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Leiderschap & strategische opgave

Freek Peters
Freek Peters is organisatiepsycholoog en zo’n dertig jaar actief  
in de regie van complexe veranderingen in zeer uiteenlopende  
organisaties en sectoren. Hij is een geregistreerd NIP-psycho-
loog, gespecialiseerd in de beoordeling, ontwikkeling en begelei-
ding van managers en bestuurders.  Deze ervaring, gecombineerd 
met zijn fascinatie naar de menselijke factor in het functioneren 
van organisaties, maakt hem tot een specialist op het gebied van 
leiderschap en bestuurlijke samenwerking. Freek is als partner 
en manager verbonden aan de Galan Groep in Baarn.

Dit onderzoek is ontstaan vanuit fascinatie voor het fenomeen leiderschap en voor de -positieve en negatieve- 
hefboomwerking ervan op de ontwikkeling van organisaties. In ruim honderd jaar wetenschappelijk onderzoek 
naar het thema leiderschap zijn veel verschillende concepten de revue gepasseerd, deels gedegen en hoog-
waardige theorieën met een langdurige gebruikswaarde, deels modieuze hypes met een vluchtige bestaan-
spiek. In de onderstroom hiervan vinden wij  door de tijd heen een aantal fundamenteel verschillende manieren 
in het denken over organisaties, hun positie in de omgeving en de gewenste rol van het leiderschap. Deze denk-
kaders worden door ons omschreven als het traditionele, het transformationele en het contextuele paradigma. 
De relevantie hiervan is dat de meeste organisaties van nu heel anders functioneren dan twintig of veertig jaar 
geleden. Dit heeft belangrijke implicaties voor de manier waarop leiding en besturing plaatsvindt, binnen èn tus-
sen organisaties. Het fundament onder effectief leiderschap lijkt te zijn  verschoven  van het bezit van formele 
macht naar het vermogen tot verbinding.

In deze dissertatie wordt een model gepresenteerd om inzicht te kunnen krijgen in de aard van de contextuele 
dynamiek en de stijl van leiderschap die daarbij past. De match of de mismatch tussen strategische opgave 
en leiderschapsstijl. Het model gaat uit van het type ontwikkeling dat de organisatie moet doormaken om de 
strategische ambities te kunnen realiseren en het type leiderschap dat daarmee congruent is. De effectieve 
stijl van leiderschap beweegt zich in de tijd dynamisch door de levenscyclus van een organisatie heen, waarbij 
er in de verschillende ontwikkelingsstadia steeds weer andere nadrukken moeten worden gelegd, met vaak 
weerbarstige overgangsmomenten. 

Als eerste empirische toets is het model toegepast op vijf bestaande organisaties, waarvan drie uit de zorg. 
De resultaten van deze case-studies geven ondersteuning aan de vooronderstelling dat congruentie tussen 
strategische ontwikkeling en stijl van leiderschap een positieve invloed heeft op de uiteindelijke effectiviteit 
van de organisatie. 

Ineke Strijp
Ineke Strijp is sinds 1989 werkzaam als zelfstandig manager en 
heeft in vele verschillende bedrijfstakken en functies opdrach-
ten vervuld. Zij is betrokken bij veranderkundige projecten, 
reorganisaties en het uitvoeren van interventiemanagement. 
Zij heeft functies bekleed als directeur, lijnmanager, program-
mamanager of als procesbegeleider, in omgevingen waar belan-
gentegenstellingen voortdurend een rol spelen in het besluitvor-
mingsproces.  Haar credo luidt: “drie keer links is ook één keer 
rechts”, waarmee zij aangeeft dat het resultaat haar aandacht 
heeft. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van  
de aanwezige kwaliteit in organisaties.
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Ineke Strijp

Ik zit in de auto naar kantoor en moet denken aan de woorden van onze zoon die ooit tegen ons zei: 

“jij weet niet wat ik nog niet heb bedacht”. Zo voelde ik me na mijn bezoek aan Arie de Ruijter. We had-

den een afspraak gehad om over mijn these te praten. Deze ging over het wel succesvol veranderen 

in organisaties, waarvoor ik tijdens mijn MBA-studie een conceptueel model had gemaakt. Eén van 

mijn conclusies in het onderzoek was dat succesvol veranderen kan, mits er een goede match is tus-

sen de strategische opgave van een organisatie, het kennen van de vitaliteit (cultuurkarakter) van de 

organisatie en de persoonskenmerken van de leider/manager. Een onderwerp dat mij na aan het hart 

ligt en waar ik in mijn dagelijks werk veel mee te maken heb. 

Na een uur praten met Arie ontstond er vanuit enthousiasme een plan. Arie vond dat ik een mooi 

thema had voor een empirisch promotieonderzoek en hij bood aan om mijn promotor te worden. 

Hij stelde voor een duopromotie te doen, gezien het karakter en belang van het onderzoek en de 

gewenste snelheid. Dit in relatie tot een hoge mate van zorgvuldigheid en kwaliteit die gewenst en 

noodzakelijk was, en de actualiteit van het thema. Het zaadje was gezaaid.

Met een terughoudendheid kom je thuis en je gaat in gesprek, “wat me vandaag is overkomen…….?” 

Maar ik krijg geen tijd om bezwaar te maken, Ad was zo enthousiast en wilde geen beperking of nee 

horen. ‘s Avonds gaf hij mij de op het internet gevonden informatie over promoveren. Hij stuurde mij 

op pad, een weg op die me veel plezier, diepgang en verrijking zou gaan opleveren. Maar wie moet de 

collega zijn? Een belangrijk onderwerp van mijn MBA-studie was de vitaliteitscurve die opgesteld is 

door Gerda van Dijk en Freek Peters, twee zeer gewaardeerde collega’s. Gerda is al gepromoveerd dus 

belde ik Freek. Die stond op het punt om op vakantie te gaan. Ik kon hem nog net mijn these meege-

ven en iets om over na te denken.

Je kunt een veranderingsproces op drie verschillende manieren in gang zetten. Je kunt gaan reizen 

volgens een strakke planning, gaan rondreizen met een beperkt plan, met voldoende bagage en mid-

delen of je kunt kiezen voor een combinatie van beide. Dit laatste heb ik gedaan. Het eindpunt stond 

vast, promoveren in 2011, hoe de reis eruit kwam te zien was nog niet bekend. Tijdens de reis heb ik 

vele interessante mensen ontmoet, mooie gesprekken kunnen voeren, inzichten verkregen  en  onder-

zoek gedaan. Ook was er ruimte thuis om stevige gesprekken te voeren en werden er kritische kant-

tekeningen geplaatst over en tijdens het onderzoek. Onderweg heb ik me kunnen voeden en vooral 

genoten van de mooie gesprekken met Ad, Arie, Freek en vele anderen.

Zoals zo vaak is de reis leuker dan het behalen van het eindresultaat. Ad, Arie en Freek, ik dank 

jullie voor de mooie reis en het mooie avontuur. Dank aan alle geïnterviewden en betrokkenen van 

het verpleeghuis, farmaceutisch bedrijf en ziekenhuis. Zij hebben mij hun vertrouwen geschonken 

en mij heel open geïnformeerd over hun organisatie, de aansturing en de problematiek. Ik wil ook de 

commissieleden heel hartelijk danken voor hun inbreng, kritische woorden en vragen. Mijn dank gaat 

zeker uit naar mijn familie en vrienden die mij ondersteunden en mijn afwezigheid accepteerden. Ook 

dank aan de vele collega’s die mij tijdens de reis hebben vergezeld en een kritisch platform vormden 

Voorwoord
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tijdens boeiende bijeenkomsten. Deze dissertatie is een resultaat dat tot stand komt door veel hulp 

van vele anderen, de meelezers en ondersteuners. Allemaal heel veel dank.

Mijn dissertatie was echter nooit tot stand gekomen zonder Ad en Bas. Beiden hebben door hun 

onvoorwaardelijke liefde en steun gezorgd voor deze mooie reis en het resultaat. Een goed plan heeft 

niet alleen tijd nodig, maar ook twee fantastische mannen zoals jullie.

Juni 2011 

Freek Peters

Het begon allemaal met een telefoontje, van mijn collega Ineke Strijp: “hoi Freek, een rare vraag 

misschien, maar heb jij zin om mee te promoveren over leiderschap?” 

Het was een regenachtige maandagmiddag, zomer 2008. Ik liep door de stad om nog wat laatste 

spullen te kopen voor onze vakantiereis, die twee dagen later zou beginnen. 

“Je hoeft niet nu te beslissen hoor, denk er rustig over na.” 

En dat zette iets in werking. Promoveren? Daar had ik nooit zo bij stilgestaan. Had mijn hoogleraar, 

de Tilburgse professor Van Dooren, mij bij mijn afstuderen indertijd niet geadviseerd om vooral de 

praktijk op te zoeken? “Jij bent veel te pragmatisch voor de wetenschap, jij knipt al die mooie franjes 

eraf.” En gelijk had hij. Ik heb nu al bijna dertig jaar veel plezier in het werk in de praktijk, met echte 

klanten, met echte bedrijfsuitdagingen en echte problemen. Consultancy van vlees en bloed, waarin 

je als betrokken adviseur actief mee acteert. En verder zoek ik af en toe de distantie van de reflective 

practioner op, niet de rol van wetenschappelijk onderzoeker. Die positie heb ik nooit geambieerd. 

Desondanks ben ik altijd actief betrokken geweest bij het vak en de vakontwikkeling. Ik heb re-

gelmatig gepubliceerd en veel presentaties gegeven, ik lever nog steeds met groot plezier als prak-

tijkdocent mijn bijdrage aan postacademische opleidingen van Nyenrode, Sioo en de Academie voor 

Management. Desondanks had ik er werkelijk nooit over gedacht om zelf te gaan promoveren. Dat 

leek hooguit iets voor later, als je met pensioen bent of zo. 

En toch heb ik erover nagedacht, die hele vakantie, drie weken lang op de Griekse eilanden. 

En toen was het onderzoeksmodel eigenlijk al nagenoeg klaar. Na mijn kennismaking met Arie de  

Ruijter was ik helemaal om en vol enthousiasme zijn we samen aan dit avontuur begonnen. 

En nu, bijna drie jaar later, is de eindstreep van de ontdekkingstocht bijna bereikt. Ik heb nooit 

gedacht dat het zoveel plezier en inspiratie op zou leveren en zoveel verdieping kon geven aan je 

praktijkervaring. Naar mijn vurige wens is dit proefschrift ook een product geworden waar men in de 

praktijk wat mee kan, omdat het inzicht geeft, patronen zichtbaar maakt, resultaat oplevert. Want 

daar is het mij uiteindelijk toch om begonnen. 

Mijn dank aan collega Ineke Strijp, die met het oorspronkelijke idee kwam en mij met een zachte, 

nooit dwingende hand over de eerste streep wist te trekken. Mijn collega’s van de Galan Groep, die mij 

van het begin af actief hebben gesteund en zeker het laatste jaar veel zaken van mij hebben overgeno-

men, omdat ik het er best wel druk mee had. De mensen van het secretariaat van de Galan Groep, die 
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veel ingewikkelde afspraken tot stand hebben gebracht, talrijke concepten hebben geredigeerd en 

op vaak vage aanwijzingen prachtige illustraties hebben gemaakt, en daarbij altijd vrolijk en oprecht 

geïnteresseerd zijn gebleven. De heren Jaap Peters (Aegon) en Emile Lohman (UMC St. Radboud) voor 

de inspirerende gesprekken in de oriëntatieperiode. Vivian Turfboer, die met een eerste literatuurscan 

voor ons de contouren van de drie leiderschapsparadigma’s heeft blootgelegd. Arie de Ruijter, onze 

promotor, die ons met scherpte maar veel enthousiasme in het juiste spoor hield en ons zo behoedde 

voor talrijke wetenschappelijke beginnersfouten. 

Veel dank ook aan al diegenen die hun medewerking hebben verleend aan de case-studies.  

Zij hebben ons niet alleen hun tijd gegeven maar ook hun vertrouwen en hebben daarmee de moed 

betoond om hun ontwikkelingsgang onder de loep te laten nemen, zodat ook anderen daarvan kon-

den leren. 

En veel dank aan mijn prachtige gezin Paula, Sabine en Laury die drie jaar lang hun echtgenoot en 

vader zeker mentaal een stuk hebben moeten missen. Jullie steun en aanmoediging waren belangrijk 

om het te kunnen volbrengen. 

Juni 2011
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Centrale vraagstelling
a. Introductie

Freek Peters

Ik heb in de loop der jaren een passie voor leiderschap opgebouwd. Voor effectvol leiderschap om 

precies te zijn, slagend én falend. In deze dissertatie wil ik inzicht geven in de ontwikkelingsdynamiek 

van een onderneming in combinatie met effectief leiderschap. De taal bieden  om de discussie aan te 

gaan en vervolgens de situatie te verbeteren als het mis is gegaan of dreigt te gaan. Het draait om de 

vorm of stijl die het meest op zijn plaats is: of het bedrijf nu volop in de groei zit of juist in zwaar weer 

verkeert, omdat er allerlei bedreigingen op de loer liggen. Immers, elk type leider kan goed zijn, mits 

in een voor hem of haar passende dynamiek.

Er wordt nogal wat gevraagd van managers. Juist nu … De economie zit tegen, de wereld globaliseert 

en het veld waarin men moet opereren wordt steeds complexer. Berichten in de media over falende 

managers zijn er dan ook te over. Daarnaast speelt de discussie over de soms exorbitante beloning 

aan de top. Kortom: managers zijn de laatste jaren een dankbaar punt van discussie. 

Mijn interesse voor effectief leiderschap dateert van lang voor die tijd. Reeds tientallen jaren houd 

ik mij actief bezig met het management en bestuur van organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat veel 

bedrijven en instanties - of onderdelen daarvan - suboptimaal draaien vanwege een mismatch in het 

leiderschap. Als je langere tijd rondloopt in meerdere organisaties, dan weet je dat het een groot ver-

schil kan maken wie er de leiding heeft. Managers kunnen een organisatie of een onderdeel daarvan 

maken of breken als ze op een vitale plek zitten.

Mijn persoonlijke fascinatie voor dit onderwerp wordt gevoed door dertig jaar ervaring in, met en tus-

sen organisaties. In allerlei rollen, van laag tot hoog, participerend en observerend. Als trainee, mede-

werker, partner en directeur. Mijn beroep als psycholoog en organisatieadviseur brengt met zich mee 

dat je op veel verschillende plekken de diepte ingaat, achter de schermen mag kijken, de spannende 

momenten meemaakt, de successen viert maar ook de pijn en weerbarstigheid moet leren hanteren.

Ik heb in al die jaren steeds gezocht naar zo groot mogelijke verschillen tussen de organisaties waar 

ik mee werkte. Bevlogen inhoudelijke pioniersclubs binnen de wetenschap en de adviesbranche, de 

strakke zakelijke resultaatjagers van het internationale bedrijfsleven, grootschalige bureaucratieën 

-publiek en privaat- en eerbiedwaardige Colleges van Staat. 

Ik heb aan productiebanden gestaan en buitenlandse presidenten welkom geheten. Al die tijd word ik ge-

fascineerd over de overeenkomsten tussen de verschillen; de onderliggende patronen en wetmatigheden 

die je in elke organisatie tegenkomt, als je geleerd hebt om door de uiterlijkheden heen te kijken.

Bij mijn binnenkomst bij de Galan Groep in 1987 werd ik enorm geraakt door een verhaal van Willem de 

Galan over de levenscyclus van organisaties. Het verhaal was gebaseerd op de gedachten van Greiner 

en Lievegoed, het ging over de invloed van de levensfase van een bedrijf op het gebruikelijke gedrag 

én het strategisch perspectief. Hiermee vielen een heleboel brokstukken uit mijn eigen ervaring op zijn 

plaats en begreep ik een aantal onderliggende patronen die ik voorheen nooit gezien had. Voor mij was 

het de ontdekking van het begrip bedrijfsklimaat en de hanteerbaarheid ervan in praktische bedrijfs-

1
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situaties. Hoe inzicht in het bedrijfsklimaat de effectiviteit van je interventies enorm kan versterken, 

maar ook hoe gemakkelijk je de plank mis kunt slaan als je die onderstroom over het hoofd ziet.

Later heb ik het concept van de levenscyclus in mijn eigen advieswerk veelvuldig toegepast en ver-

rijkt met de ervaringen en de inspiratie vanuit al mijn gesprekspartners. Langzamerhand groeide 

het verhaal uit naar een integraal model over de aard van veranderstrategieën en over de toepas-

sing in verschillende strategische bedrijfssituaties. Deze zienswijze is gepubliceerd in de artikelen 

‘Hoe vitaal is mijn Organisatie?’ (2003) en ‘Organisatievitaliteit en de Strategie van Verandering’ 

(2004). Samen met Gerda van Dijk schreef ik de module ‘Organisaties als Levende Systemen’ in het 

handboek HRM (2006). 

Met mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling in de jaren erna groeide mijn belangstelling voor 

het fenomeen leiderschap, en voor het effect dat je zelf vanuit een sleutelpositie in een organisatie 

kunt bewerkstelligen. Naast de inspiratie uit mijn adviespraktijk vroeg ook mijn eigen ervaring als 

manager, directeur en bestuurder wederom om reflectie: ‘waar sta je voor, hoe pak je het aan en wan-

neer doe je het eigenlijk goed?’

Hieruit is dit promotieonderzoek ontstaan. Liefde voor het vak in combinatie met de behoefte tot 

reflectie. Iets willen doen met al die ervaringen en inzichten vanuit je beroepspraktijk. Het prettig 

vinden om die ervaringsrijkdom te verdiepen met wetenschappelijke inzichten en het gesprek daar-

over aan te gaan. De theorie en de praktijk: combineren, confronteren, overbruggen. Een stevige 

klus, maar fijn om te doen. 

Ineke Strijp 

Een docent die weinig motivatie kan opbrengen om je een stap hogerop te helpen als het gaat om je 

keuze voor een middelbare school. Zoekacties naar goede vervolgopleidingen, waar geen passende 

aansluiting voor kon worden gevonden. Een leraar die (serieus) aan mij vraagt: “waarom wil je doorle-

ren? Je gaat straks toch achter het aanrecht!” Persoonlijke ervaringen die mij er niet van hebben weer-

houden om door te studeren, mijn MBA te halen en nu met een dissertatie te komen over leiderschap 

in relatie tot organisatie-ontwikkeling en strategische opgave. 

Kortom: “Een goed plan laat zich niet weerhouden, het heeft alleen meer tijd nodig”. 

Passie en fascinatie over leiderschap zijn ontstaan door de vele verschillende werkomgevingen die 

ik heb gehad. Met verbazing heb ik rondgelopen in organisaties waar de directeur en/of manager als 

leider met souplesse zijn mensen hun werkzaamheden liet uitvoeren en altijd goede resultaten be-

haalde. Maar in dezelfde organisaties zag ik ook andere leiderschapssituaties. Waar het werken stroef 

verliep, waar planningen niet werden gehaald, met een hoog ziekteverzuim en vele fouten die werden 

gemaakt. Dan ontstaat de vraag: hoe kan dat? Hetzelfde bedrijf, dezelfde mensen, dezelfde cultuur en 

verschillende resultaten? De interesse voor het effectvol leiderschap, zowel slagend als falend, kreeg 

de overhand, nieuwsgierigheid was geboren.

Voor een directeur of andere leidinggevende is het een stuk complexer geworden om goed te opere-

ren binnen een organisatie. Bedrijven en instellingen zijn immers minder hiërarchisch dan vroeger. Dit 

geldt voor Nederlandse ondernemingen nog sterker dan elders. Een manager moet vandaag de dag 

kunnen motiveren, committeren en binden en niet langer van bovenaf aansturen. 
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In mijn beroep als interim-manager kom ik vaak bij organisaties die vastgelopen zijn, waar de voor-

malige directeur/manager ontslagen is of op non-actief is gesteld. Ook organisaties die in conflict 

zijn en/of gereorganiseerd moeten worden naar aanleiding van een fusie of ter voorbereiding van een 

fusie, zijn mijn werkterrein. De situatie blijft gelijk, een nieuwe leider komt en de verandering moet in 

gang worden gezet.

In mijn MBA-these (Strijp 2008) geef ik aan dat er vele theorieën ontwikkeld zijn op de verschillende 

separate domeinen van leiderschap, organisatieontwikkeling, veranderkundige aanpak, culturen en 

projectvormen, waarbij de onderlinge relaties onderbelicht blijken te zijn. Tijdens de studie heb ik een 

conceptueel model opgesteld waar relaties tussen slaagfactoren, vitaliteit van organisatie en leider-

schap worden gelegd. Vanuit dit conceptuele model waren belangrijke componenten te benoemen:

•  Leiders opereren en ontwikkelen niet vanuit een vacuüm, ze worden beïnvloed door de omge-

ving en hun medewerk(st)ers.

•  Leiderschap is geen éénrichtingsverkeer. Het ontstaat, gegeven een bepaalde situatie, in de 

interactie tussen persoon en medewerk(st)ers of volgers. Dit op grond van een visie. Leiding-

gevenden inspireren medewerk(st)ers tot extra prestaties door het uitdragen van een aanspre-

kende visie (Van Muijen, 2003).

•  Met name (transformationeel) leiderschap is geworteld in de ethos van de pioniers: het is explo-

rerend, het is moedig en het weet om te gaan met grote onzekerheid en gebrek aan structuur. 

Het is kansgedreven in plaats van kostengedreven. Het installeert een geest van innovatie in alle 

lagen van de organisatie en zet mensen ertoe aan nieuwe vormen van waarde te ontwikkelen 

voor alle stakeholders.

In welk veranderingsproces een organisatie ook zit, het is belangrijk om duidelijke keuzes te maken. 

Hoofdconclusie in mijn these was en is dat er niet één weg is die tot een succesvol veranderingskun-

dig resultaat kan leiden. Het draait om de bereidheid van mensen en organisaties om die verandering 

aan te gaan onder goed en passend leiderschap. Een goede leider prikkelt en stimuleert zijn of haar 

medewerkers. Smeedt het geheel tot een team, waar hij of zij onderdeel van is. Een leider moet in 

staat zijn medewerkers in beweging te krijgen en te verbinden. Het gaat hierbij om het realiseren van 

de randvoorwaarden voor succes in een omgeving die onderhevig is aan verandering.

Voor goed leiderschap is dus inzicht nodig in de context, maar ook een handelingsrepertoire om de 

context te ‘bewerken’. Een repertoire dat ingaat op de vraag in hoeverre de levenscyclus van een on-

derneming bepalend is voor het type leider dat nodig is. Dit koppelen wij aan de effectiviteit van ma-

nagementstijlen. Dat laatste is innovatief. Ik ben van mening dat er vaak te weinig aandacht is voor 

de relatie tussen leiderschap en de aard van de strategische opgave. Het ontwikkelde model geeft de 

mogelijkheid om weg van de schuldvraag een gesprek te voeren met de betrokkenen. Het gaat om de 

constatering dat er sprake is van een mismatch in plaats van het niet functioneren van een leidingge-

vende. Inzicht bieden om de discussie aan te gaan c.q. te voorkomen, dat is wat ik wil bereiken. Taal 

als gereedschap. 

In dit onderzoek wil ik verder inzicht verkrijgen in de ontwikkelingsdynamiek van een zorgorganisatie 

in combinatie met effectief leiderschap. Immers, als de organisatie dezelfde blijft en er een nieuwe 
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leider komt, maakt de laatste dan het verschil? Ik ben ervan overtuigd dat veel organisaties en instan-

ties - of onderdelen daarvan - suboptimaal draaien vanwege een mismatch in het leiderschap. Leiders 

kunnen een organisatie of een onderdeel van een organisatie maken of breken als ze op een cruciale 

plek zitten. Uiteindelijk draait het om verandering. 

Verandering is ook wat ik zoek. Zelf opereer ik het liefst in de fase dat een bedrijf of afdeling moet 

worden ge(re-)vitaliseerd. Mijn werk brengt mij in verschillende organisatieomgevingen, met veel in-

teressante en spannende momenten. 
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b. De relatie tussen strategische ontwikkeling en leiderschapsstijl

Het zijn lastige tijden voor organisaties. De huidige economie is turbulent en dat impliceert snelle 

wisselingen in de markt en de omgeving, de vraag van afnemers en de concurrentieverhoudingen. Dit 

vereist van organisaties dat zij goed schakelen en adapteren, zodat zij in staat zijn om veranderingen 

en nieuwe strategieën snel en effectief te implementeren. Dit is een moeilijke opgave. Dit vraagt om 

stuurmanskunst.

Veranderingstrajecten in organisaties blijken in de praktijk echter lang niet altijd het gewenste resul-

taat op te leveren (Kotter 1996 en vele anderen). Dit leidt tot de vraag naar het leiderschap van de ‘stra-

tegische bedrijfsopgave’: datgene wat er aan ontwikkeling nodig is om de zakelijke ambities in een 

bepaalde context te kunnen realiseren. Van nature zijn deze opgaven uiteenlopend van aard. Het kan 

gaan om het invechten in een nieuwe markt of marktsegment, het gericht positie kiezen en focussen 

op resultaat, het zorgvuldig onderhouden van de lopende operaties, het vernieuwen van een bestaan-

de constellatie op markt- en klantgerichtheid, het verminderen van kwetsbaarheden op vitale plekken 

in de bedrijfsvoering, of het saneren en herstructureren van onderdelen indien dit noodzakelijk is. 

Vanuit onze praktijkervaring als adviseur, manager en begeleider in vele strategische verander- en ont-

wikkelingstrajecten, zijn wij al lang gefascineerd door de ‘sleutel tot effectief leiderschap’ en op zoek 

naar de concrete inzichten die de wetenschap ons levert over het maatwerk tussen strategie, ontwik-

keling en leiderschap, in relatie tot het uiteindelijke resultaat in termen van organisatie-effectiviteit. 

Over leiderschap is de afgelopen decennia veel onderzocht en gepubliceerd. Maar de relatie tussen 

leiderschap en de aard van de strategische ontwikkeling is van oudsher relatief weinig uitgewerkt: 

“Despite the explicit and implicit linking of leadership and organizational development in many parts 

of organization theory, little research attention has been devoted to understanding the links between 

the two concepts and the impact that such an association might have on organizational performance” 

(Ogbonna & Harris 2000); “….there are limited studies examining the relation between leadership and 

culture as well as their joint effect on organizational outcomes” (Xenikou & Simosi 2006).

De vraag is wat er nodig is om een strategische opgave snel en effectief te realiseren. In de literatuur 

wordt door de tijd heen de factor ‘leiderschap’ steeds als een (zo niet dé) cruciale conditie genoemd 

voor het slagen én falen van de strategische ontwikkeling van een organisatie. In de verbinding tus-

sen beide speelt het begrip ‘organisatiecultuur’ een centrale rol, maar zoals hiervoor reeds opgemerkt 

blijft de uitwerking hiervan verder beperkt. Schein benadrukt in zijn invloedrijke boek ‘Organizational 

Culture and Leadership’ (1992) het belang van cultuurbesef bij managers bij de organisatieverande-

ring en ontwikkeling: “Organizational learning, development and planned change cannot be under-

stood without considering culture as the primary source of resistance to change. The bottom line for 

leaders is that if they do not become concious of the cultures in which they are embedded, those cul-

tures will manage them. Cultural understanding is desirable for all of us, but it is essential for leaders 

if they are to lead. ”

Volgens Schein wordt de verbinding tussen ontwikkeling en leiderschap, bezien vanuit de strategi-

sche ontwikkelopgave, gevormd door het element ‘organizational culture’. Organizational culture valt 
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volgens hem te onderscheiden in drie niveaus die elkaar over en weer beïnvloeden: 

• Artifacts: de zichtbare structuren en processen van een organisatie

• Espoused Values: de strategieën, doelen en formele organisatiefilosofieën

• Basic Assumptions: de onderliggende waarden, percepties en overtuigingen

Organizational culture wordt gevormd via een aantal ‘embedding mechanisms’, waarmee het direc-

te en indirecte leiderschapsgedrag zijn invloed uitoefent. Deze mechanismen worden door Schein  

onderscheiden in primaire mechanismen en aanvullende mechanismen:

Uitgaande van Schein’s visie kan men het onderwerp van deze studie formuleren als: ‘de relatie 

tussen het type ontwikkeling en de stijl van leiderschap, gegeven een bepaalde strategie met ambities 

en doelstellingen, op het resultaat in termen van business performance of organisatie-effectiviteit.’

Organisatie
cultuur

Strategie

Ontwikkeling Leiderschap

Organisatie 
effectiviteit

Embedding 
mechanisms 
volgens Schein

Primary Embedding Mechanisms Secondary Articulation and  
Reinforcement Mechanisms

What leaders pay attention to, measure and 
control on a regular basis.

Organization design and structure.

How leaders react to critical incidents and  
organizational crisis.

Organizational systems and procedures.

Observed criteria by which leaders allocate 
scarce resources.

Organizational rites and rituals.

Deliberate role modelling, teaching  
and coaching.

Design of physical space, facades, and buildings.

Observed criteria by which leaders rewards and 
status.

Stories, legends, and myths about allocate  
people and events.

Observed criteria by which leaders recruit, 
select, promote, retire, and excommunicate 
organizational members.
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Gehanteerde definities
Strategie: het samenspel of patroon van doelen en doelstellingen van een onderneming en het 

beleid, de plannen en de allocatie van middelen om deze doelen te bereiken.

Ontwikkeling: het proces waardoor een organisatie de interne capaciteiten ontwikkelt om het meest 

effectief en doelmatig haar strategische doelen te kunnen realiseren. 

Leiderschap: het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in staat te stellen om bij te 

dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie van welke zij deel uitmaken. 

Organisatie-effectiviteit: de resultaten die een organisatie boekt in het bereiken van haar doelen en 

doelstellingen, op zowel de directe indicatoren als indirecte effecten. 

[Bronnen: Chandler 1962; Bennis 1985, Bass 1990, 2008; Quinn 1983) 

Recent is het boek ‘Leiders in Cultuurverandering’ van Jaap Boonstra verschenen (2010), een onder-

zoek naar de interventies en de succesfactoren van cultuurverandering aan de hand van zestien re-

latief succesvolle Nederlandse case-studies, waaronder grote multinationals als Philips, KLM, Albert 

Heijn, KPN en de Rabobank, die werken aan hun organisatiecultuur. 

Opvallend is de bevinding dat in deze bedrijven niet of nauwelijks expliciet werd gesproken over het 

begrip cultuurverandering op zich. Het ging vooral over het realiseren van een visie, het waarmaken 

van ambities, het bedrijf kwalificeren voor de toekomst en het realiseren van klantwaarde. Puur strate-

gische doelstellingen, van levensbelang voor het functioneren en voortbestaan van deze organisaties. 

Niets softs of zweverigs daaraan. Praten in termen van ‘organisatiecultuur’ of ‘cultuurverandering’ is 

kennelijk passé, maar de vraag hoe men effectief leiding kan geven aan fundamentele en strategische 

organisatieontwikkeling is actueler dan ooit. 

De centrale vraag voor deze studie luidt dan ook: ‘Voor welk type bedrijfsopgave is welke stijl van 

leiderschap geschikt?’ Hiervan afgeleid de vraag: ‘Is het -wel of niet- passen (of: congruentie) van 

een leiderschapstijl bij een specifiek type strategische ontwikkeling, van invloed op het uiteindelijke 

resultaat van de strategische ambities?’
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c. Gehanteerd perspectief

 i. Inkadering literatuurstudie

In onze literatuurstudie zijn wij op zoek gegaan naar de grote lijnen in het leiderschapsonderzoek 

door de tijden heen en naar toegespitste literatuur op ons specifieke thema: de relatie tussen de stra-

tegische bedrijfsopgave en de stijl van leiderschap. Als ingang hebben wij allereerst gebruik gemaakt 

van enkele gerenommeerde handboeken in hun meest recente versies: The Handbook of Leadership 

(4th edition) van Bernard Bass (2008) en The Sage Handbook of Leadership van Bryman, Collinson, 

Grint, Jackson en Uhl-Bien (2011). Voorts is gericht gezocht naar literatuur op het gebied van ons 

onderzoeksthema: de relatie tussen het type strategische ontwikkeling en de stijl van leiderschap 

-gegeven een bepaalde strategie met ambities en doelstellingen- op het resultaat in termen van busi-

ness performance of organisatie-effectiviteit. Deze inzichten hebben ons geïnspireerd tot het hierna 

beschreven ‘gehanteerd perspectief’, een indicatieve beschrijving van de paradigma’s die wij denken 

te onderkennen in de combinatie van strategie en leiderschap, en in de ontwikkeling van een concep-

tueel kader om de relatie tussen beide meer inzichtelijk te maken.

 

 ii. Leiderschapsonderzoek in historisch perspectief

‘Begrip van de toekomst ligt besloten in het verleden’. In The Sage Handbook of Leadership (2011) 

geeft Keith Grint met zijn bijdrage A History of Leadership een overzicht van de historie van het lei-

derschapsonderzoek. Hoewel het fenomeen ‘leiderschap’ op zich moet hebben bestaan vanaf het 

begin van de mensheid, toen de homo sapiens in bepaalde organisatorische en maatschappelijke 

verbanden gezamenlijk optrokken, is onze kennis van het historische leiderschap beperkt tot datgene 

wat daarover in geschreven bronnen is terechtgekomen en overgeleverd. Dus niet het beginpunt van 

leiderschap, maar het beginpunt van de vastlegging daarvan. Voorts wordt de historie bijna altijd ge-

schreven door de overwinnaars; we weten veel meer van Julius Caesar en Alexander de Grote dan van 

iemand als Spartacus. De eerste klassieke beschouwingen over leiderschap in Europa stammen van 

Plato (427-347 BC.) en Aristoteles (384-322 BC.) Uit een vergelijkbare periode stammen uit China The 

Art of War van Sun Tzu (400-320 BC.) en het Zuid-Aziatische The Arthrasastra van Kautilya (350-283 

BC.) Bekend en op sommige vlakken nog steeds actueel is Il Principe van Machiavelli (geschreven in 

1513 maar pas gepubliceerd na zijn dood, in 1532), een descriptieve beschrijving over leiderschap in 

de politieke context van Florence in de tijd van de Renaissance.

Het tijdperk van de moderne leiderschapsstudies begint volgens Grint bij de historicus Thomas  

Carlyle en zijn studies over ‘heroic leadership’ rond 1840. Het concept van individueel helden-

dom bleef lang dominant in het leiderschapsdenken van het Victoriaanse tijdperk. Pas tegen 

het einde van de 19e eeuw, toen onder invloed van de industriële revolutie de schaal van or-

ganisaties substantieel toenam en daarmee het belang van de rationalisering van systemen 

en processen, ontstond het Scientific Management, met de Amerikaanse werktuigbouwkun-

dig ingenieur Frederick Taylor als een belangrijke representant. (Principles of Scientific Manage-

ment, 1911) De economische depressie van 1929 veroorzaakte een volgende trendbreuk in het  

leiderschapsdenken en een besef dat management niet alleen een rationeel-technisch proces 

is maar dat ook de menselijke kant van arbeid een zeer relevante variabele vormt, leidend tot de  

Human Relations Movement. De beroemde Hawthorne-experimenten en het daarop gefundeerde boek 

The Social Problems of an Industrialized Civilization van Elton Mayo (1933) zijn hiervan een treffende 

illustratie. Zo ontwikkelde zich gedurende de twintigste eeuw een opeenvolging van leiderschapscon-
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cepten. Grint introduceert vier benaderingen om het onderliggende patroon hiervan te identificeren: 

de Whig-variant met een toenemende graad van ontwikkeling gedurende de tijd, een binaire centrali-

satie-decentralisatie variant, een binair patroon met een wetenschappelijke versus een culturele po-

lariteit en het patroon van de ‘political zeitgeist’, waarin de politiek-maatschappelijke omstandighe-

den zoals de koude oorlog, thatcherisme, de opkomst van Bush en Blair, en de periode van terrorisme 

en fundamentalisme bepalend zijn voor de trends en benaderingen over leiderschap op dat moment. 

Grint besluit zijn betoog met de constatering dat historisch gezien het denken over leiderschap altijd 

gerelateerd is geweest aan de culturele mores van dat moment en dat daarmee ook steeds de norm 

van gebruikelijk en fatsoenlijk managementgedrag is bepaald, hoe vreemd of naïef dat ook in retro-

spectie vanuit een ander tijdperk mag lijken. 

iii. Drie paradigma’s in leiderschap

In de ruim honderd jaar dat leiderschap als een onderscheiden wetenschappelijk onderzoeksthema 

fungeert is het denken een aantal keer wezenlijk veranderd. Hierin zijn enkele hoofdstromingen te 

onderscheiden, elk met vele subvarianten. De hoeveelheid onderzoek is, zeker in kwantitatieve zin, 

indrukwekkend. Volgens Aitken (in Higgs, 2003) waren begin deze eeuw al meer dan 8.000 boeken 

over leiderschap verschenen en een veelvoud daarvan aan artikelen, het merendeel geschreven van-

uit een Amerikaans perspectief.

In de achterliggende concepties waarmee naar leiderschap gekeken wordt, valt een aantal verschil-

lende denkclusters te onderscheiden die in zekere zin fungeren als een paradigma: een samenhan-

gend stelsel van theorieën en modellen die tezamen een denkkader vormen waarbinnen ‘de werkelijk-

heid’ gekend wordt. Door veel auteurs wordt gesproken van een traditioneel paradigma, dat uitgaat 

van min of meer stabiele organisaties in afgebakende omgevingen, en een nieuw ‘transformationeel 

paradigma’, dat is ontstaan in de economische turbulentie rond de jaren zeventig van de vorige eeuw, 

gefundeerd op een meer continue stroom van verandering en aanpassing (zie van Muijen 2003,  

Stoker 2005, Ten Have 2009).

Meer recent wordt ook een derde paradigma onderkend (Osborn, Hunt & Jauch 2002, Avolio,  

Walumbwa & Weber 2009, Mintzberg 2009), waarin de organisatie niet meer wordt gezien als een 

eenduidig begrensde entiteit maar vooral als een open systeem dat voortdurend in interactie verkeert 

met zijn omgeving. Hierin wordt door de interdependentie op wereldschaal het speelveld bepaald, 

zijn de grenzen tussen organisatie en buitenwereld grotendeels weggevallen en speelt leiderschap 

zich af in een complex adaptief systeem, een dynamisch en gelaagd veld met veel actoren in wisse-

lende posities. Wij noemen dit het contextuele paradigma. Overigens zijn de genoemde paradigma’s 

opeenvolgend, maar zij sluiten elkaar niet uit. In de huidige praktijk komen ze als zienswijze alle drie 

naast elkaar voor.

• Traditioneel paradigma: Stabiliteit

Het traditionele paradigma komt in essentie voort uit het scientific management-denken van Frederick 

Taylor, ontstaan in de Tweede Industriële Revolutie aan het einde van de 19e eeuw, vanuit een con-

text dat organisaties in een relatief constante omgeving opereerden. De leiding van een organisatie 

beschikte in die tijd over een welhaast vanzelfsprekend positioneel gezag. Verandering werd gezien 

als een incidentele, geplande activiteit, die gevolgd moest worden door een periode van rust om in 
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te slijten, zoals Kurt Lewin het in 1947 omschreef in zijn driefasen model van geplande verandering: 

unfreeze, change, freeze. 

Binnen dit denkkader zien wij verschillende deelbenaderingen. In de vierde editie van het standaard-

werk “The Handbook of Leadership” (2008) schetst Bernard M. Bass het volgende patroon. Tot laat 

in de jaren veertig van de twintigste eeuw, stond in het wetenschappelijk denken over leiderschap de 

zogenaamde trekbenadering (trait) centraal. Hierin werd leiderschap beschouwd als een grotendeels 

aangeboren vaardigheid. Het onderzoek werd verricht naar biologische, persoonlijkheids- en vaardig-

heidskenmerken die leiders onderscheidt van niet-leiders. De biologische factoren die in sommige 

studies positief werden geassocieerd met leiderschap waren: atletische bouw, energiek, goede ge-

zondheid en uiterlijke verschijning. Daarnaast werden aspecten zoals intelligentie, welsprekendheid, 

de mate van extraversie en zelfvertrouwen nader bekeken. 

De trekbenadering werd gevolgd door de stijlbenadering (style). Hierbij stond het gedrag van een 

leider centraal, en werd de effectiviteit van leiderschap afhankelijk gesteld van de gevolgde stijl. De 

OHIO-State en Michigan leiderschapstudies uit de jaren vijftig en zestig identificeerden enkele ef-

fectieve stijlen, zoals de relatiegeoriënteerde stijl en de taakgeoriënteerde stijl. De veronderstelling 

daarbij is dat een leider die zacht in de relatie en hard op de inhoud is, in elke situatie effectief zou 

zijn. In dit verband maakt Gary Yukl in Leadership in Organizations (2001) een onderscheid in leider-

schapsgedrag naar drie gebieden: task-oriented, relation-oriented en participative leadership.

In een volgende stroming werden de situatiekenmerken een meer centrale rol toegekend; de  

contingentietheorieën beschreven aspecten van leiderschap die in bepaalde situaties effectief zijn en 

in andere niet. Dit betrof dan vooral de kenmerken van de taak, zoals crisissituaties die een snel en 

directief ingrijpen legitimeren, en kenmerken van de medewerkers. Blake & Mouton (1964) conceptu-

aliseren leiderschapsgedrag in de vorm van een raster (‘the managerial grid’) met op de horizontale 

as de aandacht voor productie en op de verticale as de aandacht voor mensen. Aan de hand van dit 

raster worden verschillende typen management beschreven: impoverished management, produce or 

perish management, country club management, middle of the road management en team manage-

ment. Deze laatste stijl, waarin een leider zowel intensief aandacht aan de productie als aan de men-

sen besteedt, achten zij het meest effectief. 

De theorie van Fiedler (1967) gaat over de effectiviteit van taakgerichte versus relatiegerichte leiders 

in relatie tot de kenmerken van de situatie. De variabelen die een situatie bepalen zijn de aard van 

de relaties in de groep, de structuur van de taak en de positionele macht van de leider in kwestie. 

Volgens Fiedler is een taakgerichte leider het meest effectief in echt gunstige of in echt ongunstige 

omstandigheden. In half-gunstige condities is een relatiegerichte leider het meest effectief. Volgens 

de theorie van Hersey & Blanchard (1969) is de effectieve stijl van leiderschap afhankelijk van de taak-

rijpheid van diens medewerkers, dit in termen van ervaring, prestatiemotivatie en het vermogen en de 

bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Bij een toenemende rijpheid van medewerkers voor 

hun specifieke taak kunnen eerst de taakgerichte en daarna de relationele aspecten van het gedrag 

van de leider afnemen, zodat meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de medewerker ontstaan.  

Effectief leiderschap betekent in deze benadering het rekening houden met specifieke kenmerken van 

medewerkers en hun taken, en het gedrag als leider daarop aanpassen. 

• Transformationeel paradigma: verandering

Mede onder invloed van de veranderingen in de economische infrastructuur, zoals de globalisering 

met een opkomende concurrentie uit het Verre Oosten, eerst met goedkope imitatieproducten maar 
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al snel met hoogwaardige innovaties, veranderde vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw het 

min of meer stabiele speelveld van veel organisaties naar een marktomgeving waarin steeds weer 

geadapteerd moest worden, zowel aan de productkant, de marktkant als de proceskant. Producten 

kregen kortere levenscycli en continue innovatie werd noodzakelijk om in de concurrentiestrijd bij 

te blijven. Klanten werden mondiger en kritischer, kregen door de beschikbaarheid van internet de 

beschikking over keuzes en vergelijkingsmateriaal, en de stabiele klantentrouw nam sterk af. Aan de 

proceskant brachten nieuwe technieken technische mogelijkheden met zich mee, maar ook nieuwe 

eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld het maatwerk in de productie, de snelheid van levering 

en de communicatie met de klant. Binnen organisaties werd verandering zo een constante factor, in 

plaats van een eenmalige gebeurtenis - en dan zeven jaar rust. 

In het leiderschapsonderzoek ontstaat hierdoor een nieuw denkparadigma. Burns (1978) signaleert 

de noodzaak voor een nieuwe leiderschapsbenadering die daadwerkelijk is gericht op het realiseren 

van verandering als continue factor. Hij introduceert het onderscheid tussen transactioneel leider-

schap en transformationeel leiderschap: “Transformational leadership has a moral dimension. It may 

be said to occur when one or more persons engage with each other in such a way that leaders and 

followers raise one another to higher levels of motivation and morality”. 

Een absolute bestseller in deze periode is “In Search of Excellence” van Peters & Waterman dat in 1982 

verschijnt Hierin worden drieënveertig ondernemingen beschreven die het predikaat ‘excellent’ verdie-

nen, vanwege hun vermogen om snel en dicht op de klant met de markt mee te veranderen, met leider-

schap van een ‘hands-on, value driven’ transformationeel karakter. Echter, vijf jaar later is een derde 

hiervan al in financiële problemen geraakt; excellentie bleek een uiterst tijdelijk verschijnsel te zijn.

Bryman introduceert in 1992 het begrip new-genre leadership theories: “There was a considerable 

disillusionment with leadership research and theory in the early 1980’s. Part of this disillusionment 

was attributed to the fact that most models of leadership and measures accounted for a relatively 

small percentage of variance in performance outcomes such as productivity and effectiveness. Out of 

this pessimism emerged a number of alternative approaches which shared some common features….., 

collectively referred to as new leadership”. 

Anders dan de traditionele leiderschapsmodellen, die leiderschap beschrijven in termen van transac-

tionele ruilverhoudingen tussen leider en medewerker, benadrukken de new-leadershipmodellen het 

transformationele leiderschapsgedrag, gericht op het vergroten van de betrokkenheid van medewer-

kers bij de organisatiedoelen. Bass (1985) omschrijft dit als “symbolic leadership behavior; visionary, 

inspirational messages, emotional feelings, ideological and moral values; individualized attention and 

intellectual stimulation”. Parallelle vormen zijn charismatisch, inspirationeel en visionair leiderschap. 

Onderdeel van het transformationeel paradigma is het verschil dat wordt gemaakt tussen ‘leiderschap’ 

en ‘management’. Volgens Bennis & Nanus (1985) is management en leiderschap niet in één persoon 

te verenigen. Zij stellen “managers are people doing things right” and “leaders are people who do the 

right things”. Van Muijen (2003) constateert dat met de nieuwe leiderschapsbenadering de nadruk 

verschuift van het creëren van stabiliteit en routine naar het creëren van verandering en vernieuwing, 

ofwel van management naar leiderschap. Van Zijtveld & Bommerez (2005) spreken over twee typen 

leiderschap, transactioneel en transformationeel. Transactioneel leiderschap belichaamt het traditio-

nele management, waarbij mensen zich inspannen om beloning te krijgen of om straf te ontwijken. De 

transformationele leider streeft juist niet naar conformiteit, heeft aandacht voor individuele talenten 

en tolerantie voor verschillen, waarmee energie en vertrouwen worden gecreëerd, die inspireren tot 

buitengewone prestaties en een innovatieve maatschappelijke waardeontwikkeling. 
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Expliciet of impliciet worden de types zo in een ideologische verhouding tot elkaar gezet, waarbij 

transformationeel leiderschap toch wel als superieur, of in ieder geval als meer eigentijds wordt  

beschouwd. Ook Kotter maakt in ‘Leading Change’ (1996) zijn sympathieën duidelijk met zijn uitspraak 

“succesful transformation is 70 to 90 percent leadership en only 10 to 30 percent management” en 

zijn constatering dat “most companies are overmanaged and underled”.

Kets de Vries plaatst deze discussie in een meer functioneel perspectief door in zijn boek ‘The  

Leadership Mystique’(2001) onderscheid aan te brengen tussen de architecturale rol en de charis-

matische rol van leiderschap. De architecturale rol omvat ontwerpen, controleren en belonen; de 

charismatische rol visie overbrengen, bevoegdheden delegeren en activeren. Hoewel in het charis-

matische rolbegrip het leiderschap meer doorklinkt en in het architecturale het management, is het 

onderscheid tussen deze twee rollen volgens Kets de Vries geen manier om het onderscheid tussen 

leiderschap en management aan te geven. Integendeel, er kan geen sprake zijn van echt leiderschap, 

tenzij beide rollen in één lijn liggen. Om een effectief leider te zijn moet de charismatische rol met de 

architecturale rol gecombineerd worden. Geen van beide rollen alleen is voldoende zonder de ander, 

hoewel -afhankelijk van de situatie- de ene rol minder dominant kan zijn dan de andere. “Although 

effective leadership strongly depends on a complex pattern of interaction between leader, follower 

and situation, in general successful leaders fulfill two roles. One can be called the charismatic role, 

the other the more architectural role. The first role encompasses the way in which leaders envision, 

empower and energize in order to motivate their followers. At the same time, every effective leader 

has to fulfill the instrumental role and be an organizational designer, and control and reward behaviour 

appropriately” (Kets de Vries 2001). De uiteindelijke effectiviteit krijgt vorm in de relatie tussen leider, 

organisatie en situatie.

• Contextueel paradigma: complexiteit

Rond de laatste eeuwwisseling veroorzaken verschillende ontwikkelingen een fundamentele verande-

ring in het denken over leiderschap. 

Maatschappelijk-economische turbulentie (‘complexity & chaos’): onverwachte en ingrijpende ge-

beurtenissen, zoals terroristische aanslagen en crises in de financiële sector, grijpen diep in op het 

economisch en maatschappelijk systeem en brengen onvoorspelbare en onbeheersbare gevolgen 

met zich mee. Leiderschap moet kunnen omgaan met plotselinge, niet te voorziene of te beïnvloe-

den gebeurtenissen die de organisatie in korte tijd in een heel ander vaarwater kunnen brengen. 

 Nieuwe structuren en open grenzen tussen organisaties (‘network structures’): de ontwikkeling 

naar een kennisgedreven economie met professionals die mede door de technologische mogelijk-

heden meer in flexibele netwerken dan in vaste organisaties opereren, betekent dat leiderschap 

komt te acteren in een interactief systeem met verschillende dynamische factoren, met losse gren-

zen en met weinig voorspelbare feedback-relaties. Ingrepen en uitkomsten zijn bovenal adaptief. 

Dit brengt heel andere wetmatigheden met zich mee dan in de traditionele setting. 

Deling van rollen en verantwoordelijkheden (‘collaborative leadership’): in besturingsrelaties 

is een verschuiving te zien van een individuele benadering naar een meer collectieve, die naar  

gelang de situatie of opdracht wordt ingericht en tevens losser staat van de hiërarchische niveaus. 

Zo is er steeds vaker sprake van ‘leading coalitions’ en netwerkverbanden dan van een specifiek 

persoon of vast management team. 
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Door deze ontwikkelingen komt de traditionele aard en structuur van organisaties steeds verder on-

der druk te staan. Projecten die samenwerking met klanten, collega’s en andere ketenpartners -zelfs 

met concurrenten- dicteren. Consumenten die zich via de moderne sociale media verenigen, hun ken-

nis- en getalsachterstand inlopen en zo een ongekende machtsfactor vormen, zelfs co-makerschap 

afdwingen; markttechnisch verschuift daarmee de balans van ‘Business to consumer’ naar ‘Consumer 

to business’. Werknemers die als professionele kenniswerkers steeds minder aan één organisatie 

gebonden (willen) zijn. Het machtsevenwicht verschuift, van producent naar consument, van werk-

gever naar werknemer, van aandeelhouder naar kennishouder (Owen 2010). Ken Blanchard maakte 

in een recente lezing (2011, ongepubliceerd) het onderscheid tussen de klassieke verticale ‘superior-

subordinate’-relatie en het hedendaagse ‘partner-leadership’, waarbij de systeemverhoudingen veel 

meer horizontaal, side-by-side zijn. 

In september 2002 publiceren Osborn, Hunt & Jauch in The Leadership Quarterly het artikel ‘Toward 

a Contextual Theory of Leadership’, waarin zij voorstellen om de leiderschapstheorie verder naar een 

contextueel macroniveau te brengen. Hierbij introduceren zij vier verschillende contextvariaties: sta-

bility, crisis, dynamic equilibrium en edge of chaos. Volgens Avolio, Walumbwa & Weber (2009) zijn 

de meest voorafgaande modellen van leiderschap ontwikkeld om te passen in de traditionele structu-

ren van organisaties. Voor zover organisaties hiërarchisch zijn, zijn de leiderschapsmodellen dat ook  

(Uhl-Bien et al. 2007). Nu groeit echter het besef dat de leiderschapsmodellen die in de vorige eeuw 

zijn ontwikkeld, niet meer goed passen bij de dynamiek van organisaties die acteren in de heden-

daagse kennisgedreven economieën (Lichtenstein et al. 2007). Ook volgens Wierdsma (1999) is het 

in een wereld die gekenmerkt wordt door verandering en pluriformiteit steeds problematischer om te 

organiseren op basis van beheersing en externe sturing. Hij benadrukt hierbij het begrip ‘co-creatie’, 

waarbij partijen vanuit hun verschillen tot een tijdelijk werkbare overeenkomst komen om te hande-

len. Voorwaarden zijn het aanvaarden dat diversiteit het startpunt is en dat er interafhankelijkheid 

tussen de partners bestaat.

Door toepassing van de principes van de complexiteitstheorie uit de wiskunde ontstaat het feno-

meen complexiteitsleiderschap (complexity leadership): ”a framework in which leadership is viewed 

as an interactive system of dynamic, unpredictable agents that interact with each other in complex 

feedback networks, which can produce adaptive outcomes such as knowledge dissemination, lear-

ning, innovation, and further adaptation to change (Uhl-Bien & Marion 2008). En: “leadership is an 

emergent phenomenom within complex systems that can be enacted through any interaction in an 

organization.” (Hazy et al. 2007). Het object van studie verschuift van de leider en diens groep naar 

het gehele ‘complex adaptive system’ (CAS). 

In het hoofdstuk Complexity Leadership Theory van het Sage Handbook of Leadership (2011) geven 

Uhl-Bien en Marion aan dat complexiteitsleiderschap (CLT) zich als onderzoeksterrein nog in het 

beginstadium bevindt, een fase van introductie en legitimering als een reëel en relevant fenomeen. 

Theoretisch wordt CLT door hen geplaatst binnen het paradigma van dynamisch organiseren, waarin 

organisaties zich in een continu evenwicht tussen orde en wanorde aan hun context aanpassen (‘con-

tinuously adaptive, on the edge of chaos’): “…altough organizations are bureaucracies, they do not 

have to be bureaucratic”. De sleutelrol van het management binnen CLT is adaptive leadership: facili-

teren, gidsen en de condities creëren waarin een succesvolle zelf-emergentie en zelf-organisatie kan 

plaatsvinden: ”A key role of adaptive leadership is to engage with complexity dynamics to generate 

and advance adaptive outcomes for the firm”. 
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Met de vergelijking van de organisatiecontext met een complex adaptief systeem biedt de complexi-

teitstheorie wel waardevolle inzichten voor het begrijpen van de hedendaagse organisatiedynamiek, 

maar deze is hiermee nogal algemeen geformuleerd. Het gaat bij organisatietoepassingen specifiek 

om ‘organised complexity’, ofwel om complexiteit met een onderliggende connectiviteit. Hierdoor kan 

een afwijking in één element worden overgedragen naar andere elementen, groter worden, wijzigen 

en weerkaatsen, zodat het systeem in zekere zin een eigen leven gaat leiden. Emery & Trist (1965) 

noemen dit type verbondenheid tussen systeem en de buitenwereld, de turbulente omgeving. 

Parallel hieraan onderkennen Avolio, Walumbwa & Weber (2009) een groeiend belang van gedeeld of 

gezamenlijk leiderschap (shared or collaborative leadership) in organisaties, omdat de traditionele 

hiërarchische niveaus wegvallen en structuren worden ingericht die meer gebaseerd zijn op team-

werk en teamprestaties. De meest geciteerde definitie van gezamenlijk leiderschap komt van Pearce 

& Conger (2003): “a dynamic, interactive influence process among individuals in groups for which 

the objective is to lead one another to the achievement of group or organizational goals or both. 

This influence process often involves peer, or lateral influence and at other times involves upward 

and downward hierarchical influence.” Gezamenlijk leiderschap is dus breed gespreid in een groep 

of een team, in plaats van gelokaliseerd bij een individu die de formele rol als leider heeft. Net als bij 

complexiteitsleiderschap wordt gezamenlijk leiderschap gezien als een eigenschap van het gehele 

systeem in plaats van een individu, waarbij de effectiviteit ontstaat door de relaties en verbindingen 

tussen de systeemonderdelen (O’Connor & Quinn 2004). 

Jo Owen spreekt in zijn boek “The Death of Modern Management” (2010) over een derde golf: “The 

third wave of management is quietly burying the certainties and assumptions that have been inheri-

ted from the previous waves of management. Organisations are moving from command and control 

to cooperation and commitment; we are struggling to manage the change from deficit to surplus of 

information, knowledge and communication; customers are fragmenting and globalizing at the same 

time; firms are hollowing out and reconfiguring themselves; accounting and capital is floundering as 

value shifts from tangibles to intangibles.” 

Owen geeft aan dat deze transitie niet in iedere organisatie en bedrijfstak gelijktijdig plaatsvindt; veel 

bedrijven, zeker in de bureaucratische en publieke sectoren, functioneren thans nog in de tweede golf 

van het ‘management van de 20e eeuw’.
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1. Strategic revolution

Strategy Analysis, certainty
Competitive warfare
Follow prescriptive rules

Experiment, uncertainty
Asymmetric warfare
Change the rules

Marketing Sell tangible benefits
Make and sell
Single channel

Sell intangible values
Co-create
Competing channels

Customers National class segments
Attitudes
Monolithic, static segments

Global lifestyle segment
Behaviour
Mass markets of one

2. Money, information and the shift of power

Accounting Departments
Standard reporting
Tangible assets

Activities
Custom reporting
Intangible assets

Information Deficit
Producer biased
Central mainframe, copiers

Surplus
Democratic, internal and external
Distributed computing and copying

Power Formal hierarchy
Capital owners: investors

Networks
Capital controllers: key staff

3. Organisations and the collapse of structures

Structures Tall hierarchies
Command and control
Functions

Flat matrix
Lead and empower
Processes

Communication Top down
One channel, once

Processes
360 degrees

Value and cost chain Integrated, insourced Fragmented, outsourced

4. The world of work

Work time 9 to 5, standardised
Slow
Single task

24/7, flexible
Fast
Multi-tasking

Work space Office certainty Hot desk uncertainty 

Employment Employment
Standard contract
Loyalty and sacrifice

Employability
Whatever you can get
Employee comes First

Skills Low/technical
Explicit: know what

High: people and political
Tacit: know how

Staff Compliance
Manage sickness, absence
Salary and promotion

Commitment
Manage wellness
Recognition and status

Leadership Traditional heroes Team sport

20th Century New World Disorder

Hij vat de verschillen met de opkomende ‘new world disorder’ als volgt samen:
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In zijn artikel “Building Companies as Communities” (2009) pleit Henry Mintzberg voor een verster-

king van de contexualiteitsbesef van organisaties, ook in termen van maatschappelijke verantwoor-

delijkheid en gemeenschapsgevoel. Het leiderschap, dat het laatste decennium op grote afstand van 

de werkvloer heeft geopereerd en -door het stellen van overambitieuze doelen zonder te weten wat er 

echt speelde- de kredietcrisis heeft aangericht, moet weer terug naar het midden van de organisaties, 

in plaats van geïsoleerd aan de top te staan. Ontwikkelen en verbinden, van de binnen- en buitenkant, 

op de relaties en de resultaten. Hierbij neemt Mintzberg afstand van de superioriteit die het begrip lei-

derschap in het transformationele paradigma heeft gekregen ten opzichte van management. “A belief 

is grown that leadership is somehow separate from, and superior to management. This view only iso-

lates the people in leadership positions, thereby undermining a sense of community in organizations. 

Communityship certainly makes use of leadership, but not the egocentric, ‘heroic’ kind that has be-

come so prevalent in the business world. Communityship requires a more modest form of leadership. 

We need ‘just enough leadership’, leadership that intervenes when appropriate while encouraging 

people in the organization to get on with things.” Deze vorm van leiderschap is volgens Mintzberg op 

een andere manier gepositioneerd dan transformationeel leiderschap vanaf de top van de organisatie: 

“Community leaders see themselves as being in the center, reaching out rather than reaching down”. 

Voor de leider anno 2011 geeft dit een beeld dat heel anders is dan dat van de ‘natuurlijke leider’ uit het 

traditionele leiderschapsparadigma en de ‘visionaire inspirator’ uit het transformationele tijdperk. 

In het hedendaagse paradigma is leiderschap een contextueel bepaald en interactief proces gewor-

den en de effectieve leider iemand die de verschillende contexten weet te doorzien, die flexibel in  

verschillende rollen werkverbanden kan acteren, en die lenig inspeelt op allerlei beïnvloedende krach-

ten die sterker zijn dan de leider zelf: ‘Voel de wind en lees het water’. 

iv. Drie paradigma’s in strategie

In het strategisch management is in het denken over strategievorming en strategieontwikkeling een 

aantal vergelijkbare paradigma’s te onderkennen (Leavy 1996). Mintzberg (1978) maakt in dit opzicht 

een onderscheid tussen strategy formulation en strategy formation. 

Strategy formulation
In de begintijd van strategisch management als zelfstandige discipline kende dit vak een sterk ratio-

neel-instrumentele benadering (Chandler 1962, Sloan 1964, Ansoff 1965). Strategie ging over groei en 

diversificatie van stabiele ondernemingen en werd vooral beschouwd als een analytisch planningspro-

ces, geformuleerd door experts. Leiderschap was hierin nauwelijks een bepalende factor, de variantie 

werd bepaald door technisch-economische factoren als marktaandeel, productcycli, portfoliomatrices 

en brancheanalyses.

Strategy formation
Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw begon dit beeld te veranderen. Eerst verschoof de aan-

dacht van groei, marktaandeel en diversificatie naar concurrentiekracht, innovatie en waardetoevoe-

ging (Porter: competive forces & value chain 1980-1985). Geleidelijk ontdekte men dat succes en on-

derscheidend vermogen minder werd bepaald door instrumenteel-analytische factoren, maar vooral 

te maken had met ‘high commitment, high involvement company cultures’ (Peters & Waterman 1982) 

en het kunnen inzetten van onderscheidende core competencies (Hamel & Pralahad 1990). Mede op 
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grond van inspirerende voorbeelden werd het belang onderkend om medewerkers actief te betrekken 

bij strategie en innovatie, met visionair leiderschap als inspirerende en bindende conditie. In de woor-

den van Jack Welch, CEO van General Electric in 1989: “good business leaders create a vision, articulate 

a vision, passionately own the vision and relentlessly drive it to completion” (Welch & Byrne 2001). 

Contextualiteit
Inmiddels lijkt ook in het strategisch management een derde hoofdstroom te ontstaan. Bepalende 

factoren hiervan zijn: 

•  Een economie die steeds meer kennisintensief geworden is, waardoor meer tijd- en plaatsonafhan-

kelijkheid van arbeid ontstaat; de snelle ontwikkeling van technische hulpmiddelen helpt hierbij. 

•  Ontstaan van andere arbeidsverhoudingen, professionals binden zich minder aan één

 organisatie, acteren in netwerken als freelancers en met losse, tijdelijke contracten.

• Een open concurrentie, snelle innovatie, steeds kortere levenscycli voor producten en diensten.

•  Gewijzigde verhoudingen tussen Oost en West, andere manieren van investeren, verschuivende 

machtsrelaties.

•  Een sterk toegenomen toegankelijkheid van kennis en vergelijkingsmogelijkheden; grotere 

macht/invloed voor de afnemer/consument, waardoor steeds vaker een ‘kritisch 

 co-producentschap’ ontstaat. 

Dit alles leidt tot opener grenzen tussen de organisatie en haar buitenwereld; een meer directe invloed 

van medewerkers, afnemers en collega’s/concurrenten, waarin strategieontwikkeling zich voltrekt als 

een continu dynamisch proces in voortdurende interactie met een breed spectrum van betrokkenen 

binnen en buiten de organisatie. 

Parallel met het derde leiderschapsparadigma valt zo ook bij strategieontwikkeling een meer con-

textuele benadering te onderkennen. Een voorbeeld hiervan is de Blue Ocean Strategy (Kim &  

Mauborgne 2004), een methode die uitgaat van een innovatieve invulling van klantbehoeften en 

klantwaarden vanuit een brede, contextuele blik op de markt. 

d. ‘Goed leiderschap’

Door de tijden heen blijkt ‘goed leiderschap’ geen universele trek, stijl of benadering te zijn, maar 

een dynamisch fenomeen dat afhankelijk is van de specifieke omstandigheden in en rondom een or-

ganisatie. Traditionele contingentietheorieën lokaliseren deze omstandigheden voornamelijk binnen 

de organisatie zelf, bij de aard van de medewerkers en de taken die verricht moeten worden. In het 

transformationele denken wordt hier de dynamiek van verandering aan toegevoegd, in het vermogen 

om energie, inspiratie en mentaal eigenaarschap te creëren.

In de huidige tijd is de omgevingscomplexiteit sterk toegenomen en zijn de grenzen tussen organisa-

tie en buitenwereld vervaagd; dit vraagt om een contextuele benadering van leiderschapskwaliteit, 

waarin de organisatie niet meer separaat maar als onderdeel in zijn gehele systeem wordt bezien. Dit 

betekent (De Ruijter 2010):

•  een ‘ongekende werkelijkheid’ van veel zaken die tegelijkertijd optreden en op meerdere manie-

ren verklaard kunnen worden;

•  omgaan met permeabele buitengrenzen, in netwerken en allianties met verschillende keten-

partners en stakeholders;
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• acteren in een dynamisch en gelaagd veld, met veel actoren in wisselende posities;

•  bewegen in een gecompliceerde en moeilijk voorspelbare dynamiek waar men zelf weinig greep 

op heeft.

En hiermee zijn wij weer teruggekeerd bij het uitgangspunt, de turbulentie van de hedendaagse  

organisatiecontext en de effectiviteit van het leiderschap in het besturen en ontwikkelen van hun  

organisaties. In ieder geval vraagt eigentijds leiderschap om lenigheid, het vermogen om meervoudig 

te kijken, het kunnen schakelen tussen realiteiten en rollen, en het spreken van meerdere ‘talen’. 

e. Doel en vraagstelling van deze dissertatie

Vanuit onze langjarige ervaring als manager, adviseur, sparringpartner en docent in veel verschillende 

organisaties en omstandigheden, hebben wij een grote fascinatie opgebouwd voor de effecten en de 

effectiviteit van leiderschap. Hoe ontstaan de enorme hefboommechanismen, waarbij één persoon 

aan de top zo bepalend kan zijn voor het slagen of falen van een hele organisatie? Waarom kunnen er-

kend goede mensen in de verkeerde omstandigheden zo hopeloos falen? Hoe zit het met de beperkte 

houdbaarheid van veel bestuurders, na initieel succes? Naast onze eigen ervaringen hebben wij de 

rijkdom om te beschikken over vele collega’s en vakgenoten, waarmee de belevenissen en inzichten 

die ons beroep met zich meebrengt worden gedeeld.

In deze dissertatie wordt deze ervaringskennis gecombineerd met een aantal wetenschappelijke in-

spiratiebronnen, waarmee wij de inzichten hebben kunnen verdiepen en verrijken.

Hiermee is een conceptueel model ontwikkeld, waarmee de relatie tussen strategische ontwikkeling 

en leiderschapsstijl in beeld wordt gebracht en de congruentie tussen beide elementen wordt gewaar-

deerd. Het model zou daarmee in potentie diagnosticerend en verklarend, maar ook prognosticerend 

en voorspellend kunnen worden toegepast.

In het empirisch onderzoek wordt een eerste toetsing en validering van het conceptuele model ver-

richt, door de toepassing hiervan op een aantal real-life cases in een langjarig (diachronisch) perspec-

tief. De vraagstelling van het onderzoek richt zich zowel op de validiteit en toepasbaarheid van het 

model zelf, als op de methodiek om het model te verifiëren en toe te passen. De vragen daarbij zijn:

•  In hoeverre wordt de diagnostische doelstelling van het model ondersteund, met andere woor-

den, geeft een analyse van de congruentie tussen het type ontwikkeling en het type leiderschap 

inzicht in het slagen of falen van de strategische ambities?

•  Is het model bruikbaar om betrokkenen inzicht te geven in de dynamiek tussen strategische 

ontwikkeling en leiderschap; helpt het in hun verklaringen en beslissingen?

•  Is de gehanteerde methode van onderzoek in essentie robuust en bruikbaar; waar liggen de 

grenzen en onvolkomenheden?

•  Op welke vlakken is nadere verdieping of aanpassing vereist; wat zijn de aandachtspunten voor 

verder onderzoek?

Dit leidt tot een aantal suggesties voor gebruik en aanpassing van het model en tot aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek.
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Conceptueel kader

a. De toegenomen relatie tussen strategie en leiderschap

Door een aantal fundamentele ontwikkelingen in de economie en de maatschappij, zoals financiële 

turbulentie, nieuwe vormen van organiseren en samenwerken, technologische mogelijkheden en een 

veranderde relatie tussen leveranciers en afnemers, ontwikkelen de vakgebieden strategie en leider-

schap zich allebei naar een contextuele benadering, waarbij de onderlinge beïnvloeding tussen de 

beide disciplines steeds intensiever wordt. Zoals symbolisch is weergegeven in de onderstaande fi-

guur, zijn strategie en leiderschap het laatste decennium sterk naar elkaar toegegroeid.

Het gaat er nu om een manier te zoeken om deze toegenomen relatie in kaart te brengen, met inbegrip 

van de contextuele dimensie. Daarvoor wordt door ons in dit hoofdstuk een model geïntroduceerd 

dat een verbinding legt tussen de aard van de strategie en de stijl van leiderschap. Het model bouwt 

in zekere zin voort op het denkkader van de contingentietheorieën van Blake & Mouton, Fiedler en  

Hersey & Blanchard, waarin de effectiviteit van leiderschapsgedrag wordt gerelateerd aan de speci-

fieke situatie waarin dit gedrag plaatsvindt. In het nieuwe model wordt de situationaliteit echter niet 

meer geplaatst binnenin de organisatie zelf, maar in de bredere context van het totale systeem van 

een organisatie in zijn omgeving. Voorts wordt leiderschapseffectiviteit in relatie gebracht met de ont-

wikkelingsdynamiek die de strategische ambitie van de organisatie met zich meebrengt. Wij proberen 

om hiermee om de kernbegrippen van het contextuele tijdperk, dynamisch organiseren en adaptive 

leadership een plaats te geven.

2
Strategie Leiderschap

Strategie
formulering

Traditioneel
leiderschap

Strategie
vorming

Transformationeel
leiderschap

Contextualiteit

Contextualiteit
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Zoals elk conceptueel kader vormt ook dit model een vereenvoudiging van de werkelijkheid en ver-

richt daarmee een selectieve uitvergroting van een beperkt aantal variabelen. Door het reduceren van 

de complexiteit en interconnectiviteit van een complex adaptief systeem op de gekozen kernvariabe-

len, ontstaat een overzicht dat behulpzaam kan zijn om de complexiteit tot hanteerbare proporties 

terug te brengen bij het structureren van situaties en het afwegen van handelingsopties. Daarbij past 

ons natuurlijk steeds een gepaste terughoudendheid; het is ‘slechts een model’. 

Ter inleiding behandelen wij eerst onze wetenschappelijke inspiratiebronnen over de relevante  

thema’s, de typologie van de strategische opgave en de stijl van leiderschap.

b. De aard van de strategische bedrijfsopgave

Hoewel voor verschillende organisaties de ambities inhoudelijk een grote diversiteit kennen, gekop-

peld aan hun specifieke business, valt er een gemeenschappelijk onderliggend patroon te onderken-

nen als het gaat om de dynamiek die een bedrijfsstrategie impliceert voor de ontwikkeling van de 

organisatie, de ‘strategische bedrijfsopgave’. 

In de literatuur is deze dynamiek een centraal thema van de ‘lifecycle-school’, die zich richt op het 

functioneren van organisaties gedurende hun levenscyclus en op de dynamiek en transities hierbin-

nen. In deze stroming wordt het bestaan van een organisatie door de tijd heen geprojecteerd op een 

levenslijn, waarin de verschillende fasen van de levenscyclus elk een karakteristieke aard en gedrag 

laten zien. Een van de eerste auteurs op dit vlak is Greiner, die in 1972 zijn artikel ‘Evolution and Revo-

lution as Organizations Grow’ publiceerde in Harvard Business Review.

In hun overzichtsartikel ‘Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness’ (1983)  

presenteren Cameron & Quinn een integratie van de modellen van negen auteurs (Downs, Lippit & 

Schmidt, Scott, Greiner, Torbert, Lyden, Katz & Kahn, Adizes, Kimberly) en komen tot een concept 

bestaande uit 4 ontwikkelingsfasen: 

1. Entrepreneurial Stage
 • marshalling of resources

 • lots of ideas

 • entrepreneurial activities

 • little planning and coordination

 • formation of a niche

 • ‘prime mover’ has power

2. Collectivity Stage
 • informal communication and structure

 • sense of collectivity

 • long hours spent

 • sense of mission

 • continuous innovation

 • high commitment
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3. Formalization and Control Stage
 • formalization of rules

 • stable structure

 • emphasis on efficiency and maintenance

 • conservatism

 • institutionalized procedures

4. Elaboration of Structure Stage
 • elaboration of structure

 • decentralization

 • domain expansion

 • adaptation

 • renewal

Opvallend in al deze modellen is dat de organisatie in de latere fasen gezond blijft doorfunctioneren, 

zij het op wat andere manieren dan in de beginfase. Een dreigende verstarring wordt opgelost door 

decentralisatie en domeinexpansie. De levenscyclus kende toendertijd kennelijk nog geen verschijn-

selen van verval en eindigheid. 

Eind jaren 70 introduceerde Willem de Galan (publicatie in 2002) echter reeds het fenomeen van de 

‘achteruitgang’ (fase I Expansie, fase II Groei, fase III Consolidatie, fase IV Achteruitgang). In deze fase 

is een organisatie, mede door de eerder opgebouwde bureaucratie en coördinatielast, de flexibiliteit 

kwijtgeraakt om in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving of marktvraag, waardoor het bedrijf 

kwetsbaar wordt voor veranderingen in de buitenwereld en de levenscyclus in vele gevallen door fail-

lissement of overname ook daadwerkelijk beëindigd wordt. In die tijd was dat in Nederland ook voor 

het eerst massaal het geval, zeker in de textiel en in de scheepsbouw.

Hierop voortbouwend beschrijft Peters (2003) de ontwikkelingsdynamiek binnen een levenscyclus, 

waarin organisaties niet alleen rijpen naar een stabieler bedrijfsklimaat, maar ook kunnen ‘ver-

jongen’ naar hernieuwde pionierskracht en ondernemersgeest, zij het met een weerbarstig proces  

vanwege de disfunctionele handelingspatronen en dogma’s die daarvoor opgegeven moeten worden. 

De optimale positie op de levenslijn hangt af van de specifieke opgave en de omstandigheden waarin 

een organisatie opereert. Peters legt de verbinding tussen levenscyclus en strategische verandering, 

waarbij hij een aantal verschillende verander- en ontwikkelstrategieën onderkent: pionieren, stabili-

seren, groeien, consolideren, beheren, revitaliseren, beschermen en hervormen. Relevant daarbij is 

dat interventies en instrumenten die in bepaalde situaties effectief zijn, nutteloos of zelfs contrapro-

ductief uitwerken bij andere ontwikkelingsdynamieken. 

Hiermee wordt de aard van de strategische opgave in beeld gebracht, ‘datgene wat er aan ont-

wikkeling van de organisatie nodig is om de zakelijke ambities te kunnen realiseren’. Deze vraag 

is door ons nader uitgewerkt in het artikel ‘Tegenwind vraagt Stuurmanskunst’ (Peters & Strijp 

2010), waarin voor het specificeren van de aard van een strategische opgave een indeling in acht  

categorieën wordt gepresenteerd: 
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• Als het leggen van verbindingen met de klant en de omgeving noodzakelijk is:

 Pionieren opstarten vanuit een al dan niet marktpotent idee of concept

 Revitaliseren vernieuwen van een bestaande constellatie op markt- en klantgerichtheid

• Als focus op de markt en de resultaten prioriteit heeft:

 Groeien gericht doorgroeien vanuit een marktrijp plan met harde doelstellingen

 Hervormen saneren en omvormen van een conglomeraat in levensvatbare onderdelen

• Als er stabiliteit en controle over risicovolle bedrijfsprocessen worden gebracht:

 Stabiliseren de hoofdlijnen aanbrengen in een onbeheerste pionierssituatie

 Consolideren integrale controle en voorspelbaarheid creëren over alle processen

• Als een correcte en degelijke uitvoering bovenaan staat:

 Beheren correct laten verlopen van de werkprocessen conform de gestelde eisen

 Beschermen loyaal meebewegen en problemen dempen zodat zaken behouden blijven

c. Modellen van leiderschapstijl: waarden, rollen en competenties

Als meervoudigheid en meertaligheid in het leiderschap de uitdaging van het contextuele tijdperk 

vormt, is het zaak om zicht te krijgen op de verschillende modaliteiten waaruit die meertaligheid is 

opgebouwd. In de wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke literatuur is in de loop der jaren een 

groot aantal modellen ontwikkeld om stijl van leiderschap te beschrijven en te analyseren. Veelal is 

hierin ook het betreffende besturingsparadigma - expliciet of impliciet - terug te vinden. 

In deze dissertatie maken wij gebruik van twee bekende modellen waarmee leiderschapstijl gety-

peerd kan worden: het ‘klassieke’ Competing Values model van Robert Quinn (vanaf 1984) en het 

recente Insights Transformational Leadership (ITL) model van Lothian, Desson & Hudson (2008).

Beide modellen beschouwen wij als belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van het denken over 

leiderschapsstijl; het Competing Values model is in essentie een contingentiemodel maar voegt hier 

de dynamiek van de organisatieontwikkeling aan toe, waardoor het een brugfunctie tussen het tradi-

tionele en het transformationele paradigma vervult. Het ITL-model is een recent concept uit het trans-

formationele paradigma, waarbij ook veel aandacht aan systeemkenmerken gegeven kan worden. 

Voorts sluit het model aan op de typologieën van Jung, waarop veel praktijkinstrumenten als de MBTI 

(Myers-Briggs Type Indicator) en Insights Discovery zijn gebaseerd.

I. Competing Values Model

In hun overzichtsartikel ‘Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness’ (1983) leggen 

Cameron & Quinn het verband tussen het ontwikkelingstadium in de cyclus en de effectiviteit van 

een organisatie. Zij onderkennen dat in de verschillende stadia verschillende criteria voor effectiviteit 

lijken te bestaan en formuleren de effectiviteitscriteria in vier clusters: rational goal, open systems, 

human relations, internal processes. 

In 1988 publiceert Quinn het boek “Beyond Rational Management: Mastering the Paradoxes and Com-

peting Demands of High Performance”, waarin deze ‘concurrerende waarden’ (competing values) van 

de managementtaak tot één raamwerk worden geïntegreerd. 
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Rationeel Goal model: Ondernemen draait om productiviteit en winst; deze doelen worden bereikt 

door een duidelijke richting aan te geven en te sturen op het gedrag van medewerkers. 

Internal Process model: Het draait bij organisaties vooral om stabiliteit en continuïteit en dat wordt 

bereikt met behulp van routines en procedures.

Human Relations model: Het draait in een organisatie vooral om de inzet en motivatie van de  

medewerkers en deze factoren kunnen worden gestimuleerd door de betrokkenheid van mensen 

bij de organisatie te vergroten.

Open Systems model: Het gaat erom dat een bedrijf moet concurreren in een onvoorspelbare, 

complexe omgeving en om de nodige vraag en middelen te verkrijgen ligt de nadruk op continue 

marktaanpassing, creativiteit en innovatie.

Quinn vergelijkt de denkmodellen op twee dimensies:

• Interne gerichtheid en integratie versus externe gerichtheid en differentiatie

• Stabiliteit en beheersbaarheid versus flexibiliteit en vrijheid van handelen

Hij beschouwt de verschillende denkmodellen als onderling gelijkwaardig, in die zin dat het ene  

model niet beter is dan het andere, maar dat het ene denkmodel in een bepaalde situatie beter werkt 

dan het andere. Hoe breder het repertoire, des te effectiever de leider. 

II. Insights Transformational Leadership

Om met het model van Quinn als vertrekpunt, de verschillende stijlen in de hedendaagse lei-

derschapsdynamiek nog beter te kunnen typeren, maken wij daarnaast gebruik van het Insights  

Discovery concept. Andrew Lothian, presenteert in 2008 het ITL leiderschapsconcept (Lothian, Desson 

& Hudson 2008). Dit model wil in de ‘frustrating diffusion of concepts and ideas’ (Schein 2004) een 

praktisch toepasbaar raamwerk bieden waarin de vele facetten van leiderschap in één overzichte-

lijk kader worden geplaatst. Hiermee wordt het gehele spectrum van competenties en gedragsvoor-

keuren dat met leiderschap samenhangt in beeld gebracht. Het model sluit daarmee aan bij de vier  

dimensies die Burns onderscheidt in transformationeel leiderschap:

• charisma or idealised influence

• inspirational motivation

• intellectual stimulation

• individualised consideration or attention

Hoewel de naam wellicht anders suggereert, benadrukken de auteurs dat effectief leiderschap voor 

hen bestaat uit een combinatie van transformationele èn transactionele elementen: “One of the chal-

lenging elements of any leadership role involves determining the right balance…..wich may vary de-

pending on a number of variables and accountabilities. It is a multi-dimensional process of adjusting 

and adapting the changing conditions and the changing personalities of those who you lead”. 
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Het ITL model is een doorontwikkeling van het Insights Discovery-profiel, dat oorspronkelijk is geïn-

spireerd op de psychologische typologie van Carl Jung (1917). Het model is recent gevalideerd door de 

Universiteit van Westminster (Development and validity of the Insights transformational leadership 

model; Benton, Brenstein, Desson & Okonwo 2009). 

Lothian c.s. onderscheiden vier hoofdvormen waarin leiderschap zich manifesteert. 

•  Results leadership 
“ The leader who produces results, gets things done and sustains commitment throughout a 

process of initiation, delivery and completion”.

•  Relations leadership  
“The leader who fosters relationships, creates community and cultivates collaboration to 

release the potential of individuals and groups”.

•  Visionary leadership  

“The leader who envisions possibilities, applies creative foresight to generate options, and 

evokes an enthusiastic following through inspirational communication and vision”. 

•  Centred leadership  
“The leader who is centred and grounded in the here and now, demonstrates authenticity and 

integrity, born of self-knowledge, the nurturing of self-worth and a clear sense of purpose”. 

Hierbij is van belang dat al deze manifestaties bijdragen aan effectief leiderschap en dat succesvolle 

leiders in alle stijlvariaties voor kunnen komen. Volgens de auteurs is het kenmerk van een effectieve 

transformationele leider dat, ondanks een eigen gedrags- en stijlvoorkeur, men in staat is om in alle 

vier de manifestaties te acteren. 

d. Vitaliteit en bedrijfsklimaat 

Om de onderliggende dynamiek van ontwikkeling en verandering in organisatie te doorgronden is de 

metafoor van de levenscyclus behulpzaam. In het vitaliteitsmodel van Peters (2003), dat voortbouwt 

op het werk van Greiner, Lievegoed en De Galan, zijn binnen de levencyclus vier fasen van vitaliteit 

(of levenskracht) te onderkennen, die losstaan van de ‘fysieke leeftijd’ maar kenmerkend zijn voor 

de ‘mentale leeftijd’ van een organisatie. Iedere fase heeft zijn eigen karakteristiek met betrekking 

tot het algehele functioneren van de organisatie, die niet alleen zijn terug te vinden in de ‘zachte’ 

organisatiekenmerken als sfeer, stijl en samenwerking, maar ook in de ‘harde’ factoren als strategie, 

structuur en sturing.

• Bedrijfsklimaat
De vitaliteit van een organisatie komt in het praktisch functioneren tot uiting via het bedrijfsklimaat. 

Bedrijfsklimaat is te definiëren als het geheel van praktijken, gewoonten en gedragspatronen van een 

organisatie, zoals dat door de betrokkenen gedeeld en ervaren wordt. Bedrijfsklimaat is gerelateerd 

aan bedrijfscultuur, maar het verschilt hiervan in het niveau waarop het in een organisatie geworteld 

is. Bedrijfsklimaat gaat over concrete en zichtbare handelingspatronen die bepalen hoe er gewerkt 

wordt, cultuur betreft de onderliggende (en vaak onbewuste) overtuigingen en waarden die hieraan 

ten grondslag liggen. Hierdoor is bedrijfsklimaat meer fluïde en ook beter beïnvloedbaar dan bedrijfs-

cultuur. D.R. Denison omschrijft het verschil in zijn overzichtsartikel ‘What is the Difference between 

Organizational Culture and Organizational Climate (1996)?’
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“Culture refers to the deep structure of organizations, rooted in the relatively stable values, beliefs 

and assumptions held by organizational members, whereas climate is rooted in the organization’s 

value system, subject to direct control, and largely limited to those aspects of the social environ-

ment that are consciously perceived by members of the organization.”

In het Handbook of Organizational Culture and Climate (2000) wordt Denisons analyse door  

Ashkanasy, Wilderom and Peterson als volgt verder geinterpreteerd:

“Denison’s analysis shows that there is a considerable overlap between studies of organizational 

climate and studies of organizational culture in the sense that they examine the same organizational 

phenomena, albeit from different perspectives. One could say that climate is to mostly understood to 

be more manifest than culture, and culture more latent than climate. Climate is based on individual 

perceptions that are transparent to individuals themselves, but they do not necessarily share with or 

reveal to other members of the organization. Culture is based on inherently social meanings that are 

latently shared with other members of the organization, leading to the holistic nature of culture. So 

climate is seen to be more controllable than culture, and culture more autonomous than climate. Cul-

ture is both the medium and the outcome of social interaction. Climate can be created and influenced 

by managers, employees work within a climate without necessarily creating it.”

In zijn commentaar in hetzelfde handboek legt E.H. Schein de relatie met zijn 3 niveaus in 

organizational culture en verwoordt de relatie tussen cultuur en klimaat als volgt:

“My own resolution to this dilemma is to define climate as a cultural artifact resulting from es-

poused values and shared tacit assumptions. Although people mostly see its impact on the ‘soft 

stuff’, how people feel about the organization, the authority system and the degree of employee 

involvement, managers need to learn that it matters most in its impact on the ‘hard stuff’, like 

strategy and structure. To fully understand what goes on in organizations and why it happens the 

way it does, one must dig deeper and examine values and assumptions.”
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• De levenscyclus van organisaties
Het bedrijfsklimaat beïnvloedt via de organisatievitaliteit de manier waarop een organisatie acteert  

en inspeelt op veranderingen: van snel, proactief en (over-)energiek tot stabiel, reactief en omzichtig.

Schematisch worden de levencyclus en de vier verschillende fasen als volgt weergegeven:

1. Pioniersfase: energie en wilde groei
In deze fase is men, onder leiding van een pionier, volledig gericht op het gat in de markt en opereert 

men agressief om zich daarin een plaats te verwerven. Er zijn weinig regels of structuren maar wel een 

enorme inzet en betrokkenheid van de -veelal jonge- medewerkers om de zaak van de grond te krijgen. 

Besprekingen gaan tussen de bedrijven door, besluiten worden direct genomen en in het hele denken 

en handelen is men buitengewoon extern georiënteerd. De besturingsstructuur is simpel en directief. 

Het bedrijfsklimaat wordt gekenmerkt door een felle en directe stijl van acteren. De pioniersorganisa-

tie loopt overigens steeds het risico de greep te verliezen door groeistuipen en overexpansie.

2. Groeifase: gericht doorontwikkelen
In de tweede fase groeit de organisatie door maar kiest ook richting. Groei ligt niet noodzakelijk in 

de omzet of omvang, ook het versterken van de invloed, expertise of marktpositie kan de doelstelling 

zijn. Strategie, planning en systematisch handelen zijn daarbij de instrumenten. De leiding is nu meer-

hoofdig, de organisatie- en werkstructuur op hoofdlijnen uitgewerkt en vastgelegd. Communicatie en 

besluitvorming zijn interactief, met een duidelijke positie voor de eindverantwoordelijke beslisser. 

Het bedrijfsklimaat wordt gekenmerkt door slimme en alerte handelingswijze. Men kent de markt en 

de eigen ambities, en speelt daar scherp en flexibel op in. Het risico daarbij is de neiging tot overrati-

onalisatie en arrogantie, die de oorspronkelijke geestdrift en gedrevenheid aan kunnen tasten.

3. Beheerfase: solide voortbestaan
In de derde fase streeft men naar het continueren van behaalde resultaten en beheersing van de 

risico’s. De aandacht komt te liggen op verbetering en controle van de bestaande situatie, met een 

grotere rol voor de beheersaspecten en procedures, waardoor de klantfocus naar de achtergrond ver-

schuift. Karakteristiek in het bedrijfsklimaat is de preferentie voor zorgvuldig en verantwoord hande-

len. Ook de interactie en besluitvorming krijgen een procedureel karakter, beslissingen worden pas na 

uitvoerige afweging en een geformaliseerde raadpleging genomen. Het belangrijkste risico ligt in het 

verlies van het contact met de markt en de inflexibiliteit van de organisatie. 

4. Beschermfase: de schijn ophouden
In deze fase probeert men vast te houden aan de verworvenheden van het verleden. Tegenvallers 

en teruglopende resultaten worden gebagatelliseerd of met -tijdelijke- externe omstandigheden ver-

klaard. Het bedrijfsklimaat is defensief en de ‘kantoorpolitiek’ speelt een belangrijke rol in het dage-

lijks handelen. Men zoekt bescherming en vraagt om maatregelen om de eigen positie te behouden. 

Innovaties en nieuwe ideeën hebben vooral een cosmetisch karakter en worden zelden succesvol 

gerealiseerd. Hoewel de organisatie in feite al dichtbij het einde staat wordt geprobeerd om er zelf 

goed uit te komen - het grootste risico is het demasqué dat die harde werkelijkheid blootlegt.
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e. Ontwikkelingsstrategieën 

Volgens Peters verschilt de fasering van organisaties op een aantal vlakken met de menselijke levens-

cyclus. Ten eerste kennen organisatiefasen veel meer variatie in tijd; een bepaalde fase kan kort duren 

maar ook decennialang. Er bestaat ook geen ‘beste positie’, het optimum hangt af van de specifieke 

opgave en omstandigheden waarin een organisatie opereert. Verder kunnen organisaties hun eigen 

vitaliteit beïnvloeden: van een versneld rijpen naar een stabieler klimaat tot verjongen van een latere 

fase naar een eerdere.

Dit betekent dat voor de ontwikkeling van de organisatie een strategische vraag voorligt: hoe is het 

huidige bedrijfsklimaat en wat is de gewenste situatie, gezien de strategische ambities voor de toe-

komst? De beweging van de huidige naar de gewenste positie op de vitaliteitscurve bepaalt de dy-

namiek van het veranderingsproces en de benodigde ontwikkelstrategie. Daarbij is niet elke transitie 

zomaar mogelijk. Grosso modo zijn er vier strategieën gericht op het realiseren van dynamisch even-

wicht binnen één fase en vijf andere strategieën op een daadwerkelijke transitie in de cyclus.

• Dynamisch evenwicht 

fase I Pionieren:  aanjagen van de pioniersgeest

fase II Groeien:  alert ondernemen

fase III Beheren: betrouwbaar produceren en dienstverlenen

fase IV Beschermen: bescherming zoeken en meebewegen

• Transitie

fase I    II Stabiliseren: op hoofdlijnen structuur aanbrengen

fase II   III Consolideren: detailleren en doorstructureren

fase III  II Vitaliseren flexibiliseren en vernieuwen

fase III  IV Politiseren: maskeren en verklaren

fase IV  I-II Hervormen: saneren en omvormen
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f. Model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl

Zoals in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is aangegeven, kan de aard van de strategische 

opgave worden gekarakteriseerd aan de hand van de negen ontwikkelingsstrategieën uit het vitaliteits-

model. Om de relatie te leggen met de mate van passendheid (congruentie) met leiderschapsstijl com-

bineren wij dit model met de concepten van Quinn en Lothian. Hiermee ontstaat een raamwerk waarin 

zichtbaar wordt wanneer de strategische beweging en de stijl van leiderschap bij elkaar passen. 

Het model kent vier combinaties waarin congruentie ontstaat: Ontwikkelen, Vormen, Structureren en 

Onderhouden. 
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Ontwikkelen

Denkmodel Quinn ITL-manifestatie Vitaliteitsfasen Strategische opgave

Open Systems relations-visionary I; III         II verbinding leggen 
met de klant en om-
geving: pionieren & 
revitaliseren

Passend leiderschap: extern perspectief en relatiegericht

Vormen

Denkmodel Quinn ITL-manifestatie Vitaliteitsfasen Strategische opgave

Rational Goal results-visionary II; IV         I-II focus op de markt
en de resultaten: 
groeien & hervormen

Passend leiderschap: extern perspectief en resultaatgericht

Structureren

Denkmodel Quinn ITL-manifestatie Vitaliteitsfasen Strategische opgave

Internal Process results-centred I         II; II         III stabiliteit en controle 
over risicovolle proces-
sen: stabiliseren & 
consolideren

Passend leiderschap: intern perspectief en resultaatgericht

Onderhouden

Denkmodel Quinn ITL-manifestatie Vitaliteitsfasen Strategische opgave

Human Relations relations-centred III; IV; III        IV focus op correcte en 
loyale uitvoering:  
beheren, politiseren & 
beschermen

Passend leiderschap: intern perspectief en relatiegericht
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In een figuur weergegeven leidt dit tot het volgende beeld over Strategie-leiderschapscongruentie: 

In het definiëren van de passende stijlen van leiderschap worden de dimensies van Quinn en de mani-

festaties van Lothian met elkaar gecombineerd.

Op de horizontale as wordt het perspectief van waaruit het leiderschap plaatsvindt weergegeven: het 

externe perspectief, de dynamiek van buiten naar binnen versus het interne perspectief, de stabiliteit 

van binnen naar buiten. De verticale as positioneert de oriëntatie waarop het leiderschap zich richt: 

op resultaten, doelen en producten versus op relaties, processen en verbindingen. Het model Stra-

tegische Opgave & Leiderschapsstijl onderscheidt vier passende basiscombinaties in ontwikkeling- 

strategie en leiderschapsstijl: ontwikkelen, vormen, structureren en beheren. 

Iedere benadering heeft overigens ook haar schaduwkanten. Hierbij treedt het mechanisme van het 

‘teveel van het goede’ op, zoals men bijvoorbeeld ook kan aantreffen bij de kernkwaliteiten van Ofman 

(1996). Het gaat er dan om dat de aanwezige kwaliteiten onder druk van de omstandigheden overgaan 

in een negatieve stijlvariant (de zogenoemde ‘valkuil’), waarbij voor de omgeving een mismatch zicht-

baar wordt terwijl betrokkene persisteert in het oude, eerder succesvolle gedrag.
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samenvattend 
Voor een overzicht van de gebruikte wetenschappelijke connecties (Quinn, Lothian) dient de volgende 

figuur:

Nota bene: In dit concept is het oorspronkelijke model van Quinn qua vorm deels gespiegeld opgenomen, dit om aan te sluiten bij bij de 

vormgeving van het ITL-model.
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g. Strategiestijldynamiek

In het volgen van de levenscyclus ontstaat voor organisaties een patroon van dynamische evenwich-

ten in de respectievelijke fasen, afgewisseld met transities van de ene fase naar een volgende. 

Hoewel dynamiek en tijdsduur van dit patroon in individuele gevallen sterk kunnen verschillen, is er 

-in onze aanname- sprake van een algemeen basispatroon waarin organisaties zich door de levens-

cyclus bewegen. In de verschillende stadia van dit basispatroon zijn er steeds verschillende stijlen 

van leiderschap congruent met de ontwikkeling die op dat moment gemaakt wordt c.q. moet worden. 

Hiermee ontstaat een beeld van de accenten waarmee de effectieve stijl van leiderschap voor het rea-

liseren van een strategische opgave zich door de levenscyclus van een organisatie beweegt. 

Nader uitgewerkt:

I. Pionieren
Bijna iedere nieuwe entiteit ontstaat door de intrinsieke motivatie van een ‘pionier’ (of pioniers), die 

met een emotioneel gedreven passie en geloof in het gat in de markt voor het idee of product van start 

gaat. Men heeft niets te verliezen en van alles te winnen. Alle energie gaat zitten in het overtuigen van 

de buitenwereld om die te winnen voor het product. Het managementperspectief dat hierbij hoort is 

zeer (bijna uitsluitend) extern, de oriëntatie relatiegericht en flexibel. 

I      II Stabiliseren
Wanneer de oorspronkelijk sterkten een bedreiging gaan vormen voor de verdere ontwikkeling en 

zelfs voor het voortbestaan van de pioniersorganisatie, is een objectieve en onthechte blik noodzake-

lijk om de belangrijkste risico’s onder controle te brengen.

Het geëigende managementperspectief is dan intern, op de hoofdlijnen en op de majeure risico’s voor 

de organisatie. De oriëntatie is resultaatgericht, onafhankelijk van de (vaak intensieve) relationeel-

emotionele bindingen die inmiddels zijn ontstaan.

II. Groeien
In deze fase wordt de ontwikkeling op een gerichte en gecontroleerde wijze voortgezet, waarbij de or-

ganisatie op hoofdlijnen is ingericht en toebedeeld. Het passende perspectief is nog vooral extern, de 

oriëntatie resultaatgericht en rationeel in termen van het definiëren van product/marktcombinaties 

en niches, kosten/baten-denken et cetera. 

II     III Consolideren
De logica ligt hier in het continueren en behouden van de tot dan toe geboekte resultaten, op een 

meer geplande en gecontroleerde manier. Regelmatig ontstaat deze transitie ook door druk van bui-

tenaf, door overheid, toezichthouders, banken of de moedermaatschappij. Het geschikte manage-

mentperspectief is intern, met een resultaatgerichte oriëntatie, maar meer fijnmazig en op de totale 

stabiliteit van processen gericht dan bij het stabiliseren.

III. Beheren
Wanneer het systeem eenmaal is ingericht staat een correcte uitvoering primair. Het management-

perspectief blijft intern en integratief, maar omdat het getrouw volgen van de routines min of meer 
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vanzelf tot de voorgeschreven resultaten leidt, is de geschikte managementoriëntatie nu meer relatie-

gericht op goede verhoudingen, teamwerk en de arbeidssatisfactie van de medewerkers.

III     II Revitaliseren
Wanneer een fase III klimaat teveel disfunctionele aspecten krijgt is het zaak om tijdig te revitaliseren, 

door de klant opnieuw in beeld te brengen, nieuw elan op te bouwen en het flexibel ondernemerschap 

te hervinden door de regulering en bureaucratie te verminderen. Hiervoor is een extern management-

perspectief noodzakelijk, gekoppeld aan een relatiegerichte oriëntatie om de spirit ook daadwerkelijk 

over te kunnen brengen. 

III     IV Politiseren
Wanneer de markt of omgeving zich anders of sneller ontwikkelt dan de organisatie en deze langza-

merhand buitenspel dreigt te raken kan men - expliciet of impliciet- de keuze maken om bescherming 

te zoeken voor de gevolgen hiervan. Hierbij worden de oorzaken van de teruggang als tijdelijk en 

bovenal extern vijandig verklaard, wordt gepreludeerd op het belang en de grote verdiensten van de 

organisatie en wordt het eigen falen gemaskeerd of gebagatelliseerd. De resultaatgerichte oriëntatie 

neemt hiermee verder af, het interne perspectief blijft overheersen.

IV. Beschermen
Positiebescherming, collectief of individueel vraagt een sterke oriëntatie op de relaties, met het per-

spectief op de eigen interne belangen. Openlijke conflicten moet men zien te vermijden of minstens 

diplomatiek toedekken. Een voorzichtige, loyale en functioneel defensieve houding is op zijn plaats, 

de strijd vindt vooral ondergronds plaats. De resultaatoriëntatie in termen van een doelmatige pro-

ductie of rendement is minimaal, het gaat louter om relatie en positie. 

IV     I Hervormen
Wanneer een organisatie diep in fase IV de bestaansgrond is kwijtgeraakt, is rigoureus saneren de 

enige optie. De urgentie hiertoe wordt nu niet meer toegedekt en het gaat meestal niet meer om 

overleving van de organisatie als geheel maar om de levensvatbare onderdelen. Dit vergt een stevige, 

sterk resultaatgerichte managementoriëntatie in combinatie met een extern gericht perspectief. 
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Dit basispatroon van de Strategie-stijl dynamiek is in onderstaande figuur in beeld gebracht.

Bij een analyse van de figuur Strategie-stijl dynamiek valt het volgende op: 

Grote overgangen tussen twee stadia

Bij strategische veranderingen is het lastig dat voor een overgang tussen twee stadia vaak een grote 

omslag in bedrijfsklimaat en leiderschapstijl noodzakelijk is. Fase I en fase II lijken optisch niet zover 

van elkaar te liggen, maar de transitie vergt een stevige ‘omweg’ via het Stabiliseren. Ook de verande-

ring van fase II naar fase III -en omgekeerd!- zijn complexe exercities, omdat in die transitie de gehele 

focus van het bedrijf moet verschuiven. Vanuit fase IV is in dit model maar één uitweg mogelijk, een 

rigoureus crisismanagement met een route van saneren en omvormen, die minstens een fase verder 

terug gaat dan waar men uiteindelijk uit wil komen. 

Karakteristieke pijnpunten

In de praktijk is er een aantal overgangspatronen te zien, die vaak met pijn en emotionele problemen 

gepaard gaan: 

‘Pionierspijn’: In de overgang van fase I naar fase II is het voor de pionier en geestverwanten 

moeilijk om afstand te doen van gewoonten en patronen die eerder een kracht vormden maar nu 

disfunctioneel geworden zijn. Niet zelden moeten deze personen ook zelf daadwerkelijk het veld 

ruimen. 

‘Cold business’: Na stabilisatie vanuit fase I is het klimaat in een fase II-organisatie relatief nogal 

rationeel en scherp. Zowel medewerkers als klanten die de enthousiaste pionierstijd ‘waarin alles 

kon’ hebben meegemaakt, ervaren dit vaak een kille overgang, terwijl de nieuwe gedragswijze 

vanuit een resultaatoptiek juist heel verstandig kan zijn. 
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‘Functionele bureaucratie?’ De overgang tussen fase II en fase III verloopt vaak geleidelijk en dif-

fuus; meestal weet men achteraf wel goed de overgangsmomenten te benoemen, maar tijdens het 

proces is men zich hier niet zo van bewust. Heftige discussies of reguleren en monitoren functio-

neel is en wanneer dit leidt tot ongewenste bureaucratie zijn in dit stadium karakteristiek, evenals 

de lijn-stafcontroverse. Meestal spelen in deze stellingname de persoonlijke stijl en positie een 

grote rol. 

‘Vernieuwen of verzanden’: Voor fase III-organisaties is vernieuwen vaak moeilijk, vooral wanneer 

door een monopolie of succes in het verleden een gevestigde positie is bereikt en waar men nog 

steeds op kan teren. Principes en werkmethoden zijn in de loop der tijd tot vaste waarden of dog-

ma’s geworden. Vernieuwing blijft dan vaak steken in papieren plannen, of leidt tot eindproducten 

die slechts een cosmetische variant zijn op het bestaande.

‘Erop of eronder’: In fase IV is het einde van de huidige levenscyclus in beeld. In eerste instantie 

wordt dit nog vaak ontkend of gebagatelliseerd of blijft men steken in schijnmaatregelen: een 

marktonderzoek, een interne reorganisatie of een overname. Als blijkt dat dit geen soelaas biedt 

moet er fors worden ingegrepen, meestal van hogerhand of buitenaf: veel van de zittende sleutel-

figuren zullen daarbij het veld moeten ruimen. 

Kruispunten met keuzemogelijkheid

Op een aantal momenten ontstaat in de ontwikkelingsgang van een organisatie een strategische keu-

zemogelijkheid, waar men zich echter op dat moment lang niet altijd van bewust is. Zoals de optie 

om tijdig de pioniersfase te verlaten, afscheid nemend van de kenmerken waarin men de eerdere 

successen geboekt heeft. Of om de keuze om vanuit fase II ‘verstandig’ te consolideren en de zaken 

hoogwaardig te organiseren, of juist de dierbare ondernemersmentaliteit te blijven koesteren en lo-

gische vormen van centralisatie en regulering af te wijzen. En de strategie om in fase III steeds tijdig 

te vitaliseren, de functionele bureaucratie soepel en compact te houden, de organisatie nooit te laten 

wennen aan de beroemde ‘paarse krokodillen’ van de kafkaiaanse regelgeving.

Hier onderscheidt zich het hoogwaardig strategisch leiderschap: in het vroegtijdig signaleren en on-

derkennen van dergelijke onderstromen, en het hier op effectieve wijze richting aan geven. 

h. Leiderschapseffectiviteit

De effectiviteit van leiderschap valt zo samen met het gericht kunnen realiseren van de strategische 

opgaven die het gevolg zijn van de gekozen ambities op het zakelijke vlak.

Hiervoor is het belangrijk dat mensen in leiderschapsposities de betreffende context weten te door-

gronden, zich realiseren welke rol en stijl van hen wordt gevraagd om de gewenste organisatieontwik-

keling (in dynamiek of transitie) te realiseren en in staat zijn om het eigen natuurlijke gedrag zodanig 

te calibreren en bij te sturen dat hun stijl consistent uitwerkt op de strategische doelstellingen die in 

die situatie en op dat moment aan de orde zijn. 

Dit vraagt bewust opereren, met gevoel voor de context en de ontwikkelingprocessen en met een 

scherpe, open blik op de eigen gedragsvoorkeuren. Zeker doordat leiderschap tegenwoordig steeds 

meer plaatsvindt in wisselende ‘leading coalions’, is die contextgevoeligheid en stijlflexibiliteit  

essentieel. De ‘Lion King’ is een ‘golfsurfer’ geworden.
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Methodologie

a. Aard van het onderzoek

1. Het perspectief
In het hedendaagse tijdperk lijkt er door een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen 

(maatschappelijk-economische turbulentie, nieuwe structuren en open grenzen tussen organisaties, 

de deling van rollen en verantwoordelijkheden) sprake van - de overgang naar- een nieuwe manier van 

kijken naar de besturing van organisaties, het contextuele paradigma genoemd. Hierin wordt leider-

schap bezien als een dynamisch en interactief proces, in en vanuit een organisatie die als onderdeel 

van een groter systeem met zijn omgeving acteert. 

Vanuit de systeembenadering wordt een hedendaagse organisatie bezien als een complex adaptief 

verband, dat in zijn geheel bepaalde eigenschappen vertoont die niet af te leiden zijn uit de eigen-

schappen van elk der samenstellende delen afzonderlijk. Complex adaptieve verbanden vertonen de 

volgende karakteristieke systemische kenmerken:

•  Ze zijn opgebouwd uit samenstellende delen (“componenten”) met een onderlinge 

 wisselwerking. 

•  Ze zijn niet-lineair, dus een kleine afwijking zorgt al snel voor een geheel verschillend resultaat, 

het zogeheten vlindereffect.

•  Ze vertonen emergentie, oftewel ze bezitten bepaalde eigenschappen die niet zichtbaar zijn in 

de afzonderlijke onderdelen. 

• Het zijn open systemen, en zijn dus niet in een eigenstandig evenwicht.

• Ze organiseren zichzelf, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het vormen van stabiele structuren.

•  Ze vertonen padafhankelijkheid; het gedrag van complexe systemen wordt op een willekeurig 

moment ook en vooral bepaald door de hele voorgeschiedenis. 

•  Ze vertonen attractoren (een ‘aantrekkend punt’ dat de bewegingsrichting beïnvloedt), wat wil 

zeggen dat een complex dynamisch systeem betrekkelijk onafhankelijk van de beginomstandig-

heden uiteindelijk een bepaalde toestand of aaneenschakeling van toestanden vertoont. Deze 

attractoren kunnen regelmatig, maar ook chaotisch zijn.

Het gevolg van deze karakteristieken is dat in een eigentijdse organisatie de strategische vraagstuk-

ken en bestuursopgaven vaak het karakter hebben van zogenoemde ‘wicked problems of organized 

complexity’ (Rittel & Webber, 1973): de verschillende onderdelen zijn verbonden in een onderliggende 

structuur, waarin een afwijking in één onderdeel kan worden overgedragen naar andere onderdelen, 

zodat afwijkingen groter worden, wijzigen en weerkaatsen, en het systeem een onvoorspelbaar eigen 

leven gaat leiden. Zo heeft men te maken met fenomenen als onbepaaldheid, onbegrensdheid en 

interconnectiviteit, waardoor het oplossen van één specifiek aspect allerlei moeilijk voorspelbare ef-

fecten kan creëren op andere onderdelen. Hoe meer men dergelijke vraagstukken rationeel probeert 

te beheersen, des te gecompliceerder ze worden. 

3



48

Uit het voorafgaande wordt duidelijk dat bij een onderzoek naar de effectiviteit van leiderschap in 

het contextuele paradigma terdege rekening moet worden gehouden met de natuurlijke dynamiek 

en de complexiteit van het onderzoeksthema. Bij de onderzoeksvraag ‘is het passen van een stijl van 

leiderschap bij een bepaald type ontwikkeling van invloed op het uiteindelijke resultaat?’ hebben wij 

in wezen te maken met een gelaagdheid op alle fronten, zowel op de inhoudelijke thema’s als op de 

onderzoeksmethodiek. Dit leidt tot moeilijk te beantwoorden vragen:

•  Hoe valt de ontwikkelingsgang en het type ontwikkeldynamiek van een organisatie expliciet te 

bepalen?

•  Hoe is in een tijdperk van collaborative leadership, ‘het leiderschap’ te detecteren en af te  

grenzen?

•  Wie kan neutraal beschrijven welke type(n) leiderschap in de onderzoeksperiode dominant zijn 

geweest?

• Wat is de maatlat voor organisatieresultaat, wie kan dat bepalen?

•  In hoeverre vormt een rationele reconstructie achteraf betrouwbare informatie over datgene wat 

in werkelijkheid heeft plaatsgevonden? 

•  In hoeverre zijn de bewust genomen beleidskeuzes in de onderzochte organisaties bepalend 

geweest ten opzichte van ‘hogere krachten’ in het bredere systeem? Met andere woorden, heeft 

het leiderschap überhaupt wel invloed (gehad)?

2. Exploratief onderzoek
Zoals reeds eerder gezegd is het onderzoeksthema, de relatie tussen leiderschapsstijl en strategische 

opgave, nog weinig ontgonnen. Dit betekent dat ons onderzoek exploratief van aard is. Aan de hand 

van het door ons ontwikkelde conceptueel model verrichten wij een scan op een overzichtelijk aantal 

cases, met als doel om meer inzicht te verkrijgen in het thema leiderschapsstijl in relatie tot strategi-

sche ontwikkeling.

 Over de sleutelvariabelen van het onderzoek - het type strategische ontwikkeling, het type leider-

schapsstijl en het resultaat van de strategische ambities - zijn geen systematische databases met 

gestructureerde en geobjectiveerde informatie voorhanden, waardoor dataverzameling op afstand 

niet mogelijk is. Ook in die zin is het onderzoek explorerend, in het zoeken naar mogelijke methoden 

en informatiebronnen om het onderzoek te systematiseren en te objectiveren. 

3. Methodiek
In een beschouwing met als titel ‘A hale farewell: The state of leadership research’ (2011) geeft  

Michael Mumford, de vertrekkende editor van The Leadership Quarterly ( “the A-journal in the field 

of leadership research”) een overzicht van de meest gehanteerde onderzoeksmethoden in het leider-

schapsonderzoek: surveys, field investigations, experiments, historiometric en qualitative studies. 

Hij constateert dat elk van deze methoden zijn specifieke beperkingen kent. Geen enkele methode of 

studie is perfect. Als belangrijke trend ziet hij de multi-study, multi-method benadering, waarin meer-

dere onderzoeksmethoden met elkaar worden gecombineerd. 

In de voorliggende empirische toets combineren wij eveneens enkele onderzoeksmethoden, zoals de 

kwalitatieve invalshoek met interviews , het gebruik van historiemetrisch materiaal en een bestaande 

vragenlijst voor persoonlijke stijlvoorkeuren. Dit alles in een eenvoudige en basale vorm; als een eer-

ste empirische toets en toepassing van het conceptueel model. 
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In het boek Case Study Research: Design and Methods (4th edition, 2009) geeft R.K. Yin een gron-

dig overzicht van de case-studie als wetenschappelijke methode van onderzoek. Volgens Yin is de 

case-studie voor de sociale wetenschappen een geheel volwaardige onderzoeksmethode, naast 

andere benaderingen als surveys, experimenten, archiefonderzoek en historische studies. Wel 

kent de case-studie methode enkele kenmerkende kwetsbaarheden, die een bewuste en gecon-

troleerde toepassing noodzakelijk maken: de methodische zuiverheid vereist een goed beschre-

ven systematische werkprocedure, de beperkte basis voor generaliseerbaarheid vraagt om een 

analytisch afgebakende vraag of een multiple case benadering, de initiële bewerkelijkheid van de 

methode maakt een intelligent en effectief onderzoeksontwerp noodzakelijk en de mate waarin 

op een directe manier causale verbanden kunnen worden aangetoond is beperkt. Als het belang-

rijkste aspect voor een goede case-studie noemt Yin evenwel de kwaliteit van de onderzoeker.  

4. Case-studies
Het empirisch onderzoek omvat in totaal vijf casussen. Vijf organisaties, elk met hun eigen achter-

grond en dynamiek.

Bij elkaar vormt dit een verzameling van vijf instrumentele case-studies. Stake (2005) maakt een on-

derscheid in intrinsieke en instrumentele case-studies. Van een instrumentele case-studie is sprake 

”if a particular case is examined mainly to provide insight to an issue or withdraw a generalization. 

The case itself is of secondary interest, it plays a supportive role and it facilitates our understanding 

of something else.” Elke casus heeft zijn eigen unieke en complexe karakter, en elke casus is meer-

voudig: er zijn verschillende percepties, verschillende verhalen, verschillende interpretaties. Bezien 

vanuit een sociaal constructivistisch perspectief produceert iedere actor zijn eigen werkelijkheden in 

en rondom de casus.

In het verzamelen, opslaan en interpreteren van de kwalitatieve onderzoeksinformatie uit de gesprek-

ken hebben wij daarnaast te maken met het fenomeen van de ’gelaagde werkelijkheid’: het gegeven 

dat sommige zaken en processen zich onttrekken aan het zicht van sommige toeschouwers en som-

mige actoren (De Ruijter 2000). In de gesprekken over de onderzoeksthematiek betekent dit dat de 

onderzoekers rekening moesten houden met het gegeven dat niet iedere actor hetzelfde weet, laat 

staan evenveel. 

In het empirisch onderzoek is op veel verschillende manieren getracht om zorgvuldigheid te betrach-

ten in het interpreteren en concluderen op basis van de ingewonnen informatie. 

Een belangrijk methodologisch hulpmiddel daarbij is triangulering, het combineren van verschillende 

methoden, onderzoekers, databronnen en/of theoretische perspectieven in het onderzoeksproces, 

teneinde de diepgang, consistentie en robuustheid van de interpretaties te vergroten. In de recente 

methodologische literatuur wordt triangulering niet meer alleen beschouwd als een strategie voor 

validering, maar vooral ook als een verzameling van benaderingen om eenzijdigheid en enkelvoudig-

heid in het onderzoeksproces zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (zie Verweij, 2011). Flick 

(2006) vat dit 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 indivi-

dual method. [….]. Triangulation may be used as an approach for further grounding the knowledge 

obtained with qualitative methods. Grounding does not mean to assess results but to systematically 
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extend and complete the possibilities of knowledge reproduction.”

Denzin (1989) onderscheidt vier typen triangulering: data triangulation, investigator triangulation, 

theory triangulation en methodological triangulation. Het type dat wij in het empirisch onderzoek 

hebben toegepast is methodologische triangulering, hetgeen omschreven kan worden als het han-

teren van meerdere onderzoeksmethoden en het vergelijken van de resultaten van die verschillende 

methoden in het kader van het interpreteren van een empirisch verschijnsel. Het achterliggende idee 

is dat iedere methode van dataverzameling inherente vertekeningen heeft; bij een combinatie van 

verschillende methoden neemt de kwetsbaarheid van het onderzoeksproces af en de geloofwaar-

digheid van de interpretaties toe. In drie van de vijf gepubliceerde case-studies (Toezichthoudende 

Dienst, Verpleeghuis VOG en Ziekenhuis ARZ) is eveneens gebruik gemaakt van investigator triangu-

lering, door met beide onderzoekers als interviewers te werken die zowel gezamenlijk als apart de 

gesprekken voerden. De gesprekken zijn steeds integraal met behulp van een dictafoon opgenomen 

en gedocumenteerd. 

b. Onderzoeksaanpak

1. Real life casuistiek
Alle onderzoekscases zijn bestaande organisaties die voor dit onderzoek hun ontwikkelingsgang heb-

ben willen delen en bereid zijn geweest om hun tijd, informatie maar vooral ook hun vertrouwen 

hiervoor aan ons te geven. Vanwege deze vertrouwelijkheid worden de onderzoeksresultaten geano-

nimiseerd weergegeven.

In de steekproef bevinden zich twee publieke organisaties: een landelijk toezichthouder, een sha-

red service center van een regionale bestuurslaag en drie organisaties uit de gezondheidszorg: een 

ziekenhuis, een verpleeghuis en een farmaceutisch bedrijf. De omvang van de organisaties varieert 

tussen de vijftig en vijfhonderd medewerkers.

2. Diachroon perspectief
De onderzochte organisaties zijn longitudinaal in beeld gebracht, ofwel hun ontwikkelingsgang is over 

een periode van meerdere jaren gereconstrueerd. Omdat de reconstructie achteraf plaatsvindt is er in 

het onderzoek sprake van een diachronische (‘door de tijd’) analyse. Als beginpunt van onderzoek is 

per casus gekozen voor een belangrijk sleutelmoment. In één casus was dit het moment van oprich-

ting, in andere gevallen de binnenkomst van een nieuwe leiding, soms in combinatie met een crisis en 

een hervormingsoperatie. De lengte van de onderzochte periode varieert van zeven tot tien jaar. 

3. Participatieve interventies
Onderdeel van het onderzoek is de participatieve interventie. Door het rechtstreeks binnentre-

den is het systeem is de binnenkomst van een onderzoeker al een interventie op zich. Wij zijn als  

onderzoekers ervaren organisatiekundigen met een interpretatief vermogen dat door een langjarige 

beroepspraktijk is opgebouwd. Tijdens de interviews ontwikkelde zich vaak een duidelijke reflectie 

bij de gesprekspartners, deels door het ophalen van herinneringen, maar ook door het feit dat de 

vraagstellingen met bepaalde modellen werden gestructureerd die bij hen tot nadere inzichten leiden. 

Doordat na de verwerking van de gespreksresultaten nog één of meerdere keren over de bevindingen 

en conclusies het gesprek werd aangegaan, ontstond bij deze organisaties een gezamenlijke taal en 

manier van kijken over de ontwikkelingsgang en de impact van het leiderschap daarop. Vaak leidde 



51

de analyse vanuit het verleden tot een agenda voor de toekomst: ’wat moeten we nu (anders) gaan 

doen?’

In de gesprekken is ervoor gekozen om de visie van de respondenten op de onderzoeksthema’s in 

eerste instantie door hen zelf te laten verwoorden. Er is zo allereerst gebruik gemaakt van de eigen 

perceptie en de eigen taal van de participanten. Het gaat er daarbij om de subjectiviteit van de on-

derzochten tot zijn recht te laten komen. Door per casus een brede groep respondenten te bevragen 

wordt het totaalbeeld verbreed, aangevuld en gecorrigeerd voor individuele of eenzijdige perceptie. 

Dit beeld is vervolgens gerelateerd aan het conceptueel model van de onderzoeker. Op deze ma-

nier wordt ook intersubjectiviteit conform het sociaal constructivistisch perspectief gerealiseerd (zie  

Kunneman 1986).

4. Dilemma’s en onzekerheden
Zonder overdrijving valt te stellen dat de leiderschapsopgaven in de onderzochte casuïstiek in be-

langrijke mate te kenschetsen zijn als ‘wicked problems of organized complexity’. Dat betekent dat de 

bestuurders in kwestie te maken hebben gehad met complexiteit en ambiguïteit, en met onbepaald-

heid en onzekerheden in de besturingskeuzes die zij hebben gemaakt. Men weet dus nooit of men de 

beste keuze heeft gemaakt en of het achteraf niet heel anders (c.q. beter) had gelopen als men andere 

beslissingen had genomen. Ook als onderzoeker hebben wij hiermee te maken. Wij kunnen -in zekere 

mate- de ontwikkeling volgen zoals die zich daadwerkelijk heeft voortgedaan, niet de ontwikkelings-

gang die de organisatie had kunnen maken als…… (in casu: ‘what, if’)

In iedere casus zijn momenten te vinden die als een zeker kruispunt op de route gezien kunnen wor-

den. Deze dienen zich vaak aan als een dilemma (een weerbarstig probleem met enkele of-of-keuzen 

die elk hun voor- en nadelen hebben, zonder dat een optimaal resultaat bereikt kan worden) met veel 

onzekerheden (i.c. onbekende en onbeheersbare gevolgen). Per casus is een aantal van de meest 

sprekende dilemma’s en onzekerheden weergegeven die, ook in de reflectie achteraf, de momenten 

van de meeste twijfel hebben opgeroepen. 

5. De selectie van de cases 
In de case-selectie is bewust niet gezocht naar succes-verhalen, maar juist naar casuïstiek waarin de 

weerbarstigheid van strategische ontwikkeling te zien zou zijn en waarin wij daaromtrent ook leer-

zame crises vermoedden. Dankzij onze beroepsnetwerken is ons inzicht in dergelijke potentiële casu-

istiek betrekkelijk groot.

Het is desalniettemin opvallend hoe vaak organisaties die benaderd werden om mee te doen aan het 

onderzoek eerst welwillend en enthousiast reageerden op de relevantie van het onderwerp, maar in 

tweede instantie hun medewerking introkken omdat men de mogelijke onrust die het onderzoek bij 

hen zou kunnen veroorzaken toch liever niet aanwilde. Vaak kwam deze beslissing als opdracht van 

de zijde van het toezichthoudend bestuur of de commissarissen. Op deze gronden is in de beginfase 

van het onderzoek zeker de helft van de benaderde casuïstiek uit de groep afgevallen. Vervolgens is 

na een eerste testfase één casus uit de steekproef verwijderd, omdat in deze -vrij grote en complexe- 

organisatie, mede door de hiërarchische afstand een sterk diffuus beeld bleek te bestaan over de 

samenstelling van de leading coalition, waardoor het niet goed mogelijk was om op een eenduidige 

manier de stijl van leiderschap te typeren.
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Tot slot is na de afronding van het onderzoek voor één casus de toestemming tot publicatie ingetrok-

ken, dit op grond van spanning en gevoeligheden in de context. Zo is de onderzoeksgroep noodge-

dwongen teruggebracht naar vijf case-studies.

Het is duidelijk dat een analyse van de leiderschapsstijl in relatie tot de strategische ontwikkeling een 

bepaalde reuring met zich mee kan brengen die, in een aantal gevallen ook begrijpelijk en legitiem, 

in bedrijfspolitiek opzicht minder gewenst is. Men vindt dan dat de doos van Pandora maar beter 

gesloten kan blijven.

c. Werkwijze: zes analyseniveaus 

Het is een stevige methodologische uitdaging om een goed onderzoeksconcept te ontwikkelen voor 

de toepassing en toetsing van het conceptueel model. Om de aard en contextualiteit van het onder-

zoeksthema recht te doen is een enkelvoudige meetexercitie hiervoor te oppervlakkig. 

Teneinde de complexiteit, de dynamiek en de ambiguïteit van de thematiek goed te kunnen hanteren, 

is ervoor gekozen om bij het bestuderen van de casussen de informatie op verschillende niveaus 

te verzamelen. Hierbij is zowel de formele als de informele informatie in kaart gebracht en is een 

spectrum van verschillende bronnen benut, zodat de verschillende informanten en informatieniveaus 

elkaar kunnen aanvullen en zonodig corrigeren. 

Aangezien de organisatie wordt beschouwd vanuit de systeembenadering, zijn bij het karakterise-

ren van de ontwikkelingsdynamiek en het waarderen van de resultaten zowel interne bronnen als 

respondenten van buitenaf geraadpleegd. In het beschrijven en analyseren van de stijl van leiding is 

gesproken met sleutelpersonen die in enigerlei vorm deel uitmaakten van de ‘leading coalition’, maar 

ook met participanten die het acteren daarvan meer van buitenaf hebben waargenomen en ervaren, 

bijvoorbeeld als medewerker, als opdrachtgever of als ketenpartner in een andere vorm. Zo ontstaat 

op alle sleutelvariabelen een beeld van binnenuit en van buitenaf.

De informatie is verzameld op zes analyseniveaus die in een vaste volgorde zijn toegepast, waarbij 

iedere volgende stap voortbouwt op de voorafgaande niveaus. 

1. Beschrijven  de formele ontwikkelingsgang zoals vastgelegd in de -min of meer- officiële 

informatiebronnen zoals rapporten, jaarverslagen en visiedocumenten;

2. Beleven  het beeld van de ontwikkelingsgang en van het leiderschap zoals dat in ge-

sprekken met de onderzoeker reproducerend wordt ervaren en beleefd door 

de participanten, in hun eigen taal en referentiekader; het gaat daarbij om 

zelfperceptie en zelfverwoording;

3. Spiegelen  de toepassing van de onderzoeksmodellen voor ontwikkelingsdynamiek en 

leiderschapsstijl op de casus, die wordt verricht door de respondenten tij-

dens een gesprek met de onderzoeker;

4. Analyseren  bureau-analyse van alle gesprekken en informatiebronnen door de onder-

zoeker, hiermee komend tot een totaalbeeld omtrent de casus;
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5. Confronteren  het delen van het totaalbeeld door de onderzoeker met een aantal sleutel-

personen uit de onderzoekscasus, inclusief de bespreking van de dilemma’s 

en onzekerheden;

6. Evalueren  de gevolgen die deze interventie heeft opgeleverd, inclusief een verdere 

doorkijk naar de toekomst. 

d. Onderzoeksmethodiek

1. Sleutelvariabelen
Het onderzoek kent in essentie drie sleutelvariabelen:

• Type organisatieontwikkeling

• Stijl van leiderschap

• Resultaat 

Voor het analyseren van deze sleutelvariabelen zijn op de informatieniveaus ‘beschrijven’, ‘beleven’ 

en ‘spiegelen’ verschillende bronnen gebruikt. De voor de analyse gebruikte onderzoeksmodellen 

worden onderstaand nader omschreven.

a. Type organisatieontwikkeling 

Voor het typeren van de organisatieontwikkeling is allereerst gebruik gemaakt van de formele infor-

matiebronnen die voor de casus beschikbaar zijn, zoals rapporten, verslagen en strategische notities. 

Dit vormt het materiaal voor het eerste niveau van analyse, ‘beschrijven’. Op het tweede niveau ‘be-

leven’ is de respondenten gevraagd om hun beeld en ervaringen van de ontwikkelingsgang in hun 

eigen termen te beschrijven. Op het derde niveau van analyse (‘spiegelen’), is gebruik gemaakt van de 

modellen Vitaliteit & Bedrijfsklimaat en de Strategieën voor Organisatieontwikkeling uit de artikelen 

van Peters (2003 & 2004). De respondenten is gevraagd om hun beeld van de ontwikkelingsdynamiek 

van de onderzochte organisatie te typeren in termen van deze modellen.
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Stijl van leiderschap

Bij het kenschetsen van de stijl van leiderschap is op het tweede niveau van informatieverzameling 

(‘beleven’) aan de respondenten gevraagd om de leading coalition te beschrijven, zowel in termen 

van door welke personen deze coalitie gedurende de onderzoeksperiode werd gevormd, als in wat 

voor een waargenomen of ervaren stijl de leading coalition heeft geopereerd. Op het derde niveau van 

informatie, ‘spiegelen’, is de gesprekspartners verzocht om hun typering te formuleren in termen van 

het model Strategische Opgave & Leiderschapstijl . Respondenten is gevraagd om hun typering zowel 

verbaal te omschrijven als deze figuratief in het schema in te tekenen.
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Daarnaast is gebruik gemaakt van de Insights Discovery Full Circle Evaluator. Deze vragenlijst is geli-

eerd aan de onderliggende systematiek van Insights Transformational Leadership. De lijst bestaat uit 

een tiental items waarmee door middel van een gecombineerd ipsatieve/normatieve rangordening 

van woordparen, een voorkeursstijl in het gedrag gekarakteriseerd wordt.

Insights Discovery

Deze stijlkarakteristiek wordt weergegeven in vier kleuren:

Rood: wilskrachtig, prestatiegericht, veeleisend, vastberaden, doelbewust;

Geel: dynamisch, enthousiast, overtuigend, expressief, optimistisch;

Groen: zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen, geduldig;

Blauw: voorzichtig, nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd, objectief.

Elke van deze kleuren is geassocieerd met een voorkeursstijl in het gedrag. Hoe hoger een specifieke 

kleur scoort, des te meer deze stijl wordt vertoond en omgekeerd, hoe lager een kleur scoort, des te 

minder die stijl als voorkeur wordt waargenomen. 

Strategische 
opgave & leider
schapsstijl

Structureren

Resultaatgericht

Vormen

Onderhouden Ontwikkelen

Extern 
perspectief

Intern 
perspectief

Relatiegericht



56

De resultaten van deze meting worden weergegeven in een cirkelvormige figuur, het zogenoemde 

Insightswiel:

In het empirisch onderzoek is deze lijst gebruikt als parallelmeting voor de typering van het leider-

schapsgedrag, zoals dat door de betrokken respondent ervaren wordt.

Dit betekent dat de stijl van leiderschap via drie manieren wordt gespiegeld: verbaal en figuratief in 

het model en met de Insights Full Circle vragenlijst.

b. Resultaat

De kernvariabele in het onderzoeksmodel is het uiteindelijke resultaat van de strategische ontwikke-

ling in termen van organisatie-effectiviteit. Het operationaliseren en meten van succes of resultaat van 

organisatieontwikkeling, blijkt methodologisch een lastig en relatief weinig ontgonnen terrein. 

Bij gebrek hieraan benutten wij in dit onderzoek een relatief pragmatische methode voor het meten 

van het resultaat. Op het eerste niveau van informatieverzameling (‘beschrijven’) wordt per casus 

gekeken naar de resultaatfactoren in de formele informatiebronnen, zoals jaarverslagen en andere 

verantwoordingsdocumenten. Op het tweede niveau ‘beleven’, wordt de respondenten gevraagd naar 

hun opinie over de mate waarin de geambieerde doelen in de praktijk zijn gerealiseerd, dit zowel op 

output (het resultaat op meetbare indicatoren bijvoorbeeld omzet en rendement, organisatieomvang 

en groei, klantwaarde en klanttevredenheid, medewerkerswaarde en medewerkerstevredenheid ) als 

op outcome (het resultaat op ‘soft data’ als maatschappelijke impact, sfeer, samenwerking, vernieu-

wingskracht). Hierbij wordt tevens expliciet gevraagd naar de concrete indicatoren en bewijzen van 

- hun perceptie over- deze resultaten. 

2. Keuze voor de casuistiek
Voor de casuïstiek is gezocht naar een set van vergelijkbare organisaties die in min of meer  

gelijksoortige omstandigheden acteren. Gekozen is voor kennisintensieve organisaties binnen de 

publiek-maatschappelijke sector, die acteren in een complexe context: een landelijk toezichthou-

der, een shared service center van een regionale bestuurslaag en drie instellingen uit de zorg.  

Als cases zijn deze exemplarisch, maar zij staan met elkaar wel model voor een bepaalde klasse. 

Het Insightswiel
© copyright
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In alle gevallen gaat het om organisaties die: 

• acteren in een dynamische omgeving met veel publieke en private partijen,

• beschikken over een zelfstandige taakstelling met een ruime uitvoeringsautonomie,

• qua primair proces sterk afhankelijk zijn van de expertise van professionele medewerkers,

• opereren in een complexe, meervoudige marktsituatie,

• aan forse veranderingen blootstaan, mede door turbulentie in de omgeving, 

•  expliciete strategische ambities hebben geformuleerd, waarvan de (al dan niet) geboekte resul-

taten goed zichtbaar zijn,

•  beschikken over een overzichtelijke omvang, zodat het gedrag aan de ‘top’ direct invloed heeft 

op de operationele kern.

De onderzoeksperiode van de diachronische analyse bedraagt zeven tot tien jaar.

3. Gegevensverzameling
• Multi-actor perspectief

Om een goede dekking en spreiding van de informatieverzameling te realiseren, is per casus ge-

kozen voor een 360 graden multi-actor perspectief, door een ruime groep respondenten te vormen 

met een hoge diversiteit. Het aantal respondenten varieert van vijf tot twaalf per case, met een 

gemiddelde van tien. Hierin zijn zowel de binnenkant van de organisatie als de buitenkant expliciet 

vertegenwoordigd. 

Aangezien één van de sleutelvariabelen de stijl en de effectiviteit van de leading coalition betreft, is 

bij het samenstellen van de respondentengroep steeds gezorgd voor een goede spreiding rondom het 

leidinggevend systeem en zijn zowel medewerkers, collega-bestuurders, toezichthouders, opdracht-

gevers en externe stakeholders in de steekproeven vertegenwoordigd. 

• Interviewstructuur

Zoals onder Werkwijze omschreven, is de informatie verzameld op meerdere niveaus.

Hiervan hebben het tweede niveau ‘beleven’ en het derde niveau ‘spiegelen’ plaatsgevonden in een 

persoonlijk onderhoud met één of twee onderzoekers. Dit gesprek is, na toestemming van de betrok-

kene, met een dictafoon opgenomen en achteraf uitgewerkt. 

Voor het tweede niveau ‘beleven’ is een gespreksprotocol opgesteld in de vorm van een 

semi-gestructureerd interview. 

Het gespreksprotocol daarbij luidt als volgt:
• Uw beeld van de startsituatie (benoemen);

•  Uw beeld van de ontwikkelingsgang die de organisatie vanaf het startpunt van onderzoek tot aan  

nu heeft doorgemaakt en de dynamiek die dat met zich heeft meegebracht;

•  Uw beeld van de strategische ambities die indertijd -expliciet of impliciet- voor de organisatie zijn 

geformuleerd;

• De mate waarin deze al dan niet zijn gerealiseerd en volgens welke resultaatsindicatoren; 

• Wie volgens u in die periode de leading coalition heeft gevormd;

• Uw karakteristiek van de stijl waarmee deze heeft geacteerd;

•  Uw beeld van het effect dat het leiderschap heeft gehad op het al dan niet bereiken van 

 de resultaten.
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Bij het derde niveau ‘spiegelen’ is de gespreksstructuur bepaald door de onderzoeksmodellen. 

Voor de sleutelbegrippen van deze modellen zijn de volgende definities gebruikt:

• Strategie   Het geheel van doelen en doelstellingen, en het beleid c.q.  

de plannen om die te bereiken.

• Bedrijfsklimaat  De manier van werken, samenwerken, omgaan met de omgeving  

en reageren op veranderingen.

• Ontwikkeldynamiek  De impact van de strategie voor gewenste/noodzakelijke  

veranderingen in het bedrijfsklimaat.

• Leading coalition  De persoon of personen die in de praktijk de leiding over  

organisatie voeren en de gang van zaken bepalen.

• Extern perspectief Van buiten naar binnen; gericht op het creëren van dynamiek.

• Intern perspectief Van binnen naar buiten; gericht op het creëren van stabiliteit.

• Relatiegericht Gericht op menselijke processen, relaties en verbindingen.

• Resultaatgericht Gericht op doelen, resultaten en opbrengsten.

e. Leiderschap in de zorg

In de onderzoeksgroep zijn drie casussen opgenomen van organisaties uit de gezondheidszorg.

Veel instellingen in de zorg zijn ooit ontstaan vanuit particulier initiatief. Religie en caritas speelden 

hierbij een belangrijke rol. Het waren veelal kleine organisaties voor opvang en behandeling van 

mensen met gezondheidsproblemen en/of mensen die behoefte hebben aan (para-) medische zorg. 

Inmiddels is dit ontstaanskarakter van de zorginstellingen op de achtergrond geraakt. In Nederland 

werd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse verzorgingsstaat geleidelijk uitgebouwd 

en daarmee ook de invloed van de overheid. Thans zijn ziekenhuizen en verpleeghuizen vaak juridisch 

gezien nog wel private ondernemingen, maar sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn ze steeds meer 

ingebed in een publiekelijk gereguleerd systeem van gezondheidszorg. Door de grondwettelijke taak 

om maatregelen te nemen ten behoeve van de volksgezondheid, is er van overheidswege een arse-

naal aan wet- en regelgeving ontstaan met als belangrijkste kenmerken kwaliteit, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de zorg voor iedere burger en bezoeker van Nederland. Daarmee werd bereikt dat 

vrijwel overal in Nederland op relatief korte afstand zorg bereikbaar is.

Behalve financieel en facilitair voorziend is de overheid vervolgens ook steeds verder kwalitatief en 

financieel regulerend gaan optreden. 

Als we cijfermatig kijken naar de ontwikkelingen in de sector zorg, kan worden vastgesteld dat deze 

sector de afgelopen jaren veel ingrepen vanuit de overheid kent. Deze ingrepen zijn voornamelijk ge-

richt op de bekostigingsproblematiek. Onderstaande tabel illustreert de toegenomen kosten van de 

zorg, zonder ingrijpen van de overheid en de gevolgen van een toename door vergrijzing.
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Bron: CBS

* = Pas op: vanaf 2000 is de opgave in Euro’s

De aanscherping van wet- en regelgeving en de bekostigingsproblematiek veroorzaken een veran-

dering in de aansturing van zorgorganisaties. Twee ontwikkelingen in het bijzonder zijn hierbij door-

slaggevend. Allereerst is er de toenemende marktontwikkeling. Met de nota ‘Vraag aan bod’1 werd 

door de overheid een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd om de marktwerking in de zorgsector te 

introduceren en stimuleren. Daarmee zagen de zorginstellingen zich tot taak gesteld om ondernemin-

gen te worden die afhankelijk werden van én daarmee ook moesten inspelen op de marktvraag. Ze 

moesten zich daarbij gaan richten op een externe en dynamische omgeving. De gereguleerde markt-

werking zorgde er tevens voor dat de geleverde zorg achteraf wordt afgerekend en men niet meer 

vooraf beschikt over een budget voor een geheel jaar. Weliswaar werden daarbij grotendeels de tarie-

ven/prijzen vrijgegeven, maar zowel de verzekerden als de verzekeraars mogen zelf kiezen naar wie 

zij toegaan. Dit gaf zowel in de eerste als in de tweede lijn een sterke verandering in de stabiliteit van 

de zorginstelling. Het geld moet door zorginstellingen verdiend worden uit de gedeclareerde DBC’s2. 

Dit vereist een zeer nauwkeurige (arbeidsintensieve) administratie en het op juiste wijze bijhouden 

van de uitgevoerde verrichtingen. Ook de bekostiging en de reserveringen voor onderhoud en (ver-) 

nieuwbouw moeten anders plaatsvinden. Zo worden de middelen voor nieuwbouw niet meer ver-

worven vanuit een recht bij de overheid, maar moeten zij op de commerciële kapitaalmarkt worden 

verkregen, waarbij (óók) de zorginstellingen moeten voldoen aan criteria die normaal gehanteerd 

worden voor bedrijven in de marktsector.

Een consequentie hiervan is de tweede ontwikkeling, de toenemende verantwoordingsplicht. De extra 

werkbelasting, inherent aan deze (papieren) keten van verslaglegging en verantwoording, met als 

gevolg dat de managers veel verder van de directe zorg kwamen te staan.

Wil een zorginstelling deze ontwikkelingen in de zorg, ingezet door maatregelen van de overheid, 

overleven dan vereist dit een fundamentele verandering in bedrijfsvoering en bedrijfsinrichting. De 

traditionele bestuurder van de zorginstellingen was vroeger meer gericht op beheer en verdeling van 

gelden binnen de organisatie. De wijze van omgaan met geldstromen (de financiële interne adminis-

tratie) en ook de verantwoording naar toezichthouders en maatschappij werden gekenmerkt door het 

begrip “kostenverantwoordelijkheid”. Voor zover het een product betreft waren de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de zorg belangrijker dan het feitelijke resultaat (in kwalitatieve en financiële 

zin) van de geleverde prestatie van de organisatie. Ook speelde het collectiviteitsprincipe hierbij een 

belangrijke rol, met weinig zeggenschap en inbreng van het individu. De zorg zelf was niet geïndivi-

dualiseerd. Bestuurders en toezichthouders waren vroeger vooral goede rentmeesters, gekenmerkt 

Kerncijfers zorg, 19982009

1998 2000* 2007 2009

mln gld mln euro mln euro mln euro

Uitgaven / Kosten

Uitgaven aan gezondheidszorg 51.450 26.575 43.138 48.602

Uitgaven aan welzijnszorg 26.949 14.241 28.183 32.106

1 VWS, 2011

2 Diagnose Behandeling Combinatie
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door hun brede maatschappelijke en bestuurlijke netwerk. Dit netwerk werd strategisch noodzakelijk 

geacht voor de garantie van de lange termijn continuïteit van de zorginstelling. Rekenschap naar de 

maatschappij en verantwoording achteraf, alsmede van overheidswege geregelde financiering voor 

nieuwbouw en bekostiging van financiering, zijn uitingen van het oude stelsel. ”Het karakter van de 

zorgorganisatie werd gekenmerkt door het sterk intern gericht zijn op zorgvuldig beheer van publieke 

middelen, waarbij de kernkwaliteit van het bestuur en de toezichthouders was gericht op het bewust 

en uiterst zorgvuldig omgaan met deze maatschappelijk verantwoordelijke taak”. Nu gaat het om 

kosteneffectiviteit en profilering of ‘branding’.

Aan de bestuurstafel4 komen onderwerpen aan bod als financieel risicomanagement, compliance,  

financieel economisch bedrijfsresultaat en duurzaamheid van de onderneming in een gereguleer-

de marktgestuurde omgeving. Het voortbestaan van de zorginstelling wordt nu bepaald door het  

behaalde resultaat in kwalitatieve en financiële zin. Deze herpositionering heeft consequenties voor 

zittijden en samenstelling van het bestuur.

Een voorbeeld van veranderend besturen

Als voorbeeld geldt het Slotervaartziekenhuis, geopend in 1976. Als gemeentelijk ziekenhuis kreeg 

het een aantal specifieke opdrachten mee. Zo moest het in het bijzondere aandacht besteden aan 

bejaarden, chronisch zieken en armlastigen. Tevens moest het ziekenhuis een belangrijk opleidings-

ziekenhuis zijn voor artsen, medisch specialisten, verloskundigen, verpleegkundigen en paramedici. 

Door deze specifieke opdracht, de trend van de terugtredende overheid en de vraagstelling of het  

exploiteren van een ziekenhuis wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid moest zijn, maakte dat 

het Slotervaartziekenhuis is een moeilijke positie kwam te zitten. In 1997 hield het gemeentelijk  

Slotervaartziekenhuis op te bestaan en werd het de stichting Slotervaartziekenhuis. Ook toen bleef 

de last van de financiële problemen voelbaar. Het opstapelen van de financiële problemen en een 

belastingschuld veroorzaakte het dreigende faillissement van het ziekenhuis. Dit kon voorkomen 

worden doordat particuliere investeringsmaatschappij Meromi Holding BV een bod uitbracht op het  

ziekenhuis en daarmee eigenaar van het Slotervaartziekenhuis werd. Het management en de wijze 

van aansturing werd aangepast, een verzakelijking werd doorgevoerd en het ziekenhuis bestaat nu 

nog steeds, is een besloten vennootschap en kent in 2010 financiële positieve resultaten.

Huidig beeld van de besturen

Het overkoepelend orgaan NVTZ3 geeft aan dat anno 2009 de gemiddelde zittingsduur van een  

bestuurder in de zorg 2,8 jaar is. Eind 2009 ontstonden er meer dan 40 voortijdige vacatures in Raden 

van Bestuur van grote zorginstellingen4. In vergelijking met de jaren daarvoor is dit aantal uitzonderlijk 

hoog. De vraag is of dit vacatureverloop samenhangt met de fundamentele veranderingen die de over-

heid vanaf 2005 systematisch heeft doorgevoerd. Is er een nieuw klimaat en context ontstaan in deze  

sector? En zo ja, is het vacatureverloop dan verklaarbaar vanuit een nieuw profiel van de bestuurder 

die deze fundamentele verandering vergt? En (hoe) weet de traditionele bestuurder deze vertaalslag 

dan te maken als het gaat om zijn persoonskenmerken en technieken? En besluitend: zijn de besturen 

en de Raden van Toezicht in de Zorg wel goed voorbereid geweest op deze kanteling van ‘kosten-

verantwoordelijkheid’ naar ‘resultaatgerichtheid’? Ligt hier niet een van de oorzaken van de grote 

hoeveelheid voortijdige vacatures van bestuurders in de gezondheidszorg? Deze vraag was van door-

slaggevende betekenis bij de keuze van de casussen uit de zorg.

3 Nederlandse Vereniging van Toezichthouders

4 Besturen in de zorg vereist een andere ‘toolkit’.  Column dr. Sjoerd de Blok, 2010.
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Casus:  
de Toezichthoudende Dienst

Preambule en achtergrondinformatie
Werkwijze: zes analyseniveaus
Informatiebronnen

1. Beschrijven
 Periode 2000 - 2003 Formele positionering

  Situatieschets

  Ambitie en doelstellingen

  Organisatie

 

 Periode 2004 - 2008 Veranderprogramma

  Organisatie

  Werkwijze

 Periode 2009 - 2010 Ambitie voor 2009 en 2010

  Visie op de sturing

  Ontwikkelplannen

2. Beleven
 van Binnen naar Buiten
  Beeld van de startsituatie

  De ontwikkelingsgang

  Strategische ambities

  Beeld van de resultaten

  Beeld van de leading coalition

  Stijl van leiderschap

  Effecten van het leiderschap

 van Buiten naar Binnen
  Strategische ambities

  De ontwikkelingsgang

  De resultaten

  De leading coalition

  Stijl van leiderschap

  

4
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3. Spiegelen
 Startpunt 2002: de beschermfase
 Hervormen en pionieren 2002 - 2003
 Stabiliseren en groeien 2004 - 2008
 Consolideren (deels) en beheren 2009 - 2010
 Resultaten
 Leiderschapstypologie
 

4. Analyseren

5. Confronteren

6. Evalueren

Preambule

Den Haag, zomer 2002

“Denk je werkelijk dat je dit aankunt”? vroeg de secretaris-generaal indringend aan de frêle blonde vrouw tegenover hem. 

“Het is echt een hele lastige klus hoor”.

Onderwerp van gesprek was de functie van hoofddirecteur bij de toezichthoudende dienst op een van zijn lastigste  

beleidsterreinen. Vanouds een wat vergeten gebied met een uitvoerende sector waarin goede wil en amateurisme lang 

hand in hand hebben opgetrokken. Maar nu sterk in de maatschappelijke en politieke belangstelling, met een bewindsper-

soon die er wat van wil maken, voortgedreven door de warme adem van het parlement in de nek.

De toezichthoudende dienst bestond uit een overzichtelijk aantal inspecteurs die uitermate autonoom hun werk uitvoer-

den. Niemand wist eigenlijk wat ze precies deden. Ook niet van elkaar.

Maar in de sector nam niemand ze erg serieus, terwijl daar volop misstanden plaatsvonden. Dat begon onderhand een 

groot gevaar voor de minister te vormen.

Binnen de dienst zelf was de spanning hoog. De vorige hoofddirecteur had het onder de toenemende politieke druk niet 

kunnen bolwerken. Het management vocht tegen elkaar de machtstrijd uit en de medewerkers waren in die kampvorming 

verdeeld geraakt. 

De secretaris-generaal:

“Er moesten in ieder geval twee zaken bereikt worden: de tent op orde brengen en gezag bereiken bij de sector, het 

publiek en de politiek. Daarvoor had ik een high-potential nodig, iemand die heel allround kon acteren en die veel tegen-

gestelde dingen aankon. Slim, gewetensvol en geen last van de prestigedrang waar die toezichthouders zo vaak mee 

behept zijn. Vera stond al langer op mijn lijstje, dus ze kon eigenlijk niet meer terug toen ik haar hiervoor vroeg”. 

Vera, de toekomstig hoofddirecteur:

“Ik wilde vooral een functie waar ik van betekenis kon zijn. Het was voor mij cruciaal om vanuit een visie te kunnen wer-

ken en zo zaken op te bouwen. Ik werk niet alleen vanuit management, wil er ook inhoudelijk toe doen”. 
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Achtergrondinformatie

De Toezichthoudende Dienst (DTD) is een landelijke inspectieorganisatie die toezicht houdt op een 

turbulent en van oudsher weinig gereguleerd werkterrein. Zoals alle rijksinspecties maakt zij organi-

satorisch onderdeel uit van een ministerie, maar is de onafhankelijkheid van het inhoudelijke werk en 

de werkwijze van de Dienst wettelijk geborgd. Met haar toezichthoudende taak heeft zij een centrale 

positie in het krachtenveld tussen de sector, de politiek (i.c. de verantwoordelijke bewindspersonen) 

en het publiek.

Aan het begin van de onderzoeksperiode heeft DTD een omvang van circa 30 medewerkers. Later is 

dat gegroeid naar bijna 60; dit heeft te maken met de druk op het werkterrein en door een uitbreiding 

van taken. Het werkterrein is in toenemende mate in de publieke en politieke belangstelling komen te 

staan, mede door een aantal incidenten die sterk in het nieuws zijn geweest.

Binnen de DTD is de hoofddirecteur de hoogste in rang; deze geeft leiding aan de organisatie en is de 

inhoudelijk eindverantwoordelijke adviseur van de minister.

Werkwijze: zes analyseniveaus 

In de ontwikkelingsgang van De Toezichthoudende Dienst is de informatie op verschillende niveaus 

verzameld. Hierbij is zowel de formele als de informele informatie in kaart gebracht en is een spectrum 

van verschillende bronnen benut, zodat de verschillende informanten en informatieniveaus elkaar 

kunnen aanvullen en zonodig corrigeren. 

Om de organisatie en het leidinggevend systeem te bezien in samenhang met zijn omgeving, zijn bij 

het karakteriseren van de ontwikkelingsdynamiek en het waarderen van de resultaten zowel interne 

bronnen als respondenten van buitenaf geraadpleegd. Zo ontstaat op de sleutelvariabelen een beeld 

van binnenuit en van buitenaf.

De informatie is verzameld op zes analyseniveaus die in een vaste volgorde zijn toegepast, waarbij 

iedere volgende stap voortbouwt op de voorafgaande niveaus: beschrijven, beleven, spiegelen, ana-

lyseren, confronteren en evalueren. 

Informatiebronnen

Formele bronnen

• Plan van Aanpak 2003 

• Organisatie &Formatierapport DTD 2004

• Notitie Visie op de sturing 2007

• Notitie Missie, Visie en Ambitie voor 2009/2010

• Reflectie op leiderschap DTD, externe consultant, 2007

• Ontwikkelplannen I en II, 2008 & 2009

Gesprekspartners 

• Deskundige methodologie DTD

• Deskundige inhoud DTD
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• Senior inspecteur DTD

• Senior inspecteur DTD

• Inspecteur/bedrijfskundige DTD; voorzitter OR

• Hoofddirecteur DTD

• Plaatsvervangend hoofddirecteur DTD

• Secretaris-Generaal Ministerie (in 2002)

• Directeur-Generaal Ministerie

• Directeur beleid Ministerie

• Directeur brancheorganisatie 

• Voorzitter Raad van Bestuur uitvoerende organisatie

1. Beschrijven

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgang van De Toezichthoudende Dienst weergegeven, zoals die 

in de officiële informatiebronnen is vastgelegd. Hiermee wordt het perspectief geschetst zoals dat in 

de formele verslaglegging is terug te vinden. Het beeld van de formele werkelijkheid. 

Om een goed beeld te geven van de dynamiek en de volgordelijkheid van de ontwikkelingsgang zijn 

de beschrijvingen in drie perioden gerubriceerd: de uitgangssituatie en de start van de nieuwe hoofd-

directeur in november 2002, de implementatie van de nieuwe organisatie en werkwijze gedurende 

2004 - 2008, en de verdere doorontwikkeling in de periode 2009 - 2010.

1. Periode 2000 - 2003

• Formele positionering

De inspectie valt formatief onder het Ministerie. De hoofddirecteur ressorteert direct onder deSecre-

taris-Generaal van dit departement. De inspectie is onafhankelijk in haar rapporten, conclusies en 

aanbevelingen; wel voert zij over het te verrichten toezicht overleg met de betrokken overheden, de 

ministers, provinciale gedeputeerden en bestuurders van grootstedelijke regio’s. Dit gebeurt in het 

kader van de vaststelling van het jaarwerkplannen, naar aanleiding van het jaarverslag, en verder bij 

iedere fase van de toezichtprojecten. Het jaarwerkplan en het jaarverslag worden goedgekeurd door 

de Staatssecretaris en de Minister en worden door hen aan de Tweede Kamer aangeboden.

• Situatieschets

De inspectie bestaat sinds enkele decennia. In 1994 werd een nieuwe hoofddirecteur aangesteld en 

werd het aantal regioteams teruggebracht tot vier. Kenmerkend voor het functioneren was al die tijd 

dat de inspectie ‘niet één gezicht had’ . De regioteams werkten niet eenduidig en er waren verschillen 

in de transparantie, de vormgeving en de uitvoering van het toezicht. Dit klemde des te meer omdat 

nog vrijwel nergens in het veldsprake is van geïmplementeerd kwaliteitsbeleid, waarbij instellingen, 

zoals beoogd, een systeem van zelftoetsing hebben ingevoerd. De Algemene Rekenkamer heeft dan 

ook kritiek geuit op het gebrek aan eenduidigheid en transparantie. Ook voldeed de inspectie niet aan 

de criteria van de Kaderstellende Visie op Toezicht. Het niet functioneren van het managementteam, 

het vertrek van de hoofddirecteur in 2001 en de langdurige interimsituatie daarna maakten een oplos-

sing van deze knelpunten niet goed mogelijk. 
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De nieuwe hoofddirecteur die in november 2002 is aangesteld, heeft de opdracht om de knelpun-

ten op te lossen en de inspectie zodanig op de kaart te zetten dat deze adequaat kan inspelen op 

de problematiek en de (toegenomen) politieke belangstelling voor het beleidsthema en het toezicht 

daarop.

• Ambitie en doelstellingen

De inspectie wil effect hebben op de kwaliteit van het proces in de sector en daarmee op de verbe-

tering van de situatie van de cliënt. Door alert in te gaan op meldingen en klachten, en door op basis 

van een risicoanalyse het toezicht te plannen wil de inspectie inspelen op de meest urgente knel-

punten. De professionaliteit en integriteit van de inspectie moet ervoor borg staan dat rapporten en 

aanbevelingen gezaghebbend zijn. De inspectie wil afspraken maken met de uitvoerders in de sector, 

de financiers en het beleid om deze partijen te motiveren om te komen tot verbeteringen binnen een 

afzienbare termijn. 

Op grond van haar toezichtsbevindingen voorziet de inspectie de beleidsmakers van adequate infor-

matie op basis waarvan beleidsaanpassingen mogelijk zijn en meer concrete beleidsdoelstellingen 

kunnen worden geformuleerd. Ook geeft de inspectie advies over de toetsbaarheid en uitvoerbaar-

heid van de beleidsvoorstellen voor wet- en regelgeving.

Dit leidt tot de volgende algemene doelstelling:

“De inspectie oefent toezicht uit en adviseert om een beter beleid van overheden en een betere 

uitvoering mogelijk te maken, en als gevolg daarvan een grotere kwaliteit en effectiviteit van de 

sector te bewerkstelligen.” 

De inspectie houdt toezicht op een breed veld van uitvoering. Het primaire proces bestaat uit drie 

hoofdactiviteiten: gepland toezicht, reactief toezicht en advisering van de overheid.

• Organisatie

De bestaande hoofdstructuur van vier regionale inspecties en een centrale hoofdinspectie heeft zijn 

voordelen qua regionale inbedding, maar leidt tot kwetsbaarheden in de bezetting, spanning tussen 

lijn- en projectverantwoordelijkheden, een onvoldoende eenduidige aansturing en problemen in de 

ondersteuning. Daarom is besloten tot een formele reorganisatie die moet leiden tot een structuur die 

de voorwaarden schept voor een meer efficiënte en effectieve inspectie, met impact.
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2. Periode 2004 - 2008

• Veranderprogramma 

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de sector en adviseert de overheden over beleid en 

wetgeving op dit gebied. De inspectie kent een aantal knelpunten in het functioneren, waarbij interne 

en externe factoren een rol spelen. Deze knelpunten zijn aangepakt in een veranderprogramma, waar-

van een formele reorganisatie deel uitmaakt. Het beoogde effect is dat de inspectie haar werk met 

meer effectiviteit en efficiency uitvoert, en daarmee een grotere impact heeft op haar omgeving. Het 

belang van effectief toezicht is des te groter omdat vanaf 2004 nieuwe regelgeving wordt ingevoerd. 

De veranderingen in de sector hebben ook consequenties voor het toezicht daarop. Het kabinet heeft 

hiertoe extra middelen beschikbaar gesteld. 

Het plan van aanpak voor de reorganisatie is aangeboden aan de Secretaris-Generaal op 15 oktober 

2003. Het is de resultante van uitvoerige interne discussies waarbij de medewerkers volop zijn betrok-

ken. Sinds november 2002 zijn de voornemens uitgewerkt en geconcretiseerd in diverse werkgroe-

pen, aan de orde geweest in 8 plenaire bijeenkomsten en in een tweedaagse werkconferentie.

• Organisatie

De organisatorische vorm van de inspectie moet adequaat zijn om de inhoudelijke doelen te bereiken. 

Voor de organisatie van het werk betekent de in het veranderprogramma geschetste aanpak een veel 

grotere mate van centrale sturing en een flexibele inzet van personeel. De inspectie is een organisatie 

van professionals met een kleine schaal, die om een simpele structuur vraagt. Algemene uitgangs-

punten daarbij zijn:

 • projectmatig werken als structurerend uitgangspunt

 • één centrale aansturing van de inspecteurs

 • ondersteuning dicht bij het toezicht 

 • goed overleg en onderlinge vervangbaarheid 

Om dit te realiseren is een platte structuur nodig, waarin de hoofddirecteur de organisatie recht-

streeks aanstuurt, hierbij ondersteund door een plaatsvervanger. Zij vormen gezamenlijk het direc-

tieteam. Door het opheffen van de regionale managementlaag komt er meer verantwoordelijkheid 

bij de inspecteurs te liggen, zowel bij de aansturing van toezichtprojecten als bij het fungeren als 

aanspreekpunt voor overheden, instellingen en cliënten. De leiding van grootschalige, complexe en 

politiek gevoelige projecten komt bij senior-inspecteurs te liggen, die functioneel leiding geven aan 

projecten maar geen hiërarchische lijnfunctie hebben.

Voor de vormgeving van de organisatie betekent dit geheel dat de personele en persoonlijke ont-

wikkeling van de medewerkers en de professionalisering van de organisatie adequaat georganiseerd 

moeten zijn, inclusief de kwaliteitsborging. Dit krijgt vorm in een meerjarenontwikkelingsplan. De 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van de ontwikkeling van medewerkers en organisatie ligt bij 

de leiding.
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• Werkwijze

Het merendeel van de activiteiten in het toezicht zal projectmatig worden georganiseerd.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden helder afgebakend en medewerkers kun-

nen gericht worden ingezet op basis van beschikbaarheid, competentie en persoonlijke ontwikkeling. 

Landelijke, complexe en politiek gevoelige projecten worden onder leiding van een senior-inspecteur 

uitgevoerd door projectgroepen, die zijn samengesteld uit inspecteurs, ondersteunend inspecteurs 

en projectassistenten. De projectbezetting wordt op de aard van de opdracht afgestemd. Daarnaast 

worden de taken op het gebied van staf en ondersteuning duidelijk georganiseerd en onder één aan-

sturing gebracht.

Voor de communicatie met de diverse overheden en instellingen wordt een systeem van accountma-

nagement ingevoerd. De algemene communicatie met de bewindslieden en het parlement vindt ge-

structureerd plaats aan de hand van het meerjarenprogramma, de jaarwerkplannen en de jaarversla-

gen. Voor de publiekscommunicatie wordt selectief gebruikt gemaakt van (media-)publiciteit. Binnen 

de inspectie is er een interne nieuwsbrief, een wekelijks kort werkoverleg per locatie en maandelijks 

een inhoudelijk-thematische bijeenkomst met alle inspecteurs.

De algemene leiding van de inspectie ligt bij de hoofddirecteur, daarbij ondersteund door een plaats-

vervanger. 

3. Periode 2009 - 2010

• Ambitie voor 2009 en 2010

Missie

“De inspectie houdt onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de gehele sector, daarbij richten wij 

ons vooral op de belangen van de uiteindelijke doelgroep. Deze doelgroep is doorslaggevend voor 

ons handelen. De inspectie signaleert waar zich de grootste risico’s bevinden en brengt die onder de 

aandacht van de instellingen en de overheid. Onze aanbevelingen zijn niet vrijblijvend; wij volgen 

actief of ons toezicht tot effect leidt”.

Visie

Dit betekent dat:

 • risico’s vroeg gesignaleerd worden en gedeeld met andere betrokkenen

 •  uitvoerders en professionals hun verantwoordelijkheid nemen om de belangen van de doel-

groep te waarborgen en elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken

 •  de doelgroep wordt behandeld volgens professionele standaarden en met (bewezen)  

effectieve methoden. 

Werkwijze

De inspectie ziet het als haar taak om, zoveel mogelijk samen met andere inspecties en maatschap-

pelijke organisaties, het werken vanuit deze uitgangspunten te stimuleren en bij te dragen aan de 

verdere ontwikkeling van de professionaliteit van de sector en de samenwerking in de keten van voor-

zieningen rondom de doelgroep. De kaderstellende Visie op Toezicht van het kabinet is leidraad voor 
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het werk van de inspectie.  Zes principes van goed toezicht staan centraal: onafhankelijkheid, profes-

sionaliteit, transparantie, selectiviteit, slagvaardigheid en samenwerking. Voor de manier van werken 

betekent dit het volgende:

 • werken vanuit integere waarden en professionele toezichtcompetenties

 • een lerende organisatie met intercollegiale toetsing

 • heldere verwachtingen door middel van toezichtsarrangementen

 • risicomanagement en gestructureerde effectmeting

 • goede communicatie en afstemming met bestuurders, beleidsmakers en instellingen

• Visie op de sturing

De inspectie functioneert sinds januari 2005 in zijn huidige vorm. Vanaf dat moment is DTD centraal 

gevestigd en vinden de kantoormedewerkers daar hun basis. De inspecteurs werken vanuit huis en 

komen één of tweemaal per week naar kantoor. De uitgangspunten voor het werken binnen de orga-

nisatie zijn vastgelegd in het reorganisatieplan dat in maart 2004 is opgesteld. 

Vanwege de sterke belangstelling voor de sector vanuit de buitenwereld, de extra voorzieningen in 

het kabinet Balkenende IV, de versterkte positie van DTD bij het beleid en de uitvoerders, de groei 

van de organisatie en de trekkersrol bij ketenprojecten, is een actualisering van de sturingsprincipes 

noodzakelijk geworden. Het directieteam is de interne opdrachtgever van projecten. Borging van de 

methodologische kwaliteit gebeurt door de methologische adviescommissie. 

De senior-inspecteurs geven sturing aan de projecten en zijn verantwoordelijk voor de borging van de 

inhoudelijke kwaliteit. De hiërarchische leiding over de inspecteurs blijft berusten bij de hoofddirec-

teur en plaatsvervangend hoofddirecteur, maar de senior-inspecteurs voorzien hen van feedback over 

het functioneren en de ontwikkelpunten van de inspecteurs.

• Ontwikkelplannen

De ontwikkelplannen worden periodiek opgesteld om richting en diepte te geven aan de professi-

onele ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers. In het Ontwikkelplan I (2008) is op 

vier velden ingezet: professionalisering voor de versterking van het niveau van de medewerkers; risi-

cogestuurd programmeren gericht op de risicoanalyse; kennismanagement voor het verzamelen en 

registreren van toezichtsinformatie; innovatie van effectief toezicht gericht op de ontwikkeling van 

methoden en instrumenten. In Ontwikkelplan II is deze lijn voortgezet en aangepast aan de nieuwe 

perspectieven in het werkveld: de strategische waarde van kennis en het beheer daarvan, de interac-

tie met de instellingen met het oog op de inspectie-effectiviteit, en het belang van een voortdurende 

kritische reflectie op het eigen functioneren. 

2. Beleven

In dit hoofdstuk wordt het beeld van de participanten over de ontwikkelingsgang van de Toezichthou-

dende Dienst weergegeven, zoals dat over de onderzoeksperiode door hen is waargenomen, ervaren 

en beleefd. Op dezelfde wijze wordt hun beeld over de strategische ambities en de behaalde resulta-

ten geschetst, alsmede het zicht op de samenstelling van het leiderschapssysteem (leading coalition) 

en de stijl waarmee men het optreden hiervan karakteriseert.

De beelden van de participanten zijn zoveel mogelijk in hun eigen taal en referentiekader weergege-

ven. In de opbouw is verschil gemaakt tussen het beeld van de participanten vanuit de DTD zelf - van 
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Binnen naar Buiten -, en de beelden vanuit de buitenkant - van Buiten naar Binnen -; deze laatste 

groep betreft zowel actoren vanuit het bestuurlijk/opdrachtgevend systeem als enkele vertegenwoor-

digers vanuit de sector, het beleid en de uitvoerende instellingen.

a. Van Binnen naar Buiten

1. Het beeld van de startsituatie 

“De situatie in 2002 was een dooie, brave, weinig dynamische en ambtelijke club die nauwelijks 

werd aangestuurd en maar wat doordobberde; van het middenkader waren er twee regiomana-

gers overgebleven die ruzie hadden en de beide kampen aanvoerden. Er was wanorde. De ambitie 

was verdwenen, er was sprake van een overlevingsstrategie, intern was het onaangenaam en een 

onveilige omgeving. Ook in het inspectiewerk was er geen vertrouwen, geen uitstraling; de regel 

was dat je geen oordeel mocht vellen over wat je aantrof.”

“In het begin was er geen onderlinge samenhang, twee ruziënde leidinggevenden waren nog 

maar over. Hierdoor ontstonden er twee kampen. Iedereen was het ook beu. Er was nauwelijks 

aandacht voor de eigenlijke doelgroep.”

“Er was vanaf 2000 sprake van een flinke crisis, met een verdeel- en heerscultuur. De toenmalige 

hoofddirecteur kon haar functie niet aan, het ging helemaal niet goed. De interim die er daarna 

1,5 jaar is geweest was een goede man op de verkeerde plek en ging eraan onderdoor, hij was een 

harmonieman maar er was helemaal geen harmonie.”

 

“Het is een versplinterde organisatie geweest, te weinig verbonden en vanuit een gemeenschap-

pelijke visie. Daardoor was de energie ook erg intern gericht, weinig extern georiënteerd.”

“De organisatie had veel ellende meegemaakt, vooral door de manier van leidinggeven, vastzit-

tende conflicten tussen de aanwezige leidinggevenden.” 

“Er was geen visie, maar er werd wel veel over gepraat. Er lag een aantal problemen die niet waren 

opgepakt.” 

“Het was een grote interne chaos, de organisatie was terminaal.” 

2. De ontwikkelingsgang

“Vera was geschrokken van hetgeen ze aantrof; gebrek aan professionaliteit. Hierover was ze heel 

duidelijk. Ze heeft het heel slim aangepakt. Afspraken met SG, met een gesloten enveloppe, maar 

wel met mandaat. Ze kon zonodig duidelijk en hard zijn, de kemphanen kwamen niet meer terug. 

En bovenal heeft ze een visie neergelegd, vanuit de inhoud een verhaal over wat ze met de club 

wilde, een professionele club die zich qua toezicht op de kaart zette. 

De visie en strategie werd samengebald in het credo ‘Organiseren van IMPACT’. Dit staat voor 

integer, motiverend, professioneel, alert, communicatief, toekomstgericht. Vera heeft dit heel slim 
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aangepakt: voor het veranderkundig traject werd projectleider H. aangesteld; zijn taak was het or-

ganiseren en bewaken van een strakke planning (niet Vera’s sterke punt) en de klappen opvangen 

voor Vera. Iedereen mocht meepraten, maar er gebeurde precies wat Vera wilde. Bijvoorbeeld de 

centralisatie van de organisatie op één punt. Vera zette dan een deskundige in die de boodschap 

bracht. Ze geeft veel vertrouwen zolang het haar plannen niet in de weg staat.”

“Bij haar entree zei Vera: ‘ik wil het anders’ . Zij heeft na een oriëntatieperiode ingegrepen op de 

organisatie: regiokantoren opgeheven, één centrale locatie, middenkader uit de structuur gehaald 

en de managers laten vertrekken. Later is het concept van inhoudelijke senioren ingevoerd.”

“Er is een grote inhoudelijke slag gemaakt, naar wel oordelen formuleren. Daar zat de sector ove-

rigens niet direct op te wachten. De inspectie was een afspiegeling van het veld, met het hart op 

de goede plek en verder aanmodderen maar. Het veld was het niet gewend om kritiek te krijgen 

en een oordeel geveld te krijgen. “

“ De medewerkers wilden wel, ook in samenhang met elkaar, deden hun best, maar er waren geen 

normen voor de rapportages en ze dachten dat het wel ‘goed was’. Toen die normen wel werden 

gelegd ontstond er eerst onbegrip en weerstand. Mogen wij dan zelf normen stellen, goed- en 

afkeuren? Dat was een fikse mindshift, een paradigma-change. En niet iedereen kon het ook.”

“De verhuizing naar X was heel belangrijk in die dynamiek, ondanks allerlei praktische nadelen 

(reistijd) zorgde het voor een nieuwe dynamiek en werkwijze, elkaar ontmoeten en samenwerken. 

Later ontstonden wel wat strubbelingen, je moest de mensen lokken met nieuw perspectief. Veel 

aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, feedback organiseren, functioneringsgesprek-

ken etc. Er is toen ook een missie en visie ontwikkeld. Wij hebben ons functioneren gescoord in 

het Coppenhagen-model. Wat willen we zijn en wat zijn we. Van de 64 vakjes waren we er op drie 

trots, de rest kon en moest verbeteren. Maar het gaf wel een richting aan en een agenda. Organi-

satorisch is de laatste doorontwikkeling dat de senior inspecteurs nu als inhoudelijke stuurders 

en vraagbaak fungeren, daardoor komen de handen van de dienstleiding meer vrij voor strategie 

en omgevingscontacten. Doordat je scherper inspecteert krijg je ook meer kritiek, dat stelt eisen 

aan de methodiek en onderbouwing van de oordelen.”

“Mede door externe dreiging (een andere dienst wilde ons overnemen) is men na gaan denken 

over de publieke waarde van DTD. Dit gaf de impuls tot eenheid en positionering. Tegelijkertijd 

waren er binnen de sector een aantal incidenten die landelijk opschudding veroorzaakten. Het 

onderzoek hiervan gaf een impuls aan de organisatie, die werd op de kaart gezet. DTD heeft vijf 

jaar geleden één duidelijke lijn gezet voor de inhoudelijke focus: we zijn er voor de belangen van 

de klant! Dit gaf de bodempositie aan. Er werd daardoor wel veel nadruk gelegd op protocollen en 

regelingen; dit brengt bureaucratisering met zich mee en tast het primaire proces aan. Ons veld is 

overigens weinig geprofessionaliseerd op dat vlak. De samenleving staat niet stil en is constant in 

beweging. Men (inspecteurs) wil best graag consolideren, maar het toezicht moet opnieuw op de 

schop omdat het stelsel weer gaat veranderen.” 
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“Vera wilde in de op te stellen rapporten en bij nieuwe projecten haar visie verwerken; concreet 

oordeel opstellen en uitspraken doen met een conclusie en een normkader; van dikke rapporten 

met veel woorden naar concrete analyses en aanbevelingen, gericht op het bereiken van effect. 

Dat was voor de mensen een enorme omslag en behoorlijk eng eigenlijk. Ook het ‘beleid’ moest er 

flink aan wennen, dat gaf soms aanvaringen. Idem bij de werkgevers in de sector. Door een aantal 

incidenten was DTD in staat om hun eigen toegevoegde waarde te laten zien. De incidenten waren 

katalysator, wat een goed rapport opleverde met veel goede publiciteit en een gezamenlijke pers-

conferentie met de staatssecretaris. Dit gaf het interne beeld een boost, “je doet ertoe”.

“In haar visie zijn inspecteurs professionals die zelfstandig moeten kunnen opereren, dus een hele 

platte organisatie; die eigen verantwoordelijkheid was ook erg wennen voor de mensen, de eisen 

werden duidelijk hoger en niet iedereen had dat niveau. Toch zijn er maar weinig mensen weg-

gegaan, helaas. Gelukkig konden er door taakuitbreiding nieuwe mensen worden aangenomen, 

inclusief twee experts; daarbij hebben ze erg goed gelet op het niveau.

Vera had het eindplaatje al in haar hoofd bij aantreden, het was een houtskoolschets. Dit moest 

wel organisch groeien, met tussenstappen. Vera is altijd duidelijk geweest over het feit dat ze bij 

de inhoud betrokken wil worden. Zij las toen ook alle rapporten tot in detail door op logica, op-

bouw en consistentie; haar partner thuis las mee.”

“Vroeger was alles alleen maar gericht op beheer, papier en handboeken maken. Dit met con-

stante onderlinge gevechten intern. Met de komst van nieuwe mensen ontstond er een nieuwe 

dynamiek.” 

“Vera heeft op een rustige en geleidelijke, maar vastberaden wijze de organisatie in andere banen 

kunnen leiden. Probleemgevallen aan een andere baan geholpen, met weinig geruis. Ze is de or-

ganisatie inhoudelijk op gaan bouwen vanuit de positie van de klanten in de sector. Dat was een 

verandering, Het nieuwe beleid is vormgegeven via missie en visie. Deze is op een vrij democra-

tische wijze tot stand gekomen. DTD is van een hark in 4 regio's ontwikkeld naar een platte orga-

nisatie met verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie. Inspecteurs gingen 

vanuit huis werken en tegelijkertijd heeft centralisatie plaatsgevonden. Alles in 1 kantoor in X, dat 

was een meesterzet want de bloedgroepen vielen weg. Medio 2004 is het overkoepelende sector-

programma ook in hetzelfde pand gekomen en dat maakt samenwerken in de keten mogelijk.”

3. Strategische ambities 

“De inhoudelijke ambitie in het begin was een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van 

de sector in Nederland, door een spiegel te zijn van de uitvoering in het veld: Vinger op de zere/

hele plek leggen, wat gaat goed/fout, problemen en best practices. Dit bereiken door kennis van 

het speelveld, goede analyses en goed communiceren, helder maken wat er is en uitnodigen om 

te verbeteren.”

“DTD op een kwalitatief hoger niveau brengen. Van afvalbak naar paradepaardje. Vroeger niet 

gericht op normen en wetenschap. Nu meer gericht op normen, de brancheorganisaties vragen 

om deze verder door te ontwikkelen.”
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“Externe professionalisering, ertoe doen.”

“Doelen waren tweeledig: toetsen aan wet- en regelgeving en onderzoek doen naar de toepas-

baarheid. Belangrijk hierbij was dat de dienstverlening vanuit de positie van klant gaat plaats-

vinden. Met veel aandacht voor de buitenwereld. Bewust is gekozen voor het aanstellen van een 

aantal experts die de rol van kritisch klankbord vervullen, gericht op het realiseren van de echte 

outcome in de maatschappij.”

4. Beeld van de resultaten

“Er zijn eigenlijk wel heel goede resultaten geboekt: DTD is goed op de kaart gezet, waarbij het 

hielp dat het onderwerp in de buitenwereld zo in the picture staat. De kwaliteit van producten is 

sterk verbeterd en de omvang is flink gegroeid. Vera kan goed geld regelen, daarmee voor goede 

faciliteiten zorgen en goede mensen binnenkrijgen.” 

“Je wordt aan tafel gevraagd. Wij worden steeds meer geaccepteerd in de beleidsvormingstra-

jecten. Onze kennis, kunde en ons inzicht in hoe het gaat worden geaccepteerd. Wij zijn aan-

wezig in de ministerstaf. Worden gevraagd om onze mening bij de komende stelselwijzigingen. 

Medewerk(st)ers worden door het veld en het ministerie gevraagd voor regie en procesbegelei-

ding in het kader van normontwikkeling door het veld. Medewerk(st)ers worden gevraagd voor 

werkcommissies en stuurgroepen. Als de inspectie iets zegt worden we serieus genomen door het 

veld en het ministerie.”

“Rapporten zijn een monitor van alle verbeteringen. Hierdoor is geld ter beschikking gesteld en 

de minister is aan tafel gekomen. Op basis van het normenkader en de evaluatie bij instellingen is 

geconstateerd dat er verbeteringen hebben plaatsgevonden.”

“Resultaten zijn lastig te meten. Vanuit het veld meldt men wel heel duidelijk dat de inspectie 

veranderd is, in positief opzicht. Uit het klanttevredenheidsonderzoek moet dit gaan blijken. De 

eerste resultaten komen eraan. DTD staat nu op het niveau van interventie. In de zomer van 2009 

bleek dat DTD zaken heeft opgepakt die over/net aan de grens van hun kunnen liggen (particuliere 

aanbieders). Dit gaf succes. Er is zorgvuldig mee omgegaan en zaken die niet konden zijn gestopt. 

Er wordt meer de confrontatie gezocht met de bestuurders, ook op relationeel niveau, een nieuw 

soort van assertiviteit. DTD staat op de kaart en beweegt mee met het stelsel.”

“Qua positionering: het op de kaart zetten is gelukt. Relatie met het beleid (staatssecretaris moest 

erachter staan) ging eerst moeizaam. DTD heeft nu een sterke positie gekregen in de politiek, men 

houdt rekening met DTD. Goede communicatie is gericht op verdere professionalisering. Met de 

branchevereniging en het veld blijft een haat-liefde verhouding, ze kunnen niet ontkennen wat wij 

opschrijven maar met de publiciteit zijn zij niet altijd blij. Inhoudelijk en qua inspectiemethodieken 

zijn er enorme slagen gemaakt. Er is nu ook een ontwikkelprogramma waarin alle onderdelen een 

logische plek en samenhang hebben gekregen.

Qua impact is DTD scherper geworden en hierdoor beter in positie gekomen. Wekelijks in het 

ministerberaad aanwezig. De laatste 2 jaar is professionalisering in het veld op gang gebracht, 
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beroepskwalificaties zijn opgesteld, kwaliteitseisen zijn geaccepteerd en tuchtrecht komt. Het is 

vanouds een heel ongeprofessionaliseerde sector.

Het vanuit de klant redeneren, en ook klanten erbij betrekken, is nog niet genoeg van de grond 

gekomen. Dat blijft moeizaam, men blijft toch hangen in het instrumentele, zoals de PDCA-cyclus. 

DTD heeft met twee klanten te maken, de klant zelf en het hele systeem daaromheen. Dit maakt 

het geheel complex.” 

“In de buitenwereld heeft DTD een goede naam opgebouwd. Aan deze ontwikkeling heeft een 

aantal calamiteiten meegeholpen. Door daar op een goede wijze mee om te gaan, is de DTD op de 

kaart gezet en werd zij steeds meer gezien als een autoriteit. 

De organisatie is flink gegroeid, ook door de komst van het integrale sectorprogramma. Nu is 

er voor de aansturing ook een seniorenlaag gecreëerd. We hebben in de buitenwereld een hele 

goede naam opgebouwd, beter zelfs dan dat wij feitelijk verdienen. Het recent gehouden perso-

neelstevredenheidonderzoek wijst uit dat DTD onder de medewerk(st)ers hoog scoort; 8,4 op een 

tienpuntschaal (het Ministerie als geheel 7,3).”

5. Beeld van de Leading coalition

“Vera (daar het accent op) en Angela, met een tendens op mensen die nieuw en belangrijk zijn.”

“De drijvende kracht was de nieuwe hoofddirecteur en op de achtergrond de SG, die wilde orde 

op zaken. Leading coalition wordt in de eerste plaats gevormd door Vera. Zij is met een duidelijke 

opdracht van de SG begonnen. 

6. Stijl van leiderschap

“Als duo gericht op stabiliteit en niet zo resultaatgericht; ze beheren en consolideren als uitvalsba-

sis; van daaruit trekt Vera het naar de dynamiek en Angela naar structureren en protocolleren.”

“Een voortdurende wisselwerking, pendelen: resultaat via relatie en dynamiek vanuit stabiliteit. 

Verleiden tot het resultaat begint met de relatie, mensen wilden verandering, maar je moest steeds 

voorhouden waar je naar toe wilt. Een voortdurende wisselwerking, verleiden, uitleggen, meene-

men, ondersteunen. En stabiliteit om veiligheid en vertrouwen te geven, maar ook voortdurend de 

lat hoger leggen, anders werken, leesbare rapporten, gesprekken in het veld, overdracht en korte 

klappen, kennis-organiseren etc. Steeds uitdagen om verder te gaan.”

“Tussen alle elementen is een evenwicht waar te nemen. Alles is op een andere plek belegd, de 

kwaliteit van het ongoing work is georganiseerd via senioren en MAC (methodologische advies 

commissie). Vera is niet de mensgerichte leider, maar laat zich goed voeden door anderen. Vera 

hoeft zich niet zo te laten gelden, kan makkelijk anderen de vloer gunnen, zij is een bulldozer, die 

langzaam maar gestaag op koers komt en blijft.”

“De stijlen lopen soms wel wat door elkaar heen, soms prevaleren typische beheersaspecten en 

soms de vernieuwende, aanjagende kant. Dat zie je ook terug in de gezamenlijke aftrapgesprek-
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ken (1e aanscherping van de onderzoeksvraag tussen opdrachtgever en projectleider, sinds 1 jaar 

zit ook de staf daarbij - leidt nu nog wel tot -vruchtbare- verwarring en een stuk visievorming) . 

Toch het meest : aanjagen, focussen, hervormen.”

“Vera laat graag anderen ontwikkelen. Vera is wel relatiegericht, om de mensen mee te krijgen; 

‘het proces dat tot het resultaat leidt’. Gericht op verbinden van buiten en binnen. Wil wel struc-

tuur in de redenering, maar het hoeft niet altijd op dezelfde manier. Zij is zelf weinig bezig met het 

structureren van het werkproces en de stabiliteit, maar ziet het belang wel degelijk als het om bv. 

geld en ICT gaat. Vera zoekt mensen met tegenwicht, deze moeten complementair aan haar zijn.”

“Vanouds is DTD intern nogal relatiegericht, er is een duidelijke beweging naar resultaatsturing, 

al wordt er altijd toch gekozen voor kwaliteit boven tijd. Het is op die dimensie bij elkaar een vrij 

genuanceerd verhaal. Dynamiek speelt een belangrijke rol, zeker in de vernieuwing en innovatie. 

Planning is altijd te optimistisch, daar heeft Vera een duidelijke hand in; daarnaast zijn er vanuit 

de politiek veel inbreuken op de planningen en programma’s. Men schakelt op de lijn procesma-

tig-/ relatiegericht naar resultaatgericht. Hier zitten nuances in met een duidelijke dynamiek. Deze 

dynamiek maakt het moeilijk planbaar. Externe beïnvloeding door de minister, deze geeft ad hoc 

inbreuk op de programma’s.”

7. Effecten van het leiderschap

“Het effect van voortdurend verleiden en pendelen. Hierbij een goede calibratie van het tempo; 

een goed gevoel voor de omgeving en permanent uitleggen waar je mee bezig bent als mensen 

het niet snappen. Aanvoelen, laten landen en soms even stevig inzetten.”

“Die waren duidelijk en hard. Vera heeft een visie neergelegd en gaf vertrouwen aan de mensen. 

Vanuit de inhoud heeft ze het verhaal neergezet. Vera is een autoriteit en ze kan met één blik men-

sen wegzetten. Brainstormen met haar is lastig. Vera en Angela hebben enige tijd nodig gehad om 

een team te vormen, nu vullen ze elkaar aan. Vera is duidelijk de baas, maar Angela groeit in haar 

functie, is sociaal gemakkelijker, invoelend en is toegankelijker feed-back te geven.”

“Vera heeft mensen in beweging gekregen. Aanspreken op resultaat blijft een moeizaam proces 

bij DTD, de cultuur is hier niet op gericht. Vera blijft dit aanmoedigen. “

 

“Dat heeft er veel aan bijgedragen. Positieve effecten. Goede werkorganisatie, gemotiveerde 

mensen. Prettige werkomgeving. Trots. Weinig verloop, mensen willen graag komen werken.  

Er is sprake van een hoog professioneel niveau gericht op het behalen van maximaal effect van 

ons het werk, outcomegericht.”
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b. Van Buiten naar Binnen

1. Strategische ambities

“Zoals ik het heb gezien kan de inhoudelijke ambitie die Vera neerzette gekenschetst worden 

als: ‘proberen het leerproces bij de uitvoerders te voeden’. Dit sloot goed aan bij het ontwikkel-

stadium van de sector. Daarnaast was er uiteindelijk ook sprake van ‘de maat nemen’. Later ook 

geschoven naar ‘wat is nu het inhoudelijk kader waaraan bij jullie toetsen’?

“Vera is aan het zoeken om van het sturen op incidenten, meer op afstand te sturen. Ze wil de 

instellingen laten certificeren. Maar de constante kritische opstelling en rapporten die over de sec-

tor heen buitelen kunnen contraproductief werken. Onderliggend is waarneembaar dat ondanks 

het doorontwikkelen, de onderstroom traditioneel blijft doorgaan, het toetsen van de daadwerke-

lijke werkwijze op een consoliderende manier. Bovenliggend is wel doorontwikkeling waarneem-

baar.”

“Strategie wordt gedeeld met de omgeving. Ze heeft aangegeven wat de ontwikkelingen op de lan-

gere termijn zijn; inspecteren op afstand, sturen op certificering en uitvoeren van risicoanalyse.“

2. De ontwikkelingsgang

“Het goede was dat de DTD steeds het contact met de buitenwereld zocht: ook met het beleid, weten-

schap e.d., daarmee voorzie je jezelf van een geweldig draagvlak, je laat zien dat je het serieus neemt, 

een open houding hebt. Vanouds waren er veel problemen met de omgang met de uitvoerders, dat 

is ook gesignaleerd naar Vera toe, altijd een gewillig oor voor gevonden. In die relatie heeft duidelijk 

een goede ontwikkeling in plaatsgevonden, wat assertiever en trefzekerder, maar het lijntje in stand 

houdend; die strategie is heel consistent ingezet en uitgedragen, je ziet ook dat een veel betere tevre-

denheidscore over het proces is ontstaan.”

“Omslagmoment was dat er intersectorale inspecties werden verricht, meerdere inspecties in één 

bezoek. Hiervoor werden samen met het veld de toetsingskaders/kwaliteitskaders opgesteld. Deze 

kaders zijn ca. 2 jaar geleden aangeboden aan de minister. De vraag hierbij is “waar toets je op?”.  

En afspraken gemaakt over de groei van de kwaliteit per jaar, in concrete stappen. Dat was voor het 

eerst dat de DTD bereid was om van de ivoren toren af te dalen, samen met het veld op te werken 

en te toetsen op groei. Dat is enorme verandering voor een Inspectie. Sturen op effect, ipv op het 

eigen gelijk. Inhoudelijk een grote verdienste van Ruud, en van Vera die dat toestond. Dat is enorme 

verandering, want inspecties waren altijd alleen maar zuur. En nu waren we in staat om echt effecten 

te bereiken. Vera heeft het in de DTD heel goed gedaan, wist wellicht niet altijd precies wat ze deed, 

vooral intuïtief.”

“Inspectie voert kritische onderzoeken naar het functioneren van de uitvoerders, zowel landelijk als 

in het kader van incidenten. Regelmatige afstemming van wat eenieder zegt. De inspectie is kritisch, 

maar in toenemende mate bereid om samen te werken, samen is er een toetsingskader ontwikkeld. 

De inspectie wil nu het gesprek aangaan. En ze zijn in overleg om alles goed te laten landen. Dit wordt 
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ervaren als een positieve prikkel voor de verandering. Maar er is een natuurlijk spanningsveld tussen 

de inspectie en de achterban. Inspectie heeft ervoor gekozen om alle rapporten openbaar te maken, 

het zijn de ‘rapporten van Vera’. De achterban geeft daarbij aan: “Laat Vera maar roepen, we trekken 

toch ons eigen plan”; Bon ton: “De sector deugt niet”.

“Het is een behoorlijk stabiele club geworden, Vera doet het rustig- en goed. Ik hoor er nooit intern ge-

donder, en dat valt op. Vera heeft een prima job gedaan, de club op poten gezet, het is nu heel stabiel 

en draait prima. Ze zijn heel actief in de samenwerking, ook dat is door Vera gestart. Wel is DTD klein 

van omvang, en dat betekent beperkte mogelijkheden.”

3. De resultaten

“DTD heeft in die periode veel aan gezag gewonnen (niet compleet onomstreden overigens, mn. 

vanwege de stevige uitspraken in de pers die spanning geven met de leer- en ontwikkellijn), ook 

in de politiek. Hebben een grote bijdrage geleverd in het neerzetten van een basisnormen en het 

besef dat die goed moet zijn ingebed. 

Interne organisatie is lastiger te beoordelen maar het maakt de indruk dat het best wel goed 

loopt, ziet geen spanningen jegens de leiding, de inspecteurs slagen er over het algemeen goed 

in om het adagium van ‘meedenken met behoud van normen’ uit te dragen.” 

“In de afgelopen 5 jaar is veel gebeurd. DTD is van zuur naar goed ontwikkeld. Vroeger was het 

nooit goed, had men altijd wel wat te zeuren; nu gaat het veel beter. Meer naar samenwerken en 

samen ontwikkelen. Gericht op het ontwikkelen van groei en het traject op basis waarvan kan 

worden gecontroleerd. Vera heeft voor de sector hele goede dingen gedaan. Ze kan goed luisteren 

naar de juiste mensen en probeert de rest in kaders te krijgen die hanteerbaar zijn.“

“Vera is heel consistent en consciëntieus bezig, ze realiseert ook al deze ontwikkelingen. Medio 

2009-2010 zijn er risicofactoren en indicatoren benoemd. Inspectie is meer op afstand en meer 

gericht op sturen en controleren. De normen zijn prima. Maar het veld is er nog niet aan toe, 

omdat de randvoorwaarden (geld en wettelijke kaders) nog niet aanwezig zijn. Toetsen op het 

eindproduct en niet alles wat in het proces zit. Vera is achter de schermen overigens wel een 

groot pleitbezorger. Inspectie heeft nu: degelijk jaarplan, additioneel onderzoek naar incidenten, 

opdrachten van rijk en provincie.”

4. De leading coalition? 

“Vera is wel de baas, houdt de lijntjes met de mensen, zorgt dat ze daar niet vervreemd, organi-

seert hulptroepen wanneer het haar niet op eigen kracht lukt, zonder het gezag te verliezen, ze 

staat er wel goed boven. Zij is geen bedrijfsleider, meer de inhoudelijk strateeg die naar buiten 

kijkt, ziet wat er anders moet en daar mensen voor binnenhaalt, maar weinig geduld heeft met het 

zelf organiseren, daar heeft ze Angela voor, die heeft zich daarop moeten ontwikkelen en ze is daar 

wel tevreden over. Beeld dat ze voortdurend bezig is met haar organisatie te ontwikkelen, daarin 

is zij behoorlijk bepalend denk ik.”
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“De leading coalition wordt gevormd door Vera en Ruud. Ruud doet het werk en Vera schept de 

randvoorwaarden en condities.”

“De Leading Coalition wordt gevormd door Vera, Angela, Ruud en Bert. Zij hebben de inspecteurs 

op inhoud hun vrijheid gegeven en gedragen zich nu als scheidsrechters in het voetbal.”

5. Stijl?

“Vera zit van nature wel veel in de buitenwereld, ze houdt van de dynamiek; maar als ze geen oog 

voor de andere kanten had gehad zou ze niet zover gekomen zijn.

Wat ze naar mij toe laat zien is vooral ontwikkelen, pionieren, verbinden; maar ze wil ook een re-

sultaat neerzetten, ze zit zelf aan de dynamiekkant maar er loopt een karretje achter haar aan dat 

consolideert, hoe ze dat precies klaarspeelt kan ik niet zien.”

 

“Vera is goed in afhechten, ze is haar eigen ego voorbij, Wil dienstbaar zijn aan het stelsel. Weet 

dat ze belangrijk is en wil dat ook laten zien (persberichten). Bescheiden, nuancerend, relative-

rend. Rol- en positiebewust, Niet zo’n heel strenge baas denk ik, maar ook niet te los naar haar 

mensen. Maakt zaken mogelijk, maar is niet het brein, gelooft wel heilig in wat ze doet. Ze laat zich 

inspireren. De vraag is of ze helemaal zelfstartend is, maar ze is zeker gestart.”

“Is bijna ongemerkt gebeurd, ze is niet op de kansel om te roepen dat het allemaal anders moest, 

dan had ze iedereen tegen gehad; Procesmatig ingezet, bijna een beetje stiekem. Met weinig 

bombarie. Ze is niet flauw; als het nodig is staat ze er zeker, ook jegens het beleid. Bescheiden, 

haast ongemerkt, De meeste inspecteurs zijn steil en hebben het gelijk aan hun kant, dat kan zij 

zonodig ook, maar dat is niet haar natuurlijke gedrag. Is niet het type van heldenmanagement wat 

we tegenwoordig zo graag zien. Dienstbaar.”

“Vera is binnen de leading coalition een belangrijk persoon. Laat stevig leiderschap zien. Stelt de 

kaders waarbinnen de inspecteurs hun werk doen. Heeft binnen DTD vergelijkbare professionele 

standaarden ontwikkeld. Zet mensen op hun kracht in. Mensen hebben veel respect voor Vera. 

Het is wel lastig dat zij zo de publiciteit zoekt, in de pers de zaken nogal negatief aanzet, dat doet 

de sector als geheel geen goed. ‘Deze sector heeft de slechtste reclame maar de grootste groei’.”

“Resultaatgericht, Vera is een hervormer. Kijkt van buiten naar binnen. Zit aan de kant van resul-

taat en dynamiek.”

“Op afstand best moeilijk te zeggen. Meer resultaat- dan relatiegericht maar ze zoeken wel naar 

het evenwicht, vooral georiënteerd op stabiliteit, men zoekt van daaruit wel de dynamiek.”

3. Spiegelen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmodellen voor ontwikkelingsdynamiek en leiderschapsstijl 

door de respondenten toegepast op de casus, in interactie met de onderzoekers. Op deze manier 

wordt het persoonlijke verhaal van de participanten nogmaals verteld, maar nu gekaderd door het 
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conceptuele model dat ten grondslag ligt aan deze empirische studie. Zo wordt voor de Inspectie de 

relatie tussen de strategische ontwikkeling en de stijl van leiderschap in kaart gebracht en het con-

ceptuele model toegepast en gevalideerd. 

a. Startpunt 2002: beschermfase
Medio 2002 was DTD flink in het ongerede. De inspecteurs deden ieder afzonderlijk hun best, maar 

er was geen gemeenschappelijke visie of een normenkader van waaruit men situaties kon toetsen, 

zodat de inspecteurs het nauwelijks aandurfden om kwalificaties uit te spreken. De rapporten waren 

vooral beschouwend van aard, een kritisch oordeel kon immers weerstand oproepen of de sector 

nadeel berokkenen. 

De interne organisatie was de laatste jaren stevig gefragmenteerd geraakt. De samenhang was geor-

ganiseerd rondom regionale teams, maar deze functioneerden in de praktijk slechts als losse onder-

delen, zonder een gemeenschappelijke verbinding. De centrale organisatie in Den Haag werd gezien 

als een hinderlijk fenomeen, een aanslag op de professionele autonomie. Kort achter elkaar waren 

daar twee hoofddirecteuren opgebrand. Door conflicten in het middenkader waren inmiddels de in-

specteurs in kampen verdeeld geraakt. De controverse was zo hoog opgelopen dat het bijna onmoge-

lijk was om geen partij te kiezen. Eigenlijk was iedereen de situatie hartgrondig beu: een vruchtbare 

bodem voor verandering.

Unaniem karakteriseren de gesprekspartners die destijds aanwezig waren, deze periode als fase IV, 

de beschermfase.

“Het was een versplinterde organisatie, niet verbonden en zonder een visie; daardoor was de 

energie ook erg intern gericht”

“Er was sprake van een grote interne chaos, de organisatie was bijna terminaal.” 

“ Toen was er wanorde. De ambitie was verdwenen, men probeerde te overleven, intern was het 

onaangenaam en een onveilige omgeving. En we kwamen nauwelijks toe aan ons echte werk.” 

b. Hervormen en pionieren 2002 – 2003
Na haar entree heeft Vera op grond van een eerste oriëntatie op een paar gebieden gericht 

geïntervenieerd. 

• Ingrijpen op de ruziemakers: 

deze zijn door een intensief beoordelingstraject buiten de structuur geplaatst en actief geholpen 

om de organisatie verlaten.

• Elimineren van de regiostructuur: 

het regiomanagement werd vervangen door interim managers, die – met hoofddirecteur Vera als 

opdrachtgever – vanuit een gemeenschappelijk concept de organisatie aanstuurden. 

• Herijken van de toezichtstrategie:

er werd direct toegewerkt naar een meer geprofileerde stellingname; heldere analyses waarin 
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daadwerkelijk standpunten werden ingenomen, in compacte rapporten met concrete oordelen en 

aanbevelingen. Hierin nam Vera de leidende rol, door alle rapporten persoonlijk mee te lezen op 

logica, opbouw en consistentie.

“Vera heeft op een rustige maar vastberaden wijze de organisatie in andere banen kunnen  

leiden”. 

“Vera heeft het intelligent aangepakt: ze had een stevig mandaat van de SG, zonodig greep zij 

duidelijk en hard in, maar bovenal heeft ze een visie neergelegd, waardoor DTD vanuit de inhoud 

uit het dal is geklommen” 

c. Stabiliseren en groeien 2004-2008
Het was van meet af aan duidelijk dat in een dergelijke organisatie een pioniersfase maar beperkt 

kan plaatsvinden. Een toezichthoudende dienst van de Rijksoverheid kan zich immers maar weinig 

speelruimte en risico veroorloven. Snel werden maatregelen genomen om de organisatie weer te sta-

biliseren, zowel op inhoud als qua structuur.

“Heftig pionieren heeft er nooit zo ingezeten. We zijn tenslotte ambtenaren, en een inspec-

tiedienst. Bovendien zijn Vera en Angela toch wel controlfreaks, die laten het niet zomaar  

gebeuren….” 

Opnieuw inrichten van de organisatie: 

via een interactief traject dat in 2003 was opgestart, werd met betrokkenheid van alle medewerkers 

een ontwerp gemaakt van een nieuwe opzet voor de organisatie, passend bij de ambities en de op-

gave van DTD. Dit leidde tot een vorm waarin de regionale structuur werd beëindigd en DTD overging 

naar een organisatie die vanuit één punt werd aangestuurd. De regiokantoren werden opgeheven, 

de Haagse vestiging afgebouwd en op een centrale plaats in het land werd een plezierig en goed 

bereikbaar ‘hoofdkantoor’ ingericht, waar iedereen elkaar kon ontmoeten. Een nieuwe start, in vele 

opzichten.

“ DTD is van een hark met vier stelen omgevormd naar een platte organisatie met verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie. Tegelijkertijd heeft centralisatie plaatsgevon-

den. Alles naar één kantoor was een meesterzet, want de bloedgroepen vielen weg.” 

“De verhuizing naar X bleek heel belangrijk in de dynamiek, ondanks allerlei praktische nadelen 

als reistijd zorgde het voor een nieuwe dynamiek en werkwijze, elkaar ontmoeten en samenwer-

ken.” 

“ Iedereen mocht meepraten, maar uiteindelijke gebeurde er precies wat Vera wilde…..” 

Positionering en impact: 

De vernieuwde manier van inspecteren en rapporteren werd verder uitgebouwd. Er werd een visie 

ontwikkeld, waarin het belang en de veiligheid van de primaire doelgroep centraal werden geplaatst. 

De rol van DTD als inspectie werd direct hieraan gekoppeld, als fundament voor het bestaansrecht en 
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de publieke waarde van de Dienst. Op dat moment vond in het land een aantal calamiteiten plaats die 

veel publiciteit en publieke verontwaardiging opriepen. DTD nam de onderzoeken naar deze kwesties 

op zich en zorgde voor grondig onderzoek met een krachtige rapportage. Dit leverde de dienst extern 

veel gezag en goodwill op, met als gevolg een stevige interne upswing: ‘ we staan weer op de kaart’. 

“We gingen van dikke rapporten met veel woorden naar concrete analyses en aanbevelingen, 

gericht op het bereiken van effect. Dat was een enorme omslag en behoorlijk eng eigenlijk. Ook 

de beleidskant en de uitvoerders in het veld moesten er erg aan wennen, het gaf soms stevige 

aanvaringen.” 

“Door die landelijke incidenten konden wij onze toegevoegde waarde laten zien. Persconferenties 

op het acht uur journaal, samen met de staatssecretaris. Dat gaf een enorme boost.” 

d. (Deels) consolideren en beheren 2009-2010
Zonder de flexibiliteit en de externe blik te verliezen moest een aantal werkprocessen op een gegeven 

moment verder geprotocolleerd en vastgelegd worden. In het werkveld van een toezichthouder zijn 

transparantie en voorspelbaarheid over de inspectienormen en werkmethoden van belang, ook voor 

de legitimiteit van het gezag. Daarom is een zekere consolidatie noodzakelijk. Bij DTD is dat geregeld 

in toezichtsarrangementen, door protocollering van een aantal vitale werkprocessen en het borgen 

van de inspectiekwaliteit door een methodische commissie, bij de aanvang van ieder nieuw onder-

zoek.

“De organisatie zit nu in de beheersfase, met protocollen en het vastleggen van processen. Er zijn 

commissies ingesteld om de kwaliteit te borgen. Het methologische vernieuwingsproces verloopt 

nu permanent”. 

In het model Bedrijfsklimaat & Ontwikkelingsdynamiek is de totale ontwikkelingsgang van de  

Toezichthoudende Dienst tussen 2002 en 2010 als volgt te typeren:
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Resultaten
Alle gesprekspartners, zowel van binnen de organisatie als daarbuiten, zijn het erover eens dat DTD 

zich in de periode 2002 – 2010 zeer positief ontwikkeld heeft. De concrete resultaten van de strategi-

sche ontwikkeling worden als volgt benoemd:

•  Positionering: DTD is als inspectie duidelijk op de kaart komen te staan, er is een evenwichtige 

relatie met het beleid en de politiek opgebouwd waarbij de hoofddirecteur zitting heeft gekre-

gen in de ministerstaf, ook heeft DTD als Inspectie bij het publiek een naam en een gezicht 

gekregen (sterk gecentreerd rond Vera).

•  Inhoudelijk: op het vlak van strategie en inspectiemethodiek is grote vooruitgang geboekt, in lijn 

met de ‘Kaderstellende visie op het Toezicht’ van het kabinet is een eigen toezichtvisie ontwik-

keld, gekoppeld aan de benodigde instrumenten, werkmethoden en de vereiste competenties. 

Vanaf 2008 wordt met ontwikkelplannen gewerkt om de inhoudelijke groei gebalanceerd aan te 

sturen.

•  Impact: in het werkveld is DTD een erkende gezagsfactor geworden (zij het soms wat omstreden 

vanwege de publiciteitsdrang), de inspectierapporten zijn zwaarwegend en komen vaak in de 

publiciteit, DTD wordt frequent gevraagd om mee te werken aan verbetertrajecten en aan de 

normontwikkeling in de sector, de professionalisering is op gang gebracht en het tuchtrecht is 

op komst.

•  Organisatie: de organisatie is flink gegroeid, DTD is buiten de bezuinigingsronden van 2004 en 

2008 gehouden, in 2007 is een Rijksbreed samenwerkingsverband bij de DTD ondergebracht.  

In de periode 2002-2010 is de omvang van DTD bijna verdubbeld.

•  Medewerkers: de werksfeer en de onderlinge verhoudingen zijn sterk verbeterd, bij het laatste 

onderzoek naar de medewerkerstevredenheid (2009) behaalde DTD een score van gemiddeld 

8,4 op een tienpuntschaal. Hiermee behaalde het de hoogste score van het ministerie, de gemid-

delde score daarvan bedroeg 7,3. 

[Bron MTO 2009)

Leiderschapstypologie
In het typeren van het leiderschap van DTD zijn de gesprekspartners het erover eens dat er bij DTD 

sprake is van een meervoudige leiderschapstijl, die door verschillende personen wordt uitgeoefend, 

waarbij de combinaties aanvullend en corrigerend zijn. Hoewel de Leading Coalition op die manier 

veel breder wordt gezien dan één persoon, is men unaniem in de beschrijving dat Vera hierin de cen-

trale rol vervult, maar zich daarbij laat bijstaan en aanvullen door anderen. 

Voorts ziet men een ontwikkeling in de tijd; Vera liet zich in de pioniersfase in het verbetertraject 

bijstaan door een programmamanager met een vrij directief profiel, die de voortgang bewaakte, za-

ken door kon drukken en op zijn tijd ook als bliksemafleider fungeerde. Na de reorganisatie in 2004, 

waarbij de laag van regiomanagers formeel werd afgeschaft en de functie plaatsvervangend hoofd-

directeur ontstond, heeft zij op die positie gekozen voor iemand met een heel ander profiel: goed 

in de beheerskant, procesmatig ingesteld en een betrouwbare steunfactor op het menselijke vlak  

(Angela ). In 2007 is versterking gezocht op het gebied van inhoudelijke professionalisering, met ie-

mand die op het gebied van methodeontwikkeling en innovatie een belangrijke stempel op het bedrijf 

ging drukken. In de besturing van de groeiende organisatie kreeg een aantal senior-inspecteurs meer 



84

verantwoordelijkheid om de lopende werkprocessen te coördineren. Daarvoor was het wel nodig om 

het wat diffuse sturingsmodel te verhelderen.

“ Vera heeft een bewuste strategie en doet niets per ongeluk. Ze maakt een goede inschatting van 

mensen. Ze acteerde geleidelijk en stap voor stap in een wat vaag proces, wat heel goed was, want 

als ze van begin af aan duidelijk was geweest was er massief weerstand ontstaan.” 

  

 “Vera hoeft zich niet zo te laten gelden, zij kan gemakkelijk anderen de vloer gunnen”. 

   

“ Vera is niet het type heldenmanager dat we tegenwoordig zo graag zien, eerder wat bescheiden 

en dienstbaar, het gebeurt haast ongemerkt.” 

In de terminologie van Mintzberg (‘Building Companies as Communities, 2009’) zien wij in deze  

beschrijvingen het ‘just enough leadership’ terug.

Via model Strategische Opgave & Leiderschapstijl

Verbaal

Elke gesprekspartner geeft in de eigen woorden weer dat de leading coalition schakelt op al de vier 

velden en dat over het algemeen bewust en soepel doet. 

Door de tijd heen ziet men een verschuiving van ‘een beheerste vorm van pioniersmanagement’ via  

‘strategisch opbouwen en groeien’ , naar ‘balanceren tussen stabiliteit en dynamiek’. Het duo aan de 

top (hoofddirecteur Vera en haar plaatsvervanger Angela) is hierin duidelijk complementair. 

 

“Er is geen sprake van 1 leider, 1 stijl, het is gericht op twee pijlers, intern en extern. Van de hoofd-

directie is Vera is resultaatgericht en gericht op dynamiek, Angela intern op de stabiliteit van de 

organisatie, meer op beheersing en control. De stijlen lopen wel wat door elkaar heen, soms pre-

valeren typische beheersaspecten, soms de vernieuwende, aanjagende kant”. 
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   “Vroeger was Vera duidelijk de baas, nu is er meer balans gekomen. Men ziet ook de voordelen 

van het duoverband. Er is sprake van een natuurlijke verdeling van portefeuilles, aandachtsgebie-

den en werkzaamheden. Beiden zijn verschillend, maar complementair aan elkaar.”

   

“ Met de komst van Angela ontstond er tussen beiden eerst een moeizame dynamiek, soms zicht-

baar en soms niet. Het zijn heel verschillende types, allebei goed en belangrijk voor DTD, maar het 

moest zich tussen hen beiden wel uitkristalliseren. Dat heeft even geduurd.” 

Figuratief

Onderstaand de aggregatie van de typering van de leiderschapsstijl, zoals die door de respondenten 

in de figuur is ingetekend.

“ Vera is heel resultaatgericht, maar doet dat vanuit de processen. Ze gebruikt eigenlijk alle vier de 

velden, samen met Angela is de hele cirkel te bestrijken en dat doen ze naturel.” 

“ Er is een evenwicht tussen alle elementen, resultaat, relatie, dynamiek en stabiliteit. Alles is op 

een andere plek belegd, maar wel in verbinding met elkaar”. 

Via Insights Discovery Full Circle

Uit de elf ingevulde vragenlijsten komt het volgende beeld naar voren.

Wat hieraan opvalt is 

• de grote spreiding van de karakteristieken

• het feit dat bijna alle typeringen ‘accomodating’ zijn (drie voorkeursstijlen aangeven) 

• het relatief hoge aantal ‘creative’ typeringen (60%, gebruikelijke score is 10%) 

Ook deze bevindingen dragen bij aan het beeld van een sterk meervoudige en accommoderende  

leiderschapstijl, die meebeweegt met de omstandigheden. 

Insights  
Discovery  
Full Circle

© copyright
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4. Analyseren

In dit hoofdstuk wordt op basis van alle informatiebronnen, gesprekken en toepassingen van het 

conceptuele model, een totaalbeeld van de casus geschetst in termen van ontwikkeldynamiek en 

leiderschapsstijl.

In de crisisperiode in het begin van deze eeuw beschikte de Dienst over een relatiegeoriënteerde 

leiding die vooral acteerde vanuit het interne perspectief en niet in staat was om een noodzakelijk 

hervormingstraject te realiseren. Pas na het aantreden van Vera als de nieuwe hoofddirecteur, 

zien wij in alle drie fasen van de ontwikkeling (2003-2003 hervormen en pionieren, 2004-2008 

stabiliseren en groeien, 2009-2010 -deels- consolideren en beheren) een positieve match tussen 

de strategische dynamiek en de manier waarop het leiderschap werd uitgeoefend. 

De leiderschapstijl heeft de facto met de ontwikkelingsgang meebewogen. Hierop is door de sleutel-

figuren ook min of meer bewust gestuurd, zeker hoofddirecteur Vera had deze dynamiek helder voor 

ogen:

“ Ik heb steeds gezocht naar mensen die pasten bij wat er op dat moment nodig was, die tegen-

wicht konden bieden aan de organisatie en die ook complementair zijn aan mijzelf. Gelukkig had 

ik de ruimte om echt kwaliteit aan te kunnen trekken.” 

 

De resultaten zijn in alle drie perioden aanzienlijk. In de periode van hervormen en pionieren is een 

aantal hinderpalen opgeruimd en is een begin gemaakt met een nieuwe aanpak en werkwijze. In de 

fase van stabiliseren en groeien is zowel inhoudelijk als organisatorisch het fundament gelegd om 

door te ontwikkelen, hetgeen succesvol verlopen is. In de consolidatie- en beheerfase zijn de toe-

zichtsarrangementen en inspectiemethodieken nader uitgekristalliseerd en geborgd, met een ontwik-

kelprogramma dat zorg draagt voor verdere verbetering en innovatie. 

Over de hele onderzoeksperiode 2002-2010 bezien is het totaalresultaat in termen van organisatie-

effectiviteit bijzonder positief. 
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5. Confronteren

In deze fase van het onderzoek wordt het totaalbeeld gedeeld met een aantal sleutelpersonen uit de 

casus. In totaal hebben in dit kader drie bijeenkomsten plaatsgevonden: een gesprek met de kern-

figuren van de leading coalition, de hoofddirecteur en plaatsvervangend hoofddirecteur, een bijeen-

komst met de stafdeskundigen en de senior-inspecteurs, en een presentatie aan het hele personeel.

Het algemene beeld is zeer herkenbaar. Men ziet de dynamiek en de fasering van de ontwikkelings-

gang van de inspectie duidelijk terug en men ervaart inderdaad dat de stijl van leiderschap daarbij 

heeft meebewogen. Het patroon uit de figuur Strategische Opgave & Leiderschapsstijl valt goed te 

plaatsen. Men is verheugd dat de progressie die is geboekt ook bij de buitenwereld wordt herkend en 

waardering oproept.

Ondanks de goede resultaten is alertheid op zijn plaats. Sowieso omdat tevredenheid geen zelfge-

noegzaamheid moet worden en stilstand achteruitgang betekent, ofwel dat DTD ook in een stabiele 

situatie steeds de juiste balans tussen stabiliteit en dynamiek zal moeten blijven vinden. Daarboven 

is de omgeving van DTD sterk in beweging. De hele manier waarop de sector thans georganiseerd is 

staat de laatste jaren sterk ter discussie. In het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte is het 

voornemen opgenomen om tot een grondige herziening van het hele stelsel te komen. Dit impliceert 

dat DTD als onderdeel binnen dit stelsel eveneens zal meeveranderen, met alle implicaties voor de 

opgebouwde manier van werken, de inspectiemethodieken, de rapportagevormen etc.

De stelselherziening zal de komende jaren haar beslag krijgen. Voor DTD betekent dit dat de huidige 

werkwijze eindig is en dat men moet anticiperen op een nieuwe context. ‘Niets is zeker, behalve dat 

het anders wordt.’ Strategisch betekent dit actief acteren in de buitenwereld en vanuit de externe 

invloeden de eigen organisatie alert en fris houden (vitaliseren, groeien), wegblijven uit de comfort-

zone en zich goed realiseren dat voor zover de consolidatie- en beheersfase bereikt is, dit als een 

tijdelijk fenomeen beschouwd moet worden. 

“ Alles moet opnieuw worden ingeregeld, tijdigheid en snelheid worden als kwaliteitskenmerk 

dominant, de inspecteur moet straks in dialoog met het veld, heel anders dan in de klassieke vorm 

van rapporteren”. 

Dilemma’s en onzekerheden

In de terugkoppeling van de analyse en het totaalbeeld is tevens gesproken over de ‘wicked problems 

of organized complexity’ (Rittel en Weber, 1973) die zich gedurende de onderzochte ontwikkelingspe-

riode van de inspectie hebben vertoond. De belangrijkste hiervan zijn onderstaand weergeven, in ter-

men van de dilemma’s en onzekerheden die, ook terugkijkende op het proces, nog steeds openstaan: 

hebben wij op dat moment de juiste afweging gemaakt of was een andere keuze beter geweest?

•  Pionieren als ambtelijk toezichthouder? 

Als inspectiedienst die als onderdeel van de rijksoverheid de sector beoordeelt, is de ruimte 

om zelf te experimenteren en fouten te maken beperkt. Van de politieagent zelf moet het 

achterlicht het altijd doen, noblesse oblige. Dus ook in de pioniersfase, waarin werd geëxperi-

menteerd met een steviger en assertiever manier van inspecteren, was het belangrijk om geen 
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fouten te maken waarmee het oordeel onderuitgehaald kon worden. In die periode beoordeel-

de Vera alle cases zelf. 

Was dit de goede manier? Een onverantwoord risico om de algehele inspectiekwaliteit aan één 

persoon op te hangen, die nog niet eens specifiek deskundig of ervaren was op dit werkterrein? 

Of juist overdreven voorzichtig, het gedrag van een controlfreak?

•  Hoever doorstructureren? 

Met de groei van de organisatie nam de span of control van de twee hoofddirecteuren aan-

zienlijk toe. Ondertussen waren de medewerkers veel persoonlijke aandacht gewend. Met het 

vergroten van de verantwoordelijkheid van de senior-inspecteurs werd een gedeelte van de 

inhoudelijke begeleiding aan hen gedelegeerd. Dit gebeurde op een vrij informele manier en 

werd per persoon ook wat verschillend ingevuld. Vanuit vele kanten ontstond de wens om in 

de organisatie een formele besturingsstructuur te creëren, in de vorm van afdelingshoofden 

of teamleiders. Hoofddirecteur Vera heeft zich hier altijd tegen verzet, met als argument dat zij 

geen tussenlaag wilde, omdat de organisatie flexibel moest blijven en de inspecteurs zoveel 

mogelijk in de eigen verantwoordelijkheid moesten worden gezet. Was dit een verstandige 

stellingname, gericht op het voorkomen van teveel consolidatie? Of zijn hiermee juist kansen 

gemist? 

•  Eén gezicht van het leiderschap? 

De meervoudige leiderschapsstijl, die door verschillende personen in verschillende combina-

ties werd uitgeoefend, heeft regelmatig ook tot verwarring geleid. ‘ Wie heeft het er voor het 

zeggen en wat is de norm?’ Hoofddirecteur Vera en haar plaatsvervanger vormden samen een 

complementair duo, maar ook een leiding met twee gezichten, die over sommige zaken funda-

menteel verschillend dachten, hetgeen binnen de organisatie ook zichtbaar was. Zeker in de 

eerste jaren gaf dit verwarring en irritaties. Vanaf 2007 is actief gewerkt aan de samenwerking 

en is de kwaliteit van het duo-verband aanzienlijk gestegen. 

 

Desalniettemin: heeft de meervoudigheid uiteindelijk positief of negatief uitgewerkt? Had de leiding 

niet meer één gezicht moeten laten zien? Of is enige ambiguïteit juist gunstig voor een organisatie die 

ook in de buitenwereld volop met meervoudigheid wordt geconfronteerd?
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6. Evalueren

Afsluitend een korte schets van de gevolgen die de onderzoeksinterventie heeft opgeleverd.

Hoofddirecteur Vera heeft inmiddels na acht jaar DTD een volgende stap in haar carrière gemaakt. 

Het onderzoek heeft haar versterkt in het gevoel dat ‘haar klus geklaard was’, dat de nieuwe fase van 

de inspectie nieuwe impulsen kan gebruiken en dat zijzelf na deze acht jaar ook wel toe was aan een 

nieuwe omgeving. Bij haar afscheid in september 2010 is de grote ontwikkelsprong die de dienst in 

haar periode heeft gemaakt uitgebreid gememoreerd. Strekking: ‘het werk van velen, met Vera als 

de absolute regisseur’. Vera zelf heeft uitgebreid stilgestaan bij de complementariteit van de leading 

coalition en de steun van haar plaatsvervanger Angela.

Gezien de ontwikkelingen zijn een externe oriëntatie en strategische flexibiliteit belangrijke aan-

dachtspunten voor het komende leiderschapsprofiel. De nieuwe hoofddirecteur die per oktober 2010 

is aangetreden beschikt over die achtergronden en over de ambitie om de positie van DTD in de stel-

selherziening verder uit te bouwen.



90



91

Casus: Adviesgroep Alfa 
 

Preambule en achtergrondinformatie
Werkwijze: zes analyseniveaus
Informatiebronnen

1. Beschrijven
Ontstaansgeschiedenis
Doorontwikkeling van het concept
Cultuurinterventie?
Organisatie
Werkwijze
Exposure?

2. Beleven
van Binnen naar Buiten

  Beeld van de startsituatie

  Ontwikkelingsdynamiek

  Strategische ambities

  Beeld van de resultaten

  Beeld van de leading coalition

  Stijl van leiderschap

  Effecten van het leiderschap

van Buiten naar Binnen
  Strategische ambities

  Resultaten

  Ontwikkeldynamiek

  De leading coalition

  Stijl van leiderschap

  Effecten van het leiderschap

3. Spiegelen
Pioniersfase 
Stabiliseren en groeien 
Consolideren en beheren 
Resultaten
Leiderschapstypologie

4. Analyseren

5
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5. Confronteren

6. Evalueren

Achtergrondinformatie

Alfa is een interim- en adviesdienst binnen een groot en gediversifieerd publiek concern. 

Het bedrijf is in 2002 gestart als een pool van jonge ambtenaren die hun kennis en capaciteit organi-

satiebreed ter beschikking stelden. Belangrijke strategische voordelen daarin zijn de concrete kennis 

over het concern, de fysieke nabijheid en de lage tarieven, zeker in vergelijking met de externe ad-

viesmarkt. Ook de enthousiaste en ondernemende werkwijze viel in de smaak. Het bedrijf was direct 

succesvol en is snel gegroeid en gediversifieerd: er werden activiteiten gestart op het gebied van 

organisatieontwikkeling, interim management en opleidingen. De omvang steeg van 10 medewerkers 

bij de start naar bijna 100 in 2008. Op het hoogtepunt bedroeg de omzet meer dan 7 miljoen euro. 

Binnen het concern opereert het bedrijf als een onderneming in een publieke omgeving: in formele 

zin vormt het een zelfstandige business unit met een eigen exploitatierekening, die opereert in een 

vrije marktsituatie, zonder gedwongen of bevoordeelde winkelnering. Van de winst werd de helft af-

gedragen aan het concern, de andere helft was voor Alfa zelf ter beschikking om te investeren in de 

ontwikkeling. 

Preambule

Centrum, herfst 2010

Peinzend staart de jonge vrouw door het raam van het grootstedelijke grachtenpand. Aan de overkant miezert het 

imposante stadhuis van de centrumconcern in de motregen. Daarbinnen, in de historische collegezaal, vergadert de 

regioraad over de consequenties van de bezuinigingen op het concernfonds. De pijn moet verdeeld: met het mes op 

tafel, het gaat er hard aan toe. 

Als eerste moet de centrale organisatie van het regioconcern eraan geloven. Daarin wordt het gemeenschappelijk 

adviesbedrijf Alfa ontmanteld, dat scheelt alvast 100 fte.

Hoe heeft het zo kunnen aflopen met haar droom, haar passie? Het bedrijf dat zij samen met haar groepsgenoten vanaf 

de grond heeft opgebouwd en tot succes gebracht. Zeven jaar van ontwikkelen, opbouwen en vormen. En wat kon zij 

ervan genieten als men uit het hele land kwam kijken naar de succesformule. Onvermoeibaar stond zij alle belangstel-

lenden te woord.

En nu is het weg. Nog geen half jaar na haar vertrek is het robuuste, trotse bedrijf bijna verdwenen - gestript, opgeknipt 

en in onderdelen elders ondergebracht. Eigenlijk domweg geïmplodeerd.

Hoe kon dit gebeuren. Wat is er fout gegaan?

“Waarschijnlijk is de tijd nog niet rijp voor dit soort organisaties. Wij waren een Gideonsbende en als je die institutio-

naliseert haal je de ziel eruit. Wellicht heb ik mijn eigen rol in het bepalen en bevechten van de identiteit onderschat, ik 

heb dat in ieder geval niet stevig genoeg over kunnen dragen. Misschien ben ik toch te lang gebleven?”
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Naast uitvoeringstaken ontwikkelde Alfa ook doelstellingen op het gebied van innovatie, ontwikkeling 

en mobiliteit. Steeds meer profileerde het bedrijf zich binnen en buiten het concern als een showcase 

op het gebied van eigentijds organiseren en modern werkgeverschap, én als een cultuurinterventie: 

een onderneming binnen een ambtelijk publiek concern.  

Werkwijze: zes analyseniveaus 

Bij het bestuderen van de ontwikkelingsgang van Alfa is de informatie op verschillende niveaus ver-

zameld. Hierbij is zowel de formele als de informele informatie in kaart gebracht en is een spectrum 

van verschillende bronnen benut, zodat de verschillende informanten en informatieniveaus elkaar 

kunnen aanvullen en zonodig corrigeren. Om de organisatie en het leidinggevend systeem te bezien 

in samenhang met haar omgeving, zijn bij het karakteriseren van de ontwikkelingsdynamiek en het 

waarderen van de resultaten zowel interne bronnen als respondenten van buitenaf geraadpleegd. Zo 

ontstaat op alle sleutelvariabelen een beeld van binnenuit en van buitenaf.

De informatie is verzameld op zes analyseniveaus die in een vaste volgorde zijn toegepast, waarbij 

iedere volgende stap voortbouwt op de voorafgaande niveaus: beschrijven, beleven, spiegelen, ana-

lyseren, confronteren en evalueren. 

Informatiebronnen

Formele bronnen

• Vijf jaar Adviesgroep Alfa, 2008

• Portret van de Regio, 2009

• Jaarverslag Regioconcern 2007-2010

• Onderzoeksrapport Universiteit, 2010

• Vergelijkende Studie , 2010

• DVD Alfa, 2010. 

Gesprekspartners

• Directeur dienst Regioconcern; opdrachtgever Alfa

• Directeur Concernorganisatie; opdrachtgever Alfa

• Projectmanager, opdrachtgever en collega

• Controller Alfa

• Adviseur Alfa

• Directeur Alfa 2003 - 2010

• Oud-voorzitter Regioconcern

• Onderzoeker Universiteit en auteur Onderzoeksrapport

1. Beschrijven

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgang van Alfa weergegeven, zoals die in officiële publicaties 

en informatiebronnen is vastgelegd. Hiermee wordt het perspectief geschetst zoals dat in de formele 

verslaglegging is terug te vinden. Het beeld van de formele werkelijkheid. 
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• Ontstaansgeschiedenis

De geschiedenis van de Alfa is kort maar krachtig. Een handvol jonge adviseurs verhuurde zich tegen 

scherpe tarieven voor adviesopdrachten binnen het concern. Het succes was zo groot dat er behoefte 

was aan professionele leiding. Die kwam er in 2003. Alfa begint onder de naam Projectbureau in 2002. 

Een van de redenen van oprichting is om jonge, getalenteerde trainees voor het concern te behouden 

en om de concerngedachte te versterken met hun flexibele inzet. Het projectbureau groeit onder lei-

ding van directeur Yvonne uit tot een intern adviesbureau met inmiddels honderd medewerkers. Alfa 

selecteert medewerkers op lef en flexibiliteit, ontwikkelt een innovatieve werkwijze en bewaakt een 

scherpe prijs/kwaliteitsverhouding. 

• Doorontwikkeling van het concept

Alfa is een facilitair bedrijf dat kostendekkend en zelfs winstgevend draait. Alfa laat zich nog het best 

vergelijken met private adviesbureaus. Alfa-adviseurs doen hun werk marktconform en kennen geen 

verplichte winkelnering. Toch is de belangrijkste reden waarom concerndiensten voor Alfa kiezen: niet 

de prijzen, maar het gegeven dat Alfa-adviseurs het concern kennen.

Daarnaast is Alfa ook een kweekvijver voor nieuwe ambtenaren: persoonlijke ontwikkeling, innovatie 

en mobiliteit staan centraal in de bedrijfsfilosofie. Het concept kweekvijver houdt in dat geprobeerd 

wordt mensen in drie jaar zo op te voeden dat zij leren over kaders heen te kijken, concernbreed te 

denken, creatief te zijn en anderen mee te nemen in het werkproces. Naast kweekvijver is Alfa ook 

mobiliteitsbureau voor medewerkers binnen het concern die uitgekeken zijn op hun baan. Om te voor-

komen dat kennis weglekt is Alfa een tussenstation waar getalenteerde medewerkers de kans krijgen 

om zich breed te oriënteren en tegelijkertijd te professionaliseren. De functies mobiliteit, advies en 

kweekvijver bestaan niet alleen naast elkaar, ze versterken elkaar ook. 

De tijd is er ook een van de generatie Einstein, de opvolger van generatie X. Onderzoekers ontdekten 

dat jongeren van nu sneller, slimmer en socialer zijn dan ooit en gaven hen de toepasselijke naam 

Einstein. Alfa is een exponent van deze generatie: slim in de manier waarop zij kennis deelt en combi-

neert; snel in het aanpakken en durven doen, terwijl anderen blijven dromen; sociaal in het beschik-

ken over een concernbreed netwerk en in het investeren in mensen.

• Cultuurinterventie?

Met de start van Alfa groeit er een nieuwe cultuur binnen het ambtelijk concern. Het is een cultuur die 

zich, naast de bestaande dominante cultuur, als subcultuur ontwikkelt. Dat dit gebeurt is wenselijk en 

sluit aan bij het bestuursakkoord en de concernvisie‘ Samen voor de Regio’ .

Onze filosofie is eigenlijk heel eenvoudig. Wij willen eraan bijdragen dat het concern klaar is voor de 

toekomst. Dat doen we door oog te hebben voor maatschappelijke en publieke ontwikkelingen. We 

werken over de grenzen van diensten en gemeenten heen en we richten ons op het boeken van resul-

taat in concrete projecten die voor de regio van belang zijn. En we zijn een kweekvijver voor talent. 

Jonge mensen willen graag voor Alfa werken omdat zij de ruimte krijgen om te ondernemen. Met Alfa 

kwalificeert het concern zich voor de toekomst door jong talent aan te trekken en grensoverschrijdend 

te werken aan de vraagstukken voor morgen. 
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Als volwassen bedrijf blijven we een kind van de tijd waarin grenzen vervagen. In de eerste plaats 

tussen overheid en bedrijfsleven. Alfa combineert, als ondernemer binnen een ambtelijke omgeving, 

het beste van twee werelden. In de tweede plaats raken kennisvelden steeds sterker verbonden. We 

sluiten daarbij aan door van generalisme ons specialisme te maken.

De bestuurders en de regiovoorzitter zijn graag bereid om de initiatieven van Alfa te steunen en laten 

zich niet onbetuigd als op hen een beroep wordt gedaan om een bijdrage te leveren in één van de 

projecten waarin de mensen van Alfa een rol spelen. 

• Organisatie

De adviseurs van Alfa zijn academisch geschoold en hebben voorafgaand aan hun dienstverband 

bij Alfa een aantal jaren ervaring opgedaan bij een van de diensten of gemeenten. Zij waren dus al 

ambtenaar en kennen de regio en het concern van binnenuit. Naast jong talent dat hun ambities wil 

onderzoeken en verdiepen biedt Alfa ook een nieuw perspectief aan ervaren ambtenaren die toe zijn 

aan een nieuwe uitdaging. Medewerkers zijn in dienst van het concern en werken voor het concern. 

Hun opdrachten krijgen zij van ruim veertig diensten, de onderliggende gemeenten of de regionale 

instellingen. 

Alfa is verdeeld over zes business units en er zijn inmiddels honderd mensen werkzaam. Ze werken als 

adviseurs, projectleiders en interim-managers in het midden- en topsegment. Naast de bestaande units 

Bedrijfsvoering, Organisatieontwikkeling, Interim en Advies, is in het najaar van 2006 binnen Alfa de 

unit interim-management opgericht. Hiermee heeft de concern een eigen interim-managementbureau 

in huis. Directeuren en senior-managers die hun sporen binnen en buiten de regio hebben verdiend, 

werken vanuit dat bureau tijdelijk aan complexe organisatorische en bestuurlijke vraagstukken. Een 

andere unit is Concernopleidingen die opleidingen concernbreed ontwikkelt en uitvoert, en daarmee 

een voedingsbodem creëert voor een voortdurende instroom van nieuwe Alfa-medewerkers. 

Persoonlijke ontwikkeling, innovatie en mobiliteit staan centraal in de bedrijfsfilosofie. Alle medewer-

kers hebben een schaduwadviseur die hen helpt te reflecteren op hun eigen werkpraktijk. In de vier 

jaar dat mensen bij Alfa in verschillende projecten werken, leren zij buiten vertrouwde kaders te kijken 

en concernbreed te denken. Ze ontwikkelen brede netwerken en nemen anderen mee in hun werk-

wijze. Als zij na vier jaar bij een andere dienst gaan werken, verspreiden zij hun werkwijze. Ze houden 

hun regionale contacten aan, brengen nieuwe perspectieven in en delen hun ervaringen. 

• Werkwijze

Om te zorgen dat de drie functies (mobiliteit, advies en kweekvijver) op elkaar inwerken is Alfa zo ge-

positioneerd en ingericht dat zij voortdurend toevoer heeft van nieuwe medewerkers. Alfa-adviseurs 

worden breed en flexibel ingezet als een flexibele schil in de concern. Alfa-adviseurs komen door deze 

brede inzet met verschillende onderdelen en regionale diensten in contact en bouwen zo een sociaal 

dynamisch netwerk, want zij komen andere ambtenaren tegen die zeggen “ Ik wil ook wel eens verbre-

den of wat anders doen.” Zo ontstaat er de mogelijkheid voor een flexibele pool van ambtenaren die 

breed ingezet kan worden; niet alleen als adviseurs maar ook op andere functies.
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Voorbeelden van opdrachten zijn het meewerken aan het terugbrengen van fijnstof, invoering van 

de Wet maatschappelijke ontwikkeling, samenwerking in de jeugdhulpverlening, het tegengaan van 

drugsoverlast of het terugbrengen van regeldrukte in het naleven van horecavergunningen. 

Alfa kreeg van een wethouder een stevige opdracht: breng in kaart of in de regio de wachtlijsten voor 

de jeugdzorg eind dit jaar zijn weggewerkt. Zoniet, dan zal de minister een procedure voor bestuurlijke 

aanwijzing starten, en daar zit de wethouder niet op te wachten. De vraag is dus niet of de wachtlijs-

ten eindejaars zijn weggewerkt, maar hoe dat voor elkaar te krijgen De wachtlijstproblematiek is inge-

weven in vragen over financieringsstromen, handelingsruimte voor professionals en een dwingende 

regelgeving. Alfa kiest voor een aanpak van waarderend verkennen: samen met alle betrokkenen aan 

de slag vanuit dat wat er goed gaat, partijen laten leren van elkaar, concrete afspraken maken over 

samenwerking, financiering en omgaan met regelgeving, en tot slot de resultaten zichtbaar maken en 

successen vieren.

• Exposure? 

Alfa is een krachtig bureau met tevreden klanten en ‘nieuwe ambtenaren’. Daar zijn we trots op. En 

we staan op dat punt niet alleen; ook anderen hebben oog voor onze succesvolle aanpak. Zo brachten 

ambtenaren uit Angola vorig jaar een bezoek om inspiratie op te doen voor een soortgelijk initiatief. 

Gemeente R. vond haar weg naar Alfa voor advies over hun bureau voor interim management. Ook een 

ministerie klopte aan voor ideeën.

Het regioconcern laat onderzoek verrichten naar het succes van Alfa. Daarmee wil zij de positieve 

ervaringen van Alfa verder verspreiden. Het onderzoek leidt tot een boekje met negen inspirerende 

lessen. De lessen geven antwoord op de vraag hoe overheden mensen en talenten vinden en welke 

cultuur nodig is om mensen ruimte te geven om hun ambities te realiseren en te werken aan een ver-

nieuwende overheid. Andere overheden gebruiken dit boekje als inspiratiebron. Naast het boekje met 

lessen organiseert Alfa congressen over haar leerervaringen en gebruiken.

2. Beleven

In dit hoofdstuk wordt het beeld van de participanten over de ontwikkelingsgang van Alfa weergege-

ven, zoals dat over de onderzoeksperiode door hen is waargenomen, ervaren en beleefd. Op dezelfde 

wijze wordt hun beeld over de strategische ambities en de behaalde resultaten geschetst, alsmede 

het zicht op de samenstelling van het leiderschapssysteem (leading coalition) en de stijl waarmee 

men het optreden hiervan karakteriseert.

De beelden van de participanten zijn zoveel mogelijk in hun eigen taal en referentiekader weergege-

ven. In de opbouw is verschil gemaakt tussen het beeld van de participanten vanuit de Adviesgroep 

zelf - van Binnen naar Buiten -, en de beelden vanuit de buitenkant - van Buiten naar Binnen -; deze 

laatste groep betreft zowel actoren vanuit het bestuurlijk en het opdrachtgevend systeem als enkele 

goed geïnformeerde buitenstaanders. 
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c. Van Binnen naar Buiten

• Beeld van de startsituatie 

“Het begon allemaal met de Projectenpool die als vangnet fungeerde voor trainees van het con-

cern die geen vaste plek konden of wilden vinden.”

“Alfa is ontstaan vanuit de traineepool: een stel goede mensen konden geen vaste plek vinden, 

daarvoor is toen een Flexpool gemaakt als tijdelijk vangnet, met vacaturegeld van de Concern-

dienst. In 2003 is Yvonne erop gezet, ze kreeg veel vrije ruimte en die heeft zij goed gepakt.”

“Het is ooit heel organisch begonnen met een aantal trainees, daar is toen ook het restant van 

een andere groep aan toegevoegd, en toen was er management nodig. Die kwam er in 2003, in 

de persoon van Yvonne”

• Ontwikkelingsdynamiek

“Als Projectbureau was het een echte kantoordemocratie, een beetje anarchistisch. Toen Yvonne 

kwam in 2003 is er voor het eerst aandacht aan de interne organisatie en bedrijfsvoering gegeven, 

in de vorm van een controller voor een paar uur per week. Dat duurde tot medio 2009, toen waren 

we bijna 100 man groot,en de concernsecretaris vond: “nu is het wel mooi geweest”. De nieuwe 

man is ook wat behoudender dan zijn voorganger. Door de nieuwe ontwikkelingen over de krimp 

van de Concerndienst zie je individueel nu wel beschermingsgedrag opkomen.”

“Aan het begin, voor haar tijd, was het pionieren, daar heeft de groep van toen het nog steeds 

over. Yvonne heeft toen de hoofdstructuren neergezet, waaronder de vier-wekencyclus, daar werd 

door haar strikt de hand aan gehouden, dat was slim. Medio 2008 werd de consolidatie al ingezet, 

ze zijn mensen in vast dienstverband gaan aannemen waardoor de hele mobiliteitsdynamiek werd 

verstoord. We mochten daarna al snel niet meer groeien. 

En vanaf de herfst 2009 zie je een defensief klimaat: er komen forse bezuinigingen aan, opdrach-

ten nemen af met veel bankzitters, er wordt gepraat over een fusie. Yvonne is vertrokken en er zit 

nu een interim directeur voor 2 dagen per week, iemand van een lager niveau, die mist de perso-

nality die Yvonne meebracht.”

“Eerst was het vooral een clubje ongeregeld. Met Yvonne is de switch gemaakt, zij heeft het ge-

organiseerd op kwaliteit, rendementsdenken, opdrachtgever/opdrachtnemer relaties en persoon-

lijke ontwikkeling. Nu is de stichter weg en is de vraag of de dynamiek erin te houden is; de ver-

wachte overname geeft allerlei verschijnselen van defensiviteit.”

“Het is ooit begonnen met puur pionieren, toen is er een succesvolle doorstart gemaakt en is de 

zaak goed op de kaart gezet. In 2009 is met nieuwe concernsecretaris afgesproken om te conso-

lideren; de Concerndienst moet afslanken van 550 naar 150. Na de stilstand snel zag je snel de 

energie wegzakken. Nu is er een nieuwe directeur a.i., een schaal 14 dame. De bezettingsgraad is 

sterk teruggelopen, er is geen ingang meer bij het hogere niveau aan opdrachtgevers.”
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• Strategische ambities

“In het begin ging het om leuke projecten doen en je geld terugverdienen, zodat je geen last had 

van het hoofdkantoor. Vanaf medio 2003, na de komst van Yvonne, werden de doelen concreter 

en ambitieuzer: een kweekvijver voor het concern in combinatie met je eigen ontwikkeling, profes-

sionalisering in kwaliteit en dienstverlening, de financiële condities op orde.”

“De primaire ambitie was de verbetering van de bedrijfsvoering in het concern: ontkokeren, delen 

van kennis, en gewoon doen.”

“Het Alfa- concept is organisch en geleidelijk ontstaan, en het werd steeds groter. Eigenlijk is het 

op een gegeven moment nogal uit de hand gelopen, het werd bijna evangelisch….”

“Het idee was om bedrijfsvoering op de kaart zetten en sexy te maken. Het is eigenlijk begonnen 

met een concept op een bierviltje. In mei 2003 zijn in een strategische conferentie de missie/visie 

en de kernwaarden ontwikkeld. “

• Beeld van de resultaten

“In financiële zin werden de resultaten steeds positiever, doordat het bleef groeien met een ge-

lijkblijvende marge. De bezettingsgraad was altijd prima, de tarieven scherp, de klantwaardering 

hoog en de uitstroom bleef voor 60 à 70 % binnen het concern actief, dus de kweekvijverfunctie 

werd ook waargemaakt.”

“Er is een forse groei neergezet, een goede naam opgebouwd, goede financiële resultaten ge-

boekt.”

“Alfa werd snel kostendekkend en daarna winstgevend; groeide naar een omvang van tachtig, 

werd vervolgens ook een cultuurinterventie qua flexibiliteit en mobiliteit. De medewerkers en de 

opdrachtgevers scoren hoog op tevredenheid (boven de acht).” 

“Bij de start zijn er heel selectief een paar man uitverkoren om verder mee te gaan, daarna is het 

gegroeid van 7 ton met 15 man naar 8 miljoen omzet met 92 mensen en allerlei mooie bench-

marks, die zie je in de boeken.”

• Beeld van de leading coalition

“Yvonne moest zich in het begin stevig neerzetten. Toen zij eenmaal haar positie had, concen-

treerde zich de invloed op haar. Vanaf 2006 werd het geheel met 35 man te groot, er kwam een 

tweede laag business-unit managers, maar Yvonne bleef de bepalende en beslissende factor. Daar 

hadden die Bummers moeite mee, die wilden ook macht en inbreng, dat gaf wel wat ‘hikjes’.“

“Bovenal Yvonne, die was heel bepalend: ‘zo doen we het’. Af en toe nogal heftig en directief. Een 

sterke leider maar moeite met delegeren, de BUM’s hebben een onduidelijke rol (alleen coachen 

en ontwikkelen) , die vonden dat ze te weinig inbreng en ruimte kregen.”

“Sterk persoonsafhankelijk, bovenal Yvonne. Beetje de zonnekoningin, zij heeft veel PR gegene-
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reerd. Zij heeft de mensen echt ontwikkeld, maar de borging van het niveau onder haar was niet 

goed.”

“Eerst vooral Yvonne, wel steeds checkend en bijsturend met spiegels van buiten;

vanaf 2005 kwamen er BU managers, maar dat liep niet goed, die wilden steeds meepraten, het 

kostte teveel tijd en gedoe. Yvonne wilde in 2008 twee adjunct-directeuren, dat gaf toen opstand 

bij de BUM’s.”

• Stijl van leiderschap

“Yvonne was een echte ondernemer, volop bezig het bedrijf uit te bouwen en te verkopen. Het 

echte structureren deed de controller, met de volle steun van Yvonne overigens; die complemen-

tariteit was goed omdat hij leerde zich aan haar aan te passen.”

“Yvonne kan netwerken, uitbouwen en positioneren. Ze heeft de tent altijd heel goed verkocht. Zij 

zorgde wel voor een basis in de structureringskant, maar daar lag haar hart niet echt. De BUM’mers 

waren daar juist wel van, die wilden van alles regelen en dat ging schuren.”

 

“Het meest gericht op groei en ontwikkeling, soms een beetje structureren. Zij heeft zeven jaar in 

haar kracht kunnen opereren omdat het bleef groeien. Het is goed dat ze nu vertrokken is.”

“Eerst ontwikkelen, daarna het accent op groeien, met soms een structuuringreep.”

• Effect van het leiderschap

“Heel groot, Yvonne was de bepalende factor, zonder haar was het nooit zo gelukt.”

“Heel groot. Yvonne is nu weg, de tent loopt wel door maar feitelijk is er stilstand. 

Komende halfjaar gaan we ons bezinnen op de toekomst, maar we zullen wel elders worden  

ondergebracht.”

“Sterk, maar ook heel persoonsafhankelijk. Zij heeft veel betekend, maar door alles in eigen hand 

te willen houden heeft zij geen goed middenkader neer kunnen zetten”. 

d. Van Buiten naar Binnen

• Strategie en ambities

“Die waren bij aanvang niet erg omschreven. Yvonne had op een krachtdadige manier de HRM-

groep afgebouwd, waarvan het restant werd gecombineerd met de Projectenpool. Hiermee is zij 

gaan ‘ondernemen’, wat ook typisch haar stijl is. 

Zo is Alfa steeds breder geworden en heeft het ook steeds zwaardere mensen in het aanbod ge-

kregen: eerst waren het vooral handjes op Schaal 11 nivo, later ook projectleiders in schaal 15. 

Basisstrategie was om concernbreed flexibele inzet voorhanden te hebben, andere zaken zijn 

gaandeweg in de praktijk ontwikkeld.” 

“ Alfa is gestart met trainees. Vervolgens is de Projectenpool gebouwd. Medewerkers in schaal 8 
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konden binnen Alfa aan de slag in schaal 10 en bovendien voortbouwen aan het verzamelen van 

ervaring. Dat was natuurlijk aantrekkelijk, dus ze kregen goede mensen binnen. “ 

“De inhoudelijke strategie is geleidelijk ontstaan, resultaat van samenspraak van G. en Yvonne, 

met hulp van anderen. De verschillende werkpraktijken zijn er aangegroeid op grond van vragen 

vanuit de diensten: zo is de groei heel organisch en pragmatisch neergezet.” 

“In het begin lag er best een goed plan onder, maar de kwaliteit is sterk verwaterd toen het groter 

werd en er allerlei mobiliteitsdoelstellingen aan werden toegevoegd.”

• Resultaten

“ Er is een mooie club gebouwd, die voor een schappelijk bedrag prima mensen levert. Soms is het 

inhuren goedkoper dan hen zelf in dienst nemen (uurtarieven 65 tot 120 euro). 

Met de consolidatie van de groei is nu een volgende fase aangebroken, om alle flexibele pools met 

elkaar te combineren. Jammer dat Yvonne gestopt is en niet deze opschaling vorm gaat geven.” 

“Extra prikkel was het verdienmodel van het concern. De helft van de winst wordt gestort bij het 

concern, de andere helft is beschikbaar voor investering in de eigen club. Alfa is gegroeid naar 100 

mensen. De medewerkerstevredenheid scoort zeer positief. Alfa heeft een goede positie verwor-

ven in de projectleiding binnen het sociaal domein. Zaken doen met Alfa was geen gedwongen 

winkelnering. Hebben positie te danken aan kwaliteit, redelijke tarieven en het kennen van het 

regionale netwerk.” 

“Er is een slimme constructie neergezet, een doe-tent en een leer-tent tegelijkertijd. Het heeft een 

stevige omvang bereikt en de resultaten zijn altijd prima geweest.” 

“Op een gegeven moment werd het concept helemaal opgeblazen en de lucht in getild; toen men 

zichzelf ging profileren als ‘cultuurinterventie en nieuwe ambtenaren’ was er gelijk een heel stuk 

sympathie en geloofwaardigheid weg; er werd behoorlijk denigrerend gesproken over al die ex-

posure.” 

• Ontwikkeldynamiek

“Er was een duidelijke pioniersfase en daarna groeide het verder; rond 2007 had men echt een 

breed en goed gebalanceerd aanbod opgebouwd. Nu draait het gewoon; het beheer is goed op 

streek en met de economische crisis (en een andere concernsecretaris) is de overgang tot conso-

lideren ingezet. Daarin is Yvonne zich ook gaan vervelen, dat zag je aan de hoeveelheid boeken 

die ze publiceerde.” 

“Yvonne is in beeld gekomen om Alfa te leiden. Heeft het naar haar hand gezet. Zeer gericht op 

ontwikkeling en kwaliteit. Gerund als adviesbureau. Veel geïnvesteerd. Medewerkers kregen aan-

stelling in tijdelijke dienst en moesten daarna weer door. Dat proces is goed bewaakt.” 

“Ze hadden niet zo moeten willen groeien en diversifiëren, maar moeten blijven bij de doelstelling 

van een goed en strak intern adviesbureau; 35 man was dan genoeg geweest. Er zat kennelijk 

geen rem meer op.”
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“De fasering is heel herkenbaar: na de pioniersfase zit men al een heel eind in de groei, met een 

sterk geloof in zichzelf inclusief een stukje zelfoverschatting, mensen bij Alfa denken dat ze de 

formule zijn, in plaats van een mogelijke optie. Nu is er een overgangsmoment aangebroken, met 

het gevaar van institutionalisering”. 

• Leading coalition

“Yvonne is dat helemaal zelf, is allesbepalend. Zij heeft de HRM-groep gesaneerd en samen met 

de projectenpool uitgebouwd. BUM’mers nemen afstand van haar, waarderen haar wel maar vin-

den het ook een bitch.” 

“Yvonne is heel bepalend geweest voor het Alfa. Heeft er eigenlijk te lang gezeten. Zij heeft met 

veel power en dynamiek invulling gegeven aan haar rol.” 

“Alfa had niet bestaan zonder G.: hij zag iets ontstaan en heeft dat de ruimte en energie gegeven. 

Yvonne is snel gekomen en heeft voortgebouwd op de energie van de starters, zij is de centrale fi-

guur geworden. De nieuwe concernsecretaris trof een goed lopende club aan, maar nam wat meer 

distantie in acht. Het is terecht dat Yvonne nu is weggegaan, zij is een ondernemerstype.” 

• Stijl van leiderschap

“Dynamisch en resultaatgericht . Zij is een ondernemer pur-sang, kan prima relaties maken maar 

het is wel een erg pittige tante en zeer directief.” 

“Handig, rad van tong, maar ook wat oppervlakkig. Slimme netwerker”. “ Haar leiderschapsstijl 

was dwingend: ‘ het moet zoals zij dat wil’. Per saldo heeft dat ook weerstand opgeroepen. Goed 

dat ze nu is vertrokken. Past ook in de nieuwe strategie van de nieuwe concernsecretaris om het 

aantal directeuren terug te dringen.”

“Yvonne kan relaties maken en mensen binden, weet energie en ruimte te geven, kan een com-

munity opbouwen. Zij acteert als spin-in-een-web, zij is continu bezig met relaties, reputatie en 

zaken op de kaart zetten. Zij geeft ook persoonlijke aandacht aan mensen. Ze is self-made, heeft 

geen managementopleiding; is ook niet zo goed in het structureren, maar zij organiseert de com-

plementariteit door met mensen als M. een relatie te leggen en hen de ruimte te geven.” 

• Effect van het leiderschap

“Yvonne is heel bepalend voor het succes van Alfa. Met een andere typecast was dat nooit ge-

lukt.” 

“Heel groot. Veel dynamiek. Nu Yvonne vertrokken is, de diensten een eigen flexibele schil aan het  

vormen zijn en Alfa in samenvoeging betrokken is zal het profiel van Alfa sterk veranderen.” 

“Zij heeft het groot gemaakt en vervolgens over de rand geduwd, zonde”. 

“De invloed van Yvonne is zeer groot geweest. Haar opvolging wordt een heel strategische cas-

ting: consolideren of weer terug op de levenslijn?” 
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3. Spiegelen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmodellen voor ontwikkelingsdynamiek en leiderschapsstijl 

door de respondenten toegepast op de casus, in interactie met de onderzoekers. Op deze manier 

wordt het persoonlijke verhaal van de participanten nogmaals verteld, maar nu gekaderd door het 

conceptuele model dat ten grondslag ligt aan deze empirische studie. Zo wordt voor de Adviesgroep 

Alfa de relatie tussen de strategische ontwikkeling en de stijl van leiderschap in kaart gebracht en het 

conceptuele model toegepast en gevalideerd. 

Het ontstaan van Alfa in 2003 voltrekt zich langs twee lijnen: de eerste lijn werd gevormd door de 

traineepool van het concern, die voor zichzelf een basisorganisatie creëerde in de vorm van een pro-

jectbureau. De tweede lijn is de afbouw van de HRM-groep, waarvan het restant met dit projectbureau 

werd gecombineerd.

Alle respondenten schetsen een sterk vergelijkbare ontwikkeling, waarbij de eerste drie fasen van de 

Vitaliteitscyclus op een karakteristieke wijze worden doorlopen. 

a. Pioniersfase

De periode als Projectbureau wordt achteraf als een echte pioniersfase omschreven:

 

“Wij zochten als ex-trainees een plek om leuke projecten te doen en ons geld terug te verdienen, 

zodat we geen last zouden hebben van het hoofdkantoor”. 

 Van structuur en organisatie was nauwelijks sprake, maar het gemeenschappelijk doel bond de een-

lingen aan elkaar:

“Een verzameling goede mensen waar geen reguliere plek voor was” 

 

“We vormden een soort kantoordemocratie, lekker minimaal en wat anarchistisch”

De HRM-groep kwam uit een hervormingssituatie, waarbij de staftaken werden teruggebracht naar 

het concern en de adviestaken na een stevige sanering met het projectbureau werden samengevoegd. 

Deze reorganisatie werd geleid door Yvonne, de latere manager van Alfa. 

Het kantelpunt in de pioniersfase is de benoeming van Yvonne tot leidinggevende over de nieuwe 

organisatie, met als opdracht om er een nieuw en levensvatbaar geheel van te smeden. 

“De geschiedenis is kort maar krachtig, een handvol jonge adviseurs verhuurde zich tegen scher-

pe tarieven voor adviesopdrachten binnen het concern. Het succes was zo groot dat er behoefte 

was aan professionele leiding. Die kwam er in 2003”. 

De toenmalige bestuursvoorzitter schetst zijn keuze als volgt: 

 “Ik heb Yvonne erop gezet en alle ruimte gegeven. Ik wist dat daar iets goeds uit voort zou  



103

komen, zonder goed te weten wat precies. Dat vond ik ook niet zo belangrijk, als er maar richting 

en aansturing op kwam”. 

b. Stabilisatie ➤ Groeifase
 

Yvonne heeft zich van meet af aan stevig neergezet en de macht naar zich toegetrokken. 

De stabilisatie van het bedrijf werd ingezet door strategisch focus aan te brengen en door 

in de interne organisatie een aantal basale bedrijfsprocessen te organiseren. 

Enkele maanden na haar aantreden werden in enkele conferenties de uitgangspunten voor het bedrijf 

geformuleerd, zoals: 

• Leveren van advies- en implementatie capaciteit voor het hele concern

• Inhoudelijke focus op bedrijfsvoering, dat aantrekkelijk op de kaart zetten

• Professioneel en kwalitatief vergelijkbaar met de externe adviesmarkt

• Leer- en ontwikkelplaats van adviseurs voor doorstroming in het concern

• Financieel zelfvoorzienend, inclusief de ontwikkelbudgetten.

In de bedrijfsfilosofie werden drie doelen centraal geplaatst: 

➤ Innovatie: qua organisatie, werkwijze en het gebruik van kennis

➤ Persoonlijke ontwikkeling: door een bewuste en intensieve begeleiding van medewerkers

➤ Mobiliteit: met als doelstelling dat tachtig procent binnen drie jaar doorstroomt

In de conferenties werden ook de kernwaarden ontwikkeld: 

Brede Blik, Beweging en Gewoon Doen.

Bron: Vijf jaar-Alfa: ‘Een blik van buiten naar binnen’ 

Tegelijkertijd werd een van de adviseurs aangewezen om in de interne organisatie een aantal zaken 

te organiseren en om als controller te fungeren. Hierdoor werden onder meer de bezettingsgraad, 

declarabiliteit, klantwaardering en rentabiliteit zichtbaar en stuurbaar gemaakt. 

Voorts werden de kwaliteitsborging en de klantprocessen georganiseerd.

Door deze strategische en bedrijfsmatige interventies werd het bedrijf klaargemaakt voor de groei-

fase. Deze krijgt letterlijk vorm in een sterke stijging van de omvang van de organisatie, van circa 10 

medewerkers na het startjaar naar 35 in 2006 en daarna een groei naar bijna 100 in 2008. De gereali-

seerde omzet steeg hiermee navenant tot meer dan 7 miljoen euro.

Door deze groei werden aanpassingen in de structuur van de organisatie noodzakelijk. In 2006 wer-

den vier business units gevormd met unitmanagers als schakel tussen de directeur en de medewer-

kers. De samenwerking in deze constructie bracht stevige spanningen met zich mee; de unitmanagers 

wensten hun deel in de strategie- en beleidsbepaling, de directeur wilde dat zij zich zouden beperken 

tot louter de personele begeleiding en ontwikkeling. 
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“Toen de unitmanagers eenmaal waren benoemd gingen zij zich ook ‘MT- gedrag’ aanmeten; daar 

waren ze niet voor benoemd en eigenlijk ook niet toe in staat, maar we kregen de geest niet meer 

in de fles.” 

Ondertussen timmerde men stevig aan de weg in de externe publiciteit. Via het omvangrijke netwerk 

van het concern werd het bedrijf, aangevoerd door directeur Yvonne, gloedvol gepresenteerd als het 

succesvolle antwoord op de vragen van de moderne tijd. Dit werkte deels bewondering op, maar ook 

wel reserves:

“Ze trokken wel een erg grote broek aan, dat gaat vroeg of laat toch tegen je werken” 

c. Consolidatie ➤ Beheerfase

In 2009 begon het politieke en maatschappelijke tij te veranderen. Er werden stevige bezuinigingen 

verwacht en het bestuur wenste een zo sober mogelijke invulling van de concerntaken. Het hoofdkan-

toor werd een forse krimpdoelstelling opgelegd.

De nieuwe concernsecretaris vertaalde deze naar een consolidatieopdracht voor Alfa. Geen verdere 

groei meer en een sobere, bescheiden invulling. Gewoon doen wat je moet doen en niet meer dan dat. 

Hiermee veranderde de dynamiek van het bedrijf. De trotse, ambitieuze groeisfeer maakte plaats voor 

going concern en beheersing. De aandacht verschoof naar de interne processen en posities. In de 

wandelgangen werd al gesproken over een fusie met andere concernonderdelen, met verlies van zelf-

standigheid. Eind 2009 kondigde directeur Yvonne in kleine kring haar vertrek aan.

In het model Bedrijfsklimaat & Ontwikkelingsdynamiek is de totale ontwikkelingsgang van advies-

groep Alfa tussen 2002 en 2010 als volgt te typeren:
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2. Resultaten

De resultaten van Alfa zijn in de periode 2003 - 2009 op alle fronten positief:

•  Rendement: vanaf de start positief, ruim boven kostendekkend niveau; bedrijfsresultaat mee-

stijgend met de omzet, door gelijkblijvende marge.

• Tariefstelling: ruim beneden marktconform niveau

• Bezettingsgraad: gemiddeld 103%

• Kwaliteit: hoge klanttevredenheidscores (gemiddeld acht of hoger)

• Medewerkerstevredenheid: 8+ (concerngemiddelde 6,5 - 7,3)

• Kweekvijver: uitstroom voor 60 a 70% binnen het concern actief.  

De financiële resultaten zijn pas vanaf 2007 separaat geadministreerd, maar geven een goed beeld 

van de groei en rentabiliteit van het bedrijf. 

Daarnaast heeft het bedrijf een naam opgebouwd als moderne en innovatieve vorm van organiseren 

binnen het publieke domein. In vele publicaties wordt aan het bedrijf aandacht besteed:

   

‘Als flexibele schil in de combinatie van advies en mobiliteit, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

de concerncultuur door zichzelf als subcultuur te profileren.‘ (2010) 

3. Leiderschapstypologie

In het typeren van het leiderschap van Alfa zijn de gesprekspartners uitermate coherent. Directeur 

Yvonne wordt in de leading coaliton centraal geplaatst. Ook na de vorming van een MT met vier unit-

managers bleef Yvonne de bepalende en beslissende factor, alom getypeerd als een sterke, dyna-

mische persoonlijkheid die als de absolute spil van het geheel fungeert. Het effect hiervan op de 

geboekte resultaten wordt door alle respondenten als groot ervaren. Wel werd regelmatig opgemerkt 

dat het aan borging ontbrak:

 “Yvonne heeft heel veel betekend voor Alfa, maar was ook wel de Zonnekoningin die alles naar 

zich toetrok en het bedrijf uitstekend verkocht, maar er niet in slaagde om goede mensen om zich 

heen te creëren om het voort te zetten.”

Resultaten Alfa (in mln.)

omzet rendement

2007 3,4 0,3

2008 5,2 0,7

2009 7,2 1,0

2010 (verwacht) 6,9 0,5

Bron: jaarverslaggeving Regioconcern
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De stijl van leiderschap wordt als volgt getypeerd:

Via model Strategische Opgave & Leiderschapstijl

Verbaal

Drie van de acht gesprekspartners plaatsen de stijl van leiderschap in de categorie Vormen;

drie geven als typering een combinatie van Vormen en Ontwikkelen, twee gesprekspartners zien ont-

wikkelen aan als het meest kenmerkend.

Figuratief

Op de pagina hiernaast de aggregatie van de typering van de leiderschapsstijl, zoals die door de res-

pondenten in de figuur is ingetekend.

 Via Insights Discovery Full Circle

Van de ingevulde vragenlijsten komt in zes van de acht gevallen wielpositie 24 naar voren, 

eenmaal wielpositie 23 en eenmaal wielpositie 46.
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De consistentie over deze drie meetmethoden is bijzonder groot. Via de verschillende manieren van 

meten komt als typering van de stijl van leiderschap een zeer vergelijkbaar beeld naar voren.

4. Analyseren

De ontwikkelingsdynamiek van Alfa verloopt bijna geheel volgens de fasering van het Vitaliteitsmo-

del: 2002- 2003 een pioniersfase met als kantelpunt de benoeming van Yvonne als manager; na stabi-

lisatie een periode 2005 - 2008 als groeifase, waarin het bedrijf op alle vlakken sterk doorontwikkelt; 

vanaf 2009 een consolidatiefase, die na het vertrek van Yvonne ook kenmerken van de beschermfase 

lijkt te gaan krijgen. 

Tussen 2003 en 2008 is de dominante stijl van leiderschap sterk gerelateerd aan de persoonlijke stijl 

van directeur Yvonne. Zij wordt alom gezien als de dominante spil van de leading coalition en haar stijl 

wordt zeer consistent getypeerd. 

In het onderzoeksmodel Strategie-Stijlcombinatie is deze leiderschapsstijl positief congruent met 

de ontwikkelopgave van Alfa. De geboekte bedrijfsresultaten zijn op alle indicatoren zeer gunstig. 

Zonder voorbehoud kan men concluderen dat Alfa zich in de periode 2003-2008 effectief ontwikkeld 

heeft. Opvallend is wel dat de inhoudelijke appreciatie uiteen gaat lopen; zowel de liefhebbers als de 

sceptici van Alfa hebben een gelijksoortig beeld van de ontwikkelingsdynamiek en de leiderschaps-

stijl, maar met een wat verschillende ondertoon (positief vs. negatief ) 

Nadat in 2009 de consolidatieopdracht is gegeven, wordt de combinatie tussen strategische opgave 

en leiderschapstijl minder goed passend. Voor het merendeel van de gesprekspartners is het dan ook 

niet verrassend dat Yvonne begin 2010 vertrekt. 

Insights  
Discovery  
Full Circle

© copyright
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In het schema wordt met de groene lijnen de strategische opgave in de ontwikkelingsgang tot en met 

2008 aangegeven. Pionieren en (deels) hervormen, stabiliseren en groeien. Hiermee was de leider-

schapsstijl grotendeels congruent. De resultaten in deze periode zijn positief.

Vanaf 2009 werd de strategische opgave consolideren en beheren. Met de rode lijn wordt aangegeven 

dat de stijl van leiderschap daarbij niet meer goed past. De resultaten in deze periode zijn duidelijk 

minder positief geweest en de organisatie heeft het zelfstandige bestaansrecht verloren.

5. Confronteren 

Op het moment dat het onderzoek bij de participanten plaatsvond (voorjaar 2010) was directeur Yvonne  

net vertrokken en ad interim vervangen door iemand met beduidend minder profiel. Binnen het bedrijf 

was inmiddels onrust en onzekerheid aan het ontstaan over de toekomst: de vraag was of Alfa vol-

doende werk zou kunnen genereren om iedereen aan de slag te houden, en in hoeverre een eventueel 

verlies van zelfstandigheid de fundamenten aan zou tasten.

Bij de confrontatie met onze bevindingen en analyse, een half jaar later (oktober 2010), zijn de signa-

len somber: onderbezetting, krimp en enkele reorganisaties hebben hun mentale sporen nagelaten: 

de motivatie en bedrijfstrots zijn enorm afgenomen. Inmiddels is op concernniveau besloten dat Alfa 

met een aantal andere bedrijven wordt ondergebracht in een algemeen Shared Service Center. 

De nieuwe situatie heeft veel invloed op de sfeer binnen het bedrijf. 

“Het is nogal gefragmenteerd allemaal; de spirit is eruit, de discipline loopt weg en het MT is voor-

al met zichzelf bezig. We hebben wat meer leegloopuren dan voorheen, maar de cijfers zien er nog 

best goed uit. Toch is iedereen onzeker over de toekomst en men kijkt naar de eigen positie en be-

langen, men kiest voor zichzelf. We moeten oppassen dat onze goede mensen niet weglopen.” 
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Voormalig directeur Yvonne reflecteert: 

 

“Achteraf gezien heb ik mijn rol onderschat, ik dacht dat het bedrijf zonder mij verder kon.

Dit is dus wat er gebeurt als je een Gideonsbende institutionaliseert, je haalt de ziel eruit.    

Misschien ben ik toch te lang gebleven?”

Dilemma’s en onzekerheden

In de terugkoppeling van de analyse en het totaalbeeld is tevens gesproken over de ‘wicked problems 

of organized complexity’ die zich gedurende de onderzochte ontwikkelingsperiode van Alfa hebben 

vertoond. De belangrijkste hiervan zijn onderstaand weergeven, in termen van de dilemma’s en onze-

kerheden die, ook terugkijkende op het proces, nog steeds openstaan: hebben wij op dat moment de 

juiste afweging gemaakt of was een andere keuze beter geweest?

• Delen van de macht?

Toen de organisatie te groot werd om vanuit één persoon te besturen, is er een tussenlaag gevormd 

met een aantal unitmanagers. Directeur Yvonne zag hun taak met name op het uitvoerende vlak in de 

coaching en begeleiding van de medewerkers, maar de unitmanagers zelf wilden ook strategisch-be-

leidsmatig hun inbreng leveren en zo in feite acteren als het MT van de dienst. Deze controverse heeft 

tot flinke spanningen geleid en is eigenlijk nooit goed opgelost. Heeft Yvonne het goed gezien dat zij 

als enige in charge moest zijn en is zij daarbij in het gelijk gesteld door het imploderen van het bedrijf 

na haar vertrek, of heeft zij de macht zo aan zich gehouden dat het bedrijf kwetsbaar werd? Is hier een 

procesfout gemaakt in het managen van de verwachtingen over-en-weer? Of heeft zij gewoonweg niet 

de goede mensen uitgekozen? 

• Wanneer moet je weggaan?

Yvonne is in de beginperiode een directeur geweest, die goed op haar plaats zat en zeer succesvol 

heeft geacteerd. Het is moeilijk om aan te geven wanneer haar effectiviteit begon af te nemen. Moge-

lijke kantelpunten in de ontwikkelingsgang kunnen zijn:

1.  Het moment dat de organisatie zo groot werd dat een middenkader noodzakelijk werd en de 

macht gedeeld moest worden.

2.  Het moment dat vanuit het concernbestuur besloten werd dat Alfa voldoende was gegroeid en 

de consolidatie-opdracht werd afgegeven.

3.  Het moment dat de optie in beeld kwam om Alfa als zelfstandig bedrijf te beëindigen en onder 

te brengen in het Shared Services Center.

Yvonne heeft eind 2009 zelf het initiatief genomen om haar vertrek aan te kondigen, zonder op dat 

moment al over een alternatief te beschikken. Het afscheid heeft begin 2010 plaatsgevonden. Is dat 

een verstandige keuze geweest? Is Yvonne op het juiste tijdstip weggegaan, of had het moment beter 

eerder kunnen vallen? Had zij beter kunnen blijven?

• Hoever kun je jezelf verkopen?

Yvonne heeft Alfa met volle energie verkocht. Zowel binnen het concern als breed daarbuiten werd het 

concept in allerhande presentatievormen geafficheerd als ‘de succesformule voor de toekomst’. Het 

heeft het bedrijf ongetwijfeld de nodige naamsbekendheid en opdrachten opgeleverd, maar heeft het 
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Alfa ook tegengewerkt? In hoeverre heeft de hoge dosis presence binnen het concern onmin of animo-

siteit opgeleverd, waardoor het gevoel dat ‘Alfa maar een toontje lager moest zingen’ is aangejaagd? 

Heeft dit expliciet meegespeeld in het besluit om het bedrijf elders onder te brengen? En valt Alfa nu 

te beschouwen als een zeer succesvol experiment dat breed navolging verdient, of als een luchtbel die 

uiteen is gespat? En welke rol, positief of negatief, heeft al deze publiciteit daarbij gespeeld? 

6. Evalueren

Afsluitend een korte schets van de situatie enige tijd na het onderzoek.

Thans (november 2010) is het bedrijf belangrijk ingekrompen en is een zelfstandig voortbestaan on-

zeker. Qua ontwikkeling is de beschermfase (fase IV) nu duidelijk manifest. 

Het is de vraag of met de overdracht naar het Shared Service Center het bestaan van Alfa tot een 

natuurlijk einde komt, of dat in een nieuwe constellatie de oorspronkelijke energie en dynamiek weer 

terug te brengen valt. Daarbij zal veel afhangen van de keuzes die het concernbestuur maakt over 

het nieuwe leiderschap en diens opdracht: beheren, afromen en netjes onderbrengen in het Shared 

Service Center, of weer opnieuw de pioniersgeest aanjagen en het Alfa-concept in een hernieuwde 

vorm revitaliseren? De markt lijkt daar beslist de ruimte voor te bieden, maar het is de vraag hoe de 

bestuurlijke agenda luidt. Qua leiderschap is er op dit moment een duidelijk kruispunt bereikt.
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Casus ‘Verpleeghuis VOG’
A. Preambule en achtergrondinformatie
B. Werkwijze:  Zes analyseniveaus
    Gesprekspartners

 1. Beschrijven
 Doorontwikkeling van het concept
 Organisatie

 2. Beleven
 Beeld van de startsituatie
 Ontwikkelingsdynamiek
 Strategische ambities
 Beeld van de resultaten
 Beeld van de leading coalition
 Stijl van leiderschap
 Effect van het leiderschap

  

 3. Spiegelen
 Fasenmodel 
 Resultaten
 Leiderschapstypologie

 4. Analyseren

 5. Confronteren

 6. Evalueren

C. Slotwoord

6
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Preambule

De Algemeen Directeur van het Verpleeghuis Ochtendgloren (VOG) is geschokt en vraagt zich af 

‘hoe het zover heeft kunnen komen’. De locatiemanager had zo’n goede naam, hij stond altijd 

klaar voor zijn mensen. Iedereen was gek op hem. Hij is vanuit de verpleging opgeklommen, een 

echte praktijkman dus.

Bij zijn aantreden in 2001 als Algemeen Directeur van de organisatie ervaart hij veel strijd, onder-

ling wantrouwen en achterdocht. De organisatie was een fusieorganisatie, waarbij de fusie na 

twee jaar nog niet was geconsumeerd. Na analyse constateerde de Directeur dat wantrouwen, 

gebrek aan samenwerking en georganiseerde hindermacht de organisatie onproductief maakten 

en dus veel geld kost. 

Alle wijzigingen die door de stelselhervormingen van de overheid op het VOG afkwamen hadden 

een grote impact op de organisatie. De organisatie werd steeds instabieler, ruzies op de werk-

vloer werden frequenter en de locatiemanager werd steeds meer een ongeleid projectiel die de 

chaos vergrootte.

Hij had dus in 2008 moeten ingrijpen en de oude locatiemanager op non-actief moeten stellen.  

Dat deed pijn.

Achtergrondinformatie verpleeghuis

De organisatie VOG is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen drie verpleeg- en verzorgingstehuizen op 

verschillende locaties. Het Bestuur van deze fusieorganisatie bestond uit vertegenwoordigers van 

alle kerken van de betreffende dorpen waar de zorginstellingen gevestigd zijn. De kerken hadden de 

afzonderlijke instellingen opgericht tussen 1600 en 1700, als een belangrijke voorziening voor hun 

gemeenteleden. 

Van oudsher richt VOG zich op zorg- en dienstverlening aan de doelgroep ouderen in de gemeenten 

waar de verzorgingstehuizen gevestigd zijn. VOG beschouwt alle inwoners binnen het werkgebied als 

potentiële cliënten, ongeacht leeftijd, achtergrond en identiteit. Door groei van de activiteiten Zorg 

Thuis is er sprake van een verbreding van de doelgroep. Daarbij gaat het om intramuraal4 verblijvende 

en om zelfstandig wonende senioren. Ook voor verwante doelgroepen die behoefte hebben aan een 

beschermd woonmilieu met een passend arrangement (bijv. o.a. gehandicapten) is aanbod mogelijk.

Anno 2010 is de Stichting VOG één rechtspersoon waaronder vier zelfstandige organisatorische een-

heden vallen, te weten drie verpleeg- en verzorgingstehuizen: locatie Duinvallei, locatie Meerval en 

locatie Zonheuvel, en de organisatie Zorg Thuis. 

4 Intern in een verpleeghuis verblijvend 
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De organisatie in haar huidige samenstelling is in 1999 tot stand gekomen na een aantal fusies tussen 

drie verpleeg- en verzorgingstehuizen en in januari 2008 is de locatie Rustoord aan de Stichting VOG 

toegevoegd.

VOG is toegelaten voor de AWBZ-functies:

• Persoonlijke verzorging;

• Verpleging;

• Begeleiding;

• Verblijf.

Alle zorg- en dienstverlening wordt geleverd op basis van een indicatiestelling AWBZ5 of een toewij-

zing Wmo6 , alsook op basis van particuliere financiering. Sinds januari 2007 is de Wmo van kracht 

geworden. In de Wmo zijn enkele wetten opgegaan, waaronder de huishoudelijke verzorging uit de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ blijft van kracht voor mensen die langdu-

rige, zware zorg nodig hebben. Binnen de woonzorgcentra van VOG kunnen zowel somatische als 

psychogeriatrische cliënten terecht.

De Algemeen Directeur VOG treedt in 2001 aan. Hij werd directeur van een organisatie die de fusie 

niet geëffectueerd heeft. De drie afzonderlijke verpleeglocaties zijn gewoon verder gegaan, als ware 

er geen fusie. Het toenmalige Bestuur van VOG besliste alles en hij als Algemeen Directeur mocht voor 

de realisatie van zaken zorgen. Kortom: er was sprake van een heel centraal geleide organisatie.

De casus betreft de locatie Duinvallei, een verpleeghuis in Borcum. Deze locatie biedt de mogelijkheid 

voor duurzaam verblijf met verzorging en verpleging. De locatie beschikt over 108 plaatsen. Tevens 

is er een aantal bedden aanwezig voor kortdurend verblijf. De onderzoeksperiode valt uiteen in drie 

delen. De periode tot 2008, de periode van 2008-2009 en de periode van aantreding van de nieuwe 

locatiemanager 2009-2010.

De organisatie Duinvallei in Borcum was een zeer gesloten organisatie. Zij had geen relatie met de 

buitenwereld en werkte aanbodgericht. De locaties van VOG hebben elk een locatiemanager. De lo-

catiemanager van Duinvallei stuurde met een aantal teamleiders die het Zorgkantoor vormden, de 

organisatie aan. Een gesloten geheel, dat een hoge mate van zelfsturing kende. Het Bestuur stelde 

het nieuwe beleid, gebaseerd op vraaggericht werken, op maar de werkvloer trok zich daar weinig van 

aan en bleef zijn eigen koers varen. Enige aansluiting op het nieuwe beleid van VOG en de uitvoering 

hiervan was hierbij totaal afwezig. Gebrek aan samenwerking, een groot wantrouwen en een georga-

niseerde hindermacht, gaven aan dat dit zo verder niet meer kon. Mede gezien de externe ontwikke-

lingen, de stelselhervormingen en de marktwerking, moest hierop ingegrepen worden. 

 

De Directeur heeft het Bestuur hiermee geconfronteerd en een keuze voorgelegd om de instelling over 

te laten nemen of zelf te gaan vernieuwen. Voor het laatste is gekozen, VOG gaat voor zelfstandigheid, 

voor een eigen positie in de lokale zorgmarkt.

5 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

6 Wet maatschappelijke ondersteuning
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“Gewoon doen”

In 2001 heeft de Algemeen Directeur een nieuw meerjarenbeleidsplan “Gewoon doen” laten opstellen 

voor 2002-2006. Hierin zijn opgenomen de nieuwe doelen rond de thema’s visie, organisatie, huis-

vesting en kwaliteit. In dit meerjarenbeleidsplan beschrijft VOG plannen die vanuit de organisatie 

antwoord moeten geven op de toenemende zorgvraag en veranderende behoeften van senioren.

VOG zoekt met behoud van de eigen identiteit op zakelijke wijze binnen diverse samenwerkingsver-

banden naar de juiste arrangementen om een breed lokaal aanbod van zorg en dienstverlening voor 

chronische patiënten te realiseren. De klant moet daarbij centraal staan. Voor de organisatie van VOG 

heeft dit vergaande consequenties. VOG moet stapsgewijs toegroeien naar een maatschappelijk on-

dernemende dienstverlenende organisatie die initiatieven ontwikkelt en expertise bundelt op de drie 

dimensies: wonen, dienstverlening en zorg. Dat zou financiële, organisatorische en personele conse-

quenties hebben. De transformatie moest ook zorgen voor een aantrekkelijk arbeidsklimaat en voor 

een continuïteit in aantrekkingskracht op blijvend schaars personeel.

VOG in relatie tot de Nederlandse verpleeghuiszorg

Nederland vergrijst in een hoog tempo, waarbij er sprake is van een zogenoemde dubbele vergrijzing. 

Dit wil zeggen dat naast het gemiddelde aantal ouderen ook het aantal ouderen in de hoge leeftijds-

klasse sneller gaat toenemen. Meer ouderen bereiken een zeer hoge leeftijd. Het vergrijzen van de 

Nederlandse bevolking heeft vele gevolgen voor diverse sectoren in de Nederlandse samenleving. 

Vooral voor de zorg en de woonsector, waar sprake zal zijn van een grotere zorgvraag en behoefte aan 

aangepaste woonvormen.

De vraag naar zorg zal echter niet gelijk opgaan maar toenemen met de demografische ontwikkeling. 

De zichtbare leefstijlen van de toekomstige ouderen gaan ook veel meer diversiteit vertonen door 

veranderende waarden en feitelijk naar voren gebrachte individuele leefstijlvoorkeuren. Net als onder 

jongeren, of de huidige groep dertigers en veertigers, willen sommige ouderen veel reizen, weer ande-

ren blijven thuis en wensen een gezellige omgeving. Of ouderen hun wensen kunnen verwezenlijken 

hangt sterk af van de ontwikkelingen van hun pensioenen. Bovendien blijven vooral onder de groep 

oudste senioren de effecten van ouderdomsverschijnselen, zoals fysieke en psychische achteruitgang 

en toenemende eenzaamheidsproblemen, bestaan.

Om aan de vraag en behoefte aan keuzevrijheid te kunnen voldoen heeft de overheid gekozen voor 

een beleid van ‘scheiden van wonen en zorg’ en meer keuzevrijheid en keuzemacht voor de cliënt 

zelf. Zorginstellingen moeten leren omgaan met deze veranderingen in de vraag, zoals samenwerken 

met partners uit de woon- en welzijnsector. Daarnaast worden veel van de huidige zekerheden, zoals 

vaste budgetten voor personeel en faciliteiten, afhankelijk van de omzet. Voor verpleeginstellingen 

betekent dit dat de organisaties moeten veranderen om te kunnen inspelen op marktonzekerheden.

Onderscheidend is VOG ten opzichte van andere aanbieders door: de grote mate van continuïteit voor 

klant en personeel, voordelen van een locatiegebonden strategie met belangrijke daarmee samen-

hangende schaalvoordelen, kennis van de woonomgeving van de klant, een sterk ontwikkeld vrijwil-

ligersnetwerk, naamsbekendheid binnen de aanpalende gemeenten, een ontwikkeld relatienetwerk 

op lokaal niveau, de kleinschaligheid en daarmee de persoonlijke benadering van de organisatorische 
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eenheden, de korte lijnen naar de klant door de inzet van casemanagement en het streven naar kwa-

liteitsverbetering. 

Gesprekspartners

Voor deze casus is een aantal gesprekken gevoerd met verschillende personen in de diverse gele-

dingen van de organisatie. De gesprekken gaven een goed beeld van de dynamiek van het proces.  

Er kon zowel vooruitgekeken worden als achteraf beschouwd. De gesprekspartners voor de casestu-

die waren:

De Algemeen Directeur (2x over een periode van 2 jaar)

Hoofd Afdeling Beleid & Advies

De interim-manager

De nieuwe locatiemanager

Een verpleegkundige

B. Werkwijze: zes analyseniveaus 

Om aan de complexiteit, de dynamiek en de ambiguïteit van de thematiek in deze casus recht te 

doen, is bij het bestuderen van de ontwikkelingsgang van VOG de informatie op verschillende niveaus 

verzameld. Hierbij is zowel de formele als de informele informatie in kaart gebracht en zijn vele en ver-

schillende bronnen benut, zodat de verschillende respondenten en informatieniveaus elkaar kunnen 

aanvullen en zonodig corrigeren. 

B.1. Beschrijven

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgang van VOG weergegeven, zoals die in – min of meer –  

officiële publicaties en informatiebronnen is vastgelegd. Hiermee wordt het perspectief geschetst zo-

als dat in de formele verslaglegging is terug te vinden: het beeld van de formele werkelijkheid. 

• Doorontwikkeling van het concept

Intern

In het meerjarenbeleidsplan “Gewoon doen” zijn doelen rondom thema’s visie, organisatie, huisves-

ting en kwaliteit geformuleerd. Het werd een tijd van heroriëntatie voor VOG. In 2004 is VOG gestart 

met het ontwikkelen van het concept vraaggericht werken. Hiervoor werd een aantal activiteiten on-

dernomen. Er werden o.a. beleidsdagen gehouden, de voorbereidingsgroep Vraaggerichte Zorg werd 

samengesteld en er werden projecten gestart met de medewerk(st)ers. Wijzigingen op het middenma-

nagement-niveau zijn doorgevoerd. Deze visie is vastgelegd in het visiedocument ‘Toekomstverken-

ning VOG 2004’. 

In ‘Toekomstverkenning VOG 2004’ beschrijft VOG haar visie op de gevolgen van de stelselhervormin-

gen in de zorg, te weten het scheiden van wonen en zorg en de keuze van de overheid voor het verleg-

gen van de zorg in een verzorgingstehuis of verpleeghuis naar het verlenen van zorg bij de cliënten 

thuis. VOG kiest daarbij om de bestaande intramurale verzorgingstehuiszorg om te zetten naar ver-
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pleeghuiszorg en de traditionele verzorgingstehuiszorg bij cliënten aan te bieden onder de naam Zorg 

Thuis. VOG gaat intra- en extramurale zorg aanbieden vanuit een wijkoriëntatie en de zorg uitbreiden 

met welzijnsdiensten. Het zorgcentrum wordt dan een zorg- en dienstencentrum. Het centrum is voor 

de wijk een expertisecentrum voor zorg en welzijn, en biedt zorg en welzijn bij de mensen thuis in de 

wijk. Tevens is er een uitvalsbasis voor 24-uurs noodhulp. Met dit model kiest VOG voor kleinschalig-

heid, lokale betrokkenheid en een duidelijke herkenbaarheid. Dit als reactie op de maatschappelijke 

ontwikkelingen van schaalvergroting, regionale clustering en vervreemding. Ook gaat VOG diverse 

samenwerkingsverbanden aan om een maximaal pakket aan zorg te kunnen bieden.

Een nieuw beleidsplan opgesteld voor 2007-2011

In dit beleidsplan ’Uw vraag, onze zorg’ zijn strategische doelen geformuleerd. Deze zijn7 :

1.  Het moderniseren van de intramurale voorzieningen in ‘Service- en Zorgzones’.

  Samen met haar samenwerkingspartners heeft VOG in 2005 het masterplan ‘Service- en Zorg-

zones’ gepresenteerd. Voor iedere service- en zorgzone geldt een eigen ontwikkelstrategie, 

afhankelijk van de lokale mogelijkheden. Kernelementen zijn garanties, veiligheid, brede kwali-

teitszorg en een intramurale kerncapaciteit.

2. Vernieuwen en uitbreiden van zorg en dienstverlening.

  Aan het eind van 2011 kan VOG de gemeente vraaggerichte zorg en aanvullende diensten bij de 

cliënten thuis bieden. Moderne hulpmiddelen kunnen hierin een ondersteunende rol spelen. 

Als opname onvermijdelijk is, wordt de cliënt in de VOG-keten in een kleinschalige woonvorm 

verzorgd en verpleegd.

3. Een maatschappelijk ondernemende dienstverlenende organisatie.

  Aan het eind van 2011 is VOG veranderd in een maatschappelijk ondernemende en dienstverle-

nende organisatie, die initiatieven ontwikkelt en expertise bundelt op de drie dimensies: Wo-

nen, Zorg en Welzijn. Om dit te kunnen bereiken zal VOG bestaande samenwerkingsrelaties 

versterken en zonodig nieuwe samenwerkingsrelaties ontwikkelen.

4. Marktconform: prijs-kwaliteitverhouding.

  Maatschappelijk ondernemend impliceert dat VOG zich opstelt als een ondernemer, zich richt 

op de (zorg-)vraag van de klant, haar organisatie daarop aanpast en haar diensten levert tegen 

een marktconforme prijs-kwaliteitverhouding.

  Aan het eind van 2011 is VOG een doelmatige en doeltreffende organisatie, die zich moeiteloos 

aanpast aan de veranderingen in de interne organisatie en de externe omgeving.

5. Aantrekkelijke werkgever.

  Voor de beleidsperiode 2007-2011 wordt een krimpende arbeidsmarkt verwacht. Om voldoende 

gemotiveerde medewerk(st)ers te behouden is het zaak dat VOG een aantrekkelijke werkgever 

is. Dit is te bereiken door enerzijds goede secundaire arbeidsvoorwaarden te hanteren, ander-

zijds door de mederwerk(st)ers ruimte te geven voor persoonlijke ontplooiing en het volgen van 

opleidingen.
 

7 Bron: jaardocument 2007
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VOG richt zich op het leveren van een gedifferentieerd aanbod op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg. Het aanbod varieert van ondersteunende diensten gericht op het behoud van zelfstandigheid in 

de thuissituatie tot uitgebreide zorgverlening binnen woonzorgcentra. 

Extern

Zoals eerder is aangegeven stijgt het aantal ouderen de komende decennia sterk. Er is echter niet 

alleen sprake van een toename, maar ook van een verandering in de zorgvraag. Met stijging van de 

welvaart wordt een groter accent gelegd op het individu. Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft 

direct invloed op de zorg. Dit komt tot uitdrukking in de vraag naar individuele zorgarrangementen; 

de zorg wordt steeds meer afgestemd op de wensen van de cliënt. Keuzemogelijkheden en behoefte 

aan privacy kenmerken de vraagzorg.

Buiten deze externe verandering is de overheid het zorgstelsel in Nederland grondig gaan hervor-

men. Dit om mede de explosieve vraag naar zorg te beheersen. Centraal in de hervorming stonden 

de wijzigingen in de AWBZ. Door het wijzigen van de AWBZ, het ontschotten van de zorg, werd het 

mogelijk voor traditionele verpleeg- en verzorgingstehuizen om intramurale zorg bij cliënten thuis te 

leveren. Dit was een stimulans voor aanbieders van wonen, zorg en welzijn om producten en diensten 

te ontwikkelen op dit gebied. Daardoor werd het mogelijk dat senioren met een zorgvraag langer thuis 

konden blijven wonen en dat heeft ertoe geleid dat opname in een verzorging- of verpleeghuis langer 

kan worden uitgesteld of zelfs kan worden voorkomen. Het gevolg hiervan is dat de zorgzwaarte van 

cliënten bij uiteindelijke opname in een verzorgingstehuis sterk steeg. 

Een andere overheidsmaatregel is de invoering van de Wmo. Deze maatregel was gericht op de om-

vang van de AWBZ. De huishoudelijke verzorging uit ‘Zorg Thuis’ van de AWBZ werd later overgehe-

veld naar de Wmo. Met deze maatregel draagt de overheid haar verantwoordelijkheid voor organisatie 

en financiering van huishoudelijke hulp over aan gemeenten.

Marktonzekerheden worden extra vergroot door de invoering van de ZorgZwaartePakketten (ZZP), dit 

is een onderdeel van de AWBZ. Mensen die ‘zorg met verblijf’ nodig hebben krijgen een zorgzwaarte-

pakket. Dit is een hoeveelheid zorg die past bij de zorgbehoefte, oftewel zorgzwaarte. Afhankelijk van 

de mate van beperking ontvangt men een lichter of zwaarder pakket aan zorg per week. De instelling 

krijgt hiervoor een geldbedrag indien iemand zich aanmeldt voor verzorging. Iemand kan ook een 

persoongebonden budget (PGB) aanvragen. Dit heeft dezelfde werking als een zorgzwaartepakket, 

maar bij een persoonsgebonden budget krijgt de aanvragende persoon zelf het geld om voor zorg te 

besteden. Door deze overdracht van zorgdiensten zet de marktwerking zich verder door. Prijsstelling 

wordt hierbij een belangrijke component.

Deze stelselhervormingen hebben grote gevolgen voor de VVT-organisaties8. Het vertrouwde verzor-

gingstehuis verdwijnt, cliënten veranderen, er komen nieuwe aanbieders op de markt en er is een 

beperkte of geen budgetruimte.

 

8 Verpleeghuizen, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg
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• Organisatie

Periode 2001-2007

In 2001 is de organisatie een traject ingegaan om de eigen positie te versterken door de fusie te 

effectueren. Er is een aantal maatregelen genomen. In de periode 2001-2007 is de Bestuurlijke con-

text gewijzigd. VOG onderschrijft nu onverkort de aanbevelingen met betrekking tot goed bestuur, 

goed toezicht en een adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governance Code. Er is een strikte 

scheiding aangebracht tussen de uitvoerende en de toezichthoudende functies en de verdere profes-

sionalisering van de relatie. Het voormalig Bestuur heeft de positie van Raad van Toezicht verkregen. 

De dagelijkse leiding van VOG is in handen van de Algemeen Directeur. Hiervoor zijn nieuwe statuten 

opgesteld met als kernelement dat de Algemeen Directeur is belast met het beheer, de leiding van en 

de zorg voor het goed functioneren van VOG, haar voorzieningen en het leidinggeven aan de werkor-

ganisaties. 

Periode na 20079

VOG wil in de periode 2007-2011 op een concrete wijze invulling geven aan een vraaggerichte werkwij-

ze en de organisatie zodanig aanpassen dat er een ‘vraaggerichte organisatiestructuur ’ zal ontstaan. 

De organisatiestructuur is hierop aangepast door invoering van een centrale directie en stafafdeling. 

Hierdoor is het mogelijk geworden een eenduidige wijze van planning & control in te voeren. Door de 

verandering van de organisatiestructuur is planning & control van bedrijfsprocessen tussen zorgver-

lening en het genereren van inkomsten mogelijk geworden. 

In 2008 is de organisatie platter gemaakt, een aantal managementfuncties is gesaneerd, waaronder 

de functie van Zorgmanager. Er komt een stevigere rol voor de locatiemanager, managementlagen 

zijn komen te vervallen en verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden dieper in de organisatie 

gelegd. De organisatie krijgt een managementteam bestaande uit de Algemeen Directeur, Manager 

Advies & Service, Hoofd Economische Administratieve Dienst, de locatiemanagers en de Manager 

Zorg Thuis. 

De organisatieverandering heeft geleid tot professionalisering van het Bestuur. Dit heeft vervolgens 

weer geleid tot een professionalisering van de organisatie. De bestuurlijke organisatie is nu georga-

niseerd volgens de principes van Health Care Governance. Deze organisatorische wijzigingen hebben 

ertoe geleid dat VOG slagvaardiger kan insturen op de vele ontwikkelingen in de sector.

Periode 2009-heden

Als we kijken naar de locatie Duinvallei, dan kan worden gesteld dat alle acties vanaf 2009 gericht zijn 

op verdere doorvoering van het vraaggericht werken en het professionaliseren van de organisatie. In 

2009 heeft de interim-locatiemanager de functie overgedragen en is een nieuwe locatiemanager aan-

gesteld. De nieuwe locatiemanager is gestart met een basishouding van ‘niet praten over, maar praten 

met’ en in gesprek gegaan met bewoners en mantelzorgers. Hierdoor werd het aanbod van zorg nog 

meer afgestemd op de vraag van de bewoners. 

9 Bron: Beleidsplan 2007-2011 ‘Uw vraag, onze zorg’
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Met de komst van de nieuwe locatiemanager is de verandering in gang gezet. Hij heeft de eerste  

weken voornamelijk benut om kennis te maken met medewerk(st)ers, bewoners, cliëntenraden, vrij-

willigers en anderen.

Op basis van deze kennismaking heeft hij op basis van zijn bevindingen een plan van aanpak 

opgesteld. Zijn bevindingen zijn op hoofdlijnen:

• Personeel:

o De inzet van het personeel is groot;

o Eenieder hanteert een eigen wijze van inzet;

o Overwerk is niet gestructureerd;

o Diensten worden zelf ingevuld en/of geruild, zonder teamleiders hierin te kennen;

o Er wordt veel geklaagd over de werkdruk;

o Vaak onvoldoende formatieve bezetting;

o Incorrecte vakantieplanningen en structureel te weinig personeel.

o Aandachtspunten zijn: normen en waarden, mentaliteit, beroepshouding en omgangsvormen.

• Kwaliteit:

o Gangen staan vol met karren met vuil serviesgoed;

o Incontinentiemateriaal ligt open en bloot op de gangen;

o Rommel blijft liggen;

o  Het mobiele belgedrag van de medewerk(st)ers tijdens werktijden. Cliënt moet wachten totdat 

de medewerk(st)er klaar is met privé bellen.

B.2. Beleven
 

In dit hoofdstuk wordt het beeld van de participanten over de ontwikkelingsgang van VOG weergege-

ven, zoals dat over de onderzoeksperiode door hen is waargenomen, ervaren en beleefd. Op dezelfde 

wijze wordt hun beeld over de strategische ambities en de behaalde resultaten geschetst, alsmede 

het zicht op de samenstelling van het leiderschapssysteem (leading coalition) en de stijl waarmee het 

optreden hiervan wordt gekarakteriseerd.

De beelden van de participanten zijn zoveel mogelijk in hun eigen taal en referentiekader weer- 

gegeven. 

• Beeld van de startsituatie 

Respondenten merkten op: 

Periode tot 2008

“Nadat de professionalisering van het Bestuur had plaatsgevonden werd gestart met de profes-

sionalisering van de organisatie. In 2006 kwam er een nieuw hoofd Beleid & Advies. Zij bracht 

tempo in het professionaliseringsproces. Het zorgkantoor en de functie van Zorgmanager verdwe-

nen. De locatiemanager kreeg meer verantwoordelijkheden”. 
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“Toen bleek dat de toenmalige locatiemanager van Duinvallei de organisatie helemaal niet aan-

stuurde”. 

“Door de introductie van de nieuwe kleinschalige woonvorm, viel capaciteit weg en vielen er gaten 

in het werkproces. Deze gaten werden opgevuld door mensen die een nulurencontract hadden. 

Zij gingen uiteindelijk permanent werken. Deze kosten werden weggestopt”.

Periode 2008

“In 2008 kwamen de eerste signalen van onrust, de locatiemanager van de locatie Duinvallei ging 

nog meer op de macht sturen”.

“ Er volgde een brief van het personeel aan het hoofd Beleid & Advies, waarin de zorgen worden 

geuit. Naar aanleiding van deze brief organiseert de Algemeen Directeur een personeelsbijeen-

komst, daar kwam niets uit. Mensen hoorden de Algemeen Directeur aan, maar durfden niets te 

zeggen. Echter het was duidelijk te merken dat er iets goed fout zat, de spanning was erg groot”. 

“Toen de locatiemanager een andere functie werd aangeboden, bleek er een sektarische loyaliteit 

aanwezig te zijn bij zijn team. Andere delen van de organisatie waren vanuit managementverant-

woordelijkheden sterk verwaarloosd”. 

“Nog meer ellende kwam boven water, er bleken meer dan tonnen aan euro’s uitgegeven te zijn 

aan uitzendkrachten, er was sprake van een hoog ziekteverzuim en uitval van personeel. Al met al 

was dit aanleiding om vast te stellen dat de locatiemanager ook niet geloofwaardig meer was voor 

een andere functie. Er wordt dan ook een ontslagprocedure in gang gezet”.

“Na vertrek van de oude locatiemanager kwamen de ernst en hoeveelheid van afhankelijkheids-

relaties en macht wel duidelijk naar voren. Er was veel mis. Mensen hebben emotionele schade 

opgelopen en er was sprake van machtsmisbruik”.

“Er was een hoog ziekteverzuim en er waren veel uitzendkrachten, alles was onzeker. Een voor-

beeld hiervan is dat bewoners, na opname in een ziekenhuis, niet meer terug wilden”.

“De oude locatiemanager was gericht op risicominimalisering en erg bezig met de beleidskant, 

die aan het veranderen was in de buitenwereld. Er was een Zorgkantoor dat acteerde op een te 

laag niveau, het kon niet boven zijn eigen kaders komen, was praktisch ingesteld. De uitvoerings-

organisatie was minimaal en had geen verantwoordelijkheid, deze lag bij het zorgkantoor”.

“Ja, hij was wel de Haarlemmerolie. Hij was iemand die heel erg veel mensen aardig vond en hij 

wist ze ook heel erg aan zich te binden door van alles voor mensen te regelen. Als een medewerker 

ergens helemaal niet blij was met iets, dan ging hij het voor die ene persoon goed regelen”. 

“Teambesprekingen werden ‘werkdrukoverleg’ genoemd!”
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Tussenperiode

“Van januari tot zomer 2009 werd er een interim-manager aangesteld. Hans kwam niet uit de zorg, 

maar ging aan het werk op de locatie Duinvallei”.

“De omvang van de crisis werd duidelijk. Ook werd duidelijk hoe groot het wantrouwen naar de 

directie was. Een moeilijke situatie, medewerk(st)ers vielen uit, onervaren teamleiders moesten 

hun plaats innemen en de bejegening van de bewoners bleek de laatste jaren een droeve ellende 

te zijn geworden”.

“Na het vertrek van de oude locatiemanager was er bewust een interim-manager niet komende 

uit de zorg aangesteld. Medewerkers werden hierdoor op zichzelf teruggeworpen, de sense of 

urgency werd toegevoegd. De interim-manager kon de zorgvraagproblemen niet overnemen, hij 

was geen inhoudsdeskundige”.

“De zomer was rampzalig, het vaste personeel had collectief vakantie genomen. De teamleiders 

hadden bedacht, dan hebben we maar één keer voor een periode van drie weken een plannings-

probleem. De zorg werd overgelaten aan uitzend- en oproepkrachten. Het was een ellendige  

periode”.

Hoofd Beleid & Advies merkte tijdens het vraaggesprek op:

“Omdat hij (de interim-manager – Red.) niet uit de zorg kwam, was hij ook niet voldoende voorbe-

reid op wat de zorg met je doet. Want het zorgwereldje is heel emotioneel en ik denk dat hij daar 

erg veel last van heeft gehad. Het was knap dat hij stand heeft gehouden”.

“Hij was heel goed voor de bewoners. Hij heeft dit over kunnen brengen aan de medewerksters. 

Dit was erg nodig, want de bejegening van de bewoners was in de afgelopen jaren een ramp ge-

worden”.

“Maar de interim-manager had hetzelfde probleem als de oude locatiemanager. Hij deed allerlei 

toezeggingen aan mensen en beloofde allerlei zaken en die maakte hij niet waar. Hij had niet in 

de gaten waar zijn mogelijkheden wel en waar ze niet lagen. Hij kon niet waarmaken wat hij be-

loofde”. 

Periode najaar 2009-2010

“Na de zomer 2009 kwam er een nieuwe vaste locatiemanager op Duinvallei. Hij kwam uit de zorg 

en dacht dat hij wist waar hij aan begon. De werkelijkheid blijkt erger te zijn”. 

“Resoluut gaat hij aan het werk, loopt met alle diensten mee, leert de namen van de mensen, 

maakt contact met de medewerk(st)ers, bewoners en mantelzorgers. Hij verkrijgt veel informatie, 

maar treft ook wantrouwen aan. Heel langzaam krijgt hij een band met de zieke en beschadigde 

organisatie”.
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De nieuwe locatiemanager zegt hierover:

“De benadering van cliënten en soms ook bezoekers, roept bij mij vragen op. Het geeft mij vaak 

het gevoel van ‘oude jongens, krentenbrood’ en soms ronduit onbeschoft”.

“Ik kreeg soms de indruk van stil verzet als er hele basale verbeteringen werden doorgevoerd. 

Bijvoorbeeld: we hadden kaartjes aan de karren gehangen met een reminder deze op te ruimen. 

De volgende dag waren deze kaartjes weg”.

Ik vroeg de nieuwe locatiemanager: “wat trof je aan toen je begon?”

“Bij aanvang twijfelde ik om de baan te aanvaarden, maar ik heb het toch gedaan. De werkelijk-

heid was nog erger dan ik bij aanvang dacht”.

“Ik was shocked, ik ging 5 jaar terug in de tijd! Er waren vele subculturen en het was duidelijk dat 

de vrijwilligers een heel ander mens waren gewend. Ik miste een duidelijke visie en een pragmati-

sche omgang met leiderschap. Iedereen werkte op een gewende werkwijze, er was geen vertrou-

wen in het management, er was een hoog ziekteverzuim (ruim 10%) en een slechte onderlinge 

betrokkenheid.”

“Er waren geen procedures, protocollen en eenduidigheid in werkwijze. De nadruk lag op de ver-

schillen”. Wat ik aantrof was dat mensen in een slachtofferrol zaten, het verleden werd er altijd 

bijgehaald, trappen naar de vorige leidinggevende was normaal, gezamenlijke zorg voor dienst-

verlening ontbrak, één teamleider was overspannen, één was weg en één werkte, dossieropbouw 

van het aanwezige personeel was rampzalig, mensen met een nulurencontract werden stelselma-

tig ingezet, er waren groepjes met privileges. Mensen leefden op de klok, zeer vermoeiend is het 

negativisme en mensen vertellen alleen maar wat niet kan”.

 “Ik (de nieuwe locatiemanager – Red.) wilde mijn eigen koers varen, vertrouwen terugwinnen en 

afspraken maken en nakomen. Ik had op basis van mijn analyses een plan van aanpak gemaakt 

en ging dit uitvoeren”. 

“De nieuwe locatiemanager was consequent in zijn gedrag, had een eigen stijl en dat bleek van 

groot belang te zijn bij het binden van mensen. Benoemen van zaken is hierbij belangrijk”.

“Hij confronteerde de mensen die klaagden direct met hun gedrag en betrok ze bij de verande-

ring”. 

“Door duidelijk te zijn en vragen te stellen, met een consequent optreden de mensen laten zien 

wat de problemen waren. Van fouten leermomenten maken en de mensen erop aanspreken.  

Betrokkenheid tonen bij de oplossing van problemen. Maar ook heel duidelijk aangeven dat het 

zo niet langer kon.

“De wereld verandert niet omdat jij dat wilt, wat is je eigen bijdrage hieraan?”
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• Ontwikkelingsdynamiek

Respondenten merkten op: 

“VOG heeft heel lang in fase IV gezeten zonder dat men zich dit bewust was”. 

“Er was geen sturing op de organisatie, veel informele macht en er waren twee kampen”. 

“De organisatie was heel erg intern gericht en er was geen aansluiting tussen het opgestelde 

beleid en de uitvoering hiervan. Het strategisch besluit om vraaggericht te gaan werken, werd 

geheel niet vertaald naar de werkomgeving”. 

“Door dit besluit moest een groot aantal zaken organisatorisch anders gaan verlopen. Nu, dat 

gebeurde gewoon niet!”.

“De organisatie en de mensen zaten helemaal vast in oude vastgeroeste patronen”.

“Veranderingen werden niet doorgevoerd, omdat er een negatieve vertaling op zat. De mensen 

ervaren de opdracht ‘meer verantwoordelijkheden naar de werkvloer’ als een regelrechte bedrei-

ging. Het was iets om de medewerk(st)ers te pesten. Tenminste dat vonden ze”.

“Door de wijze waarop de oude locatiemanager de nieuwe beleidsdoelen en taken naar de 

medewerk(st)ers presenteerde, ontstond er een groot wantrouwen naar de Algemeen Directeur. 

En pas na het gedwongen vertrek van de oude locatiemanager kwam naar voren hoe ernstig de 

situatie was”. 

“Naast deze interne ontwikkelingen, liet ook de omgeving haar invloed gelden op de organisatie. 

Externe ontwikkelingen naar aanleiding van het nieuwe beleid van de regering, maakten de ex-

terne druk alleen maar groter“. 

”Ook de toenemende verzelfstandiging, de toename van het aantal senioren die de zorg willen 

inkopen, heeft invloed op de noodzakelijke herpositionering van VOG. De organisatie komt in een 

turnaround situatie terecht”.

• Strategische ambities bij aanvang onderzoeksperiode

Respondenten merkten op: 

“Met de komst van de nieuwe Algemeen Directeur in 2001 is er nieuw beleid geformuleerd. Ten 

behoeve hiervan zijn verschillende beleidsdocumenten opgesteld”. 

“De strategische ambities hebben vorm gekregen in het document ‘Toekomstverkenning VOG 

2004’. Dit resulteerde in het meerjarenbeleidsplan 2002-2006 ‘Gewoon Doen’. De kern hiervan 

was: VOG zoekt met behoud van de eigen identiteit binnen diverse samenwerkingsverbanden op 

zakelijke wijze naar de juiste arrangementen om een breed lokaal aanbod van chronische zorg en 
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dienstverlening te realiseren. De klant staat hierbij centraal.”.

“De nieuwe strategische ambities hadden vergaande consequenties voor VOG. Zij moest staps-

gewijs toegroeien naar een maatschappelijk ondernemende dienstverlenende organisatie, onge-

acht achtergrond en identiteit”. 

“De te bieden zorg en dienstverlening vroeg gemotiveerde medewerk(st)ers. Om in een schaarse 

arbeidsmarkt voldoende aantrekkingskracht te blijven uitoefenen op gemotiveerde medewerk(st)-

ers, is een aantrekkelijk arbeidsklimaat een voorwaarde.” 

• Beeld van de behaalde resultaten

Ik kom een jaar na het eerste gesprek met de Algemeen Directeur terug en ik vraag hem naar de hui-

dige stand van zaken, waarop hij mij vraagt:

“is je niets opgevallen toen je binnenkwam?”

“Kijk maar een naar de fysieke veranderingen in de hal die door een paar ingrepen een hele  

andere uitstraling heeft gekregen”. 

“Er zijn accenten aangebracht. In de zaal is geschilderd en er is andere verlichting aangebracht. 

Dit alles geeft de fysieke weergave van de verandering. Dit is bijna spreekwoordelijk voor hoe het 

nu hier gaat.” 

“Met de komst van de nieuwe locatiemanager is de rust wedergekeerd. Bij aanvang van zijn komst 

heeft hij met veel mensen gesproken en is hij voorzichtig, maar resoluut aan het werk gegaan”. 

Respondenten merkten op: 

“De nieuwe locatiemanager heeft een groot aantal veranderingen doorgevoerd. De mensen von-

den dit niet altijd even prettig. We spreken van een cultuur- en normverandering inzake de zorg-

vraag. Dit is nu meer een vraagsturing en mensen moeten hiervoor een nieuwe attitude ontwik-

kelen”.

“Ook taakaccenten waren inhoudelijk veranderd en verschoven. De massale en ongestructu-

reerde inhuur van uitzendkrachten was achter de rug. Er was stabiliteit in het personeelsbestand  

gebracht. Er was een gezonde relatie gekomen met de bewoners”.

“Markant detail was dat vanuit het vraaggericht denken de interim-locatiemanager een archi-

tectpresentatie had laten houden voor de bewonersraad en daarbij een aantal open eindjes had 

meegegeven aan de bewoners met de vraag ‘geef jullie mening over de kleur van de wanden, de 

plaats van het meubilair etc. Hij had gezegd: “beste bewoners, geef jullie mening”. Dit om ze erbij 

te betrekken”. 
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“De teammanagers hebben het heel moeilijk met alle veranderingen. Vroeger waren ze een buffer 

en stootblok tussen de organisatieonderdelen. Nu moeten ze meer vormgeven aan de vraag ‘hoe 

ga je om met ZZP-ers’ 10. Ze moeten dus normstellend bezig zijn”.

“Ik (de Algemeen Directeur – Red.) ben van mening dat de nieuwe locatiemanager goed bezig is. 

Hij laat zijn onzekerheid zien, maar is stellig in wat hij vindt. Je merkt dat de mensen in de organi-

satie emotioneel beschadigd zijn. Ze vertrouwen niemand meer.”

“De locatiemanager is consequent in zijn gedrag en is gericht op het winnen van het vertrouwen. 

Hij stelt spelregels op en spreekt mensen aan op het niet nakomen ervan.”

“De locatiemanager maakt nu deel uit van de rest van de organisatie, hij staat er niet boven. Hij 

neemt een deel van zijn verantwoordelijkheid van de stichting op zich en neemt initiatieven. Er zijn 

weinig mensen vertrokken.”

“Ik (de Algemeen Directeur – Red.) ben wel geschrokken van de hoeveelheid roest op de auto”.

“We zijn van een gesloten organisatie gegaan naar een open organisatie. We hebben contact met 

onze ketenpartners, de families en mantelzorgers”.

“We zijn nu bezig een vernieuwing door te voeren in de gehele organisatie, we moeten gaan mee-

bewegen met onze omgeving. De staftaken zijn nu nog verdeeld over de locatiemanagers. Ze 

moeten gebundeld worden en op stichtingsniveau worden gebracht. Dit geeft een andere toede-

ling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden”.

“Nu moeten de teamleiders meer in positie gebracht worden. De huidige locatiemanager moet 

meer afstand nemen van de uitvoering. Hij gaat straks meer taken uitvoeren voor de stichting”.

De nieuwe locatiemanager vertelde over het laatste kerstdiner:

“Gebruikelijk is een kerstdiner met alle bewoners, het personeel, het Bestuur, de Cliëntenraden en 

overige genodigden. De tafelschikking is dat er specifieke tafels zijn ingericht voor Bestuursleden, 

leden Cliëntenraad en andere belangrijke mensen”. 

“Daar doe ik niet aan mee. Waarom moet ik bij de bo-bo’s zitten? Ik ben toch niet meer dan een 

ander? Ik ben de mensen die het diner verzorgden gaan helpen in de bediening. Na afloop heb ik 

geholpen met het afruimen”. 

“Dit gaf voor de aanwezigen wel een ongemakkelijke situatie. Maar ik heb mijn plan voor een vol-

gend kerstdiner al klaar. Iedereen moet door elkaar zitten en gezamenlijk bedienen we en ruimen 

we op”.

“Veel bewoners waren vroeger schippers. Geef de gangen in het huis geen nummers, maar boot-

namen”.

10 Zelfstandige zonder personeel
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• Beeld van de leading coalition

Ook hier zijn drie perioden te onderscheiden. In de periode tot en met 2008 werd de leading coalition 

gevormd door de locatiemanager. De interne organisatie draaide om de locatiemanager. De Algemeen 

Directeur had alleen maar een beleidsuitvoerende rol. De Bestuurder besliste. Respondenten geven 

aan:

“De Algemeen Directeur had een heel andere klus op zijn bord liggen, die ook heel belangrijk was 

en erg moeilijk. Wat hij is gaan doen is meer bevoegdheden naar zich toehalen, want die had hij 

helemaal niet. Hij was wel directeur, maar er was een Bestuur dat over alles moest besluiten”.

Over de Algemeen Directeur werd gezegd:

“Vraaggericht werken betekende hier voorkomen dat er iets ergs gebeurt. Wat de oude locatiema-

nager dus heel moeilijk vond en ook helemaal niet goed begreep. En hij kwam dus eigenlijk naar 

beneden (van de Algemeen Directeur – Red.) met dingen die heel beangstigend waren. En hij ging 

wel bijeenkomsten voor al zijn medewerkers organiseren, waarin hij riep (hij zag zichzelf als groot 

leider): ‘alle verantwoordelijkheden gaan naar de werkvloer!’ Waarop dus binnen de organisatie 

het beeld ontstond ‘en wat doe jij hier dan nog?’. Daar is toen ook een ontwikkeling gestart, waar-

bij dus van boven, de 5de verdieping van de directie eigenlijk, de dreiging kwam”.

En:

“Dat was niet een steunende directeur die het goede voorhad met zijn mensen, maar iemand die 

eigenlijk het leven nog moeilijker maakte, nog zwaarder. Want zijn enorm ervaren van werkdruk, 

dat is een andere strategie die heel specifiek voor de Duinvallei is. De Duinvallei heeft vanaf 2002 

werkdrukwerkgroepen ingericht. Centrale overleggen werden ook het werkdrukoverleg genoemd 

door de medewerkers. Het woord werkdruk is heel erg gegroeid in gewicht en onoplosbaar ge-

worden”.

“Met de komst van de interim-manager als locatiemanager was de positie van de Algemeen Di-

recteur verstevigd en had hij meer bestuurlijke invloed op de organisatie. Er bestond echter veel 

wantrouwen naar de Algemeen Directeur”.

“De interim-manager had natuurlijk te maken met personeel dat volgens mij wel redelijk behoor-

lijk beschadigd was, wat dus ook allemaal toen nog niet bekend was. Hij heeft dat toen wel al-

lemaal teweeggebracht, maar dat personeel keek natuurlijk vol argwaan naar wat er op de 5de 

gebeurde. Wat natuurlijk ook begrijpelijk is, omdat dat jarenlang zo naar hen toe verteld is”.

Met de komst van de nieuwe locatiemanager is er weer een duidelijke leading coalition te benoemen. 

Hij is zichtbaar en zegt wat hij wil dat er gebeurt. 
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• Stijl van leiderschap

Respondenten geven aan dat er tot 2008 sprake is van een paternalistische stijl van leiderschap. 

Er is macht en een verdeel- en heersomgeving, die als onveilig werd beschouwd. 

“Hij wilde, durfde of kon niet gedecideerd aansturen”. 

“Zijn stijl kon je omschrijven als ‘sociaal leiderschap’ in negatieve zin; plezieren, aardig gevonden 

willen worden, geen besluiten nemen, volgelingen hebben en verwaarloosden. Bijna uitsluitend 

sturend op emoties en relaties”.

“Sociaal rentmeesterschap en laissez-faire”.

“De interim-manager was een aardige en kalme man, met gevoel voor de bewoners. Heeft wel rust 

gebracht, maar had geen zorgachtergrond”.

“Hij begreep de emotie van de zorg niet”.

“Hans kwam en hij gaf aan dat hij geen crisismanager was, maar een verandermanager. Wij had-

den op dat moment geen idee dat er sprake was van een crisis. Maar dat bleek wel zo te zijn. Dus 

was Hans de verkeerde manager. Het was wel een aardige en rustige man, met het hart op de 

juiste plek. Maar ook een vrij afstandelijke zakelijke man zonder ervaring in de zorg”.

“De nieuwe locatiemanager heeft een zorgachtergrond. Zijn stijl is heel strak en sturend, super 

duidelijk. Afspraak is afspraak en hij komt ook zijn eigen afspraken na. Spreekt mensen direct aan, 

loopt veel rond en zegt wat wel en wat niet kan. Met humor spreekt hij mensen aan en hij maakt 

op een speelse maar duidelijke manier helder wat hij wil”. 

“Het is duidelijk wat de locatiemanager van ons wil”.

“Hij is veel minder relatiegericht. Hij zegt dan ook: ‘Wij werken hier samen, wij hoeven geen goede 

vrienden te zijn. Binnen het werk is het leuk als we elkaar aardig vinden, maar buiten het werk 

hoeft dat niet’”.
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• Effect van het leiderschap

Respondenten merkten op: 

“Het effect van leiderschap van de oude locatiemanager was angst, onrust en onzekerheid. Hij 

heeft het vraaggericht werken verkocht aan de organisatie als verzakelijking en taakverzwaring. 

Dit maakte de mensen onzeker en afhankelijk.”

“De interim-manager bracht qua stijl rust, maar te weinig verandering. Omdat hij niet uit de zorg 

kwam, liet hij de zorg ook bij de mensen. Hij had wel heel veel gevoel voor de bewoners.”

“Dat heeft hij ook op een heel goede manier over weten te brengen aan de medewerkers. En dat 

was op dat moment nodig. Want de bejegening van de bewoners was een ramp geworden in de 

afgelopen jaren”.

“Het was ook heel fijn dat hij dat goede hart heeft, want dat was wel belangrijk. 

Omdat, je hart in zo’n situatie je het beste kan leiden.”

“In het begin heb ik (de nieuwe locatiemanager – Red.) heel bewust nagedacht over hoe ik het zou 

gaan aanpakken. Ik had heel bewust een specifieke stijl van leidinggeven aangenomen. Een stijl 

met humor, streng, rechtvaardig en met respect de zaken oppakken. Ik pakte de zaken direct op, 

door ze te benoemen, knopen door te hakken en duidelijk en consequent te zijn in mijn gedrag. Ik 

gaf uitleg en sprak klagers op het klagen aan en vroeg wat zij hieraan zouden gaan doen. In het 

begin zei niemand ‘goedemorgen’, ik wel. Nu wordt onderling op een normale wijze gegroet”.

“Hij is een inhoudsdeskundige en bezig met normen en spelregels. We moesten hier erg aan wen-

nen”.

“Als hij een van de eerste werkdagen op het werk aankomt, stapt hij van zijn scooter af. Een van de 

medewerkers spreekt hem hierop aan en zegt hem ‘dat dit niet normaal is voor VOG’. Kenmerkend 

voor hem is zijn antwoord: ‘Er zijn al zoveel gewone mensen, ik wil daarboven uitsteken!’”

B.3. Spiegelen

• Fasenmodel

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmodellen voor ontwikkelingsdynamiek en leiderschapsstijl 

door de respondenten toegepast op de casus, in interactie met de onderzoekers. Op deze manier 

wordt het persoonlijke verhaal van de participanten nogmaals verteld, maar nu gekaderd door het 

conceptuele model dat ten grondslag ligt aan deze empirische studie. Zo wordt voor VOG de relatie 

tussen de strategische ontwikkeling en de stijl van leiderschap in kaart gebracht en het conceptuele 

model toegepast en gevalideerd. 
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Toelichting op de ontwikkelprocessen

a. Beschermfase 2001-2008.
Alle respondenten geven aan dat de organisatie in deze periode heel duidelijk in de beschermfase zit. 

Weinig oog voor de buitenwereld, heel intern gericht. Verdeel- en heersprincipe, waarbij de locatie-

manager een dominante rol speelt. De nieuwe Directeur is druk bezig zijn bestuursproblematiek op te 

lossen en de locatiemanager doet verwoede pogingen de nieuwe beleidsrichtlijnen te begrijpen en te 

vertalen, hetgeen niet lukt. Het is een angstige en stuurloze organisatie.

b. Escalatiemoment in december 2008.
Door het ontslag van de locatiemanager duikt de organisatie in een paniekmodel, de laatste stap in 

de beschermfase. De sense of urgency neemt toe en de interim-manager probeert rust te brengen in 

de organisatie. Er moet een turnaround komen.

c. Groei en ontwikkelfase 2009-heden
De interim-manager zet dit proces in gang door contacten te leggen met bewoners en mantelzorgers. 

Hij maakt zaken bespreekbaar. De echte ontwikkeling wordt ingezet bij de komst van de nieuwe 

locatiemanager. Hij maakt een analyse van de situatie zoals hij deze aantrof en stelt een verander-

plan op. De organisatie komt in een rustiger vaarwater en langzaam herstelt zich het vertrouwen in 

het Bestuur. Het voorbeeldgedrag - ‘goed doen, doet goed volgen, gedrag’ - zet het veranderkundig 

proces in werking. 

• Leiderschapstypologie

Via model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl

Verbaal

Tijdens de interviews is gevraagd wie de leading coalition is. De leading coalition tot 2008 was de 
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oude locatiemanager. De interim-manager heeft (ook gezien de tijd) een beperkte rol gespeeld. Nu is 

de nieuwe locatiemanager duidelijk de leading coalition.

Figuratief

Aan de respondenten is gevraagd om in het model aan te geven waar de oude locatiemanager, de 

interim-manager en de nieuwe locatiemanager m.b.t. de typering van de leiderschapsstijl zich be-

vinden. Onderstaand de compilatie van de typeringen van de leiderschapsstijlen, zoals die door de 

respondenten in de figuur is ingetekend. 

De oude (1e) locatiemanager:

“De oude locatiemanager was relatiegericht met een intern perspectief. Hij had een paternalisti-

sche stijl met een eigen voorkeurskring”.

“Hij wist mensen aan zich te binden door zaken voor ze te regelen en door individuele arrange-

menten te verzorgen. De afhankelijkheid van mensen heeft grote vormen aangenomen. Hij heeft 

veel mensen onzeker gemaakt en erg afhankelijk van hem en van zijn aandacht. Zowel emotionele 

afhankelijkheid binnen als buiten het werk. 

Mensen zijn echt daardoor al jaren van slag”.

De interim-manager, 2e locatiemanager:

“De interim-manager was relatiegericht, maar had een extern perspectief”.

“Hij richtte zich op de bewoners die een zorgvraag hebben. Hij herstelde de relatie met de bewo-

ners en bracht stabiliteit in het personeelsbestand”.
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“Hij ging naar de structuur van de processen kijken, maakte de roosters in orde. Hij heeft vooral 

de verhoudingen hersteld en rust en harmonie gebracht.

De nieuwe (3e) locatiemanager:

“De nieuwe locatiemanager is resultaatgericht met een extern perspectief”. 

“Hij heeft kennis van de zorg en zijn processen”. 

“Hij is directief en sturend met een transparante stijl; kiezen, sturen, afspraken maken, eerlijk 

zaken uitleggen, leiding pakken en duidelijkheid geven”.
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4. Analyseren

Om een goede analyse te maken van de verschillende processen worden hier drie afzonderlijke ana-

lyses gegeven.

De oude (1e) locatiemanager:

De strategische opgave en leiderschapsstijl van de 1e locatiemanager past uitstekend in de ontwik-

kelingen van vóór 2001. In dat jaar kwam er een nieuwe Algemeen Directeur. Uit de gesprekken blijkt 

dat de match toen goed te noemen was. 

Een van de respondenten merkte op:

“Hij heeft het 16 jaar goed gedaan. De oude Directeur nam alle moeilijke besluiten en er was geld 

voldoende. Als je relaties goed waren, was alles ok!”. 

Echter met de komst van een nieuwe Algemeen Directeur in 2001 veranderde de strategische opgave. 

De organisatie moest vraaggericht gaan werken. Overheidsmaatregelen maakten dat er keuzes moes-

ten worden gemaakt, geld was er niet op voorhand. De oude locatiemanager zag elke verandering als 

een bedreiging en de mismatch ontstond.

Er was een locatiemanager en die wist wat goed was. Hij deed dat op een eerlijke en integere manier, 

maar zonder bewoners en patiënten daarin te kennen en zonder personeel daarin te kennen. Tege-

lijkertijd was er een veranderend klimaat in de samenleving, zowel beleidsmatig maar meestal ook 

beleidvolgend. Hierdoor waren er meer mondige cliënten of familieleden van cliënten en ook meer 

mondige personeelsleden en dat ging wringen. Als je nu vraagt wat voor type beleid of wat voor type 

sturing nodig is om in dat nieuwe beleid leiding te kunnen geven, dan is paternalisme niet meer de 

goede weg.
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De interim-manager, 2e locatiemanager:

De strategische opgave en leiderschapsstijl van de interim-manager past voor een korte tijd. Hij kon 

het veranderkundig proces wel in gang zetten maar niet afmaken. Zijn aanwezigheid is van korte duur 

geweest en was gezien deze korte duur een goede match.

“Het is heel slim om tijdelijk een niet heel erg perfecte manager te benoemen, zodat degene die 

uiteindelijk komt optimaal kan functioneren!”

De nieuwe (3e) locatiemanager:

De strategische opgave en leiderschapsstijl van de huidige locatiemanager is resultaatgericht met 

een extern perspectief. 

Alles meet hij af aan het te bereiken resultaat, hij spreekt mensen aan op hun gedrag. Doet dit met 

humor en op een eerlijke wijze. De vertrouwensrelatie kan zich hierdoor herstellen. 
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Confronteren 

De huidige Algemeen Directeur heeft het goed gezien. Als VOG wil blijven bestaan en bij haar oor-

spronkelijke overtuigingen wil blijven, moet ingegrepen worden in het proces en in de dagelijkse aan-

sturing van de organisatie.

Vanuit de overtuiging de goede dingen te willen doen, heeft hij een moeilijke beslissing moeten ne-

men en de oude locatiemanager moeten ontslaan.

Uit de strategische opgave blijkt dat de oude locatiemanager het prima deed onder het bewind van 

de oude Directeur. Met de komst van de huidige Algemeen Directeur en mede door de externe ontwik-

kelingen veranderde het bewind en de koers. Door het verdwijnen van het Zorgkantoor vielen gaten 

open.

“Het bleek dat de oude locatiemanager helemaal het proces niet aanstuurde”

En:

“De coalitie brak, de hofhouding viel uiteen!”.

De Algemeen Directeur nam een stevig besluit door in 2008 de oude locatiemanager uit zijn functie te 

zetten. Niet wetende wat er allemaal bovenkwam, heeft hij vertrouwen in de organisatie en zijn nieu-

we hoofd Beleid & Advies. Met name zij krijgt met de interim-locatiemanager de boel in beweging. 

“De interim-manager komt niet uit de zorg en is gedwongen om op procesniveau werkzaam te 

zijn. Gelukkig duurt zijn periode zo kort dat er geen brokken worden gemaakt. De verademing 

is groot als de nieuwe locatiemanager komt. Hij snapt de zorg, kent de emoties en gaat met een 

strakke en duidelijke hand aan het werk”.

“Hij is betrouwbaar, hij snapt het en komt zijn afspraken na!”
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6. Evalueren

Stand van zaken anno 2010.

Uit het locatiebeleidsplan 2011, augustus 2010, blijkt dat veel resultaten behaald zijn:

• De rust, sfeer en saamhorigheid binnen de locatie is duidelijk verbeterd;

• De personeelsformatie is zowel kwantitatief als kwalitatief op het vereiste niveau gebracht; 

•  Afdelingsjaarplannen, afgeleid van het locatiebeleidsplan, zijn ingevoerd en worden gehan-

teerd;

•  Het verzuimcijfer voor kort en middellang verzuim is aanzienlijk gedaald. Nu (okt. 2010) ca. 6 % 

en het kort verzuim is 2,1%.

•  Indicatie en zorg worden vastgelegd in het Zorgplan, controle blijft echter wel nodig. Het Zorgleef-

plan is als Stichtingsbreed project ontwikkeld;

• Het aantal bewoners met een ZZP 4 tot 8 is toegenomen van 22,5% tot 44% ( = 47 bewoners); 

• De buitenwereld krijgt een positiever beeld van de Duinvallei

• Regelmatig teamleideroverleg en bilaterale gesprekken. Zaken die nu aan de orde komen zijn:

• Casuïstiekbespreking wordt gevoerd.

• Doelen werden gesteld.

• Locatiebeleid wordt vertaald in 3 doelen per persoon.

• Tonen van een voorbeeldfunctie. Uitstraling is bepalend voor de medewerkers.

Wat de nieuwe locatiemanager nu nog wil doen is de Bestuurders en Cliëntenraad meenemen in dit 

proces. De bewoners betrekken bij verdere inrichting. VOG heeft nu nog niet het karakter van een 

merknaam, maar wil voor de bewoners en  medewerkers wel de volgende eigenschappen uitstralen:

• Open en hartelijk

• Veilig

• Warm.

Ook wil VOG in 2011 meer nadruk leggen op uitbreiding van het aanbod van activiteiten en het bena-

drukken van de wijkcentrumfunctie. De Duinvallei wil zich verder ontwikkelen tot een modern brui-

send (wijk-)centrum voor wonen met ondersteuning van zorg en welzijn. Dit vraagt gemotiveerd en 

deskundig personeel en vrijwilligers die zich prettig voelen in hun baan en dit ook uitstralen in hun 

werk. Dit alles met als doel dat er tevreden cliënten zijn. 

Er is relatieve rust in de organisatie. De locatiemanager is met het herstel van de relaties met de ex-

terne partijen bezig. Hij betrekt de familie en de mantelzorgers bij het interne proces. Hij organiseert 

bijeenkomsten over de invulling van het ZZP. De Algemeen Directeur wil hem komend jaar uit het 

primaire proces halen.

De Algemeen Directeur is tevreden en merkt in het laatste gesprek op dat hij niet heeft geweten hoe 

ernstig het met de organisatie was gesteld. Hij was oprecht geschrokken en schaamt zich. 
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C. Slotwoord

Het nieuwe dilemma.

VOG is nu bezig een vernieuwing door te voeren in de gehele organisatie, VOG moet gaan meebewe-

gen met de omgeving. De staftaken zijn nu nog verdeeld over de locatiemanagers. 

Ze moeten gebundeld worden en op stichtingsniveau worden gebracht. Dit geeft een andere toedeling 

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Nu moeten de teamleiders meer in positie worden gebracht en hun verantwoordelijkheden gaan ne-

men. De huidige locatiemanager zit nu nog diep in het proces en moet meer afstand gaan nemen van 

de uitvoering. Of zoals de Algemeen Directeur het omschrijft:

“De teamleiders leunen teveel op hem, ze moeten zelfstandiger worden”. 

“Ik moet hem straks andere taken gaan geven, hem meer taken laten uitvoeren voor de stichting. 

Dan kan er ruimte ontstaan voor de anderen om te groeien”.
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A. Preambule en achtergrondinformatie

Hij is boos, de voormalige Directeur van Apotheken Keten Nederland (AKN). De Raad van Commis-

sarissen heeft hem een streek geleverd. Tenminste dat vindt hij. Ze zijn nota bene nu zelfs in een 

juridische strijd beland en dat kost hem behalve veel tijd ook veel energie. Hij is moe. De vraag 

die hem daarbij ook niet los kan laten is of hij het had kunnen voorkomen. Had hij het kunnen 

zien aankomen? 

Hij, als Directeur, zag de kansen in de markt, hij is een ondernemer pur sang. De Raad van 

Commissarissen daarentegen bestaat uit voorzichtige mensen, die niet groot kunnen denken.  

De leden kunnen alleen maar uit hun eigen (apotheek-) belang denken en handelen. 

Rond de Kerst in 2008 barstte de bom en werd hij door de Raad van Commissarissen op non-actief 

gesteld. Dit voelde als een diepe nederlaag. Zeker toen zijn managementteam hem liet zitten, 

tenminste zo voelde dat.

Het is treurig gesteld en hij wil eerherstel en genoegdoening.

Achtergrondinformatie over het farmaceutisch bedrijf
In 2001 was het ambitieniveau om in 2015 honderdvijfentwintig apotheken aangesloten te hebben, 

met een totaalomzet van 300 miljoen Euro. De strategie was gericht op het creëren van voordeel door 

het bundelen van krachten: enerzijds gebruik makende van de kracht van lokaal ondernemerschap, 

maar anderzijds toch rendementsvoordelen creëren door grootschaligheid en een sterke onderhande-

lingspartner te zijn voor zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten. 

Door het toenmalig management is een visie ontwikkeld. Deze had als uitgangspunt dat, nog sterker 

dan in het verleden, het vak van apotheker in de nabije toekomst aan veranderingen onderhevig zou 

zijn. Schaalgrootte, samenwerking met zorgpartners en een meer bedrijfsmatige benadering zouden 

in toenemende mate belangrijke voorwaarden zijn voor continuïteit en de onstuimige groei die AKN 

doormaakte. En de verwachting was dat dit nog maar het begin zou zijn. Deze verwachting was geba-

seerd op de toenmalige marktkansen en organisatiemogelijkheden. Groei stelt echter wel duidelijke 

en andere eisen aan de AKN-organisatie. 

De kracht van de organisatie zat in de vertaling van het beleid door de lokale apotheek. De flexibi-

liteit van het centrale model gaf de apotheek een optimale mogelijkheid om de wensen van lokale 

belanghebbenden zoals klanten, zorgverleners, instellingen en zorgverzekeraars te vertalen. In het 

samenwerkingsverband vervult de centrale AKN-organisatie de rol van onderhandelaar namens de 

apotheken, de rol van kenniscentrum voor de apotheken en de rol van ontwikkelaar van nieuwe zorg-

producten en samenwerkingsvormen op het gebied van distributie en zorg. 

De AKN Apotheken op hun beurt voorzien in de farmaceutische begeleiding van patiënten en lokale 

distributie van:

• geneesmiddelen 

• diagnostica (o.a. diabetes-testmaterialen) 
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• kunst- en hulpmiddelen (incontinentiematerialen) 

• dieetvoeding 

• farmaceutische kennis

Door samenwerking met andere zorgverleners, klanten, leveranciers, instellingen en zorgverzeke-

raars, wil AKN haar dienstverlening verbeteren voor haar klanten, zodanig dat het blijft voldoen aan de 

verwachtingen van al haar belanghebbenden. Ter ondersteuning van dit proces hebben de apotheken 

gekozen voor een HKZ-certificeringstraject11. Het HKZ Certificaat geeft aan dat de instelling voldoet 

aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aan de te leveren zorg.

AKN in relatie tot de Nederlandse farmacie
Sinds 1 juli 2008 worden door de zorgverzekeraars alleen de goedkoopste varianten vergoed bij een 

groot aantal veelgebruikte, identieke medicijnen. Door dit voorkeursbeleid zijn de prijzen van een 

groot aantal merken van de meest gebruikte medicijnen met vele tientallen procenten gedaald. Daar-

mee verdween voor de apothekers tegelijkertijd de mogelijkheid om kortingen te bedingen op de 

inkoopprijs van de medicijnen.

Door deze maatregelen is het inkomen van apothekers flink gedaald. Een gemiddelde apotheker ver-

dient dit jaar mogelijk tienduizenden euro’s minder dan het norminkomen van 108.000 euro, dat ooit 

door de minister van Volksgezondheid is vastgesteld. Dit blijkt uit het onderzoek van het bureau Con-

quest. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de minister van Volksgezondheid om duidelijkheid 

te brengen in het slepende conflict over de apothekersinkomens. De onderzoeksbevindingen spraken 

klare taal en bevestigden de signalen vanuit de farmacie. 

Gesprekspartners

Voor deze casus is een aantal gesprekken gevoerd met verschillende mensen in de diverse geledingen 

van de organisatie. De gesprekken gaven een goed beeld van de dynamiek van het proces. Er kon 

zowel vooruitgekeken worden, als achteraf beschouwd. De gesprekspartners voor deze casestudie 

waren: 

De voorzitter van de Raad van Commissarisen en tevens oprichter AKN 

(2x over een tijdsperiode van 2 jaar)

De Directeur (3x over een tijdsperiode van 3 jaar)

Een lid van de Raad van Commissarissen, tevens zijnde apotheker

Een aandeelhouder AKN, tevens zijnde apotheker

Een controller, tevens zijnde apotheker

Een operationeel manager (uitvoerder van algemeen beleid en P&O)

11 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
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B. Werkwijze: zes analyseniveaus 

Om aan de complexiteit, de dynamiek en de ambiguïteit van de thematiek in deze casus recht te 

doen, is bij het bestuderen van de ontwikkelingsgang van AKN de informatie op verschillende niveaus 

verzameld. Hierbij is zowel de formele als de informele informatie in kaart gebracht en zijn vele en ver-

schillende bronnen benut, zodat de verschillende respondenten en informatieniveaus elkaar kunnen 

aanvullen en zonodig corrigeren. 

B.1. Beschrijven

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgang van AKN weergegeven, zoals die in -min of meer- officiële 

publicaties en informatiebronnen is vastgelegd. Hiermee wordt het perspectief geschetst zoals dat in 

de formele verslaglegging is terug te vinden: het beeld van de formele werkelijkheid. 

• Ontstaansgeschiedenis

In 2001 is bij een aantal ondernemers het idee ontstaan om een groot aantal apotheken in Nederland 

onder één label te brengen. De onderneming is opgezet als een landelijk werkende maatschap van 

apotheken, genaamd AKN. Het is een samenwerkingsverband van zelfstandige apotheken die zich 

hebben geconformeerd aan een centraal beleid. 

Bestuurlijk trad de AKN-organisatie op als één bedrijf, de Holding. Echter op basis van de vorm waarin 

door de apothekers aansluiting werd gevonden, bestonden er verschillende AKN-organisaties. Te we-

ten AKN A. BV, AKN B. BV en AKN C. BV. De verschillen zaten voornamelijk in de mate van participatie 

in aandelen en inspraak. 

Vanuit de Holding is besloten het Medimijn-concept toe te passen voor alle aangesloten apotheken. 

Het concept gaat uit van de combinatie van brede kennisoverdracht aan de klant in een klantvriende-

lijke omgeving. De gezondheid van de klant staat hierbij voorop. Om aan deze punten inhoud te geven 

staan innovatie en het gericht inzetten van nieuwe technologie centraal.

In de komende jaren gaan de AKN Apotheken hun bestaande vestigingen ombouwen naar het Medi-

mijn-concept en gaan ze werken onder de commerciële naam Medimijn Apotheek. Om nog beter in de 

behoeften van de klanten te kunnen voorzien wordt in de Medimijn Apotheken een nieuwe werkwijze 

geïmplementeerd. Door klassieke apotheekfuncties (vooral logistieke functies) efficiënter te maken 

(in sommige gevallen te centraliseren) en te automatiseren, wordt ruimte gecreëerd voor meer klant-

contact en effectievere zorg rond de medicatie. Medimijn Apotheken investeert continu in innovatieve 

technologie om deze stappen te kunnen maken. Het resultaat is een apotheek die het contact met 

klanten intensiveert, kennis deelt en tegelijkertijd het gemak dient en snelle service garandeert.

• Doorontwikkeling van het concept

Intern

De interne strategie van AKN was gericht op het uitbreiden van het aantal apotheken en het onder-

brengen van alle niet-klantgerelateerde werkzaamheden in een back-office. Deze groei was gericht op 

het vergroten van de inkoop en daarmee haar inkoopmogelijkheden, het bundelen van krachten en 
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het groot worden in omvang ter versteviging van haar concurrentiepositie.

De strategie van AKN was voornamelijk gericht op groei, zowel in omzet als in aantallen apotheken. Dit 

gebeurde door veel overnames. De keerzijde van de medaille was dat door de snelheid waarmee de 

apotheken werden overgenomen, er onvoldoende tijd was voor consolidatie en integratie van proces-

sen. Het verwachte voordeel van de lokale kennis richting de klanten en het verwachte voordeel van 

het samenvoegen van de back-office activiteiten, verliep minder snel.

Daarnaast wogen de belangen van de lokale apotheker en apotheek soms zwaarder dan de voordelen 

van centrale besluitvorming. Er was sprake van belangentegenstelling. ‘Stem ik in met het besluit 

dat goed voor AKN is, maar minder goed voor mij als individuele apotheker? Of ga ik voor mijn eigen 

belang?” Deze dilemma’s kwamen steeds vaker aan de orde. 

In 2006-2007 kwam er een kentering in de groei door een grote overname van het concurrerende 

Medimijn. Vandaar dat begin 2007 de Directeur aan een externe partij de opdracht gaf om onderzoek 

uit te voeren naar de mogelijkheden tot het bijsturen en het herinrichten van de AKN-organisatie. Eind 

september 2007 werd advies uitgebracht, dat tot stand was gekomen aan de hand van gesprekken 

met de Raad van Commissarissen, aandeelhouders, MT-leden en de Directeur.

De hoofdconclusies van dit onderzoek zijn:

• Geen duidelijk uitgesproken doelstellingen en strategieën. 

• Veranderingen in de markt van product- en productiedenken naar klantgericht denken. 

•  De farmaciemarkt blijft groeien, maar zal ook sterk veranderen. Eisen van individuele of institu-

tionele klanten nemen toe.

•  Schaalvergroting is de voorwaarde om aan de marktveranderingen tegemoet te kunnen blijven 

komen.

• AKN mist de professionaliteit op algemene en specifieke vakgebieden voor bedrijfsvoering.

•  Conclusie van de huidige organisatie is:

 o De Raad van Commissarissen is te ruim bezet;

 o De Raad van Commissarissen is te eenzijdig samengesteld;

 o  Er is sprake van onvoldoende leiding (zowel centraal als decentraal) aan managers en/of apo-

thekers;

 o  Een goed en integraal informatiesysteem ontbreekt, waardoor verantwoording en sturing van 

de organisatie onvoldoende zijn;

 o  Er is sprake van dubbele belangen bij de leden van de Raad van Commissarissen en het belang 

van de eigen apotheek prevaleert boven het gezamenlijke belang;

 o  Aandeelhoudersstructuren en verantwoordelijkheden zijn voor de gemiddelde aandeelhouder 

onvoldoende inzichtelijk. Er waren veel verschillende vormen van aandeelhouderschap.

Het advies was een ander organisatiemodel in te richten en de Raad van Commissarissen een minder 

sterke machtspositie te geven en de Directie meer bevoegdheden te verlenen. Een ander belangrijk 

advies was dat de Directie moest worden uitgebreid. Ook moesten er duidelijke richtlijnen komen die de 

vele petten van cultuur en de gerelateerde verstrengelde belangen van de aandeelhouders tegengaan.
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Het rapport van september 200712 maakte dit allemaal duidelijk. In de aanbeveling is opgenomen:

‘Met klem wordt erop gewezen met dit rapport zeer omzichtig naar buiten te treden. De eerste 

vorm van communicatie zet de toon. Niet de snelheid maar het juiste moment en de juiste dose-

ring van de inhoud verdienen de voorkeur’.

In dit advies wordt gesteld dat:

‘de AKN-organisatie de afgelopen jaren een onstuimige groei heeft doorgemaakt. Een groei die 

gezien de marktkansen en organisatiemogelijkheden nog zeker niet lijkt te eindigen’.

Het rapport met de analyse, de conclusie en de oplossing, is in één keer gepresenteerd aan de Raad 

van Commissarissen. De schrijver en presentator van het rapport had evenwel geen rekening gehou-

den met feiten en gevoeligheden, zoals:

• De marges gaan dalen.

•  Door het preferentiebeleid ontstonden tegenstellingen bij de aandeelhouders. Er was een groep 

die wilde bijsturen om weer gezond te worden en een groep die dit niet wilde. Er ontstond een 

scheuring.

•  Er is nooit dividend uitgekeerd en de waarde van het aandeel steeg als ware het een beursgeno-

teerd fonds. Dus alleen maar een papieren waarde.

•  Eind 2007 ontstond bij een groep aandeelhouders het besef dat ze aandelen hadden met een 

geringe waarde. Deze aandeelhouders gingen op zoek naar een goed exit-moment. 

• Er was sprake van groei op basis van vreemd vermogen. 

In 2008 ontstond er een externe bedreiging: de daling van de marges en dus daling van de inkomsten. 

De hierboven geschetste externe ontwikkelingen qualitate qua ‘het voorkeursbeleid’ maakten het 

noodzakelijk dat AKN het Medimijn-concept nog sneller moest gaan uitrollen. Van doorontwikkeling 

van het oorspronkelijke concept kon geen sprake meer zijn. Hiervoor is medio 2008, halverwege het 

traject, de strategie omgebouwd naar een nieuw apothekersconcept. 

De versnelde doorvoering van het Medimijn-concept stagneerde echter door de overheidsmaatregelen 

(zie hierna ‘extern’). Het centrum voor filling en uitrol van het apothekersconcept kwam tot stilstand. 

In 2008 waren 10 apothekers onder het Medimijn-label en 37 moesten nog volgen. De herkenbaarheid 

was matig. In 2008 was het onduidelijk wat AKN en wat een Medimijn Apotheek was. Onder druk van 

de marktwerking (zie hierna ‘extern’) waren er tevens onvoldoende investeringen beschikbaar om de 

beoogde herkenbaarheid volledig te maken.

Binnen deze context accepteerde de Raad van Commissarissen de conclusies rondom de organisatie 

en haar samenstelling niet. De bom barstte en de Directeur werd op non-actief gesteld. De degens 

werden ter hand genomen en het (juridische) duel begon.

12 Bron: Organisatieanalyse, 5 september 2007.
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Extern

Van de 60 miljard euro die we volgens de Rijksbegroting in 2010 in Nederland aan de gezondheidszorg 

uitgeven, maken geneesmiddelen ongeveer 9 procent uit.

Dit percentage is overigens exclusief de medicijnen die via het ziekenhuis worden verstrekt, want de 

kosten daarvan liggen besloten in het ziekenhuisbudget. Tellen we ook deze kosten mee, dan komt 

het aandeel geneesmiddelen net boven de 10 procent uit. Het grootste aandeel in de zorgkosten heeft 

langdurige zorg (38 procent). Ziekenhuizen nemen ongeveer een kwart (24 procent) van de totale uit-

gaven voor hun rekening. De resterende 29 procent gaan op aan overige zorg (huisartsen, tandartsen, 

paramedische zorg, etc.).

In 2008 was het aandeel van de kosten van geneesmiddelen binnen de totale uitgaven aan de gezond-

heidszorg in Nederland met 9,8 procent nog wat hoger dan in de VWS-begroting van 201013 . Deson-

danks lag dat aandeel beduidend lager dan in de meeste andere Europese landen. Daaruit blijkt dat 

we in Nederland relatief zuinig zijn met het gebruik van geneesmiddelen.

Door wijzigingen in de bevolkingsamenstelling en verschuivingen in het gebruik van geneesmiddelen, 

is er sprake van een structurele stijging van de geneesmiddelenuitgaven van 9 naar 10% per jaar. 

Onderliggend speelt hierbij een zestal factoren een rol die zorgen voor deze structurele stijging, te 

weten:

• Verschuiving in het gebruik naar duurdere geneesmiddelen

• Verschuiving van de gezondheidszorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie

• Toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het verstrekkingenpakket

• Verandering van het voorschrijf- en/of slikgedrag

• Vergrijzing van de Nederlandse bevolking

• Groei van de Nederlandse bevolking en het verzorgingsgebied

13 Bron: Rijksbegroting VWS 2010 

Verloop van de jaarlijkse kosten inzake geneesmiddelen en besparingsafspraken.

Jaar Uitgifte geneesmiddelen Geneesmiddelen kosten Apotheekvergoeding Besparingsafspraken

2004 € 3.909 miljoen € 3.140 miljoen € 769 miljoen € 622 miljoen

2005 € 4.145 miljoen € 3.343 miljoen € 802 miljoen € 685 miljoen

2006 € 4.302 miljoen € 3.479 miljoen € 824 miljoen € 843 miljoen

2007 € 4.652 miljoen € 3.778 miljoen € 874 miljoen € 971 miljoen

2008 € 4.742 miljoen € 3.872 miljoen € 915 miljoen € 1.311 miljoen

2009 € 4.789 miljoen € 3.681 miljoen € 1.108 miljoen € 1.427 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen 2010
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Onder invloed van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP), de vrijwillige prijsverlagingen vanwege 

de geneesmiddelenconvenanten, de ophoging van de claw back14, het transitieakkoord en het voor-

keurs-/preferentiebeleid (zie hierna) is er de afgelopen jaren sprake geweest van een beperkte toe-

name van de geneesmiddelenuitgaven. 

De markt staat onder druk. Niet alleen de uitgifte van medicijnen stijgt, maar er is ook een sterke stij-

ging van besparingsafspraken waarneembaar.

Onderstaande grafiek toont een overzicht van de prijsontwikkeling van receptgeneesmiddelen op 

basis van de SFK prijsindex (januari 1996 = 100), afgezet tegen het gewogen gemiddelde. Er is een 

duidelijke relatie waarneembaar tussen de genomen overheidsmaatregelen versus de prijsontwik-

kelingen. 

Overige invloeden op de apothekersmarkt.

In het Visiedocument Richting geven aan keuzes, spreekt men ook over financiële impulsen in de apo-

thekersmarkt. Op de apothekersmarkt experimenteren zorgverzekeraars al enige jaren met impulsen 

-bonussen, geldelijk of in natura (vakanties, feesten, opleidingen e.d.)- voor de apotheker als deze 

zijn producten afnam om consumenten te stimuleren van preferente/voorkeurs aanbieders gebruik 

te maken. Zorgverzekeraars maakten in deze markt zowel gebruik van financiële impulsen, zoals een 

bonus bij het bezoeken van de preferente apotheek, als van kwalitatieve impulsen zoals extra service 

en kwaliteit. 

Boonen en Schut hebben in 2006 onderzoek gedaan naar het effect van deze impulsen op het keuze-

gedrag van verzekerden. In hun artikel kijken ze zowel naar de daadwerkelijke reacties van consumen-

ten op impulsen van verzekeraars (gebleken voorkeuren) als naar de voorkeuren van consumenten als 

zij een fictieve situatie krijgen voorgelegd (fictieve preferenties). 

14 Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan 

uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. 

Grafiek prijsont
wikkeling recept
geneesmiddelen
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Voor de praktijksituatie is gekeken naar data van een verzekeraar die zijn klanten in 2003 en 2004 

naar een preferente apotheek wilde sturen. Het betrof in het onderzoek een apotheek die van oor-

sprong tot een drogisterijketen behoorde. In de analyse zijn twee perioden onderzocht waarbij de 

verzekeraar zijn consumenten probeerde te stimuleren om van deze preferente apotheker gebruik te 

maken. In de eerste periode werkte de verzekeraar met financiële impulsen (cadeaubonnen van 10 

en 5 euro ) en in de tweede periode met kwalitatieve impulsen in de vorm van een gratis bodycheck 

als de consument de preferente apotheker bezoekt. De resultaten geven aan dat zowel financiële als 

kwalitatieve impulsen invloed hebben op de apotheekkeuze. Het geven van een financiële impuls kan 

naar schatting tussen de 2,3 en 6,6 procent van de consumenten overhalen om naar een preferente 

apotheker over te stappen. Voor de kwalitatieve impulsen ligt dit effect tussen de 2,5 en 3,3 procent. 

Er werd ook een duidelijk lineair verband gezien tussen het overstappercentage en de impuls; dit 

overstappercentage is groter naarmate de impuls groter is. 

Daarnaast is de conclusie dat eenmalige impulsen niet voldoende zijn om overstappers blijvend te 

motiveren om naar de preferente apotheek te gaan. Naarmate de reisafstand naar de preferente apo-

theek groter is, neemt de bereidheid om de preferente apotheek te bezoeken af. 

De onderzoekers hebben ook een aantal fictieve keuzesituaties voorgelegd aan een groep responden-

ten. Ze wilden er zo achterkomen wat de bereidheid van consumenten is om van apotheek te wisselen 

als zij hier financieel voor worden gecompenseerd. Van de respondenten bleek 15 procent bereid van 

apotheek te wisselen tegen een premiekorting van 2,5 euro per maand. De onderzoekers merken 

hierbij wel op dat de respondenten dit financiële voordeel niet hoefden af te wegen tegen eventuele 

nadelen zoals extra reistijd. Zoals de onderzoekers aangeven, vallen deze resultaten niet zomaar te 

vertalen naar andere beroepsgroepen. Bij andere beroepsgroepen zal de loyaliteit van patiënten aan 

hun huidige zorgverlener groter zijn. Vooral wanneer er sprake is van een vertrouwensrelatie, zal het 

effect van financiële impulsen waarschijnlijk kleiner zijn. 

Farmaceutische ondernemingen zijn commerciële bedrijven met een winstoogmerk. Winst is nodig 

voor de continuïteit van een bedrijf en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassin-

gen. Daarmee dus ook voor de verbetering van de gezondheidszorg. Nieuwe geneesmiddelen kunnen 

ziekten en aandoeningen beter bestrijden en de kwaliteit van leven verbeteren. Steeds vaker richten 

farmaceutische bedrijven zich ook op preventie, waardoor ziekten worden voorkomen. 

De winsten van farmaceutische bedrijven zijn nog altijd goed, maar staan de laatste jaren wel onder 

druk. De vele fusies en overnames geven aan dat er kritisch wordt gekeken naar de bedrijfseconomi-

sche prestaties. Er is geen harde maatstaf om aan te geven hoeveel winst noodzakelijk is. Winst is ook 

niet de allesbepalende factor. Beleggers letten steeds meer op zaken als de aard van de producten, 

de wijze van totstandkoming van de onderneming, het productieproces van het product en het maat-

schappelijk gedrag van ondernemingen. Prestaties van farmaceutische bedrijven worden vergeleken 

met die van andere ondernemingen, zowel binnen als buiten de sector.

In 2009 brak de kredietcrisis uit, de farmaciesector bleef daarin niet gespaard. 
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• Organisatie

De AKN-organisatie is deels centraal en deels decentraal ingericht. Het decentrale gedeelte werd ge-

vormd door de lokale apotheken, die binnen elke afzonderlijke apotheek hun eigen strategie vorm-

den. Het centrale gedeelte werd aangestuurd door een Directeur. Het Bestuur van AKN werd gevormd 

door de Directeur en de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat 

uit drie externen, één aandeelhouder die zelf geen apotheker is, en vier aandeelhouders die wel apo-

thekers zijn met een eigen apotheek.

Dit maakte de besturing complex, te meer daar er ook nog drie vormen van AKN’s waren, de AKN A. 

BV, de AKN B. BV en de AKN C. BV. Centraal stond het ambitieuze plan van de aandeelhouders: groeien 

naar een keten met 125 apotheken. 

In november 2004 is er een Centrale Bereidings Apotheek opgestart, vanuit een samenwerking van 

Visio BV (gelieerd aan het overkoepelend orgaan Apotheekhoudend Huisartsen) en AKN BV Hiermee 

werd een belangrijk onderdeel van het strategisch plan gerealiseerd. AKN had nu in de back-office 

het centrale kantoor voor ondersteunende diensten en een centrale bereidingsapotheek. In de front-

office had zij verschillende apotheken.

Het resultaat van het onderzoek in 2007 ten aanzien van de organisatie was een conclusie die stelde:

‘Er zijn geen duidelijke uitgesproken doelstellingen en strategieën en als gevolg hiervan wordt 

AKN steeds moeilijker beheersbaar en bestuurbaar. Bij ongewijzigd beleid zal verdere groei in 

toenemende mate gepaard gaan met inefficiëntie en ineffectiviteit met een negatief effect op het 

resultaat. Het is zeer gewenst de organisatie te professionaliseren zodat de voorgaande groei op 

verantwoorde wijze kan plaatsvinden”.

Bron: Organisatieanalyse, 5 september 2007.

B.2 Beleven

In dit hoofdstuk wordt het beeld van de participanten over de ontwikkelingsgang van AKN weergege-

ven, zoals dat over de onderzoeksperiode door hen is waargenomen, ervaren en beleefd. Op dezelfde 

wijze wordt hun beeld over de strategische ambities en de behaalde resultaten geschetst, evenals 

het zicht op de samenstelling van het leiderschapssysteem (leading coalition) en de stijl waarmee het 

optreden hiervan wordt gekarakteriseerd.

De beelden van de respondenten zijn zoveel mogelijk in hun eigen taal en referentiekader weerge-

geven. 

• Beeld van de startsituatie 

Respondenten merkten op: 

“In de beginfase was de strategie van AKN een landelijk werkende maatschap van apothekers te 

maken, naar model van wat je had als grote accountants- en/of advocatenmaatschappen, waarbij 

je de voordelen van lokaal ondernemerschap had”.
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“We willen zo snel mogelijk groeien, zowel in aantallen apotheken als in omzet”.

 “In het begin was er bezieling, en het ging relatief goed. Er waren wel problemen in de sector, 

maar die had iedereen. Kijk maar naar alle overheidsmaatregelen!”. 

“De structuur van de ontwikkelingsdynamiek maakte dat daar geen beweging in te brengen is. 

Een open mind en kritisch kijken waar je staat, is niet aanwezig geweest”.

 

 “Je had beleggende apothekers en je had apothekers die zich lokaal konden inkopen voor 49%. 

Dit om de eenheid en de lokale betrokkenheid te kunnen behouden”.

“Bij de beleggende apothekers was het de bedoeling dat ze te zijner tijd hun apotheek zouden 

inbrengen. Gelukkig hebben we dat niet gedaan, anders had ik hier (zijn eigen apotheek –Red. ) 

niet meer gezeten”.

“We hadden een goed plan, maar op een verkeerd moment!”.

“In het begin is door het middenkader ook duidelijk aangegeven dat er strategische doelen moes-

ten komen. Op basis waarvan we een vertaalslag konden maken voor de afzonderlijke apothekers. 

Strategische issues vertalen naar wezenlijk meetbare elementen, doelstellingen of doelen of per-

formance indicatoren. Maar dat was er niet, in ieder geval niet op papier, daarom hebben we dat 

op operationeel niveau wel gedaan als het gaat om de operationele performance van apotheken 

op niveau van inkoopresultaat, percentage personeelskosten, percentage van de regels wat on-

dergebracht zou worden bij het centrum voor filling. De groeidoelstelling op receptregelniveau”. 

“De Directeur had het goed ingeschat, de wereld van de apothekers komt in een andere dynamiek 

en wil je overleven dat moet je je anders gaan organiseren. Maar de maatregelen die de overheid 

nam, gingen sneller dan de geplande overnames van apotheken en de uitrol van het Medimijn-

concept. Omdat ook een duidelijk strategisch plan ontbrak, kon ook niet getoetst worden en op 

tijd worden bijgestuurd. Het interne conflict, zeker na verschijning van het organisatierapport in 

2007, bracht de zaak in een negatieve stroomversnelling”.

• Ontwikkelingsdynamiek

Respondenten merkten op: 

“Operationeel in de afzonderlijke apotheken was de dynamiek anders dan voor de Bestuurders 

van AKN. Bij de Bestuurders van de AKN-apotheken was de ontwikkelingsdynamiek resultaatge-

richt en dynamisch. Dit wel met een onderstroom van de aandeelhouders die in hun afzonderlijke 

apotheken relatiegericht zijn in een stabiele omgeving. Dit bracht een scheuring in het geheel. De 

ontwikkelingsdynamiek werd aanjagen. Groei door middel van alert pionieren en vooruitzien wat 

er op de markt gebeurt”.

“Structurering en borgen richting aanjagen, dat kon niet goed gaan”.
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“Eigenlijk kent AKN een eenvoudige structuur, veel apotheken hebben dezelfde problemen met de 

ontwikkelingen vanuit Den Haag. De noodzaak ontbrak om kritisch te kijken en de betrokkenen 

hadden weinig of geen reflectie. In de bestuurssfeer was er geen flexibiliteit om te herstructureren. 

De AKN-organisatie is vastgelopen in de groeifase”.

“De apotheker moest ontwikkelen in een veranderende omgeving. De structuur van de ontwik-

kelingsdynamiek was stabiel, zeer stabiel, daar is geen beweging in te brengen. 

“Het probleem is dat er in 2007 een rapport is geproduceerd in opdracht van de Directeur. Dit ging 

over een soort terugkijken op strategische keuzes uit het verleden en een nieuwe kijk op de strate-

gie naar de toekomst toe en de structuur van de organisatie. Dat rapport van 2007 is door de Raad 

van Commissarissen terzijde gelegd als een waardeloos rapport. Toen is er een proces opgestart, 

waarbij de Raad van Commissarissen opdrachtgever was. Nieuwe consulten en rapporten om een 

nieuwe strategie te gaan bedenken voor AKN, van waaruit de non-discussie heeft plaatsgevon-

den. De Directeur heeft dit rapport niet geaccepteerd. Hij kon zich niet vinden in de nieuwe visie 

en strategie van de Raad van Commissarissen. Twee rapporten en geen overeenstemming, je krijgt 

dan een doelloos en stuurloos geheel”.

“Dynamisch gericht op resultaat en relatie. Niet in 2007-2008, toen was er meer sprake van stabi-

liteit inzake de centrale organisatie. Opnieuw starten was niet aan de orde”.

“Het ging mis bij het doorvoeren van een nieuw modelconcept in september 2007. Na presentatie 

van het rapport van de organisatieanalyse kwam de vraag naar voren: kloppen de modellen wel? 

Ik (de voorzitter Raad van Commissarissen –Red.) kreeg twijfels over de gehanteerde modellen. 

Ik ben toen alles gaan narekenen. Ik verzocht om een nieuw onderzoek, daar kreeg ik de handen 

niet voor op elkaar, niet bij van de Raad van Commissarissen en niet bij de Directeur. Dus ik heb 

zelf die vrijheid genomen die je als commissaris hebt en ik heb een deskundige ingehuurd om de 

modellen te onderzoeken. Die heeft een nieuw onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam een 

andere modelopzet naar voren. Ook had ik de rendementsvraag gesteld. Nieuwe scenario’s zijn 

opgesteld en aan de hand daarvan bleek dat het oorspronkelijke model niet goed werkte”. 

“Onderzoek is gepleegd naar de juistheid van de rekenmodellen. Modellen die de investeringen 

aangaven en de rendementen zichtbaar maakten. Na het hanteren van de nieuwe modellen kwa-

men wij tot de conclusie dat het bij alle ondernemingen ‘zwaar weer’ was. We kwamen circa 8 

miljoen in 2008 tekort. Ik ben me rot geschrokken. Wij als aandeelhouders moesten miljoenen 

bijstorten. Vraagstukken van bezuiniging kwamen aan de orde. Dreiging van rendementsverlies 

van 10% naar 5%. Dit was het begin van het conflict”.

“In het begin waren de resultaten van de totale AKN-organisatie goed, de kosten laag en omzet 

hoog. Er ontstond echter een omzetstagnatie. Ondertussen was er veel geleend en moesten schul-

den afgelost worden. De aandeelhouders konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen”. 

“Mei 2008 moest de keuze worden gemaakt en is gekozen voor stabiliteit en relatiegericht”.
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• Strategische ambities bij aanvang onderzoeksperiode

Bij aanvang in 2001 zijn strategische doelen benoemd, deze waren: 

•  Rendement: door alle niet klantgerelateerde werkzaamheden in een back-office onder te bren-

gen. Optimaliseren distributieprocessen ten behoeve van een optimale prijs-kwaliteitverhou-

ding. 

•  Inkoopkracht: door het bundelen van krachten kunnen acteren als een grote inkooppartij. Aan-

gaan samenwerking met andere zorgverleners ter bevordering van integrale zorg. 

•  Expertise: door het delen van knowhow en kosten een sterke kennisbasis op kunnen bouwen. 

Innoverend zijn in de zorg- en dienstverlening. 

•  Positie: de farmacie in de handen van de apothekers houden, door gezamenlijk een sterke on-

derhandelingspartner te zijn ten opzichte van zorgverzekeraars, fabrikanten en overheid.

•  Groei: het voorgaande realiseren door een sterke groei, zowel in omzet als in aantallen apothe-

ken door middel van overnames. De strategie van de aandeelhouders was gericht op waardeont-

wikkeling en het kunnen benutten van de gecreëerde schaalvoordelen.

•  Klanten: Leveren van toegevoegde waarde aan de klant op basis van de individuele behoefte en 

flexibel reageren op veranderende klantwensen.

•  Kwaliteit: Borgen van de kwaliteit van de apotheken, 98% van alle aangesloten apotheken is 

gecertificeerd. Een aantal apotheken inclusief het hoofdkantoor is via Multisite gecertificeerd.

Bron: startnotitie 2001

Respondenten merkten op: 

 “Bij aanvang van de onderzoeksperiode (2001) waren de strategische ambities:

 Geld verdienen door van AKN een economisch waardevol bedrijf te maken binnen de wettelijke 

kaders. De Directeur ging ervan uit dat het aantal recepten toe gaat nemen en het budget niet”.

“De formele strategie van AKN was zoveel mogelijk back-office activiteiten combineren, zodat 

meer tijd en aandacht voor de klant mogelijk was. De strategie van de aandeelhouders was gericht 

op voordelen van schaalgrootte en gericht op waardeontwikkeling”.

“Er was ooit een strategie geformuleerd dat in 2015 de AKN-organisatie gegroeid zou zijn naar 

600 miljoen Euro”.

“De onderliggende strategie was proberen de farmacie in handen van de apothekers te houden, 

waarbij de farmaceutische zorgverlening ondergeschikt moet zijn aan het geld. AKN biedt een 

onderliggende structuur om bedreigingen het hoofd te bieden. Samen delen van kennis en kos-

ten, waardoor men een sterke positie in de markt verkrijgt en behoudt. AKN was gericht op het 

verwerven van apotheken”.
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“Doelen van de aandeelhouders waren duidelijk benoemd; een EBITDA15 van 12%. De doelen van 

de Directeur van de AKN-organisatie waren minder hard benoemd. De Directeur was van mening 

dat de strategie de ontwikkelingen volgde. De strategie was onduidelijk en niet meetbaar te 

maken. Op operationeel niveau waren wel een aantal strategische doelen, deze waren uitgezet in 

een percentage van de personeelskosten, percentage omzet, groei op recept-regelniveau en op 

individueel apothekersniveau”. 

“Groei gericht op het verkrijgen van 125 apotheken. Implementatie van het nieuwe apothekers-

concept, het onderscheidend vermogen. Strategie was om in 2015 een omzet van 600 miljoen te 

realiseren”. 

“In 2007 is gekozen voor een overlevingsstrategie. De omgeving is aan het veranderen door een 

andere bekostiging en er ontstonden andere ketens. In 2007-2008 werd dit merkbaar. In deze 

jaren was er een interne vechtsituatie ontstaan tussen Raad van Commissarissen en de Directeur. 

De financiële werkelijkheid kwam niet meer overeen met de werkelijkheid in bedrijfsvoering. Het 

was niet meer in evenwicht”.

• Beeld van de behaalde resultaten

Respondenten merkten op: 

“Medio 2008 ontstond er paniekvoetbal. De bank kwam met een klein briefje dat er voor AKN A 

bijgestort moest worden door de aandeelhouders. De bank eiste dat vóór 1 september 2008 de 

aandeelhouders minimaal 6 miljoen risicodragend kapitaal zouden bijstorten. Paniek brak uit. 

De Directeur is afgezet tijdens een aandeelhoudersvergadering eind 2008. Dit was omdat hij vier 

maanden had geweigerd om voor alle AKN’s een aandeelhoudersvergadering te beleggen”.

“Onderdelen zijn verkocht. AKN A is overgenomen door de bank, die zat er met kapitaal in. Eigen-

lijk hadden ze het failliet moeten laten gaan, ze zouden er dan 35 miljoen bij inschieten en dat 

wilden ze niet. Aandeelhouders werden verplicht hun aandelen te laten certificeren en de bank 

heeft een administratiekantoor alle rechten gegeven. Dus bij AKN A heeft de bank het nu voor het 

zeggen. Deze probeert het nu op onderdelen te verkopen”.

“Bij AKN C hebben de aandeelhouders in 2007 8 miljoen gestort, maar het is in 2009 zonder een 

aandeelhoudersvergadering failliet gegaan. De aandeelhouders zitten nu met een negatief eigen 

vermogen”.

“AKN B, waarin wij geen vreemde dingen hebben gedaan, bestaat nog steeds relatief goed. Ze 

hebben wat last van de averij, opgelopen door AKN A en AKN C en de hoge kosten die daarmee 

gepaard gingen maar in principe is het een gezond bedrijf”.

15 (Earnings Before Interest, Taxes, Deprecation and Amortization)
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“De doelstellingen zijn niet gehaald. AKN had een remmende voorsprong. De implementatie was 

riskant, omdat het concept nog niet volledig was uitgedacht”. 

“Geen resultaten bereikt, waarbij de markt als excuus genoemd wordt”.

“Op locatie bij de afzonderlijke apotheken zag je organisaties die best wel goed liepen. 

Apothekers deden hun werk goed, maar waar je tegenaan liep was dat een centrale organisatie 

met geld smeet. Ze hadden centraal steeds meer geld nodig”.

• Beeld van de leading coalition

Alle respondenten gaven aan dat de leading coalition met betrekking tot AKN voornamelijk wordt 

gevormd door de Directeur. 

“De Directeur was duidelijk het boegbeeld, hij had het voor het zeggen en per apotheek natuurlijk 

de eigenaar/apotheker”.

“Voor de AKN als geheel en in relatie tot de apothekers was de Directeur de leading coalition”.

• Stijl van leiderschap

Respondenten merkten op: 

“De leiderschapsstijl van de Directeur is resultaatgericht in een dynamische omgeving. Gericht op 

aanjagen, focussen en hervormen. Op vaste personen kan hij goed sturen, maar relaties zijn min-

der belangrijk. Ook was de Directeur de grondlegger van AKN, gericht op dynamiek”. 

“In het begin zeker de pionier en mensgericht. Hij was het cement tussen de apothekers. 

Hij was meewerkend voorman en aanjager”.

“De Directeur was technisch en ontwikkelde nieuwe concepten. Resultaatgericht en dynamisch. 

Bedacht conceptuele zaken (bedrijven en processen) om tot resultaat te komen. De operationeel 

manager had meer de wens om te structureren, hij was mensgericht in een stabiele omgeving. 

Gericht op het ontwikkelen en onderhouden van relaties”.

“De stijl van leiderschap van de Directeur was over het algemeen dat hij een creatief denker is, 

waarbij het veranderen gericht was op het verkrijgen van ruimte om anders te denken. Minder 

handenbinden. De Directeur wist waar hij naartoe wilde, de doelvraag was voor hem belangrijker 

dan de hoe-vraag. Hoe is daarbij ondergeschikt.”

“De Directeur leunde op de pilaren van de dynamiek en creativiteit en was resultaatgericht. De 

Raad van Commissarissen van AKN was resultaatgericht en gericht op stabiliteit. In de status quo 

gericht op stabiliteit.”

“De stijl van leiderschap was gericht op het ontwikkelen van producten en diensten en het  
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vereenvoudigen van complexe processen. De bedrijfsvoering was weinig gestructureerd, veel za-

ken werden ad hoc opgepakt en kansen werden gegrepen als ze zich voordeden.” 

“De Directeur was meer een vormer dan ontwikkelaar. Hij kon snel schakelen. Hij was dynamisch 

en had een hekel aan stabiliteit. Hij probeerde de markt te begrijpen. Doelgericht, gaf visie en 

strategie vanuit de markt.

“De Directeur kon daarbij heel snel schakelen, zo snel dat we hem soms kwijt waren”.

“Zijn stijl van leiderschap was resultaatgericht in een dynamische omgeving. Gericht op aanjagen, 

focussen en hervormen”. 

“Op vaste personen kan hij goed sturen, maar relaties zijn voor hem minder belangrijk”.

“De AKN-organisatie was resultaat- en dynamisch gericht en de afzonderlijke apothekers zijn rela-

tiegericht, flegmatisch en werkzaam in een stabiele omgeving”. 

“Sommige apotheken zitten in een stabiele omgeving en zijn resultaatgericht. Waarbij de om-

geving dynamisch is en minder resultaatgericht. De Directeur was gericht op ontwikkelen en de 

Voorzitter van de Raad van Commissarissen meer gericht op resultaat en op de vraag hoe dit te 

bekostigen”.

• Effect van het leiderschap

Respondenten merkten op: 

“De leiderschapsstijl van de Directeur gaf in het begin wel weerstand bij ons, in de redelijke stabie-

le wereld van de apotheker kon men niet geloven dat anders en slimmer werken kan. Door proces-

sen te vereenvoudigen en te automatiseren en te centraliseren, ontstonden er andere werkwijzen. 

Na een periode van gewenning nam de weerstand af. Men zag dat het werkte. De Directeur werd 

gezien als de visionair, de pionier. Hij gaf een visie en ging van daaruit de confrontatie aan”.

“De Directeur was creatief bezig, gericht op de grote lijnen, had een grote kennis van zaken, kon 

goed de zaak overzien en was integer en aanspreekbaar. Hij dacht in zwart/wit en had minder oog 

voor de individuele medewerker. Hij kon de mensen enorm stimuleren om in hun eigen kracht mee 

te gaan in de visie, gericht op het geven van de eigen verantwoordelijkheden. Mits het resultaat 

opleverde”.

“We zaten eind 2007, begin 2008 in een stevige ruzie tussen ons (de Raad van Commissarissen 

–Red.) en de Directeur. Het ging over de slechte situatie. De Directeur was hier niet echt gevoelig 

voor. Ook niet voor enig argument om bij te sturen. Ik weet nog goed dat toen ik in Bangkok zat 

met vakantie, ik een telefoontje kreeg van de Directeur of we maar even een apotheek over wilden 

nemen. Zonder due diligence! Totaal geen besef”.
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“De achterkant van de stijl van leiderschap was, dat hij details uit het oog verloor en hij had geen 

optimale communicatievorm”.

“Het samenspel met het Managementteam was nodig om het realisme in de uitvoering van alle 

plannen te borgen. Het Managementteam creëerde het commitment in de organisatie, om van 

daaruit de verandering door te voeren”. 

“Beetpakken en doorgaan, dat was de kracht van de Directeur. Alle activiteiten waren gericht op 

het vormen van een keten. In 2007 zijn er te snel en te veel overnames gedaan. De overnames 

werden niet afgerond en geïntegreerd”.

“Men is vergeten de kralen te rijgen en in de goede volgorde te zetten”. 

“Dit samenspel tussen de Directeur en het Managementteam verliep in het begin prima totdat er 

in 2008 paniekvoetbal uitbrak. Vele rechtszaken lopen en de Directeur is ontslagen.” 

“De Directeur is heel lang doorgegaan als leider, misschien wel te lang.”

“Overigens met betrekking tot resultaten en effecten van de bekostiging: daar zijn we in 2008 pas 

echt iets van gaan merken!”

B.3. Spiegelen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmodellen voor ontwikkelingsdynamiek en leiderschapsstijl 

door de respondenten toegepast op de casus, in interactie met de onderzoekers. Op deze manier 

wordt het persoonlijke verhaal van de respondenten nogmaals verteld, maar nu gekaderd door het 

conceptuele model dat ten grondslag ligt aan deze empirische studie. Zo wordt voor AKN de relatie 

tussen de strategische ontwikkeling en de stijl van leiderschap in kaart gebracht en het conceptuele 

model toegepast en gevalideerd. 

• Ontwikkelingsdynamiek volgens het 4-fasemodel

Respondenten merkten op: 

“AKN is een organisatie die versneld van de Pioniersfase in delen via de Groeifase doorontwikkeld 

is naar de Beheerfase en een deel naar de Beschermfase”. 

“Wat betreft de wereld van de apotheken was het pionieren op het gebied van internetfarmacie, 

bereidingsapotheek en het centrum voor filling”.

“Als je gaat herpositioneren en groeien, zou je op een gegeven moment natuurlijk wel aan de 

stabiele kant moeten gaan zitten en gaan structureren en beheren. Wat mij betreft (de controller 

–Red.) zijn we daar nooit aangeland”.

“In het begin zat AKN tussen fase I en II. AKN had al snel in fase IV (positie beschermen, defensief ) 

moeten zitten, maar de bedrijfsvoering zat in fase I. Dit leidde tot een conflict. We waren contra-
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productief en uit balans. De veranderstrategie had van fase IV naar I of II moeten zijn, we hadden 

moeten kiezen voor een turnaround strategie”. 

“Maatschappelijke omstandigheden zijn bepalend. De verandering van de rol van de overheid en 

wetgeving is een groot risico. De groei is anderhalf tot twee jaar geleden gestopt. AKN zit niet echt 

in de fase III, wel bedrijfsmatig. De structuur zit in fase I of II”.

“Externe ontwikkelingen lopen vooruit op de aansturing. Deze loopt achter op de ontwikkelingen”.

“Toen in 2001, men startte met 21 apotheken, zat men in fase I. Tussen 2001 en 2005 heeft men 

een enorme groei doorgemaakt, fase II. Zaken die aan de orde kwamen waren rolverdelingsvraag-

stukken”.

“2006-2007 fase II met operational exellence. Scheiding front- en back office. Doorontwikkelen 

en dichter bij de klant staan. Het toenmalige businessmodel ondersteunde dit niet. Ze kwamen 

met betrekking tot de back-office in een fase III-organisatie; geautomatiseerde systemen, stan-

daardisatie, productie van commodities, productieomvang werd groter en de administratie moest 

anders worden georganiseerd. Er kwam een Multisite kwaliteitssysteem: een kwaliteitssysteem 

voor administratie, beleid & strategie en KPI’s16 , en een systeem voor de lokale entiteiten gericht 

op de klant”.

“In het begin zat AKN tussen fase I en II. AKN had al snel in fase IV (positie beschermen, defensief ) 

moeten zitten, maar de bedrijfsvoering zat in fase I. Dit leidde tot een conflict”.

“Tot de overname van Mediplan zat de organisatie in de groeifase. De overname bracht de organi-

satie direct naar een organisatie in de beheerfase. Door alle overnames ontstond er meer behoefte 

aan structuur”.
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Toelichting op de ontwikkelprocessen

a. Algemeen gaat AKN van de pioniersfase naar groeifase 2001-2005.

Gestart met 21 apotheken, de markt zit mee en AKN groeit. Door de daarmee gecreëerde grootschalig-

heid konden de front-office en back-office activiteiten gescheiden worden en werden de back-office 

functies samengevoegd en centraal gehuisvest. Met als doel een verhoging van de efficiëntie waar-

door de kosten relatief laag waren en de omzet hoog. 

b. De back-office komt in de beheerfase 2006. 

De back-office wordt gevormd door een filling-organisatie, centrale bereidingsunit, groothandel en 

algemene ondersteunende diensten (w.o. P&O, ICT en algemene administratieve functies). De front-

office bestaat uit de baliewerkzaamheden en de bij de uitgifte behorende administratie. Door de 

scheiding worden de voordelen gekoppeld en worden de nadelen van een traditionele apotheek op-

geheven. 

Druk van de overheid neemt toe. De groei stopt. AKN stevent al snel naar een fase IV. 

c. AKN als totale organisatie komt in de beschermfase 2007-2008.

Medio 2007 werd het steeds moeilijker om onder een zeer veranderende markt het bestaansrecht te 

behouden. Veel last werd ondervonden van de snelheid van de overheidsmaatregelen. De verandering 

van de rol van de overheid en wetgeving werd een groot risico. Maatschappelijke omstandigheden 

waren bepalend.

In 2007 is gekozen voor een overlevingsstrategie. De omgeving is aan het veranderen (bekostiging) en 

andere ketens ontstonden. In 2007-2008 werd dit merkbaar. In 2008 ontstond er een externe bedrei-

ging: daling van de marges, dus daling van de inkomsten en verhoging van de kosten door invoering 

van het nieuwe label.

“Wij als aandeelhouders zochten de beschermfase, maar de Directeur bleef in de pioniersfase. 

Wij gericht op bezuinigen, hij gericht op groei”.

Rond Kerst 2007 is Mediplan overgenomen en daarmee is de keten compleet. Voor de Directeur een 

belangrijk moment van overweging ‘hoe nu verder?’

d. Ruzie tussen Directeur en Raad van Commissarissen, 2008.

Naar aanleiding van het rapport en de daarin getrokken conclusie is er in 2007-2008 een interne 

vechtsituatie ontstaan tussen Raad van Commissarissen en Directeur. De financiële werkelijkheid 

kwam niet meer overeen met de werkelijkheid in bedrijfsvoering. Het was niet meer in evenwicht. 

Dreiging van rendementsverlies van 10% naar 5%.

Maatschappelijke omstandigheden zijn bepalend. De verandering van de rol van de overheid en wet-

geving is een groot risico. De groei is anderhalf tot twee jaar geleden gestopt. AKN zit niet echt in 

fase III, wel bedrijfsmatig. De structuur zit in fase I of II. Externe ontwikkelingen lopen vooruit op de 

aansturing. Deze loopt achter op de ontwikkelingen.
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e. Faillissement en doorstart 2009-2010.

Nadat de Directeur op non-actief is gesteld en de bank heeft ingegrepen is een groot aantal maat-

regelen doorgevoerd. AKN A en AKN C zijn failliet en AKN B maakt met een nieuw directieteam een 

doorstart.

Strategische opgave en leiderschapsstijl

In het model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl kan de strategische opgave als volgt weerge-

geven worden. 

• Resultaten

Leiderschapstypologie

Via model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl

Verbaal

Tijdens de interviews is gevraagd wie de leading coalition is. Unaniem is de Directeur benoemd als 

leading coalition. 

Figuratief

Aan de respondenten is gevraagd om in het model aan te geven waar de Directeur zich bevindt met be-

trekking tot de typering van de leiderschapsstijl. In de hiernavolgende figuur is de compilatie verwerkt 

van de typeringen van de leiderschapsstijl, zoals die door de respondenten in de figuur is ingetekend. 

Het totaalbeeld dat gegeven is, geeft aan dat de Directeur vanuit extern perspectief zeer resultaatge-

richt was. Met sommige mensen had hij een goed contact, maar alles in relatie tot het resultaat. 

In het model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl kunnen de leiderschapskenmerken als volgt 

weergegeven worden:
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“De Directeur zat meer in de dynamische hoek, met het extern perspectief. Hij was een pionier en visi-

onair en zag aankomen wat er in de markt over twee jaar ging gebeuren. Daarop ging hij al schakelen 

met een nieuw beleid en nieuwe concepten. Dat was niet altijd makkelijk als je de juiste mensen daar 

niet voor hebt”.

Via Insights Discovery Full Circle

Aan alle respondenten is gevraagd een vragenlijst in te vullen over de leading coalition. Vanuit de 

ingevulde vragenlijst voor de Directeur komt het volgende beeld naar voren:
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Wat opmerkelijk is, is dat de Directeur een accommoderend en klassiek type is. Hij kan snel en goed 

inspelen op de mensen om hem heen. Het beeld geeft aan dat hij vooral een beslisser is. Dit wordt 

doorgaans gekenmerkt door een sterke resultaat- en taakgerichtheid, hoog werktempo, een competi-

tieve omgeving en een sterk verlangen naar succes. De algehele leiderschapsstijl lijkt zich te concen-

treren op gedrevenheid, focus en resultaten.

B.4. Analyseren

Unaniem werd aangegeven dat de leading coalition werd gevormd door de Directeur. De stijl van lei-

derschap van de leading coalition was gericht op aanjagen, focussen en hervormen en resultaatge-

richt. De Directeur was meer een vormer dan ontwikkelaar. Probeerde de markt te begrijpen en was 

gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten (bedrijven en processen), producten en diensten. 

Tevens sterk gericht op het vereenvoudigen van complexe processen. Weet waar hij naar toe wil, waar-

bij de wat-vraag belangrijker is dan de hoe-vraag.

De ondermening was resultaatgericht en gericht op stabiliteit. 

“De Directeur ging voor de grote lijnen, niet voor de detailinvulling. Dat liet hij aan anderen over. 

Hierdoor konden mensen zich ontwikkelen”.

De organisatie gaat in een snel tempo alle fasen van het model door. Deze snelheid ontstond mede 

door een sterk veranderende externe omgeving (overheidsmaatregelen), een instabiele aansturing en 

de belangentegenstelling tussen Directeur en Raad van Commissarissen. 

In de periode 2001-2007 wordt de ontwikkelingsdynamiek gekenmerkt door pionieren, stabiliseren en 

groeien. Deze groei stagneert in 2007, mede door de wijzigingen in de bekostiging en de opkomst van 

andere ketens. Directie en Raad van Commissarissen kunnen het niet eens worden over de te volgen 

strategie en er ontstaat een conflictsituatie die de noodzakelijke vernieuwing blokkeert. De organi-

satie acteert ondertussen in de beheerfase (fase III) , probeert zo goed mogelijk het lopende werk te 
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doen, maar het ontbreekt aan innovatiekracht en ondernemend vermogen om de externe uitdagingen 

adequaat het hoofd te bieden. Uiteindelijk brengt dit de hele organisatie naar fase IV. De bank heeft 

ingegrepen, delen zijn gesaneerd of verkocht en de onderneming is onder een nieuw regime sterk 

afgeslankt verdergegaan.

Ten aanzien van de researchhypothese valt het volgende te zeggen: 

In de periode 2001-2007 was de match tussen de strategische opgave en de stijl van de Directeur 

positief. Hij was een leider op de juiste positie bij aanvang van AKN: een aanjager en een ontwikkelaar 

die nodig is bij een fase I en II organisatie. Door externe en interne bedreigingen en tegengestelde 

belangen tussen aandeelhouders/commissarissen en de aangesloten apothekers ontstond er een 

verschuiving in de strategische opgave. Zakelijke en bedrijfsmatige consolidatie en het op bestuurlijk 

niveau creëren van onderlinge verbinding en bescherming werden nu belangrijk. Hierin was de mat-

ching met de stijl van de Directeur negatief. 

Het strategierapport is in opdracht van de Directeur in 2007 opgesteld. Dit is door de Raad van Com-

missarissen terzijde gelegd. De Raad van Commissarissen heeft in 2008 een nieuwe strategie voor 

AKN laten opstellen. Waarop geen commitment gegeven is door de Directeur. Dus twee rapporten 

zonder gezamenlijk commitment van de Directeur en de Raad van Commissarissen.

Een van de respondenten merkte op:

“De organisatie was doelloos en stuurloos geworden”.

En:

“Een organisatie die vergeten is de kralen te rijgen en in de goede volgorde te zetten”.

B.5  Confronteren 

Hoe kan het gebeuren dat een organisatie die een goede strategie heeft om het hoofd te bieden aan de 

toekomstige ontwikkelingen in deze situatie terecht is gekomen en grotendeels niet meer bestaat? 

Interessant is om te achterhalen wat nu in feite de aard is van de problemen waar bestuurders mee 

worden geconfronteerd. Bestuursopgaven zijn in meer of mindere mate te beschouwen als complexe 

problemen met een strategisch karakter.

Bij een beleid en doelstelling om zich als keten te gaan onderscheiden in de markt heeft AKN een 

nieuw apotheekconcept ontwikkeld. Echter door de extreem snelle veranderingen in de omgeving, 

ingezet door de vele overheidsmaatregelen in de afgelopen jaren, is duidelijk dat AKN de strategie van 

de organisatie hierop niet zo snel heeft kunnen afstemmen en aanpassen. 

Waar door de Directeur nog groei- en ontwikkelacties werden ingezet, was consolidatie en bijsturing 

meer op zijn plaats geweest.

“Is het een kwestie van een goed plan op een verkeerd moment, dus een verkeerd plan?”

Bij terugkoppelingen over het onderzoek aan de Directeur en de voorzitter van de Raad van Com-

missarissen merkte ik dat het model de emotie neutraliseerde en kon ik hun een zakelijke weergave 
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geven van ‘hetgeen hen was overkomen’. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen verzuchtte 

naar mij “zie je, ik kon niet anders!”. De Directeur vroeg mij “kon ik er dan wel iets aan doen? Zij heb-

ben de strategische opgave aangepast”.

Een aantal hoofdfactoren die van invloed zijn geweest op de versnelling van het proces en het er niet 

op kunnen bijsturen zijn:

• Het gebrek aan vertouwen tussen Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directeur.

•  De Voorzitter van de Raad van Commissarissen klampte zich vast aan elke strohalm die het toe-

komstbeeld van AKN er beter deed uitzien. Hij participeerde voor 20% in AKN en had geen eigen 

apotheek. Dus toen het met AKN slecht ging, zag hij zijn pensioen afnemen, hij werd steeds 

wanhopiger. 

•  De Directeur zag alleen maar kansen en opereerde vanuit een gevoel op alles wat in de dynami-

sche buitenwereld gebeurde.

•  Een onzekere Voorzitter (met enorme financiële belangen) en een zekere en ondernemende Di-

recteur verstonden elkaar niet meer toen het rendement door alle ontwikkelingen afnam.

•  Onduidelijke strategieopgave maakte het moeilijk een goede leiderschapsstijl te bepalen en de 

resultaten waren moeilijk te meten.

•  De wijze waarop de adviseur de resultaten uit het onderzoek presenteerde, zorgde voor een 

ongecontroleerde chaos in de Raad van Commissarissen. Onvoorbereid heeft de adviseur de 

positie en macht van dit gremium ter discussie gesteld en een voorstel gedaan voor beperking 

hiervan.

• De overheidsmaatregelen en de marktwerking.

• Ze kochten met geleend geld nieuwe apotheken.

B.6. Evalueren

Stand van zaken anno 2010.

Stand van zaken anno 2010 is dat AKN A en AKN C als geheel niet meer bestaan. AKN B heeft een 

nieuwe directie gekregen en zet de traditionele en behoudende bedrijfsvoering en sturing voort. Het 

voormalige Managementteam is bijna in zijn geheel vervangen. De laatste rechtszaak is afgesloten. 

Onder sober regime is men bezig de overgebleven apotheken onder het Medimijn-label te brengen. 

Herkenbaarheid staat nu voorop.

C. Slotwoord

De voormalige Directeur zit thuis niet stil op de bank. Hij is ten behoeve van zijn eigen apotheken gaan 

doorontwikkelen. Ook is hij met product- en procesinnovatie bezig. Het is en blijft een ondernemer 

en innovator. 

De boosheid neemt af, maar het antwoord op de vraag ‘had ik het kunnen voorkomen?’ kan hij nog 

niet geven.

8
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A. Preambule en achtergrondinformatie
B. Werkwijze:  Zes analyseniveaus
   Gesprekspartners 

 1. Beschrijven
 Ontstaansgeschiedenis
 Doorontwikkeling van het concept
 Organisatie

 2. Beleven
 Beeld van de startsituatie
 Ontwikkelingsdynamiek
 Strategische ambities bij aanvang onderzoeksperiode
 Beeld van de resultaten
 Beeld van de leading coalition
 Stijl van leiderschap
 Effect van het leiderschap

 3. Spiegelen
 Ontwikkelingsdynamiek volgens het 4-fasenmodel
 Resultaten

    

 4. Analyseren
 

 5. Confronteren

 6. Evalueren

C. Slotwoord 

8 Casus ‘Ziekenhuis ARZ’ 
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A. Preambule en achtergrondinformatie

De Bestuursvoorzitter staat bij het raam en kijkt over het voorplein van het ziekenhuis. Het 

bezoekuur is begonnen en hij ziet een aantal bekenden het ziekenhuis naderen om op bezoek 

te gaan. Het is 2004, hij is net benoemd als voorzitter van een mooi, klein regionaal ziekenhuis, 

het ARZ. Het ziekenhuis staat op een relatief besloten eiland van Nederland, met een sterke re-

gionale functie. Het is een van de kleinste zelfstandige instellingen in zijn categorie. Het heeft 

een protestants-christelijke identiteit en verleent medische en verpleegkundige zorg volgens 

professionele standaards, met inachtneming van deze identiteit. Het verlenen van de vereiste 

en gewenste zorg vindt vanzelfsprekend plaats ongeacht de levensovertuiging van de patiënt. 

Het ziekenhuis wil op een zo groot mogelijk gebied de zorgaanbieder in de regio zijn en heeft 

om die reden ook een personele unie gevormd met de Holding ‘Zorg en Verpleging’. Hierbij is 

een stap gezet in het bieden van ketenzorg aan de bewoners van de regio.

De Bestuursvoorzitter is echter zorgelijk gestemd. In de wereld van zorg en welzijn voor zieken-

huizen van deze omvang ziet de toekomst er somber uit. De overheid is dwingender geworden 

met zijn wet- en regelgeving. Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de kwaliteit van 

zorg en met een klein team van artsen en verpleegkundigen moet 24-uurs zorg worden ge-

leverd. De mensen die in het ziekenhuis werken maken dan ook lange dagen. Een vraag die 

daarbij blijft dringen is: ‘Hoe kunnen we onze identiteit behouden?’ Door samenvoeging van 

ziekenhuizen in de omgeving neemt de adherentie voor ARZ af. De complexiteit van de zorg 

neemt echter toe. Een brief vanuit het ministerie van Volksgezondheid geeft weer nieuwe richt-

lijnen betreffende de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet Big.

Hij vraagt zich af of hij voorzitter is geworden van een ziekenhuis dat zich moet opmaken voor 

een fusie?

Hij draait zich van het raam en gaat achter zijn bureau zitten. Volgend kwartaal is er een ver-

gadering met de Raad van Toezicht. Er komt een nieuw medisch bestuurslid en ze moeten het 

er maar eens samen over hebben. Hij besluit een notitie op te stellen met zijn analyse en de 

mogelijkheden.

Al schrijvende komt bij de Bestuursvoorzitter een andere mogelijkheid op. Wat als het zie-

kenhuis een aantrekkingskracht krijgt voor medisch specialisten en verpleegkundigen, zodat 

het aantal groeit? Wat als er completere zorg geleverd kan gaan worden? Wat kan de kracht 

zijn van ketenzorg voor de regio? Welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk? Hij stelt de 

notitie verder op en geeft twee opties weer. De ene mogelijkheid is een fusie en de andere is 

autonome groei door ontwikkeling. Hij vraagt zich af:

‘Wat wil ik?’
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Achtergrondinformatie ziekenhuis

Het ARZ functioneert als streekziekenhuis voor de bewoners van het eiland. In een van de steden in 

het adherentiegebied is een aparte polikliniek gevestigd, die in 2005 aanzienlijk werd uitgebreid. 

Door de aanwezigheid van deze polikliniek is de afstand voor het verkrijgen van medische zorg voor 

de bewoners van het westelijk deel van het eiland aanzienlijk verkleind. Daarnaast is er een beschei-

den zorgvraag vanuit het oostelijke deel die de afgelopen jaren geleidelijk is toegenomen nadat een 

concurrerend ziekenhuis in de aangrenzende regio een aantal jaren geleden besloot zijn klinische 

functie in het ARZ- adherentiegebied te beëindigen. Het ARZ neemt samen met andere zorgaanbie-

ders in de regio een centrale plaats in. 

Het zorgaanbod bestaat uit een breed pakket van acute en electieve specialistische basiszorg. Waar 

de zorg meer specialisatie vraagt, wordt zorggedragen voor snelle en adequate doorverwijzing, voor-

al naar vaste samenwerkingspartners en andere zorginstellingen in de omgeving. De zorgverlening 

wordt onder meer gekenmerkt door een persoonlijke benadering van de patiënt, met het streven de 

opnameduur zo kort mogelijk te houden. Daarbij wordt in het werkgebied van het ziekenhuis extra 

aandacht gegeven aan het organiseren van een goede ketenzorg met de andere zorgaanbieders.

Tijdens een volgende bestuursvergadering bespreekt hij de notitie met zijn nieuwe collega. 

Deze wordt erg enthousiast van het groeiscenario en ziet er zeker mogelijkheden in. Het en-

thousiasme van beide bestuursleden is aanstekelijk en al snel komt er een lijst met mogelijk-

heden en ontstaat er een plan. Dit plan wordt geagendeerd voor bespreking met de medische 

staf. Ook hier groeit het enthousiasme en er ontstaan nog meer ideeën.

Het wordt tijd om de ideeën om te zetten in een nieuw meerjarig beleidsplan 2004-2006. 

Daarbij zijn in het strategisch plan de volgende strategische doelen gedefinieerd:

• ARZ moet voortbestaan als zelfstandig ziekenhuis. Gericht op zekerstellen en verdere verbe-

tering van de acute functie.

• Groei in de adherentie (omvang van de bewoners in het gebied dat gebruik (kan) maken van 

de diensten van het ziekenhuis) van 63.000 naar 72.500 

• Groei in het aantal specialisten van 53 naar 72

• Groei van het aantal maatschappen van 16 naar 21 

Bron: meerjarig beleidsplan 2004-2006

Dit meerjarig beleidsplan wordt op 17 mei 2004 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.



164

Het ARZ is een ziekenhuis met een groeiende adherentie, zoals het onderstaande overzicht laat zien.

Bron: Meerjarenbeleidsplan 2007-2009 en Beleidsplan 2011-2013

Epb’s = Eerste polikliniek bezoeken

DV = DagVerpleging 

De afgelopen jaren is er in de ziekenhuiszorg een professionalisering van de organisatie van zorg 

te zien en geleidelijk aan ook verdergaande schaalvergroting van de organisaties. Resultaat is dat 

er anno 2009 in Nederland minder dan 100 afzonderlijke ziekenhuisinstellingen zijn. In 1950 waren 

dat er nog circa 200. De fusies hebben daarbij nauwelijks geleid tot het sluiten van vestigingen van 

ziekenhuizen.

 

ARZ in relatie tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg

In een omgeving waar overheidsregulering, krimpende arbeidsmarkt en concurrerende instellingen 

regeren, doen afstanden er steeds minder toe. De kwaliteit van de zorg, vanuit de patiënt gerede-

neerd, staat voorop. 

In 2008 is een advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister en 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit advies is de volgende conclusie opge-

nomen over groot- en kleinschaligheid in perspectief:

“Er zijn geen harde aanwijzingen gevonden dat grootschaligheid in de zorg ten koste gaat van 

de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid. Kwaliteit wijst voor sommige zorgfuncties eerder 

in de richting van het tegendeel: grootschaligheid is soms noodzaak. Verdere schaalvergroting 

kan ten koste gaan van de bereikbaarheid; vooral wanneer schaalvergroting gepaard gaat met 

concentratie van functies en/of het opheffen van locaties. Dit risico is niet denkbeeldig als gevolg 

van het toenemende risico voor zorgaanbieders. Een eventuele afname van bereikbaarheid is voor 

....

Jaar Opnames Dagverpleging Epbs Adherentie
Klinisch + DV

Adherentie
poliklinisch

2000 4.650 3.735 29.437 53.609 55.431

2001 4.923 4.188 30.896 55.686 58.116

2002 5.004 4.561 31.536 55.135 58.177

2003 4.997 5.075 31.935 55.730 58.591

2004 5.619 5.238 35.285 58.364 62.597

2005 6.200 5.126 37.300 61.043 64.754

2006 7.018 5.801 40.327 62.284 68.232

2007 7.870 6.999 41.027 64.071 68.476

2008 7.946 6.104 46.853 63.905 70.892

2009 8.372 6.379 47.526 62.817 71.101
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de meeste zorgsegmenten geen probleem: de bereikbaarheid is zonder meer goed in Nederland 

en snelle bereikbaarheid is objectief gezien veelal niet noodzakelijk, behalve bij acute zorg. Iets 

anders is dat (eventuele) afname van bereikbaarheid niet strookt met de preferenties van de klant 

(RVZ 17, 2003)”. 

Bron: Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2008)

Een goede bejegening en kwaliteit van de zorg, met aandacht voor de context en de mens, bepalen 

het bestaansrecht van een zorginstelling. Dat is waar het ARZ zich in kan onderscheiden van de zorg-

aanbieders in hun omgeving.

Gesprekspartners

Voor deze casus is een aantal gesprekken gevoerd met verschillende mensen in de diverse geledingen 

van de organisatie. De gesprekken gaven een goed beeld op de dynamiek van het proces. Er kon zowel 

vooruitgekeken worden, als achteraf beschouwd. De gesprekspartners voor deze casestudie waren:

De Voorzitter Raad van Toezicht

De Manager Röntgenlaboratorium

De Stafvoorzitter medische staf

De Bedrijfsleider Business Unit A en Managementteamlid

De Bedrijfsleider Business Unit B en Managementteamlid

De Bedrijfsleider Business Unit C en Managementteamlid

De Manager Facilitair Bedrijf

De Secretaris stafbestuur Vereniging Medisch Specialisten

De Controller

De Voorzitter Raad van Bestuur

Een Medisch lid Raad van Bestuur

B. Werkwijze: zes analyseniveaus 

Bij deze casestudie is bij het bestuderen van de ontwikkelingsgang van ARZ de informatie op verschil-

lende niveaus verzameld om zodoende aan de complexiteit, de dynamiek en de ambiguïteit van de 

thematiek in deze casus recht te doen. Ook hierbij is zowel de formele als de informele informatie in 

kaart gebracht en zijn vele en verschillende bronnen benut, zodat de verschillende respondenten en 

informatieniveaus elkaar kunnen aanvullen en zonodig corrigeren. 

B.1. Beschrijven

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgang van ARZ weergegeven, zoals die in -min of meer-officiële 

publicaties en informatiebronnen is vastgelegd. Hiermee wordt het perspectief geschetst zoals dat in 

de formele verslaglegging is terug te vinden: het beeld van de formele werkelijkheid. 

17 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
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In dit hoofdstuk wordt het beeld van de formele werkelijkheid van ARZ weergegeven. 

• Ontstaansgeschiedenis

Gezien de geografische ligging van het ziekenhuis en zijn verzorgingsgebied staat het aanbieden van 

kwalitatief hoogwaardige acute cardiologische, verloskundige, neurologische, interne geneeskun-

dige, basale traumatologische/chirurgische en kindergeneeskundige zorg centraal. Het ziekenhuis 

ontleent immers zijn bestaansrecht aan deze functie. Daarnaast biedt het ziekenhuis kwalitatief hoog-

waardige electieve specialistische basiszorg. Hierbij is de ambitie om datgene wat men doet, goed te 

doen. Dit prevaleert boven de ambitie alles te kunnen doen.

Het ziekenhuis heeft een herkenbare protestants-christelijke identiteit. Betrokkenheid, een persoon-

lijke benadering van de patiënten én respect voor de naasten, staan daarbij hoog in het vaandel. In de 

ogen van het management en medische staf zijn dit even belangrijke aandachtsgebieden als techno-

logisch hoogwaardige medische zorg en rendement in de bedrijfsvoering. 

Een sterk punt is van oudsher de door patiënten ervaren patiëntvriendelijkheid van het ziekenhuis. 

Vooral in een tijd waarin marktwerking centraal staat is dit een belangrijk gegeven: 

“Onze toekomst hangt immers af van de bereidheid van de patiënt om voor ons te kiezen”

 Op het punt van patiëntvriendelijkheid scoort het ziekenhuis in veel consumentenonderzoeken -afge-

nomen in de loop der jaren- ook hoog tot zeer hoog. 

• Doorontwikkeling van het concept

Intern

Daar waar het ooit startte als een klein zelfstandig ziekenhuis maakt het medio 2010 onderdeel uit 

van de Stichting. De Stichting is een zorgconcern van waaruit ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, 

verpleging, verzorging en thuiszorg worden aangeboden. De belangrijkste drijfveren voor het vormen 

van de Stichting waren te behalen kwaliteits- en kostenvoordelen, naast het efficiënt organiseren van 

ketenzorg. De omzet bedraagt ca. € 80 miljoen (excl. honorarium medisch specialisten), er zijn ca 

1.100 formatieplaatsen ingevuld door 1.900 personen binnen het concern.

Het was mevrouw Van Zanten die destijds een bedrag uit haar nala-

tenschap bestemde voor de bouw van een ziekenhuis. Haar naam 

werd verbonden aan die van de Diaconale Ziekenhuisvereniging, die 

zich inspande voor de realisatie van het ziekenhuis, dat in 1934 zijn 

deuren opende.

Van het originele gebouw is anno vandaag niet veel meer herken-

baar. Hare Majesteit Koningin Beatrix verrichtte in 2001 de officiële 

opening van het vernieuwde ARZ Ziekenhuis. Ook anno 2011 staan 

er weer verbouwingen op de agenda.
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Door een onderdeel te zijn van de Stichting, weet het ziekenhuis schaalvoordelen te behalen. Niet 

alleen op het gebied van ondersteunende diensten, zoals ICT, P&O, economische en administratieve 

diensten en de technische dienst, maar ook op het gebied van doorverwijzing. 

Een sterk punt van de Stichting als geheel is dat binnen het concern de ziekenhuiszorg, de verple-

ging, verzorging en thuiszorg, in toenemende mate en in veel gevallen naadloos op elkaar aansluiten. 

Hierdoor ontstaan in toenemende mate ketenzorgproducten en krijgt de patiënt c.q. bewoner zoveel 

mogelijk de zorg die hij of zij behoeft en op de plaats waar deze zorg het beste geleverd kan wor-

den. Nader geconcretiseerd kan ook het ontwikkelen van zogenoemde zorgpaden overwogen worden, 

waarbij de behandeling die op een bepaalde diagnose is afgestemd zowel elementen van ziekenhuis-

zorg als van verpleging, verzorging en wonen bevat.

Het zorgaanbod bestaat uit een breed pakket van acute en electieve specialistische basiszorg. Waar 

de zorg meer specialisatie vraagt, wordt zorggedragen voor snelle en adequate doorverwijzing, vooral 

naar vaste samenwerkingspartners zoals een groot regionaal ziekenhuis in de Randstad en andere 

gespecialiseerde zorginstellingen in de omgeving. De zorgverlening wordt onder meer gekenmerkt 

door een persoonlijke benadering van de patiënt met het streven de opnameduur zo kort mogelijk te 

houden. Daarbij wordt in het werkgebied van het ziekenhuis extra aandacht gegeven aan het organi-

seren van een goede ketenzorg door af te stemmen met andere zorgvormen als thuiszorg, verpleging 

en verzorging. In toenemende mate wordt hierbij gebruik gemaakt van de thuiszorgdiensten die sinds 

een aantal jaren binnen de Stichting zelf worden ontwikkeld. 

Sterke punten zijn:

•  Het ziekenhuis richt zich nadrukkelijk op basiszorg en investeert liever in kwalitatieve verbete-

ringen van deze zorgvorm dan in vormen van hooggespecialiseerde zorg waar een relatief klein 

aanbod van bestaat en waarvan niet zeker is of voldoende kwaliteit kan worden geleverd. 

•  De korte lijnen, zowel tussen vakgroepen onderling als tussen management en vakgroepen die in 

het ziekenhuis bestaan. Hoe kort de lijnen tussen management en medische staf zijn, blijkt uit het 

feit dat één van de medisch specialisten tevens lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is.

•  De door de Stichting vormgegeven ketenzorg, de goede financiële positie, de recente investerin-

gen in medisch-technische apparatuur, de meerdere lopende digitaliseringprojecten -zoals het 

elektronisch voorschrijfsysteem-, de grote betrokkenheid van medisch specialisten en medewer-

kers en de relatief goede bereikbaarheid, zijn sterke punten.

•  Van oudsher de door patiënten ervaren patiëntvriendelijkheid van het ziekenhuis. Vooral in een 

tijd waarin marktwerking centraal staat is dit een belangrijk gegeven: onze toekomst hangt im-

mers af van de bereidheid van de patiënt om voor ons te kiezen. Het ziekenhuis scoort in veel 

consumentenonderzoeken die de afgelopen jaren gehouden werden op het punt van patiënt-

vriendelijkheid hoog tot zeer hoog. 

Concrete strategische doelen zijn gedefinieerd in een nieuw meerjarig beleidsplan 2004-2006, 

deze waren:

•  ARZ moet voortbestaan als zelfstandig ziekenhuis. Gericht op zekerstellen en verdere verbete-

ring van de acute functie.

• Groei in de adherentie van 63.000 naar 72.500. 
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• Groei in het aantal specialisten van 53 naar 72.

• Groei van het aantal maatschappen van 16 naar 21.

Bron: meerjarig beleidsplan 2004-2006

Extern

De overheid streeft marktwerking en transparantie na. De achterliggende gedachte is dat de prikkels 

van marktwerking tot grotere doelmatigheid zullen leiden en dat transparantie via het maken van 

bewuste keuzes leidt tot kwaliteitsverbetering.

Op grond van de demografische ontwikkelingen binnen en buiten het verzorgingsgebied is de ko-

mende jaren een verdere toename van de zorgvraag te verwachten. Daarnaast worden ook de moge-

lijkheden van verdere privatisering van bepaalde vormen van zorg onderzocht.

De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in hoog tempo op. Medische prestaties en “missers” 

krijgen in de media veel aandacht. De samenleving verlangt steeds meer dat bedrijven en instellingen 

effectief worden geleid en op transparante wijze inzicht geven in hun zaken als kwaliteits- en veilig-

heidsbeleid. ‘Corporate governance’ staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid 

bij ondernemingen. Door de genoemde ontwikkelingen wordt corporate governance in de zorg van 

steeds groter belang. De Stichting wil in haar beleid zoveel mogelijk volgens de principes van corpo-

rate governance te werk gaan, waarbij de Zorgbrede Governance Code van de Branche Organisaties 

Zorg als uitgangspunt wordt genomen.

Marktwerking betekent ook dat de posities tussen ziekenhuizen onderling veranderen: 

er ontstaat concurrentie, maar er ontstaan ook strategische allianties. Als zodanig werkt ARZ Zieken-

huis nauw samen met een groot regionaal Ziekenhuis in de Randstad waarbij de gedachte is dat ARZ 

Ziekenhuis de specialistische basiszorg in de regio verzorgt en dat er voor meer gespecialiseerde zorg 

goed gestructureerde samenwerkingsverbanden met het groot regionaal Ziekenhuis in de Randstad 

bestaan. 

Stimulering van de marktwerking betekent verder dat het van steeds groter belang wordt producten 

van goede kwaliteit tegen een lage kostprijs te kunnen leveren. Een klein ziekenhuis is hierbij in het 

nadeel wat betreft de invloed van zijn overheadkosten op de kostprijs. Onder andere met dit doel (het 

creëren van voldoende schaalgrootte) werd de Stichting als werkorganisatie opgericht. Deze structuur 

maakt een effectievere aansturing en efficiëntere inzet vanuit de ondersteunende diensten, alsmede 

de efficiënte levering van een aantal ketenzorgproducten, mogelijk.

Organisatie

In de loop der jaren is de organisatievorm van het ARZ gewijzigd en is het Bestuur meer op afstand 

gekomen. In 2003 is de Raad van Bestuur qua structuur gewijzigd. Dit was noodzakelijk en het ARZ 

liep hiermee vooruit op het vormen van een personele unie met de ‘Holding Zorg en Verpleging’ (HZV). 

In 2004 is de HZV vormgegeven en kwam er een tweehoofdig bestuur. Dit was het moment waarop 

ARZ een onderdeel kon gaan vormen van de ketenzorg binnen het adherentiegebied.



169

Er wordt nu gewerkt vanuit de principes van integraal management, waarbij leidinggevenden niet 

alleen de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de uit te voeren werkzaamheden, maar 

ook verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben voor de onderdelen financiën, personeel en facili-

teiten/infrastructuur. Ondersteunende diensten zijn daarin de leveranciers aan het primair proces en 

aan de lijn.

In 2008 werd de interne bedrijfsvoering van het primaire proces ingrijpend veranderd met als doel 

te komen tot een meer procesmatige aansturing. Het traditionele onderscheid in de poliklinische en 

klinische sector werd opgeheven. De patiëntenzorg wordt nu aangestuurd vanuit drie business units 

(beschouwend, snijdend en vrouw/kind) die ieder een eigen organisatorische manager hebben. 

Het is van belang goed in te spelen op diverse externe ontwikkelingen zoals marktwerking en vrije 

vestiging, de grote nadruk die wordt gelegd op transparantie en kwaliteit, de toenemende nadruk op 

flexibiliteit en de efficiency van de processen. Een professionele en slagvaardige organisatie is hierbij 

onontbeerlijk. 

In de nieuwe organisatiestructuur staan de patiënt en de (zorg)processen centraal. De ambitie is dat 

ieder van de drie business units op termijn duaal wordt aangestuurd door een manager en een me-

disch specialist. De leidinggevende structuur onder de bedrijfsleiders is geëvalueerd en een voorstel 

is opgesteld voor aanpassing hiervan. In 2010 zal hieromtrent besluitvorming en aansluitend imple-

mentatie plaatsvinden.

* miljoen euro excl. honorariumbudget

ARZ met zijn kengetallen

Kengetallen 2005 2008 2010

Opnames 6.187 7.946 9.029

Verpleegdagen 38.160 41.903 43.377

Dagverplegingen 5.132 6.104 7.012

Eerste polikliniekbezoeken 37.579 46.853 48.904

Herhaalfactor 1,6 1,5 1,46

Gemiddelde verpleegduur 6,2 5,3 dagen 4,8

Bedden 140 140 180

Medisch specialisten full-time en part-time 55 62 65

Medisch specialismen 20 20 22

Medewerkers aantal fte 432 507 507

Medewerkers aantal personen 654 825 825

Budget 33,5 * 44,8 * 53,6 *
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Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie opgesteld voor ARZ. Hierop kunnen de strategische beleids-

plannen worden aangepast. Belangrijkste risico’s voor ARZ zijn:

• Kwetsbaarheid vanwege relatief kleine medisch-specialistische vakgroepen

Door medisch-wetenschappelijke verenigingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden 

steeds hogere eisen gesteld aan de omvang van en subspecialisatie binnen de verschillende medisch-

specialistische vakgroepen in een ziekenhuis. 

Voor ARZ betekent dit dat het van levensbelang is dat er een voldoende groot marktaandeel is om 

ervoor te zorgen dat er voldoende honorariumopbrengsten gegenereerd kunnen worden. Forse uit-

breiding van het marktaandeel wordt dan ook nagestreefd, zodat alle vakken aan bovengenoemde 

eisen kunnen blijven voldoen.

Daarnaast is samenwerking met topreferente ziekenhuizen noodzakelijk. De samenwerking met een 

Groot Stedelijk Ziekenhuis (GSZ) wordt steeds verder geïntensiveerd.

• Veiligheid, kwaliteit en imago

Er worden in toenemende mate hoge eisen gesteld aan kwaliteit en veiligheid en de transparantie 

hieromtrent. Vanzelfsprekend heeft het ziekenhuis veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

De eisen die door verschillende instanties worden gesteld hebben niet alleen betrekking op de uit-

komst van zorg maar ook op (het inzichtelijk maken van) de wijze waarop de zorg georganiseerd is en 

het aanbrengen van verbeteringen in de verschillende werkprocessen.

Het is voor een relatief kleine organisatie minder eenvoudig om adequaat en voldoende snel te rea-

geren op alle themarapporten en verzoeken om transparantie die vanuit de IGZ, Zichtbare Zorg en pa-

tiënten- en consumentenorganisaties op de ziekenhuizen afkomen en de massale aandacht die door 

de media daaraan wordt geschonken. Voorkomen dient te worden dat er verkeerde beelden ontstaan 

aangaande de veiligheid en kwaliteit van zorg in ARZ.

• Beschikbaarheid goed middenkader

De beschikbaarheid van een goed middenkader is cruciaal voor het succes van de organisatie. De 

eisen die aan deze medewerkers gesteld worden en de omvang van het takenpakket nemen van-

wege onder andere bovengenoemde noodzakelijke groei en kwaliteits- en veiligheidsprojecten sterk 

toe. Werving en selectie, begeleiding en ontwikkeling van deze groep medewerkers is van eminent 

belang. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een Management Development programma voor 

deze groep.

• Wijziging in bekostiging en financiering

De invoering van prestatiebekostiging verloopt gefaseerd. Er is sprake van een mix van bekostigings-

systemen, namelijk Functiegericht Budget en op basis van DBC’s, die complex en moeilijk te begrijpen 

is. Tegelijkertijd wordt een complexe en ingrijpende verbetering van de DBC-systematiek doorgevoerd 

via het DOT-project (DBC’s op weg naar transparantie). Bovendien zijn de prikkels in de verschillende 

systemen niet alle gelijkgericht voor ziekenhuis en medisch specialisten. 

Om bovengenoemde materie enigszins beheerst in te voeren is in 2009 het project “DBC’s: Sneller & 

Beter” opgestart. De doelen van het project zijn het verkorten van de doorlooptijd DBC, het verbete-

ren van het registratieproces en het verbeteren van het declaratieresultaat. 

De verwachte wijziging in de wet- en regelgeving met betrekking tot het honorarium van medisch 
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specialisten kan belemmerend werken voor de beoogde groei. Dit noodzaakt tot nog meer intensieve 

samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuis. Er zal gezocht worden naar mogelijkheden 

om groei van de productie en van het aantal medisch specialisten te faciliteren. 

Onderliggende documentatie: 

Jaardocumenten 2008 en 2009

Beleidsplan 2010-2012

Beleidsplan 2011-2013

B.2. Beleven

In dit hoofdstuk wordt het beeld van de participanten over de ontwikkelingsgang van ARZ weergege-

ven, zoals dat over de onderzoeksperiode door hen is waargenomen, ervaren en beleefd. Op dezelfde 

wijze wordt hun beeld over de strategische ambities en de behaalde resultaten geschetst, alsmede 

het zicht op de samenstelling van het leiderschapssysteem (leading coalition) en de stijl waarmee het 

optreden hiervan wordt gekarakteriseerd.

De beelden van de participanten zijn zoveel mogelijk in hun eigen taal en referentiekader weergegeven. 

• Beeld van de startsituatie 

Respondenten merkten op: 

“Het fuseren van ARZ en HZV, vooral ingegeven door het ‘samen-gevoel’, ik weet niet wat de in-

houdelijke visie erachter is. Vanaf papier was het een mooi plan, dat door externen is geschreven; 

de organisatie staat best positief tegenover zaken, maar is er qua professionaliteit nog niet ‘klaar’ 

voor”.

 

“Achteraf blijkt dit het startmoment te zijn van de kanteling van het ziekenhuis, van een naar bin-

nen gerichte organisatie naar een extern gerichte organisatie die de strategische samenwerking 

zoekt”. 

“Het doel was een goed basisziekenhuis te zijn, in de regio en wellicht daarbuiten”.

“ARZ werd bedreigd door zijn kleinschaligheid. Randvoorwaarde voor zelfstandig voortbestaan 

was voldoende omzet”.

“Het doel was een adherentie van 72.500 in 2010 en het verbreden van te kleine specialisten 

groepen”.

“Ook een verdere groei van kwaliteit en veiligheid was een strategisch doel”.

“Doelen waren vooral gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid, met betrekking tot:

•  medische staf: bij te kleine maatschappen is de dienstbelasting erg hoog en geeft dit een hoge 

kwetsbaarheid bij uitval.



172

• personeel; jonge instroom en het bieden van opleiding is noodzakelijk.

• ligging ziekenhuis;

• maakt het moeilijk om gekwalificeerd personeel vinden;

• decentraal in het land.

• financieel; je krijgt minder om meer dingen te doen”.

Tijdens de gesprekken wordt opgemerkt dat ze toch best veel hebben bereikt. Het erover praten tij-

dens de interviews maakte de mensen bewust van wat ze gedaan hadden.

“De groei is belangrijk geweest. Als klein ziekenhuis ben je dubbel kwetsbaar, je hebt een kleine 

organisatie en kleine maatschappen. De hoge belasting maakte je kwetsbaar”. 

“Door de groei konden we een breder pakket aan zorg aanbieden, meer specialisten aantrekken 

en meer zorg verlenen, dus omzet verhogen. Dit waren de doelstellingen van de medische staf”.

De controller merkte op:

“We hebben van een bedreiging een kans gemaakt”.

• Ontwikkelingsdynamiek

Tijdens de gesprekken werd het 4-fasenmodel van Greiner, Lievegoed, Peters en Van Dijk gelijk her-

kend en direct op de omgeving van de respondent geprojecteerd.

Respondenten merkten op: 

Afhankelijk van de positie en werkplek van de respondent in de organisatie, was de mening over de 

ontwikkelingsdynamiek verschillend in beleving. 

“Het moment van de fusie met de Holding Zorg en Verpleging was een markeermoment. Door deze 

fusie is ARZ in de pioniersfase, fase 1, gekomen. Alles kwam los te staan en werd in een nieuwe 

context gezet”. 

“De organisatie ging alert ondernemen en vitaliseren. In zijn geheel ging de organisatie van fase 

VI naar fase I en II”.

“Een duidelijke met-de-wind-mee ontwikkeling. Het was vanzelfsprekend dat er meer protocollen 

en procedures moesten komen. Dit alles heeft ook met kwaliteit te maken”.

“Stil is met de wind mee”.

“Nu is men aan het doorontwikkelen naar een fase II-organisatie. De procedurele kant wordt 

steeds belangrijker, er komen meer protocollen en procedures. De kwaliteit van zorg moet hoger. 

Dit is wel een lastig onderwerp in de organisatie”.
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“Vooral fase II, met een kleine en informele organisatie. Nu bezig om weer wat verder te stabilise-

ren om voor een goede basis voor verdere groei te zorgen. Dat doen we slim en simpel”.

“We zaten duidelijk in de groeifase, gericht op ontwikkeling naar een ziekenhuis met een omvang 

die nodig is om te blijven bestaan”.

“We waren bezig om het beheersbaar te maken en daarvoor was een stukje fase III nodig, als basis 

voor verdere groei; het ziekenhuis was heel kleinschalig en is nu aan het organiseren naar een 

grotere schaal, maar met behoud van de informele en flexibele sfeer”.

“Het ARZ kwam in de fase II, gericht op doorontwikkelen. Onderdelen van de activiteiten zitten 

heel duidelijk in de fase I, het pionieren, bv. de huisartsenpost”.

“Er was geen afrekencultuur, we hadden en hebben een ‘we moeten doen wat nodig is’- mentali-

teit”.

“Specialisten en verpleegkundigen werken in een omgeving die altijd het karakter van een fase 

III–organisatie hebben. De protocollering op de verpleegafdeling en operatieafdeling neemt in de 

loop der jaren toe”. 

 “De verpleegdienst zit in fase III, ontwikkeling van nieuwe locaties zit in fase II. De cultuurkant 

zit deels in fase IV en er moet voor sommige delen turnaround plaatsvinden. Dit alles is een para-

digmashift”.

“Medewerkers werkzaam op ondersteunende afdelingen zien de meeste veranderingen en  

procesvernieuwingen. Zeker door het samenvoegen van de ondersteunende diensten in organi-

satorische eenheden van de Stichting, kwamen deze onderdelen in een fase II-organisatie. De 

afzonderlijke buitenposten hebben nog het karakter van een fase I-organisatie”. 

 “Soms zie je ook wel fase IV, bij bepaalde mensen of afdelingen, ‘veranderen is eng”. 

• Strategische ambities bij aanvang onderzoeksperiode

Respondenten merkten op: 

“De strategische ambitie is groei, groei en nog eens groei. Dit om te overleven als een zelfstandig 

ziekenhuis”. 

“Binnen die groei zorgen voor stabiliteit in de specialismen, geen maatschappen meer met minder 

dan vier mensen. Dit om de werkbelasting normaal te krijgen. De positie van het ziekenhuis moet 

de kwetsbaarheid verminderen en het aanbod van het zorgpakket vergroten. De laatste twee jaar 

is de verhoging van de kwaliteit aan deze strategie toegevoegd”.

“De strategie van het bestuur is vooral gericht op de kansen en gericht op:
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• groeien, om te kunnen overleven in een moeilijke periode;

• goede basiszorg leveren, met een aantal speerpunten;

• in de basis complete zorg;

• versterken van de ketenzorg;

• de zorg bij de mensen thuis brengen;

• samenwerken met de omgeving”.

“Overleven met behoud van het karakter”.

“Ook kwam de bewustwording op gang dat de kleinschaligheid een bedreiging in het voort-

bestaan betekende. Hiertegen zijn de medici in verzet gekomen onder leiding van het Medisch  

Bestuurslid”.

“Niet alleen was dat vitaal ondernemen, maar ook werd kwaliteit en veiligheid steeds belang-

rijker”.

“De strategie van het ziekenhuis was toch behoorlijk behoudend en er een van proberen te be-

houden wat je hebt. Dat zat ook in de kleinschaligheid en in het reageren op de veranderingen die 

van buitenaf kwamen”.

“Maar op een gegeven moment waren de veranderingen van buitenaf (wettelijke richtlijnen –Red.) 

van dien aard, dat het de vraag werd: kunnen we nog wel zelfstandig blijven of moeten we om ons 

heen gaan kijken en opgenomen worden in een grotere organisatie? Daar hebben beide Bestuur-

ders zich enorm tegen verzet”.

“Het Bestuur is in de aanval gegaan en heeft gezegd ‘wij staan voor een gezond basisziekenhuis 

in onze regio’”.

“We hebben een missie die een maatschappelijke functie heeft, gericht op een zo groot mogelijk 

gebied. We moeten het bestaansrecht waarborgen met een focus op de klant. We willen de zorg-

aanbieder in de regio zijn. We hebben de overtuiging dat we verder willen als organisatie, dit is 

ons bestaansrecht”.

• Beeld van de behaalde resultaten

Alle respondenten geven aan dat de gestelde doelen zijn gehaald, ze merkten op: 

“De adherentie is geleidelijk gegroeid van 58.000 (2003) naar 72.000 in 2010. Ook het adherentie-

gebied voor de poli is gelijk meegegroeid. Er zijn twee nieuwe vestigingen geopend”. 

“De resultaten tot nu toe zijn:

• Groei in de adherentie is bereikt. Doelstelling 2009/2010 70.000 is gehaald;

• Uitbreiding van maatschappen is bereikt. Van 25 naar 60 medisch specialisten;

• Personeel aantrekken blijft een aandachtspunt. Extra nadeel is hierbij de locatie;

• Externe aanwezigheid verhogen is geslaagd. 



175

Verhoging van de kwaliteit is organisatiebreed nog niet helemaal op orde. 

We zijn met de NIAS18 -accreditatie bezig (huidig kwaliteitsdoel)”.

“Resultaten zijn verdere professionalisering; Spoed Eisende Hulp (SEH) en poli chirurgie (nieuw-

bouw) draaien. Gebleken is dat er bestaansrecht is ten aanzien van de acute zorgfunctie. Bewust-

wording op het gebied van kwaliteit en veiligheid is op gang gebracht. Dit gaat nu ook verder 

doorgevoerd worden op de werkvloer. Er waren stappen gezet om het marktaandeel te vergroten 

en werkzaamheden uitgevoerd inzake professionalisering en borging”. 

“We hebben wel geluk gehad met extra geld voor kleine ziekenhuizen van overheidswege, maar 

verder is er heel veel werk verzet!”.

“Concreet resultaat is het openen van poliklinieken in de uitersten van het eiland. Een ander con-

creet resultaat is, de bewustwording van kwaliteit en veiligheid op Managementteam- en werk-

vloerniveau”. 

“We hebben nu zelfs een afdeling kwaliteit en veiligheid”.

“Wij als bedrijfsleiders zijn meer gericht op de medisch-vakinhoudelijke kant van de werkzaamhe-

den, we kunnen nu ook meer bedrijfsmatige zaken oppakken”.

“Ik kan me voorstellen dat mensen die niet primair bij de strategie van het ziekenhuis waren  

betrokken, het wel erg veel vonden waar we allemaal mee bezig waren. Dat het leek of er geen 

doelen gesteld waren en dat we ongericht bezig zijn geweest. Maar dat is niet zo. Onder alles 

lagen goede plannen. Het was alleen een beetje erg veel”.

“We moeten ons realiseren dat er vroeger korte lijnen waren en er veel ad hoc geregeld kon 

worden. Tegenwoordig is de organisatie zo groot geworden dat de beheersbaarheid lastiger is.  

We moeten de mensen bewust informeren”.

“De Corporate Governance code wordt vandaag de dag strak nageleefd”.

“We scoorden de afgelopen jaren hoog tot zeer hoog in een aantal onderzoeken die zich richtten 

op consumentvriendelijkheid. Instandhouding en verdere verbetering van de patiëntvriendelijk-

heid vormen basisvoorwaarden om de adherentiegroei die de ziekenhuisorganisatie nastreeft te 

kunnen realiseren”. 

• Beeld van de leading coalition

Ook hier gaven de respondenten een helder beeld over de leading coalition, deze wordt gevormd door 

de Raad van Bestuur. Het meest werd genoemd de Bestuursvoorzitter. En vanuit het gezichtsveld van 

de medische staf is de Medisch Bestuurder ook een belangrijk onderdeel van de leading coalition.

18 Nederlands Instituur voor Accreditatie in de Zorg
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Respondenten merkten op: 

“ARZ is een redelijke top-downorganisatie en in deze regio geldt ‘de baas is de baas’; dus de  

Bestuursvoorzitter”. 

“Het is een heel behoudende cultuur in deze regio, het is moeilijk om de mensen echt mee te krij-

gen en te bepalen hoe hard je kunt trekken zonder dat het touwtje knapt”.

“Beide Bestuurders zijn resultaatgericht, relatiegerichtheid is niet het primaire uitgangspunt.  

Dynamiek gericht op het veranderen van het concept. Vormen en aanjagen, met als doel stabili-

teit bereiken. De dominante onderstroom nu is Stabiliseren, zoals het beter organiseren van het 

afsprakensysteem en de accreditatie”.

“De Raad van Bestuur heeft een resultaatgerichte oriëntatie met een extern perspectief. Wel met het 

besef dat de mensen moeten worden meegenomen, dus met inbegrip van de relatiecomponent”.

“Het ziekenhuis was onder meer resultaatgericht en zat in een dynamische omgeving en is nu aan 

het opschuiven naar stabiliseren”.

“De bedrijfsleiders zitten meer op structureren en onderhouden en de Raad van Bestuur zit meer 

op het aanjagen, vormen en nu structureren”.

“Het uiteindelijke doel is stabiliteit”.

“Momenteel is er in het MT wel een discussie gaande. De Raad van Bestuur wil direct doorgroeien, 

maar de Bedrijfsleiders willen eerst de basis beter organiseren om vervolgens door te groeien. In 

deze discussie komt het intern en extern perspectief scherp terug. Overigens verloopt het gesprek 

hierover goed en constructief”.

“Wij, als ziekenhuis, waren erg resultaatgericht en zaten in een dynamische omgeving, vooral om-

dat we expansiegedreven waren. Maar we moeten wel degelijk zorgen voor goede relaties. Binnen 

de organisatie hebben we gelukkig geen afrekencultuur”. 

• Stijl van leiderschap

Door de respondenten wordt duidelijk aangegeven dat beide Bestuurders een verschillende stijl van 

leiderschap hebben. Respondenten merkten op: 

 

“De Medisch Bestuurder is dynamisch met een extern perspectief en relatiegericht. Bij hem is sta-

biliteit minder aanwezig en hij is gericht op ontwikkelen en creëren van draagvlak. Hij komt met 

ideeën. De Bestuursvoorzitter is meer de controller, wil wel risico nemen en ondernemen mag”. 

“De Bestuursvoorzitter heeft het loslaten en delegeren geleerd, vroeger was hij daar niet zo han-

dig in. Hij is van nature vrij strak. De Medisch Bestuurder is communicatief sterk, maar wel impul-

siever, die gaat soms door alles heen”.
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“De Bestuursvoorzitter wordt gezien als de motor/emotie om vanuit bestaansrecht de krachten te 

bundelen. Hij is gedreven en weet de managers te stimuleren. Hij stimuleert dat de mensen elkaar 

moeten kennen”. 

“De Medisch Bestuurder is zeer gedreven, ook gedreven in zijn verhalen. Hij is dit ook naar de 

managers en andere gremia. Hij is een drijvende kracht, hij is de aanjager”.

“De Bestuursvoorzitter is zeker dynamisch en resultaatgericht. Maar wat hij niet als een bijwagen 

beschouwt is de relatiegerichtheid. Hij staat erop dat iedereen weet wie wie is”.

 “In de afgelopen jaren is door het MT intern een inhaalslag gemaakt. Zeker in de ondersteunende 

diensten door de fusie met HZV en een nieuwe organisatiestructuur. Er zijn twee nieuwe Bedrijfs-

leiders van buiten aangetrokken die hun eigen wensen en ideeën meebrengen. De leiderschaps-

stijl van de Bedrijfsleiders is gericht op structureren en onderhouden en is intern gericht”. 

“De Raad van Bestuur is heel belangrijk geweest in de groei van de afgelopen jaren. Zij zijn de 

drijvende kracht en hebben de condities en faciliteiten gecreëerd. Zij hebben de kar getrokken”. 

“Men denkt vanuit de kans en niet vanuit de bedreiging”.

• Effect van het leiderschap

“De ontwikkeling van de leiderschapsstijl van de Raad van Bestuur was van nauw betrokken naar 

meer loslaten en verantwoording leggen bij de bedrijfsleiders. Dit is een gewenningsproces voor 

beiden en de organisatie”. 

“De Bestuurders moeten nu meer gaan loslaten en delegeren aan de Bedrijfsleiders. De Bedrijfslei-

ders vertalen de strategie naar operationeel en tactisch niveau en scheppen de randvoorwaarden”. 

“Vroeger was de Raad van Bestuur van bijna alles op de hoogte en overal bij betrokken. Operatio-

nele gesprekken moest je met hen voeren. Nu zijn wij als drie Bedrijfsleiders veel meer op het tac-

tisch en operationeel niveau verantwoordelijk. Terwijl de Raad van Bestuur zich veel meer moest 

gaan richten op het strategisch niveau. Ze moesten loslaten”.

“Zat de Bestuursvoorzitter vroeger op relatie en stabiliteit, nu willen ze resultaten zien. Ze sturen 

dus nu aan op Vormen en ze schieten daarin door. Ze zijn niet consistent, willen sneller. Het zijn op 

zich heel aimabele mensen, maar de rust om te structureren ontbreekt”.

“De Bedrijfsleiders raken overbelast door de extra werkzaamheden. Er wordt vaak snel een reactie 

op iets gevraagd. Vroeger had je korte lijnen en kon je snel reageren. Nu moet je bewuster om-

gaan met de informatievoorziening”.

“Wij als Bedrijfsleiders moeten duidelijkheid creëren naar de mensen van de werkvloer, we moe-

ten duidelijke lijnen uitzetten en de mensen aanspreken op gedrag en aanspreken op hun verant-

woordelijkheden. Best een moeilijke taak”.
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“De organisatie eronder gaat zweven, de baas is hier de baas en die moet stabiel zijn”.

“De verankering kan beter. Vluchtigheid mag niet de overhand krijgen. Mensen die er minder bij 

betrokken zijn kunnen het zien als ongerichtheid”. 

“De Bestuurders schakelen zo snel, dat we er soms wel gek van worden. Kunnen ze niet nog meer 

naar buiten gericht zijn, wij zorgen dan wel voor de interne organisatie”.

 

“Er is veel werk verzet, het is nu goed om even pas op de plaats te hebben. Dit gebeurt op dit 

moment te weinig”.

Een van de Bedrijfsleiders geeft duidelijk de achterkant van het proces aan:

• “Ad hoc gebeuren;

• Grote bezieling;

• Geen vernieuwing.”

B.3. Spiegelen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmodellen voor ontwikkelingsdynamiek en leiderschapsstijl 

door de respondenten toegepast op de casus, in interactie met de onderzoekers. Op deze manier 

wordt het persoonlijke verhaal van de participanten nogmaals verteld, maar nu gekaderd door het 

conceptuele model dat ten grondslag ligt aan deze empirische studie. Zo wordt voor ARZ de relatie 

tussen de strategische ontwikkeling en de stijl van leiderschap in kaart gebracht en het conceptuele 

model toegepast en gevalideerd. 
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• Ontwikkelingsdynamiek volgens het 4-fasenmodel

ARZ is een organisatie die in alle stadia van het 4-fasenmodel heeft gezeten Hieronder is een weer-

gave van een dynamisch proces, waarbij de ontwikkelingen elkaar opvolgen en naast elkaar lopen. 

Toelichting op de ontwikkelprocessen

a. Beschermfase 2005-2006

Alle respondenten schetsen een sterk vergelijkbare ontwikkeling, waarbij de organisatie in 2003-2005 

duidelijk in fase IV, de beschermfase, zat. De organisatie was erg naar binnen gericht, had geen goed 

contact met de buitenwereld en de ontwikkelingen vanuit de buitenwereld werden aangemerkt als 

(oneerlijke) bedreigingen. Het perspectief op een zelfstandig voortbestaan was gering; er moest ge-

zocht worden naar een fusiepartner om bij aan te sluiten. Het turnaround-proces werd in gang gezet.

b. Pioniersfase 2006-2008

In 2006 is, gedragen door de Medische Staf en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, door de Raad 

van Bestuur een traject ingezet om als zelfstandige instelling te overleven door autonome groei te 

realiseren. De organisatie is toen alert gaan ondernemen en gaan vitaliseren. Door alle structurele 

aanpassingen en een andere wijze van aansturing (meer op een pionierswijze) van nieuwe initiatie-

ven, zijn organisatieonderdelen in 2006 in fase I gebracht. 

c. Groeifase 2008

In 2008 is de interne bedrijfsvoering van het primaire proces ingrijpend veranderd met als doel te ko-

men tot meer procesmatige aansturing. Het traditionele onderscheid tussen poliklinische en klinische 

sector werd opgeheven. De patiëntenzorg wordt aangestuurd vanuit drie businessunits die ieder een 

eigen organisatorische manager hebben. De drie organisatorische managers maken deel uit van het 

managementteam. ARZ is zich in deze periode aan het doorontwikkelen naar een fase II-organisatie. 

d. Pioniersfase 2008-2010

De afgelopen twee jaar is men gericht op stabilisatie om voor een goede basis voor verdere groei te 

zorgen. Specifieke ontwikkelingen, bv. het openen van buitenposten en het aangaan van samenwer-

kingsverbanden, zitten in fase I. 

e. Beheerfase 2010

De verpleegafdelingen blijven zitten in fase III en zijn gericht op borgen en (door-) professionaliseren. 

De procedurele kant wordt steeds belangrijker, er komen meer protocollen en procedures. De kwali-

teit van zorg moet hoger worden.

In feite is het een plateauproces: een stukje van het karakter van een fase III-organisatie is nodig om 

weer verder te kunnen groeien.
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In het model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl kan de strategische opgave als volgt weerge-

geven worden:

Via model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl

Verbaal

Tijdens de interviews is gevraagd wie de leading coalition is. Unaniem is de Raad van Bestuur be-

noemd als leading coalition. Er werd wel een gradatie aangebracht; voor de medische specialisten is 

de Medisch Bestuurder meer zichtbaar, voor onderdelen van de overige organisatieonderdelen is de 

voorzitter meer zichtbaar. 

Figuratief

Aan de respondenten is gevraagd om in het model aan te geven waar de Raad van Bestuur zich be-

vindt met betrekking tot de typering van de leiderschapsstijl. Op de volgende pagina de compilatie 

van typering van de leiderschapsstijl, zoals die door de respondenten in de figuur is ingetekend. Het 

totaalbeeld dat gegeven is geeft aan dat de raad van Bestuur vanuit relatiegericht zich doorontwik-

keld heeft naar resultaatgericht met een duidelijk extern perspectief.
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In het model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl kunnen de leiderschapskenmerken als volgt 

weergegeven worden.

Via Insights Discovery Full Circle

Aan alle respondenten is gevraagd een vragenlijst in te vullen over de leading coalition. Vanuit de 

ingevulde vragenlijst voor de Raad van Bestuur komt het volgende beeld naar voren:

Wat in dit beeld opvalt, is de grote spreiding van de karakteristieken. Kennelijk is de typering van de 

stijl van de leading coalition door de respondenten weinig eenduidig. Ten dele kan dit te maken heb-

ben met het feit dat de respondenten ten opzichte van de leading coalition vanuit veel verschillende 
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rollen en posities acteren. Waarschijnlijk beïnvloedt dit de wijze waarop de respondenten de stijl van 

leiderschap individueel ervaren, hetgeen een verklaring kan geven voor de gedifferentieerde manier 

waarop men de vragenlijst heeft ingevuld. 

Overigens wordt door de respondenten unaniem aangegeven dat de Raad van Bestuur een sterk meer-

voudige en accommoderende leiderschapsstijl heeft, waarbij men flexibel inspeelt op mogelijkheden 

en meebeweegt met de omstandigheden. Tegen die achtergrond van meervoudigheid en flexibiliteit is 

het eveneens goed mogelijk dat de beelden over de stijl van leiderschap nogal uiteenlopen.

4. Analyseren

De aanjagende en snel schakelende werking van de leading coalition maakt de wereld van ARZ 

dynamisch. Hierdoor ontstaat enthousiasme en ruimte voor ontwikkeling. Sterk gericht op het 

externe perspectief, zij het dat in de afgelopen jaren een inhaalslag intern is gemaakt. Indien we 

de leiderschapsstijl samen met de ontwikkelingsdynamiek in kaart brengen, zien we het volgende 

schema.

De samenvoeging van de ontwikkelopgave en de leiderschapsstijl geeft een beeld weer waarin te 

zien valt dat de toekomstige strategische opgave van ARZ niet voldoende ondersteund wordt door de 

huidige leading coalition.

De leading coalition is gericht op groeien, aanjagen en focussen en schakelt daarbij snel. Door de 

snelheid hiervan is er onvoldoende tijd voor verankering. Dit moet beter geborgd worden, vluchtig-

heid mag niet de overhand krijgen. Mensen die minder bij dit proces betrokken zijn kunnen het zien 

als ongerichtheid zonder focus. 

De leading coalition moet zich nu meer op afstand zetten van de operatie en zich meer bezighouden 

met externe ontwikkelingen en beleid. Er moet ruimte komen voor het nieuwe MT om zich te ontwik-

kelen tot een stabiel niveau dat de organisatie de gelegenheid geeft te borgen.
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Er is veel werk verzet, het is nu goed om even pas op de plaats te maken. De organisatie heeft een 

niveau bereikt van waaruit de volgende groeifase kan worden ingegaan.

Resultaten zijn verdere professionalisering. Dit zal nu ook doorgevoerd worden op de werkvloer. 

Er zijn stappen gezet om het marktaandeel te vergroten en er worden werkzaamheden uitgevoerd ge-

richt op professionalisering en borging. Dit alles is nog maar net zichtbaar aan het worden, in termen 

van basisprocedures, pilots (bv. het voedingsconcept) e.d.

 

De overeenkomsten van typering tussen deze drie meetmethoden zijn groot. Via de verschillende 

manieren van meten komt als typering van de stijl van leiderschap een zeer vergelijkbaar beeld naar 

voren. 

5. Confronteren 

Dilemma’s en onzekerheden

ARZ heeft vanuit de behaalde resultaten laten zien dat een ziekenhuis van een beperkte omvang in 

2003, zich door alert ondernemen kan ontwikkelen tot een ziekenhuis met een redelijk stabiele posi-

tie in 2010. Dit is verkregen op eigen kracht en inzicht. Interessant is om te achterhalen wat nu in feite 

de aard is van de problemen waar Bestuurders mee worden geconfronteerd. Bestuursopgaven zijn te 

beschouwen als complexe problemen met een strategisch karakter.

Terugkijkend naar 2003 stond de Bestuursvoorzitter voor een dilemma: ‘maken we ons op voor een 

fusie, of geloven we in onze eigen kracht’. Volgens Mason en Mitroff kan hier gesteld worden dat er 

sprake is van ‘wild problems of organised complexity’.

ARZ werd geconfronteerd met vraagstukken waarin (1) verwevenheid, (2) ingewikkeldheid, (3) onze-

kerheid, (4) ambiguïteit en (5) potentieel conflict, kenmerken waren.

Ad 1 Verwevenheid

Het Bestuur van ARZ zag in dat het doel om als zelfstandig ziekenhuis te blijven bestaan, betekende 

dat zij moesten investeren in mensen (artsen en personeel) en in het dienstenpakket, en dat zij keuzes 

moesten maken voor aanvullingen in de zorg en het aangaan van strategische allianties. Geen van 

de maatregelen gaf vooraf de zekerheid dat ze succesvol zouden zijn. Het spreekwoord ‘kosten gaan 

voor de baat’ is hier zeker van toepassing. 

ARZ staat als ziekenhuis in een zeer gesloten wereld, waarbij de meest hechte verbanden via het ge-

loof lopen. Vanuit deze visie en de culturele context is er sprake van een stabiel sociaal systeem. 

Van daaruit kon de Bestuursvoorzitter het veranderingsproces sturen en onderhouden in de context 

van een complexe omgeving. Vanuit deze stabiele basis werden alle stakeholders betrokken. De ver-

schillende cliëntenraden, de Vereniging van Medisch Specialisten, de werknemers en de omgeving. 

Er zijn vele (open) voorlichtingsbijeenkomsten geweest waarbij mogelijkheden voor discussie wer-

den geboden. Met alle belangenpartijen werd zoveel mogelijk rekening gehouden, maar het doel was 

duidelijk: ‘we bieden een zo compleet mogelijk zorgpakket aan alle bewoners van ons adherentiege-

bied’.
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Ad 2 Ingewikkeldheid

Het Bestuur moest permanente controle behouden op het veranderkundige proces, waarbij gaande 

het traject de kansen die voorbijkwamen afgezet moesten worden tegen de gestelde doelen. 

Vele keuzemomenten passeerden de Bestuurstafel.

Ad 3 Onzekerheid

Op onverwachte situaties die zich voordeden werd eerst een risico-inschatting gemaakt. Als de des-

kundigheid niet in huis was, werd externe deskundigheid ingehuurd. Op het veranderkundige proces 

zat strakke regie en de inhoud was niet volledig vastgelegd. Met andere woorden, het doel stond 

vast: ‘het ziekenhuis neemt een sterke zelfstandige positie in en levert kwalitatief goede zorg’. De 

‘hoe-vraag’ lag deels vast, hierdoor was er ruimte om de goede ontwikkelingen tijdens het verande-

ringsproces mee te nemen. Een voorbeeld hiervan was dat de fysiotherapeut die een kamer huurde 

in het ziekenhuis en van daaruit patiënten behandelde, zich meldde met de mededeling dat hij een 

strategische samenwerking met het ziekenhuis wilde.

Ad 4 Ambiguïteit

Het probleem van de bedreiging van een fusie en de eigen identiteit heeft de Bestuursvoorzitter om-

gezet in een van de mogelijkheden van een oplossing van een probleem. Het probleem werd door 

hem geherdefinieerd in ‘hoe lever ik completere zorg aan mijn adherentiegebied? Wat als het zie-

kenhuis een aantrekkingskracht krijgt voor medisch specialisten, zodat het aantal groeit? Wat als er 

completere zorg geleverd kan worden? Wat kan de kracht zijn van Ketenzorg voor de regio? Welke 

samenwerkingsverbanden zijn mogelijk?’ Het gezamenlijke belang was zo groot en de relaties waren 

zo verweven, dat alle individuele belangen hieraan gevoegd konden worden. 

Ad 5 Conflict

De cultuurwijzigingen als gevolg van dit veranderingsproces waren gevoelig. De omgeving heeft een 

heel behoudende cultuur en het is moeilijk om mensen echt mee te krijgen in veranderingen. Een van 

de respondenten zei:

“Bij ons in dit gebied is de baas altijd de baas. Je moet doen wat hij zegt!” 

En

“Het is moeilijk te bepalen hoe hard je kunt trekken, zonder dat het touwtje knapt”.

Nu ging de ‘baas’ voorop in het traject de verantwoordelijkheden en bevoegdheden dieper in de or-

ganisatie te leggen. Mensen zelf keuzes laten maken, transparantere bedrijfsvoering. De organisatie 

gaat van relatiegericht naar resultaatgericht.

Uiteindelijk blijkt dat weinig mensen tijdens dit veranderingsproces bij de organisatie vertrokken zijn. 

Dit is geen teken op zich, want de werkgelegenheid in de omgeving is beperkt.
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6. Evalueren

Stand van zaken anno 2010

De Raad van Bestuur is in de huidige vorm in functie vanaf 2006. In 2008 is onder de Raad van Bestuur 

een structuurwijziging doorgevoerd. Door de groei in aantallen artsen, maatschappen en medewer-

kers was deze structuurwijziging noodzakelijk. Het MT wordt vanaf dan gevormd door de drie Bedrijfs-

leiders (beschouwend, snijdend en moeder en kind), de voorzitter van de Vereniging van Medisch 

Specialisten en het hoofd Radiologie. Indien nodig kunnen de managers van andere diensten per 

onderwerp opgeroepen worden.

Voorheen was de Raad van Bestuur overal bij betrokken; nu zijn verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden gedelegeerd naar de Bedrijfsleiders en overige MT-leden. 

De Raad van Bestuur is op een strategischer niveau gaan acteren.

In 2008 is aan het strategisch beleidsplan de verhoging van de kwaliteit en veiligheid als ambitie aan 

deze strategie toegevoegd. Additionele strategische doelstellingen werden: 

• Verkrijgen van de NIAZ accreditatie.

• Het uitvoeren van een inhaalslag op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Bron: strategisch beleidsplan 2008

Uit het jaarverslag van 2009 blijkt uit de resultaten dat er een duidelijk groeitraject is waar te nemen. 

De afgelopen vijf jaar was de strategie van ARZ gericht op groei om als een zelfstandig ziekenhuis te 

overleven. Deze groei moest de kwetsbaarheid verminderen en het aanbod van het zorgpakket ver-

groten. Binnen die groei werd gezorgd voor stabiliteit in de specialismen en werden de maatschappen 

vergroot. Dit is terug te zien in het jaarverslag van 2009. 

Resultaten zijn:

• Een stijging van de adherentie met 40% is bereikt. 

• De organisatie is per 31-12-2009 gegroeid naar 62 specialisten.

• De organisatie heeft nu 20 maatschappen.

Bron: jaarverslag 2009

Het enthousiasme blijkt aanstekelijk. Het blijkt een positieve wending te geven aan zaken. De huisart-

senpost zoekt toenadering. De fysiotherapeut die praktijk voert in het ziekenhuis wil een vergaande 

samenwerking en uitbreiding van diensten. Er wordt samenwerking gevonden met een groot zieken-

huis op afstand met uitwisseling van specialismen. Door de toename van het aantal specialisten vin-

den er ook meer verrichtingen plaats. Dit heeft gevolgen voor de huisvesting. Het is o.a. noodzakelijk 

dat er een uitbreiding komt van het aantal Operatiekamers.

Deze ontwikkelingen en de groei op alle fronten maken het noodzakelijk dat het ziekenhuis gaat ver-

bouwen en nieuwe buitenposten gaat opzetten. Een nieuwe uitdaging voor de Raad van Bestuur. 
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Zeker omdat op 1 januari 2008 het College Bouw is opgeheven. Tot die datum konden zorginstellin-

gen hun (ver-)bouwplannen gemotiveerd indienen en werden er vanuit Den Haag gelden ter beschik-

king gesteld c.q. garanties afgegeven. Na deze datum is er een nieuwe bekostigingssystematiek van 

kracht. Deze maakt het noodzakelijk dat zorginstellingen de kosten van ver- of nieuwbouw uit hun 

eigen exploitatie bekostigen. Met andere woorden, de Bestuurders van Zorginstellingen moeten met 

een gedegen businessplan naar de bank.

Dit maakt het noodzakelijk dat de bedrijfsvoering verder op orde moet worden gebracht en er keuzes 

moeten worden gemaakt hoe ze met het schaarse middel geld om moeten gaan.

Recente bezuinigingstaakstelling 2010 vanuit Den Haag geeft de uitdaging voor de Raad van Bestuur 

weer een nieuwe dimensie.

C. Slotwoord

Het nieuwe dilemma.

Eind 2010 staat de Bestuursvoorzitter voor het raam en hij denkt over de toekomst na. 

Blijf ik, of moet ik ruimte maken voor een nieuwe Bestuurder die de organisatie naar de volgende fase 

begeleidt? Beide opties zijn mogelijk. 

Bij de optie blijven moet het MT een zwaardere rol krijgen in de besturing van het ziekenhuis en moet 

de Bestuursvoorzitter meer externe activiteiten gaan ontplooien. Dus Besturen op afstand.

Bij de optie gaan kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan ziekenhuizen die deze turnaround nog 

moeten maken. 

“Wat wil ik?’

9
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Slotbeschouwing 
a. De vraagstelling

In deze dissertatie wordt een conceptueel model gepresenteerd, waarmee de relatie tussen de stra-

tegische opgave van een organisatie en het daarbij passende leiderschap in beeld wordt gebracht. 

Hiermee wordt de congruentie tussen de ontwikkelingsdynamiek en de leiderschapsstijl expliciet ge-

maakt. Het model is gefundeerd op een aantal wetenschappelijke inspiratiebronnen vanuit de exper-

tisegebieden strategie en leiderschap, gecombineerd met een brede ervaringskennis op het gebied 

van organisaties, management en strategische ontwikkeling.

In het empirisch onderzoek is het conceptuele model getoetst en toegepast op een aantal real-life cases 

in een langjarig perspectief. Daarbij heeft een confrontatie plaatsgevonden tussen drie entiteiten:

• het conceptueel model

• de casuïstiek

• de onderzoeksmethode

De vragen die hierover in het onderzoek worden gesteld zijn:

Ten aanzien van het conceptueel model:

In hoeverre wordt de diagnostische doelstelling van het conceptueel model ondersteund, met andere 

woorden, geeft een analyse van de congruentie tussen het type ontwikkeling en het type leiderschap 

inzicht in het slagen of falen van de strategische ambities?

Ten aanzien van de casuïstiek:

Is het model bruikbaar om betrokkenen inzicht te geven in de dynamiek tussen strategische ontwik-

keling en leiderschap; helpt het in hun verklaringen en beslissingen?

Ten aanzien van de onderzoeksmethode:

Is de ontwikkelde methode van onderzoek in essentie robuust en bruikbaar; waar liggen de grenzen 

en onvolkomenheden?

Ten aanzien van het geheel:

Op welke vlakken is nadere verdieping of aanpassing vereist; wat zijn de aandachtspunten voor ver-

der vervolgonderzoek? 

b. Reikwijdte van het onderzoek

Qua reikwijdte is de ambitie van het empirisch onderzoek om een eerste exploratieve toets uit te voe-

ren op het conceptueel model inzake strategische opgave en leiderschap. Zoals in het eerste hoofd-

stuk aangegeven is dit onderzoeksthema relatief nog weinig ontgonnen. Over de sleutelvariabelen 

van het onderzoek - het type strategische ontwikkeling, het type leiderschapsstijl en het resultaat van 

9
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de strategische ambities - zijn geen systematische databases met geobjectiveerde informatie voor-

handen, waardoor een eenduidige, kwantitatieve gegevensverzameling en data-analyse niet mogelijk 

is. Er is dus gekozen voor kwalitatieve onderzoeksaanpak, met een semi-gestructureerde interview-

opzet en deskresearch vanuit de formele documenten. Ook in die zin is het onderzoek exploratief, 

in het zoeken naar mogelijke methoden en informatiebronnen om het onderzoek te systematiseren 

en objectiveren. Hierbij is een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt, zodat een ‘multi-study 

multi-method’ benadering ontstaat.

Door het verband te onderzoeken tussen de congruentie van strategische opgave en leiderschaps-

stijl met de effectiviteit van organisatieontwikkeling, begaan wij als vanzelfsprekend een aanzienlijke 

versimpeling van de werkelijkheid. In de realiteit zijn er natuurlijk veel meer factoren bepalend voor 

organisatiesucces. Ook het reduceren van het fenomeen leiderschapsinvloed tot de factor ‘stijl’ is een 

vereenvoudiging van de werkelijkheid.

In het ontwerp van het onderzoek moest niettemin terdege rekening worden gehouden met de na-

tuurlijke dynamiek en complexiteit van het thema. Bij onderzoek naar de congruentie van een leider-

schapsstijl met een bepaald ontwikkelingstype wordt men geconfronteerd met gelaagdheid op vele 

fronten, zowel op het inhoudelijk vlak als bij de perceptie en reconstructie van de actoren. Bovendien 

gaat het om weerbarstige en vaak gevoelige materie; dit bleek ook uit het relatief grote aantal casus-

sen dat zich -om vaak valide bedrijfspolitieke redenen- uit de onderzoeksgroep heeft teruggetrokken. 

In de onderzoeksopzet is gekozen voor een scan op een overzichtelijk aantal cases, die wel op een 

diepgaande wijze in beeld gebracht zijn: de ontwikkelingsgang van de onderzochte organisaties is 

diachronisch in de tijd bezien, de gegevens zijn verzameld in een breed multi-actor perspectief en de 

data zijn geplaatst op zes verschillende analyseniveaus, die elkaar aanvullen en corrigeren. Onderdeel 

van het onderzoek was de participitatieve interventie, zowel tijdens de interviews als bij de terugkop-

peling van onze analyses. Hierdoor ontstond bij de betrokkenen een gezamenlijke taal en een begrip-

penkader, waarmee de analyse van het verleden vaak leidde tot een agenda voor de toekomst. 

c. De resultaten uit de case-studies

In de case-studies zijn de strategische ambities en de ontwikkelingsgang van de vijf onderzochte 

organisaties over een aantal jaren gereconstrueerd. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre de 

besturingsstijl van de ‘leading coalition’ congruent was met het type ontwikkeling, en of dit invloed 

heeft gehad op de resultaten die op het terrein van de strategische ambities zijn geboekt. Kort samen-

gevat leveren de case-studies de volgende resultaten op: 

De Toezichthoudende Dienst

De Toezichthoudende Dienst is een landelijke inspectieorganisatie die toezicht houdt op een turbu-

lent, weinig gereguleerd werkterrein. Aan het begin van de onderzoeksperiode bevond de Dienst zich 

in een crisissituatie en kende men een bedrijfsklimaat met alle kenmerken van fase IV. De vorige lei-

ding had niet de kracht gehad om het tij te keren. Dit had onder meer geleid tot het wegvallen van de 

zittende hoofddirecteur en hooglopende conflicten in het management van de Dienst. Toen de leiding 

van het ministerie waar de Dienst onder ressorteert ingreep, had men twee prioriteiten: de organisatie 

op orde brengen en gezag bereiken bij de primaire stakeholders, te weten de sector, het publiek en 
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de politiek. De Secretaris-Generaal benaderde Vera voor de functie van hoofddirecteur, vanuit zijn 

typering dat zij iemand was die allround kon acteren en veel tegengestelde zaken aankon, zonder de 

prestigedrang waar veel toezichthouders mee behept zijn. Voor Vera zelf was dit de gelegenheid voor 

een functie op topniveau, waarin zij ook inhoudelijk echt van betekenis kon zijn.  

De strategische ontwikkeling begint in de periode 2002-2003 met een stevige hervormingsoperatie 

om uit de crisissituatie te komen, in combinatie met een pioniersperiode op het vlak van de primaire 

processen van de Dienst, het toezicht en de toezichtstrategie. Een transitie van fase IV naar fase I, 

hervormen en pionieren. Daarna volgde zo’n vier jaar lang een periode van stabiliseren en groeien, 

in een transitie van fase I naar fase II. De laatste twee jaar volgde een gedeeltelijke consolidatie en 

beheersfase, een transitie naar fase III. 

De resultaten die in de periode 2003-2010 op het terrein van de strategische ambities zijn geboekt, 

zijn op alle fronten positief. De stijl van leiderschap heeft grotendeels met de ontwikkelingsgang 

meebewogen, met Vera als de centrale factor maar met verschillende combinaties en aanvullingen 

van anderen in de leading coalition. In de periode van hervormen en pionieren gebeurde dit via een 

directieve programmaleider die druk gaf aan de hervormingsoperatie. Na de reorganisatie in 2004 

werd de leading coalition aangevuld met capabel procesmanagement voor de stabilisatiekant, later 

ook met strategisch inhoudelijke sturingsexpertise voor de consolidatie van de vitale processen en 

werkmethoden. 

Adviesgroep Alfa

Adviesgroep Alfa was een advies- en interimdienst binnen een groot en gediversifieerd publiek con-

cern. In 2002 gestart als een pool talentvolle trainees is de groep snel gegroeid en verbreed met 

aanpalende activiteiten op het gebied van ontwikkeling en mobiliteit. In 2008 telde Alfa ruim 100 

medewerkers en behaalde een eigenstandige omzet van ruim zeven miljoen euro. 

In de strategische ontwikkeling heeft Alfa alle fasen van het vitaliteitsmodel doorlopen: een pioniers-

fase I in 2002, met als kantelpunt de benoeming van een eerste directeur Yvonne; na stabilisatie een 

periode 2003-2008 als groeifase II, waarin het bedrijf op alle vlakken sterk doorontwikkelt; vanaf 

2009 een consolidatiefase III als gevolg van gewijzigd concernbeleid en na het vertrek van directeur 

Yvonne een beschermfase IV, waarna eind 2010 het zelfstandige bedrijf is opgeheven en onderge-

bracht in een Shared Service Center. 

De stijl van de leading coalition werd sterk bepaald door de leiderschapsstijl van Yvonne, die prima 

op haar plaats was in een ondernemende rol rondom de groeifase, maar veel minder paste bij een 

consoliderende en beherende strategie. De resultaten uit de periode 2003-2009 zijn zeker positief, 

maar daarna beduidend minder geworden.  

Verpleeghuis VOG

Het verpleeghuis was een instelling met een locatiemanagement dat al lang acteerde vanuit een in-

tern perspectief met een relatiegerichte oriëntatie. Privileges waren persoonsafhankelijk en er was 

sprake van een centrale relationele machtspositie. Dit patroon is voor de algemeen directeur lang niet 

zichtbaar geweest. Pas bij een veranderende strategische opgave kwam dit aan de oppervlakte. In de 

periode van 2001 tot 2008 nam de congruentie geleidelijk af en werden de strategische ambities niet 

meer gerealiseerd. De kloof die was ontstaan tussen de nieuwe strategische opgave (de omslag naar 

vraaggerichte zorg) en de leiderschapsstijl van de locatiemanager, maakte dat het verpleeghuis sterk 

in negatieve zin werd beïnvloed. De organisatie ging verstarren, raakte geïsoleerd en er ontstond een 
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ongewenste situatie waar angst en sterke afhankelijkheid regeerden. Hier kon alleen maar drastisch 

ingegrepen worden. Dit gebeurde in 2008 door het ontslaan van de locatiemanager en het aanstellen 

van een interim-manager. Deze zette de verandering in werking. De interim-periode duurde slechts 

kort, maar bracht wel het revitaliseringproces in beweging. 

De stijl van de nieuwe vaste locatiemanager (resultaatgericht vanuit een extern perspectief ) was wel 

congruent met de strategische opgave van herstructurering naar vraaggerichte zorg. Hij startte het 

vernieuwingsproces en de organisatie ging zich zetten naar een nieuwe situatie. Er kwam ruimte voor 

het gesprek en vanuit dat gesprek kon de vraag gesteld worden: ‘waarom doe je zo? En wat wil je 

bijdragen aan het leveren van vraaggerichte zorg?’ In die gesprekken kwam naar voren dat er een ei-

genlijk ongewenste situatie was ontstaan die niet meer bij de werkelijkheid van goede zorgverlening 

hoorde, alleen niemand durfde deze vragen te stellen.

In het onderzoek zijn op het niveau van confronteren (het vijfde niveau) meerdere terugkoppelingen 

van de inventarisatie en interpretatie van de onderzoeksresultaten inbegrepen. Zo werden tijdens het 

open terugkoppelingsgesprek met de algemeen directeur van de Stichting de verzuchtende woorden 

uitgesproken: “ik ben wel geschrokken van de hoeveelheid roest op de auto”. 

Zichtbaar wordt dat de stijl van de nieuwe vaste locatiemanager goed op de strategische opgave aan-

sluit. De beweging naar de toekomst toe maakt overigens ook zichtbaar dat de algemeen directeur de 

locatiemanager naar de toekomst toe ook voor instellingsoverschrijdende taken moet gaan inzetten, 

wil er voldoende ontwikkelingsruimte overblijven voor de teamleiders in de instelling.

Ziekenhuis ARZ

Van het ziekenhuis ARZ is de organisatie in de periode 2003-2005 sterk gericht op het interne per-

spectief, dit vanuit een vanzelfsprekende bestaanspositie in de regio. Pas als de dreiging door over-

heidsmaatregelen gaat toenemen, ontstaat er een situatie waarbij externe invloeden een belangrijke 

rol gaan spelen bij het vaststellen van strategische keuzes. De overheid werd strakker en dwingender 

met haar wet- en regelgeving. Er werden zwaardere eisen gesteld aan de kwaliteit van zorg en met een 

klein team van artsen en verpleegkundigen moest 24-uurszorg worden geleverd. 

De Raad van Bestuur ging deze bedreiging als hefboom gebruiken om de koers te verleggen. Zij de-

finieerde de sterke punten en ging van daaruit de nieuwe strategie bepalen. Een sterk punt is van 

oudsher de door patiënten ervaren patiëntvriendelijkheid van het ziekenhuis. Vooral in een tijd waarin 

marktwerking centraal staat is dit een belangrijk gegeven: 

“Onze toekomst hangt immers af van de bereidheid van de patiënt om voor ons te kiezen”

Uit het onderzoek blijkt dat ARZ door snel schakelen en vanuit kansen zijn positie wist te versterken 

en kon groeien op alle onderdelen. Hierbij speelde de Raad van Bestuur een essentiële voortrekkers-

rol. Anno 2011 lijkt de strategische opgave van ARZ echter minder ondersteund te worden door deze 

leading coalition. Er is nu een consolidatieslag noodzakelijk en men moet zich heroriënteren op de 

stijl die daarbij effectief is. Het is duidelijk, dat er nu voor het Managementteam ruimte moet worden 

gemaakt in het aansturingsproces van de organisatie. Hiervan is de Raad van Bestuur zich ook be-

wust. Gezien de gezonde situatie en de goede en open relatie was het goed mogelijk om dit gesprek 

aan te gaan en tot een rolwisseling te komen.
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Farmaceutisch bedrijf AKN

Het farmaceutisch bedrijf AKN kende in de periode 2001-2005 een snelle groei en expansie. De strate-

gische ambitie was enorm, de markt zat mee, de directeur was een sterk ondernemer en zag nieuwe 

ontwikkelingen in het vereenvoudigen en samenvoegen van bedrijfsprocessen.Er was sprake van een 

optimistisch toekomstscenario en alles zat mee. 

De organisatie is in een snel tempo alle fasen van het vitaliteitsmodel doorgegaan, zowel in groei 

als in achteruitgang. Deze snelheid ontstond mede door een sterk veranderende externe omgeving 

(overheidsmaatregelen), een instabiele aansturing en de belangentegenstelling tussen directeur en 

Raad van Commissarissen. 

Er is een omslag ontstaan toen er tegenvallende financiële resultaten zichtbaar werden. De omzet-

groei stagneerde in 2007, mede door de wijzigingen in de bekostiging en de opkomst van andere 

ketens. Vanuit ontkenning door de directeur, maar ook door de persoonlijke belangen van de leden 

van de Raad van Commissarissen, ontstond er een kloof tussen het toezichthoudende orgaan en de 

directie. Ze kwamen toen niet meer met elkaar in gesprek. Als dan de Raad van Commissarissen de 

strategische opgave van AKN gaat bijstellen is het al te laat. De keuze was: of een enorme financiële 

impuls vanuit de aandeelhouders of zwaar saneren. Het één was niet mogelijk vanuit de financiële 

positie van aandeelhouders en het andere was een opgave die de directeur niet kon uitvoeren. Het 

conflict was onvermijdelijk. Nu is er na sanering, faillissement en consolidatie een nieuw directieteam 

gevormd, dat tot taak heeft gekregen om vanuit een stabiele omgeving het bedrijf stapsgewijs door 

de turbulentie van de marktwerking te leiden.

In de periode 2001-2005 was de match tussen de strategische opgave en de stijl van de directeur posi-

tief. Hij was bij aanvang van AKN een leider van de juiste signatuur: een aanjager en een ontwikkelaar 

die nodig is bij fase I en II. Door externe en interne bedreigingen en tegengestelde belangen tussen 

aandeelhouders/commissarissen en de aangesloten apothekers ontstond er echter een verschuiving 

in de strategische opgave. Zakelijke en bedrijfsmatige consolidatie, in combinatie met het op bestuur-

lijk niveau creëren van onderlinge verbinding en bescherming, werden nu belangrijk. Hiermee was de 

match met de leiderschapsstijl van de directeur echter negatief. 

Gezamenlijke congruentiepatronen

Alle onderzochte organisaties kennen gedurende de onderzoeksperiode positieve en negatieve pe-

rioden in de effectiviteit van hun functioneren. De negatieve periode valt voor de Toezichthoudende 

Dienst in de crisissituatie voor 2002, voor Alfa begint deze na de consolidatieopdracht in 2009, het 

Verpleeghuis functioneerde moeizaam in de periode dat de noodzakelijke hervormingen niet van de 

grond kwamen, voor het Farmaceutische bedrijf ligt het kritische momentum in de mislukte stabili-

satie en beheersfase na de groeiperiode tot 2005. Het Ziekenhuis heeft nog geen negatieve periode 

gekend, maar de risicosignalen daartoe waren zich tijdens het onderzoek al wel aan het aftekenen. In 

deze negatieve perioden was er steeds sprake van een niet-congruente combinatie van de strategi-

sche opgave met de leiderschapsstijl. De Toezichthoudende Dienst beschikte in de crisisperiode over 

een relatiegeoriënteerde leiding die vooral acteerde vanuit het interne perspectief en niet in staat 

was om een noodzakelijk hervormingstraject te realiseren. Dat gebeurde pas na het aantreden van de 

nieuwe hoofddirecteur Vera. Bij adviesgroep Alfa was de sterk extern georiënteerde, resultaatgerichte 

stijl van directeur Yvonne in de consolidatieperiode niet meer op zijn plaats en in feite zelfs disfunctio-

neel. Bij het Verpleeghuis was het leiderschap dat relatiegericht acteerde vanuit het interne perspec-

tief, rond 2008 niet meer congruent met de strategische opgave om de werkwijzen te hervormen en de 
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organisatie te revitaliseren. De directeur van het Farmaceutische bedrijf bleef na 2005 persisteren in 

zijn sterk ondernemende stijl, terwijl er juist een stabilisatie- en beheersklimaat noodzakelijk was.

Gedurende de periode dat de effectiviteit van de onderzochte organisaties zich positief ontwikkelde, 

was er wel steeds sprake van congruentie tussen de strategische opgave en de leiderschapsstijl. Bij 

de Toezichthoudende Dienst bewoog deze stijl geleidelijk mee met de dynamiek van de strategische 

ontwikkeling. Bij adviesgroep Alfa was de ondernemende, resultaatgerichte wijze van leiderschap een 

belangrijke factor in het aanvankelijke succes en hetzelfde geldt voor het Farmaceutisch bedrijf. Bij 

het Verpleeghuis is met de managerswisseling in 2009 een heel andere manier van opereren neerge-

zet, die positief heeft uitgewerkt. Bij het Ziekenhuis heeft de Raad van Bestuur in de periode na 2006 

een fase van hervorming, pionieren en groei vormgegeven, maar voor de komende consolidatieslag is 

een wat andere stijlfiguur noodzakelijk.

Onderstaand worden de ontwikkelingsdynamiek en de strategie-stijlcongruentie van de vijf case- 

studies nog eens in de gebruikte onderzoeksschema’s weergegeven.
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d. Leiderschap in de zorgsector
In hoofdstuk 3 van deze dissertatie is een aparte paragraaf gewijd aan de ontwikkelingen in de zorg 

en in de onderzoeksgroep zijn drie casussen uit die sector opgenomen. De zorg wordt door ons illus-

tratief geacht voor de snel veranderende context van organisaties en de gevolgen die dat heeft voor 

het leiderschap. De bestuurders en managers in de zorgsector moeten thans omgaan met een uiterst 

complexe dynamiek vanuit de directe omgeving, of dit nu de marktwerking in de zorg is of andere 

wet- en regelgeving, gecombineerd met de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de orga-

nisatie en het realiseren van de strategische ambities. Dit gegeven biedt, welhaast uitvergroot en in 

gecondenseerde vorm, een leerzaam onderzoeksveld voor de implicaties van het contextuele tijdperk 

op leiderschap en bestuur. 

In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen in de zorg beschreven vanuit de vraag of de besturen en de 

Raden van Toezicht in de zorg wel goed voorbereid zijn geweest op de kanteling van kostenverant-

woordelijkheid naar resultaatgerichtheid. Ligt hier niet één van de oorzaken van de grote hoeveelheid 

voortijdige vacatures van bestuurders in de gezondheidszorg?

In de casestudies die betrekking hebben op de zorg kwam de invloed van een fundamentele verschui-

ving in deze externe omgeving sterk naar voren. Deze verschuiving wordt voornamelijk beïnvloed 

door de versnelde transformatie van zorggerichte omgeving naar een omgeving met een duidelijke en 

eisende marktwerking. Hierdoor ontstaat (a) turbulentie vanuit de externe omgeving, (b) verhoging 

van de doelmatigheidseisen voor de zorgorganisaties, (c) verhoging in de effectiviteitseisen van de 

primaire processen, (d) concurrentie op het aan te bieden product en (e) schaalvergroting van de 

zorginstelling.

Recente overheidsmaatregelen19 zijn gericht op minder bureaucratie en meer keuzevrijheid voor de 

patiënten. De essentie hierbij is dat de ziekenhuizen per 2012 meer beloond worden op basis van de 

geleverde prestaties. De vrije prijsvorming gaat voor ongeveer 70% van de behandelingen gelden. De 

huidige grote hoeveelheid van zorgprestaties (DBC’s) wordt vervangen door een veel kleiner, transpa-

ranter en minder bureaucratisch systeem (DOT-zorgprestaties). Overheid ziet dit als een belangrijke 
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19 VWS, 14-03-2011
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stap om de ziekenhuiszorg in de toekomst van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

De urgentie om hiertoe maatregelen te nemen is groot. Volgens het ministerie van VWS combineert 

het stelsel op dit moment nog het slechtste van twee (aanbodgereguleerd en vraaggestuurd) werel-

den. Dat is te duur en daagt niet uit tot het leveren van betere kwaliteit. De inzet van minister Schip-

pers is om in twee jaar (2012 en 2013) een verantwoorde en zorgvuldige overgang te maken naar een 

eindmodel van belonen naar prestatie, vrije prijsvorming, keuzevrijheid en dynamiek. Waarbij waar-

borgen ingebouwd worden om te voorkomen dat ziekenhuizen in financiële problemen komen als 

gevolg van de overgang van budget- naar prestatiebekostiging. Op hoofdlijnen omvatten de plannen, 

waarmee de ministerraad heeft ingestemd, de volgende punten.

In 2012 gaat de ziekenhuissector over op 70% vrije prijsvorming (B-segment). De bestaande zieken-

huisbudgetten worden afgeschaft. Ziekenhuizen stappen over van circa 30.000 DBC’s naar ongeveer 

3.600 zogeheten DOT-zorgprestaties. Een DOT-zorgprestatie beschrijft veel beknopter dan een DBC 

welke prestaties een ziekenhuis levert.

Om onverantwoorde risico’s in de overgangsfase voor ziekenhuizen te voorkomen, wordt gedurende 

twee jaar (2012 en 2013) met een ‘transitiebedragmodel’ gewerkt. De marktdynamiek blijft hiermee 

overeind, maar ziekenhuizen ontvangen compensatie wanneer zij door de overgang van budget- naar 

prestatiebekostiging met al te grote schommelingen in hun omzet worden geconfronteerd.

De risicodragendheid van verzekeraars wordt vergroot. Om ervoor te zorgen dat verzekeraars scher-

per op prijs, kwaliteit en volume (aantal behandelingen) gaan inkopen, worden de huidige achteraf-

compensaties in de periode 2012-2015 geleidelijk afgeschaft. Voor het geval er ondanks bovenstaan-

de afspraken toch de komende jaren sprake is van overschrijdingen, wordt er een macrobeheersings 

instrument geïntroduceerd in de Wet Marktordening Gezondheidszorg in de vorm van een omzethef-

fing achteraf. Dit instrument laat de dynamiek op het niveau van instellingen ongemoeid.

Deze nieuwe maatregelen maken het noodzakelijk dat Raden van Bestuur hun (interne) maatregelen 

in antwoord hierop snel moeten gaan nemen, dit terwijl de evaluaties van voorgaande maatregelen 

nog niet eens hebben plaatsgevonden. De snelheid en de turbulentie in de markt vergt snel bestuur-

lijk schakelen en het (versneld) doorvoeren van aanpassingen op strategische plannen. 

De transformatie van de zorgmarkt en schaalvergroting vereisen bovendien verandering in de aanstu-

ring van de zorgorganisaties. De nieuwe plannen van de overheid maken het tevens noodzakelijk dat 

de Raden van Bestuur deze op korte termijn gaan vertalen naar andere beheersmaatregelen in de or-

ganisatie. Deze maatregelen zijn onder meer verlaging van kosten in de bedrijfsvoering, het verdiepen 

van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het primaire en secundaire proces, de transparantie 

van processen, procesintegratie en procesoptimalisatie, en andere sturings- en managementinforma-

tie, Dit alles heeft een enorm effect op het leiderschap en de stijl van leiderschap. Hierdoor kan snel 

vervreemding tussen het bestuur en het management ontstaan, een kloof groeien tussen de verschil-

lende besturingslagen. Door de versnelling en hoge fluctuatie in de veranderingen in strategische 

opgave en de vereiste leiderschapsstijlen neemt de houdbaarheid van bestuurders en managers af, 

waardoor een mismatch sneller kan ontstaan.

In alle drie de casestudies binnen de zorg is zichtbaar geworden hoe de snel veranderende externe 

omgeving een enorme invloed kan hebben op de houdbaarheid van de leading coalition. Waar strate-



197

gieën vroeger voor een langere periode vastgesteld konden worden, gaat dit anno 2011 duidelijk niet 

meer op. Of het nu wisselingen in de politiek of economische belangen zijn, er moet steeds sneller 

ingegrepen worden op de strategische processen. Door het snel wijzigen van de  strategische opga-

ven moet ook regelmatig getoetst worden of de leading coalition die opgave nog kan ondersteunen. 

Bij de Raden van Toezicht ligt de vraag of de huidige bestuursbezetting nog wel past op dat moment. 

Overigens moet de leading coalition de vraag ‘of zij nog wel de juiste man/vrouw op dit moment op 

deze plek is’ ook voortdurend aan zichzelf stellen. Wellicht is het nu de tijd om deze vraag standaard 

in de Corporate Governance code op te nemen. 

Waar de leading coalition vroeger de positie, de formele macht, de richting en koers van een organi-

satie kon bepalen, is nu de mate van flexibel en evenwichtig leiderschap, op zoek naar de verbinding, 

aan zet. Het vermogen om snel en gericht te schakelen tussen en binnen de complexe samengestelde 

contexten, is tegenwoordig relevanter dan ooit. 

e. Beschouwing op de onderzoeksvragen 
In relatie tot de deelvragen van het onderzoek zijn de bevindingen als volgt weer te geven:

1. In hoeverre wordt de diagnostische doelstelling van het model ondersteund, met andere woor-

den, geeft een analyse van de congruentie tussen het type ontwikkeling en het type leiderschap 

inzicht in het slagen of falen van de strategische ambities?

Wij treffen in al de casussen een duidelijke relatie aan tussen de mate waarin de stijl van leiderschap 

past bij de strategische opgave (de congruentie) en de resultaten in het realiseren van de strategi-

sche ambities. Wanneer er sprake is van een positieve congruentie dan is het ontwikkelingsresultaat 

steeds positief; daar waar het fout loopt is er steeds sprake van een mismatch. Dit suggereert inder-

daad een correlatie tussen strategie-stijl congruentie en de effectiviteit van organisatieontwikkeling. 

Hiermee wordt de centrale vooronderstelling van het onderzoek: ’het passen van een leiderschapsstijl 

bij een specifiek type strategische ontwikkeling is van invloed op het uiteindelijke resultaat van de 

strategische ambities’, ondersteund.

In de onderzochte casussen is er steeds sprake een dynamisch verband; een goede match tussen de 

strategische opgave en de leiderschapsstijl is tijd- en contextgebonden. Alle case-studies laten op dit 

vlak positieve en negatieve perioden zien.

Leading coalitions kunnen sterk geconcentreerd zijn op één persoon of meer gedeeld en fluïde in de 

tijd. In de meeste casussen was er sprake van één spilfiguur; in een aantal gevallen werd door deze 

bewust gebruik gemaakt van aanvullende complementariteit in de leading coalition.

2.  Is het model bruikbaar om betrokkenen inzicht en begrip te geven in de dynamiek tussen strate-

gische ontwikkeling en leiderschap; helpt het in hun verklaringen en beslissingen?

In het onderzoeksmodel is op het vijfde niveau van analyse (‘confronteren’) een terugkoppeling van 

de inventarisatie en interpretatie van de onderzoeksresultaten opgenomen. In alle casussen hebben 

meerdere terugkoppelingsgesprekken plaatsgevonden. Bij deze gesprekken bleken de bevindingen 
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voor de participanten herkenbaar en zeer interessant te zijn. Belangrijk was dat de analyse de partici-

panten hielp om hun ervaringen achteraf te reconstrueren en in perspectief van het gehele systeem te 

zien. Typerende uitspraken die dit illustreren zijn: ‘het is eigenlijk wel logisch dat het is gelopen zoals 

het gelopen is…’ en ‘er zit meer lijn en logica in het hele proces dan ik mij besefte toen we er middenin 

zaten…’. En: ‘ik wilde dat ik eerder dit inzicht had gekregen, dan had ik bewuster kunnen acteren’. 

De casus van de Toezichthoudende Dienst illustreert hoe een stijl van leiderschap door de tijd heen 

functioneel met de situatie c.q. de strategische opgave van een organisatie kan meebewegen. Voorts 

is te zien hoe een leading coalition in stijl kan modificeren door periodieke wisselingen in de bezet-

ting, waarop de spilfiguur bewust de regie voert en de partners naar binnen en naar buiten de coalitie 

schuift. De case-studies Alfa en Farmaceutisch Bedrijf illustreren een heel ander patroon: hoe één per-

soon met een uitgesproken stijl gedurende een bepaalde periode heel succesvol kan functioneren en 

dan ook de leading coalition domineert, waarna deze stijl in een volgende periode van ontwikkeling 

veel minder op zijn plaats is en -wellicht- ook bijdraagt aan de ondergang van het bedrijf.

In de casus van het Verpleeghuis is te zien hoe een verandering van de context en de strategische 

ambities een wisseling aan de top van de leading coalition veroorzaakt en hoe de leiderschapsstijl van 

beide managers in één organisatie twee heel verschillende ontwikkelingsdynamieken veroorzaakt. Bij 

het Ziekenhuis zien wij ten slotte hoe een tweehoofdige Raad van Bestuur gezamenlijk een volledige 

strategische heroriëntatie realiseert, maar nu ook tegen haar begrenzingen aan gaat lopen. 

In alle de casussen zien wij daarnaast een zekere voorspellende toepassing van het concept, die ook 

te maken heeft met de vraag hoe lang leiderschap en strategische ontwikkeling bij elkaar blijven 

passen c.q. hoe lang kan een leider op zijn post blijven? De vraag naar de ‘houdbaarheid’ van het lei-

derschap. Op het moment van schrijven (11 februari 2011, de dag van het gedwongen vertrek van de 

Egyptische president Mubarak) lijkt deze vraag actueler dan ooit. 

Bij de Toezichthoudende Dienst is de sleutelpersoon op een zeker moment bewust vertrokken, zelfs 

tegen de druk van de omgeving in. Hierbij speelde het gevoel dat er in de organisatie nu een fase aan 

ging breken waarin zij minder op haar plaats zou zijn. Bij adviesgroep Alfa is de directeur, enigszins 

tegen haar eigen gevoel in, langer gebleven om de klus af te maken. Dit ‘gevoel’ kan met het concep-

tueel model geobjectiveerd worden. Voor de Toezichthoudende Dienst ligt de timing genuanceerder, 

maar daar deed zich wel een heel logisch momentum voor om het leiderschap over te dragen. Zowel 

bij het Verpleeghuis als bij het Farmaceutische Bedrijf is het vertrek van de betreffende managers 

evenwel geforceerd en in conflict tot stand gekomen; men kan in beide gevallen constateren dat een 

eerst goed functionerende manager te lang op zijn positie is gebleven. Een dergelijk patroon wil de 

Raad van Bestuur van het Ziekenhuis voorkomen door tijdig de operationele leiding van de organisa-

tie over te dragen aan het MT. 

3.  Is de ontwikkelde methode van onderzoek in essentie robuust en bruikbaar; waar liggen de 

grenzen en onvolkomenheden? 

Gezien het exploratieve karakter van het onderzoek en de beperkte, gespreide hoeveelheid casuïs-

tiek, is de bewijskracht in termen van de validiteit en betrouwbaarheid van het conceptueel model, 

vanzelfsprekend nog beperkt. 

Wel lijkt het werken met meerdere niveaus van analyse een zinvolle manier om aan de dynamiek 
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en de complexiteit van de onderzoekscasuïstiek recht te doen. In combinatie met het toegepaste 

multi-actorperspectief van gemiddeld tien respondenten per casus, vullen de zes verschillende analy-

seniveaus elkaar goed aan en geven ze gezamenlijk een rijk en gedifferentieerd beeld van de ontwik-

kelingsgang en de ontwikkeldynamiek van de organisatie over de onderzoeksperiode. Natuurlijk is er 

sprake van overlap, maar ook van verdieping; over het algemeen bleek de informatie uit het formele 

informatiebronnen (in het analyseniveau ‘beschrijven’) in de persoonlijke gesprekken met de partici-

panten (analyseniveau ‘beleven’) zeker niet ontkend te worden, maar wel een significante aanvulling 

te krijgen, zeker waar het gaat om de combinatie van strategische ontwikkeling en leiderschapsstijl. 

Het onderzoeksmodel is voor de respondenten goed werkbaar. Met behulp van de gebruikte onder-

zoeksschema’s (zie pagina 54 en 55) is men goed in staat om de ontwikkelingsdynamiek te karakteri-

seren en de stijl van leiderschap te typeren.

Over het algemeen bleek de overeenstemming tussen de verschillende respondenten over hun per-

ceptie van ontwikkeldynamiek, leiderschapsstijl en resultaten, binnen een casus zeer groot. Als er 

verschillen waren, dan betrof dat eerder een wat andere appreciatie van de bereikte resultaten, dan 

de resultaten zelf. 

De verschillende meetmethoden voor het typeren van de stijl van leiderschap - directe typering met 

het schema Strategische Opgave & Leiderschapsstijl en indirecte typering met de Insights Full Circle 

vragenlijst - laten een hoge onderlinge correlatie zien. Niettemin is het aanvullend gebruik nuttig: 

Insights Full Circle is een kwantitatieve methode en qua afname en verwerking geschikt voor grote 

groepen respondenten; met verbaal en figuratief reageren op het raamwerk van het Strategie-Leider-

schapsmodel kan men de dynamiek in de tijd beter kwijt en de typering nader toelichten.

De begrenzingen en onvolkomenheden van de hier gehanteerde onderzoeksmethode liggen vooral 

in de beperkte omvang van de casuïstiek. Uit een steekproef van vijf casussen vallen natuurlijk geen 

algemeen generaliseerbare conclusies te trekken. 

4.  Op welke vlakken is nadere verdieping of aanpassing vereist; wat zijn de aandachtspunten voor 

verder vervolgonderzoek?

Het empirisch onderzoek in het kader van deze promotie is explorerend van aard en de onderzoeks-

resultaten zijn niet meer dan indicatief. Niettemin lijkt het onderzoeksthema, de congruentie tussen 

leiderschapsstijl en strategische ontwikkeling als bepalende factor voor organisatie-effectiviteit, een 

veelbelovende invalshoek die de moeite waard is om verder in de diepte te onderzoeken. De hier ont-

wikkelde onderzoeksmethodiek kan daarvoor een leidraad zijn, met alle beperkingen van kwalitatief 

onderzoek van dien.

Specifiek zouden wij in het vervolgonderzoek verder willen inzoomen op de validering van het model 

Strategie-Stijldynamiek (pag. 44), waarin wordt weergegeven hoe de effectieve stijl van leiderschap 

voor het realiseren van een strategische opgave zich door de levenscyclus van een organisatie be-

weegt, welke stijlen in de verschillende stadia consistent zijn met de ontwikkeling die op dat moment 

gemaakt wordt of gemaakt moet worden, en waar zich de karakteristieke overgangen en pijnpunten 

bevinden.

De casuïstiek uit het empirisch onderzoek geeft aan dit model een grofmazige ondersteuning, maar 
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een robuuste bewijsvoering voor het gesuggereerde verloop van de relatie tussen ontwikkelingsdyna-

miek en leiderschap vraagt om een fijnmaziger vervolgonderzoek met een veel grotere steekproef.  

a. Een zelfkritische blik

In deze slotbeschouwing willen wij niet voorbijgaan aan enige zelfkritische reflecties over het onder-

zoek en over de onderzoekers.

Over de oriëntatie van de onderzoekers: wij zijn als consultant en manager natuurlijk wel enigszins 

behept met een professionele reflex tot convergentie en onzekerheidsreductie, een geneigdheid om 

in situaties van divergentie en complexiteit snel de ‘rode draad’ te kiezen om tot richting en focus te 

komen. Een rol als academisch onderzoeker vraagt echter om een bewuste onderdrukking van een 

dergelijke reflex, voor een juiste mate van wetenschappelijke precisie, twijfel en behoedzaamheid. Wij 

hebben, zowel in de methodologie als in onze onderzoeksopstelling, geprobeerd om ons hier terdege 

van bewust te zijn.

Over het valideren van het eigen model: natuurlijk brengt het onderzoeken van een door jezelf ont-

wikkeld concept het risico met zich mee dat persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme een zeker 

gebrek aan distantie en objectiviteit teweegbrengt. In inspectietermen ontstaat hierbij het fenomeen 

dat ‘een slager zijn eigen vlees keurt’. Zoals ook in hoofdstuk 2 besproken vormt het model een func-

tionele versimpeling van de werkelijkheid door selectief een beperkt aantal variabelen, het type or-

ganisatieontwikkeling en de stijl van leiderschap, uit te vergroten. Zeker ook vanwege de kleine em-

pirische steekproef van uiteindelijk vijf case-studies, willen wij ons dan ook verre houden van iedere 

pretentie dat hiermee een soort ei van Columbus wordt aangetoond. 

b. Toekomstig leiderschap?

In dit proefschrift is eerder ingegaan op het historisch perspectief van het leiderschapsonderzoek en 

op de drie paradigma’s die wij in het denken over leiderschap van de afgelopen honderd jaar onder-

kennen. De wereld om ons heen is in die periode enorm veranderd, misschien nog wel het meest in de 

afgelopen drie decennia. En ze verandert nog steeds verder, in een hoog tempo. Megatrends als glo-

balisering, informatisering en individualisering hebben een diepgaande invloed op onze maatschap-

pij en op ons economisch bestel, in een omvang die voor geen enkel individu en voor geen enkele 

organisatie te vermijden is. 

Wat betekent dat voor de verdere toekomst? Vragen de nieuwe tijden om nieuwe leiders en om een 

fundamenteel nieuw leiderschap? Of zal het zo’n vaart niet lopen?

Grint (2011) besluit zijn artikel A History of Leadership met de constatering dat het denken over lei-

derschap altijd gerelateerd is geweest aan de culturele mores van dat moment. En wij voegen daar in 

deze dissertatie de steeds toenemende invloed van de brede maatschappelijk-economische context, 

in al haar complexiteit en interconnectiviteit, op onze organisaties aan toe. Hoe zal het fenomeen 

leiderschap zich in deze dynamiek verder gaan ontwikkelen? Grosso modo zien wij zich vier mogelijke 

scenario’s ontvouwen:

1.  De toedeling van leiderschap als ‘het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in 

staat te stellen om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie van welke 

zij deel uitmaken’ (Bass 1990, 2008) zal in de organisaties en netwerken van de toekomst steeds 
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verder fragmenteren en zich verspreiden over issuegebonden ‘leading coalitions’;

2.  De positionering van het leiderschap in organisaties zal vanuit een onderliggend binair patroon 

van decentralisatie en centralisatie terugveren naar een sterker geconcentreerde vorm, weer 

richting ‘één-persoons (hero-)management’;

3.  Het leiderschap zal in de beweging van een steeds verder toenemende complexiteit en inter-

connectiviteit steeds verder in een permanente spagaat raken tussen de grenzeloze eisen van 

klanten, aandeelhouders en publieke stakeholders, en de diffuse sturingsmogelijkheden waar 

men over beschikt; (eigenlijk een permanente hondenbaan waar niemand meer aan wil);

4.  Ons economische en organisatorische bestel evalueert door naar een vorm waarin zelfstandige 

en taakrijpe medewerkers de zaken zelf en met elkaar regelen, waarbij geen ‘leiderschap’ meer 

nodig is, hooguit enig systeemonderhoud. 

Voorspellen is moeilijk, maar op grond van de onomkeerbare ontwikkelingen zoals wegvallende sys-

teemgrenzen tussen organisaties en hun buitenwereld , de toenemende macht van consumenten en 

stakeholders, en de mogelijkheden van de technische infrastructuur, achten wij een terugkeer naar 

de klassieke organisatievormen en arbeidsverhoudingen onwaarschijnlijk. Het sterk op één persoon 

geconcentreerde ‘hero-management’ van scenario twee zal wellicht af en toe de kop blijven opste-

ken, maar grosso modo zijn het traditionele en het transformationele leiderschapsparadigma naar 

ons idee wel voorbij. Een leiderspositie zal er in de toekomst niet echt gemakkelijk op worden, maar 

wel interessant en verrijkend; op de onmogelijke omstandigheden van doemscenario drie zal zich 

waarschijnlijk wel een vorm van correctie voordoen, waardoor het aantrekkelijk wordt -of blijft- om lei-

derschapsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Over de ‘leiderschapsloze organisatie’ (leaderless 

organization) wordt al langer gesproken en gepubliceerd, maar wij hebben

 -mede gezien de lessen die de geschiedenis is ons biedt- niet het idee dat organisaties ooit zonder 

een zekere vorm van leiderschap zullen kunnen. Dus scenario vier achten wij niet waarschijnlijk; dit 

overigens vanuit onze eigen achtergrond in managementadvies en interim management, dus enige 

vertekening op dit vlak is toegegeven. 

Resteert scenario één als de ons inziens meest waarschijnlijke richting waarin het leiderschap zich in 

de toekomst verder zal gaan ontwikkelen. Leiderschap rondom en dienstbaar aan specifieke thema’s 

en opgaven, flexibeler en meer tijdelijk gemoduleerd in projecten en programma’s, minder gebonden 

aan individueel geoormerkte personen in de hiërarchie, meer gericht op het creëren van condities 

voor effectieve zelf-organisatie dan op beheersen en aansturen. Volgens Mintzberg (2009): ‘rebuil-

ding companies from Top-Down to Middle-Out’. Leiderschap beweegt zich op die manier van ‘solo 

naar samen’ en van ’een rang naar een rol’. 

Ons inziens betekent dit eveneens dat de contextuele benadering van leiderschap en leiderschaps 

effectiviteit verder aan belang zal gaan winnen. Als daarmee het fundament onder effectief gezag 

verder verschuift van het bezit van formele macht naar het vermogen tot verbinden, wordt het voor 

mensen in leiderschapsposities ook steeds belangrijker om te beschikken over een scherp zicht op de 

omgevingsdynamiek en het vermogen om in evenwicht te kunnen schakelen in complexe en meervou-

dige, gelaagde omstandigheden, over de eigen organisatiegrenzen heen.
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Samenvatting

Dit onderzoek is ontstaan vanuit fascinatie voor het fenomeen leiderschap en voor de -positieve en 

negatieve- hefboomwerking ervan op de ontwikkeling van organisaties. 

In de ruim honderd jaar van structureel wetenschappelijk onderzoek naar het thema leiderschap zijn 

veel verschillende concepten de revue gepasseerd, deels gedegen en hoogwaardige theorieën met 

een langdurige gebruikswaarde, deels modieuze hypes met een vluchtige bestaanspiek. 

Maar de wereld is de afgelopen dertig jaar fundamenteel veranderd. Megatrends als globalisering, 

informatisering en individualisering hebben een enorme impact op de economische en maatschappe-

lijke context van organisaties in alle sectoren. Een impact die voor managers soms moeilijk te onder-

kennen valt, omdat de veranderingen geleidelijk verlopen en niet voor iedere organisatie op hetzelfde 

moment manifest worden. Maar de onderstroom van verandering is onmiskenbaar. In die onderstroom 

vinden wij in het leiderschapsonderzoek een aantal fundamenteel verschillende manieren van denken 

over organisaties, hun positie in de omgeving en de rol van het leiderschap. Wij omschrijven deze als 

paradigma’s: samenhangende stelsels van theorieën en modellen die tezamen een denkkader vormen 

waarbinnen de ‘werkelijkheid’ gekend wordt. Zo onderscheiden wij drie paradigma’s waarin organisa-

ties zichzelf beschouwen in hun buitenwereld, elk met een eigen kijk op besturing en leiderschap.

In deze dissertatie worden deze denkkaders achtereenvolgens omschreven als het traditionele, het 

transformationele en het contextuele paradigma. 

Het traditionele paradigma gaat uit van stabiliteit: de organisatie wordt gezien als een vaste entiteit 

in een stabiele omgeving. De bestuurder ontleent het gezag aan zijn formele positie. Het leiderschap 

richt zich bovenal op de besturing van de eigen systemen. De nadruk ligt op de productiviteit en de 

beheersing daarvan. De buitenwereld is een min of meer constant gegeven, die de producten en dien-

sten als vanzelfsprekend afneemt. Letterlijk een ‘buiten-wereld’ dus.

Het transformationele paradigma is gefundeerd op verandering: de wereld verandert, de concurrentie 

neemt toe en de organisatie moet mee veranderen. Leiderschap geeft de koers aan, inspirerend en 

visionair, het gezicht van de transformatie. Men ontleent gezag aan charisma en overtuigingskracht, 

aan het meenemen en meekrijgen. De buitenwereld wordt bezien als een markt die veroverd moet 

worden: marktbewerking, marktpenetratie en soms marktmanipulatie.

Het contextuele paradigma is gefundeerd op de complexiteit van de hedendaagse economische en 

maatschappelijke realiteit. De wereld is complex en dynamisch geworden, de grenzen tussen organi-

satie en buitenwereld zijn vloeibaar en diffuus. Intern en extern lopen door elkaar heen, klanten kun-

nen partners zijn, concurrenten collega's, het ketendenken domineert. Samenwerking is tijdelijk, de 

hiërarchie wordt per issue verdeeld in gezamenlijke structuren, de ‘leading coalitions’. Gezag ontstaat 

vanuit verbindingskracht en ‘thought-leadership’. De buitenwereld zit niet buiten, maar binnenin het 

systeem: de wereld van co-creatie.

De relevantie van dit onderscheid is het besef dat de meeste organisaties van nu heel anders functione-

ren dan twintig of veertig jaar geleden. Dit heeft belangrijke implicaties voor de manier waarop leiding 

en besturing plaatsvinden, binnen én tussen organisaties. Leiderschapsuitingen uit de vorige eeuw, 

zoals een eendimensionale machtsuitoefening of ongefundeerd inspiratiegedrag zijn anno 2011 niet 

meer geloofwaardig en functioneel. Het fundament onder effectief leiderschap lijkt te zijn verschoven 
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van het bezit van formele macht naar het vermogen tot verbinding. Eigentijds leiderschap vereist le-

nigheid, het vermogen om meervoudig te kijken, te acteren in wisselende coalities en werkverbanden, 

schakelen tussen rollen en realiteiten, wind mee en wind tegen: ‘leiderschap in evenwicht’. Essentiële 

competenties hiervoor zijn een scherp zicht op de omgevingsdynamiek en flexibel kunnen schakelen 

op de gedragsstijl van de leading coalition in complexe en meervoudige contexten. 

In deze dissertatie wordt het denkmodel Strategische Opgave & Leiderschapsstijl gepresenteerd, dat 

dient om inzicht te krijgen in de aard van de contextuele dynamiek en het leiderschap dat daarbij 

past. Centrale vraag is voor welk type bedrijfsopgave welk type leiderschap geschikt is. Het model 

gaat hierbij uit van de ontwikkeling die de organisatie moet doormaken om de strategische ambities 

te kunnen realiseren en de stijl van leiderschap die daarmee congruent is. Hierbij is het fenomeen 

organisatiecultuur de verbindende factor.  

Voor het analyseren en bepalen van het type ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een concept 

dat het bedrijfsklimaat koppelt aan de levenscyclus van organisaties (Greiner 1972, Cameron & Quinn 

1983, Galan 2002) en de uitwerking hiervan in verschillende ontwikkelingsstrategieën (Peters 2003 

en 2004). Gedurende het verloop van de cyclus zijn dat vier strategieën die gericht zijn op het realise-

ren van een dynamisch evenwicht binnen één levensfase: pionieren, groeien, beheren, beschermen. 

Vijf andere ontwikkelstrategieën zijn gericht op een transitie van de ene levensfase naar een andere: 

stabiliseren, consolideren, vitaliseren, politiseren en hervormen. 

Voor het typeren van de leiderschapsstijl is gebruik gemaakt van het Competing Values model van 

Quinn (1988), gecombineerd met Insights Transformational Leadership (Lothian, Desson & Hudson 

2008). Dit leidt tot een concept voor het karakteriseren van leiderschapsstijl op twee dimensies. De 

eerste dimensie is het perspectief van waaruit het leiderschap plaatsvindt, dat verloopt vanaf het 

interne perspectief, een blikveld van binnen naar buiten tot aan het externe perspectief, een blik-

veld van buiten naar binnen. De tweede dimensie is de oriëntatie waarop het leiderschap zich richt, 

verlopend van een relatiegerichte oriëntatie op relaties, sociale processen en verbindingen naar een 

resultaatgerichte oriëntatie, op doelen, resultaten en producten.

Het model Strategische Opgave & Leiderschapsstijl onderscheidt vier passende basiscombinaties in 

ontwikkelingsstrategie en leiderschapsstijl: ontwikkelen, vormen, structureren en onderhouden. 

Ontwikkelen combineert pionieren en revitaliseren met een relatiegerichte leiderschapsoriëntatie 

vanuit een extern perspectief. Vormen omvat groeien en hervormen in combinatie met een resultaat-

gerichte oriëntatie vanuit een extern perspectief. Structureren koppelt stabiliseren en consolideren 

aan een resultaatgerichte oriëntatie vanuit het interne perspectief. Onderhouden combineert behe-

ren, politiseren en beschermen aan een relatiegerichte oriëntatie vanuit het interne perspectief. 

Volgens het model zal de effectieve stijl van leiderschap zich in de tijd dynamisch bewegen door de 

levenscyclus van een organisatie, waarbij er in de verschillende ontwikkelingsstadia steeds weer an-

dere nadrukken moeten worden gelegd, met vaak weerbarstige overgangsmomenten. Een dergelijk 

verloop van de strategie-leiderschapsstijl dynamiek vormt de basis van het empirisch onderzoek. 

Als een eerste empirische toets is het model toegepast op vijf casussen, bestaande organisaties die 

elk opereren in een dynamische context van strategische verandering. Daarbij is gekozen voor een 

steekproef van min of meer vergelijkbare eenheden, compacte kennisintensieve organisaties die 

met een relatief zelfstandige taakstelling acteren vanuit de publiek-maatschappelijke sector en die  
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blootstaan een complexe en meervoudige marktsituatie die volop in beweging is. Casus 1 betreft een 

landelijke inspectieorganisatie, casus 2 een zelfstandig adviesbedrijf binnen een publiek regiocon-

cern, casus 3 een verpleeghuis, casus 4 een farmaceutisch bedrijf en casus 5 een algemeen streek-

ziekenhuis.

Voor deze selectie is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode waarin de ontwik-

kelingsgang van de organisaties over een tijdsperiode van zeven tot tien jaar diachronisch wordt ge-

reconstrueerd. De informatie is zowel verzameld vanuit formele bronnen als via semi-gestructureerde 

interviews met gemiddeld tien participanten per casus. Een dergelijke responsgroep bestond uit een 

aantal medewerkers en managers van de organisatie zelf en een gelijkwaardig deel externe betrok-

kenen zoals klanten, opdrachtgevers, toezichthouders of andere belanghebbenden. Hierdoor is zowel 

met de percepties van binnenuit als met de blik van buitenaf naar de organisatie gekeken en zijn de 

strategische ambities, de ontwikkelingsgang en de geboekte resultaten in de breedte bezien. Hier-

mee ontstaat een ‘multi method-multi actor’ perspectief, gecorrigeerd voor enkelvoudige individuele 

of eenzijdige percepties. Om verder aan de dynamiek en complexiteit van de onderzoekscasuïstiek 

recht te doen zijn de data geplaatst op zes analyseniveaus, die elkaar aanvullen en corrigeren. Deze 

analyseniveaus zijn achtereenvolgens: beschrijven, beleven, spiegelen, analyseren, confronteren en 

evalueren. 

Alle onderzochte organisaties kenden gedurende de onderzoeksperiode positieve en negatieve peri-

oden in de effectiviteit van hun functioneren. In de negatieve perioden was er steeds sprake van een 

niet-congruente combinatie van de strategische opgave met de leiderschapsstijl. Casus 1 beschikte in 

de crisisperiode over een relatiegeoriënteerde leiding die vooral acteerde vanuit het interne perspec-

tief en niet in staat was om een noodzakelijk hervormingstraject te realiseren. Dat gebeurde pas na 

het aantreden van de nieuwe hoofddirecteur, die een heel andere stijl hanteerde. Bij casus 3 was het 

leiderschap, dat relatiegericht acteerde vanuit het interne perspectief, rond 2008 niet meer congru-

ent met de strategische opgave om de werkwijzen te hervormen en de organisatie te revitaliseren. 

Bij de casussen 2 en 4 was de sterk extern georiënteerde, resultaatgerichte stijl van de leiding in de 

consolidatieperiode niet meer op zijn plaats en in feite zelfs disfunctioneel, een patroon dat zich ook 

gaat aftekenen bij casus 5.  

Gedurende de periode dat de effectiviteit van de onderzochte organisaties zich positief ontwikkelde, 

was er wel steeds sprake van congruentie tussen de strategische opgave en de leiderschapsstijl. Bij 

casus 1 bewoog de stijl geleidelijk mee met de dynamiek van de strategische ontwikkeling. Bij de ca-

sussen 2 en 4 was de ondernemende, resultaatgerichte wijze van leiderschap een belangrijke factor 

in het aanvankelijke succes. Bij casus 3 is met een managementwisseling in 2009 een heel andere 

manier van opereren neergezet, die positief heeft uitgewerkt op de geboekte resultaten. Bij casus 5 is 

de succesvolle leading coalition thans aan het einde van haar houdbaarheid aan het komen. 

De diagnostische doelstelling van het model Strategische Opgave & Leiderschap wordt positief onder-

steund door de onderzoeksresultaten. Wij treffen in alle casussen een duidelijke relatie aan tussen de 

mate waarin de stijl van leiderschap past bij de strategische opgave en de prestaties in het realiseren 

van de strategische ambities. Wanneer er sprake is van een positieve congruentie dan is het ontwik-

kelingsresultaat steeds positief; daar waar het fout loopt is er steeds sprake van een mismatch. Om 

de betrokken participanten van de case-studies inzicht te geven in hun situatie, is in het onderzoeks-
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model een terugkoppeling van de interpretatie van de resultaten opgenomen. Deze analyse bleek 

voor de participanten zeer interessant en bruikbaar te zijn als een middel om hun ervaringen te re-

construeren, de systeeminvloeden te begrijpen maar ook voor de toekomstgerichte reflectie op de 

houdbaarheid van het eigen leiderschap.

Gezien het exploratieve karakter van het onderzoek en de beperkte hoeveelheid casuïstiek, is de be-

wijskracht in termen van de validiteit en betrouwbaarheid van het conceptueel model vanzelfspre-

kend nog beperkt. Wel lijkt de methode van onderzoek, het werken met meerdere niveaus van analyse 

in combinatie met het toegepaste multi-actorperspectief van gemiddeld tien respondenten per casus, 

een zinvolle manier om aan de dynamiek en de complexiteit van de casuïstiek recht te doen.

Als geheel geven de resultaten van het empirisch onderzoek ondersteuning aan de vooronderstelling 

dat congruentie tussen strategische ontwikkeling en stijl van leiderschap een positieve invloed heeft 

op de uiteindelijke effectiviteit van de organisatie in het realiseren van de strategische ambities. Om 

tot een robuuste bewijsvoering te komen is een fijnmaziger vervolgonderzoek met een grotere steek-

proef gewenst.
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Summary

This research project originated from a fascination for the phenomenon of leadership and its positive 

and negative effects on the development of organizations. For well over a hundred years, the theme 

of leadership has been the subject of scientific investigation. As a result, many different theories have 

been proposed, some of which are still relevant, while others have quietly disappeared. 

However, the world has changed fundamentally over the past 30 years. Megatrends such as globali-

zation, individualization and improved information technology have had an enormous impact on the 

economic and societal context of organizations.  An impact that, for managers, is sometimes difficult 

to acknowledge because the change is gradual and does not become manifest simultaneously in all 

organizations. Nevertheless, the undercurrent of change is undeniable. 

In this rapidly changing world, there are a number of fundamentally different ways to think about 

organizations, their position in the environment and the role of leadership. We describe these as pa-

radigms: coherent theories and models that together form a conceptual framework, within which the 

‘outside world’ is known. We distinguish three different paradigms that organizations use to reflect 

upon their role in the environment, each with their own outlook on management and leadership. 

In this thesis, the paradigms will be described as the traditional, the transformational and the contex-

tual paradigm.

The traditional paradigm assumes stability: the organization is seen as a stable entity in a more or less 

stable environment. The director derives authority from his formal position.  Leadership is aimed at 

governing the organizations’ own systems. The emphasis lies on controlling productivity. The outside 

world is seen as a more or less constant feature, that naturally consumes the products and services 

on offer. Literally an ‘outside world’, in that sense.

The transformational paradigm is focused on change: the world is changing, competition is increasing 

and the organization has to evolve accordingly. Leadership sets the appropriate course and is the face 

of the transformation. Leaders derive authority from being inspiring and visionary, relying on charisma 

and persuasiveness. The outside world is seen as a market that must be conquered: extensive marke-

ting, market penetration and sometimes market manipulation are the result.

The contextual paradigm is based on the complexity of the contemporary economic and social reality. 

The world has become increasingly complex and dynamic, and the boundaries between the organiza-

tion and outside world are diffuse. Internal and external become fused: customers can be partners, 

competitors can be colleagues. Collaboration is temporary: the organizational hierarchy is distributed 

per issue in collaborative structures, the ‘leading coalitions’. Authority arises from the capacity to 

connect all parties involved and from thought-leadership. The outside world is not outside, but inside 

the system.

The relevance of these distinct paradigms is the realization that most organizations today function 

very differently from twenty or forty years ago. This has important implications for management, wit-

hin and between organizations. Common leadership behavior of the past century such as an one-

dimensional exercise of power is no longer credible nor functional. The foundation of effective leader-

ship has changed from the possession of formal power towards the ability to connect. Contemporary 

leadership requires flexibility, the capacity to look at problems from different angles, to act in ever 

changing leading coalitions, to switch between different roles and realities, in times of economic pros-

perity and downfall. Essential skills are having a keen eye for environmental dynamics and adapting 

flexibly to the style of the leading coalition in complex and multi-layered contexts. 
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In this thesis, the model ‘Strategic Goals & Leadership Style’ is presented. It serves to provide insight 

into the nature of the contextual dynamics of organizations and the leadership style that is appropri-

ate for that context. The central question is what type of leadership fits with different strategic goals. 

The model describes the development the organization must go through in order to achieve the stra-

tegic ambitions, along with the congruent leadership style.  

To determine and analyze the required type of organizational development, we used a theory that 

connects business climate with the life cycle of organizations (Greiner 1972, Cameron & Quinn 1983, 

De Galan 2002), as well as its applications in different developmental strategies (Peters 2003, 2004). 

During the course of the life cycle, four strategies are aimed at achieving a dynamic balance in one 

of the life phases:  pioneering, growing, managing and protecting. Five developmental strategies aim 

to make a transition from one life phase to another:  stabilizing, consolidating, vitalizing, politicizing 

and reforming.

To determine leadership style, we used the Competing Values model by Quinn (1988), combined with 

Insights Transformational Leadership (Lothian, Desson & Hudson 2008). This results in a characteriza-

tion of leadership style on two dimensions. The first dimension is the perspective from which the lea-

dership takes place. This runs from the internal perspective, focused on the inside of the organization, 

to the outside perspective, directed towards the outside of the organization. The second dimension is 

the orientation of leadership, which runs from a relationship-oriented focus on social processes and 

connections, to a results-oriented approach centered on outcomes, goals and products.

The model Strategic Goals & Leadership Style distinguishes four congruent combinations of strategy 

and leadership style: developing, shaping, structuring and maintaining.

Developing combines pioneering and revitalizing with a relationship-oriented leadership approach 

from an external perspective. Shaping means growing and reforming, combined with a results-orien-

tated approach from an external perspective. Structuring is stabilizing and consolidating linked with a 

results-oriented style from the internal perspective. Maintaining combines managing, protecting and 

politicizing with a relationship-orientation from the internal perspective.

According to the model, the most effective leadership style will change dynamically throughout the 

organization’s life cycle. Different developmental stages require different emphases on leadership 

qualities. This dynamic interaction between leadership style and strategy forms the basis of this em-

pirical study. 

As a first empirical test, the model was applied to five case studies:  organizations operating in a dyna-

mic context of strategic change. We have chosen a sample of more or less similar cases. All were small, 

knowledge-intensive businesses, acting from a public sector perspective and exposed to a complex 

market situation that is changing fast. Case 1 concerns a national inspection organization, case 2 an 

independent consultancy group, case 3 a nursing home, case 4 a pharmaceutical company and case 

5 a district hospital. 

We used a qualitative research method in which the development of the organizations was diachro-

nically reconstructed over a period of seven to ten years. The information was gathered from formal 

sources as well as through semi-structured interviews with on average ten participants per case. Such 

a response group consisted of a number of employees and managers of the organization and an equal 

proportion of external participants: stakeholders, clients, regulators and other involved parties.  As a 

result, perceptions from inside and outside the organization could be investigated. The strategic am-
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bitions, its progress and the results of the transformation could therefore be assessed from an internal 

and external perspective. This created a multi-method multi-actorperspective, corrected for individual 

variation and biased perspectives. To further do justice to the complexity of the case studies, the data 

were gathered on six levels of analysis, complementing and correcting each other. These levels of 

analysis are as follows: describing, experiencing, reflecting, analyzing, confronting and evaluating.

Each of the organizations surveyed had experienced positive and negative periods in their overall 

functioning over the previous seven to ten years. In the negative periods, there was, in all cases , 

evidence of a mismatch between strategic goal and leadership style. Case 1, in its crisis period, was 

governed by a relationship-oriented management that acted mainly from the internal perspective and 

was unable to achieve a necessary reform process. The reform happened only after the arrival of the 

new general director who had a very different leadership style. In case 3 the leadership, relationship-

oriented and acting from the internal perspective, was not congruent with the strategic challenge of 

improving processes to reform and revitalize the organization. In cases 2 and 4, a highly external and 

results-oriented style of leadership was in the consolidation period no longer necessary  and in fact 

even dysfunctional, a pattern that is also becoming apparent in case 5.

During positive phases in organizations, there was always evidence of congruence between the stra-

tegic task and the leadership style. In case 1 leadership style gradually co-evolved with the dynamics 

of strategic development. In cases 2 and 4, the entrepreneurial, results-driven approach to leadership 

was a key factor in their initial success. In case 3, a new management with a different style had a very 

positive effect on the organization’s outcomes. In case 5 however, the previously successful leading 

coalition seems to have reached the end of its shelf life.

The diagnostic objective of the model  Strategic Goals& Leadership Style is therefore supported by the 

empirical data. In all cases we found a clear relationship between the extent to which leadership style 

was appropriate for the strategic goal, and performance in achieving strategic ambitions. If there was 

a match between leadership style and strategy, strategic outcomes were always positive. However, 

when there was a mismatch, results were negative. To provide participants of the case studies with 

insight into their situation, they received feedback about the results. The analysis focusing on the 

congruence between leadership style and strategic goals appeared to be a very interesting and useful 

tool for participants to reconstruct their experiences in the past, but also for future-oriented reflection 

on the sustainability of their organization’s leadership.

Given the exploratory nature of the research and the limited amount of case studies, the validity and 

reliability of the conceptual model is currently limited. However, it seems the research method, wor-

king with multiple levels of analysis in conjunction with the multi-actor perspective, is a meaningful 

way to do justice to the dynamics and complexity of the case studies.

Overall, the results of empirical research supports the premise that congruence between strategic 

goal and leadership style has a positive influence on the ultimate effectiveness of the organization 

in achieving its strategic ambitions. To achieve more robust evidence, a follow-up study with a larger 

sample is desirable.
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sen organisaties. Het fundament onder effectief leiderschap lijkt te zijn  verschoven  van het bezit van formele 
macht naar het vermogen tot verbinding.

In deze dissertatie wordt een model gepresenteerd om inzicht te kunnen krijgen in de aard van de contextuele 
dynamiek en de stijl van leiderschap die daarbij past. De match of de mismatch tussen strategische opgave 
en leiderschapsstijl. Het model gaat uit van het type ontwikkeling dat de organisatie moet doormaken om de 
strategische ambities te kunnen realiseren en het type leiderschap dat daarmee congruent is. De effectieve 
stijl van leiderschap beweegt zich in de tijd dynamisch door de levenscyclus van een organisatie heen, waarbij 
er in de verschillende ontwikkelingsstadia steeds weer andere nadrukken moeten worden gelegd, met vaak 
weerbarstige overgangsmomenten. 

Als eerste empirische toets is het model toegepast op vijf bestaande organisaties, waarvan drie uit de zorg. 
De resultaten van deze case-studies geven ondersteuning aan de vooronderstelling dat congruentie tussen 
strategische ontwikkeling en stijl van leiderschap een positieve invloed heeft op de uiteindelijke effectiviteit 
van de organisatie. 
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