komt.  
Hoe gaat Van Rijsenburg vervolgens te werk, hoe interpreteert en enacteert hij de 
omstandigheden, en hoe draagt hij bij aan het (doorgaande) proces van contractering? 
 
Op 20 augustus 2003 zegt hij het volgende over zijn entree in ’t Nieuwe Lloyd en over 
de gesprekken en gebeurtenissen die daar aan voorafgingen: 
 

“Op 4 december 2001 had ik een afspraak met Erik Stolp van S&V. Stolp is 
kind aan huis bij de DJI.79 Hij vroeg: “Heb je zin in ’t Nieuwe Lloyd?” En hij 
schetste mij de situatie: een hoog ziekteverzuim, slecht capaciteitsbeheer (maar 
liefst twee van de zes units gesloten, ondanks een landelijk tekort aan plaatsen, 
een blamage), moeilijk personeel, een sfeer van intimidatie, een anarchie ver-
gelijkbaar met het Amsterdamse GVB, een OR met teveel macht, grote tekor-
ten, en de financiële rapportage moest worden verbeterd. Dat zijn de puntjes 
die in mijn aantekeningen van dat gesprek staan. Die schets was gebaseerd op 
Stolp’s gesprek met Antoinette Wilmink. Je weet dus dat je bij zo’n probleem-
schets de kleur van Den Haag en de interpretatie van Stolp er gratis bij krijgt. 
Het volgende gesprek vond plaats op 19 december in Den Haag, met 
Antoinette Wilmink en in aanwezigheid van Erik Stolp. Ik had me op dat 
gesprek terdege voorbereid – ik zie dat ik flink wat aantekeningen ter voorbe-
reiding heb gemaakt. Ik wilde de opdracht ook graag hebben. Ik wist dat er 
drie kandidaten waren, allen via S&V. 
Dat gesprek op 19 december ging over ’t Lloyd, over wat daar aan de hand 
was en hoe dat zo gekomen was, en dus níet over mij. Het is altijd prettig als 
zo’n eerste gesprek niet over jezelf gaat, dat het niet een soort sollicitatie-

                                                        
79 Deze typering lijkt gerechtvaardigd: alleen al in begin 2002 werden binnen DJI vrijwel 
tezelfdertijd drie interim managers aangesteld als algemeen directeur van een justitiële 
jeugdinrichting (De Hunnerberg, De Hartelborght, ’t Nieuwe Lloyd), in alle gevallen via S&V. 
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gesprek is. In het gesprek werd het beeld dat ik tot dan toe had gekregen verder 
ingevuld naar het verleden toe. Mij werd duidelijk dat ’t Lloyd een verleden 
met frequent wisselende directeuren kende: ik zou de vijfde in vijf jaar tijd 
worden. Wilmink zei: “De directeuren die wij hebben benoemd hebben het 
niet gered.” Zij weet dat aan de cultuur in ’t Lloyd: het personeel zou geen 
leiding erkennen, zou provoceren en intimideren. Later werd mij duidelijk dat 
sommige directeuren niet integer waren – ik heb geleerd dat je hier absoluut 
integer moet zijn, ik heb hier begrepen dat integriteit de kern van leiderschap 
is, hier en misschien overal – en dat sommige te slap waren, zich zogezegd 
lieten naaien. Ik ben hier in het begin ook wel uitgetest en op de proef gesteld. 
In datzelfde gesprek begreep ik ook dat het personeel van de inrichting het 
signaal had afgegegeven dat men de directeur terug wilde; hij zou veel tot 
stand hebben gebracht. Mijn interpretatie was en is: men wilde wel een doetje. 
De OR had bovendien te kennen gegegeven dat men geen interim directeur 
van buiten wilde. De voorzitter van de OR, Daan de Groot, die hier verant-
woordelijk is voor de zeer succesvolle ITB-unit, deelde hier de lakens uit; dat 
werd mij overigens pas later duidelijk. […] Wilmink wilde absoluut een inte-
rim directeur in ’t Lloyd, omdat zij in een machtsstrijd was verwikkeld met de 
GOR. Daarbij is van belang dat de voorzitter van de GOR, Daan de Groot, 
tevens voorzitter van de OR van ’t Lloyd was, en nog steeds is overigens. Deze 
Daan de Groot speelde en speelt een cruciale rol als het gaat om de strijd om 
de macht, waarbij verschillende slachtoffers zijn gevallen. Joost Rademaker en 
Antoinette Wilmink konden deze man niet in het gareel houden. Wilmink had 
het beeld dat ’t Lloyd een grote puinhoop was, en met name dat het een anar-
chie was. Bij mijn aantreden, later, zou ik van haar dan ook officieus en impli-
ciet de opdracht krijgen om Daan de Groot te elimineren.” 
[…] 
Voor mij voelde het aanvankelijk – dat is na mijn feitelijke start op 18 februari 
overigens snel veranderd – alsof ik door Wilmink naar vijandelijk gebied werd 
gestuurd. Ik weet nog dat ik op maandagochtend 18 februari hier heb aange-
beld, ik had natuurlijk nog geen pasje, de poort was dicht en ik vroeg me af of 
ze die met opzet voor mij hadden gesloten, die gedachte geeft aan dat het voor 
mij toen niet vanzelfsprekend was dat ik zou worden toegelaten. 
[…] 
Mijn opdracht, mondeling gecommuniceerd, luidde: één: wees een coach van 
de waarnemend directeur, twee: onderzoek mogelijkheden voor verbetering 
van de relatie met Den Haag, en drie: zorg dat je geaccepteerd wordt door het 
MT. 
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Ik heb een benoemingsbrief gekregen, maar daar staat niets inhoudelijks in.80 
Het contract tussen DJI en S&V ken ik niet. In mijn contract met S&V zijn 
alleen de formaliteiten geregeld. 
[…] 
In deze fase geldt: hoe rommeliger, hoe beter. Er zijn dus verschillende rivali-
serende partijen, die ook nog eens onhandig communiceren over hun verschil-
lende opvattingen. Er is geen éénduidige opdrachtformulering. De situatie is in 
meerdere opzichten niet transparent. Dit alles is voor mij niet ongebruikelijk, 
het zijn voor mij typische omstandigheden bij het begin van een opdracht. Het 
is dan mijn taak om orde aan te brengen. Hier was het per saldo zo dat ik 
algemeen directeur moest worden om ervoor te zorgen dat zaken weer ordelijk 
zouden gaan verlopen.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg op 20 augustus 2003) 

 
Van Rijsenburg beschrijft hier dat hij eerst wordt uitgenodigd, en wellicht wordt ver-
leid en gemanipuleerd, door Stolp om zich beschikbaar te stellen voor de transactie die 
Stolp met DJI wil sluiten. Hij weet dat hij in die transactie meer object dan subject is. 
Daarom is het voor Van Rijsenburg belangrijk om tegelijkertijd iedere mogelijkheid 
aan te grijpen om zich als een relatief autonome agent te manifesteren, bijvoorbeeld 
tijdens het gesprek op 19 december 2001: “[dat gesprek] ging over ’t Lloyd, over wat 
daar aan de hand was en hoe dat zo gekomen was, en dus níet over mij. Het is altijd 
prettig als zo’n eerste gesprek niet over jezelf gaat, dat het niet een soort sollicitatie-
gesprek is.” 
 
Kenmerkend voor brokerage is dat er nagenoeg geen diagnostiek van de problematiek 
binnen DJI, geen explicitering van de interpretaties, plaatsvindt. Dat blijkt behalve uit 
de bovenstaande citaten van Stolp en Ten Heuvel ook uit de officiële overeenkomsten, 
die de grondslag vormen voor de inzet van de interim directeur in ’t Nieuwe Lloyd. 
Deze bevatten geen inhoudelijke opdrachtformulering noch een verwijzing naar enige 
probleembeschrijving. In de zogenaamde benoemingsbrief bevestigt de hoofddirecteur 
DJI (namens de minister van Justitie) slechts de formele positie en verantwoordelijkhe-
den van de interim directeur: 
 

“U zult met ingang van 18 februari 2002 tijdelijk worden benoemd als Algemeen 
Directeur ad-interim van de Rijksinrichting ’t Nieuwe Lloyd te Amsterdam. 
Dit impliceert dat u de volledige verantwoordelijkheid heeft m.b.t. tekenbe-
voegdheid, strafbevoegdheid en het verrichten van bereik- en beschikbaarheids-
diensten.”  

                                                        
80 Kenmerk 5149870/02/DJI d.d. 25 februari 2002. 
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De overeenkomst tussen S&V interimmanagement b.v. en de management b.v. van 
Pim van Rijsenburg zegt in artikel 1: 
 

“Van Rijsenburg zal in opdracht van KV als interimmanager de opdracht resp. 
werkzaamheden als interim directeur “Het Nieuwe Lloyd” bij het Ministerie van 
Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen te Amsterdam uitvoeren.” 

 
“(D)e opdracht resp. werkzaamheden” worden niet gespecificeerd. Wel lezen we in 
artikel 2: 
 

“Deze overeenkomst wordt aangegaan per 14 januari 2002 in principe 4 dagen 
per week voor een periode van 3-6 maanden, of zoveel korter of langer als de 
onderhavige opdracht van opdrachtgever aan KV voortduurt.” 

 
En in artikel 5 regelen S&V en Van Rijsenburg als het ware dat laatstgenoemde gedu-
rende “de opdracht” informatie zal genereren, met de kennelijke bedoeling om “de 
opdracht” te kunnen bespreken en zonodig te hercontracteren: 
 

“Van Rijsenburg zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren en verplicht 
zich: 

• voor de 5e van iedere maand een rapportage over de opdrachtuitvoering 
in de voorgaande maand aan KV te verstrekken 

• binnen een maand na daadwerkelijke aanvang van de opdracht een Plan 
van Aanpak te vervaardigen ter bespreking met opdrachtgever en KV en 
eventueel bijstellingen daarin te melden en in de maandrapportage 

• bij de beëindiging van de opdracht een eindrapportage te vervaardigen” 
  
In de loop van december 2001 en januari en februari 2002 wordt het brokerage-spel 
afgerond – in de persoon van Van Rijsenburg is een patron met de gevraagde first 
order resources (in de woorden van Stolp: “rust en stevigheid, iemand die zich niet laat 
intimideren, maar geen straatvechter”) gevonden – en ontstaat er speelruimte voor Van 
Rijsenburg om ’t Nieuwe Lloyd tot object van aandacht te maken. Omdat de top van 
DJI en de (G)OR niet erkennen dat ze gezamenlijk verstrikt zijn geraakt in een gestag-
neerde interactiestructuur en dat ze een derde nodig hebben om hen te helpen zichzelf te 
veranderen – zie paragraaf 1.4 en zie ook Leene & Schuyt (2008: 19) – kan de inge-
huurde interim manager zich echter niet zomaar als derde positioneren. In deze situatie 
is het begrijpelijk dat Van Rijsenburg ambiguïteit prefereert boven eenduidigheid (“hoe 
rommeliger, hoe beter”): door zelf een zekere orde te creëren kan hij zich toch enigs-
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zins als relatief autonome buitenstaander ontpoppen en spelen met de sociale afstand 
ten opzichte van de verschillende actoren.   
 
 

7.3 De (on)handigheid van elkaar (en jezelf) voor het lapje 
houden 

 
In de voorgaande paragraaf heb ik geëxploreerd hoe een aantal belangrijke actoren in 
de laatste maanden van 2001 en de eerste maanden van 2002 hun onderlinge verhou-
dingen en de afbakening van ‘de opdracht’ bepalen. Ik heb laten zien hoe de interim 
manager in eerste instantie op het toneel verschijnt langs de weg van een vorm van 
ruilhandel, die ik in navolging van Boissevain (1978) brokerage heb genoemd. Daarbij 
bepalen de sectordirecteur JJI en broker S&V in eerste aanleg de afbakening van de 
problematiek, waarmee interim manager Van Rijsenburg zich zal bezig houden: het 
probleem is ’t Nieuwe Lloyd. Het hoofdkantoor speelt gastheer namens ’t Nieuwe 
Lloyd, maar in ’t Nieuwe Lloyd beschouwt de medezeggenschap de gast van Den Haag 
in eerste instantie als een onwelkome huurling – stap [5].  
Ik heb beargumenteerd dat de top van DJI en de OR van ’t Nieuwe Lloyd ‘besluiten’ 
om het structurele besturingsvraagstuk van DJI en ’t Nieuwe Lloyd voorlopig te ont-
kennen, althans te ‘parkeren’, teneinde het verlegenheidsprobleem – de impasse rond 
de entree van Van Rijsenburg – op te lossen. Actoren – de DJI-top, de medezeggen-
schap in ’t Nieuwe Lloyd, S&V en de interim manager – komen dus níet overeen om 
de structurele dysfunctionele conflicten, die ik in de hoofdstukken 4 en 5 van deze 
studie heb geanalyseerd, door middel van de inzet van een derde te trachten te doorbre-
ken. Wat komen deze actoren eigen wél met elkaar overeen met betrekking tot de 
opdracht van Van Rijsenburg? En wat is de aard van die overeenkomst(en)? 
 
We beschouwen, zoals steeds in deze studie, de feitelijke sociale werkelijkheden in 
relatie tot de wijze waarop actoren, blijkens hun uitspraken, in interactie die sociale 
werkelijkheden produceren. De in dit verband meest relevante feitelijke, en uiteraard 
sociaal geconstrueerde, gebeurtenissen zijn samengevat in paragraaf 6.2, stap [3] tot en 
met stap [9]. Wat zeggen actoren? 
 
OR-voorzitter Daan de Groot: 
 

“[W]e kenden de verborgen agenda’s niet. Het is duidelijk dat een interim 
manager altijd een opdracht van de opdrachtgever meekrijgt, en omdat hij niet 
met de organisatie verder hoeft kan hij die opdracht zonder scrupules uitvoe-
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ren. Daar hadden we geen zin in. Er volgden nare gesprekken tussen de OR en 
de toenmalige sectordirecteur, die niets opleverden. Toen stonden we voor de 
vraag: moeten we het geschil zover opblazen dat we met advocaten verder 
gaan. Dan zou de interim manager op voorhand beschadigd worden, en dat 
wilden we niet. Zodoende heeft de OR de inzet van een interim manager uit-
eindelijk geaccepteerd.” 
(conversatie met Daan de Groot, o.a. voorzitter (G)OR, op 20 oktober 2003) 

 
Antoinette Wilmink, sectordirecteur JJI tot 1 januari 2003: 
 

AW: “Het ging mij in de eerste plaats om het helder krijgen van dat mecha-
nisme waardoor achtereenvolgende directeuren afbrandden. Vervolgens ging 
het er ook om de omstandigheden in ’t Lloyd zodanig te veranderen dat voor 
volgende directeuren een werkbare toestand zou bestaan. Het was dus zowel 
diagnostisch als probleemoplossend, zodat ’t Lloyd na het vertrek van de inte-
rim manager niet opnieuw zou terugvallen in de situatie van vóór 2002. […] 
Eén van de dingen die in ieder geval speelde was dat opeenvolgende directeu-
ren problemen hadden met de OR. Het lukte hen niet om in een vruchtbare 
wisselwerking met de OR deze organisatie te runnen. Het mechanisme was … 
De OR kan ervoor kiezen om mee te denken met de directie óf de OR kan in 
een verzetshouding gaan zitten. Dat laatste was al jaren het geval in ’t Lloyd.  
[…] 
Vrij snel nadat Pim van Rijsenburg was begonnen werd mij duidelijk dat hij in 
’t Lloyd respect afdwong door de manier waarop hij zich opstelde en met 
mensen omging. Eigenlijk was het de persóón Pim van Rijsenburg die respect 
afdwong. Het lukte hem om snel on speaking terms te komen met de OR. Ik 
denk eigenlijk dat het allengs meer een kwestie werd van de tent draaiende 
houden, wat hem kennelijk goed lukte. Dat aspect, ervoor zorgen dat de pro-
ductie doorgaat, dat er continuïteit is, dat maakt natuurlijk altijd deel uit van 
interim management, naast het veranderingsaspect. Waar ik wel erg benieuwd 
naar ben is of het nu is gelukt om het onderliggende mechanisme te verande-
ren; dat is toch wel de kernvraag. Het is prima dat een goede manager gedu-
rende een bepaalde periode adequaat leiding geeft aan de organisatie, maar je 
wilt natuurlijk ook dat er structureel iets verandert, zodat datgene wat wordt 
gerealiseerd ook duurzaam is.” 
WV: “Heeft u destijds als opdrachtgever juist hierover met Pim van Rijsenburg 
voortgangsgesprekken gevoerd?” 
AW: “Het hoofdkantoor zou daarop moeten sturen, maar of dat is gebeurd? In 
mijn periode eigenlijk niet.” 
(conversatie met sectordirecteur JJI Antoinette Wilmink d.d. 5 december 2003) 
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Interim manager Pim van Rijsenburg: 
 

“De Sectordirecteur mw. A. Wilmink gaf als opdracht mee om voor de vaste 
directeur – Joost Rademaker of, in geval deze niet terug zou keren, een ander – 
zodanige condities te realiseren dat sprake is van een werkbare verhouding 
tussen de directie, ondernemingsraad en medewerkers enerzijds, en directie – 
hoofdkantoor anderzijds.” 
(“Rapportage directievoering ’t Nieuwe Lloyd” d.d. 1 april 2002) 

 
“Sectordirecteur Wilmink wilde absoluut een interim directeur in’t Lloyd, 
omdat zij in een machtsstrijd was verwikkeld met de GOR. Daarbij is van 
belang dat de voorzitter van de GOR, Daan de Groot, tevens voorzitter van de 
OR in ’t Lloyd was (en is). Deze Daan de Groot speelde en speelt een cruciale 
rol als het gaat om de strijd om de macht, waarbij verschillende slachtoffers 
zijn gevallen. Joost Rademaker en Antoinette Wilmink deze voorzitter (G)OR 
niet in het gareel houden. Wilmink had het beeld dat ’t Lloyd een grote puin-
hoop was, en met name dat het een anarchie was. Bij mijn aantreden, later, zou 
ik van MH dan ook officieus en impliciet de opdracht krijgen om Daan de 
Groot te elimineren.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg d.d. 20 augustus 2003) 

 
PvR: “Overigens kwam ik onlangs Antoinette Wilmink tegen, en zij liet zich 
iets ontvallen over de opdrachtverlening aan mij in begin 2002. Daaruit maakte 
ik op dat ze nog altijd niet door heeft dat zij destijds had moeten formuleren 
dat het mijn opdracht zou moeten zijn om de machtspositie van Daan de Groot 
te breken en het probleem van de OR en daarmee de bestuurbaarheid van ’t 
Lloyd duurzaam te verbeteren.” 
WV: “Uit de verschillende gesprekken tot nu toe krijg ik de indruk dat destijds 
over dit onderwerp (De Groot, GOR, OR en bestuurbaarheid van ’t Lloyd) zo 
omfloerst en impliciet is gesproken dat actoren achteraf daaraan alle mogelijke 
interpretaties kunnen verlenen, variërend van “zo’n opdracht is niet verleend” 
tot “die opdracht is mondeling expliciet verleend”.” 
PvR: “Het is in de gesprekken destijds genoemd, min of meer terzijde, in de 
trant van: die Daan de Groot, daar zouden we eigenlijk van af moeten, dat zou 
ons best € … waard zijn. Dat kun je toch bezwaarlijk interpreteren als een 
opdrachtverlening. Ik ben er toentertijd niet op ingegaan, het kwam op mij 
over als zo’n soort overpeinzing waaraan bestuurders als puntje bij paaltje 
komt geen consequenties durven te verbinden.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg, actor A, d.d. 28 januari 2004) 
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“Het is waar dat Wilmink noch Ten Heuvel mij ooit hebben gezegd: “Hoe zit 
het nu met het veranderen van het onderliggende mechanisme in ’t Lloyd?” of 
iets van die strekking. Daar zijn ze dus niet scherp op geweest. Ik moet wel 
eerlijk zeggen dat ik dat evenmin aan de orde heb gesteld.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg d.d. 8 december 2003)  

 
Sectordirecteur Tom ten Heuvel: 
 

“Het aanpakken van de OR is wel mondeling meegegeven aan de interim 
manager. Het was destijds echter niet wijs om dat expliciet te maken. De OR 
heeft een stevige rol in de procedure voor benoeming van een algemeen direc-
teur, ook een tijdelijke. De OR verzette zich destijds toch al fel tegen de 
benoeming van een interim manager, men wilde de tweede man laten waar-
nemen […]. Vanuit het hoofdkantoor is er hard gewerkt om de inzet van inte-
rim management te doen accepteren in ’t Lloyd; een impliciete opdracht hielp 
wat dat betreft. Je moet bedenken dat er destijds, eind 2001 en begin 2002, 
bijna anarchie was in ’t Lloyd. We vroegen ons serieus af of de interim mana-
ger fysiek zou worden toegelaten. Onze eerste prioriteit was dus dat Pim aan 
de slag kon.” 
(Tom ten Heuvel, actor Q, d.d. 14 januari 2004) 

 
Alles is er begin 2002 klaarblijkelijk op gericht om nieuwkomer van Rijsenburg te 
benoemen als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag in ’t Nieuwe Lloyd en hem 
zodoende vast te zetten in de positie van algemeen directeur van ’t Lloyd en binnen de 
hiërarchische verhoudingen van DJI. Is dat een manier om de vreemdeling vrij spel te 
geven? Is het een manier om het vreemde onmiddellijk te domesticeren?  
(Ook de OR neemt als vanzelfsprekend aan dat Van Rijsenburg wordt ingehuurd om de 
(geheime) opdrachten van het hoofdkantoor uit te voeren en dat hij geen onafhankelijke 
derde kan zijn. Juist in het verzet van Daan de Groot tegen de ‘parachutering’ van Van 
Rijsenburg door de sectordirecteur toont zich zijn onvermogen om buiten het conflict 
(G)OR – hoofdkantoor te denken.)  
 
De term ‘dubbelzinnige opdrachtverlening’ typeert mijns inziens hoe actoren afspraken 
maken over de inzet van interim management en daarmee impliciet de grenzen bepalen 
voor nieuwkomer Van Rijsenburg: 
 
• Het primaat ligt bij de sectordirecteur. Zij verstrekt de opdracht die de interim 

manager moet uitvoeren. 
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• Nieuwkomer Van Rijsenburg is van aanvang af onderdeel van de hiërarchische 

verhoudingen binnen het DJI-systeem en binnen het systeem van ’t Nieuwe Lloyd. 
• Andere actoren – ik denk aan de OR, het management en de professionals in ’t 

Nieuwe Lloyd – zijn niet betrokken in het contracteren inzake de inzet van interim 
management; zij worden uitgesloten. 

• De opdracht, die de sectordirecteur (formeel via S&V) aan interim manager Van 
Rijsenburg verleent is tegelijk algemeen van aard – “… zodanige condities te reali-
seren dat …” – én heel specifiek – “het aanpakken van de OR”. 

• Inhoudelijk wordt vrijwel niets op papier gezet en hetgeen mondeling wordt gewis-
seld blijkt later voor verschillende uitleg vatbaar. (Op 1 april 2002 stuurt Van 
Rijsenburg wel een “Rapportage directievoering ’t Nieuwe Lloyd” naar zijn 
opdrachtgever, maar tot een expliciete en gezamenlijk overeengekomen diagnose 
en interventiestrategie komt het niet.) 

• Ook nadien, in de loop van 2002 en 2003, komen actoren niet tot een expliciete en 
eenduidige afspraken, waarmee zij de inzet van interim management in ’t Nieuwe 
Lloyd in regie nemen.      

  
De opdracht is zo dubbelzinnig dat actoren deze achteraf op verschillende manieren 
kunnen uitleggen: 
Sectordirecteur Ten Heuvel stelt zich in januari 2004 op het standpunt dat twee jaar 
eerder aan de interim manager (mondeling) de opdracht was gegeven om ’t Nieuwe 
Lloyd te bevrijden uit verlammende greep van de OR. Hij vindt dat Van Rijsenburg 
veel kostbare tijd heeft verloren doordat hij pas in het najaar van 2003 de strijd met de 
OR(-voorzitter) is aangegaan. Nadat Ten Heuvel in mei 2004 had besloten dat ’t 
Nieuwe Lloyd zou moeten worden opgeheven creëert hij het beeld dat de DJI-top in 
januari 2002 in ’t Nieuwe Lloyd heeft “geïntervenieerd” door een interim manager aan 
te stellen met de opdracht om ’t Nieuwe Lloyd te saneren.  
Van Rijsenburg interpreteert de ‘opdrachtverlening’ op een andere manier: de sector-
directeur durfde in januari 2002 de strijd niet aan te gaan met de (G)OR-voorzitter en 
verzuimde daarom Van Rijsenburg de expliciete opdracht te geven om ’t Nieuwe Lloyd 
te bevrijden uit de greep van de OR(-voorzitter), de sectordirectie is daarna ook nooit 
teruggekomen op de hardop uitgesproken “overpeinzing” dat Daan de Groot eigenlijk 
zou moeten worden geëlimineerd. 
 
Uitgaande van het organiseerperspectief van Weick zouden we verwachten dat actoren 
– in casu de top van DJI, de interim manager, het intermediaire bureau S&V en betrok-
kenen binnen ’t Nieuwe Lloyd, zoals de OR(-voorzitter) – mettertijd dubbelzinnigheid 
reduceren door in gedragscycli op elkaar te reageren, gedrag op elkaar af te stemmen 
en betekenis te creëren. Waar het om dit cruciale aspect van de inzet van een buiten-
staander gaat, is echter juist sprake van het instandhouden van dubbelzinnigheid. Voor 
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ieder van de actoren is dit handig: op ieder moment kan men een uitleg geven aan de 
inzet van interim management, die hem of haar op dat moment en in die omstandighe-
den van pas komt. Ieder kan zijn of haar eigen interpretatie en betekenis koesteren en 
gebruiken – ook na afloop van ‘de opdracht’, zoals ik in § 6.3 heb laten zien. Actoren 
verwerken dubbelzinnigheid niet tot informatie, zo kunnen we concluderen, hetgeen 
binnen het organiseerperspectief van Weick betekent dat het organiseren stagneert 
(Van Dijk, 1989: 47). De inzet van de interim manager betekent meer van hetzelfde, 
een herhaling van zetten, een continuering van het dysfunctionele bestuurlijke conflict, 
dat in de voorgaande hoofdstukken is beschreven. 
 
Alle actoren hebben er begin 2002 belang bij om de acute problemen op te lossen en de 
onderliggende (in structuren en contexten gewortelde) patronen van gedrag onbenoemd 
te laten en daarmee te ontkennen. De actoren grijpen het uitvallen van algemeen direc-
teur Joost Rademaker aan om zich te richten op een symptoom – de functie van alge-
meen directeur is vacant – en het onderliggende dysfunctionele structurele conflict met 
betrekking tot de besturing en organisatie van ’t Nieuwe Lloyd te continueren. Het 
continueren van dit conflict strekt alle betrokkenen op korte termijn tot voordeel. Het 
feit dat deze vermijding en ontkenning impliciet gebeurt is ook handig voor actoren: ze 
realiseren een hoge mate van vrijblijvenheid, zowel in relationeel als in inhoudelijk 
opzicht, waardoor men elkaar moeilijk op iets kan aanspreken. Ieder gaat zijn eigen 
‘normale’ weg: de sectordirectie richt zich weer op ‘Haagse kwesties’ zodra duidelijk 
wordt dat de interim directeur de orde in ’t Nieuwe Lloyd heeft hersteld, de aandacht 
van (G)OR-voorzitter De Groot wordt opgeëist door een escalerend conflict met de 
sectordirecteur JJI – een conflict dat door geen van de spelers in verband wordt 
gebracht met de conflicten in verband met ’t Nieuwe Lloyd – en interim directeur Van 
Rijsenburg heeft zijn handen vol aan het ‘managen’ van ’t Nieuwe Lloyd. 
 
De consequenties die actoren door hun gedrag – namelijk impliciete opdrachtverlening 
binnen de hiërarchische verhoudingen in plaats van expliciete contractering tussen alle 
relevante actoren – bewerkstelligen laten zich verhelderen met behulp van het werk van 
Gerard Egan (1970) over contractering en sociale verandering in groepen (geciteerd in 
Leene & Schuyt, 2008: 36-37).  
Egan onderscheidt natuurlijke groepen en contractgroepen. In zogenoemde natuurlijke 
groepen verloopt alles op een vanzelfsprekende wijze; de dingen gaan zoals ze gaan; 
actoren vertonen voorspelbaar gedrag. Contractgroepen worden daarentegen geken-
merkt door het feit dat actoren doelbewust bepaalde condities hebben veranderd met 
het oog op het realiseren van verandering. Deze intentioneel gemodificeerde condities 
betreffen veelal de onderlinge verhoudingen, de wederzijdse rollen en de communica-
tiepatronen tussen de actoren. Kortom: door (nieuwe) spelregels te introduceren reali-
seren actoren gewijzigde condities voor hun gezamenlijk handelen. (In de systeem-
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therapeutische setting, waarop Egans analyse is gebaseerd, is het doorgaans de rela-
tieve buitenstaander (de therapeut) die de contractering initieert en in eerste instantie de 
contracten ontwerpt.)81  
Egan beschrijft twee typen gedrag in contractgroepen: N interacties (natuurlijk gedrag) 
en C interacties (expliciet gecontracteerd gedrag). Groepen ‘op weg naar verandering’ 
staan als het ware met één been in de oude, voor hen vanzelfsprekende, wereld – in 
zoverre vertonen actoren natuurlijk gedrag – en met één been in de nieuwe, door hun 
gezamenlijke intentieverklaring tot stand te brengen, wereld – in zoverre gedragen 
actoren zich in overeenstemming met door hen afgesproken nieuwe spelregels.  
Contracteren is in essentie: elkaar in alle ernst beloven om op een bepaalde manier te 
handelen. In § 2.7 is aan de hand van het werk van Arendt in algemene zin de nood-
zakelijkheid van het doen van beloften en het houden van beloften met het oog op con-
tinuïteit van handelen beargumenteerd. Tegen die achtergrond is de functie van con-
tractering in de eerste plaats om te testen of hoe de verschillende partijen daadwerkelijk 
willen, mogen en kunnen investeren in verandering. (Een contract is een intentieverkla-
ring en ook boter-bij-de-vis.) Tegelijk bieden actoren door middel van contractering 
een zekere structuur aan elkaar en reduceren ze de onzekerheid en onvoorspelbaarheid 
die inherent zijn aan menselijk handelen, met name in overgangssituaties.  
Juist door het creëren van enige structuur, door “in de oceaan van toekomstige onze-
kerheid eilanden van zekerheid aan te leggen” (Arendt, 1999: 47) kunnen actoren door 
middel van contractering elkaar mobiliseren en gestagneerde omstandigheden en ver-
houdingen dynamiseren:  
 

“Where immobility reigns […] a contract can introduce the possibility of 
making a step forward. Contracts invite parties to reach beyond their normal 
behaviours. Herein lies a logical connection between contractual thinking and 
the idea of social change. Explicit contract agreement means that the existing, 
latent or non-effective contract is no longer in effect. The designer of the new 
contract will attempt to get beyond the dysfunctional N interactions” (Leene & 
Schuyt, 2008: 36-37). 

 

                                                        
81 Het vermogen van een relatieve buitenstaander om in een vroeg stadium een contract ofwel 
een nieuwe spelregelset te ontwerpen en aan de verschillende partijen min of meer op te leggen 
is mijns inziens in hoge mate afhankelijk van de mate waarin de partijen de buitenstaander als 
gezaghebbend en onafhankelijk ervaren en erkennen. Door de omgeving erkend gezag en 
onafhankelijkheid, beide verankerd in specifieke kennis en vaardigheden, stellen de 
buitenstaander in de gelegenheid om zijn werk – en daarmee zijn klantsysteem – te organiseren 
en te controleren – dat is de kern van de professionele praktijk (Freidson, 2001). In verband met 
de casus van ’t Nieuwe Lloyd is de vraag in hoeverre en op welke niveaus de interim manager 
zich kan manifesteren als een professional en zodoende zijn eigen werk kan organiseren en 
controleren – op dit aspect ga ik in hoofdstuk 8 nader in.    
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Zo bezien omvat het contracteren in het kader van (tweede orde) verandering tenminste 
twee deelactiviteiten: 
 
• het analyseren en beoordelen (in termen van het versterken of verzwakken van het 

verandervermogen) van de bestaande, vaak stilzwijgende of impliciete, contracten 
of spelregelsets in het sociale systeem; 

• het introduceren en overeenkomen van alternatieve spelregels, waarvan de 
daadwerkelijke hantering de beoogde verandering bevordert. 

  
De situatie in en rond ’t Nieuwe Lloyd in 2002 toont het paradoxale, en in zekere zin 
onmogelijke, karakter van contractering: Om aan de slag te gaan in het klantsysteem 
moet de interventionist, in casu Pim van Rijsenburg, tenminste iets afspreken over de 
condities waaronder hij aan de slag zal gaan. Echter, de observaties, analyse en beoor-
deling die ten grondslag zouden moeten liggen aan deze afspraken, kan hij op dat 
moment nog niet hebben. Als hij zijn oordeel baseert op de opvattingen en analyses 
van andere actoren, zoals de sectordirecteur en het managementteam van ’t Nieuwe 
Lloyd, dan loopt hij het risico zich onbewust systeemconform te gedragen, zich onbe-
wust te voegen in de bestaande orde – terwijl die bestaande orde nu juist dysfunctio-
neel is (zie de hoofdstukken 4 en 5 van deze studie). 
 
Contracteren laat zich, zo beschouwd, het beste verstaan als een proces, waarin (geza-
menlijke) diagnostiek en het overeenkomen van nieuwe spelregels op iteratieve wijze 
met elkaar zijn verbonden, en waarin ‘de derde’ ook zijn gezag, expertise en onafhan-
kelijkheid als hefbomen gebruikt om de verschillende actoren er toe te bewegen om als 
het ware over hun eigen schaduw heen te springen. We kunnen contracteren ook 
begrijpen als een collectief leerproces, dat aangedreven wordt door verschil tussen 
enerzijds de impliciete, in gedrag ‘verborgen’ spelregels van de bestaande negotiated 
order en anderzijds de alternatieve, denkbare, expliciete spelregels met het oog op 
negotiating another order.  
 
Juist omdat contractering op paradoxale wijze evenzeer reeds triadisering veronderstelt 
als dat het daartoe het sturend kader en de legitimering verschaft, is het wel erg behulp-
zaam als partijen enigszins – al is het maar binnenskamers – erkennen de spelregels en 
condities waarbinnen hun handelen gestalte krijgt verandering behoeven. Binnen DJI 
was dit besef in 2002 minimaal, hetgeen met name blijkt uit het uitsluiten van andere 
partijen. Anderzijds laat de formulering van de opdracht – “zodanige condities te reali-
seren dat sprake is van een werkbare verhouding tussen directie, ondernemeningsraad 
en medewerkers enerzijds en directie en hoofdkantoor anderzijds” – toch wel de nodige 
speelruimte aan de interim manager om het proces van gezamenlijke contractering met 
meerdere actoren te initiëren. Ook het zogenoemde plan van aanpak zou een kapstok 
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daartoe kunnen bieden.82 De procesreconstructie in combinatie met de uitspraken van 
de actoren laten echter zien dat een adequate contractering, zoals hiervoor is gecon-
ceptualiseerd, niet plaatsvindt. De consequentie is dat er geen sturend kader en legiti-
matie wordt ontwikkeld voor tweede orde verandering en dat actoren ook geen nieuwe 
spelregels met elkaar contracteren – het één en het ander wordt getoond in het verloop 
van gebeurtenissen (zie paragraaf 6.2). Juist doordat actoren in 2002 en 2003 hun 
onderlinge verhoudingen en interactiepatronen niet hebben veranderd en geen geza-
menlijke regie hebben ontwikkeld voor verandering kan het gebeuren dat actoren vanaf 
eind 2003 plotseling op bizarre wijze verstrikt raken in een maalstroom van gebeurte-
nissen waar niemand vat op heeft. Zij die niet kunnen sturen en elkaar niet kunnen 
verstaan in hun handelen, komen op den duur met elkaar in aanvaring en lijden dan 
schipbreuk. Waren de ontwikkelingen, die ik in de paragrafen 6.5 en 6.6. heb geanaly-
seerd, mogelijk geweest wanneer actoren de (beoogde) veranderingen in (verband met) 
’t Nieuwe Lloyd adequaat hadden gecontracteerd?  
Interim manager Pim van Rijsenburg vindt eind 2003 dat hij zich bijna twee jaar lang 
door de OR voor het lapje heeft laten houden (conversatie d.d. 8 december 2003). Ik 
meen dat de gebrekkige contractering in deze casus ertoe heeft geleid dat alle actoren 
zichzelf en elkaar (oprecht) voor het lapje hebben gehouden – een comfortabel zelf-
bedrog.   
 
De wijze van ‘contracteren’ – namelijk een dubbelzinnige opdrachtverlening binnen de 
dyadische interactiestructuur in plaats van het triadiseren met behulp van een interim 
manager als derde – laat zich verstaan als een stilzwijgende ‘overeenkomst’ om af te 
zien van collectieve machtsvorming. Actoren sluiten zich niet aaneen in een poging om 
stapsgewijs gedeelde toekomstmogelijkheden te realiseren. Vanuit Arendts optiek van 
collectieve machtsvorming – de potentiële dimensie van handelen in wederzijdse 
afhankelijkheid – is de uitkomst van de bestuurlijke impasse en de opdrachtverlening 
in begin 2002 dan ook een gemiste kans. In het bijzonder de rolopvatting van broker 
S&V en de eenzijdige selectie en instructie van de interim manager door de sector-
directeur JJI, ingebed in, zoals ik heb laten zien, een logica van maken, dragen hieraan 
bij.  
In deze zin is een dubbelzinnige opdracht ook onhandig voor actoren die op elkaar zijn 
aangewezen om al handelend tweede orde verandering tot stand te brengen in ’t 
Nieuwe Lloyd.   
 
 
                                                        
82 In dit verband moet wel worden opgemerkt dat zo’n plan van aanpak wordt ontworpen 
wanneer een aantal (beperkende) parameters van de aanpak reeds zijn bepaald. Ik denk hierbij 
vooral aan de benoeming van Van Rijsenburg in de positie van algemeen directeur ad interim, 
nog wel tegen de expliciete wens van de OR in. 
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7.4 Niet contracteren: een gebaar van stilzwijgende gast-
vrijheid? 
 

[E]n houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het 
te weten engelen ontvangen.83 

 
Een deels andere interpretatie van het raadselachtige contracteren in deze casus is mijns 
inziens ook mogelijk. Ik breng daartoe in herinnering het denken van Derrida over “de 
wetten van de gastvrijheid”, dat ik in § 1.3 heb uiteengezet.  
De dubbelzinnige titel van de lezing waaraan ik in die paragraaf onder andere refe-
reerde – Pas d’hospitalité, vertaald als ‘Stappen over de drempel van de gastvrijheid’, 
maar ook te vertalen als: ‘Geen gastvrijheid’ – attendeert ons in de eerste plaats op de 
ambivalantie van de situatie in verband met ’t Nieuwe Lloyd in begin 2002 en in het 
handelen van de gastheren. Want wie betoont / betonen aan ‘vreemdeling’ Pim van 
Rijsenburg nu eigenlijk gastvrijheid? 
 
Is dat de sectordirecteur JJI, die Van Rijsenburg (via broker S&V) uitkiest en uitnodigt 
(en betaalt, ook als hem de toegang tot ’t Nieuwe Lloyd wordt geweigerd)? Maar zij – 
Antoinette Wilmink in haar rol van sectordirecteur – nodigt uit in het huis van een 
ander, zij nodigt Van Rijsenburg níet uit in Den Haag, om daar het hoofdkantoor als 
het ware “de wet voor te schrijven”, zoals Derrida het uitdrukt, en haar te bevrijden uit 
haar machteloosheid in relatie tot ’t Nieuwe Lloyd. Zij nodigt Van Rijsenburg – in zijn 
rol van vreemdeling – uit in de inrichting in Amsterdam, waar volgens haar anarchie 
heerst en waar zij geen ‘heer en meester’ is – hoe kan ze dan gastheer spelen? Het feit 
dat zij niet kan bewerkstelligen dat Van Rijsenburg in ’t Nieuwe Lloyd letterlijk kan 
“stappen over de drempel van de gastvrijheid” en zich dan genoodzaakt voelt hem te 
betalen totdat de lokale machthebbers hem toelaten, spreekt boekdelen. Of is de sector-
directeur gastheer krachtens haar bevoegdheid om (in naam van de minister) Van 
Rijsenburg te benoemen als algemeen directeur van ’t Nieuwe Lloyd (met alle daarbij 
behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? De rol van gastheer die zij aan 
de voorkant- in formele zin – speelt kan zij aan de achterkant – in de praktijk – niet 
waarmaken, want zij is zowel de baas van ’t Nieuwe Lloyd als niet de baas in ’t 
Nieuwe Lloyd (zij komt er zelfs maar zelden op visite); dat is onderdeel van de dubbel-
zinnige omstandigheden waarin de actoren in de casus met elkaar moeten contracteren 
– en dat tegelijk niet kunnen. 
In welke zin en hoe verleent het personeel van de inrichting (geen) gastvrijheid aan de 
nieuwkomer Van Rijsenburg? In eerste instantie zijn de meningen verdeeld: het MT is 
loyaal aan het hoofdkantoor en is geneigd om zich onder gezag van de te benoemen 
                                                        
83 Hebreeën 13. 
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interim directeur te stellen, maar de OR is aanvankelijk gekant tegen een buitenstaan-
der die door het hoofdkantoor naar ’t Nieuwe Lloyd wordt gestuurd. De OR-voorzitter 
(“Het Lloyd is van ons en de AD komt op visite”) Daan de Groot zegt daarover het 
volgende:       
 

“Het ging de OR dus niet om de persoon Pim, die kenden we ook nog niet. Wij 
waren tegen een interim manager. Wij vonden dat Den Haag maar eens met de 
billen bloot moest: het moest maar eens expliciet worden dat de oorsprong van 
de problemen op het hoofdkantoor lag. En we kenden de verborgen agenda’s 
niet. Het is duidelijk dat een interim manager altijd een opdracht van de 
opdrachtgever meekrijgt, en omdat hij niet met de organisatie verder hoeft kan 
hij die opdracht zonder scrupules uitvoeren. Daar hadden we geen zin in. Er 
volgden nare gesprekken tussen de OR en de toenmalige sectordirecteur, die 
niets opleverden. Toen stonden we voor de vraag: moeten we het geschil zover 
opblazen dat we met advocaten verder gaan. Dan zou de interim manager op 
voorhand beschadigd worden, en dat wilden we niet. Zodoende heeft de OR de 
inzet van een interim manager uiteindelijk geaccepteerd.” 
(conversatie met Daan de Groot, o.a. voorzitter van de OR, op 20 oktober 
2003) 

 
Volgens De Groot wil de OR wil de OR in januari 2002 aan Van Rijsenburg (aanvan-
kelijk) geen gastvrijheid verlenen omdat hij géén objectieve, onbevooroordeelde 
vreemdeling zou zijn. Het vermoeden bestaat dat deze zogenaamde buitenstaander in 
feite helemaal niet onafhankelijk is, dat hij in feite een huurling is, die met een geheime 
opdracht in vijandelijk gebied wordt parachuteerd – en in die vermeend geheime 
hoedanigheid is hij niet welkom. 
 
Wat in deze casus ten aanzien van het contracteren in ieder geval wringt – naast andere 
moeilijkheden – is dat de sectordirecteur, die de buitenstaander uitnodigt, deze níet wil 
uitnodigen in eigen huis – het hoofdkantoor – maar in de inrichting waar zij het in de 
praktijk niet voor het zeggen heeft, waar zij dus geen gastheer kan zijn en waar zij dus 
niet kán uitnodigen, terwijl degene – OR-voorzitter Daan de Groot – die in ’t Nieuwe 
Lloyd de baas speelt en van wie velen zeggen dat hij er de lakens uitdeelt, diezelfde 
buitenstaander niet heeft uitgenodigd, formeel niet mág uitnodigen en, vanwege zijn 
conflict met de sectordirecteur, niet wíl uitnodigen. Deze situatie, het machtsvacuüm in 
’t Nieuwe Lloyd, bepaalt hier de onmogelijkheid van het contracteren (met de 
(beoogde) interim manager) van de condities waaronder hij wordt toegelaten en zijn 
werk zal doen. Zo ontstaat de impasse die ongeveer zes weken duurt – stappen [4] en 
[5]. 
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In de voorgaande paragraaf heb ik beargumenteerd dat de antagonisten, in februari 
2002 en daarna, tegelijk met het doorbreken van die impasse, tegelijk met het oplossen 
van het verlegenheidsvraagstuk, het diepgewortelde besturings- en machtsvraagstuk 
ontkennen. (Plus ça change, plus c’est la même chose.)  
Een andere interpretatie is ook mogelijk: juist door vrijwel niets met elkaar af te 
spreken, geven zowel de sectordirecteur – representant van de formele macht, het 
bevoegd gezag, en tegelijk onmachtig in ’t Nieuwe Lloyd – als de OR in ’t Nieuwe 
Lloyd – met een grote (hinder)macht en tegelijk onmachtig in het realiseren van een 
toekomstperspectief voor de inrichting – buitenstaander Van Rijsenburg carte blanche 
– een ultiem, zij het stilzwijgend, gebaar van gast-vrijheid. De interim directeur krijgt 
de vrije hand om naar zijn eigen bevind van zaken te oordelen en zijn eigen plan te 
trekken. “Het is,” in de woorden van Derrida, “alsof de vreemdeling alle sleutels in 
handen heeft. De omstandigheid waarin de vreemdeling verkeert is […] die van een 
wetgever die van buitenaf komt om de wet voor te schrijven en het volk of de natie te 
bevrijden, hij is iemand die de natie of het huis, het thuis betreedt dat hem binnenlaat 
nadat het een beroep op hem heeft gedaan. Het is alsof (en een alsof stelt hier altijd de 
wet) de vreemdeling het vermogen heeft om de heer te redden en de macht van zijn 
gastheer te bevrijden; (…) het is alsof de heer, in zijn hoedanigheid van heer, een 
gevangene is van zijn positie en van zijn macht, van zijn zelfheid, van zijn subjectivi-
teit (zijn subjectiviteit is een gijzelaar)” (Derrida,1998: 92). 
 
Gebruik makend van dit tweezijdig, stilzwijgend en min of meer noodgedwongen 
gebaar van gastvrijheid – en allicht hebben het hoofdkantoor en de rebelse OR in ’t 
Nieuwe Lloyd zeer verschillende motieven om de nieuwe interim directeur de sleutels 
van de inrichting in handen te geven – doet Van Rijsenburg in de loop van 2002 en 
2003, in de periode dus die hij zelf vanaf december 2003 een periode van “gewapende 
vrede” noemt, de nodige interventies om tweede orde verandering te realiseren en zijn 
gastheren uit hun macht te bevrijden (Derrida, 1998: 92). Hij krijgt impliciet de ruimte 
– beter: de vrijheid – om datgene te doen, dat niemand hem expliciet kan en wil vragen 
om te doen: (in interactie met de verschillende stakeholders) het structurele 
dysfunctionele conflict oplossen. Het is zeer goed denkbaar dat hij daarin was 
geslaagd, ware het niet dat actoren zich eind 2003 vergaloperen en alsnog het 
verkeerde probleem trachten op te lossen – zie § 6.5 van deze studie. In ieder geval 
ontstaat er een nieuwe machtsbalans tussen de zeggenschap en de medezeggenschap in 
’t Nieuwe Lloyd, worden de ketenrelaties verder ontwikkeld, wordt er gewerkt aan 
capaciteitsuitbreiding en kostenbeheersing, wordt de ITB (de individuele 
trajectbegeleiding) strategisch gepositioneerd en zo nog het één en ander. Kortom, juist 
door níet te contracten, juist door, in de woorden van Derrida, de wet van 
onvoorwaardelijke gastvrijheid te stellen boven de wetten van voorwaardelijke 
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gastvrijheid, ontstaat de speelruimte voor contextverandering, voor tweede orde 
verandering. 
Tegelijk is het mijns inziens door de veronachtzaming van de wetten van de gastvrij-
heid, door het onvoldoende contracteren en hercontracteren van de noodzakelijke con-
dities voor tweede orde verandering, door onvoldoende gezamenlijke reflectie op de in 
gang gezette strategie- en organisatie-ontwikkeling, dat actoren (sectordirectie, hoofd-
directeur DJI, OR en andere stakeholders in ’t Nieuwe Lloyd) zich bijna twee jaar na 
de entree van de interim directeur nog steeds niet expliciet hebben aaneengesloten om 
veranderingen te realiseren die zij overigens stilzwijgend wel steunen.        
 
 

7.5 Paradoxaal actor-denken en juridificeren 
 
In deze studie worden sociale werkelijkheden steeds beschouwd als (in sociale inter-
actie tot stand gekomen) interpretaties. Daarom richt de analyse van gebeurtenissen 
zich op de wijze waarop actoren, gebruikmakend van bepaalde gelegenheidsstructuren, 
in interactie met elkaar en in de loop der tijd, organiseren, betekenis creëren en pro-
blematiseren – ik typeerde dat alles aanvankelijk door de vraagstelling: hoe doen ze het 
met elkaar?  
In hoofdstuk 6 heb ik laten zien hoe de verschillende actoren in en rondom ’t Nieuwe 
Lloyd, inclusief de nieuwkomer Van Rijsenburg zich in 2002 niet verbinden in het 
bewerkstelligen van tweede orde verandering, hoewel de noodzaak daartoe is af te 
leiden uit een repeterend patroon van bestuurlijke conflict en geblokkerde strategische 
en organisatie-ontwikkeling. Bij afwezigheid van voldoende effectieve tweede orde 
verandering, raken actoren allengs, en met name vanaf het najaar van 2003, meer ver-
strikt in de onbedoelde consequenties van hun pogingen tot eerste orde verandering 
(ofwel probleemoplossing) – zie § 6.5. Pogingen van interim manager Van Rijsenburg 
om in 2004 als het ware de (bestuurlijke) contexten van ’t Nieuwe Lloyd te veranderen 
nadat de instelling zelf reeds ten dode is opgeschreven, worden in de kiem gesmoord – 
zie § 6.6.  
 
De zoektocht naar onderliggende zingevingsmechanismen heeft ons in hoofdstuk 7 tot 
nu toe geleid naar de wijze waarop actoren (geen) afspraken hebben gemaakt over de 
inzet van de relatieve buitenstaander, de algemeen directeur ad interim van ’t Nieuwe 
Lloyd – de zogenoemde ‘opdrachtverlening’. In de voorgaande paragrafen zijn ver-
schillende, onderling verbonden, praktijken van sensemaking in verband met de con-
tractering in deze casus geanalyseerd, waardoor de mogelijkheden tot reflectie, herin-
terpretatie en contextvariatie worden begrenst en tegelijk juist (tijdelijk) vergroot, zoals 
in de voorgaande paragraaf beargumenteerd. 
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Brokerage, en het daarmee verband houdende definiëren van een complex patroon van 
bestuurlijke problematiek in (reïficerende) termen van het zoeken en aanbieden van een 
interim manager met bepaalde specificaties, is één van deze zingevingsmechanismen. 
Interim management volgens de regels van brokerage is handel in mensen, die worden 
geïnterpreteerd als commodity, zoals in § 7.2 is beredeneerd. Ik heb de consequenties 
van de praktijk van brokerage voor de contractering in deze casus uiteengezet. 
 
Brokerage is overigens een expressie van een zingevingsmechanisme dat met betrek-
king tot ’t Nieuwe Lloyd voortdurend een belangrijke rol speelt. Ik noem het para-
doxaal actor-denken. De kern ervan is dat actoren vraagstukken en oplossingsmoge-
lijkheden vrijwel uitsluitend beschouwen in termen van een beperkt aantal individuele 
personen – alle kaarten worden gezet op de vermeende agency van enkele (anti)helden 
– terwijl zij tegelijkertijd de agency van deze vermeende sleutel-actoren minimaliseren 
door reïficerend te organiseren (Van Dijk, 1989: 53-59).   
 
Wij zijn aspecten van paradoxaal actor-denken – ik zet de elementen van deze manier 
van sensemaking hieronder uiteen – reeds meerdere malen in deze studie tegengeko-
men, bijvoorbeeld in § 6.5, waar we bij interim directeur Van Rijsenburg een toe-
nemende fixatie op zijn eigen positie en op OR-voorzitter Daan de Groot zagen ont-
staan, en in § 7.2, waar werd getoond dat in het zogenoemde spel van brokerage de 
nieuwkomer Van Rijsenburg wordt geproduceerd als handelsartikel en hulpmiddel. In 
aanvulling daarop geef ik hier eerst een gedeelte door van één van de gesprekken die ik 
voerde met Erik Stolp, directeur van S&V en de zogenaamde schaduwmanager van 
Pim van Rijsenburg, en geef ik vervolgens een aantal citalen door uit het gesprek dat ik 
voerde met Michiel Peters, tot 1 september 2004 hoofddirecteur DJI. 
 
Eerst Erik Stolp. Op 6 januari 2004 vraag ik hem onder meer wat de lastige momenten 
in het interventietraject waren: 

   
ES: “Echt lastig is het niet geweest. Als je bedoelt te vragen: op welke 
momenten komt het er echt op aan, dan zou ik antwoorden dat het belangrijk is 
dat je als bureaudirecteur of schaduwmanager de moeilijke momenten voor 
een interim manager herkent en hem dan steunt. In dit geval speelde op een 
bepaald moment de vraag of het al dan niet verstandig zou zijn dat Pelman 
[plaatsvervangend AD] Pim zou opvolgen. Ook belangrijk was om, nadat was 
besloten dat Pelman geen algemeen directeur zou worden, de opdrachtgever te 
wijzen op het belang van een goede opvolging met het oog op de borging van 
de bereikte resultaten. Het is van belang dat er een man komt die op een ver-
standige manier leiding kan geven aan die organisatie.” 
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WV: “De manier waarop die man wordt geworven en geselecteerd lijkt nu juist 
onderdeel van het probleem te zijn: eindeloos procedureel getouwtrek, machts-
spelletjes van OR-zijde al dan niet via de band van de GOR, onderwaardering 
van zo’n operationele managementfunctie (schaal 14) etcetera. Gaat uw 
gesprek met de opdrachtgever en met Pim over dit soort patronen en hoe die te 
doorbreken?” 

  
ES: “Het gaat niet om procedures e.d. bij de klant of de opdrachtgever. Er moet 
gewoon een goede vent komen, iemand die het kan en die er lol in heeft, punt 
uit! Ten Heuvel bepaalt dat uiteindelijk. Dat ‘circus’ met de OR en allerlei 
procedures dat hoort er nu eenmaal bij in dit soort organisaties. Dat proces 
moet nu eenmaal worden doorlopen, en dat is ook wel belangrijk voor com-
mitment en acceptatie. Maar uiteindelijk vind ik dat de baas van het geheel 
moet beslissen.” 

 
(conversatie met Erik Stolp, directeur interim management bureau S&V, op 6 
januari 2004) 

 
In mijn gesprek met hoofddirecteur DJI Peters toont deze zich eveneens iemand die 
problemen toeschrijft aan individuele actoren en die intervenieert door middel van 
(andere) individuele actoren: 
 

“Ik zag ’t Lloyd toen als een totaal verziekte organisatie met structureel ver-
stoorde verhoudingen. De toon die Daan de Groot aansloeg maakte dat nog het 
meest duidelijk. De opgave was dus: Tom Poes, verzin een list. Dat is ook 
jouw vraag naar de interventiestrategie. De interventie was om daar een zware 
interim manager zeer te zetten. Het zal je duidelijk zijn dat als je in de kring 
van verzamelde AD’s vroeg wie interesse had in de positie van AD van ’t 
Lloyd, dan stak niemand zijn vinger op. Bovendien: een goede AD in ’t Lloyd 
neerzetten, dat wil je de man niet aandoen. We zijn bij de selectie van een inte-
rim AD niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ons goed georiënteerd. Ik 
ben niet persoonlijk betrokken geweest bij de selectie, maar ik heb Pim van 
Rijsenburg kort na zijn benoeming wel uitvoerig gesproken. Hij is een man die 
zo’n inrichting normaal gesproken weer op orde moet kunnen krijgen, als je 
kijkt naar zijn ervaring en kwaliteiten. 
[...] 
De regels met betrekking tot de medezeggenschap zijn op zichzelf prima, maar 
niet als mensen zoals Daan de Groot er mee aan de haal gaan. Van belang is 
ook dat DJI een overheidsmonopolie is, waardoor slechte performance niet kan 
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worden afgestraft; personeel kan alles roepen en alles tegenhouden, zonder dat 
dat repercussies heeft: we kunnen toch niet failliet. Ik heb op allerlei niveaus 
en in allerlei gremia geprobeerd het functioneren van de medezeggenschap te 
verbeteren. Ik heb me door tal van mensen laten adviseren. Wat betreft Daan 
de Groot is het me niet gelukt om een werkbare situatie te realiseren. De OR in 
’t Lloyd is tot op de dag van vandaag een groot probleem gebleven. Ga na: als 
zelfs iemand als Pim van Rijsenburg zich er op stukloopt, dan is het echt niet te 
redden. Dat heb ik op een gegeven moment, in het voorjaar van vorig jaar ook 
tegen Tom ten Heuvel gezegd. 
[…] 
Hoe de omslag eind 2003 precies tot stand kwam staat mij niet meer helder 
voor de geest. Ik zat er natuurlijk niet steeds bovenop. Andere zaken, zoals De 
Nieuwe Inrichting, vroegen primair mijn aandacht, en kwesties zoals ’t Lloyd 
zijn in dat verband toch details in de marge. Wat betreft de escalatie: belang-
rijk was dat er sprake was van onjuiste declaraties ten laste van subsidies uit 
het ESF. Dat is een onrechtmatige daad, waarbij je ook nog moet bedenken dat 
de besteding van ESF-gelden toentertijd politiek zeer gevoelig was. Voor mij 
was die kwestie geen onderhandelingspunt: de betrokkenen moesten worden 
aangepakt. Daarin werd Pim gesteund. We hebben direct het hoofd juridische 
zaken op de kwestie gezet en Pim kreeg ook toegang tot de landsadvocaat. 
Tom ten Heuvel had wel enige terughoudendheid; hij zei: weet wat je doet, als 
je Daan de Groot gaat aanpakken, want dan zijn de gevolgen misschien niet te 
overzien. Dus er was wel enige aarzeling, maar dat laat onverlet dat de lijn was 
dat die ESF-kwestie hard moest worden aangepakt. Het idee was ook dat Pim 
zijn karwei moest afmaken. Je kunt bezwaarlijk een nieuwe man met zo’n zaak 
belasten. Er was namelijk al een opvolger geselecteerd en onze verwachting 
was, begin 2004, dat de zaak binnen enkele maanden zou zijn afgewikkeld, 
waarna die opvolger aan de slag zou kunnen. Het is zoals bekend een slepende 
affaire geworden.” 
(conversatie met actor W d.d. 7 juni 2005) 

 
Op Peters’ kwalificatie van ’t Nieuwe Lloyd als een detail in de marge (in vergelijking 
met “andere zaken, zoals als De Nieuwe Inrichting”) en op de klaarblijkelijke veron-
derstelling dat verandering in ’t Nieuwe Lloyd kan worden gepland en beheerst door en 
vanuit het hoofdkantoor (zonder er zelf steeds “bovenop” te zitten) ga ik in § 7.7 nader 
in. Het paradoxale actor-denken wordt in de bovenstaande citaten vooral zichtbaar in 
het vanzelfsprekende vertrouwen in een nieuwe man, die de zaak wel op orde zal weten 
te brengen, zonder dat op enigerlei wijze het contingente en onvoorspelbare karakter 
van die interventie wordt benoemd – zonodig worden er andere goede en zware 
mensen “op de kwestie gezet.”  
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Met de aanduiding paradoxaal actor-denken verwijs ik evenwel naar een manier van 
sensemaking, die niet alleen en slechts ten dele blijkt uit deze citaten. Het gaat mij een 
vorm van reïficerend organiseren, die ook zichtbaar wordt in de analyse van gebeurte-
nissen met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd in § 6.5, § 7.2, § 7.3 en § 7.4, en die zich 
laat typeren door de volgende, niet van elkaar te scheiden, aspecten: 
 
 Actoren interpreteren de (dynamische) wereld van DJI en ’t Nieuwe Lloyd in 

termen van actoren als entiteiten. Andere manieren om deze wereld te begrijpen en 
betekenis te geven – bijvoorbeeld symbolisch en/of in termen van relatienetwerken 
en/of in termen van rituelen en/of in termen van waarden etcetera – worden gene-
geerd. 

 Aan deze actoren als entiteiten worden bepaalde vaste kwalificaties gegeven 
(betrouwbaar, onbetrouwbaar, deskundig, manipulatief en dergelijke) op basis van 
ervaringen uit het verleden. Deze kwalificaties convergeren onder druk van de 
gepercipieerde omstandigheden naar de kwalificaties ‘vriend’ óf ‘vijand’ (Bauman, 
1991: 53-54). 

 Aan deze agents wordt het vermogen toegekend om, in overeenstemming met hun 
identiteit als good guy respectivelijk bad guy, de loop der gebeurtenissen te 
beïnvloeden. Actoren zelf worden echter als relatief onveranderlijk beschouwd; 
hun agency is een gegeven en geen product van in de tijd veranderende omstan-
digheden en interactie (geen voorlopigheid). 

 Niet alle mensen worden als agents aangemerkt. Enkelen worden verkozen tot het 
spelen van een hoofdrol – met name Daan de Groot en Pim van Rijsenburg –, 
sommigen krijgen een bijrol en velen worden beschouwd als toeschouwer – en dus 
genegeerd en buitengesloten als mogelijke actor.  

 De mogelijkheid van multipele inclusies (Van Dongen et al., 1996: 98-99) van de 
good guys en bad guys wordt genegeerd. Zoals ik in § 1.5 heb beargumenteerd, is 
het vermogen om op verrassende wijze te interveniëren nu juist in belangrijke mate 
gelegen in het kunnen spelen met verschillende inclusies. 

Terwijl actoren dus enerzijds zich fixeren op de vermeende potentie van enkele indivi-
duele actoren, ontnemen zij anderzijds die actoren – in sommige gevallen zijn zij dat 
zelf – hun speelruimte door ze / zichzelf eenduidig en ééndimensioneel te maken. In 
die zin is hun actor-denken paradoxaal. 
 
(Omdat ik mij regelmatig onbehaaglijk voel bij de ondubbelzinnige wijze waarop acto-
ren in de casus – met name vanaf november 2003 – in het bijzonder Pim van Rijsen-
burg en Daan de Groot kwalificeren, bedenk ik verschillende manieren om hun inter-
actie te typeren: 
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• een misverstand tussen een straatvechter en een heer van stand, en ook: 
• een partij schaak tussen het bevoegd gezag en ‘de basis’, en ook: 
• een dodendans voor verzetsheld en huurmoordenaar, en ook: 
• een schijngevecht tussen twee gevangenen, en ook: 
• een opstootje op het schoolplein met serieuze gevolgen (want geen van de 

toeschouwers grijpt in), en ook: 
• de godfather leidt zijn ongenode viste rond in ‘zijn’ huis (maar de rondleiding 

loopt uit de hand), etcetera. 

Zodoende speel ik met mogelijke inclusies van beide spelers, met alternatieve inter-
pretaties van hun onderlinge relatie, met de dynamica die zij produceren (of belicha-
men) en met de contexten. Ik realiseer mij echter ook dat ik in mijn denkoefening, 
ondanks het variëren, behoorlijk gefixeerd ben op de twee hoofdrolspelers. Die fixatie 
in deze casus lijkt besmettelijk te zijn.)  
   
Actoren ‘vergeten’ dat zij het zelf zijn die de wereld interpreteren op de hierboven 
aangeduide wijze. Hun actor-denken is een vanzelfsprekende manier van ‘in de casus 
zijn’. Het interpretatieve karakter ervan is ‘zoekgeraakt’, waardoor ook de mogelijk-
heid van alternatieve, mogelijk krachtiger of verrassender, interpretatiewijzen niet aan 
de orde zijn. We zien deze reïficerende manier van organiseren, en de circulariteit in 
het organiseren die ermee gepaard gaat (Watzlawick et al., 1974: 40; Van Dijk, 1989: 
55, 57), in toenemende mate gedemonstreerd in de escalerende dysfunctionele conflic-
ten in 2004.  
 
In § 6.5 heb ik laten zien dat interim directeur Pim van Rijsenburg vanaf oktober 2003 
allengs meer gefixeerd raakt op zijn eigen positie en die van Daan de Groot. Play wordt 
steeds meer verdrongen door een game without end. Spelen wordt steeds meer een 
kwestie van op de man spelen. 
  
De fixatie op enkele sleutelpersonen, die ondubbelzinnig wel of juist niet zouden 
deugen, wordt in de context van deze casus ook nog eens gecombineerd met een sterke 
neiging om verschillen tussen actoren te juridificeren. Dit houdt in dat een, in principe 
altijd dubbelzinnige en multi-interpretabele, situatie onder rechtsregels wordt gebracht 
en tot object van jurisdictie wordt gemaakt. We zien dat op verschillende manieren 
gebeuren in de opeenvolging van gebeurtenissen met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd 
(zie § 6.2). DJI-hoofddirecteur Peters rationaliseert achteraf als volgt:       
 

“Belangrijk was dat er sprake was van onjuiste declaraties ten laste van subsi-
dies uit het ESF. Dat is een onrechtmatige daad, waarbij je ook nog moet 
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bedenken dat de besteding van ESF-gelden toentertijd politiek zeer gevoelig 
was. Voor mij was die kwestie geen onderhandelingspunt: de betrokkenen 
moesten worden aangepakt. Daarin werd Pim gesteund. We hebben direct het 
hoofd juridische zaken op de kwestie gezet en Pim kreeg ook toegang tot de 
landsadvocaat.” 
(conversatie met actor W d.d. 7 juni 2005)84      

 
Het valt gemakkelijk in te zien dat voor een geconstateerd verschil tussen ontvangen en 
bestede ESF-middelen ook andere, en wellicht meer plausibele, interpretaties mogelijk 
zijn dan “onrechtmatige daad”: slordige registratie van tijdsbesteding, miskenning van 
het belang van administratieve verantwoordingaktiviteiten, een kwestie van non-con-
formistisch gedrag. Maar wellicht – Peters suggereert het – was er na enkele affaires 
met ESF-gelden, waardoor de betrokken bewindspersoon ernstig in verlegenheid werd 
gebracht, voor de top van het ministerie geen andere keuze dan onverwijld zichtbaar 
krachtdadig in te grijpen door onder meer het hoofd juridische zaken op de kwestie te 
zetten. Wat voor interim manager Van Rijsenburg een uitgelezen kans is om Daan de 
Groot uit de inrichting te verwijderen, zou voor de minister van Justitie immers een 
groot politiek risico kunnen betekenen. Het definiëren van de financiële gang van 
zaken bij de individuele trajectbegeleiding (ITB) in ’t Nieuwe Lloyd als “onrecht-
matige daad” is een reïficatie en de sociale functie ervan zou gelegen kunnen zijn in 
politieke risicobeheersing. 
 
Juridificeren als wijze van (reïficerend) organiseren, zien we evenwel niet alleen in de 
kwestie van de ESF-gelden en de ITB (de schorsingen en de daaropvolgende recht-
zaken), maar ook ten aanzien van andere kwesties, bijvoorbeeld de werkverhouding 
tussen de OR en de bestuurder.    
Binnen justitiële inrichtingen bestaat een grote regeldichtheid en een sterkte regel-
gerichtheid – zie § 4.5. Het juridiceren van situaties past in die sterkte regelgerichtheid 
en de grote regeldichtheid is daarvoor de gelegenheidsstructuur. Tegelijk is juridifice-
ren te beschouwen als de instrumentering van hiervoor beschreven paradoxale actor-
denken.    
Het door middel van rechtsregels oplossen van problemen draagt echter niet bij aan 
organisatie-ontwikkeling. (Tot mei/juni 2004 zijn alle interventies van Pim van Rijsen-
burg gericht op continuïteit en organisatie-ontwikkeling van ’t Nieuwe Lloyd.) Juridifi-
ceren en organisatie-verandering zijn in veel opzichten onverenigbare manieren van 

                                                        
84 De grote politieke gevoeligheid in verband met besteding van middelen uit het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) was in de jaren 2001 – 2003 ontstaan, toen aan het licht kwam dat op grote 
schaal onjuiste declaraties ten laste van het ESF hadden plaatsgevonden, met name (maar niet 
uitsluitend) bij de Arbeidsvoorziening.  
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sensemaking, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht: 
 
 
Juridificeren 
 

 
Veranderen / Ontwikkelen 

 
Beslechten / bezweren van verschil 
 
Focus op (rechts)personen 
 
 
Gezaghebbende interpretatie opleggen 
 
 
Werkelijkheidsoriëntatie: closure aan-
brengen (afsluiten van stroom van moge-
lijke (her)interpretaties) 
 
 
Elimineren van meerduidigheid en dub-
belzinnigheid 
 
Oordelen: wie heeft gelijk en wie heeft 
ongelijk? 
 
Toepassen van geldende regels 

 
Benutten en leren van verschil 
 
Focus op relaties, structuren, waarden, 
normen 
 
Proces van doorgaand herinterpreteren 
stimuleren 
 
Mogelijkheidsoriëntatie: openen van 
mogelijke toekomsten (door het ontdek-
ken van mogelijkheden in interpretaties 
van het verleden, zie Van Dijk, 1989: 92) 
 
Spelen met meerduidigheid en dubbel-
zinnigheid (o.a. met ironie en symboliek) 
 
Appreciative (positief waarderend en uit-
nodigend) en pragmatisch (wat werkt?) 
 
Ontdekken van nieuwe spelregels 

  
 
Met verwijzing naar de in § 2.7 besproken inzichten van Arendt, springt in het oog dat 
juridificeren een aktiviteit die zich laat verstaan als maken, terwijl organisatie-verande-
ring/ontwikkeling juist wordt gekenmerkt door pluraliteit, vrijheid onder conditie van 
non-soevereiniteit, procesmatigheid, broosheid en onbetrouwbaarheid. Organisatie-
ontwikkeling bevindt zich in het domein van wat Arendt het handelen – action – heeft 
genoemd, waar actoren, geconfronteerd met de onomkeerbaarheid en de onvoorspel-
baarheid van hun handelen, zich tot elkaar kunnen (blijven) verhouden door elkaar 
beloften te doen en elkaar te vergeven. In ’t Nieuwe Lloyd zien we het vertrouwen in 
beide remedies, beide manieren van sturen, als het ware verdampen onder invloed van 
de escalerende werking van de verschillende juridische procedures. 
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In tegenstelling tot het handelen, dat inherent grenzeloos, broos en onbetrouwbaar is, 
kenmerkt het maken zich volgens Arendt door totale beheersing (door homo faber). 
Hoe kunnen we, in dat licht, de loop der gebeurtenissen met betrekking tot ’t Nieuwe 
Lloyd verstaan? In die gebeurtenissen – ik verwijs met name naar § 6.2 en § 6.4 en § 
6.5 – lijkt zich immers, ondanks alle juridificering, een duidelijk gebrek aan regie te 
openbaren. De zaken lopen vanaf november 2003 in rap tempo uit de hand, zodat men 
in de loop van 2004 niets anders kan doen dan de inrichting maar helemaal op te 
heffen. Hoe kunnen we die onmacht en het snel eroderende vermogen tot regie begrij-
pen? Die vraag tracht ik in de volgende paragraaf te beantwoorden. 
 
 

7.6 Een machtsvacuüm temidden van middelpunt-
vliedende krachten 

 
Ik leer ’t Nieuwe Lloyd in 2003 kennen als een vitale organisatie. Weliswaar zijn er 
hardnekkige, al dan niet gearticuleerde, problemen en conflicten – de dynamica in de 
inrichting heb ik in hoofdstuk 5 geanalyseerd –, maar dat laat onverlet dat er op tal van 
terreinen verbetering en vernieuwing plaatsvindt. Zo vordert de aanpassing en invoe-
ring van het Sociaal Competentie Model (SCM), aan de hand waarvan de groepsleiders 
werken met de pupillen, gestaag. De gestructureerde inpassing van het onderwijs in het 
dagprogramma van de pupillen krijgt gestalte. Het onderwijs wordt ook steeds beter 
afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de pupillen. De individu-
ele trajectbegeleiding (ITB) blijkt steeds meer een asset van ’t Nieuwe Lloyd te zijn en 
mettertijd worden de werkrelaties van de ITB-unit met externe partijen, zoals jeugd-
zorg en vooral bedrijven in de Amsterdamse regio, versterkt. Er is meer aandacht voor 
(na)scholing van het personeel. Er lijkt een werkbaar machtsevenwicht tussen de direc-
tie en de OR te zijn bewerkstelligd (OR-voorzitter De Groot: “Pim heeft de OR weer 
op de plek gezet die bij de OR hoort. Dat heeft de OR wel moeilijk gevonden, maar het 
is goed dat het is gebeurd.” (conversatie d.d. 20 oktober 2003)). De contacten met 
ketenpartners, zoals de reclassering en de Raad voor de kinderbescherming zijn 
geïntensifeerd. Vergroting van de capaciteit lijkt (weer) een realistische optie te zijn. 
Zo zijn er meer aanwijzingen dat ’t Nieuwe Lloyd over de nodige veerkracht beschikt, 
ondanks het feit dat een aantal besturingsvraagstukken – zie voorgaande hoofdstukken 
– nog niet duurzaam zijn ‘opgelost’. 
 
Hoe kan het dan gebeuren dat ’t Nieuwe Lloyd in de loop van 2004 zonder veel ophef 
implodeert en tenslotte in begin 2005 feitelijk wordt opgeheven? Waardoor ontstaat er 
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in de maalstroom van gebeurtenissen niet een beweging van actoren, die tenminste de 
continuïteit van de inrichting zeker stelt? 
 
In § 6.5 heb ik door middel van een procesanalyse beargumenteerd dat, getriggered 
door enkele onbeduidende incidenten, in november 2003 een dynamica van verschil-
lende deelprocessen op gang komt. Deze samengestelde dynamica is weliswaar sociaal 
geconstrueerd – zij wordt door actoren in interactie tot stand gebracht – maar zij mani-
festeert zich mettertijd als een autonome, blinde dynamica, waarop niemand vat heeft. 
De gebeurtenissen raken in toemende mate out-of-control. Een aanvankelijke poging 
van interim manager Van Rijsenburg om het verkeerde probleem op te lossen – name-
lijk een eerste orde verandering na te streven terwijl een tweede orde verandering (ook) 
noodzakelijk is – leidt zo gaandeweg tot een onoplosbaar probleem (in het bijzonder 
voor de top van DJI). Het elimineren van Daan de Groot en achterban – de oplossing 
van het (verkeerde) probleem – lukt weliswaar enigszins – de schorsingen houden 
geruimte tijd stand, het feitenonderzoek van het Bureau Integriteit en Veiligheid (BIV) 
schaadt de legitimiteit van De Groot binnen de inrichtingen binnen DJI – maar deze 
‘oplossing’ resulteert tegelijkertijd in grotere problemen. De gekozen strategie van 
probleemoplossing blijkt zelf het probleem te zijn. Daardoor blijven actoren niet alleen, 
en in toenemende mate, gevangen in de reeds bestaande dysfunctionele conflicten, die 
in de hoofdstukken 4 en 5 zijn uiteengezet, maar ontstaan er ook acute en onoplosbare 
problemen in het operationele proces – en ook publiciteitsrisico’s voor de ambtelijke 
en politieke top. 
 
De vraag is dan waardoor in de loop van 2004 geen bijsturing plaatsvindt op basis van 
reflection-in-action. Hoe ontstaat het ongestuurde karakter van het proces, dat ik in § 
6.5 heb uiteengezet? Waardoor worden de door actoren gehanteerde strategieën niet 
getoetst aan de sociale werkelijkheden, die zich in de loop der maanden ontwikkelen? 
Met andere woorden: hoe slagen actoren er in om hun veranderstrategieën níet opnieuw 
te doordenken en aan te passen op basis van de consequenties die zich gaandeweg ont-
vouwen?    
 
Ter beantwoording van deze vragen beschouwen we nogmaals de dynamica van 
gebeurtenissen – in hoofdzaak weergegeven in hoofdstuk 6 – in relatie tot het (verande-
rend) netwerk van betrekkingen en de redeneringen van actoren. 
 
De opeenvolgende gebeurtenissen beziend, blijken er wel degelijk pogingen te zijn 
ondernemen om vraagtekens te plaatsen bij de ingeslagen weg en het proces bij te 
sturen. Met name vijf interventies vallen op: 
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Eerste poging om de gefixeerde dynamica te openen 
De raadsman van de OR, Hein Smulders, treedt op 17 december 2003 in contact met 
sectordirecteur JJI, Tom ten Heuvel – stap [21]. Op dat moment is de benoemings-
procedure voor een vaste algemeen directeur in ’t Nieuwe Lloyd in een vergevorderd 
stadium (ondanks het feit dat de OR zich verzet tegen de gang van zaken, hetgeen voor 
het hoofdkantoor DJI geen beletsel is om de benoemingsprocedure te continueren, in 
zeker zin een herhaling van de situatie van eind 2001 / begin 2002). Daarom informeert 
Smulders bij Ten Heuvel of het eigenlijk nog wel zin heeft om energie te steken in het 
conflict tussen directie en OR in ’t Nieuwe Lloyd. En hij bepleit om interim directeur 
Van Rijsenburg zo snel mogelijk voor zijn diensten te bedanken, omdat deze volgens 
Smulders als partij in het conflict niet meer kan meewerken aan het zoeken naar een 
oplossing. Sectordirecteur Ten Heuvel antwoordt dat dat conflict zich afspeelt in 
Amsterdam, op het niveau van ’t Lloyd. Smulders concludeert: 
 

“Daarmee gaf hij aan dat hij Van Rijsenburg zou handhaven en hem het con-
flict zou laten uitvechten. De benoemingsprocedure werd aangehouden en dat 
was een opmerkelijke conclusie, aangezien Van Rijsenburg zo duidelijk partij 
in het conflict was geworden. Een interim manager kun je juist heel gemakke-
lijk buiten de deur zetten, en door Van Rijsenburg van de zaak te halen had 
men verdere escalatie waarschijnlijk kunnen voorkomen. […] 
Mijn vermoeden is dat men dacht: dan krijgt de OR weer zijn zin, of dan krijgt 
De Groot weer zijn zin. Ik denk dat men bang was voor gezichtsverlies. Wat 
de overwegingen ook geweest mogen zijn, feit is dat Van Rijsenburg werd 
gehandhaafd terwijl hij zelf onderwerp van geschil was geworden en daardoor 
niet meer constructief kon bijdragen aan een oplossing. Ik kan mij overigens 
wel voorstellen dat zo’n bestuurder zich in zijn ziel aangetast voelt door de 
aantijgingen aan zijn adres, dus ik begrijp wel dat het zo gaat, maar de organi-
satie moet verder en dan is de vraag: waarom is de interim manager niet ver-
vangen?” 
(conversatie met actor R, advocaat Hein Smulders, d.d. 13 januari 2005) 

 
Het pleidooi van OR-raadsman Smulders is aan dovemansoren gericht, omdat de DJI-
top het conflict nu juist wil laten escaleren. Wat betreft het conflict in ’t Nieuwe Lloyd 
zijn Van Rijsenburg en de DJI-top twee handen op één buik. Sectordirecteur Tom ten 
Heuvel: 
 

“Het aanpakken van de OR is wel mondeling meegegeven aan de interim 
manager. Het was destijds echter niet wijs om dat expliciet te maken. […]. 
Vanuit het hoofdkantoor is er hard gewerkt om de inzet van interim manage-
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ment te doen accepteren in ’t Lloyd; een impliciete opdracht hielp wat dat 
betreft. […]  
Terugkijkend kun je vaststellen dat de opdracht van Pim globaal in drie episo-
den uiteenvalt. Hij heeft ongeveer een half jaar gebruikt om de arbeidsverhou-
dingen in ’t Lloyd te normaliseren en een werkbare relatie met de OR tot stand 
te brengen. […] Daarna volgde ongeveer een jaar, waarin Pim ons regelmatig 
liet weten dat hij in ’t Lloyd een modus operandi met de OR had gevonden, 
waardoor hij de inrichting vrij goed kon besturen. […] In dat jaar is er eigen-
lijk niets bereikt in termen van de impliciete opdracht, maar de inrichting is 
goed bestuurd en op verschillende terreinen is voortgang geboekt. Ondertussen 
hadden wij hier met de GOR, in het bijzonder zijn voorzitter [Daan de Groot, 
WV], veel problemen, hetgeen onder meer heeft bijgedragen aan het vertrek 
van Antoinette Wilmink (destijds sectordirecteur JJI, dus de voorgangster van 
Ten Heuvel, WV]. Het afgelopen half jaar is er een in hevigheid toenemend 
gevecht tussen Pim en de OR, dat dezer dagen zijn apotheose beleeft. 
[…] 
Ik dek hem uiteraard, maar ik heb ook mijn bedenkingen. In de eerste plaats 
komt de interventie wel wat laat. Dit had veel eerder moeten gebeuren. Inmid-
dels staat er een opvolger in de startblokken. Een tweede bedenking is dat als 
Pim over enkele maanden weg is en de aktie nog niet is afgerond of niet in alle 
opzichten succesvol is, dat ik dan met de gebakken peren zit. 
[…] 
Ik blijf er buiten. Het is een gevecht binnen ’t Lloyd, in het bijzonder tussen 
Pim van Rijsenburg en Daan de Groot. Pim en ik spelen het spel heel zorgvul-
dig, hij in de frontlinie en ik op de achtergrond.”  
(Tom ten Heuvel, actor Q, d.d. 14 januari 2004) 

 
En hoofddirecteur DJI Michiel Peters zegt: 
 

“Het idee was ook dat Pim zijn karwei moest afmaken. Je kunt bezwaarlijk een 
nieuwe man met zo’n zaak belasten. Er was namelijk al een opvolger geselec-
teerd en onze verwachting was, begin 2004, dat de zaak binnen enkele maan-
den zou zijn afgewikkeld, waarna die opvolger aan de slag zou kunnen. Het is 
zoals bekend een slepende affaire geworden. Later heb ik ook wel e-mail-
wisselingen onder ogen gekregen, waaruit bleek dat Pim echt midden in het 
gevecht zat. Maar dat was later, aanvankelijk dachten we dat we sterk stonden 
en dat Pim de kwestie met onze steun binnen een paar maanden zou kunnen 
afwikkelen.” 
(conversatie met actor W, HDJI Michiel Peters, d.d. 7 juni 2005) 
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Uit de woorden van de sectordirecteur en de hoofddirecteur blijkt dat de DJI-top feite-
lijk onderdeel van het conflict is. Men wekt voorzichtigheidshalve de schijn van dis-
tantie, maar achter de schermen kiest het hoofdkantoor voortdurend partij voor Van 
Rijsenburg. Van Rijsenburg heeft de steun van het hoofdkantoor ook nodig om in 
Amsterdam de machtsstrijd te voeren met de OR-voorzitter, die in zijn hoedanigheid 
van GOR-voorzitter in Den Haag niet geliefd is. OR-raadsman Smulders interpreteert 
de onbestuurbaarheid van het proces en de houding van de DJI-top achteraf als volgt: 
 

“De top van DJI heeft die escalatie van het conflict volgens mij mede gebruikt 
om een sluitingsbesluit te regisseren. Dat vermoed ik omdat men vanuit het 
ministerie al langere tijd problemen had met Daan de Groot, die immers ook 
voorzitter van de GOR is. Ik kan dat wel begrijpen, want De Groot is iemand 
met het hart op de tong en dat is niet altijd aangenaam, en ook iemand die als 
een strateeg het medezeggenschapsspel speelt. Maar hij is in mijn ogen niet 
achterbaks, ik begrijp wél heel goed dat hij weerstanden oproept. Hij is domi-
nant aanwezig en daar moet je mee kunnen omgaan. […] 
Een logische optie zou zijn geweest om zowel De Groot als Van Rijsenburg 
weg te halen uit ’t Lloyd. Het is immers helder dat op een gegeven moment de 
zaak zodanig was geëscaleerd dat De Groot ook niet meer te handhaven was. 
Ik denk echter dat men voor die optie niet heeft wíllen kiezen. […] Het slui-
tingsbesluit is geen logische optelsom. Men wil nu de hele arbeidsorganisatie 
ontmantelen, dat is een onnodig vergaande interventie. Ik denk dat men op 
enig moment heeft gezegd: we willen van dat gezeur in Amsterdam af zijn, en 
dit conflict komt ons dan ook goed uit. Daarom heeft men het laten escaleren 
door Van Rijsenburg niet te vervangen. Ik vind het logisch dat Den Haag in 
eerste instantie achter Van Rijsenburg is gaan staan, maar naarmate het con-
flict escaleerde was het logisch geweest dat Den Haag hem had vervangen. 
Van onze kant zijn er veel signalen gegeven dat er met ons over oplossingen te 
praten valt. Die signalen heeft men niet opgepakt. Men heeft ook onbegrijpe-
lijk lang aan die onderzoeken vastgehouden, waar niet voldoende – vanuit Van 
Rijsenburg en Den Haag bezien dan – is uitgekomen. Dat heeft men niet goed 
ingeschat óf men heeft doelbewust oneigenlijk gebruik gemaakt van die onder-
zoeken en zodoende een fait accompli willen creëren.” 
(conversatie met actor R, advocaat Hein Smulders, d.d. 13 januari 2005) 

 

Tweede poging om de gefixeerde dynamica te openen    
De president van de rechtbank, die zich op 10 februari 2003 buigt over de vermeende 
benadelingsbehandeling van de OR door de bestuurder en over de drie schorsingen, 
legt partijen op dat zij de mogelijkheden onderzoeken om door middel van mediation 
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de verschillende geschillen op te lossen – stap[32]. Na enige schijnbewegingen – stap 
[35] – komt het uiteindelijk niet tot enig mediationtraject – stap [39]. Van Rijsenburg 
noch de OR is geneigd om vrijwillig uit de loopgraven te komen en te erkennen dat zij 
zelf tot op zekere hoogte onderdeel van de problematiek zijn. En hoe objectief en 
gezaghebbend de rechter ook moge zijn in de rechtszaal, in de wereld van ’t Nieuwe 
Lloyd is hij teveel outsider en te weinig insider om als derde de dyadische sociale 
structuur te kunnen triadiseren. In meerdere opzichten is niet voldaan aan de noodza-
kelijke condities voor een kansrijke sociale interventie door een derde (zie §1.4). 
 

Derde poging om de gefixeerde dynamica te openen  
Na de voor interim manager Van Rijsenburg teleurstellende uitkomst van de kort 
geding zitting op 10 februari 2003 – stap [32] en stap [33] – realiseert deze zich dat de 
gang naar de rechter mogelijk niet zal leiden tot het door hem beoogde effect. Van 
Rijsenburg ervaart dat de slagkracht van het bevoegd gezag gering is. DJI moet “uit 
een ander vaatje tappen.” Hij nodigt de top van DJI uit na te denken over verandering 
van het speelveld om de impasse te doorbreken – bijvoorbeeld in zijn e-mailbericht van 
16 februari 2003 – stap [34]. Misschien heeft zijn vraag of het denkbaar is “dat 
[minister van Justitie] Donner een politiek besluit neemt over ’t Lloyd, waartegen noch 
OR noch bonden zich kunnen verzetten” de DJI-top op gedachten gebracht. 
Hoewel Van Rijsenburg vanaf november sterk gepreoccupeerd is met het elimineren 
van Daan de Groot uit ’t Nieuwe Lloyd, blijft hij ook creatief zoek naar toekomst-
mogelijkheden voor de inrichting en naar interventies die dergelijke mogelijkheden 
zichtbaar kunnen maken. Zo onderzoekt hij de mogelijkheden om het gehele midden-
kader in de inrichting te vervangen – zijn zogenaamde “Marshallplan” – en om ’t 
Nieuwe Lloyd samen te voegen met een andere justitiële jeugdinrichting – stap [47]. 
Geen van deze ideeën valt op het hoofdkantoor in Den Haag in vruchtbare aarde. 
 

Vierde poging om de gefixeerde dynamica te openen 
Rond 1 maart 2004 komt onder het personeel van ’t Nieuwe Lloyd een handtekenin-
genactie op gang. Ondertekenaars zeggen het vertrouwen in de OR op en roepen de OR 
op tot het houden van vervroegde verkiezingen – stap [38] en stap [42]. Op 31 maart 
besluit de OR die oproep naast zich neer te leggen – stap [44]. 
  

Vijfde poging om de gefixeerde dynamica te openen 
Gedurende de eerste maanden van 2004 vragen groepjes personeelsleden van ’t 
Nieuwe Lloyd enkele malen belet bij de sectordirectie in Den Haag. Zij uiten hun 
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zorgen over de gang van zaken, met name over de oplopende spanningen in de inrich-
ting en de verslechtering van het werkklimaat, en vragen sectordirecteur Ten Heuvel 
om te interveniëren in de steeds verder escalerende conflicten. Ten Heuvel hoort hen 
aan, maar grijpt niet in. 
In mei 2004 – stap [51] – gaat Rob Voortman, groepsleider in de multidisciplinaire 
onderzoeksunit, met drie andere personeelsleden op bezoek bij sectordirecteur Ten 
Heuvel: 
 

“We wilden wel eens weten: waarom grijpen jullie niet in? We vroegen hem: 
wat zijn jullie van plan? Wat zouden jullie doen?, antwoordde Ten Heuvel. Ik 
heb gezegd: óf het is een failliete boedel óf je koopt de groep mensen rondom 
meneer De Groot uit, dan betaal je vijftien keer een jaarsalaris of misschien 
meer en dan kun je ’t Lloyd gezond maken. Ik heb hem ook gezegd: je maakt 
nu mensen ziek, je moet nú een knoop doorhakken, doe wat! Ten Heuvel zei 
niets, maar ik kon zijn gezicht wel lezen.Vervolgens duurt het dan nog bijna 
een jaar voordat de tent echt wordt gesloten. Die sluiting vind ik op zichzelf 
nog wel logisch, maar het proces gaat veel te traag, het is natuurlijk één groot 
politiek steekspel. Doordat het allemaal zo lang duurt en er zo geheimzinnig 
over wordt gedaan worden mensen gedemotiveerd. Ik wist natuurlijk al lang 
welke kant het op zou gaan. Maar andere mensen hadden toch nog een stille 
hoop, die vroegen zich af: misschien halen ze de rotte appels er wel uit.” 
(conversatie met Rob Voortman, groepsleider multidisciplinaire onderzoeks-
unit, d.d. 1 februari 2005) 

 
Sommige personeelsleden van de inrichting trachten zich dus een enkele keer te 
mengen in de besturingsaangelegenheden met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd, met 
name door vervroegde verkiezingen voor een nieuwe OR te forceren en door de sector-
directeur JJI aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid voor ’t Nieuwe Lloyd. Het 
één noch het ander heeft effect. Overigens investeren vrijwel alle personeelsleden hun 
aandacht en energie in de eerste plaats in het zo goed mogelijk continueren van de pri-
maire processen in de inrichting. Gedreven door collegialiteit, loyaliteit aan ‘het huis’ 
en betrokkenheid bij ‘de jongens’, zetten zij zich in voor datgene waar ’t Nieuwe Lloyd 
voor is bedoeld: fatsoenlijke opvang van jeugdige delinquenten.  
De houding van Ramon Serrio – zie § 6.3 – is typerend voor het overgrote deel van de 
personeelsleden, die in de loop van 2004 onder steeds moeilijker omstandigheden hun 
werk moeten doen. De sterkte identificatie met de individuele pupil en zijn problema-
tiek en kansen, en de in verhouding daarmee geringe identificatie met de organisatie als 
geheel, verklaart waarom groepsleiders en andere professionals relatief weinig gebruik 
maken van voice-strategieën of exit-strategieën (Hirschman, 1970).  
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(Ondanks de loyaliteit en inzet van het personeel neemt het ziekteverzuim vanaf het 
voorjaar van 2004 substantieel toe, hetgeen de spanningen en werkdruk uiteraard weer 
doet toenemen. Er ontstaat een neerwaartse spiraal.) 
     
Wat kunnen we leren van deze vijf mislukte pogingen om de gefixeerde en circulaire 
dynamica te openen? 
In de eerste plaats valt op dat alle interventiepogingen zich op de één of andere wijze 
richten op actoren die onderdeel zijn van het dysfunctionele conflict. Irreflexieve acto-
ren worden uitgenodigd reflexief te handelen. Met andere woorden: alle pogingen tot 
opening bewegen zich toch binnen de sociaal-cognitieve structuur van het allengs meer 
escalerende conflict. 
Bij nadere beschouwing is er in en rondom ’t Nieuwe Lloyd, in ieder geval vanaf het 
najaar van 2003, geen ‘derde’ element beschikbaar, dat buiten de conflictdynamica 
staat en zich als mogelijke interventionist kan aanbieden (Van Dongen et al., 1996: 
272-280; zie ook § 2.5 van deze studie). 
   
Toch worden de nodige externe professionals betrokken bij het zich uitdijende conflict 
rondom ’t Nieuwe Lloyd: de Departementale Accountantsdienst (DAD), verschillende 
advocaten waaronder de landsadvocaat, rechters, het Bureau Integriteit & Veiligheid 
(BI&V), de Commissie van Toezicht, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugd-
bescherming (RSJ), forensisch accountants van Ernst & Young en tenslotte consultants 
van bureau Berenschot. 
In het algemeen kan het betrekken van nieuwe actoren bij het interpretatie- en con-
structieproces en manier zijn om een gereïficeerde probleemsituatie te openen of te 
dereïficeren. Het is dan tenminste noodzakelijk dat deze nieuwe actoren ook echt 
nieuwe inclusies met zich meebrengen (Van Dijk, 1989: 104). Met andere woorden: 
nieuwe actoren moeten ‘de vreemdeling in zichzelf’ in relatie tot de gevestigde orde of 
de gefixeerde conflictsituatie kunnen mobiliseren – zie § 1.5. 
De analyse van de dynamica met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd – ik verwijs met name 
naar hoofdstuk 6 – toont dat geen van de genoemde ‘nieuwe’ actoren, gebruikmakend 
van een andere inclusie, reflexiviteit kan bewerkstelligen, kan bereiken dat het gereïfi-
ceerde probleem wordt geopend of geherdefinieerd. Probleemoplossen (eerste orde 
veranderen) wordt niet ‘opgewaardeerd’ naar tweede orde veranderen (contextverande-
ring). 
Eigenlijk gebeurt het omgekeerde: een reeds gereïficeerd probleem – dat wil zeggen: 
een tweede orde veranderingsvraagstuk geïnterpreteerd als een eerste orde verandering 
– wordt in onderdelen verdeeld en uitbesteed aan externe professionals, die het aan hen 
toevertrouwde segment als zelfstandig probleem behandelen. Juristen, accountants, 
toezichthouders, allen hanteren hun eigen probleemdefinities en hun eigen instrumen-
tarium om binnen hun eigen sociaal-cognitieve gelegenheidsstructuur ‘hun’ probleem 
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op te lossen. In ieder zich verzelfstandigend segment (onderzoek, rechtzaak of wat dan 
ook) ontstaat een eigenstandige dynamiek. Snelheid en aard van probleemoplossing 
worden bepaald door de productieregels in een bepaald professioneel domein (bijvoor-
beeld de wereld van het arbeidsrecht en de wereld van de forensische accountancy) en 
door situationele omstandigheden. 
De (deel)kwestie van de zogenaamde kamerplaatsingen – een kwestie die eigendom is 
van de Commissie van Toezicht – wordt niet behandeld als onderdeel van een meer 
omvattende dynamica. Hetzelfde geldt voor de kwestie van de schorsingen, voor de 
administratie van besteding van ESF-gelden en voor andere deelproblemen. 
 
Door het uitbesteden van probleemoplossing aan verschillende externe professionals 
heeft niemand meer regie op het proces, noch kan er gezamenlijk regie worden gecre-
ëerd. Er ontstaat een dynamica van middelpuntvliedende krachten.    
’t Nieuwe Lloyd is zodoende niet gegijzeld door één vreemdeling, ’t Nieuwe Lloyd 
raakt mettertijd gegijzeld door meerdere buitenstaanders, die zich, gevraagd of onge-
vraagd, hebben meester gemaakt van een onderdeel van de problematiek. Ieder van 
deze buitenstaanders tracht, veelal gebruik makend van een zekere professionele auto-
nomie, controle te krijgen op ‘zijn’ proces of project, terwijl tegelijkertijd en juist als 
gevolg van deze fragmentering, op collectief niveau het vermogen tot machtsuitoefe-
ning (Arendt, 1958: 184) verdampt. 
In het machtsvacuüm dat ontstaat temidden van middelpuntvliedende krachten wordt 
zodoende een terloopse aanslag gepleegd op de vrijheid van handelen – op collectief 
niveau is er allengs minder ruimte tot handelen – en doorgaande machtsvorming.  
Terwijl ’t Nieuwe Lloyd als “de plaats van ontmoeting” (Arendt, 1958: 184, 188) 
erodeert, openbaart zich ook steeds meer de onmacht van de top van DJI – met alle 
risico’s vandien. Deze onmacht is het onderwerp van de volgende paragraaf.  
 
 

7.7 Distantie houden en vuile handen maken 
 

“Men moet de mensen van bovenaf bekijken. […] 
Op het balkon van een zesde etage – daar had ik mijn hele leven 
moeten doorbrengen. Men moet het morele overwicht met stoffelijke 
symbolen schragen, anders stort het ineen. Wat is nu, strikt genomen, 
mijn overwicht op de mensen? Mijn hogere positie, dat is alles: ik heb 
me boven het menselijke in mezelf geplaatst en ik beschouw het. […] 
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Soms moest ik naar beneden, naar de straten. […] Ik stikte. Wanneer 
men op gelijke hoogte met de mensen is, dan is het veel moeilijker ze 
als mieren te beschouwen: ze ráken je.”85 

 
Terwijl in de laatste maanden van 2003 en in 2004 de conflicten in en rondom ’t 
Nieuwe Lloyd escaleren en de verhoudingen in de inrichting zich verscherpen, ver-
wacht ik ieder moment dat de verantwoordelijke ambtenaren binnen DJI – sectordirec-
teur JJI Tom ten Heuvel en/of hoofddirecteur Michiel Peters – naar Amsterdam afrei-
zen om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de stand van zaken in ’t Nieuwe 
Lloyd. Ik verwacht dat althans één van hen het personeel een hart onder de riem zal 
steken en zal gaan luisteren naar hun ervaringen, zorgen en ideeën. Ik stel me voor dat 
Tom ten Heuvel gedurende een paar dagen zijn intrek neemt in ’t Nieuwe Lloyd om 
zich te verbinden met de mensen en om zelf enigszins te ervaren hoe het is om te 
werken in een inriching, waar de mensen steeds meer blootstaan aan de druk van een 
escalerend conflict. Ik stel me zelfs voor dat hij dan, handelend vanuit het algemeen 
belang van de inrichting, op de één of andere wijze zal interveniëren… 
 
In werkelijkheid komt in geheel 2004 alleen sectordirecteur Ten Heuvel eenmaal naar 
’t Nieuwe Lloyd: in juni houdt hij met behulp van Powerpoint slides een presentatie 
over de adviesopdracht aan bureau Berenschot. (Interim directeur Pim van Rijsenburg 
reist wel steeds vaker naar Den Haag, het personeel van ’t Nieuwe Lloyd ziet hem 
vanaf eind 2003 steeds minder vaak in de inrichting.) In werkelijkheid vragen 
personeelsleden belet om in Den Haag aandacht te vragen van hun sectordirecteur voor 
de situatie in ’t Nieuwe Lloyd. En dan antwoordt Ten Heuvel dat het om Amsterdamse 
problemen gaat, die in Amsterdam moeten worden opgelost. Tegen mij zegt de 
sectordirecteur: 
     

“Ik dek hem [AD Van Rijsenburg, WV] uiteraard, maar ik heb ook mijn 
bedenkingen. In de eerste plaats komt de interventie wel wat laat. Dit had veel 
eerder moeten gebeuren. Inmiddels staat er een opvolger in de startblokken. 
Een tweede bedenking is dat als Pim over enkele maanden weg is en de aktie 
nog niet is afgerond of niet in alle opzichten succesvol is, dat ik dan met de 
gebakken peren zit. […] 
Ik blijf er buiten. Het is een gevecht binnen ’t Lloyd, in het bijzonder tussen 
Pim van Rijsenburg en Daan de Groot. Pim en ik spelen het spel heel zorgvul-
dig, hij in de frontlinie en ik op de achtergrond.”  
(conversatie met Tom ten Heuvel, actor Q, d.d. 14 januari 2004) 

 

                                                        
85 Jean-Erik Sartre, Herostratos. Amsterdam: 2005, p. 77. 
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(Ik vraag hem vervolgens niet naar de handelingsconsequenties van zijn “bedenkin-
gen”. Ik vraag hem ook niet hoe die “gebakken peren” er uit zouden kunnen zien, en of 
zijn “gebakken peren” dezelfde zijn als de “gebakken peren”, waarmee de mensen in ’t 
Nieuwe Lloyd mogelijk mee blijven zitten, en waarom hij niets zegt over wat dit 
gevecht mogelijkerwijs betekent voor die mensen in de inrichting. Ik ben niet alert 
genoeg.) 
 
Er is, vind ik, iets vreemds aan de hand met de verhouding van het hoofdkantoor tot ’t 
Nieuwe Lloyd. Een kwestie van schijn en wezen. Ten Heuvel wekt, als mensen hem 
vragen in te grijpen, de schijn dat het conflict in ’t Nieuwe Lloyd hem niet aangaat, dat 
hij er buiten staat. Maar in wezen kan interim manager Van Rijsenburg niets beginnen 
zonder de steun van zijn sectordirecteur; in wezen bestrijdt sectordirecteur Ten Heuvel 
door middel van interim manger Van Rijsenburg in ’t Nieuwe Lloyd OR-voorzitter 
Daan de Groot, zonder zelf vuile handen te maken; en in wezen bestrijdt Ten Heuvel zo 
indirect de GOR-voorzitter. 
Nog een tegenstelling tussen schijn en wezen: de DJI-top wekt de schijn dat men vat 
heeft op wat in ’t Nieuwe Lloyd (en andere inrichtingen) gebeurt, maar in wezen kijkt 
men met lede ogen toe hoe de zaken in Amsterdam uit de hand lopen, men is niet in 
control. Dat is wellicht niet verbazingwekkend. In § 5.5 en § 5.7 heb ik, op basis van 
een analyse van contexten en processen in ’t Nieuwe Lloyd, de DJI-besturingspraktijk 
ten aanzien van ’t Nieuwe Lloyd getypeerd als een illusoir panopticon, een paradoxale 
combinatie van streven naar beheersing en afwezigheid van betrokkenheid. Hierdoor 
wordt enerzijds getracht om het leven en werken in een inrichting gedisciplineerd en 
ordelijk, maar ook flexibel, te laten verlopen, terwijl anderzijds wordt geborgd dat het 
hoofdkantoor de gang van zaken in inrichtingen alleen leert kennen in termen van het 
beheersingsinstrumentarium dat men zelf, uitgaande van de behoeften in de politieke 
bureaucratie, heeft ontworpen. Zowel het één als het ander draagt bij aan het beeld van 
ordelijkheid en beheersbaarheid. 
 
De ontwikkelingen met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd, die het onderwerp van deze 
studie zijn, tonen de machteloosheid van de ambtelijke top. Wanneer ik in januari 2005 
weer met sectordirecteur Ten Heuvel spreek, beweer ik dan ook dat niemand, ook niet 
de top van DJI, enige regie heeft op de ontwikkelingen met betrekking tot ’t Nieuwe 
Lloyd vanaf eind 2003. Ik vraag of hij het met mij eens is dat het stuurvermogen nihil 
is, en hij antwoordt: 
 

“Je noemt het rapport van BI&V [het Bureau Integriteit & Veiligheid van DJI, 
dat een zogenaamd feitenonderzoek deed naar de handel en wander van Daan 
de Groot, WV]. Ik heb daarin inzage gehad en ik werd ziek van wat ik las. 
Maar juristen kijken dan naar zo’n rapport en concluderen dat de bewijs-
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voering niet sluitend is; er zijn verschillende verklaringen mogelijk, anderen 
kunnen ook schuld hebben etcetera. Wat betreft het stuurvermogen ben ik het 
met je eens. Ik heb tegen de zomer een kloek besluit genomen, we zijn nu 
driekwart jaar verder en de vraag is nog hoe het uiteindelijk gaat uitpakken. De 
slagvaardigheid is dus niet groot.” 
(Tom ten Heuvel, actor Q, d.d. 12 januari 2005) 

 
Dit antwoord, in samenhang met het doen en laten van de DJI-top, onthult dat Ten 
Heuvel redeneert als een homo faber. Zijn denken en doen worden beheerst door 
beheersing en instrumentaliteit. Besturing zou in zijn redenering niet tot stand komen 
in de interactie met stakeholders in ’t Nieuwe Lloyd – waarbij hij zich persoonlijk op 
het spel zou zetten en zou onthullen wie (niet wat) hij is (Arendt, 1958: 164-166) –, 
maar via remote control: door middel van ‘feitenonderzoek’, door middel van foren-
sisch onderzoek, door middel van de interim manager natuurlijk. 
 
Soms zijn gesprekken interessant vanwege wat er níet wordt gezegd. Nadat ik met twee 
sectordirecteuren JJI en de hoofddirecteur DJI in totaal ongeveer tien uren heb gespro-
ken over de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd, realiseer ik me geen van hen iets speci-
fieks heeft gezegd over pupillen, personeel of werkprocessen in de inrichting. Geen 
enkele observatie, geen enkele naam (behalve van de algemeen directeur en de (G)OR-
voorzitter), geen verhaaltje over een concrete gebeurtenis, niets dat je als het ware kunt 
zien of vastpakken. In de redeneringen van de DJI-top is ’t Nieuwe Lloyd een abstrac-
tie, een reïficatie. De inrichting is een terra incognita, een begrip dat de variëteit en 
meervoudigheid van mensen, inclusies, opvattingen en relaties verhult en negeert. ’t 
Nieuwe Lloyd is een black box, alleen kenbaar via remote control. 
   
Wat betreft de behandeling van pupillen is het begrijpelijk dat binnen een sterk gere-
guleerde institutie als de straftoepassing, vallend onder de ministeriële verantwoorde-
lijkheid – ik verwijs naar hoofdstuk 4 van deze studie –, weinig ruimte bestaat voor 
spontane, emerging verandering, die in het interactieve handelen van direct betrokke-
nen gestalte krijgt. De behandeling van aan de zorg van de staat toevertrouwde delin-
quenten is geen zaak van onderhandeling op het niveau van een inrichting. Maar de 
problemen en conflicten hebben betrekking op organisatie- en strategie-ontwikkeling, 
processen die noodzakelijkerwijs plaatsvinden in wat Arendt “de plaats van ontmoe-
ting” heeft genoemd. Wat is dan de sociale functie van de houding van de DJI-top? 
Wat is de betekenis van de nadruk op controle, die in de praktijk niet kan worden 
waargemaakt? Waartoe dient de distantie ten opzichte van de problemen in ’t Nieuwe 
Lloyd, terwijl die distantie toch niet bijdraagt aan de oplossing of beheersing van die 
problemen? 
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De sociale functie van distantie houden tot de verhoudingen en verwikkelingen in ’t 
Nieuwe Lloyd, de sociale functie van, zoals Ten Heuvel het uidrukt, niet geïnvolveerd 
zijn en er boven staan, wordt enigszins zichtbaar hoe wijze waarop interim manager 
Van Rijsenburg respectievelijk sectordirecteur Ten Heuvel betekenis geven aan een 
incident met e-mailverkeer: 
 
Pim van Rijsenburg: 
   

“Ik ben in toenemende mate in conflict met de vertegenwoordigers van de 
rechtssystemen. Keer op keer moet ik de confrontatie aan met de landsadvo-
caten en met het Hoofd Juridische Zaken van DJI. Op een gegeven moment 
was ik het helemaal zat; ik vroeg me af: wie of wat stuurt hier nu eigenlijk? 
Steeds werden mij twee redeneringen, of eigenlijk: twee rethorische vragen, 
voor de voeten geworpen: Ten eerste: dan breng je de minister in gevaar. Ten 
tweede: wat denk je dat de rechter daarvan zal zeggen? Op een goed moment 
heb ik besloten dat ik deze beperkingen zou trotseren. Ik geef twee voorbeel-
den. De eerste heeft betrekking op mijn beslissing om het e-mailaccount van 
de OR op te heffen. Al maandenlang worden ik en de rest van ’t Lloyd geteis-
terd door laster en gorigheid via de elektronische nieuwsflitsen van de OR, 
beter gezegd: van meneer De Groot. Je weet dat er in de OR twee vrouwen 
zitten, Gerda Silvester en Frederica Bruinsma, die zich niet laten intimideren 
door meneer De Groot. Hen wordt het leven vreselijk zuur gemaakt; zij 
moeten de meest smerige en vernederende laster trotseren. Op 13 oktober kan 
Gerda Silvester er dan uiteindelijk niet meer tegen, ze zit tegen een zieken-
huisopname aan, meldt zich ziek en legt daarover via e-mail een dramatische 
verklaring af. Arend [Pelman] en ik reageren ingetogen. De OR-reactie is 
huichelachtig. Tegelijk stuurt de OR een brief aan de directie, waarin de OR 
stelt dat Silvester haar e-mailaccount heeft misbruikt en dat de directie haar 
daarom op de vingers moet tikken. Toen dacht ik: tot hier en niet verder; toen 
heb ik mijn Hoofd Facilitaire Zaken opdracht gegeven om het OR-account uit 
het systeem te halen.” (conversatie met Pim van Rijsenburg d.d. 23 november 
2004) 

 
Tom ten Heuvel: 
           

“[Pim van Rijsenburg] is zeer geïnvolveerd geraakt en heeft soms onvoldoende 
distantie bewaard. Dat is menselijk gezien heel begrijpelijk, want hij werd uit-
gedaagd – de Groot is een man die je het bloed onder de nagels vandaan kan 
treiteren –, maar professioneel had hij er toch meer boven moeten staan. Een 
voorbeeld is het e-mailverkeer binnen ’t Lloyd, waarin kennelijk mensen 
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elkaar voor rotte vis uitmaken en doorlopend leugens en halve waarheden 
worden verspreid. Ik heb Pim gezegd: daar moet je boven staan, schrijf nog 
één keer een e-mailbericht, waarin je schrijft dat dit je laatste boodschap is en 
dat je nergens meer op zult reageren. Pim zag mijns inziens ook niet dat het 
een strategische keuze van de OR was om hem te provoceren en hem 
zodoende van zijn werk te houden. Ik heb Pim een aantal keren tot de orde 
geroepen en als het ware uit dat conflict moeten trekken, omdat hij, doordat hij 
tezeer geïnvolveerd was geraakt, iets had gedaan niet verstandig was. Ik heb 
hem een aantal keren gezegd: deze actie is niet handig want je brengt mij en de 
minister in de problemen.” (conversatie met sectordirecteur Tom ten Heuvel 
d.d. 12 januari 2005) 

 
Wat voor interim directeur Van Rijsenburg een morele noodzaak is, een kwestie van 
het beschermen van een kwetsbare medewerker, voor wie hij zich als directeur verant-
woordelijk voelt, dat is voor de sectordirecteur in Den Haag een onverantwoordelijke 
actie, waardoor hij en de minister in de problemen kunnen raken. De DJI-top lijkt heel 
goed te beseffen wat Sartre’s antiheld Herostratos ontdekt wanneer hij zich in Parijs op 
straat onder de mensen begeeft: “Wanneer men op gelijke hoogte met de mensen is, 
dan is het veel moeilijker ze als mieren te beschouwen: ze ráken je.”  
 
Verantwoordelijkheid nemen in een operationeel bedrijf als ’t Nieuwe Lloyd met een 
veelheid van conflicten, “op gelijke hoogte met de mensen”, betekent onvermijdelijk 
vuile handen maken. In abstracto, in theorie is het mogelijk om verandering te bewerk-
stelligen en tegelijk de operationele processen te continueren in een inherent conflictu-
euze en slechts geconditioneerde setting  – ik verwijs naar de hoofdstukken 4 en 5 van 
deze studie, waarin het structureel conflictueuze karakter van de primaire en secundaire 
processen in ’t Nieuwe Lloyd is geanalyseerd. In concrete omstandigheden zijn trade-
offs en compromissen onvermijdelijk. In de praktijk is het vaak niet mogelijk om tege-
lijkertijd in overeenstemming met alle verschillende regelsystemen te handelen, om 
zogezegd de kool en de geit te sparen. Pijnlijke keuzes en tough decisions zijn onont-
koombaar wanneer niet-handelen niet mogelijk is. Daar komt bij dat, zoals Arendt 
heeft beargumenteerd, het handelen temidden van mensen altijd wordt gekenmerkt 
door onomkeerbaarheid (onherstelbaarheid, taaiheid) en onvoorspelbaarheid (onbe-
trouwbaarheid, broosheid), ‘moeilijkheden’ die slechts in de relatie tussen handelende 
mensen kunnen worden overwonnen – door vergeven respectievelijk beloven.   
 
Hogere belangen – het publieke vertrouwen in de institutie van de straftoepassing, de 
legitimiteit van de ambtelijke en politieke top – vereisen dat het hoofdkantoor niet 
geïnvolveerd raakt in de niet-perfecte wereld van ’t Nieuwe Lloyd en dat het beeld van 
een fatsoenlijke straftoepassing, van een goede wisselwerking tussen zeggenschap en 
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medezeggenschap, van controle en beheersing onaangetast blijft. De praktijk in ’t 
Nieuwe Lloyd vertegenwoordigt een gevaar voor de institutie van de straftoepassing – 
en dus in politieke zin voor de verantwoordelijke minister van Justitie. Afstand is het 
middel bij uitstek om dit gevaar te bezweren. Afstand betekent dat wat in ’t Nieuwe 
Lloyd gebeurt geen onderdeel wordt van de wereld van buiten ’t Nieuwe Lloyd, dat het 
buiten de inrichting betekenisloos blijft. Afstand betekent verzegeling. Afstand bete-
kent zelf geen vuile handen maken. 
De top van DJI houdt in 2003 en 2004 consequent vol dat alle vraagstukken, die zich 
met betrekking ’t Nieuwe Lloyd aandienen, Amsterdamse vraagstukken zijn. Het mo-
gen geen DJI-problemen zijn. Door die houding van distantie en niet-betrokken-zijn 
wordt een tweede orde verandering met betrekking tot ’t Nieuwe Lloyd gedwars-
boomd, zoals ik in § 6.5, § 6.6 en § 7.6 vanuit verschillende invalshoeken heb aange-
toond. De repeterende dynamica, die in hoofdstuk 6 is beschreven, is aldus ook te 
begrijpen als een consequentie van de weigering van het hoofdkantoor om geïnvol-
veerd te raken. Tegelijk kunnen we, de specifieke belangen en omstandigheden van de 
ambtelijke top van DJI beschouwend, stellen dat deze een succesvolle ontkennings- en 
immuniseringsstrategie voert. 
 
De distantie van het hoofdkantoor ten opzichte van ’t Nieuwe Lloyd verklaart mijns 
inziens ook dat de top van DJI schijnbaar gemakkelijk kan besluiten om de inrichting 
op te heffen. Van bovenaf is ’t Nieuwe Lloyd een abstractie. Als men zich niet bevindt 
temidden van mensen, dan is het eenvoudiger om in te grijpen.  
Als we aldus stellen dat de afstand tussen hoofdkantoor en ’t Nieuwe Lloyd, en de 
scheiding van beide betekenissystemen, een belangrijk onderdeel is van de wijze 
waarop binnen DJI orde wordt gecreëerd, dan belichamen (G)OR-voorzitter Daan de 
Groot en interim manager Pim van Rijsenburg, op zeer verschillende wijzen, de 
vreemdeling die deze ordening verstoort. Beiden brengen datgene wat op afstand, in de 
periferie, moet blijven, onder de aandacht van het centrum (het hoofdkantoor). Beiden 
belichamen – nogmaals: op zeer verschillende manieren – de rommeligheid en fuzzi-
ness van de praktijk, en beiden laten zich niet terugsturen of afschepen. Hun aanwezig-
heid is ongemakkelijk voor het centrum op de manier die kenmerkend is voor de 
vreemdeling:   
          

“The stranger undermines the spacial ordering of the world – the fought after 
co-ordination between moral and topographical closeness, the staying together 
of friends and the remoteness of enemies. The stranger disturbs the resonance 
between physical and psychical distance: he is physically close while 
remaining spiritually remote. He brings into the inner circle of proximity the 
kind of difference and otherness that are dismissed as irrelevant or repelled as 
hostile. The stranger represents an incongruous and hence resented ‘synthesis 
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of nearness and remoteness’. His presence is a challenge to the reliability of 
orthodox landmarks and the universal tools of order-making. His proximity 
[…] suggests a moral relationship, while his remoteness […] permits solely a 
contractual one: another important opposition compromised” (Bauman, 1991: 
60). 

 
De werking van het vreemde, in het handelen en relationeel en qua betekenisgeving, is 
het onderwerp van het afsluitende hoofdstuk van deze studie.





 

Hoofdstuk 8 
 

Triadisering? 
 
 

 

 

 

 

 

8.1 Inleiding 
 
De ongemakkelijke dialoog tussen de diepgewortelde praktijk van het ordenen en het 
ondefinieerbare, behulpzame gevaar van ordeverstoring loopt als een rode draad door 
deze studie. Deze dialoog neemt in de dynamica in en rondom ’t Nieuwe Lloyd soms 
de vorm aan van een botsing, soms van een gijzeling, soms van een juridisch steekspel, 
en soms raken juist de vreemde elementen in een gevecht verstrikt terwijl de orde-
bewakers zwijgend toekijken (en tenslotte het gevecht beëindigen wanneer er niets 
meer te redden is). 
 
Op sommige plaatsen in deze studie, bij voorbeeld in § 6.5, ligt het accent op het han-
delen en de daaraan ten grondslag liggende zingevingsmechanismen van het vreemde 
element. Relatief veel ruimte is echter ingeruimd, bijvoorbeeld in de hoofdstukken 5 en 
7, voor wat we zouden kunnen noemen: de productieregels van het huis, of: de domi-
nante ordeningsmechanismen, of: de logica van de ordebewakers. 
 
In dit hoofdstuk beschouwen we de vreemde gang van zaken in en rondom ’t Nieuwe 
Lloyd (nogmaals) vanuit het perspectief van de vreemdeling. ‘De vreemdeling’ staat 
daarbij voor: vreemd maken, ver-anderen, triadiseren. 
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8.2 Onbedoelde schijnbewegingen 
 

“One cannot knock on a door unless one is outside; and it is the act of 
knocking on the door which alerts the residents to the fact that one 
who knocks is indeed outside. ‘Being outside’ casts the stranger in the 
position of objectivity: his is an outside, detached and autonomous 
vantage-point from which the insiders (complete with their world-
view, including their map of friends and enemies) may be looked 
upon, scrutinized and censored. The very awareness of such an outside 
point of view (a point of view epitomized by the stranger’s status) 
makes the natives feel uncomfortable, insecure in their home ways and 
truths. Besides, entry is always a passage, a changing of statuses – and 
this mysterious event of avatar more than anything else puts the 
‘yesterday’s stranger – prospective native’ in conflict with the world 
he wishes to enter, a world which draws its confidence […] from the 
assumption that no one is ever transformed, no one moves and no one 
ever finds himself outside. The episode of entry brands the ‘former 
stranger’ forever – as a changeling, a person who can pick and choose, 
who has the freedom which the ‘just so natives’ do not possess, whose 
status can never have the same degree of solidity, finality and irrever-
sibility as that of the natives. The loyalty which is simply taken for 
granted in the case of the natives (and then understood not as a 
decision to be loyal, but as a commonality of fate), calls for suspicious 
and vigilant scrunity in the case of yesterday’s stranger; and forever 
so, as his commitment has been compromised from the start and 
beyond the hope of redemption by the original sin of being freely 
chosen. Whatever has been chosen may be renounced. The loyalty of 
the stranger will always remain doubtful. The very zeal with which he 
identifies with the new home sets him apart. His insistence on being at 
home is taken down as admission of guilt. 
The objectivistic (rootless, cosmopolitan or downright alien) bias of 
the stranger is the most serious of charges the native community holds 
against him. […] 
The natives may view the freedom they impute to the stranger with 
genuine horror, with a jaundiced eye, or (most commonly) with a 
mixture of both. To the stranger himself, however, freedom appears 
first of all as acute uncertainty” (Bauman, 1991: 78-79). 

 
Het vreemde laat op raadselachtige wijze zijn sporen na in het proces van verandering, 
verstarring en verwarring, waarvan in de vorige hoofdstukken stapsgewijs de produc-
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tiemechanismen zijn uitgezocht. In de zoektocht naar de sociale werking en functie van 
het vreemde met betrekking tot de gebeurtenissen in ’t Nieuwe Lloyd richt ik mij in 
eerste instantie op de variaties in distantie en betrokkenheid van de vreemdeling, de 
relatieve buitenstaander Pim van Rijsenburg. Welke bewegingen maakt hij, afstand 
nemend van actoren en/of nabij actoren komend? Wat doen die bewegingen – met 
andere woorden: wat zijn de consequenties voor de sociale en cognitieve structurering 
van de casus? En welke functie vervullen die bewegingen (gelet op hun consequenties) 
in het kader van verandering en verstarring? 
 
Ruimtelijke voorstellingen, bewegingen door middel waarvan de vreemdeling te werk 
gaat en bewegingen door middel waarvan de gevestigde orde ten aanzien van de 
vreemdeling te werk gaat, komen zowel bij Derrida, als bij Simmel en Bauman voor. 
Laatstgenoemde benadrukt – zie het citaat waarmee deze paragraaf opent – ook het 
dubbelzinnige karakter van die bewegingen: de buitenstaander wordt binnengelaten, 
maar toch ook afgewezen en buitengesloten. Zijn objectiviteit en vrijheid kleven hem 
aan, juist het feit dat hij op enig moment ervoor heeft gekozen ergens als vreemdeling 
‘aan te spoelen’, toont dat hij niet ‘één van ons’ is. Hij komt aan, dus kan hij ook weer 
weg gaan, en die mogelijkheid werpt zijn schaduw vooruit – of beter: vanuit de toe-
komst achteruit. Daarom wordt de toenadering van de vreemdeling door de natives met 
distantie beantwoord. Het conflict tussen de ordehandhavers en de vreemdeling is het 
conflict tussen het bekende en het onbepaalbare, tussen bewegingloosheid en 
grenzeloosheid, tussen een vanzelfsprekende orde en een geconstrueerde orde, tussen 
zuiverheid en vervuiling (Douglas, 1966), tussen begrenzing en grensoverschrijding, 
tussen heiligheid en ironie, tussen game en play (Van Dongen et al., 1996: 100), tussen 
tijdloosheid en tijdelijkheid, tussen werkelijkheidszin en mogelijkheidszin (Musil, 
1988: 22-24).86 

                                                        
86 De begrippen werkelijkheidszin en mogelijkheidszin zijn door Robert Musil geïntroduceerd in 
hoofdstuk 4 van boek 1 van De man zonder eigenschappen, waar de titelheld als volgt 
filosofeert:  
“Als je goed door open deuren wilt komen, moet je rekening houden met het feit dat ze vaste 
posten hebben: dit principe, waarnaar de oude professor altijd had geleefd, is eenvoudig een eis 
van werkelijkheidszin. Maar als werkelijkheidszin bestaat, en niemand zal eraan twijfelen dat 
deze bestaansrecht heeft, dan moet er ook iets bestaan dat je mogelijkheidszin kunt noemen. 
Wie die bezit zegt bijvoorbeeld niet: hier is dit of dat gebeurd, zal gebeuren, moet gebeuren; 
maar hij bedenkt: hier zou, moest, of had iets kunnen gebeuren, en als je hem dan van het één of 
ander uitlegt dat het is zoals het is, dan denkt hij: ach, het zou waarschijnlijk ook anders kunnen 
zijn. Aldus zou de mogelijkheidszin welhaast te definiëren zijn als het  vermogen om alles te 
denken wat evengoed zou kunnen zijn, en om aan wat is geen grotere betekenis te hechten dan 
aan wat niet is. 
[…] 
Het is de werkelijkheid die de mogelijkheden wekt, en niets zou zo verkeerd zijn als dat te 
ontkennen. Toch zullen het in de totaliteit of gemiddeld altijd dezelfde mogelijkheden blijven, 
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Derrida verstaat de vreemdeling als het antinomische vraagstuk van een beweging over 
de drempel van de gastvrijheid. Derrida’s vreemdeling overschrijdt een grens, komt 
binnen in de binnenwereld van de gastheer en neemt bezit van hem – of van haar.87 In 
ieder geval ontstaat bij Derrida de verlossende werking van de vreemdeling – een 
bevrijding, een uitbraak – in de beweging van buiten naar binnen. Deze beweging 
wordt mogelijk gemaakt en tegelijk geconditioneerd door de wetten van de gastvrij-
heid.    
 
Bauman en Derrida articuleren beiden de ambivalente positionering door de vreemde-
ling: zijn gelijktijdige belichaming van distantie en nabijheid. Een gijzeling is dan ook 
tegelijk een bevrijding, een omhelzing tegelijk een afwijzing, een beweging tegelijk 
een schijnbeweging.  
Ook Simmel benadrukt dat de sociologische figuur van de vreemdeling de eenheid 
representeert tussen bevrijding van een bepaalde plaats en fixatie op een bepaalde 
plaats, waarbij ruimtelijke verhoudingen zowel de conditie voor sociale verhoudingen 
vormen, als deze symboliseren (Simmel, 1950: 402). De bijzondere combinatie van 
nabijheid en distantie, die de vreemdeling kenmerkt, heeft bij Simmel een inhoudelijke 

                                                                                                                                             
die zich net zo lang herhalen tot er een mens komt voor wie iets werkelijks niets meer betekent 
dan iets gedachts. Hij is het die de nieuwe mogelijkheden pas hun zin en hun bestemming geeft, 
en hij wekt ze. 
Zo’n man is echter beslist niet een eenduidige aangelegenheid. Omdat zijn ideeën, voor zover 
het geen loze hersenspinsels zijn, niets dan nog niet geboren werkelijkheden zijn, heeft 
natuurlijk ook hij werkelijkheidszin, maar het is een zin voor de mogelijke werkelijkheid, en die 
bereikt zijn doel veel langzamer dan de zin voor hun werkelijke mogelijkheden die de meeste 
mensen eigen is. Hij wil als het ware het bos, ende ander wil de bomen; en bos, dat is iets dat 
moelijk onder woorden te berengen is, terwijl bomen daarentegen zo- en zoveel kubieke meter 
hout van een bepaalde kwaliteit vertegenwoordigen. Of misschien kan men het beter anders 
stellen en zeggen dat de man met gewone werkelijkheidszin op een vis lijkt die naar de haak 
hapt en de lijn niet ziet, terwijl de man met genoemde werkelijkheidszin, die je ook 
mogelijkheidszin kunt noemen, een lijn door het water trekt en er geen notie van heeft of er aas 
aan zit. Een buitengewone onverschilligheid jegens het naar het aas happende leven staat bij 
hem tegenover het gevaar dat hij volstrekt zonderlinge dingen doet. Een onpraktisch man – en 
dat lijkt hij niet alleen maar dat is hij ook – blijft onbetrouwbaar en onberekenbaar in de omgang 
met mensen.  
[…] 
En omdat het bezit van eigenschappen een zeker plezier in hun werkelijkheid veronderstelt, 
vergunt dat ons een blik op hoe het iemand die ook tegenover zichzelf geen werkelijkheidszin 
kan opbrengen, onverwachts kan overkomen dat hij zichzelf op een goede dag als een man 
zonder eigenschappen ziet” (Musil, 1988: 22-24).  
87 Gelet op de vele sexuele connotaties bij Derrida is het opmerkelijk dat hij nergens spreekt 
over een gastvrouw, een gast-vrouw die zich laat nemen en tegelijk het vreemde (tot zich) neemt 
en zich zodoende, met opoffering van haar soevereiniteit, laat bevrijden uit haar eenzame 
gevangenschap. 
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aspect – zijn objectiviteit, zijn ongebondenheid of vrijheid in waarnemen en handelen – 
en een relationeel aspect – relatief abstracte verhoudingen tot de natives.   
   
Belangrijk is de verbinding die Simmel maakt tussen enerzijds de sociologische figuur 
van de vreemdeling en anderzijds de interventiemogelijkheden met betrekking tot 
tegenstelling en conflict in een systeem. De vreemdeling is volgens Simmel in de 
bijzondere positie – insider én outsider – om te helpen tegenstellingen te overbruggen. 
Hij manifesteert zich dan als het derde element, dat een creatief-methodisch alternatief 
aanreikt voor een machtsstrategie in een conflict. In een dyadische conflictstructuur 
zijn machtsstrategieën op enig moment onvermijdelijk – soms na lange perioden van 
ontkenning en/of (stilzwijgend) overeengekomen non-interventie. In een dyadische 
conflictstructuur is het verschil namelijk absoluut of alomvattend. Met andere 
woorden: conflictpartijen hebben geen contexten beschikbaar, door middel waarvan ze 
hun verschil / geschil kunnen herinterpreteren en reconstrueren. Triadisering betekent 
dat in zo’n situatie wordt bewerkstelligd dat partijen weer een buitenkant ervaren van 
het conflict waar ze in zitten, waardoor het conflict zijn absolute karakter verliest: “The 
appearance of the third party indicates transition, conciliation, and abandonment of 
absolute contrast (although, on occasion, it introduces contrast)” (Simmel, 1950: 145).   
Het werkend bestanddeel van het derde element, dat conflictpartijen als het ware uitno-
digt om afstand te doen (en afstand te nemen) van het absolute contrast, dat hun wereld 
en leven ordent, is de bijzondere combinatie van sociale nabijheid en sociale distantie 
van de derde, die herinterpretatie en reconstructie van de situatie op een relatief objec-
tieve of onafhankelijke wijze faciliteert: “it is sociologically very significant that 
isolated elements are united by their common relation to a phenomenon which lies 
outside of them” (Simmel, 1950: 145). 
Het hanteren van sociale distantie – positioneel manoeuvreren – gaat hand in hand met 
het objectiveren van het conflict (dat in een dyadische structuur bij gebrek aan buiten-
kant allengs meer persoonlijk is geworden). Simmel: 
 

“Within the realm of sociological techniques, there is nothing that serves the 
reconciliation of conflicting parties so effectively as does objectivity […]” 
(1950: 148). 
“After all that has been said, it is clear that from an over-all viewpoint, the 
existence of the impartial element serves the perpetuation of the group. As the 
representative of the intellect, he confronts the two conflicting parties, which 
for the moment are guided more by will and feeling” (1950: 152). 

 
Simmel werkt niet uit waardoor objectiviteit tot stand komt (behalve dat de outsider 
positie daarvoor een voorwaarde is) of hoe de derde “the representative of the intellect” 
wordt. Leene & Schuyt beargumenteren dat naast het spelen met sociale distantie en 
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betrokkenheid – “positional flexibility” – ook in de situatie relevante expertise noodza-
kelijk is voor succesvolle sociale interventie door een derde: 
 

“Adding a new position or changing positions within the problematic system is 
a necessary condition for change, but it does not totally suffice. If the inter-
vening party has nothing to add to the situation, has no resources for help acti-
vation, then there will be no change or movement on the part of the actors or in 
the overall situation” (Leene & Schuyt, 2008: 26-27). 

 
Door het inzetten van expertise, die relevant is met betrekking tot de problematiek en 
die door conflictpartijen niet kan worden gedefinieerd in termen van de bestaande 
conflictinterpretaties, vestigt de derde zijn autonome positie.  
Dat laat zich verduidelijken met behulp van het inzicht van multipele inclusie, dat ik in 
§ 1.5 introduceerde: triadisering betekent dat de derde partij, de sociologische figuur 
van de vreemdeling, een nieuwe of andere sociaal-cognitieve inclusie activeert, waar-
door hij enerzijds voorkomt dat hij totaal onderdeel wordt van de sociaal-cognitieve 
inclusie van de conflictpartijen – het conflict heeft de inzuigende werking van een 
draaikolk – en hij anderzijds herinterpreterende interventies kan plegen en actoren kan 
uitnodigen tot reconstructie van het (tot dan toe dysfunctionele) conflict.      
Met andere woorden: effectief interveniëren ‘in’ een dysfunctioneel conflict verloopt 
buitenom, via een vreemde inclusie, want waar het vastzit is geen opening. Door een 
vreemde inclusie aan te bieden, trekt de derde de conflicterende actoren uit hun 
verlammende omhelzing en wordt het conflict als het ware vreemd gemaakt, terwijl de 
gelijktijdige betrokkenheid op de concrete situatie de praktische reconstructie van het 
conflict conditioneert. 
 
Met het oog op het reconstrueren van een gefixeerd probleem of conflict is sociale 
distantie dus te beschouwen als een manier van betrokken zijn, die objectivering 
mogelijk maakt door het mobiliseren van een nieuwe inclusie.  
Distantie en betrokkenheid zijn in deze optiek geen tegenpolen, maar methodische 
bewegingen die actoren synchroon maken – althans kunnen maken. Binnen een inter-
ventiestrategie zijn distantie en betrokkenheid relationele en/of cognitieve bewegingen, 
waarbij de één de context vormt voor de ander (Van Dijk, 1989: 131).   
 
Hoe nu kunnen we vanuit het zojuist hernomen perspectief van triadisering de bewe-
gingen van Pim van Rijsenburg, zijn positioneel manoeuvreren, verstaan? Hoe 
‘werken’ die bewegingen: wat zijn de gevolgen ervan? En welke functie(s) vervullen 
die bewegingen (gelet op hun consequenties) in het kader van verandering en 
verstarring? In mijn poging tot beantwoording van deze vragen deel ik de geschiedenis 
van ’t Nieuwe Lloyd vanaf eind 2001 op in zeven episoden. 
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Eerste episode: brokerage  
Wat betreft deze fase, die ik in § 7.2 en § 7.3 uitvoerig heb geanalyseerd, is hier in de 
eerste plaats relevant dat het structurele en culturele, contextueel verankerde dysfuncti-
onele conflict (zie voorgaande hoofdstukken), dat zich opnieuw manifesteert in het 
vertrek van een ‘mislukte’ algemeen directeur van ’t Nieuwe Lloyd, noch door de top 
van DJI noch door de feitelijke macht in ’t Nieuwe Lloyd (de OR-configuratie) wordt 
gearticuleerd als een gezamenlijk instandgehouden conflict. Dit illustreert onder meer 
de grote afstand (fysiek, mentaal, moreel en qua stijl) tussen beiden.  
Triadisering had hier kunnen betekenen dat de conflictpartijen – die overigens in een 
asymmetrische en dubbelzinnige relatie tot elkaar staan – in elk geval één ding met 
elkaar overeenkomen, namelijk om een onafhankelijke derde te vragen om, gebruik 
makend van zijn expertise, met hen het conflict in kaart te brengen en een verander-
strategie te ontwikkelen. Antagonisten zoeken dan een derde, die op basis van een 
erkende en herkende expertise op het gebied van mediation / conflict resolution 
(proces)structurerende interventies aan hen oplegt. De DJI-top en de OR in ’t Nieuwe 
Lloyd schorten dan, tenminste voorlopig, hun machtsstrategieën op.  
De onafhankelijke derde – gemakshalve: de conflict mediator (M) – positioneert zich 
zodanig – zie figuur 8.2.1 – dat hij afstand houdt van de machtsconflictrelatie α en 
tegelijk de afstand tussen DJI-top en OR overbrugt door een intermediaire positie in te 
nemen (β < α en γ < α). Op basis van zijn professionele oordeel in de concrete omstan-
digheden en met het oog op het realiseren van mogelijke werkelijkheden, kan de con-
flict mediator bewegen in de richting van DJI-top en/of OR (of juist de afstand vergro-
ten), en zodoende conflictpartijen ‘bewegen’ tot reflectie en reconstructie (manipuleren 
van β en/of γ, waardoor verandering van α).      
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Tot zover wat had kunnen gebeuren. De actoren bewandelen echter een andere weg, 
die is beschreven en geanalyseerd in § 6.2, stap [1] t/m [7], § 7.2 en § 7.3: de sector-
directie selecteert via broker S&V een interim manager die min of meer de opdracht 
krijgt van het hoofdkantoor om in ’t Nieuwe Lloyd orde en rust te herstellen. 
De kenmerken van het brokerage game – in casu een handel in interim managers, 
waarbij diagnostiek van de situatie ondergeschikt wordt gemaakt aan het op korte 
termijn in/verhuren van een interim manager met bepaalde specificaties en er vrjwel 
alleen downstream-interactie en nagenoeg geen upstream-interactie plaatsvindt – zijn 
er de oorzaak van dat Van Rijsenburg reeds wordt gezien als de knecht van de sector-
directeur, als een pair of hands, nog voordat hij één voet in ’t Nieuwe Lloyd heeft 
gezet. Mensen in de inrichting gaan ervan uit dat de ingehuurde interim manager door 
“Den Haag” naar Amsterdam is gestuurd met een geheime opdracht. In hun beleving 
klopt er in januari 2002 geen objectieve vreemdeling op de deur van ’t Nieuwe Lloyd, 
maar huurling die door het hoofdkantoor is geïnstrueerd. Door het brokerage game, 
waarin de commerciële belangen van S&V en de angst voor anarchie van de sector-
directeur samenkomen, zit Van Rijsenburg op voorhand ín het conflict, als vooruitge-
schoven post van het hoofdkantoor. Hij wordt door Stolp en Wilmink van buiten naar 
binnen genodigd op zo’n wijze dat hij onmiddellijk samenvalt met zijn opdrachtgever. 
Deze positionering is weergegeven in figuur 8.2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het conflict tussen DJI-top en de feitelijke machthebbers in ’t Nieuwe Lloyd manifes-
teert zich eind 2001 en begin 2002 nadrukkelijk in het vertrek van algemeen directeur 
Joost Rademaker en in de impasse over diens opvolging/vervanging. Men kan zich 
voorstellen dat gedurende die impasse, waarin de interim manager al wel de opdracht 
van de sectordirecteur had ontvangen maar het feitelijke begin van zijn werk werd 
geblokkeerd door de OR, alsnog was gekozen voor conflict mediation. (Logischerwijze 
had men dan moeten uitzien naar een voor beide partijen acceptabele third party; Van 
Rijsenburg wordt immers op voorhand al niet als onafhankelijk ervaren.) 
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De sectordirecteur volhardt echter in haar machtsstrategie ten opzichte van ’t Nieuwe 
Lloyd en medio februari 2002 besluit de OR om de strijdbijl (voorlopig?) te begraven, 
waarna de verlegenheidssituatie met betrekking tot de vervanging van AD Joost 
Rademaker uit de wereld is en Pim van Rijsenburg daadwerkelijk in de inrichting aan 
het werk kan – stap [6]. 
      

Tweede episode: parachutering in vijandelijk gebied 
De (tijdelijke) benoeming van Pim van Rijsenburg in de functie van algemeen directeur 
van ’t Nieuwe Lloyd betekent dat hij in hoge mate is geïncludeerd in de hiërarchische 
orde van DJI. Hij is zogezegd in het pak van de algemeen directeur genaaid, en dat 
beperkt zijn bewegingsvrijheid als interventionist aanzienlijk. Voor Van Rijsenburg is 
het door zijn benoeming in die rol ingewikkeld geworden om afstand te nemen van de 
bestuurlijke (machts)verhoudingen tussen ’t Nieuwe Lloyd en het hoofdkantoor; hij zit 
daar zelf middenin. Zijn positie, weergegeven in figuur 8.2.3, laat niet toe dat hij 
optreedt als conflict mediater in het machtsconflict, waarin zijn voorgangers zijn 
gemangeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk is er iets anders aan de hand. Ten opzichte van de situatie in de eerste episode 
betekent de benoeming als AD en de feitelijke start van werkzaamheden in de inrich-
ting in Amsterdam dat Van Rijsenburg zich beweegt van het hoofdkantoor in de rich-
ting van ’t Nieuwe Lloyd. Hij beweegt zich op de lijn α. Vanuit het perspectief van het 
hoofdkantoor wordt Van Rijsenburg geparachuteerd achter de vijandelijke linies om in 
’t Nieuwe Lloyd een situatie van law and order te bewerkstelligen. En zo ervaart hij 
het zelf aanvankelijk ook. Zijn strategie is om door zorgvuldig en integer handelen 
gaandeweg het vertrouwen van het personeel te winnen, respect af te dwingen, geac-
cepteerd te worden. En dat lukt: aanvankelijk staat hij voor een gesloten deur, daarna 
krijgt hij het voordeel van de twijfel, en na een periode die Van Rijsenburg zelf typeert 
als “ontgroening” en “op de proef gesteld worden” transformeert hij in de loop van 
2002 en 2003 van ongenode gast tot nieuwe gastheer, van verlegenheidsoplossing tot 
het boegbeeld van de inrichting. 
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Die transformatie was hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk geweest, als hij niet was 
benoemd in de functie van algemeen directeur. Die benoeming (en het feit dat die 
benoeming uiteindelijk ook door de OR wordt geaccepteerd) betekent dat ’t Nieuwe 
Lloyd en de interim manager voorlopig tot elkaar zijn veroordeeld. Ze kunnen niet 
zomaar afstand van elkaar nemen. 
 
In deze fase komt het Van Rijsenburg van pas dat er geen expliciete contractering heeft 
plaatsgevonden, zoals ik in § 7.3 en § 7.4 heb uiteengezet. Terwijl er onder druk van de 
omstandigheden in ’t Nieuwe Lloyd gaandeweg een modus vivendi tussen Van Rijsen-
burg en de verschillende facties binnen het personeel ontstaat, raakt de implicite en 
dubbelzinnige ‘opdracht’ ten aanzien van OR in de vergetelheid. Ook hierdoor neemt 
de mentale afstand tussen de interim manager en zijn opdrachtgever in Den Haag toe 
en kan hij zich steeds meer identificeren met ’t Nieuwe Lloyd.   
 

Derde episode: een terloopse en liefdevolle gijzeling van ’t 
Nieuwe Lloyd 
Na een benoeming, waartegen de OR zich tenslotte niet meer verzet, ontpopt interim 
manager Van Rijsenburg zich allengs als een vriend temidden van vrienden in ’t 
Nieuwe Lloyd. De relaties worden mettertijd intensiever, zodat Van Rijsenburg steeds 
meer onderdeel wordt van de werkgemeenschap in de inrichting. Hij vervangt solida-
riteit met deze gemeenschap langzamerhand door identificatie met de gemeenschap 
(Leene & Schuyt, 2008: 29). 
Tegelijkertijd legt Van Rijsenburg geleidelijk zijn ordening op aan ’t Nieuwe Lloyd. 
Terwijl zijn opdrachtgever, de sectordirecteur, en de habituele concurrent van de alge-
meen directeur in ’t Nieuwe Lloyd, de OR-voorzitter, in Den Haag met elkaar in 
gevecht zijn, is Van Rijsenburg in de gelegenheid om in Amsterdam met zorg en aan-
dacht aan de organisatie te bouwen. Zo komt een terloopse en liefdevolle gijzeling tot 
stand, volgens de wetten van de gastvrijheid, die door Derrida zijn beschreven – zie § 
1.3 van deze studie –, met dien verstande dat de gastgemeenschap van ’t Nieuwe Lloyd 
zich laat gijzelen door een ongenode gast, een door het hoofdkantoor uitgenodigde en 
betaalde en in ’t Nieuwe Lloyd geparachuteerde gast. 
   
In deze fase ontworstelt interim manager Van Rijsenburg zich zodoende allengs meer 
uit de (aan het hoofdkantoor en ook aan S&V) ondergeschikte positie, waarin hij zich 
aanvankelijk bevond. Dat kan hij doen doordat het hoofdkantoor en S&V, die in de 
eerste episode de bepalende actoren waren, fysiek en mentaal op grote afstand van ’t 
Nieuwe Lloyd staan. Bovendien raakt het personeel in de inrichting onder de indruk 
van Van Rijsenburgs leidinggevende kwaliteiten, waardoor zijn gezag snel toeneemt. 
Het personeel ziet dat de ordenende aktiviteiten van Van Rijsenburg hun vruchten 
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afwerpen. OR-voorzitter Daan de Groot vindt het in oktober 2003 positief dat, door het 
ingrijpen van Van Rijsenburg, de OR is bevrijd uit de gevangenschap van zijn macht: 

  
“Een goede manager moet zelf informatie verzamelen en die op waarde 
kunnen schatten. Pim heeft zijn specifieke opdracht vanuit het hoofdkantoor 
even geparkeerd. Hij is zelf zijn eigen opvattingen gaan ontwikkelen. […] 
Ten eerste heeft hij personen weer op hun plek gezet. Dat was nodig, want 
doordat er vóór Pim niet effectief leiding was gegeven, waren mensen teveel 
zelf hun werk en hun functie gaan invullen. Pim heeft ontrafeld en ontvloch-
ten, waardoor ieder nu weer doet wat ie moet doen. Ten tweede: de OR heeft 
ook vijf stappen terug moeten doen. Als het management van een organisatie 
tekort schiet, dan gaat ook de OR zich met zaken bemoeien, die eigenlijk niet 
op het bordje van de OR horen te liggen. Als het management zijn verant-
woordelijkheid niet neemt en de OR niet wordt teruggefloten dan wordt dat 
steeds erger. Pim heeft de OR weer op de plek gezet die bij de OR hoort.” 
(conversatie met Daan de Groot, o.a. voorzitter van de OR, op 20 oktober 
2003) 

 
Interim manager Van Rijsenburg verstevigt dus in de loop van anderhalf jaar zijn greep 
op ’t Nieuwe Lloyd, maar hij doet dat binnen de bestaande machtsverhoudingen. In die 
zin is zijn positionering niet anders dan die van zijn voorgangers in de rol van alge-
meen directeur: hij staat niet op afstand van de conflictrelatie DJI – OR van ’t Nieuwe 
Lloyd en is dan ook niet in staat op partijen ertoe te bewegen hun conflict ‘vreemd te 
maken’. Deze positionering is weergegeven in figuur 8.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vierde episode: een wolf in schaapskleren raakt in gevecht en 
maakt vuile handen 
In het najaar van 2003 is Pim van Rijsenburg ruim anderhalf jaar algemeen directeur 
a.i. van ’t Nieuwe Lloyd. Hij is zeer betrokken geraakt bij het wel en wee van de 
mensen in de inrichting. Omdat de werving van een vaste opvolger gaande is, is het tijd 
om afstand te nemen en een volgende ‘klus’ te zoeken. Maar nog voordat hij zijn werk-
zaamheden in ’t Nieuwe Lloyd kan afronden raakt hij, net als zijn voorgangers, in 
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gevecht met OR-voorzitter Daan de Groot. Het feit dat dit gebeurt, dat Van Rijsenburg 
persoonlijk geraakt kan worden, toont dat hij geen afstand heeft tot de machtsconflicten 
in en rond ’t Nieuwe Lloyd.  
In zekere zin komt deze casus pas op gang – naar later blijkt: op weg naar zijn tragi-
sche einde – nadat de interim manager zijn vertrek heeft aangekondigd. Alle bewegin-
gen van januari 2002 tot november 2003 blijken achteraf schijnbewegingen. De bewe-
gingen daarentegen, die het lot van ’t Nieuwe Lloyd werkelijk bepalen, komen tot 
stand in een periode van uitgesteld vertrek, in de extra tijd die de opdrachtgever besluit 
bij te trekken, zodat de interim manager het werk kan afmaken, waaraan hij anderhalf 
jaar eerder níet was begonnen.  
En tegelijk kan men beargumenteren dat het onvermogen om te triadiseren al was 
georganiseerd door de wijze waarop Pim van Rijsenburg begin 2002 door de toenma-
lige sectordirecteur en S&V werd binnengehaald. De machteloosheid van de zoge-
naamde vreemdeling, de interim manager die niet de marginale positie van de derde 
mag innemen, de opgesloten vreemdeling, is al georganiseerd in de hiervoor beschre-
ven eerste en tweede episode. Vanuit het perspectief van triadisering zijn vanaf het 
begin alle bewegingen van de interim manager schijnbewegingen. 
  
De wijze, waarop interim manager Van Rijsenburg definitief in de ban raakt van de 
praktijken van Daan de Groot, is in § 6.5 uitvoerig geanalyseerd. Van Rijsenburg 
beschouwt het vanaf november 2003 als zijn heilige plicht om een cultuurverandering 
binnen DJI te ontketenen, beginnend met een zuivering van ’t Nieuwe Lloyd. Hij wil 
de inrichting niet achterlaten in handen van Daan de Groot en zijn netwerk: 
 

“Ik weet dat ik het in intakes altijd goed doe, zo ook in deze casus, inmiddels 
twee jaar geleden. Ik weet ook van mijzelf dat ik soms, zoals in dit geval, een 
wolf in schaapskleren kan zijn. Dan blijken ze met mij het Paard van Troje te 
hebben binnengehaald. Ik word een wolf in schaapskleren omdat ik het moei-
lijk te verdragen vind als een hele organisatie niet kan functioneren vanwege 
één of enkele personen. Daar ben ik allergisch voor. In mijn werk gaat het dan 
meestal om de directeur. In deze opdracht gaat het om het netwerk rondom 
Daan de Groot.” 
(Pim van Rijsenburg, actor A, d.d. 24 februari 2004) 

  
Zonder dat sectordirecteur Tom ten Heuvel hierop heeft aangestuurd, zet Pim van 
Rijsenburg vanaf november 2003 alles in het werk om alsnog de geheime en impliciete 
opdracht uit te voeren, die hij begin 2002 tegelijk wel en niet kreeg van de DJI-top, 
namelijk om Daan de Groot pootje te lichten. 
In de ogen van velen manifesteert interim manager Van Rijsenburg zich alsnog als de 
huurling van het hoofdkantoor, waarvoor hij begin 2002 – en destijds ten onrechte – 



Hoofdstuk 8 – Triadisering?     319 
 

 
 

werd gehouden. De DJI-top en interim directeur Van Rijsenburg zijn beiden uit op de 
eliminatie van (G)OR-voorzitter De Groot, maar om verschillende redenen.  
Van Rijsenburg probeert ’t Nieuwe Lloyd te redden, hij wil voor de inrichting een 
toekomstperspectief creëren door de machtsverhoudingen in (!) de inrichting duurzaam 
te veranderen. (Hij veronachtzaamt het gegeven dat deze machtsverhoudingen in de 
inrichting grotendeels een reflectie zijn van de machtsverhoudingen op het niveau van 
DJI, zoals ik in § 6.5 heb beargumenteerd. Bovendien handelt hij in overeenstemming 
met het binnen DJI gegroeide gebruik om de wereld te ordenen in termen van personen 
en juridische constructen – zie § 7.5 – en ook in die zin gedraagt hij zich niet als een 
vreemdeling.)  
Het hoofdkantoor, daarentegen, ziet (G)OR-voorzitter De Groot graag verdwijnen, 
vanwege het risico van het verstoren van de illusie van controle. Het dilemma van het 
hoofdkantoor en zijn hulptroepen, zoals de landsadvocaat, is dat het aanpakken van De 
Groot ook risico’s met zich meebrengt. Daarom is het handig dat de DJI-top het vuile 
werk aan interim manager Van Rijsenburg kan overlaten en zich er zonodig van kan 
distantiëren:  
 

“Ik blijf er buiten. Het is een gevecht binnen ’t Lloyd, in het bijzonder tussen 
Pim van Rijsenburg en Daan de Groot. Pim en ik spelen het spel heel zorgvul-
dig, hij in de frontlinie en ik op de achtergrond.”  
(conversatie met Tom ten Heuvel, actor Q, d.d. 14 januari 2004) 

  
De afstand tussen interim manager Van Rijsenburg en zijn opdrachtgever is dus tege-
lijk gering en groot. Beiden voeren een machtsstrategie, gericht tegen Daan de Groot. 
De ironie is dat juist interim manager Van Rijsenburg – de buitenstaander die vanaf het 
begin van ‘zijn’ opdracht geen buitenstaander kan zijn – ín het conflict met Daan de 
Groot zit, doordat hij persoonlijk geraakt is en doordat hij zijn inrichting wil bevrijden 
uit de wurggreep van De Groot c.s. De interim manager, die geen vreemdeling is, is 
tegelijk gijzelnemer en gegijzelde. De gevestigde orde in Den Haag distantieert zich 
juist van het gevecht dat Van Rijsenburg en De Groot uitvechten, maar ondersteunt 
haar interim manager tegelijk voorwaardelijk, dat wil zeggen: zolang Van Rijsenburgs 
kruistocht de hogere belangen van de DJI-top niet in gevaar brengen.   
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Vijfde episode: de interim manager gemarginaliseerd door 
professionele hulptroepen 
De liefdevolle gijzeling van ’t Nieuwe Lloyd, die Van Rijsenburg in conflict brengt 
met de informele machthebbers in de inrichting, loopt in de loop van 2004 steeds 
verder uit de hand. De gijzelnemer verliest steeds meer de regie op de gebeurtenissen. 
Eigenlijk heeft niemand de regie, noch ontstaat er gezamenlijke regie.  
 
Het ontstaan van deze collectieve machteloosheid heb ik in § 7.5 en § 7.6 geanalyseerd. 
Ten aanzien van de positionering van de interim manager is van belang dat verschil-
lende nieuwe actoren een segment van het conflict Van Rijsenburg – De Groot ter 
behandeling toebedeeld krijgen. Daardoor wordt interim manager Van Rijsenburg 
steeds meer ook object van interventie, terwijl hij tegelijkertijd onvermoeibaar maar 
vruchteloos blijft vechten om ’t Nieuwe Lloyd gezond te maken.  
Als algemeen directeur wordt hij daardoor allengs machtelozer in het centrum van een 
dynamisch veld van middelpuntvliedende krachten. Als onderdeel van een conflict, dat 
een expressie is van een meer omvattend structureel conflict, en met verschillende 
nieuwe actoren, die een segment van het verkeerde probleem (zie § 6.5) onder hun 
controle brengen, worden Pim van Rijsenburgs bewegingen steeds meer betekenisloos. 
Hij raakt allengs meer gevangen in het web van anonieme krachten. 
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Tegelijkertijd stelt de gevangen vreemdeling Van Rijsenburg door zijn wijze van 
optreden de orde binnen DJI ter discussie. De orde binnen DJI is, zoals in elke politieke 
bureaucratie, in de eerste plaats een procedurele orde. Procedures en regels hebben 
voorrang op inhoudelijke overwegingen, en het spel is zelf zoveel mogelijk gebruik te 
maken van het fijnmazige net van regels en anderen er zonodig in gevangen te houden. 
Van Rijsenburg brengt zijn opdrachtgever in verlegenheid door juridische en procedu-
rele beperkingen te trotseren in het belang van een te realiseren doel, door vuile handen 
te maken: 
 

“Ik ben in toenemende mate in conflict met de vertegenwoordigers van de 
rechtssystemen. Keer op keer moet ik de confrontatie aan met de landsadvo-
caten en met het Hoofd Juridische Zaken van DJI. Op een gegeven moment 
was ik het helemaal zat; ik vroeg me af: wie of wat stuurt hier nu eigenlijk? 
Steeds werden mij twee redeneringen, of eigenlijk: twee rethorische vragen, 
voor de voeten geworpen: Ten eerste: dan breng je de minister in gevaar. Ten 
tweede: wat denk je dat de rechter daarvan zal zeggen? Op een goed moment 
heb ik besloten dat ik deze beperkingen zou trotseren. Ik geef twee voorbeel-
den. De eerste heeft betrekking op mijn beslissing om het e-mailaccount van 
de OR op te heffen. Al maandenlang worden ik en de rest van ’t Lloyd geteis-
terd door laster en gorigheid via de elektronische nieuwsflitsen van de OR, 
beter gezegd: van meneer De Groot. Je weet dat er in de OR twee vrouwen 
zitten, Jolanda Bakker en Ans Boersma, die zich niet laten intimideren door 
meneer De Groot. Hen wordt het leven vreselijk zuur gemaakt; zij moeten de 
meest smerige en vernederende laster trotseren. Op 13 oktober kan Jolanda 
Bakker er dan uiteindelijk niet meer tegen, ze zit tegen een ziekenhuisopname 
aan, meldt zich ziek en legt daarover via e-mail een dramatische verklaring af. 
Arend [Pelman] en ik reageren ingetogen. De OR-reactie is huichelachtig. 
Tegelijk stuurt de OR een brief aan de directie, waarin de OR stelt dat Bakker 
haar e-mailaccount heeft misbruikt en dat de directie haar daarom op de vin-
gers moet tikken. Toen dacht ik: tot hier en niet verder; toen heb ik mijn Hoofd 
Facilitaire Zaken opdracht gegeven om het OR-account uit het systeem te 
halen. Tweede voorbeeld: de OR heeft recent een aanvraag ingediend voor 
verhoging van het aantal beschikbare dagen voor scholing van de OR-leden. 
Een overduidelijke provocatie. Ik heb daarop een brief van twee kantjes 
geschreven aan het opleidingsinstituut en het conferentiecentrum, met afschrift 
aan het GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidings Instituut Ondernemings-
raden), waarin ik alle troep over de OR heb opgeschreven en heb aangekon-
digd dat ik rekeningen in verband met deze OR niet meer zal betalen.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg d.d. 23 november 2004) 
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De heersende macht is not amused en ziet zich genoodzaakt om Van Rijsenburg tot de 
orde te roepen: “Ik heb hem een aantal keren gezegd: deze actie is niet handig want je 
brengt mij en de minister in de problemen” (sectordirecteur Tom ten Heuvel d.d. 12 
januari 2005). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zesde episode: kloppen op de gesloten deur van “Den Haag” 
Op 1 november 2004  verschijnt het rapport van Berenschot – stap [62]. Het standpunt 
van de DJI-top, namelijk dat ’t Nieuwe Lloyd moet worden opgeheven, wordt door de 
onderzoekers bevestigd en onderbouwd.88 Gedurende de daaropvolgende weken berei-
den ambtenaren van DJI en van het ministerie van Justitie een politiek besluit tot 
opheffing van de inrichting voor – stap [67]. 

                                                        
88 Een nadere analyse van deze onderbouwing, en daarmee van de kwaliteit van het rapport, 
is buiten het bestek van deze studie. 
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Terwijl in dit najaar van 2004 het lot van ’t Nieuwe Lloyd wordt bezegeld komt interim 
manager Van Rijsenburg tot de overtuiging dat hij “het misbruik van de WOR” binnen 
geheel DJI op de politieke agenda moet plaatsen: 
 

“De opdracht gaat wat mij betreft nu over de WOR, of beter: over het misbruik 
van de WOR, in de eerste plaats in ’t Lloyd, maar meer in het algemeen binnen 
DJI. Die verbreding is essentieel: deze casus gaat niet over ’t Lloyd maar over 
een verschijnsel dat in heel DJI speelt. Ik heb de afgelopen weken bewust 
grenzen overschreden om dit misbruik van de WOR op de politieke agenda te 
krijgen. 
[…] 
Dat [overtreden van de ambtelijke regels door rechtstreeks contact te zeoeken 
met leden van de Tweeede Kamer] moet eigenlijk wel omdat het probleem nu 
juist is dat dat misbruik en het uit de hand lopen van de WOR al jarenlang wijd 
verbreid is, en de facto wordt geaccepteerd en wordt afgedekt. Niemand 
binnen DJI klapt uit de school. De theorie dat als het intern helemaal vastzit, je 
dan buitenom moet, die theorie blijkt in deze casus dus te kloppen. 
[…] 
Dus niet zozeer ’t Lloyd staat nu op de politieke agenda, maar het functioneren 
van bestuur en medezeggenschap binnen DJI.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg (actor A) d.d. 23 november 2004) 

 
Zoals ik in § 6.6 heb beschreven, wordt Van Rijsenburgs ordeverstoring door de DJI-
top onschadelijk gemaakt, maar dat laat onverlet dat Pim van Rijsenburg zich even 
ontworstelt aan het keurslijf, waarin hij van meet af aan gevangen zit, en zich 
manifesteert als vreemdeling.  
 
De interventies “buitenom” – via directeuren van andere justitiële inrichtingen, stap 
[59], en via leden van de Tweede Kamer, stap [64] – zijn vanuit interventiekundig per-
spectief begrijpelijk – ik verwijs met name naar § 2.5 van deze studie - maar worden 
niet gelegitimeerd door het contract dat Van Rijsenburg heeft. Ik heb in § 7.2 en § 7.3 
uiteengezet dat de sectordirecteur en broker S&V eind 2001 en begin 2002 overeen-
komen dat de interim manager zich uitsluitend zal bezighouden met (niet expliciet 
benoemde) problemen in ’t Nieuwe Lloyd, en wel in de functie van algemeen directeur 
ad interim, zodat Van Rijsenburg ook aan de geldende regels en gezagsverhoudingen 
binnen DJI is onderworpen.  
Omdat interim management bureau S&V de opdracht heeft aangenomen – Van 
Rijsenburg heeft een contract met S&V en wordt dus eigenlijk via S&V ingezet binnen 
DJI – en zich jegens DJI een betrouwbare contractpartner moet tonen, is het logisch dat 
ook Erik Stolp er op toeziet dat Van Rijsenburg zijn boekje niet te buiten gaat: 
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“Pim heeft op een gegeven moment waargenomen dat de medezeggenschap 
binnen DJI uit de hand is gelopen en dat de wijze waarop DJI met de mede-
zeggenschap omgaat niet adequaat is. Daarin is hij één keer bijna doorgescho-
ten, toen hij buiten de opdrachtgever om een aantal AD’s, deels ook uit het 
volwassenencircuit, bijeen heeft geroepen. […] Als je die problematiek in zo’n 
min of meer geformaliseerde setting wilt bespreken, met daarbij bovendien 
ook nog AD’s uit het volwassenencircuit, dan had je dat eerst met de 
opdrachtgever moeten overleggen. Het past een interim manager niet om op 
zo’n manier zijn opdrachtgever te passeren, dan wordt je een klokkenluider. 
Dat heb ik toen gemeld aan Pim.” 
(conversatie met Erik Stolp, directeur S&V, op 3 februari 2005) 

 
Bauman schrijft: “One cannot knock on a door unless one is outside; and it is the act of 
knocking on the door which alerts the residents to the fact that one who knocks is 
indeed outside. ‘Being outside’ casts the stranger in the position of objectivity: his is an 
outside, detached and autonomous vantage-point from which the insiders (complete 
with their world-view, including their map of friends and enemies) may be looked 
upon, scrutinized and censored” (1991: 78). 
Wanneer interim manager Van Rijsenburg “buitenom” op de deur van het DJI-hoofd-
kantoor klopt, en zodoende de top van DJI de maat neemt, dan maakt hij zijn opdracht-
gevers niet alleen attent op het feit dat hij mentaal buiten is, maar vooral ook op het feit 
dat hij ongelegitimeerd buiten is. Ten Heuvel en Stolp zijn tenslotte expliciet overeen-
gekomen dat de opdracht aan Van Rijsenburg zich beperkt tot ’t Nieuwe Lloyd – en 
Van Rijsenburg is onderdeel van die afspraak. 
De interim manager gedraagt zich eind 2004 als een buitenstaander, maar hij is begin 
2002 al gedomesticeerd.  
En een insider, één van ons – dat wil zeggen: DJI-top en S&V –, die de vuile was 
buiten hangt, schendt de vertrouwensband en wordt “een klokkenluider” in de ogen van 
de ordehandhavers. Van Rijsenburg beweegt zich eind 2004 waar hij als DJI-functiona-
ris niet mag zijn, en hij moet (van de DJI-top en van S&V-directeur Stolp) daar zijn, 
waar hij als vreemdeling niet kan zijn – een vreemde vogel, maar vleugellam. 
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Zevende episode: ’t Nieuwe Lloyd wordt gesloten, missie mis-
lukt  
“De opdracht,” zegt S&V-directeur Stolp, “was: zorg dat de organisatie [’t Nieuwe 
Lloyd] weer gezond wordt. Pim heeft dat geprobeerd. Hij heeft hard vastgehouden aan 
die opdracht. Het is ook helder dat de top van DJI, en vooral ook juristen en andere 
staffunctionarissen, wel eens wat minder hard hebben doorgehaald.” In hetzelfde 
gesprek vraag ik hem naar zijn gevoel over de uitkomsten van die opdracht. 
 

ES: “Ik heb een dubbel gevoel. Enerzijds denk ik dat de opdracht alleen maar 
verliezers kent. Anderzijds zie ik ook niet hoe een betere uitkomst mogelijk 
had kunnen zijn. Het gebruik van de WOR is in de loop der jaren binnen DJI – 
overigens niet alleen daar – volstrekt doorgeschoten. Het was noodzakelijk om 
op een gegeven moment niet meer mee te gaan in het spel van bluffen en inti-
mideren. Daarom sta ik nog steeds achter de keuze om niet in te binden en niet 
te deëscaleren. De sluiting van ’t Lloyd is in bepaalde opzichten triest, maar 
wellicht onontkoombaar.” 
(conversatie met Erik Stolp, directeur interim management bureau S&V, op 3 
februari 2005). 

 
In de optiek van Stolp is de keuze om de meningsverschillen tussen OR-voorzitter 
Daan de Groot en bestuurder Pim van Rijsenburg te laten escaleren tot een heet en 
omvattend conflict “noodzakelijk”, en de uiteindelijke consequentie – de opheffing van 
’t Nieuwe Lloyd – “wellicht onontkoombaar”.  
In § 6.5 heb ik daarentegen beargumenteerd dat deze zogenaamd noodzakelijke inter-
ventiestrategie in feite een nogal toevallig tot stand gekomen probleemdefinitie is, die 
niet is gebaseerd op een zorgvuldige systemische diagnose: een verkeerd gekozen 
interventiestrategie die later een fatale remedie blijkt te zijn. 
In § 7.7 is getoond hoe deze fatale interventiestrategie enerzijds past in de op controle 
gefixeerde besturingspraktijk van DJI – een impliciete ontkenning van het proces-
karakter van handelen, in de terminologie van Hannah Arendt – terwijl anderzijds de 
oriëntatie op hogere belangen er debet aan is dat, in de woorden van Stolp,  “de top van 
DJI, en vooral ook juristen en andere staffunctionarissen, wel eens wat minder hard 
hebben doorgehaald.” 
 
Daardoor raakt interim manager Van Rijsenburg in de loop van 2004 verstrikt in een 
web van dubbelzinnigheden:  
Terwijl hij, op een ondoordachte maar wel door zijn opdrachtgever geaccordeerde 
manier, probeert om ’t Nieuwe Lloyd gezond te maken, ontstaat een dynamiek, waarin 
de DJI-top zich genoodzaakt ziet om hogere belangen te laten prevaleren boven een 
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ondubbelzinnige steun aan Van Rijsenburg. De pogingen van Van Rijsenburg om ’t 
Nieuwe Lloyd te redden leiden tot onbeheersbare kettingreacties, die zo alarmerend 
zijn voor de top van DJI, dat deze, gegeven de eigen besturingspraktijk, wel móet 
concluderen dat ’t Nieuwe Lloyd niet meer gezond te maken is. De bewegingen van 
Pim van Rijsenburg tegenover Daan de Groot c.s., bedoeld om ’t Nieuwe Lloyd te 
redden (uit de macht van het netwerk rondom De Groot), blijken schijnbewegingen te 
zijn wanneer de inrichting juist wordt opgeheven (nadat het conflict uit de hand is 
gelopen en onbeheersbaar is geworden).  
En hij heeft zich in de loop van enkele jaren zozeer met ’t Nieuwe Lloyd geïdentifi-
ceerd, zich er zo ín vastgebeten, dat hij tenslotte een luis in de pels van DJI wordt, 
wanneer hij op het niveau van DJI, als ware hij een vreemdeling, de gegroeide verhou-
dingen tussen zeggenschap en medezeggenschap ter discussie stelt.  
Ook (G)OR-voorzitter Daan de Groot kwam regelmatig in aanvaring met de top van 
DJI in verband met de verhoudingen tussen de zeggenschap en de medezeggenschap 
binnen DJI. 
 
Beiden – Daan de Groot en Pim van Rijsenburg – en met hen alle (andere) perso-
neelsleden van ’t Nieuwe Lloyd, worden tenslotte slachtoffers van de ontkenning van 
het structurele en systemische karakter van het conflict rond zeggenschap en medezeg-
genschap binnen DJI. De heersende orde wordt uiteindelijk gehandhaafd, doordat de 
ambtelijk en politieke top, bijgestaan door juridische en andere hulptroepen, er in 
slaagt om de institutie te zuiveren van vreemde elementen – Pim van Rijsenburg, Daan 
de Groot, ’t Nieuwe Lloyd – die impliciet of expliciet de spelregels ter discussie 
stellen. 
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8.3 Vrienden, vijanden en vreemdelingen 
 
“There are friends and enemies. And there are strangers,” schrijft Bauman (1991: 53), 
en daarmee geeft hij in een paar woorden weer waar het vreemdelingschap in zijn visie 
om draait: men is vreemdeling in zoverre men niet kan worden gedetermineerd en men 
zijn eigen identiteit niet construeert overeenkomstig de distinctie vriend / vijand. Door 
middel van de alomvattende tegenstelling tussen vrienden en vijanden ordenen de 
insiders hun wereld en hun leven in de wereld. De (zogenaamde) onmogelijkheid van 
een positie buiten deze tegenstelling is hun antwoord op het gevaar van ambivalentie 
en dubbelzinnigheid. De vreemdeling staat nochtans buiten deze sociaal geconstrueerde 
orde en belichaamt zodoende de vergeefsheid van de zoektocht naar orde:  
 

“Against this cosy antagonism, this conflict-torn collusion of friends and 
enemies, the stranger rebels. […] He calls the bluff of the opposition between 
friends and enemies as the compleat mappa mundi, as the difference which 
consumes all differences and hence leaves nothing outside itself. As that oppo-
sition is the foundation on which rest all social life and all differences which 
patch it up and hold together, the stranger saps social life itself. And all this 
because the stranger is neither friend nor enemy; and because he may be both. 
And because we do not know, and have no way of knowing, which is the case” 
(Bauman, 1991: 55). 

 
Omdat ‘wie’ – actoren – en ‘wat’ – werkelijkheidsconstructies of interpretaties – niet 
los van elkaar kunnen worden begrepen, is de (geconstrueerde) tegenstelling tussen 
vrienden en vijanden tegelijk ook een inhoudelijke of cognitieve ordening. Door buiten 
de orde van vrienden en vijanden te staan stelt de vreemdeling de doorgaande orde-
ningspogingen, waaraan zich inhoudelijke en relationele aspecten laten onderscheiden, 
ter discussie. Hij nodigt actoren uit om hun ordenen met vreemde ogen te bekijken. De 
vreemdeling biedt de insiders zijn objectiverende zienswijze aan: de insiders mogen als 
het ware de ogen van de vreemdeling lenen en kunnen daarmee reflecteren op de wijze 
waarop zij hun wereld construeren. (Als insiders dat laatste als het ware op eigen 
kracht doen, dan zouden we kunnen zeggen dat zij voor zichzelf een vreemdeling 
kunnen zijn of dat zij het vreemde (als één van hun verschillende identiteiten of inclu-
sies) in zichzelf kunnen mobiliseren. Het principe is hetzelfde.)  
 
Dit perspectief van vrienden / vijanden / vreemdelingen werpt een interessant licht op 
de rol van de relatieve buitenstaander Pim van Rijsenburg in de dynamica met betrek-
king tot ’t Nieuwe Lloyd. 
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Brokerage, de handel door middel waarvan Pim van Rijsenburg als algemeen directeur 
a.i. in de wereld van ’t Nieuwe Lloyd terecht komt, is een vrienden-van-vrienden-
structuur (Boissevain, 1974). Als schijnbare vriend-van-een-vriend-van-het-hoofd-
kantoor wordt Van Rijsenburg in ’t Nieuwe Lloyd in eerste instantie met een zekere 
gereserveerdheid tegemoet getreden. Wanneer hij, na zes weken lang de toegang te zijn 
geweigerd, als algemeen directeur aan de slag kan, dan heeft hij het gevoel dat hij zijn 
uiterste best moet doen om te worden geaccepteerd in zijn nieuwe werkomgeving:   
 

“Een […] belangrijk verschil met eerdere opdrachten was dat ik bij mijn entrée 
hier heel behoedzaam was. Het voelde als bij een ontgroening. Ik zou me 
moeten invechten. Mijn strategie was: contact leggen, luisteren, duidelijk zijn, 
laten zien dat je beslissingen kunt nemen. 
[…] 
En mettertijd heeft de OR opgemerkt dat ik vaak en veel de belangen van het 
Lloyd heb behartigd in relatie tot Den Haag. Ik vind gewoon dat dat nodig is, 
dat er in de DJI meer vanuit de kerntaak moet worden gedacht en georgani-
seerd. Daarnaast was mijn interpretatie van de situatie hier dat de ruimte voor 
medewerkers om de zaak te verzieken heel groot is: het hoofdkantoor of de 
directeur kan van alles willen, maar als je het personeel niet mee hebt, dan 
krijg je niets voor elkaar. Als directeur moet je dus draagvlak in je eigen orga-
nisatie hebben. Ik moest hoe dan ook bewerkstelligen dat men mij ging zien 
als bondgenoot, als ‘één van ons’.” 
(conversatie met Pim van Rijsenburg d.d. 20 augustus 2003) 

 
Pim van Rijsenburg tracht gedurende de eerste maanden op zo objectief mogelijke 
manier zich een beeld te vormen van de omstandigheden en vraagstukken in ’t Nieuwe 
Lloyd. Zodoende neemt hij afstand van zijn opdrachtgever, de sectordirecteur, en mar-
keert hij een meer autonome positie (Leene & Schuyt, 2008: 28). Het personeel in de 
inrichting ervaart Van Rijsenburg daardoor niet meer in de eerste plaats als vriend en 
zetbaas van “Den Haag”. Men leert hem meer kennen als ‘één van ons’. Daan de Groot 
zegt er terugblikkend het volgende over: 
 

“Pim is een toppertje. […]  
 Je hebt nogal wat managers en interim managers die binnenkomen met een 

eigen visie, die ze willen invoeren. Dat zijn moeilijke bewegingen voor ’t 
Lloyd. Als je binnenkomt en je jaagt twee mensen uit een hecht netwerk in de 
gordijnen, dan wordt het moeilijk appelen eten. Ik vind dat een manager of 
interim manager eerst het verleden van een organisatie eens moet leren 
kennen, moet kijken wat er leeft, met de mensen moet gaan praten, en dan zélf 
bepalen wat er aan de hand is en wie voor hem interessant zijn. Een goede 
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manager moet zelf informatie verzamelen en die op waarde kunnen schatten. 
Pim heeft zijn specifieke opdracht vanuit het hoofdkantoor even geparkeerd. 
Hij is zelf zijn eigen opvattingen gaan ontwikkelen.” 
(conversatie met Daan de Groot, o.a. OR-voorzitter, op 20 oktober 2003) 

 
Deze uitspraken tonen niet alleen de dubbelzinnigheid van de relatie tussen Van 
Rijsenburg en De Groot, maar laten ook zien dat Van Rijsenburg er in oktober 2003 in 
is geslaagd duidelijk te maken dat hij, vanuit een relatief ongebonden positie, opkomt 
voor de belangen van ’t Nieuwe Lloyd. Hij laat zien dat hij een vriend van de inrichting 
is, terwijl hij tegelijk autonoom is. 
 
Dan, in november 2003, houdt Pim van Rijsenburg abrupt en definitief op vreemdeling 
te zijn. Dat is enerzijds een kwestie van zelf-constructie, een proces dat zich toont in de 
citaten uit onze gesprekken, weergegeven in § 6.5: door Daan de Groot en zijn entou-
rage als ondubbelzinnig kwaadwillend te kwalificeren en hun vermeend kwalijke 
invloed op ’t Nieuwe Lloyd uit te vergroten en te verabsoluteren, wordt hij hun vijand 
en daarmee de vriend van “Den Haag”, het hoofdkantoor, wiens steun hij overigens 
nodig heeft om de strijd tegen Daan de Groot c.s. te voeren.  
Anderzijds, en ook in antwoord op Van Rijsenburgs zelfgekozen positionering ín het 
conflict, construeren andere actoren – in de eerste plaats Daan de Groot c.s. en de 
sectordirectie – hem allengs ondubbelzinniger als hun vijand respectievelijk vriend. Als 
zij, ieder vanuit hun eigen perspectief, in de loop van 2002 en 2003 al hadden ervaren 
dat Van Rijsenburg een vreemdeling is, onbepaalbaar binnen de door hen gekoesterde 
dyadische orde van zeggenschap versus medezeggenschap en “Den Haag” versus 
“Amsterdam”, een vreemde eend in de beit, vriend noch vijand, of vriend én vijand 
tegelijk, dan is men die (verwarrende) ervaring in de laatste maanden van 2003 in elk 
geval snel vergeten. 
   
In zijn poging om ’t Nieuwe Lloyd eindelijk en definitief te zuiveren van alle onder-
mijnende elementen en praktijken, in zijn kruistocht tegen het kwaad, levert Van 
Rijsenburg zijn vrijheid in, transformeert hij van vreemdeling naar vriend-van-vrienden 
en vijand-van-vijanden. Getergd de grens overschrijdend tussen solidariteit en identifi-
catie (Leene & Schuyt, 2008: 28-29), geeft hij zijn relatief autonome positie op en 
wordt hij deel van het systeem. Zijn aanvankelijke lankmoedigheid en milde ironie 
jegens de wonderlijke toestanden in ’t Nieuwe Lloyd en DJI maken allengs plaats voor 
doelgerichte verbetenheid en een ferme wil om aan alle ontoelaatbare toestanden een 
einde te maken. De vreemdeling ontpopt zich als dé belichaming bij uitstek van de 
zoektocht naar een nieuwe orde. Hij manifesteert zich als ordemaker. 
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De tragiek is niet dat in de zoektocht naar orde de strijd tussen vrienden en vijanden 
onbeslist blijft – in de verschillende juridische procedures krijgt uiteindelijk niemand 
gelijk – maar dat de strijd om een nieuwe orde zo hevig en totaal wordt, dat alles en 
iedereen daarbuiten – de vermeende 90% goedwillende medewerkers in de inrichting, 
de pupillen en hun ‘achterban’, de zogenoemde ketenpartners – als afval achterblijven. 
Ramon Serrio en zijn (toekomstige) collega’s en ‘jongens’ eindigen terloops – want de 
aandacht van alle juristen en andere interventionisten richt zich niet op hen – als “the 
by-products of designing ambitions, in the same way that weeds are the products of 
garden designs” (Bauman, 1991: 100). Niemand wint de strijd om het gelijk van het 
verleden, maar iedereen verliest de toekomst.  
 
 

8.4 Stoppen als opruimen en als toedekken 
 

Het is allicht niet te rechtvaardigen iemand te onthoofden om aan zijn 
aanhoudende migraine een einde te maken, maar als zo iemand zich 
niet weet te verzetten tegen zo’n, in eerste instantie onterechte, poging 
tot onthoofding, dan is die combinatie van lijdzaamheid en onmacht 
het ‘levende’ bewijs dat hij iets nog ernstigers dan migraine onder de 
leden had. En wat dat ernstigers ook precies moge zijn, het rechtvaar-
digt de onthoofding alsnog. 

 
Op 3 februari 2005 maak ik met Erik Stolp, via wiens bureau S&V Pim van Rijsenburg 
dan ruim drie jaar de functie van algemeen directeur ad interim van ’t Nieuwe Lloyd 
heeft vervuld, de balans op van deze drie jaren. “Over een maand,” zeg ik, “is de 
inrichting gesloten. Kan de opdrachtgever tevreden zijn?” 
 

ES: “Die vraag is lastig te beantwoorden. Ik kan me voorstellen dat ik de 
vorige keer heb gezegd dat het voor Pim moeilijk is om niet té zeer persoonlijk 
betrokken te raken. Nu zeg ik: het is toch in toenemende mate gaan lijken op 
een prestigestrijd tussen Pim en Daan de Groot, een heel persoonlijk gevecht 
en dat gevecht is allengs ook toegenomen. […] Positief is anderzijds dat Pim 
heeft doorgehaald in zijn streven om de problematiek op te lossen. Pim is ook 
zeker niet als enige debet aan het einde van ’t Lloyd. Ik vind wel dat deze 
opdracht alleen maar verliezers kent. Dus: kan Ten Heuvel tevreden zijn? Ik 
denk van niet.” 
 
WV: “Toch kan ik me voorstellen dat de top van DJI ook reden heeft om 
tevreden te zijn. Met ’t Lloyd verdwijnt namelijk een storende factor bij het 
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realiseren van de ingewikkelde beleidsagenda van DJI. De slagvaardigheid van 
DJI bij het realiseren van ‘twee-gedetineerden-op-één-cel’ en andere gevoelige 
veranderingen zal waarschijnlijk toenemen nu de capaciteit van ’t Lloyd wordt 
geprivatiseerd en de machtsbasis van Daan de Groot wordt aangetast.” 
 
ES: “Ik kan een verhaal bedenken waarom de opdracht geslaagd zou zijn, maar 
dat zou bezijden de waarheid zijn. Overigens ontken ik niet dat er in het 
verloop en de uitkomsten van de opdracht positieve punten zitten voor som-
mige actoren in het politieke krachtenveld.” 
[…] 
“Enerzijds denk ik dat de opdracht alleen maar verliezers kent. Anderzijds zie 
ik ook niet hoe een betere uitkomst mogelijk had kunnen zijn. Het gebruik van 
de WOR is in de loop der jaren binnen DJI – overigens niet alleen daar – vol-
strekt doorgeschoten. Het was noodzakelijk om op een gegeven moment niet 
meer mee te gaan in het spel van bluffen en intimideren. Daarom sta ik nog 
steeds achter de keuze om niet in te binden en niet te deëscaleren. De sluiting 
van ’t Lloyd is in bepaalde opzichten triest, maar wellicht onontkoombaar.” 
 
(conversatie met Erik Stolp, directeur interim management bureau S&V, op 3 
februari 2005). 

 
Wat is hier de waarheid en welk verhaal zou, in de woorden van Stolp, “bezijden de 
waarheid” zijn? Bezijden wiens waarheid? Stolp ziet niet “hoe een betere uitkomst 
mogelijk had kunnen zijn”. Vanuit wiens gezichtspunt zou een betere uitkomst wél 
mogelijk zijn geweest? En wat is eigenlijk de uitkomst van deze opdracht? Lastige 
vragen, trage vragen. 
 
In de voorgaande hoofdstukken en paragrafen is de dynamica met betrekking tot ’t 
Nieuwe Lloyd in de periode van eind 2001 tot begin 2005 uiteengerafeld. Processen in 
deze periode heb ik geduid in termen van problematiseringen, contracteringen, 
(schijn)bewegingen, processen van in- en uitsluiting, eerste en tweede orde verandering 
en nog meer. Deze handelingsprocessen zijn, in de woorden van Hannah Arendt (zie § 
2.7 van deze studie), aantoonbaar onvoorspelbaar, onbetrouwbaar, grenzeloos geble-
ken. Het handelen van actoren is daarnaast ook, zoals Arendt uiteenzet, onomkeerbaar, 
zoals bijvoorbeeld de procesanalyses in § 6.5 en § 6.6 blootleggen. Onomkeerbaar is 
op een gegeven moment in ieder geval de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd, dat is althans 
één onmiskenbare uitkomst, en wellicht de meest in het oog springende uitkomst, van 
de dynamica van de laatste drie jaar. Wat is de betekenis van deze uitkomst? 
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Herman van Gunsteren (2002) heeft beargumenteerd dat de functie van derden – 
mediators, interim managers, therapeuten, curatoren en anderen – soms is om mensen, 
partners of organisaties, die zichzelf niet tot stoppen kunnen brengen, te helpen hun 
aktiviteiten te beëindigen. De hulpbehoevende individuen, huwelijkslieden of 
organisaties verkeren in een impasse, doordat ze in zekere zin wel de intentie hebben 
om te stoppen – met roken, met hun relatie, met bepaalde bedrijfsactiviteiten, etcetera – 
maar het hen telkens niet lukt dat ook daadwerkelijk te doen: 
 

“Ferme voornemens beklijven niet. We zitten klem tussen de wil te stoppen en 
het klaarblijkelijk onvermogen dit te doen. 
Het is niet een externe kracht die ons in de greep houdt, we zijn het zelf. 
Fysiek is stoppen mogelijk. Wat niet lukt is ophouden met bepaalde handelin-
gen die we, al dan niet samen met anderen, blijven verrichten. Het is niet een 
proces, zoals een lawine of een paniekende massa op een instortende tribune, 
waar we aan zijn overgeleverd. Niet ‘Ik kon het niet stoppen’, maar “Ik kon 
mezelf niet stoppen’” (Van Gunsteren, 2002: 7). 

 
We herkennen in deze beschrijving de dynamica van een dysfunctioneel conflict: acto-
ren zitten gevangen in dwangmatig handelen en werken zich allengs meer in de nesten.  
 
Een tiental korte reflecties op situaties, waarin mensen er niet in slagen te stoppen en 
tegen beter weten en willen in doorgaan met wat, goed beschouwd, geen toekomstper-
spectief biedt, leren Van Gunsteren ten eerste dat stoppen vaak het verborgen probleem 
is. Vernieuwende initiatieven komen telkenmale niet goed van de grond, veranderingen 
beklijven niet, doordat en zolang verouderde handelingspatronen niet worden beëin-
digd. Ten tweede blijkt niet-kunnen-stoppen niet zozeer een vraagstuk van individuele 
of collectieve wilszwakte te zijn, maar verband te houden met een onvoldoende sociaal 
repertoire van handelingen, met name rituelen, die stoppen ‘betekenen’. Ten derde 
blijkt er een essentieel verschil te bestaan tussen stoppen als abrupt afbreken en stop-
pen als loslaten, bewust verwerken en betekenisgeving: 
 

“Wanneer stoppen een abrupt losrukken is, wordt de activiteit ineens afgebro-
ken. Dit oogt radicaal en flink. Het vindt ook maatschappelijke waardering als 
een teken van sterkte. Men schept ruimte om met iets nieuws verder te gaan en 
gooit de last van het verleden radicaal van zich af. 
Echter, het verleden blijkt zo niet te stoppen. […] 
Het verleden – de activiteiten en betrekkingen waarmee wordt gestopt – kan 
niet in één klap worden uitgewist of genegeerd. Goed en effectief stoppen 
vereist een verwerken van dat verleden. Het wordt dan niet uitgewist, maar de 
handelende persoon verandert zijn betrekking ermee” (ibid: 85-86). 
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Het duurzaam beëindigen van activiteiten en betrekkingen – het één kan niet zonder het 
ander – vraagt er om dat het verleden en de (gedeeltelijke) afsluiting ervan worden 
opgenomen in een ‘groter’ verhaal. Het stoppen krijg een plaats in een meer omvattend 
veld van getekenissen. 
Juist voor betekenisvol stoppen is er behoefte aan een sociaal repertoire van handelin-
gen – vaak performatieve rituele handelingen – die een overgang markeren, die het 
verleden verzoenen met het heden en door middel waarvan actoren zich op respectvolle 
wijze sociaal en inhoudelijk kunnen herordenen. 
Wanneer zo’n sociaal repertoire ontbreekt, of voor betrokkenen niet bereikbaar is, kan 
een derde uitkomst bieden, betoogt Van Gunsteren: “Die derde […] vormt zelf een vast 
sociaal punt, een deel van het repertoire, en verschaft bovendien toegang tot en exper-
tise in de omgang met dat repertoire dat buiten het bereik van partijen ligt” (ibid: 108).  
De buitenstaander fungeert als het hulpmiddel, dat actoren gebruiken om, als het ware 
buitenom, zichzelf te stoppen: 
 

“Hij heeft expertise betreffende overgangsprocessen. Hij heeft benul van wat 
er nodig is om het verleden zodanig te bewerken dat het kan worden afgeslo-
ten. Hij is bekend met dynamiek, gevaarlijke passages en timing van stoppen” 
(ibid: 110). 

 
Maar een derde kan ook juist worden ingehuurd om slechts de suggestie te wekken dat 
er aan een probleem wordt gewerkt. De actoren hoeven zichzelf niet te stoppen zolang 
de derde in plaats van hen bezig is met schijnstoppen. Het doorbreken van het patroon 
wordt uitgesteld en dit uitstellen wordt gemaskeerd door een, doorgaans ‘zware’, advi-
seur, interim manager of andere derde in te huren.  
 
Wat is stoppen en wat is schijnstoppen? Voor een goede beoordeling is het belangrijk 
concrete situaties te beschouwen in termen van verschillende niveaus van veranderen 
(zie § 2.6). In hoofdstuk 7 heb ik beargumenteerd dat het aanstellen van interim 
manager Pim van Rijsenburg kan worden geïnterpreteerd als een vorm van 
schijnstoppen. Een verlegenheidsprobleem – het acute probleem van de vervulling van 
de positie van algemeen directeur in ’t Nieuwe Lloyd – wordt opgelost, maar het 
stoppen van het stagnerende patroon tussen het hoofdkantoor en de inrichting – het 
dysfunctionele besturingsconflict, waardoor onder andere telkenmale directeuren 
afbranden – wordt uitgesteld. En van uitstel komt afstel.       
Terug naar de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd. Kunnen we deze opheffing verstaan als 
een tragische, maar ook bevrijdende vorm van organisationele euthanasie? Kunnen we 
zo’n verhaal, zo’n interpretatie, destilleren uit het onderzoeksmateriaal en de daarop 
gebaseerde analyses? 
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In de eerste plaats moeten we vaststellen dat ‘stoppen’, opheffing van ’t Nieuwe Lloyd, 
niet de inzet van het aanstellen van de interim manager is, en evenmin deel uitmaakt 
van diens geheime agenda (al betwijfelen sommige personeelsleden van ’t Nieuwe 
Lloyd dat). De opeenvolging van gebeurtenissen en handelingen met betrekking tot ’t 
Nieuwe Lloyd overziende – zie met name hoofdstuk 6 van deze studie – kunnen we 
concluderen dat alle handelingen van de interim manager tot medio mei 2003, tot stap 
[50], er op zijn gericht de continuïteit van ’t Nieuwe Lloyd juist te waarborgen. Op zeer 
verschillende manieren tracht Pim van Rijsenburg om condities voor een levensvatbare 
toekomst van de inrichting te realiseren.        
Tot eind 2003 lijken zijn interventies vruchten af te werpen – de veranderingen ten 
goede zijn elders opgesomd –, maar de herziene interventiestrategie, die Van Rijsen-
burg vanaf november 2003 volgt, leidt tot een onbeheersbare dynamiek (zie § 6.5). 
Zodoende brengt hij onbedoeld aan het licht dat ’t Nieuwe Lloyd binnen de bestaande 
contexten geen levensvatbaar systeem (meer) is.  
Dan, in mei 2004, neemt de top van DJI de regie, zo goed en zo kwaad als dat gaat, in 
handen, uitgaande van zijn vaststelling dat het met ’t Nieuwe Lloyd niet meer goed kan 
komen – stap [50]. 
Zoals ik in § 6.5 heb laten zien, is het na dat “kloek besluit” (sectordirecteur Tom ten 
Heuvel op 12 januari 2005) nog niet zo eenvoudig voor het bevoegd gezag om ’t 
Nieuwe Lloyd ook daadwerkelijk op te heffen. Daar moet eerst nog een onafhankelijk 
onderzoek door bureau Berenschot, om het besluit van de DJI-top te valideren, aan te 
pas komen. En dan nog: als de Commissie van Toezicht in de laatste maanden van 
2004 niet herhaaldelijk had geconstateerd dat in ’t Nieuwe Lloyd structureel de wet 
(BJJ) wordt overtreden, dan was sluiting van de inrichting wellicht politiek niet haal-
baar geweest. Tenslotte moet, om de medezeggenschap te omzeilen, een politiek slui-
tingsbesluit worden genomen door de minister, opnieuw een actor buiten het ambtelijk 
systeem. 
Uiteindelijk, in maart 2005, dus bijna een jaar na het “kloek besluit” van sectordirec-
teur Ten Heuvel, wordt ’t Nieuwe Lloyd definitief gesloten. Een paar jaar later wordt 
het gebouw door Jeugdzorg in gebruik genomen als gesloten instelling. 
 
Is dit dan, alles achteraf overziende, een, onder omstandigheden, positieve uitkomst? 
Kunnen we met enig recht beweren dat uiteindelijk, na de nodige schijnbewegingen, 
een terminaal zieke arbeidsgemeenschap uit haar lijden is verlost? 
 
Mijn analyse in met name hoofdstuk 5 en § 6.5 van deze studie wijst een andere rich-
ting uit. Ik heb namelijk beargumenteerd dat de moeilijkheden in ’t Nieuwe Lloyd in 
hoge mate een expressie zijn van structurele problemen en dysfunctionele conflicten op 
het niveau van DJI als geheel en in de relatie tussen het hoofdkantoor en de inrichting. 
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Door ’t Nieuwe Lloyd te elimineren wordt op het verkeerde niveau een probleem 
opgelost: een symptoom wordt opgeruimd, maar de problematiek op het niveau van 
DJI blijft aanwezig.89 De vaststelling, in eerste instantie door de top van DJI, dat het 
met ’t Nieuwe Lloyd niet meer goed kan komen, toont de besturingspraktijk van DJI, 
gebaseerd op remote control, die juist onderdeel is van de problematiek, waardoor pro-
blemen in ’t Nieuwe Lloyd door de jaren onoplosbaar blijken en opeenvolgende direc-
teuren mislukken (zie § 7.7). De opheffing van ’t Nieuwe Lloyd is, zo beschouwd, het 
verkeerde stoppen.  
Daarnaast is getoond dat de staat waarin ’t Nieuwe Lloyd zich bevindt in mei 2003, 
wanneer door de top van DJI de beslissing wordt genomen om de inrichting op te 
heffen, in hoge mate het indirecte (en onbedoelde) gevolg is van de interventiestrategie, 
waartoe interim manager Van Rijsenburg en de top van DJI eind 2003 besluiten.90 De 
escalatiestrategie, waarmee zij een werkelijk probleem op het verkeerde niveau probe-
ren op te lossen, leidt tot een dynamica, waardoor onoplosbare problemen ontstaan, die 
er wellicht niet waren geweest als niet was gekozen voor die escalatiestrategie. ’t 
Nieuwe Lloyd was nooit een gezonde organisatie, maar de gehanteerde remedie om 
haar gezond te maken blijkt uiteindelijk een fatale remedie.  
 
Mijn analyse toont dus dat het opheffen van ’t Nieuwe Lloyd, het stoppen, niet alleen, 
en zelfs niet in de eerste plaats, verstaan moet worden als het opruimen van een obso-
leet gebleken werkgemeenschap, maar ook, en vooral, als het impliciet negeren en 
toedekken van meer systemische besturingsvraagstukken en conflicten. Opruimen en 
maskeren zijn twee kanten van dezelfde medaille. De opheffing van ’t Nieuwe Lloyd 
laat zich begrijpen als het uit de weg ruimen van de anomalie, die niet (meer) kan 
bestaan binnen de wijze waarop binnen DJI wordt bestuurd, georganiseerd en 
geordend. ’t Nieuwe Lloyd is het in de loop der jaren opgestapelde afval, waarmee de 
gevestigde orde geen raad weet, het restproduct van de wijze waarop de dominante 
krachten sociale werkelijkheden produceren. Behalve haar eigen tekort, legt de 
inrichting ook bloot wat DJI niet geordend kan krijgen, wat het verandervermogen van 
                                                        
89 Deze redenering impliceert natuurlijk niet dat alle actoren en inrichtingen binnen DJI in 
dezelfde mate last hebben van structurele problemen en dysfunctionele conflicten op het niveau 
van DJI als geheel. Dit onderzoek beperkt zich immers tot één inrichting. Het is ook niet zo dat 
alle moeilijkheden in ’t Nieuwe Lloyd worden veroorzaakt door actoren op het hoofdkantoor 
van DJI. Het punt hier is dat de analyse toont dat de problemen en conflicten in ’t Nieuwe Lloyd 
niet op zichzelf staan, maar op interactieve wijze onlosmakelijk zijn verbonden met de wijze 
waarop de inrichting wordt bestuurd vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. 
90 De neerwaartse spiraal zet zich vanaf dat moment door. De ervaringen van Ramon Serrio (zie 
§ 6.3) getuigen daarvan. Nadat de bestuurlijke aandacht voor de primaire processen in de 
inrichting een jaar lang minimaal is geweest en het hoofdkantoor aanstuurt op opheffing van de 
inrichting, wekt het geen verbazing dat in de laatste maanden van 2004 het ziekteverzuim 
oploopt tot ongeveer 40%, waardoor de werkprocessen niet overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften kunnen worden uitgevoerd.  
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DJI te buiten gaat. Zo beschouwd vertegenwoordigt ’t Nieuwe Lloyd het vreemde 
binnen de institutie van de straftoepassing, het vreemde, dat niet kan worden gedomes-
ticeerd en daarom moet worden afgestoten. ’t Nieuwe Lloyd heeft zich binnen deze 
institutie ontwikkeld tot de plaats van ambivalentie. Bauman: 
 

“Ambivalence is a toxic side-product in the production of semantic transpa-
rency. Irrationality, chaos, strangerhood, ambivalence are all names for that 
nameless ‘beyond’ for which the dominating powers that identified themselves 
as reason, as forces of order, as natives, as meaning have no use. They are by-
products of designing ambitions, in the same way that weeds are the products 
of garden designs. They have no other meaning but someone’s refusal to 
tolerate them” (Bauman, 1991: 100). 

 
In de kruistocht van de ordehandhavers tegen het vreemde, de anomalie, het ambiva-
lente, waarvoor geen plaats is op de officiële cognitieve, morele en esthetische kaart 
van de wereld, hanteren de ordehandhavers twee strategieën: een strategie van assimi-
latie of domesticering en een strategie van uitsluiting en isolering. Als geen van beide 
strategieëen werkt, dan is er geen andere oplossing mogelijk dan datgene wat niet 
onschadelijk kan worden gemaakt fysiek te elimineren (Bauman, 1997: 18). 
 
Terug naar de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd, waar in de optiek van de DJI-top anar-
chie heerst en waar handelingen en prestaties niet in overeenstemming kunnen worden 
gebracht met de regels van de institutie van de strafhandhaving. Opheffing van deze 
inrichting (zonder gezichtsverlies en zonder negatieve beeldvorming en dito politieke 
consequenties) is alleen acceptabel als deze opheffing noodgedwongen plaatsvindt, als 
de situatie onhoudbaar is en niet verwijtbaar is aan de politieke en ambtelijke top. 
Dus moet de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd worden gerealiseerd door de situatie 
onhoudbaar te  maken en toe te schrijven aan andere factoren dan die verband houden 
met de ambtelijke en politieke top. 
Dat blijkt eind 2004 mogelijk. De top van DJI kan dan, met het rapport van Berenschot 
en de alarmerende brieven van de Commissie van Toezicht in de hand en de medezeg-
genschap omzeilend, ‘aantonen’ dat ’t Nieuwe Lloyd niet meer gezond gemaakt kan 
worden. Q.E.D.  
Door de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd, het stoppen, uitsluitend te rechtvaardigen op 
grond van de momentane omstandigheden binnen de inrichting en de contextuele en 
procesmatige aspecten te negeren, krijgt deze opheffing ook de sociale functie van het 
toedekken van het bestuurlijk tekort van DJI. De wijze waarop de opheffing van ’t 
Nieuwe Lloyd in de loop van 2004 gestalte krijgt maskeert aldus het onvermogen van 
het netwerk van actoren in én rondom de inrichting om primaire en secundaire proces-
sen effectief te organiseren en (op het relevante niveau) te veranderen. 
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8.5 Het getemde denken, het machteloze denken en het 
grenzeloze denken 

 
Finite games can be played within an infinite game, but an infinite 
game cannot be played within a finite game.91 

 
De verschillende interpretaties van het stoppen in deze casus, de opheffing van ’t 
Nieuwe Lloyd, namelijk als opruimen respectievelijk als toedekken, komen tot stand 
door op verschillende manieren te denken over en te kijken naar processen van veran-
dering. 
Ik licht dit toe door het in deze studie gehanteerde theoretisch perspectief, waarvan de 
bouwstenen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 zijn geëxpliciteerd, op een drietal dimensies 
te positioneren ten opzichte van (mogelijke) andere theoretische benaderingen van 
organisatieverandering en -ontwikkeling.92 Een theoretisch perspectief wordt in deze 
studie begrepen als een manier van observeren en interpreteren – en dus van betekenis 
creëren. Het is een heuristisch hulpmiddel om empirische verschijnselen waar te 
nemen, te duiden, te verstaan. Als zodanig is geen enkel theoretisch perspectief neu-
traal: “a way of seeing is a way of not seeing” (Poggie: 1965: 284). 
 
Voortbouwend op Van de Ven & Poole (1995) en Weick & Quinn (1999) onderscheid 
ik drie analytische dimensies, waarlangs procestheorieën met betrekking tot organisa-
tie-ontwikkeling en verandering kunnen worden vergeleken (figuur 8.5.1). De eerste 
dimensie expliciteert de focus van een procestheorie: wat is de eenheid van verande-
ring, waarop een theorie zich richt en waarover zij uitnodigt te denken? Langs de 
tweede dimensie worden theoretische perspectieven onderscheiden op basis van de 
wijze van veranderen, die ze veronderstellen en tot uitdrukking brengen: wat is de 
motor, die de verandering aandrijft? Door middel van de derde dimensie typeer ik 
theorieën op basis van het perspectief op het ritme van verandering: hoe voltrekt ver-
andering zich in de tijd, en dus ook: hoe structureert het veranderen de tijd, opgevat als 
duration? Hieronder zet ik eerst de vergelijking van mogelijke procesperspectieven op 
organisatie-verandering en ontwikkeling aan de hand van deze drie dimensies nader 
uiteen. Vervolgens sta ik stil bij de verschillende manieren waarop we verandering en 
stagnatie in de casus van ’t Nieuwe Lloyd kunnen denken.      
  

                                                        
91 Carse, 1986: 8. 
92 Voor deze vergelijking van theoretische perspectieven heb ik, naast de in hoofdstuk 1 en 
hoofdstuk 2 van de studie genoemde concepten en theoretische inzichten, gebruik gemaakt van 
het werk van Van de Ven & Poole (1995), Weick & Quinn (1999), Beer & Nohria (2000) en 
Marshak (2010). 
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Figuur 8.5.1 – Procesmatige theoretische perspectieven op organisatieverandering 
 

Eenheid van verandering 
Processen van verandering en ontwikkeling kunnen zich op verschillende niveaus 
voordoen: individu, groep, organisatie-onderdeel, organisatie, institutie, samenleving, 
etcetera. Uitgaande van de inbedding van eenheden in grotere eenheden, kunnen we 
ons een hierarchisch gelaagd systeem voorstellen. Op ieder analyseniveau nu, kan in 
verband met verandering onze aandacht (in hoofdzaak) uitgaan naar een bepaalde een-
heid óf naar de betrekkingen (of relaties) tussen verschillende eenheden. Wanneer de 
theoretische focus ligt op een bepaalde eenheid – bijvoorbeeld een organisatie of een 
stam of een team – dan trachten we verandering te begrijpen als een functie van de 
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inherente karakteristieken van die eenheid als min of meer coherent geheel. Aan de 
verhoudingen tussen de entiteit en haar omgeving en tussen subentiteiten binnen de 
eenheid wordt minder belang gehecht dan aan de kenmerken van de eenheid als zoda-
nig. Van de Ven & Poole wijzen er bijvoorbeeld op dat in levenscyclustheorieën en 
teleologische theorieën, waarin verandering wordt voorgesteld als in wezen doelge-
richt, een coherente of zelfs homogene eenheid wordt voorondersteld (1995: 521-522). 
Interactie tussen (sub)entiteiten kan weliswaar invloed hebben op verandering, maar 
deze invloed is als het ware een voetnoot bij het dominante verhaal van de levenscyclus 
respectievelijk het realiseren van een visie of het volbrengen van een missie van de 
eenheid als zodanig. 
 
Een theoretisch perspectief kan ook vooral de relaties tussen eenheden uitlichten. De 
aandacht gaat dan primair uit naar de veranderingen in de verhoudingen tussen actoren 
of tussen organisaties of tussen organisatie en omgeving e.d. Evolutietheorieën richten 
zich bijvoorbeeld primair op de competitie tussen eenheden onder invloed van verande-
rende omgevingskrachten. In deze studie kijken we ook in hoofdzaak naar verande-
rende verhoudingen en interactie tussen actoren, die we ook beschouwen als de dragers 
van inhoudelijke verschillen. Dat doen we onder meer door werkelijkheden te begrij-
pen in termen van verschil en conflict, in termen van dyadische en triadische interactie, 
in termen van de wisselende verhoudingen tussen gastheer en gast en tussen orde-
makers en ordeverstoorders, in termen van verschillende inclusies en in termen van wat 
Arendt het in-between noemt. Pluralisme, diversiteit en meervoudigheid worden bena-
drukt ten koste van homogeniteit en uniformiteit. Weliswaar gaat deze studie over ’t 
Nieuwe Lloyd, maar mijn perspectief is erop gericht inzicht te ontwikkelen in de ver-
anderende verhoudingen en interactie tussen de inrichting en haar omgeving, tussen 
verschillende eenheden binnen de inrichting en natuurlijk tussen actoren die zowel 
binnen als buiten zijn. (Mijn kanttekening bij het werk van Weick – zie het einde van § 
2.4 en het begin van § 2.5 – komt er op neer dat het door Weick ontwikkelde perspec-
tief in onvoldoende mate gevoeligheid creëert voor de verschillen tussen actoren – 
althans met het oog op deze studie.)   
 

Wijze van veranderen 
Veranderkundige benaderingen kunnen in de tweede plaats worden onderscheiden naar 
de mate waarin een veranderingsproces wordt verondersteld zich te voltrekken volgens 
een a priori vaststaande manier of daarentegen wordt verondersteld zich gaandeweg te 
ontvouwen volgens productieregels, die actoren gaandeweg enacteren en die daardoor 
alleen in retrospectief kunnen worden beschreven. Van de Ven & Poole spreken over 
een prescribed mode of change respectievelijk een constructed mode of change:       
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“A prescribed mode of change channels the development […] in a prespeci-
fied direction […] A constructive mode of change generates unprecedented, 
novel forms that, in retrospect, often are discontinuous and unpredictable 
departures from the past. A prescribed mode evokes a sequence of change 
events in accord with a preestablished program or action routine. A construc-
tive mode, in contrast, produces new action routines that may (or may not) 
create an original (re)formulation of the entity” (1995: 522). 

 
Ik typeer deze dimensie in figuur 8.5.1 als het continuüm tussen enerzijds het plan-
matig implementeren van werkelijke mogelijkheden en anderzijds het laten ontstaan 
van mogelijke werkelijkheden. Ter linkerzijde van het continuum is sprake van veran-
deringsperspectieven met een hoog gehalte van werkelijkheidszin (Musil, 1988: 22-
24), tot uitdrukking komend in een benadering volgens welke in de toekomst 
geprojecteerde werkelijkheden met terugwerkende kracht worden vertaald in 
planmatige implementatieprogramma’s. Ter rechterzijde is sprake van 
veranderperspectieven met een hoog gehalte van mogelijkheidszin (ibid: 22-24), tot 
uitdrukking komend in benaderingen die ruimte en openingen trachten te creëren, of 
althans de dysfunctionaliteit van conflicten trachten te verminderen, zodat verandering 
kan ontstaan (emerging change in plaats van planned change). 
 
Omdat emerging change niet vooraf is geprogrammeerd aan de hand van reeds 
bestaande (en op de toekomst geprojecteerde) assumpties en regels, resulteert deze, 
naar achteraf blijkt, vaak in tweede orde verandering (Watzlawick et al., 1974: 92-109). 
Het loslaten van bestaande zienswijzen en manieren van doen kan resulteren in 
vreemdsoortige uitkomsten. Degenen die in zo’n ongepland en mogelijk verrassend 
proces zijn betrokken kunnen veel onzekerheid ervaren en behoefte hebben aan sense-
making, aan duiding van wat gaande is (Van de Ven & Poole, 1995: 523). 
Als actoren daarentegen een veranderingsperspectief hanteren, dat er van uitgaat dat 
verandering op een geplande en geprogrammeerde tot stand komt, dan zullen zij logi-
scherwijze eerste orde verandering of probleemoplossing produceren. Het door hen 
geplande veranderingsproces is immers een expressie van hun denken, wordt geleid 
door bestaande productieregels. 
 
In deze studie is het uitgangspunt dat verandering gaandeweg door actoren sociaal 
geconstrueerd wordt, zonder dat a priori sprake is een bepaalde ontwikkelingsgang of 
volgorde van gebeurtenissen. Ik heb juist het onvoorspelbare proceskarakter van het 
‘handelen’ benadrukt, in de specifieke betekenis die Arendt daaraan heeft gegeven, met 
name ter onderscheiding van het gecontroleerde ‘maken’. Vanuit dit perspectief is een 
belangrijke conclusie van deze studie dat het door actoren gehanteerde planmatige 
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denken over verandering, binnen de (gegeven en geënacteerde) condities, leidt tot de 
sociale productie van fatale remedies.   
 

Ritme van veranderen 
In de derde plaats kunnen veranderingsperspectieven van elkaar verschillen in het ritme 
van veranderen dat ze veronderstellen. Weick & Quinn hebben het contrast geëxplo-
reerd tussen “episodic change” en “continuous change” (1999: 365). 
 
Theorieën, die veranderen als episodisch, discontinue of schoksgewijs voorstellen, zijn 
impliciet gebaseerd op het idee dat organisaties steeds in evenwicht zouden moeten 
zijn, maar soms door inertie als het ware achterop raken bij de (gepercipieerde) veran-
deringen in de omgeving. Wanneer dat laatste het geval is, dan wordt, zo is de redene-
ring, verandering allengs meer noodzakelijk. Op enig moment wordt episodic change 
dan getriggered door externe ontwikkelingen, zoals een technologische doorbraak, of 
door interne gebeurtenissen, zoals personele wijzigingen op sleutelposities. Het (impli-
ciet) veronderstelde ritme van veranderen is ‘aan/uit’: periodes van relatieve inertie 
worden afgewisseld met korte periodes van (correctieve) verandering om een organisa-
tie weer ‘gezond’ te maken. 
 
De drie belangrijkste processen, waaruit schoksgewijze verandering volgens Weick & 
Quinn is opgebouwd, zijn inertie, aanleidingen voor verandering en vervanging 
(inertia, triggering of change, replacement) (1999: 369-370). Na een zekere periode 
van inertie doen zich gebeurtenissen voor, die aanleiding zijn voor een periode van 
vervanging. Episodic change is mede gebaseerd op het idee dat verandering plaatsvindt 
door middel van vervanging: 
 

“The idea of replacement is that one entity sequentially takes the place of or 
substitutes for a second. The first identity does not become the second but is 
substituted for it. […] [T]he change process becomes a sequence of events in 
which a person (a) determines or defines what currently exists (what is A), (b) 
determines or defines its replacement (Not-A), (c) engages in action to remove 
what is currently there, and (d) implants its replacement” (Weick & Quinn, 
1999: 370). 

 
Volgens deze benadering van vervanging komt verandering in sociale systemen tot 
stand door een verouderd en/of niet meer functioneel onderdeel (een team, een werk-
proces, een functionaris, etcetera) te vervangen door een up-to-date onderdeel, min of 
meer zoals men af en toe onderdelen van een motor of een fiets vervangt.  
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Uit het bovenstaande citaat blijkt ook de centrale rol van de zogenaamde change agent 
in episodic change: een “prime mover who creates change” (Weick & Quinn, 1999: 
373).  Verondersteld wordt dat een change agent geen onderdeel is van het te verande-
ren systeem – de zogenaamde “separateness assumption” (Weick & Quinn, 1999: 372).  
 
Continue of doorgaande verandering is daarentegen gebaseerd op het idee dat sociale 
systemen voortdurend in beweging zijn en dat mensen in beweging gaandeweg nieuwe 
interactiepatronen ontwikkelen, zonder dat er sprake behoeft te zijn van inertie, 
burning platforms, interveniërende change agents en dergelijke. Verandering is als een 
vlucht vogels, die zich in de beweging herformeert. Continuous change is verankerd in 
en een inherent kenmerk van de normale werkprocessen mits verandering niet op één 
of andere manier geblokkeerd raakt. Het ritme van verandering is niet ‘aan/uit’, zoals 
bij episodische verandering, maar zo kortcyclisch dat we kunnen spreken van door-
gaand veranderen zonder begin of eindpunt. Het perspectief op organisaties, dat 
volgens Weick & Quinn is verbonden met doorgaande verandering, 
 

“is built around recurrent interactions as the feedstock of organizing, authority 
tied to tasks rather than positions, shifts in authority as tasks shift, continuing 
development of response repertoires, systems that are self-organizing rather 
than fixed, ongoing redefinition of job descriptions, mindful construction of 
responses in the moment rather than mindless application of past responses 
embedded in routines […], and acceptance of change as a constant. Although 
these properties may seem prescriptive rather than descriptive and better suited 
to describe the “ideal organization” than the “basic metaphor,” they are 
straightforward outcomes when people act as if change is continuous, orga-
nizing constitutes organization, and stability is an accomplishment” (1999: 
375). 

      
Theoretische perspectieven, die gebaseerd zijn op het idee van continu veranderen, 
gaan er vanuit dat voortdurende aanpassingen, herinterpretaties, experimenten en der-
gelijke op micro-niveau kunnen cumuleren en mettertijd diepgaande, omvattende en 
duurzame verandering kunnen constitueren (zonder dat het diepgaande veranderen op 
enig moment begint of eindigt). Terwijl episodische verandering gebruik maakt van de 
logic of replacement, het idee dat verandering wordt bewerkstelligd doordat een 
change agent bestaande onderdelen in het systeem vervangt door nieuwe onderdelen, is 
continu veranderen gebaseerd op de logic of attraction: mensen veranderen hun gedrag 
wanneer ze daartoe geïnspireerd worden en zich daartoe aangetrokken voelen (Weick 
& Quinn, 1999: 380). 
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De casus vreemd denken 
Hoe nu kunnen we met behulp van de bovenstaande typering van procesmatige 
perspectieven op verandering reflecteren op de wijze waarop verschillende actoren, 
waaronder de onderzoeker, in de casus van ’t Nieuwe Lloyd verandering en verstarring 
denken?  
Het theoretisch perspectief op veranderen, dat in deze studie is gehanteerd, laat zich 
typeren als: 
 
• meer gericht op interacties en relaties tussen eenheden dan op (organisatorische) 

entiteiten; 
• verandering meer beschouwend als een sociaal constructief proces, waarin gaande-

weg mogelijkheden tot realiteit worden, en minder als een op voorhand vaststaand 
proces, waarin op planmatige en gecontroleerde wijze vooraf geïdentificeerde 
toekomstbeelden worden ‘geïmplementeerd’; 

• uitgaande van de idee dat veranderen een continue verschijnsel is en dat inertie 
geen uitgangspunt maar een mogelijke (sociaal geconstrueerde) uitkomst van 
organiseren is (waarna actoren een schoksgewijze verandering kunnen entameren 
en beargumenteren).93 

 
Wanneer we de dominante perspectieven van de top van DJI, de interim manager en 
diens schaduwmanager Stolp, zoals we die in de voorgaande hoofdstukken hebben 
leren kennen, beschouwen in het licht van de bovenstaande vergelijking van proces-
matige veranderingstheorieën, dan valt het volgende op: 
 
• De eenheid van verandering is voor hen ’t Nieuwe Lloyd. De relaties met de omge-

ving zijn in hun verhalen van secundair belang. Voor de DJI-top en Stolp spelen de 
relaties binnen de inrichting eigenlijk geen rol, zeker niet als focus voor verande-
ring. Men denkt meer in termen van personen dan in termen van (zich ontwikke-
lende) relaties (zie § 7.5). 

• Verandering wordt beschouwd als een gesloten en planmatig gestuurd proces. 
Wanneer doelstellingen niet haalbaar blijken – bijvoorbeeld het elimineren van 
Daan de Groot of het breken van de machtspositie van de OR – dan schakelt men 
over op een andere veranderdoelstelling, namelijk opheffing van ’t Nieuwe Lloyd, 
die opnieuwe op geplande en gecontroleerde wijze wordt nagestreefd (zie met 
name § 6.5, § 6.6 en § 7.7). 

                                                        
93 Deze typering wordt hier niet meer geadstrueerd, er vanuit gaande dat zij herkenbaar is in de 
voorgaande hoofdstukken en paragrafen. 
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• Verandering wordt geënacteerd als een schoksgewijs, discontinue verschijnsel. 

Zich richtend op ’t Nieuwe Lloyd, tracht men van buitenaf, getriggered door 
bepaalde incidenten en inzichten, zogenaamde inertie te doorbreken door zieke 
onderdelen van het systeem te vervangen; vervanging – bijvoorbeeld in eerste 
instantie van de algemeen directeur en later met name van het middenkader van de 
inrichting en van het netwerk rondom Daan de Groot – speelt in het denken over 
verandering een veel grotere rol dan transformatie van en in de bestaande werkpro-
cessen en relatienetwerken (zie met name § 6.5 en § 7.2). 

 
Kortom: het perspectief op verandering, dat de DJI-top, de interim manager en de 
intermediair Stolp in de praktijk brengen, laat zich typeren als: zich richtend op ’t 
Nieuwe Lloyd als min of meer homogene en op zichzelf staande entiteit, planmatige 
implementatie van vooraf ‘bedachte’ interventies met weinig ruimte voor zich spontaan 
ontvouwende verandering, de tijd structurerend in periodes van stilstand en schoks-
gewijze verandering door middel van vervanging.94 Binnen dit geënacteerde verande-
ringsperspectief – ik noem het: het getemde denken – wordt de uiteindelijke opheffing 
van ’t Nieuwe Lloyd als een onontkoombaar en dus aanvaardbaar verschijnsel gepro-
duceerd. Met andere woorden: de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd is noodzakelijk 
zolang men een denken in termen van doorgaande en in interactie veranderende 
verhoudingen uitsluit. 
 
Als we daarentegen de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd beschouwen vanuit het in deze 
studie gehanteerde perspectief op verandering, dan is dit stoppen geen noodzakelijk-
heid maar juist een keuze, waardoor, bedoeld of onbedoeld, doorgaande ontwikkeling 
van relatienetwerken wordt beïnvloed. De opheffing van ’t Nieuwe Lloyd als onont-
koombaar of noodzakelijk voorstellen is, zo bezien, het toedekken van die keuze en 
zodoende het legitimeren van een interventiestrategie, die haar eigen mislukking heeft 
geproduceerd, zoals ik met name in § 6.5 en § 7.6 heb uiteengezet. 
 
Immers, denkend in termen van zich in interactie ontvouwende werkelijkheden, 
ontwikkelende relatienetwerken en continu veranderen, verschijnt de keuze om ’t 
Nieuwe Lloyd op te heffen en als noodzakelijk voor te stellen enkel vanwege de situa-
tie in de inrichting, als een verhulde keuze voor het niet exporeren van alternatieve 
mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de volgende:  
 
• een andere relatie tussen zeggenschap en medezeggenschap, die recht doet en 

werkbaar is voor alle betrokkenen; 
                                                        
94 Een uitzondering op deze nogal generaliserende typering vormt de opstelling van de interim 
manager in de periode, die ik in § 8.2 heb aangeduid als de derde episode, waarin hij afstand 
nam van het dominante denken van de DJI-top. 
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• het productief maken van verschillende inhoudelijke opvattingen over jeugddeten-
tie in de regio Amsterdam; 

• de vorming van innovatieve (keten)netwerken in verband met jeugddetentie en 
resocialisatie in de regio Amsterdam; 

• het verder ontwikkelen van expertise met betrekking tot multiculturaliteit in de 
context van de opvang van jeugdige delinquenten; 

• het verbeteren van de organisatorische en financiële condities van ’t Nieuwe 
Lloyd. 

 
Zo bezien is de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd niet het einde van een spel (game), met 
of zonder winnaars, maar veeleer een verzameling gemiste kansen in een proces van 
eindeloos spelen (play) (Carse, 1986). 
Tegelijk nodigt het in deze studie gehanteerde veranderingsperspectief uit tot het bere-
deneren van de keuze (om met ’t Nieuwe Lloyd te stoppen) in termen van het verbete-
ren van de condities voor doorgaande ontwikkeling van mogelijkheden. De opheffing 
van de inrichting is vanuit dit perspectief immers niet het (onontkoombare) einde van 
een werkelijkheid, maar een interventie, die bepaalde werkelijkheden mogelijk maakt 
en andere juist onmogelijk maakt. De rechtvaardiging van het (politiek) besluit ligt dan 
in de afweging en beoordeling van deze (mogelijke) consequenties. Die beoordeling is, 
vanuit ons perspectief, nooit definitief, want altijd onderdeel van het oneindig door-
gaande handelen. 
 
Echter, dit veranderingsperspectief van de onderzoeker komt als mosterd na de maal-
tijd. Het is, zeker in vergelijking met het dominante denken in de casus, een grenzeloos 
of onbegrensd denken, maar het is ook een machteloos denken. Het is niet alleen een 
machteloos denken doordat het (jaren) achter ‘de feiten’ aanloopt, maar ook doordat dit 
grenzeloze denken als het ware is opgesloten in een dissertatie, die als zodanig het 
werk van een homo faber is. Het is een denken dat hopelijk uitnodigt tot handelen in de 
betekenis die dat bij Arendt heeft, maar als zodanig maakt het geen deel uit van het 
handelen van actoren.  
De onderzoeker, met zijn veranderingsperspectief van spelen (play), staat zelf buiten-
spel, dat wil zeggen buiten het spel (game), dat de actoren in en rond ’t Nieuwe Lloyd 
spelen.  
Misschien maakt het door mij gehanteerde perspectief de casus met terugwerkende 
kracht vreemd, en ver-andert het alsnog bestaande beelden van de casus (bijvoorbeeld 
wat betreft de betekenis van de opheffing van ’t Nieuwe Lloyd), maar doordat ik 
buitenspel sta kon en kan ik de spelers niet bewegen tot vreemd denken en handelen. 
Zij blijven gevangen in hun getemde denken, hun spel spelend volgens de 
(productie)regels die ik in deze studie heb blootgelegd.     
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Zo beschouwd toont deze studie van de teloorgang van ’t Nieuwe Lloyd niet alleen de 
wijze waarop binnen de institutie van de jeugdstraftoepassing het vreemde aan banden 
wordt gelegd en onschadelijk wordt gemaakt, maar ook de paradox van de vreemdeling 
als de onmogelijke belichaming van het oneindige binnen het eindige. 
Ik licht deze paradox toe aan de hand van een essay van James P. Carse (1986) over 
eindige of begrensde spellen en oneindig, onbegrensd spelen.95 
 

De paradox van het oneindige binnen het eindige 
De interactie van de actoren in en rondom ’t Nieuwe Lloyd, het doen en laten van de 
insiders, dat we in de voorgaande hoofdstukken hebben leren kennen, laat zich verstaan 
als een finite game, een eindig of begrensd spel. Hun interactie wordt beperkt en 
begrensd door de geschreven en ongeschreven (productie)regels die gelden binnen het 
systeem: “Finite players play within boundaries; infinite players play with boundaries,” 
schrijft Carse (1986: 12). In zoverre hun gedrag patroonmatig en ordelijk is, dat wil 
zeggen bijdraagt aan handhaving van de bestaande orde, in zoverre worden zij gedisci-
plineerd en gecontroleerd door impliciete of expliciete (productie)regels, condities, 
grenzen. Het gaat daarbij evenzeer om enabling constraints als wet- en regelgeving op 
allerlei niveaus (ten aanzien van de casus ’t Nieuwe Lloyd: zie onder meer § 4.5), 
bestuurlijke structuren en afspraken (ook uiteengezet in hoofdstuk 4) en fysieke condi-
ties en daarmee samenhangende (impliciete) afspraken, omgangsregels en dergelijke 
(zie hoofdstuk 5), als om minder concrete productieregels, zoals dominante manieren 
van probleemoplossing (in casu bijvoorbeeld het juridificeren van conflicten, zie § 7.5) 
en de wijze waarop verandering ‘wordt gedacht’ en geënacteerd. 
Via dergelijke begrenzingen openbaart het institutionele zich in de patroonmatige 
interactie van haar vertegenwoordigers. Zodoende tonen de insiders hoe de institutie 
van de jeugdstraftoepassing ‘denkt’ (Douglas, 1986). Het is in die zin dat hun denken 
en doen getrained en ‘getemd’ is. 
 
Het oneindige en onbegrensde spelen wordt bij uitstek belichaamd door de vreemde-
ling als anomalie, als ordeverstoorder, als ongewenste gast en als derde element. Als 
vertegenwoordiger van het eindeloos en grenzeloos doorgaande spelen is de vreem-

                                                        
95 De titel luidt: Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility. Finite laat 
zich vertalen als eindig, begrensd of beperkt. Een finite game wordt dus gedefinieerd en 
gespeeld door middel van de eraan gestelde regels of grenzen, ten aanzien van tijd, plaats en 
handeling. Infinite games worden gekenmerkt door de afwezigheid van dergelijke begrenzingen 
of beperkingen en zijn dus ondefinieerbaar op het niveau van regels of grenzen. Dat verwijst 
naar spelen (play) ter onderscheiding van spel (game), een distinctie die reeds op verschillende 
plaatsen in deze studie is gemaakt. Ook de subtitel van Carse’s essay verwijst naar het spelen, 
waarin mogelijkheden worden gerealiseerd.  
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deling “the person who comes today and stays tomorrow” (Simmel: 1950: 402), een 
grensoverschrijder: insider en outsider tegelijkertijd, gast én gastheer bij Derrida, 
“between friend and enemy, order and chaos, the inside and the outside” (Bauman, 
1991: 61). 
 
Terwijl de spelers in een begrensd spel worden bepaald en geleid door de regels van 
het spel, zijn het in een onbegrensd spelen de spelers die de regels bepalen. En ze doen 
dat met het oog op de continuïteit van spelen: 
 

“There are no spatial or numerical boundaries to an infinite game. No world is 
marked with the barriers of infinite play, and there is no question of eligibility 
since anyone who wishes may play an infinite game. 
While finite games are externally defined, infinite games are internally 
defined. 
[…] 
If the rules of a finite game are unique to that game it is evident that the rules 
may not change in the course of play – else a different game is being played. 
It is on this point that we find the most critical distinction between finite and 
infinite play. The rules of an infinite game must change in the course of play. 
The rules are changed when the players of an infinite game agree that the play 
is imperiled by a finite outcome – that is, by the victory of some players and 
the defeat of others. 
The rules of an infinite game are changed to prevent anyone from winning the 
game and to bring as many persons as possible into the play. 
If the rules of a finite game are the contractual terms by which the players can 
agree who has won, the rules of an infinite game are the contractual terms by 
which the players agree to continue playing” (Carse, 1986: 8-11). 

 
Vanuit het perspectief van de ordebewakers – dat wil zeggen: de spelers in een eindig 
en begrensd spel – is het vreemde, dat de mogelijkheid van onbegrensd spelen laat 
zien, bedreigend doordat het de zoektocht naar orde (ten koste van ambivalentie) ter 
discussie stelt (Bauman, 1991). 
Tegelijkertijd wordt het onbegrensde, oneindige spelen bedreigd doordat spelers 
worden onderworpen aan externe regels en doordat aan het spelen grenzen worden 
opgelegd. Onbegrensde spelers dreigen voortdurend te worden gedomesticeerd en 
onschadelijk te worden gemaakt door de regels en beperkingen van een begrensd spel, 
van de heersende orde. Dit is het gevecht van de ordebewakers tegen de ordeverstoor-
ders, de vreemdelingen. Het is ook de dialoog, binnen ieder mens of organisatie of 
institutie, tussen enerzijds het gekende, bekende en getemde en de werkelijkheidszin en 
anderzijds het ongekende, onbekende en ongetemde en de mogelijksheidszin. 
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Logischerwijze stelt Carse dat binnen de context van een eindig of begrensd spel geen 
onbegrensd spelen mogelijk is, terwijl binnen een grenzeloos spelen spelers kunnen 
overeenkomen om zich voorlopig aan bepaalde regels en grenzen te houden (1986: 8). 
Op dezelfde wijze gaan sociaal constructivistische denkers, zoals de schrijver van deze 
studie, er vanuit dat iedere sociale werkelijkheid een voorlopige constructie of inter-
pretatie is, die actoren in interactie met elkaar kunnen wijzigen: a vision of life as play 
and possibility, zoals de subtitel van Carse’s essay luidt. In dat essay gaat het inderdaad 
om “a vision of life”, een perspectief op het leven, een (grenzeloze) manier van denken 
over het leven of een procestheorie, zoals ik het hiervoor heb genoemd. Op het niveau 
van het denken, in theorie, is alles mogelijk, zijn de mogelijkheden oneindig en is het 
leven onbegrensd. Het denken is vrij en vreemd. 
Een onderliggende veronderstelling – misschien is het vooral een verlangen en een 
moreel appèl – is dat actoren elkaar daadwerkelijk ontmoeten en in interactie gestolde 
werkelijkheden ver-anderen en mogelijke werkelijkheden realiseren. Maar in zoverre in 
de praktijk bepaald actoren eigenmachtig optreden verkiezen boven handelen in over-
eenstemming en remote control hanteren in plaats van zich over te geven aan de zich 
ontvouwende ontmoeting, in zoverre is het vrije, grenzeloze denken ook een vrij-blij-
vend en machteloos denken. 
 
Terwijl op het niveau van het denken logischerwijze begrensde spellen kunnen worden 
gespeeld als onderdeel van een grenzeloos spelen, en oneindig spelen nooit kan plaats-
vinden binnen de grenzen van een eindig spel (Carse, 1986: 8), toont de empirie dat 
pogingen tot grenzeloos spelen gestalte krijgen binnen reële begrenzingen, binnen een 
heersende orde: in theory an infinite game cannot be played within a finite game, but in 
practice an infinite game is always played within a finite game. Dat is de paradox van 
het vreemde als de (on)mogelijkheid van het oneindige binnen het eindige (in plaats 
van andersom), die als een rode draad door deze studie loopt. Pim van Rijsenburg als 
vreemdeling tracht, uiteindelijk tevergeefs, om voor ’t Nieuwe Lloyd nieuwe perspec-
tieven te creëren, waarbij hij zich vastloopt op de productieregels van de begrensde 
spel waarin hij zelf het bevoegd gezag vertegenwoordigt. Ramon Serrio laat zijn jon-
gens kennismaken met het Anne Frankhuis en het Tropeninstituut, terwijl de mogelijke 
betekenis van die ervaringen niet kan worden uitgedrukt in het begrippenkader van het 
spel dat het hoofdkantoor met ’t Nieuwe Lloyd speelt (in het kader waarvan Serrio zelf 
overbodig wordt gemaakt). Daan de Groot als ordeverstoorder experimenteert met 
vernieuwende vormen van resocialisatie van jeugdige delinquenten, terwijl Daan de 
Groot als vakbondsman de gevestigde belangen van de medezeggenschap bewaakt – 
enzovoort: ook hij jongleert met tal van inclusies. 
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De onderzoeker als vreemdeling 
Terwijl in Amsterdam de teloorgang van ’t Nieuwe Lloyd zich op verrassende en voor 
de buitenwereld verborgen wijze voltrekt opent de onderzoeker enkele ramen van de 
inrichting en van DJI en tuurt door zijn sociaal-constructivistisch geslepen lens naar 
binnen. Hij neemt het nodige waar en interpreteert en ordent (Latour & Woolgar, 1986: 
245): de dubbelzinnige cocktail van conflictvermijding, commercie en korte termijn 
denken belemmert duurzame verandering (§ 7.2), gebrekkige contractering leidt tot een 
reeks verrassende schijnbewegingen die door actoren steeds weer verschillend kunnen 
worden geïnterpreteerd (§ 7.3 en § 8.2), ‘vreemde’ pogingen tot tweede orde verande-
ring worden door het systeem geneutraliseerd (§ 6.6), onhandige pogingen om via be-
sturen op afstand zaken in de hand te houden (remote control) leiden juist tot onbe-
heersbare toestanden (§ 6.5 en § 7.7), in een setting waarin vele actoren enige agency 
uitoefenen en waarin een omvangrijk bestuurlijk instrumentarium voorhanden is leidt 
collectieve machteloosheid uiteindelijk tot een fait accompli dat door niemand in het 
bijzonder wordt gecreëerd (§ 7.6) en die tragische gang van zaken wordt door de ge-
vestigde machten weer gemaskeerd (§ 8.4), etcetera. 
De interpretatieve meervoudigheid van deze studie laat evenwel onverlet dat ook mijn 
theoretisch perspectief en de onderzoeksopzet hun begrenzingen hebben. Zo is de nati-
onaal-politieke dimensie (op het niveau van minister Donner, zijn partij, de Tweede 
Kamer en de ambtelijke top) nauwelijks belicht. Signalen, die duiden op de mogelijk-
heid van intimidatie, chantage en ander belastend gedrag, konden niet nader worden 
uitgezocht. Verschillende opvattingen over straf, met name ten aanzien van jongeren, 
lijken niet van invloed te zijn geweest op de loop der gebeurtenissen in ’t Nieuwe 
Lloyd, maar een nadere analyse vanuit dit gezichtspunt zou nochtans kunnen leiden tot 
een andere interpretatie van de casus. Zo is er meer niet in beschouwing genomen. 
 
De vreemdeling staat in deze studie voor de raadselachtige wisselwerking, door middel 
waarvan de gast zijn gastheer gijzelt en tegelijk bevrijdt uit zijn macht, voor het 
interventiemechanisme van de derde, voor het verstoren van een bestaande orde en het 
op de hak nemen van de zoektocht naar orde, voor eindeloos en grenzeloos spelen, 
voor het doorgaande proces van contextualiseren dat het denken en handelen gaande 
houdt.  
Om inzicht te ontwikkelen in dit veelkoppige verschijnsel heb ik de inzet en het optre-
den van de relatieve buitenstaander Pim van Rijsenburg gevolgd en geanalyseerd. 
Daarbij heb ik niet alleen beargumenteerd dat deze ‘vreemdeling’ zich tegelijk als 
ordebewaker en ordeverstoorder manifesteerd, maar heb ik ook getoond dat er ook 
andere ordeverstorende elementen in de deze casus zijn. De wisselwerking tussen 
ordebewakers en orderverstoorders blijkt een gelaagd en dubbelzinnig proces te zijn. 
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Om het verschijnsel van de vreemdeling te bestuderen moest ik het als het ware vreemd 
maken. Ik moest als onderzoeker een vreemdeling in het kwadraat zijn, door niet alleen 
de gevestigde orde, die Pim van Rijsenburg tracht te ver-anderen, maar ook het orde-
nen van de vreemdeling steeds opnieuw te contextualiseren. De gehanteerde methode 
en de theoretische concepten, zoals eerste/tweede orde verandering, de derde, 
gastvrijheid, het panopticon etcetera, zijn in deze studie gebruikt als hulpmiddelen om 
(ook) het mechanisme van de vreemdeling steeds in een ander betekenisveld te plaatsen 
en te duiden. Dat kan in principe eindeloos doorgaan (en in die zin is deze studie 
onvoltooid, zoals het grenzeloos ver-anderen). 
 
 
 



 

Summary 
 

Custodians and Disturbers of Order 

Stagnation and Change in Youth Prison ’t Nieuwe Lloyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Research problem 
In early 2005, following a decision by the Minister of Justice, ’t Nieuwe Lloyd, a pe-
nitentiary for juvenile delinquents located in Amsterdam is closed down. The minis-
ter’s decision is allegedly based on the conviction that the problems at ’t Nieuwe Lloyd 
are of such a complex and structural nature that the Agency responsible for penitentia-
ries (Dienst Justitiële Inrichtingen: DJI, henceforth: the Agency) will not be able to put 
its affairs at ’t Nieuwe Lloyd in order. 
This study reconstructs and analyzes what happened in the years leading up to the 
closing of this penitentiary. It seeks to disentangle and make sense of the many ways in 
which actors interactively bring about change and stagnation at ’t Nieuwe Lloyd, which 
eventually leads to it being closed permanently in early 2005. The study focuses on the 
last three years in the history of the penitentiary, starting with the Agency’s decision to 
appoint an interim manager from outside the Agency as CEO of ’t Nieuwe Lloyd. This 
temporary executive, Pim van Rijsenburg (PvR), embodies the figure of the stranger 
(or outsider). Investigating the processes of change and stagnation at ’t Nieuwe Lloyd 
from the end 2001 to the beginning of 2005, this study is an inquiry both into the role 
and into the, more or less wholesome, effect of the stranger as a ‘third party’ in an 
institutional context. 
The research problem statement in short is: how do actors bring about change and 
stagnation at ’t Nieuwe Lloyd (eventually leading to it being closed), particularly in 
connection with the appointment of a stranger to the position of the penitentiary’s CEO 
and the effect of this appointment?    
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Structure of the study 
Chapter 1 contains an outline of the research problem. The journey starts with a brief 
inscription, in chronological order, of the events and the actors’ actions in and around 
’t Nieuwe Lloyd, and subsequently introduces the “second-order” social constructionist 
approach that is used in this study in order to make sense of these happenings. It con-
tinues with a reconnaissance expedition into the worlds of ‘stranger-hood’, investi-
gating three distinct theoretical attempts to capture the essence of the interplay between 
the stranger and the host system. 
In Chapter 2 the author articulates his theoretical and methodological sources of inspi-
ration (beyond the theoretical approaches to stranger-hood that are discussed in Chap-
ter 1). This chapter thus contains the conceptual framework of the study and a number 
of methodological reflections. 
Starting with the empirical part of the study, and proceeding so to speak in an outside-
in direction, the contexts of the research object are explored in Chapters 3, 4 and 5. 
Chapter 3 contains a concise organizational biography of ’t Nieuwe Lloyd, outlining 
the historical contexts of the events further scrutinized in Chapters 6, 7 and 8. 
In Chapter 4, various institutional contexts are explored, focusing on the administrative 
structures and cultures in the Agency (DJI), governance with regard to penitentiaries, 
and the organization of employee participation at various levels in the Agency. The 
institutional environment is characterized as a very dense and anonymous hotchpotch 
of rules and regulations, which actors can use to their own advantage but which also 
constrain them. 
Chapter 5 focuses on the people and the processes at ’t Nieuwe Lloyd. In particular, it 
explores how actors in the penitentiary, building on the institutional contexts as ana-
lyzed in Chapter 4, cope with omnipresent conflict and ambiguity in their work. It is 
argued here that, as a result of a lack of sufficient and healthy facilitating conditions, 
actors at ’t Nieuwe Lloyd enact strategies for short-term survival, thereby unintention-
ally creating and maintaining interaction patterns that are less than wholesome on a 
collective level (and also on an individual level beyond the short term). One of the 
unavoidable consequences of these interaction patterns is the recurrent discrediting and 
disqualifying of the authorities in charge, specifically the CEO of ’t Nieuwe Lloyd.       
Chapter 6 tells the story of ’t Nieuwe Lloyd between November 2001 and March 2005 
in different ways. First, in § 6.2, it relates the story as a chronologically ordered 
sequence of events and (verbal) actions. Subsequently, it tells the story from the 
perspective of  a committed member of the penitentiary staff, who witnesses how the 
primary processes, including the inmates and workers who are supposed to execute 
these processes, are being thwarted as an indirect consequence of escalating managerial 
and administrative conflicts. The processual analyses in the remainder of the chapter 
reveal how the key actors become focused and fixed on symptoms, neglecting and im-
plicitly denying the penitentiary’s structural and cultural root problems embedded in 
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the Agency’s practices, and how this eventually creates a situation of collective 
powerlessness, in which no one is able any longer to bring about any kind of meaning-
ful change. 
Chapter 7 explores the underlying sense-making mechanisms that provide a better 
understanding of the dynamics at ’t Nieuwe Lloyd, as discussed in Chapter 6. 
Finally, Chapter 8 highlights the role and the effect of the stranger as a third party in 
this case study: how does the stranger (Pim van Rijsenburg) play different roles in the 
social construction of stagnation and change, and how is stranger-hood socially con-
structed (and neutralized) in this case? The study is rounded off with a reflection on the 
role of the researcher as a stranger or outsider. 
 

On stranger-hood (Chapter 1) 
The concept of stranger-hood, particularly the interplay between the stranger (as the 
embodiment of stranger-hood) and the system that somehow hosts him, has been 
approached theoretically in a number of different ways. I draw mainly on the work of 
Derrida, Simmel and Bauman. (By drawing on different perspectives on stranger-hood, 
embedding it in different contexts, I try to avoid domesticating the phenomenon and 
making it comfortably harmless.) 
 
In his writings on hospitality, Derrida explores the dynamic relationship between the 
stranger as guest and his host. From the perspective of hospitality, stranger-hood is first 
and foremost characterized by asking questions, answering questions and justifying 
oneself. The ritual of asking and answering questions from both sides lies at the core of 
the encounter between the stranger, finding himself in unfamiliar territory, and the 
insiders, seeing themselves confronted with an unknown stranger requesting access. 
Offering hospitality, giving an outsider a hearty welcome so to speak, according to 
Derrida is essentially an ambivalent affair. In offering hospitality to a stranger, people 
are simultaneously guided by the eternal and unconditional law that calls for unlimited 
hospitality, and by the concrete rules that specify the conditional rights and duties, 
determining the interaction between outsiders and insiders. In the negotiations between 
guest and host, both the unconditional law of hospitality and the conditional rules of 
hospitality are in force. Derrida suggests that the insiders are always somehow impri-
soned in their position of power, captives of their own system, and that the stranger is 
able to redeem the insiders, to set them free from their state of being committed to the 
rules of their game. In this sense, the stranger has the power to release the insiders by 
taking them hostage. The guest then becomes the host of his host, who in turn becomes 
a stranger in his own house. And by inviting a guest who will take him hostage the host 
is able to set himself free in a way that he would not be able to achieve himself. 
Derrida’s writings draw our attention to the interactional and ambiguous nature of 
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stranger hood, as well as to the importance of the seriously playful processes of 
inviting, positioning, contracting, taking hostage en redeeming. Derrida emphasizes 
that antagonistic cooperation and timing are crucial in leveraging the hidden opportun-
ities of stranger-hood. 
 
While Derrida, among other things, articulates the moral aspects involved in stranger-
hood and hospitality, Simmel explores how the stranger, “the person who comes today 
and stays tomorrow”, can be instrumental in helping the insiders to resolve their con-
flicts and revitalize their interaction processes. Simmel argues that the phenomenon of 
the stranger can be characterized by a number of distinct features – mobility, objectiv-
ity or freedom of action and judgment, openness, and abstract or impersonal relation-
ships – whicht enable him to play a particular role in problem solving, change, conflict 
resolution and the like, a role that insiders could not play. Enacting a particular combi-
nation of social nearness and remoteness, the stranger can position himself and contract 
with other actors, so as to embody the so-called third-party role. This third party role 
relates to Simmel’s concepts of dyad and triad, in which the former refers to a closed 
and repetitive interactional pattern and the latter to an open and emerging interactional 
pattern. The conceptual distinction between dyads and triads is used throughout this 
study to explore the role and the effect of the stranger as third party. My line of 
reasoning with regard to Simmel’s point of view, slightly amending his theory on the 
dyad and the triad in the process, is that all human interaction takes place in multiple 
(be it tangible or imaginative) contexts. By drawing on another of these many possible 
contexts, people are able to re-contextualize, re-interpret and re-frame their interaction, 
content-wise and/or relation-wise. As long as they actually accomplish such a re-
contextualization, their interaction is patterned like a triad. However, when actors no 
longer draw on any-other context and are not able to reflect on their interaction through 
the eyes of the other, they enact closure and their interaction process may be referred to 
as a dyad. In this situation, a third party intervention is warranted to restore the con-
textuality of the situation and the reflexivity of the insider-actors. The stranger some-
how demonstrates the possible other context that distinguishes triads from dyads. He 
embodies the mechanism, i.e. the social intervention that transforms a dyadic social 
process into a triadic social process. The case study ’t Nieuwe Lloyd explores how this 
mechanism operates in a specific institutional setting.  
It is key in third-party intervention that the stranger does not become part of the dyadic 
social structure that he is supposed to change, whilst the imprisoned actors, often un-
consciously, try to draw him into their repetitive game and neutralize him. The latter 
tend to hold on to the (negotiated) order that they are at least familiar with and in which 
they have invested, emotionally and otherwise. 
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In Bauman’s philosophy the core element of stranger-hood is ambivalence (or ambi-
guity, or the impossibility of being defined and determined). As such, stranger-hood is 
the unintended, but unavoidable, refuse that remains in the ongoing quest for order. In 
Bauman’s view, this quest for order is what constitutes each community or system. The 
struggle for order is the continuous quest for clarity, purity, predictability, unequivo-
cality and control. The quest for order is both an institutional force and the core project 
of the modern intellect: both claim the power to define and to make the definitions 
stick, in many, more or less subtle, ways. Everything that eludes the dominating order-
designing and ambivalence-eliminating project is a strange anomaly. The stranger is 
unclassifiable within the established order, an undecidable, a hybrid, and therefore 
embodies the horror of indetermination and the danger of chaos. By challenging the 
existing quest for order and control, strangers expose the artifice as well as the fragility 
of the cognitive / moral / esthetic map of the world and of the dominating powers. The 
stranger, as the inevitable remainder of the continuous quest for order and control, is 
doomed to act as a disturber of the order that fails to define and embrace him (and thus 
somehow rejects him). As a disturber of order, he is both socially constructed – as the 
waste of the ordering project – and self-appointed, embodying what Bauman calls “the 
self-construction of ambivalence.” His, uncalled-for and undesirable, contribution to 
the system is that he shows the insiders the limitations of their order (and thereby the 
limited legitimacy of the ordering project) and the possibilities beyond the boundaries 
of the established order. Rejection may well be a blessing in disguise: accepting one’s 
‘un-position’ in the existing order means freedom from obligations, and the state of 
mindful independence that comes with that freedom is a real asset in times of trouble, 
be it conflict, stagnation or any other situation, in which the prevailing order cannot 
cope with the problems that it has created. Stranger hood is not harmless, but it’s not 
necessarily harmful either. 
 
Commenting on the writings of Derrida, Simmel and Bauman, and using the concept of 
multiple inclusion, I am committed to inquiring processually into the practices of 
stranger-hood in specific circumstances, using a so-called ontology of becoming. This 
study therefore focuses on how stranger-hood contributes to the ongoing social con-
struction of change and stagnation, as well as on how stranger-hood is socially con-
structed in the quest for order, both elements being reflected in its title: custodians and 
disturbers of order. Throughout this study, particularly in the empirical research that is 
presented in Chapters 3 to 8 of the dissertation, the writings of Derrida, Simmel and 
Bauman are continuous sources of reflection in my explorations and considerations on 
the stranger. 
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Conceptual framework and research design (Chapter 2) 
This empirical study is grounded in social constructionist thinking. Mainly drawing on 
the work of Berger & Luckmann, Giddens and Chia the key elements of the social con-
structionist or interpretive paradigm are discussed, emphasizing, among other things, 
the duality of structure, processual thinking, and the ongoing interplay between (1) 
social interaction between knowledgeable agents, through which social realities are 
realized, reproduced and transformed, and (2) socially constructed realities that serve 
as enabling conditions, that is contexts, for further interaction. In trying to develop a 
sophisticated understanding of the events that shape the developments at ’t Nieuwe 
Lloyd, we zoom in on this (dynamic) interplay. 
In order to accomplish this, one needs theoretical tools that somehow clarify processes. 
In this case study, in addition to the writings of Derrida, Simmel and Bauman on stran-
ger-hood, I particularly apply, in an eclectic fashion, the works of Weick, Van Dongen, 
Watzlawick and Arendt.    
Within the scope of social constructionist thinking, I take from Weick’s work on 
organizing and sensemaking the perspective of coping with perceived equivocality 
through multi-layered interlocked behavior. Weick suggests that under conditions of 
high ambiguity, it is more effective to nurture intensive interaction than to prescribe 
behavior through rule-setting. 
Building on the writings of Weick, as well as on those of many others like Levinas, 
Watzlawick and Rorty, Van Dongen developed a perspective on organizational change 
and development, acknowledging plurality as a basic human condition. Difference and 
playful conflict are the engines for continuous change and development, provided that 
actors are capable of contextualizing their differences of opinions and connections, in 
other words, provided their interaction is patterned like a triad. If, however, actors 
enact closure and irreflexivity in their interactions, then the engine gets stuck – Van 
Dongen calls this dysfunctional conflict (dysfunctionality is thus a process characteris-
tic). The intervention strategy suggested by Van Dongen to revitalize dysfunctional 
conflict is a processual elaboration of Simmel’s third-party theory, incorporating the 
idea of multiple inclusions. It calls for contextualizing, brought about by a third party, 
who stays outside of the social-cognitive order of the conflict, whilst conflicting parties 
accept him as their mediator. 
From the work of Watzlawick, Weakland & Fisch, developed in the field of systems 
therapy, I take the idea that persistence and change always occur simultaneously – and 
paradoxically: the more something changes the more its prevailing order is being rein-
forced, or, as the French proverb expresses it: Plus ça change, plus c’est la même 
chose. To acknowledge and comprehend this phenomenon, Watzlawick et al. introduce 
the distinction between first-order change (variation within certain boundaries, change 
in a system that does not challenge the ground rules of the system) and second-order 
change (systemic transformation, change of the conditions and constitutional rules of a 
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system or game). If, within the scope of this study, we explore order and change of 
order, then we should be aware that the world can be ordered (and changed) at multiple 
logical levels, and neither order nor change are absolute or somehow inherent in the 
nature of things, but are dependent upon one’s point of view. Watzlawick et al. argue 
that second-order change is by definition incomprehensible and inconceivable from the 
system’s inside perspective, and must be introduced into the system from the outside. 
As for the insiders: it may well be that those actors, who from the outsider’s perspec-
tive are perceived as the custodians of order, think of themselves as change agents, i.e., 
as disturbers of the only order that, being imprisoned in their culture, they are able to 
articulate and reflect on. 
Arendt provides us with a thought-provoking distinction between three fundamentally 
different types of human processes: laboring, working (or making) and acting. Arendt 
argues that the most essential human condition is plurality: the experience that all 
people are different and in fact unique. This human condition of plurality is acknowl-
edged in (inter)acting (or action), which combines human freedom and non-sove-
reignty, while in working (or making) homo faber governs and controls anything and 
anyone that he may need to accomplish the intended result. While working is characte-
rized by utility and instrumentality, (inter)acting is by default irreversible and unpre-
dictable. Arendt’s writings on work and action respectively clarify why behavior that 
resembles work, rather than action, is paradoxically both tempting (at least to those 
engaged in any quest for order) and futile, if not disastrous, in conditions of plurality 
and equivocality (as the analysis of ’t Nieuwe Lloyd demonstrates). 
Finally, I take from Arendt’s analysis of action the concept of collective power as a 
potential dimension of human (inter)action. In Arendt’s view power is always in the 
process of being realized in between actors who are prepared to put themselves at risk: 
the multiplier of agency at a collective level. (What acceleration does to speed, is what 
power does to human action.) 
 
The various concepts and theories that are briefly discussed in Chapters 1 and 2 are 
used to make sense of and to understand, rather than to explain, the events in and 
around ’t Nieuwe Lloyd. Simultaneously, the case study on ’t Nieuwe Lloyd is used to 
develop a better-informed understanding of that enigmatic mechanism of stranger-
hood. Pursuing both endeavors within the social constructionist research paradigm, I 
mainly inquire into the evolving interplay between three distinct ‘levels’ in the case: 
 
1. the social realities: the constructions or interpretations that are accomplished (or 

produced) in the interaction between actors in the course of time (including the 
social realities that are experienced as ‘contexts’ or ‘environments’; 

2. the dynamic network of relationships and interactions, through which social 
realities are produced; 
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3. the cognitions of actors, i.e., their thinking and reasoning about ‘the case’.  
 
My interpretations regarding the social construction of change, stagnation and stranger-
hood at ’t Nieuwe Lloyd gradually emerge from examining the three ‘levels’ in the 
case and their dynamic reciprocities. 
The data in this case study, from which leading themes and interpretations are distilled, 
are produced using a number of different research methods: document analysis, obser-
vation, responsive interviewing, and recording events in the course of time. Comparing 
the data obtained through these different methods makes it possible to carry out metho-
dological triangulation, thereby reducing the chances of bias and one-sidedness. In this 
study, the chances of bias are also restricted by using a variety of theoretical perspec-
tives, mostly articulated in Chapters 1 and 2, in the process of interpreting the data 
(theory triangulation).   
In presenting the outcomes of the twofold endeavor – developing a well-informed 
understanding of the social construction of change and stagnation at ’t Nieuwe Lloyd 
and developing a well-informed understanding of how stranger-hood may operate –, 
the interpretations and statements of the researcher take precedence over the (many 
different and dissenting) interpretations of the various actors. However, I do try to pre-
serve the multiple realities in the case and the different ways in which actors make 
sense of what is happening in and around ’t Nieuwe Lloyd. The study is nevertheless a 
form of inscription: an order-creating operation, which in this case includes some 
‘textual dialogue’ between different views and multiple realities. 
 

Analysis of experienced contexts (Chapters 3, 4 and 5) 
Examination of the biography of ’t Nieuwe Lloyd draws our attention to a number of 
ever-recurring problems, including: 
• an inability to define a coherent strategy for ’t Nieuwe Lloyd, articulating among 

other things how the penitentiary attends to various groups of inmates in the target 
population, how it cooperates with other institutions in the ‘value chain’, and what 
physical and human resources it should create to ensure a sustainable future for its 
employees and other stakeholders; 

• budget deficits; 
• rivalry between the authorities, especially the penitentiary’s CEO, and the 

representatives of the employees, especially the chairman of the workers’ council; 
• a very high turnover of CEO’s (leaving the penitentiary within two years after their 

appointment, usually after conflicts with the Agency and the workers’ council); 
• a high level of sickness absenteeism among the staff, leading to recurring non-

compliance with the rules regarding the treatment of inmates. 
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The analyses of institutional and organizational contexts in Chapters 4 and 5 of the 
study reveal that the various recurring problems and conflicts at ’t Nieuwe Lloyd are in 
fact embedded in circumstances, structures and practices at ‘higher (analytical) levels’, 
particularly within the Agency’s head office. The Agency’s espoused philosophy of 
administration is at odds with the command-and-control practice, causing ambiguity 
and confusion in the penitentiaries. Workers participation at various levels in the 
Agency is at odds both with the line of command/reporting within the Agency and with 
the operational requirements in the penitentiaries. With respect to juvenile delinquents, 
the penal institution is characterized by a hotchpotch of rules and regulations that all 
make sense from a certain perspective, but that are often mutually incompatible at 
operational levels. This situation resembles an administrative panopticon, where people 
in the penitentiaries are continuously being disciplined and closely supervised by ano-
nymous powers. 
 
It should be kept in mind that (institutional and organizational) context are not just 
objective realities out-there, but are better conceived of as en-acted environments, as 
constructions that are produced and reproduced in social interaction. Actors in and 
around ’t Nieuwe Lloyd (mis)use these contexts, as enabling and constraining condi-
tions, when they work and act, thereby confirming the (institutional and organizational) 
order of things (unless they set out to change the conditions of their work and somehow 
act as disturbers of order). 
 
The analysis of collective processes at ’t Nieuwe Lloyd (in Chapter 5) reveals a high 
degree of equivocality or ambiguity and high levels of conflict and flux. Since admin-
istrative and operational conditions do not allow effectively coping with these high 
levels of ambiguity, conflict and flux, people in the penitentiary tend to resort to so-
called theatrical face-work, window-dressing, symbolic and ritualistic behavior, 
wheeling and dealing. Such survival strategies at an individual or small-group level 
take precedence over the development of a culture of sustainable collective mindful-
ness that allows for effective problem-solving and strategy-formation and -implemen-
tation. This continues to cause high levels of dis-empowerment among staff and a lack 
of felt ownership of institutional and organizational issues, whilst especially the more 
highly-educated staff demonstrates high commitment towards ‘their’ inmates.  
The recurring rivalry between the chairman of the workers council and the CEO at ’t 
Nieuwe Lloyd is mainly an expression of structural and embedded conflicts, and is not 
primarily caused by the personal shortcomings of any of these actors. In fact, the recur-
ring disqualification of so-called failed CEO’s at ’t Nieuwe Lloyd is a socially con-
structed phenomenon and an unintended consequence of structural and embedded con-
flicts and attribution processes, mainly in the interaction between the penitentiary in 
Amsterdam and the Agency head office in The Hague. The recurring replacement of 
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yet another failed CEO is thus part and parcel of a much broader, systemic conflict – I 
would say: a dysfunctional institutional conflict – and has the social function of mask-
ing the Agency’s role in not realizing sufficient enabling conditions at ’t Nieuwe 
Lloyd. 
 

Interim management at ’t Nieuwe Lloyd: developments between 
2001 and 2005 (Chapter 6) 
Towards the end of 2001 the last CEO of ’t Nieuwe Lloyd appointed for an indefinite 
term leaves the penitentiary suffering from nervous exhaustion. The Agency’s head 
office, being of the opinion that ’t Nieuwe Lloyd is already in a state of anarchy, hires 
interim manager Pim van Rijsenburg, a stranger in the penal institution, to temporarily 
fill the vacant CEO-position and to put the penitentiary’s affairs in order. The workers’ 
council, distrusting the Agency’s motives and assuming that Van Rijsenburg has been 
sent to ’t Nieuwe Lloyd with a hidden agenda, turns against the temporary appoint-
ment, but eventually (in February 2002) gives in to end the deadlock. For approx-
imately 20 months, Van Rijsenburg heads up ’t Nieuwe Lloyd, focusing mainly on 
aligning operational processes, building trust among staff, and preparing plans for in-
creasing the penitentiary’s capacity (so as to create economies of scale). In November 
2003 – the Agency is in the process of selecting his successor – Van Rijsenburg rea-
lizes that he is about to step down leaving ’t Nieuwe Lloyd behind with an unsolved 
problem: the workers’ council, led by chairman Daan de Groot, which time and again 
cunningly undermines the formal authorities in this youth prison. However, the interim 
CEO’s attempts in the following months to clear ’t Nieuwe Lloyd of Daan de Groot 
and his supporters prove unsuccessful. Not only are his efforts fruitless, the escalating 
conflicts have divided the penitentiary’s workforce into camps, further increasing ab-
senteeism, reinforcing neglect of duty among staff, and resulting in a lack of attention 
on the part of management – a multitude of downward-spiraling movements, even-
tually leading to long-lasting non-compliance with the rules and regulations to be ad-
hered to in the detention of juvenile delinquents. In May 2004 – by then not a single 
actor, least of all the Agency, is in control of events any more – the Agency’s head 
office concludes that it is impossible to get things back to ‘normal’ and restore order at 
’t Nieuwe Lloyd. A few months later, this assessment is validated by a consultancy 
firm, hired by the Agency. In December 2004, pressurized by increasing turmoil in 
parliament about the situation at ’t Nieuwe Lloyd, the Minister of Justice decides to 
close the penitentiary. 
 
Building on the analysis of contexts in Chapters 3, 4 and 5, the scrupulous processual 
analysis of events, interaction and key actors’ changing cognitions proves that the key 
actors in the evolving administrative tragedy, triggered by irritating experiences, be-



Summary     361 
 

 
 

come focused on symptoms, particularly the chairman of the workers council and his 
supporters, that cannot be effectively dealt with without addressing the root problems 
(as analyzed in chapters 4 and 5). By not addressing the root conflicts that are embed-
ded in the institutional and organizational context, actors not only let the opportunity 
slip by to create essential conditions for ’t Nieuwe Lloyd, they also put additional pres-
sure on the ill-conditioned system, pressure it can no longer handle. Focusing on first-
order change where second-order change (in response to the systemic dysfunctional 
conflicts) is called for sets into motion an avalanche of events, which in the course of 
2004 largely destroys all pride, good-fellowship, joy and sense of ownership at ’t 
Nieuwe Lloyd. The so-called escalation strategy turns out to be a fatal remedy, 
bringing about as it did a downward-spiraling movement in which all actors, particu-
larly ‘outsider’ Van Rijsenburg, get imprisoned. The Agency’s assessment, in May 
2004, that ’t Nieuwe Lloyd is beyond hope, is best interpreted as a self-fulfilling 
prophecy – and also as a secret statement of its own inability to put its affairs in order. 
Van Rijsenburg’s failed attempts at cleaning up ’t Nieuwe Lloyd also unintentionally 
serve the social function of a diversion maneuver: implicitly suggesting that the struc-
tural problems at ’t Nieuwe Lloyd are mainly of a local nature, they hide from the 
public view all issues at an institutional level. The same can be said with respect to 
Berenschot’s analysis of ’t Nieuwe Lloyd in mid 2004 and the eventual closing of the 
penitentiary. 
The processual analysis of socially constructed events in 2004 finally reveals that Van 
Rijsenburg’s attempts at second-order change, i.e., addressing systemic issues at the 
Agency level, are effectively neutralized by the powers-that-be in The Hague. Even-
tually the custodians of institutional order demonstrate more endurance than the would-
be disturber of order. 
 
Reviewing the inscriptions made in this chapter, change at ’t Nieuwe Lloyd seems to 
take place in a rather random and ill-conditioned manner, due to a lack of under-
standing of the systemic and embedded nature of ‘operational’ problems, an unwilling-
ness on the part of the establishment to enact necessary second-order change, and a 
collective inability to align different interests among stakeholders and to create shared 
ownership. The net result is that sheer unlimited investments in administrative and 
managerial fancy footwork impact negatively on the inmates and workers in the peni-
tentiary. More than anyone else, these are the victims of this tragedy.    
 

Sense-making mechanisms (Chapter 7) 
Following my ordering of the dynamics leading to the closing of ’t Nieuwe Lloyd in 
Chapter 6, some key collective sense-making mechanisms are explored in Chapter 7. 
These sense-making mechanisms are the hidden rules of the game that are enacted by 
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actors and that drive the social construction of stagnation and change. I trace these 
sense-making mechanisms – once again a matter of inscription – by re-examining the 
interplay between constructed social realities, the dynamics in social interaction, and 
actors’ cognitions. 
 
The way Van Rijsenburg was hired and the way the contract is concluded between him, 
the client (the Agency) and the intermediary prove to be important in various ways. 
First, outsider Van Rijsenburg is hired and appointed by means of a brokerage deal, 
and this impacts heavily on his power as a stranger. In fact, the intermediary acts as a 
broker, making the connection between the Agency and interim manager Van Rijsen-
burg. The name of the game in the money-driven rather than professional brokerage 
business is the swift availability of a temporary executive with certain competences; 
rapidity comes at the cost of a thorough upstream diagnosis. More importantly: ‘out-
sider’ Van Rijsenburg is brought in as a human commodity, (mis)used to create the 
illusion that the client is in control. This limits the interim manager’s ability as act as 
an independent third party, well-positioned and accepted to mediate between the vari-
ous conflicting parties.   
Secondly, the very implicit and ambivalent nature of the way the contracting is con-
cluded between the key stakeholders in this case prevents them from surfacing the root 
problems, from leveraging the typical features of ‘outsider’ Van Rijsenburg and from 
developing collective ownership and collective power to bring about meaningful 
change at ’t Nieuwe Lloyd and in the Agency. Rather than joining forces through ri-
gorous and continuous contracting, key players enact situations that optimize their in-
dividual maneuverability. They enact non-committal answers to systemic problems and 
challenges that require joint ownership and determination. Initially, this creates, also 
for the interim manager, some room to maneuver, but eventually the interim manager 
becomes a victim too as collective powerlessness leads to the closing of ’t Nieuwe 
Lloyd. 
 
Another underlying sensemaking mechanism involves a dominant focus on individual 
people, rather than on relationships, processes and other more systemic conceptualiza-
tions. This focus on individual persons roves to be ineffective, particularly because 
problems are mainly of a systemic nature and individual behavior is only an expression 
or symptom of systemic issues. Replacement of failed officials therefore means a con-
tinuation of stagnation with new human resources. Another implicit, unwritten ground 
rule that, as an unintended consequence, privileges first-order change at the expense of 
much needed second-order change, is the almost instinctive custom to interpret any 
issue as a legal issue. Again, the quest for control and individual power paradoxically 
leads to a situation of collective powerlessness and lack of control. 
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Closer examination of the events in 2004 reveals another sense-making mechanism: the 
unwritten practice to outsource pieces of the complex issues of ’t Nieuwe Lloyd to a 
number of different outsiders, such as forensic accountants and legal experts. These 
outsiders enact their own (professional) quest for order when dealing with their 
assignment, thereby implicitly creating suboptimal conditions for problem solving and 
change at a higher order, since interdependencies get lost in the process of ‘cutting the 
cake into pieces’. This fragmentation creates a growing collective power vacuum in the 
midst of centrifugal forces, a dynamic that further erodes collective ownership, 
accountability and, in Arendt’s words, power as the potential dimension of action.  
 
Finally, the actors at the Agency’s level tacitly enact a separation between the penal 
institution, which must project an image of faultless effectiveness and impeccable 
order, and the concrete real-life penitentiaries, which inevitably are places of dirty 
conflict and misbehavior, something that potentially endangers the illusion of purity. 
Being a custodian of order at the institutional level, the Agency’s head office in The 
Hague must keep the people and the problems in ’t Nieuwe Lloyd at bay, else the in-
stitution may become stained. After all, the Agency’s officials see it as their primary 
task to prevent the Minister of Justice running into problems. A strategy of remote 
control, rather than visible joint responsibility and commitment, is to minimize the 
chances of the Minister of Justice and his civil service becoming contaminated with the 
problems at ’t Nieuwe Lloyd. This strategy of remote control and non-involvement on 
the part of the Agency’s head office prevents reflection and systemic change. 
 

Stranger-hood revisited (Chapter 8) 
Through the combined sense-making mechanisms that drive stagnation and inhibit 
sustainable change at ’t Nieuwe Lloyd, as analyzed in Chapter 7, actors in 2004 unin-
tentionally create a downward-spiraling development, from which no escape is possi-
ble. Eventually the closing of ’t Nieuwe Lloyd may be interpreted as the necessary 
clearing away of a ruined system, a liberation from unwholesome organizational prac-
tices. The actors had been imprisoned in vicious behavioral circles for many years, and 
this closing of the penitentiary finally releases them from that imprisonment. While this 
interpretation is explored in this chapter, it is argued that a meaningful liberation would 
imply that the major sensemaking mechanisms and the structural, systemic conflicts 
that cause stagnation are addressed (rather than given in to and implicitly denied). 
However, the way the closing of ’t Nieuwe Lloyd is accomplished and justified masks 
these mechanisms and dysfunctional conflicts, and thereby hampers real (second-order) 
change and development. The social function of the closing of ’t Nieuwe Lloyd is 
therefore also to maintain the established order and to cover-up its impotence and lack 
of resilience. 
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As to the role and the effect of stranger-hood, as embodied in this tragic case by 
interim manager Van Rijsenburg, I argue that this outsider had already been 
domesticated and encapsulated in the prevailing order before he becomes aware of the 
need to act as a disturber of this order. When he eventually decides to disturb the order 
in the penitentiary, he unintentionally sets in motion a cascade of events that becomes 
fatal for ’t Nieuwe Lloyd, while leaving the established order undisturbed. Mainly as a 
result of poor contracting among key actors, looking back with the benefit of hindsight 
the interim manager’s performance strikes one as a random sequence of improvised 
movements and feints. In the evolving dynamics one may discover that hospitality, 
hostage-taking, ambivalence, third party intervention and other elements of stranger-
hood do come into play in this case, but that they are usually out of place and ill-timed 
in the emerging equivocal and multi-layered realities. 
 
Subsequently in this chapter, a typology of process theories on change and stagnation 
is introduced. According to the typology presented, process theories can be different 
along three dimensions: the focus of change (focusing on an entity vs. focusing on 
relationships between entities), the mode of change (prescribed and planned vs. 
emerging and constructive), and the rhythm of change (discontinuous or episodic vs. 
continuous or ongoing). I argue that in this case actors produce processes of change 
and stagnation, implicitly assuming that change and development happen to entities in 
a discontinuous or episodic rhythm if the process is orderly planned. Thinking about 
change along these lines, very much in a self-limiting manner, actors create a finite 
game by enacting the boundaries that define the game. (It takes a stranger who is not 
domesticated in such game to reveal the finiteness of the game.) 
Thus, this reflection on the thinking modes that drive actors’ efforts to bring about 
change brings us back to the issue of strangerhood: the impossible possibility to intro-
duce a sense of the infinite within a finite game.   
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