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INLEIDINC;

Dit proefschrift handelt over een actie-onderzoek betreffende de optimalisering
van het personeelsbeleid in het Ministerie van Financien van Belgie, gevolgd
door reflexieve beschouwingen. We proberen meer zicht te krijgen op de band
tussen wetenschappelijke analyse en beleidsvertaling en meer helderheid te krij-
gen over hoe onderzoek en actie elkaar kunnen bevruchten in een bureaucratische
overheidsdienst, vanuit een constructionistische visie.

Het begrotingstekort en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van de
dienstverlening aan de burger hebben ertoe geleid dat de legitimiteit, de effecti-
viteit en de efficientie van overheidsinstellingen in brede kring in vraag worden
gesteld. Dit geldt bij uitstek voor het Ministerie van Financien, dat als inner van
de financiele middelen van de gemeenschap extra in de kijker staat. Zowel van-
wege de diverse belangenorganisaties als via de media worden geregeld vragen
gesteld over het personeel, de organisatie en het personeelsbeleid van het dien-
stenbedrijf'Ministerie van Financien' met zijn 28.000 personeelsleden.
In dit project wordt een wetenschappelijke studie van de personele en organi-
satorische component van het Ministerie van Financien van Belgie ondernomen.
Daarbij wordt vooral ingegaan op die elementen die voor verbetering vatbaar
zijn. Er worden gegevens verzameld om inzicht te verwerven in de concrete
problemen van organisatie en beheer van het personeel en het werk. Het is de
bedoeling op basis daarvan elementen aan te dragen die het Ministerie van Finan-
cien toelaten een veranderingsproces op gang te brengen.

In dit onderzoek wordt personeelsmanagement gezien als een onderdeel van het
management van organisaties. Dit beleid kan bijdragen tot (a) efficiante en effec-
tieve sturing van de organisatie, en (b) permanente verandering. De studie van het
personeelsmanagement moet dan ook gesitueerd worden in het kader van het
totale organisatiebeleid. In recente literatuur wordt immers onderstreept dat de
verschillende componenten van de organisatie (strategie, structuren, systemen,
personeelskenmerken en -vaardigheden en cultuurkenmerken) in hun samenhang
moeten bestudeerd worden.

Deze studie omvat het DWTC-actie-onderzoek in de Administratie der Directe
Belastingen'. Het doel van dit actie-onderzoek was vooreerst een diagnose te
maken van knelpunten vertrekkende van de percepties van ambtenaren aan de
basis van de organisatie. Vervolgens werden in samenspraak met de organisa-
tietop acties en adviezen ontwikkeld om aan die knelpunten te werken.

1 MARTENS, H., VERMEYEN, 1., CORTHOUTS, F. & HENDER1CKX, E. 1994,
De Reus in beweging. Optinialisatie van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie in de
Adnzinistiatie der Directe Belastingen. Brussd. DWCT.
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Dit actie-onderzoek wordt in dit proefschrift voorafgegaan door een theoretisch
deel en gevolgd door een literatuurstudie over de geconstateerde knelpunten en
een tweede adviesdeel. Zo pogen we de twee verschillende perspectieven van dit
onderzoek te combineren. Vanuit het standpunt van het Ministerie van Financien
wordt een klassiek, wetenschappelijk onderzoek verwacht.
Wijzelf zien vanuit ons sociaal-constructionistisch standpunt een organisatie als
een gedeelde betekenis waarin organisatiediagnose en interventie in elkaar over-
vioeien en waarin het documenteren van het onderzoeks- en interventieproces
belangrijk is. Er wordt dus in dit proefschrift in dit actie-onderzoek gecommuni-
ceerd met twee werelden: enerzijds met ambtenaren uit het veld (vooral in deel II
en het eerste deel van deel iV) en anderzijds met de academische wereld (vooral
in deel I, III en tweede deel van deel IV).

In deel I geven we onze visie op organisaties, op wetenschappelijk onderzoek in
organisaties en beargumenteren  we onze keuze voor actie-onderzoek. We om-
schrijven het onderzoeksdoel en schetsen het verloop van de studie.

In deel II beschrijven we het DWTC-actie-onderzoek in de Administratie der
Directe Belastingen dat plaats  vond  van   1.3.92 tot 28.2.94. We proberen  het
levensecht karakter van het actie-onderzoek te behouden.  De aard van deze
rapportering is bepaald door de wensen van de klant die niet geYnteresseerd was
in academische beschouwingen. Vandaar dat proces- en metabeschouwingen
telkens in een kadertje toegevoegd worden.  In deze kadertjes beschrijven we hoe
het onderzoeksproces verloopt, hoe de verschillende partijen hun werkelijkheid
construeren, hoe wij als deel van de stuurgroep onze rol telkens opnieuw herdefi-
nieren. We combineren in deel 2 dus een inhoudelijke rapportage zoals de klant
die verwacht met een procesrapportage in kadertjes.  De meer theoretische studie
en kritische reflectie die ook terzelfdertijd plaatsvond, plaatsen we in deel III.
We sluiten deel II af met tussentijdse adviezen naar de klant.

Deel III is een reflexief. meer theoretisch en kritisch deel dat in de praktijk
samen met deel 11 plaatsvond. We starten met de voornaamste knelpunten in het
functioneren van de Belastingadministratie. We gaan na of via een literituurstu-
die hulp kan geboden worden om deze specifieke situaties, deze knelpunten te
begrijpen, te verklaren en/of aan te pakken.

In deel IV wordt vooreerst de actie- en adviesfase van het actie-onderzoek
vervolgd. De organisatie staat ondertussen niet stil. We proberen telkens samen
met de ambtenaren adviezen te genereren en te realiseren. Dit gebeurt in taak-
groepen, (ad hoc) werkgroepen en besprekingen.

-
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Vervolgens vatten we de inhoudelijke adviezen samen, die we in de loop van het
onderzoek, samen met de ambtenaren gegenereerd hebben.

Tot slot blikken we terug op het actie-onderzoek. Vertrekkende van onze sociaal-
constructionistische opvatting over organisatie, geven we weer wat we in de
opeenvolgende stappen van het onderzoek gedaan hebben in samenspraak met de
stuurgroep.  Welk de omslagpunten zijn geweest in de gedeelde betekenisgeving
en welke proceskenmerken die omslagen bevorderden. We eindigen met de
epiloog.

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de evolutie en de gebeurtenissen die
voor en tijdens dit onderzoek hebben plaatsgevonden in het Ministerie van Finan-
cian: de voorbereiding van de herstructurering, het uitstel van de herstructurering,
het plan-bis in oktober 1995 en de onderbreking van de uitvoering van de her-
structurering in juni  1996.  In  deel 2, hoofdstuk 2 wordt de onderzoekscontext,  de
Administraties van de Directe Belastingen en van de BTW binnen het Ministerie
van Financifn gesitueerd.



DEEL I: VISIE EN STANDPUNTBEPALING

In dit onderzoek over de Belgische belastingdienst is gekozen voor een actie-
onderzoek. Deze keuze is gebaseerd op onze visie op organisaties en op weten-
schappelijk onderzoek. In hoofdstuk 1 verduidelijken wij onze visie op organisa-
ties en op wetenschappelijk onderzoek in organisaties en in hoofdstuk 2
verantwoorden we onze keuze voor actie-onderzoek.

Hoofdstuk 1. Onze visie op wetenschappelijk
onderzoek in organisaties.

De wijze waarop wij naar organisaties kijken, wordt bepaald door onze vooron-
derstellingen over het wezen van mensen eli organisaties en de manier waarop
wij daarover kennis kunnen vergaren. Typisch voor deze vooronderstellingen is
dat wij er ons nauwelijks van bewust zijn. Het zijn onbewezen uitgangspunten
waarmee wij de werkelijkheid benaderen. Zulk geheel van niet ter discussie
staande onderling samenhangende veronderstellingen die door leden van een
wetenschappelijke gemeenschap gedeeld worden, noemen wij in navolging van
Kuhn een "paradigma" (1970,145),

We starten met het bestuderen van verschillende paradigma's over organisaties.

Burrell en Morgan (1979) hebben in hun baanbrekende analyse van de
organisatieliteratuur van  1950 tot 1975 aangetoond dat er sprake is van 4 paradig-
ma's.

In deze 4 paradigma's vinden we enerzijds de tweedeling terug omtrent de vraag
of organisaties objectief bestaan of alleen subjectief kenbaar zijn en anderzijds of
veranderingen in organisaties zich evolutionair dan wei revolutionair voltrekken
(Morgan, 1980, 6()7).

Bij een objectivistische opvatting van organisaties wordt aan een organisatie een
harde, concrete ontologische realiteit toegekend. Een realiteit die op zichzelf
bestaat, onafhankelijk van de wijze waarop ze gepercipieerd en bevestigd wordt
door mensen in hun activiteiten.  Het is een meetbare werkelijkheid.
De subjectivistische benadering gaat er vanuit dat de realiteit door sociale
verhoudingen gecreeerd en onderhouden wordt. Kennis van organisaties is
daarom alleen van binnenuit te verwerven, zoals zij in de hoofden van de mensen
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bestaat.

Deze objectivistisch-subjectivistische dimensie beschrijft de veronderstellingen
omtrent het doel van wetenschappelijk onderzoek. Vanuit een objectivistisch of
nomothetisch standpunt is liet doel van wetenschappelijk onderzoek het ontwik-
kelen van theorieen, die bestaan uit universeel geldende wetten die oorzakelijke
verbanden of interactie-effecten weergeven. Men zoekt feiten en oorzaken van
sociale fenomenen los van de subjectieve situatie van individuen. Men denkt in
termen van 'variabelen' en van interrelaties tussen die variabelen.
Vanuit het subjectivistisch standpunt is het begrijpen van een individu, situatie of
organisatie in zijn eigenheid het doel van wetenschap (Taylor & Bogdan, 1984,
2). Dit wordt ook het fenomenologisch, ideografisch of hermeneutetisch stand-
punt genoemd. Men onderzoekt hoe de wereld wordt ervaren. Wat mensen perci-
pieren als hun realiteit is belangrijk.

De objectivistische en subjectivistische benadering gekoppeld aan twee opvat-
tingen over veranderen van organisaties. nl. evolutionair of revolutionair geven
aanleiding tot 4 paradigma's over organisaties volgens Burrell en Morgan.

De objectivistische en evolutieve opvatting geeft aanleiding tot het functionalis-
tisch organisatieparadigma. Dit is het meest verspreid. Organisaties worden
gezien als buiten ons bestaande entiteiten waarin orde en stabiliteit overheerst en
verandering geleidelijk plaatsvindt.

De objectivistische en revolutionaire opvatting geeft aanleiding tot het radicaal-
structualistisch paradigma. Het marxistisch denken over organisaties is liier een
voorbeeld van. Organisaties zijn buiten ons bestaande entiteiten waar strijd en
conflict overheerst. Radicale verandering van onderdrukkende structuren wordt
als enige en noodzakelijke weg gezien om tot organisatieverandering te komen.

De subjectivistische en evolutieve opvatting leidt tot het interpretatieve paradig-
ma.  De organisatie wordt beschouwd als het resultaat van interactie en uitwisse-
ling van beelden die de betrokkenen hebben over organisaties. Iedere actor onder-
handelt over zijn "betekenis" van gebeurtenissen met andere actoren om zo tot
een min of meer gedeelde betekenis te komen.

De subjectivistische en revolutionaire opvatting leidt tot het radicaal-humanis-
tisch organisatieparadigma. Organisaties werken vervreemdend. Alleen door
individuen hun volledige keuzevrijheid terug te geven, kunnen zij hieraan ont-
snappen.

Naast deze vier organisatieparadigma's volgens Burrell en Morgan, onderschei-
den Bolman en Deal (1984) vanuit een ander standpunt ook 4 paradigma's om
naar organisaties te kijken: een structureel, een human resource, een politiek en
een symbolisch kader. Wanneer we de vorige indeling in objectivistisch en sub-
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jectivistisch aanhouden, kunnen we het structurele paradigma objectivistisch en
de 3 andere subjectivistisch noemen.

Vanuit het structureel paradigma ziet men een organisatie als een geheel van
regels en formele verhoudingen. Problemen rijzen als de structuur niet meer
aangepast is aan de situatie.

Vanuit het human-resource paradigina ziet men de organisatie als opgebouwd uit
mensen met gevoelens en behoeften en opvattingen. Problemen ontstaan wanneer
de mensen onvoldoende psychologische ruimte krijgen.

Vanuit het politieke paradigma kijkt men naar een organisatie als een machts- en
invloedsspel waardoor de schaarse middelen verdeeld en herverdeeld worden.
Organisatieproblemen ontstaan wanneer de macht te geconcentreerd of te ver-
spreid is.

Vanuit het symbolisch kader is een organisatie een geheel van waarden en visies
die door symbolische gedragingen zoals woorden, rituelen en ceremonies worden
uitgedrukt en uitgewisseld. Organisatieproblemen ontstaan doordat de waarden
onduidelijk geworden zijn en/of de rituelen en symbolen geen betekenis meer
hebben.

Al deze paradigma's leven naast elkaar. Ze zijn niet tot elkaar te herleiden omdat
het indelingen zijn die vanuit andere standpunten vertrekken en elkaar slechts
gedeeltelijk overlappen. Vanuit al deze paradigma's wordt aan wetenschappelijk
onderzoek en organisatieadvies gedaan. 'A paradigm consists of the researcher's
perception of what one should be doing and how one should be doing it. In other
words, what are the interesting research problems and which methodological
approach can be used to tackle them?' (Gummesson. 1995,15).
Onze vraag is dan niet meer welk paradigma, welke theorie over organisaties de
juiste en de beste is, maar meer welke gevolgen en betekenis een bepaalde wijze
van kijken naar een organisatie heeft. Als men een organisatie wil veranderen, is
het natuurlijk erg verschillend of men vertrekt vanuit een functionalistisch para-
digma waardoor men aan de organisatie een eigen bestaan toekent, waaraan van
buitenaf iets op een gestructureerde en logische wijze in stappen moet verbeterd
worden, dan weI of men vanuit een interpretatief paradigma het organisatiepro-
bleem ziet als een opgave waarbij de betrokkenen tot een gedeelde betekenis
komen. Zo gaat de aandacht meer naar het proces van organiseren dan naar de
organisatie. De aandacht verschuift van inhoudstheorieen over organisaties naar
procestheorieen.

Inhoudstheorieen beschrijven wat een organisatie is. Bij procestheorieen staat
centraal hoe een organisatietheorie wordt opgebouwd en hoe de betrokkenen
ermee werken. Procestheorieen reiken de organisatie een onderzoeksmethode,
een heuristiek aan, om de eigen situatie te bevragen en tot specifieke en
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organisatie-eigen actievoorstellen te komen.
Een van de meest bekende procestheorieen over organisaties is het sociaal-
constructionisme. Belangrijke pioniers van deze zienswijze zijn Weick (1979,
1995), Gergen (1982,1991) en Bouwen (1992,1994).  In het sociaal-constructio-
nisme is een organisatie geen "objectief' gegeven dat men kan vaststellen en dat
men. naarmate men meer verfijnde instrumenten ontwikkelt, steeds beter in kaart
kan brengen. Een organisatie wordt in deze benadering weI beschouwd als  een
"gedeelde betekenis" die ontstaat bij de betrokken partijen, nadat ze hun manier
van kijken naar het sociaal gebeuren onderling hebben getoetst en erover hebben
'onderhandeld' (Bouwen, 1992b, 33-51) of 'een gemeenschappelijk construct dat
ontstuat uit de ervaringen die haar leden met elkaar delen.  Zij is eerder een
intersubjeglief dan een objectief fenomeen' (de Moor,  1989,55). Een organisatie
is het resultaat van voortdurende gesprekken tussen alle betrokken partijen in die
organisatie. Deze gedeelde betekenis bepaalt wat op een gegeven ogenblik als
sociale realiteit beschouwd wordt. Een minimale gedeelde betekenis is nodig om
tot enige gemeenschappelijke actie te komen (Bouwen, 1992,38). Volgens het
sociaal-constructionisme zijn de verschillende betrokken partijen constant in
interactie en wordt de organisatie via deze interactie vorm gegeven. Dit impli-
ceert dat de betekenis van het begrip organisatie voortdurend in de maak is,
constant geconstrueerd wordt door de betrokkenen. Volgens Bouwen (1994,369)
vergemakkelijkt dit dynamische, multiperspectivistische en relationeel geori-
enteerde kader het denken iii termen van verandering en betrokkenheid van
diverse partijen.
Het sociaal-constructionisme geeft dus een zeer dynamische visie op het
organiserend gebeuren. Iedere organisatieopvatting kan hierin gesitueerd worden,
omdat het erom gaat hoe een dergelijke opvatting over een organisatie tot stand
komt, welke partij aan bod is, vanuit welk perspectief dit beeld getekend wordt
eli hoe de interactie tussen de partijen verloopt binnen het proces van betekenis-
creatie. De essentiele bouwstenen voor dit proces zijn de communicatie en de
kwaliteit van de communicatie. Organisatieleden gaan beelden uitwisselen en
werken aan een "gedeeld beeld" of een gedeelde betekenis voor de organisatie.Zo probeert Morgan bijvoorbeeld in zijn boek "Images of organizations" (1986)
de beschikbare verzameling beelden van organisaties te vergroten om verschil-
lende perspectieven naast elkaar te leren zetten. Morgan noemt dit: "diagnostic
reading". Zo stellen Srivasta & Cooperrider (1990) voor om via "appreciative co-
inquiry" van organisatieleden een gemeenschappelijk provocatief toekomstideaal
op te bouwen dat aanleiding geeft tot acties.

Het wetenschappelijk onderzoek verschilt uiteraard naargelang het paradigmavan waaruit men vertrekt. We belichten slechts enkele voorbeelden en lichten
daarna onze keuze toe.

Wetenschappelijk onderzoek dat de organisatie bestudeert als een "object" in denatuurkunde kiest logisch-positivistische methoden en instrumenten en gaat ervan
uit dat er, ook op het sociale vlak, een werkelijklieid bestaat buiten de mens.
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Gergen (1994. 175) noemt dit het exogene perspectief. in het exogene perspectief
bestaat het sociale in de vorm van structuren zoals er voorwerpen iii de natuur-
kunde bestaan. Het sociale is objectief kenbaur, verschillende waarnemers zullen
hetzelfde waarnemen, onafliankelijk van hun voorkeuren en persoonlijke erva-
ringen met het sociale.
Voor het wetenschappelijk onderzoek betekent dit dat hypothesen worden gefor-
muleerd die via observatie en statistisch onderzoek getoetst worden; dat modellen
van organisaties ontworpen worden.
Wetenschappelijk onderzoek of organisatieadvies vanuit bijvoorbeeld een functi-
onalistisch paradigma hanteert een expert- of ontwerpbenadering. Een organisa-
tieprobleem vraagt een logische aanpak zoals dat ook in de technische weten-
schappen het geval is. De juiste wijze van organiseren kan door experten ont-
worpen worden.

Vanuit het sociaal-constructionisme is de sociale realiteit en dus ook een organi-
satie geen "objectief' gegeven dat men kan vaststellen en dat men steeds beter in
kaart zal kunnen brengen naarmate men meer verfijnde instrumenten ontwikkelt.
De organisatie is wei het resuitaat van voortdurende gesprekken tussen alle
betrokken partijen in de organisatie.
Betekenissen zijn dus niet vooraf vastgelegd: de schepping van betekenis is het
basisproces van het organiseren. Organisatiediagnose en organisatie-interventie
vloeien in het sociaal-constructionisme volledig in elkaar over. Werken aan een
diagnose, tenminste wanneer men echt zoekt naar gemeenschappelijke visies,
impliceert onmiddellijk zich bewustworden van de mate van gelijkgerichtheid en
de consequenties hiervan.
Deze gedeelde betekenis wordt voortdurend opgebouwd en verbroken (Bouwen,
1992, 7()). Zowel organisatieleden als onderzoekers treden in voortdurende
onderhandeling met elkaar om te definieren wat precies de sociale realiteit is.
De organisatie is dan geen gegeven extern aan de observator.

In deze studie over optimalisatie van personeelsbeleid in het Ministerie van
Financien kiezen we ervoor om een organisatie te zien als een co-creatie, als iets
dat voortdurend in de maak is, waar de verschillende actoren voortdurend in
onderhandeling zijn over gedeelde betekenissen die het uitgangspunt vormen om
tot gemeenschappelijke actie te komen. Immers in dit onderzoek in het kader van
het Programma Publieke Economie (zie deel 2, hoofdstuk 1) is de beleidsrelevan-
tie. "de transfer van de onderzoeksresultaten naar de betrokken departementen
cruciaal" (Oproep tot voorstellen, p. 2).
We zagen deze actie-component, het zelf samen met de ambtenaaren werken aan
het implementeren van onze onderzoeksresultaten in het ministerie als een bij-
zondere opgave en uitdaging. We wilden absoluut vermijden het zoveelste niet
gebruikt onderzoeksrapport in de onderste lade van een bureel te worden. Organi-
satieontwikkelingen en actietheorieen worden op dit moment erg beheerst door
het constructionistisch standpunt en de meer appreciatieve toekomstgericlite
benadering. We kiezen voor deze meest recente denkstromingen over organisatie,
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voor dit sociaal-constructionistisch uitgangspunt, als kader voor onze studie.
We doen dit niet omdat dit het enige juiste is, weI zijn, volgens ons, vanuit dit
uitgangspunt de mogelijkheden om generatief te leren en om veranderingen in de
gewenste richting te bewerkstelligen het grootst.
Zo stellen Srivasta & Cooperrider (1990, 93) "the artful creation of positive
imagery on a collective basis may well be the most prolific activity that individu-
als and organizations can engage in if their aim is to help bring to fruition a
positive and human significant future."
Het sociaal-constructioliisine lijkt ons een generatieve theorie te zijn: "one that
unsettles common assumptions within the culture and thereby opens new vistas
for action" (Gergen, 1994,133). Als procestheorie reikt het sociaal-constructio-
nisme een onderzoeksmethode, een heuristiek aan aan de organisatie, om de
eigen situatie te bevragen eli tot specifieke aan de eigen organisatie aangepaste
actievoorstellen te komen.
Tegelijk biedt dit uitgangspunt een goede vertrekbasis om verschillende
belevingswijzen die bestaan bij de leden van een organisatie in kaart te brengen.
Het sociaal-constructionisme verklaart mede hoe ideeen en opvattingen bepalen
wat we zien eli interpreteren door het steunen op tradities en conventionele
structuren, die doorgegeven worden door groepen en via socio-historische con-
texten waartoe wij behoren (Srivasta, 1990, xvii).
We kiezen voor het sociaal-constructionisme omdat dit als postmoderne stroming
recht doet aan meervoudige perspectieven: "One might say that in the modernist
search for foundations there were many voices, each with its own account of
what is basic or essential. In effect, a pluralism of positions or orientations could
be located, none of which could justify its "truth" in the face of competitors"
(Gergen, 1990,168).
Vanuit het sociaal-constructionisme is er plaats voor de beleving van het duaal
ontologisch karakter van de organisatie. Voor heel wat actoren in de organisatiewordt "de organisatie" immers gezien en beleefd als een extern gegeven waaraan
zij niets kunnen veranderen. Juist deze wijdverspreide, algemeen aanvaarde kijk
op de organisatie maakt liaar stabiel volgens Gergen ( 1994,168).
Tegelijk is er ook plaats voor de beleving dat de organisatie door mensen ge-
maakt en veranderd wordt, voor de drie door ons als subjectivistisch geklasseerde
paradigma's van Bolman en Deal, nl. het human resource, het politieke en het
symbolische, die alle drie naast elkaar kunnen leven.

We kiezen er dus niet voor om als experten gegevenheden van de organisatiezoals structuur, systemen, omgangsvormen te bestuderen en voorstellen te doen
om die te veranderen.
We verkiezen om samen met de ambtenaren zicht te krijgen op liet geheel van
regels en procedures, op hun beelden of percepties over leidinggeven, interne
communicatie, arbeidsorganisatie enz. We kiezen er vervolgens voor om samen
met de actoren aan de organisatie aangepaste actievoorstellen te bespreken in
voortdurend contact en onderhandeling Vandaar dat we kiezen voor actie-onder-
zoek waarvan we betekenis en historiek zullen schetsen in het volgend hoofdstuk.



Hoofdstuk 2. Actie-onderzoek gesitueerd in het
geheel van het wetenschappelijk onderzoek

In de vorige paragraaf verduidelijkten we onze keuze voor een sociaal-constructi-
onistische visie op organisatie. In dit deel situeren we ons onderzoek als een
actie-onderzoek. een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek tussen andere
vormen van onderzoek.

2.1. DE KEUZE VO()R PRAKTIJKGEREHT (ADERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek wordt algemeen ingedeeld in theorie- en praktijk-
gericht onderzoek of in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.

.Fundamenteel onderzoek is gericht op het vergroten van de kennis van de wer-
kelijkheid, praktijkgericht onderzoek wil een bijdrage leveren in de vorm van
kennis en inzicht aan de oplossing van een praktisch probleem. Het gemeen-
schappelijke is belangrijker: in beide gevallen verzamelt de onderzoeker kennis
en informatie. Bij gedragswetenschappen en sociale wetenschappen handelt het
daarbij over het functioneren van mensen en allerlei groepen en organisaties. Bij
fundamenteel onderzoek is die kennis in eerste instantie bestemd voor de weten-
schap. Bij praktijkgericht onderzoek is er een praktisch probleem dat de aanlei-
ding vormt tot het doen van onderzoek" (Swanborn, 1987, 19).

Dit onderzoek is praktijkgericht. Het is verricht in het kader van een oproep tot
voorstellen voor beleidsrelevant onderzoek (project "Publieke economie") waar-
bij "de transfer van de onderzoeksresultaten naar het betrokken overheidsdeparte-
ment cruciaal is" (Oproep tot voorstellen, p. 2). Onderzoeksvoorstellen dienen
niet alleen wetenschappelijk van hoge kwaliteit te zijn. Ze worden ook geevalu-
eerd op hun relevantie voor het beleid (Oproep tot voorstellen, p. 3). De bedoe-
ling is: op basis van wetenschappelijk onderzoek beleidssuggesties aanbrengen.
Het praktisch probleem is daarbij: de effectiviteit en efficientie van de belas-
tingadministratie op het vlak van organisatie en personele inzet in het kader van
haar missie (onderzoeksvoorstel Corthouts - Hendrickx, p. 13 - zie ook deel 2,
hoofdstuk  1).

Van Strien (1986, 19) ziet de "regulatieve cyclus" als de eigen methodologische
grondfiguur van het probleemgericht praktijkdenken. Deze cyclus verloopt vol-
gens de fasen: probleemstelling - diagnose - plan - ingreep - evaluatie. Deze fasen
zijn soms onduidelijk te onderscheiden omdat ze in elkaar overvloeien. Ze wor-
den soms in een groot aantal regulatieve cycli na elkaar doorlopen.
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Het eigene van liet praktijkdenken vat Van Strien ( 1986,7) samen in drie punten:
(1) het denkproces draagt geen generaliserend maar een individualiserend karak-
ter; (2) het praktijkdenken is gericht op beslissingen, op veranderingen aanbreng-
en in de werkelijkheid en wordt daarom "regulatief' genoemd; (3) bij het doorlo-
pen van de "regulatieve cyclus" van het praktijkdenken en -handelen spelen
normatieve momenten een richtinggevende rol.
Dit regulatief denken vinden we zowel terug in het praktijkdenken van de advi-
seur of hulpverlener als bij het wetenschappelijk probleemoplossen volgens de
empirische cyclus.

Naast (1) de typische wetenschappelijk houding, de leergierige exploratie van
hoe de wereld in elkaar zit, geldt ook (2) dat de conclusies waartoe men komt
worden meegedeeld op een wijze die controle en kritiek mogelijk maakt en dat
(3) het gevondene dient te worden geplaatst in het conceptuele kader van reeds
door anderen aangedragen wetenschappelijke inzichten, zodat het kan worden
gerntegreerd in het aanwezige netwerk van theorievorming of eventueel tot her-
ziening daarvan kan bijdragen (Van Strien, 1986,25).

Waarin verschilt dan dit praktijkgericht wetenschappelijk denken van het
praktijkgericht, probleemoplossend denken zoals gebruikelijk in organisatie-
advies ?

Bij het theoriegericht wetenschappelijk onderzoek is de rolverdeling tussen
deskundige en leek duidelijk. Bij praktijkgericlit onderzoek zijn verschillende
rolopvattingen mogelijk (Van Strien, 1986.8 & 26).

Praktijkbeoefenaars kunnen hun rol opvatten als een gedistantieerd aanreiken van
informatie voornamelijk in diagnostische en veranderkundige zin. Ze beginnenmet (een) probleemverkennend(e) gesprek(ken), waarin het probleem van declient wordt omgezet in een onderzoeksvraag. Ze eindigen met het aanreiken van
op dit onderzoek gebaseerde uitspraken, die de client, op grond van eigen normen
kan gebruiken bij het eigen regulatief probleemoplossen.

In de meer deelnemende benadering doorloopt de adviseur samen met de betrok-
kene(n) de volledige cyclus en draagt aldus op een veel ingrijpender manier bijtot het (helpen) oplossen van de problemen.
Dit impliceert een vorm van "praten met" die verschilt van het "praten over"vanuit een gedistantieerd perspectief van toeschouwer die waarneemt en interpre-
teert.
"Praten met" is een gesprek in twee richtingen waarbij beurtelings geluisterd en
gesproken wordt.

Vanuit onze visie op organisaties en onze keuze voor het sociaul-constructionis-
me is het duidelijk dat we voor de meer deelnemende benadering van praktijk-gericht wetenschappelijk onderzoek kiezen. We willen tegelijk een bijdrage
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leveren aan de theorie en aan de praktijk. Daarom kiezen we voor een vorm van
actie-onderzoek die juist deze combinatie als specifiek kenmerk heeft. We willen
ons niet beperken tot advies en actie in deze ene organisatie maar we reflecteren
over onze conclusies en proberen die te veralgemenen en zo tot generieke kennis
te komen die geldig is voor deze soon sector of organisatie zonder te streven naar
het zoeken van algemene wetmatigheden.

Eerst wordt de historiek van het actie-onderzoek geschetst, daania gaan we dieper
in op de methodische kant met zijn implicaties.

2.2. ACTIE-()NDERZ()EK: HIST()RIEK EN METH()DIEK

De wortels van actie-onderzoek liggen enerzijds bij de pragmatist John Dewey
die stelt dat theorie geen doel op zich is en anderzijds bij de groepsdynamicus
Kurt Lewin die de participatie van direct betrokkenen als eerste voorwaarde voor
een geslaagd veranderingsproces ziet.

R. Rapoport schrijft: "Actie-onderzoek probeert zowel een bijdrage te leveren
aan wat mensen in een onmiddellijke problematische situatie praktisch bezig-
houdt als aan de doelstellingen van de sociale wetenschappen door samenwerking
binnen een wederzijds aanvaardbaar ethisch raamwerk (definitie van het R.
Rapoport in Clark, 1976, 35). Clark omschrijft actie-onderzoek als: "gericht op
het scheppen van organisatie-verandering en tegelijkertijd op het bestuderen van
het proces" (Clark.  1976.38) en "Actie-onderzoek  is een type toegepast sociaal
onderzoek dat van andere varieteiten verschilt door het direct betrokken zijn van
de onderzoekers in het actieproces" (Clark, 1976,36).

French en Bell (1995, 139) omschrijven actie-onderzoek tegelijk als een proces,
een iteratieve reeks van gebeurtenissen en activiteiten, en een model of paradig-
ma voor probleemaanpak. Ze definieren actie-onderzoek als: "the application of
the scientific method of fact-finding and experimentation to practical problems
requiring action ,solutions and involving the collaboration and cooperation of
scientists, practioners and laypersons."

De kernelementen van dit cyclisch of iteratief proces zijn doelgerichte data-
verzameling, feedback naar de clientgroep, data-bespreking en werken met de
clientgroep, actieplanning. actie en evaluatie. o.a. door dataverzameling. Deze
elementen vormen subcycli van telkens nieuwe cycli. De gewenste output van
actie-onderzoek is enerzijds oplossingen voor problemen en anderzijds een
bijdrage tot de wetenschappelijke kennis en theorie.
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Het is onderzoek met een doel, nl. de huidige en toekonistige actie te sturen En
met de typische samenwerking tussen individuen binnen het systeem "klanten"
genoemd en individuen buiten het systeem "onderzoekers of change agents"
genoemd.

Beide constituerende kenmerken van actie-onderzoek liggen ook aan de basis van
de vragen of problemen van actie-onderzoek.
Er zijn enerzijds vragen over de participatie, de mate "waarin" en "wie" van de
organisatiedeelnemers betrokken worden: alleen de top of iedereen?
Anderzijds zijn er vragen rond de waarde van de gegenereerde kennis: gaat het
over generaliseerbare. theoretische inzichten? 18 de kennis enkel beperkt tot dit
ene geval? Is het enkel proceskennis?  Of wat is typisch?

2.3. VRAC;EN ROND PARTICIPATIE

Verschillende vormen van actie-onderzoek verschillen juist door de nadruk die ze
leggen op 6dn van de resultaten: het oplossen van praktische problemen, de
bijdrage aan de theorie en de praktijk van de gedragswetenschappen of de betere
verstandhouding en het begrip tussen de wetenschappers, de praktijkinensen en
de leken,

Er worden ook verschillende types actie-onderzoek onderscheiden die heel wat
verschillende namen kregen. We bespreken eerst een drietal verschillende inde-
lingen en verduidelijken onze keuze in elk van de indelingen.

Zo spreekt men van experimenterend actie-onderzoek wanneer de nadruk ligt
op liet vergaren van wetenschappelijke kennis. Organisatie-ontwikkeling legt
eerder de nadruk op het oplossen van praktische probleemsituaties samen met de
praktijkbetrokkenen, minder op het genereren van theorie. Alhoewel er hier ook
een min of meer experimentele aanpak is, in die zin dat de succesvolle inter-
venties (hypothesen en acties) blijven deel uit maken van het organisatie-ontwik-
kelingsrepertorium en de niet of minder effectieve interventies niet of minder.

Morgan (1993, 303-31(}) vermeldt het onderscheid tussen action research,
action science en action learning. Action 1-esearch en action science leggen denadruk op het integreren van theorie en praktijk binnen een wetenschappelijk
raamwerk. Een rrijere vorn, van action resea,-ch legt meer nadruk op probleem-
oplossing en op actie dan op onderzoek en theorievorming en is dus vergelijkbaar
met bovengenoemde organisatieontwikkeling.
Action science heeft volgens Argyris (1985,5) als doel bruikbare, valide. beschrij-vingen van de wereld te geven dn aanwijzingen om die te veranderen. De belang-
rijkste eigenschappen van action science zijn volgens Argyris (1985, 4): (1)
empirisch weerlegbare stellingen die samen een theorie vormen, (2) kennis die
mensen in een actie-context kunnen gebruiken, en (3) altematieven voor de status
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quo die zowel belichten wat er bestaat, als aanwijzingen geven voor fundamente-
le veranderingen in het licht van waarden die de actoren vrij kiezen.
Morgan plaatst zijn variant: action learning tussen die vrijere vorm van action
research en action science. Hij is minder systematisch en wetenschappelijk dan
de meer experimentele benadering van action science van Argyris en heeft niet
als eerste bedoeling valide beschrijvingen van de wereld te geven. WeI is het zijn
bedoeling verslagen en verhalen over zijn interventies te tonen die generaliseer-
bare inzichten kunnen creeren, die een beter begrip van het interventieproces en
van belangrijke problemen van organisaties mogelijk maken. Morgan (1993,331)
omschrijft het doel van action learning als een onderzoek dat wordt uitgevoerd op
een manier die bij hemzelf en de clientgroep kennis probeert te genereren om de
betrokkenen een beter begrip van "hun" problemen te laten verwerven en door
hen passende acties te laten ontwikkelen.

William Foote Whyte (1991, 7) benadrukt het participatief karakter van actie-
"miderzoek". Participatory action research involves practitioners in the re-
search process from the initial design of the project through data gathering and
analysis to final conclusions and actions arising out of the research". Drie ken-
merken zijn typisch volgens Whyte voor participatory action research:
1.     het betrekken van sleutelinformanten als actieve participanten iii het on-

derzoek.
2. actieve participatie van praktijkmensen van zowel management als uitvoe-

renden in het beslissingsproces van onderzoek.
3.       het bekijken van organisatiegedrag vanuit een socio-technische systeemka-

der, d.w.z. het arbeidsmidden (de werkplaats) is niet enkel een sociaal
systeem. Werkgedrag is afhankelijk van de integratie van sociale en
technologische factoren. Om deze technologische aspecten voldoende te
kunnen integreren stelt hij voor deze praktijktechnologen als actieve parti-
cipanten te betrekken in het onderzoek.

Whyte maakt onderscheid tussen enerzijds actie-ondetz(,ek waarbij "senior
members" van de organisatie quasi volledige controle hebben zowel over de
definitie van het probleem als over de oplossingsvoorstellen. Er is dus samenwer-
king met de klant maar niet met alle rangen en niveaus van de organisatie.Anderzijds reserveert hij de term pal'ticipatoiy actic,n,-esearch enkel daar waar
de onderzoeker niet alleen verantwoordelijk is t.o.v. de top van de organisatie,
maar ook relaties en structuren ontwikkelt waardoor hij zich verantwoordt t.a.v.
de lagere niveaus bijvoorbeeld door samenwerking met vakbonden. Dit wil ook
zeggen dat organisatiemedewerkers van de verschillende niveaus meewerken aan
het projectontwerp, het onderzoeksontwerp en het onderzoeksverslag.Dit "participatief aspect" is volgens de definitie van Whyte dus geen noodzakelijkelement bij actie-onderzoek.
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Whyte benadrukt dus de participatie van de minder-machtigen. Dit was ook een
belangrijk element in het meer marxistisch gernspireerd actie-onderzoek in de
jaren zeventig waarin men duidelijk partij koos voor achtergebleven groepen en
emancipatorisch wilde werken. We denken hierbij aan de Westduitse traditie met
Moser en Habermas die via de "Herrschaftsfreie Kommunikation" willen werken
aan de fundamentele democratisering van de samenleving. Ook het Nederiands
en Frans actie-onderzoek van de jaren zeventig vertrekt vanuit dit emancipa-
tiedenken.
Naar aanleiding van dit emancipatorisch actie-onderzoek werden toen heel wat
vragen gesteld rond de zogezegde objectiviteit en onpartijdigheid van de weten-
schap die op dat ogenblik nog meer positivistisch. objectivistisch was.

Wij willen ons onderzoek situeren bitinen de driedeling die Morgan maakt:
action research, action science en action learning. Wij kiezen voor action re-
search, voor het integreren van theorie en praktijk binnen een wetenschappelijk
raamwerk. We leggen evenveel nadruk op theorie als op praktijk. We kiezen niet
voor de vrije vorm van action-research die meer nadruk legt op probleemoplos-
sing en op actie dan op onderzoek en theorie-vorming, noch voor action science
(zie hoger).

We kiezen voor actie-onderzoek, maar niet voor "participatory action research"
zoals Whyte dat definieert. We kiezen niet primair voor emancipatorische actie
en voor de onderliggende groep in de organisatie. Wij werken met het senior
management van de organisatie samen. We bepalen samen met lien de probleem-
definitie en het verloop van het onderzoek en rapporteren en sturen bij, samen
met lien.

Wij kiezen voor een vorm van actie-onderzoek die de organisatie in zijn geheelen in zijn verschillende geledingen wil onderzoeken. We kiezen er ook duidelijkvoor om de ervaring en zienswijze van de basis te onderzoeken en deze te
rapporteren aan de top. We kiezen voor het sociaal-constructionistisch standpunt
waardoor we met topverantwoordelijken in de stuurgroep onderhandelen over
gedeelde betekenissen.

2.4. VRAGEN R()ND WAARDE VAN DE (;E(;ENEREERDE KENNIS

Het tweede kenmerk van actie-onderzoek - dat tegelijk ook het tweede twistpunt
inhoudt - is de vraag rond de waarde van de gegenereerde kennis. Is dit kennis
die enkel geldig is voor deze organisatie? Levert dit generaliseerbare theoretische
inzichten?  Gaat het om inhoudelijke theoretische inzichten of om veralgemeen-
bare proceskennis?
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In dit actie-onderzoek bestuderen we Edn organisatie, nl. de Administratie der
Directe Belastingen en BTW binnen het Ministerie van Financien. In deze ene
organisatie bestuderen we de invloed van het personeelsbeleid en de organisatie
op de effectiviteit en de efficientie van de organisatie.

We proberen samen met de medewerkers in de organisatie concrete veranderings-
voorstellen uit te werken om via de arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid
effectiever en efficienter te werken. We doen dit vanuit een constructionistische
visie, vanuit het samen opbouwen van gedeelde betekenissen. Het gaat hier om
46an action-should-follow-research mode of thinking" (French & Bell, 1995,152).
Anderzijds worden deze concrete acties opgevolgd zodat we kennis en theorie
kunnen ontwikkelen over de effecten van verschillende acties dus -a research-
should-follow-action mode of thinking" (French & Bell,  1995, 152). Actie-onder-
zoek over reeele problemen biedt een unieke gelegenheid, zowel aan de weten-
schappelijk onderzoeker als aan de organisatiemedewerkers, om concrete proble-
men aan te pakken, theorievorming en empirische validatie van theorie mogelijk
te maken.

De kennis en de inzicliten die we sannen met de medewerkers opbouwen is niet
representatief voor een grotere populatie bijvoorbeeld voor "DE" overheidsinstel-
lingen, zelfs niet voor "DE" ministeries. De bedoeling is niet onderzoeksresulta-
ten te veralgemenen van een steekproef tot een populatie zoals dit in een positi-
vistische wetenschapsopvatting gebruikelijk is.

Het is weI onze bedoeling via dit actie-onderzoek in deze ene organisatie bij te
dragen tot wetenschappelijke kennis op volgende 3 wijzen:

(1)    We gebruiken, toetsen en reflecteren verder over de methodologische en
meta-theoretische problemen die verband houden met actie-onderzoek.
Wij reflecteren en vergelijken wat "meesters in dit vak" over hun werkwij-
zen, methoden en problemen rapporteren en hoe wij dat zelf ervaren. We
onderzoeken wat nieuw of anders is aan actie-onderzoek vanuit constructi-
onistische visie. Hierover formuleren we onze conclusies.

(2)    We ontwikkelen een locale theorie over de specifieke probleemoplossing
in dit concrete geval. Deze nieuwe theorie ontstaat doordat insiders in de
organisatie hun betekenissen delen met outsiders, met onderzoekers. Insi-
ders en outsiders vertrekken elk vanuit hun specifiek referentiekader. De
rijkdom en de kwaliteit van de ontworpen locale theorie hangt af van de
kwaliteit van de dialoog tussen insiders en outsiders, die resulteert in een
derde referentiekader. een theorie die wij gezamelijk ontwerpen.
Insiders zijn experten in de specifieke kenmerken van de locale situatie
maar deze kennis is individueel, niet systematisch, en niet expliciet. Insi-
ders zijn hoofdzakelijk gericht op inhoudelijke en praktische problemen.
Onderzoekers zijn getraind in de onderzoekstheorie en algemene
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organisatie-theoretische kennis. Ze zijn gericht op het herkennen van
patronen om praktische problemen op te lossen en theoretisch generali-
seerbare kennis te creeren. Door samen te communiceren over deze ver-
schillende referentiekaders, ze met elkaar te vergelijken en samen te zoe-
ken naar uitwegen in deze situatie, bouwt men samen een derde referentie-
kader op. een nieuwe theorie als antwoord op dit praktisch probleem.

(3)    Door het nauwkeurig beschrijven en reflecteren op het actie-onderzoek in
deze organisatie te overstijgen en te konien tot meer algemene, meer gene-
rieke kennis. Door veralgemening op basis van verschillende case-studies
kan eventueeel meer algemene theorie ontworpen worden. Deze case-
study kan 66n van de uitgangspunten zijn van zo'n meer algemene tlieorie-
vorming. Dit is niet de enige mogelijke wijze van algemene theorievor-
ming. ook niet de beste - wei is het ook 66n van de mogelijklieid.

2.5. CONCLUSIE

We kiezen om deze organisatie te bestuderen vanuit een sociaal-constructionisti-
sche visie. We gebruiken actie-onderzoek als middel om een bijdrage te leveren
zowel aan de praktijk als aan de theorie.

We kiezen dus niet voor wetenschappelijk onderzoek dat een organisatie bestu-
deert als een "object" vanuit een exogeen perspectief waarbij men ervan uitgaatdat het sociale objectief kenbaar is, dat verschillende waarnemers hetzelfde
zullen waarnemen, onafliankelijk van hun voorkeuren en persoonlijke ervaringen
met het sociale en dat dit bestuderen gebeurt met logisch-positivistische metho-
den en instrumenten.

We verkiezen een organisatie te zien als het resultaat van voortdurende gesprek-
ken tussen alle betrokken partijen in de organisatie. De schepping van betekenis
is het basisproces van het organiseren. Organisatiediagnose en organisatie-inter-ventie vloeien in het sociaal-constructionisme volledig in elkaar over. Werken
aan een diagnose, zoeken naar gemeenschappelijke visies, impliceert een voort-
durend opgebouwen en verbreken van gedeelde betekenis. Zowel organisatiele-den als onderzoekers treden in voortdurende onderhandeling met elkaar om te
definieren wat precies de sociale realiteit is.

We kiezen voor een praktijkgericht onderzoek, een actie-onderzoek dat
tegelijkertijd gericht  is  op het scheppen van organisatieverandering  en  op  hetbestuderen van het proces dn met de typisclie samenwerking tussen individuen
binnen het systeem, "klatiten" genoemd, en individuen buiten het systeem, "on-derzoekers" genoemd.
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Dit impliceert dat we van bij de autivang vragen een stuurgroep te installeren met
verantwoordelijken vanuit de organisatie en de onderzoekers. Deze stuurgroep
neemt dan gezamelijk beslissingen over het onderzoeksdoel, -planning, -rapporte-
ring en verder implementeren van de onderzoeksresultaten. Dit impliceert ook dat
er bij de start van het onderzoek geen gedetailleerd totaalontwerp voorhanden
was, omdat ervoor gekozen is de stappen niet vooraf te programmeren maar te
laten groeien in samenspraak.



DEEL II: HET ACTIE-ONDERZOEK

In dit tweede deel beschrijven we het DWTC-actie-onderzoek in de Administratie
der Directe Belastingen. Het vormt een onderdeel van dit proefschrift en is na-
dien verder uitgediept en voortgezet. We behandelen in hoofdstuk I de onder-
zoekscontext, het DWTC-programma Publieke Economie, het onderzoeksdoel en
geven een overzicht van het onderzoeksverloop. In hoofdstuk II beschrijven we
het Ministerie van Financien. Hoofdstukken HI, IV en V bevatten het verslag van
respectievelijk de verkenningsfase, de uitdiepingsfase en de adviesfase.

We proberen het levensecht karakter van het actie-onderzoek te behouden. De
aard van deze rapportering is bepaald door de wensen van de klant die geYnte-
resseerd was in praktisch toepasbare onderzoeksgegevens en niet zozeer in
academische beschouwingen. Vandaar dat de inhoudelijke rapportering zoals
die naar de klant gebeurt de gewone tekst vormt. De beschrijving van het
procesverloop en de wetenschappelijke metabeschouwingen zijn telkens per
onder-deel in kadertjes geplaatst. Zo combineren we de twee perspectieven:
het meer inhoudelijke, meer pragmatische voor de klant: het Ministerie van
Financien en het meer reflecterende en procesmatige dat uitgebreider gedocu-
menteerd wordt voor dit proefschrift. Het procesverslag is gebaseerd op vol-
gende bronnen: participerende observater, voorbereidingen en verslagen van
vergaderingen van de stuurgroep en van samenkomsten van twee of meer
onderzoekers, tussentijdse onderzoeksnota's, uitgebreide persoonlijke nota's en
herinneringen. Het procesverloop wordt beschreven door de onderzoekster die
deze beschrijving aangevuld en gecheckt heeft in aparte gesprekken met 5
personen: de andere onderzoekster, 66n van de promotoren tevens stuur-
groeplid, en de Heer Van Vreckem, voorzitter van de stuurgroep en twee
ambtenaren - ook leden van de stuurgroep. Deze gesprekken leverden enkele
aanvulling en weinig nieuwe gegevens op.  Waar er verschillende visies be-
stonden wordt dit gerapporteerd.
De meer theoretische studie van de verschillende topics en de kritische reflec-
tie die ook tijdens het onderzoeksverloop plaatsvinden, worden beschreven in
deel IH.



Hoofdstuk 1. Onderzoekscontext, contracting, doel
en verloop

1.1. ONDERZOEKSCONTEXT

Deze studie handelt over een actie-onderzoek betreffende de optimalisering van
het personeelsbeleid in een overheidsdienst. Het werd gefinancierd door de
Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegen-
heden (DWTC)' in het kader van het programma Publieke Economie, deelthema
Fiscaliteit.
Het wetenschapsbeleid van de regering duidt de probleemvelden aan waarvan de
opheldering bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit van het leven of tot de
inschakeling van het wetenschapsbeleid in het sociaal-economisch veld. In con-
creto vindt dit wetenschapsbeleid zijn uitdrukking in programma's die over
verschillende jaren lopen en wetenschappers van hoog niveau organiseren rond
relevante thema's. De uitvoering van het wetenschapsbeleid van de regering is de
essentiele opdracht van DPWB (DPWB, 1993, iii).
Binnen- en buitenlandse politieke en economische veranderingen maken een
grondige, herziene aanpak nodig van de drie grote geldstromen die door de over-
heid worden gecreeerd, met name in de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de
gezondheidseconomie (DWTC, 1991, iv). Het programma Publieke Economie
van de Diensten van de Eerste Minister voor Programmatie van het Wetenschaps-
beleid (DPWB) van Belgie wordt goedgekeurd in de lente van 1991. De oproep
tot voorstellen gebeurt  in de periode 1991-1992. Het onderzoek zal  tot  1996
duren. Het totale budget van het programma Publieke Economie met zijn drie
grote onderdelen bedraagt 230 miljoen BF over 4 jaar en wordt verdeeld over 30
onderzoeksploegen. Het programma heeft tot doel onderzoek te verrichten naar
drie grote geldstromen die door de overheid op gang worden gebracht, te weten
de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de gezondheidseconomie. Voor elk van
deze drie onderdelen worden 3 delen voorzien, nl. een steunpunt, het opstellen
van modellen en de onderzoeksprojecten. De bedoeling is dat elk steunpunt de
bestaande statistieken en andere basisinformatie verzamelt, harmoniseert, in een
coherente structuur integreert en ze dan ter beschikking stelt van de onderzoe-
kers. Het opstellen van modellen betreft de ontwikkeling van een econometrisch
model op korte termijn (Modtrim) en de verbetering van de modellen op lange en
middellange termijn (Maltese en Hermes) van het Planbureau. De bedoeling is
betrouwbare prognoses verschaffen over de gevolgen op budgettair, economisch

' Tijdens dit onderzoek gebeurde een naamsverandering. DPWB werd DWTC of de
"Diensten van de eerste Minister voor de Programmatie van het
Wetenschapsbeleid" veranderden in "Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
Technische en Culturele Aangelegenheden".
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en sociaal vlak van politieke beslissingen. De onderzoeksprojecten zijn achter-
grondstudies en studies inzake prioritaire beleidskeuzen.
De steunpunten en de modelontwikkeling lopen over een periode van 4 jaar, de
21 beleids- en achtergrondstudies (waarvan 7 over fiscaliteit) lopen over 2 jaar.
De onderzoeksthema's over fiscaliteit zijn (1) efficientie en effectiviteit van de
belastingadministratie; (2) fiscaliteit. parafiscaliteit en werking van de arbeids-
markt in Belgie; (3) fiscale stimuli, opbouw van bedrijfsfinancien en overheidsfi-
nancien; en (5) weerslag op de fiscaliteit van het gedrag van individu's. Dit
onderzoek kadert in het eerste thema: efficientie en effectiviteit van de belasting-
administratie.
Het  start  met een oproep tot onderzoeksvoorstellen in september 19912. Hierin
wordt benadrukt dat de voorstellen niet alleen van hoge wetenschappelijke kwali-
teit dienen te zijn. maar ook relevant en ondersteunend voor het beleid.
Op 23.12.1991 keurt de Ministerraad het opstarten van het onderzoek goed. De
Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegen-
heden (DWTC) zorgen voor de afhandeling en opvolging van het onderzoekscon-
tract3. Hierin wordt de probleemstelling voor het onderzoek als volgt geformu-
leerd:

1. "Hoe kunnen het personeelsmanagement en de arbeidsorganisatie in het
Departement van Financien gekarakteriseerd worden?

2. Welke zijn de belangrijkste problemen (op het viak van efficientie en effec-
tiviteit) waarmee het departement wordt geconfronteerd?

3. In hoeverre en hoe kunnen deze problemen verklaard worden uit de wijze
waarop het personeelsbeleid vorm is gegeven en/of uit de wijze waarop de
arbeidsorganisatie is uitgebouwd? Welke (personele en organisatorische)
determinanten verklaren het huidig efficientie-, effectiviteits- en legitimiteits-
niveau?

4. Welke ingrepen in personeelsbeleid en arbeidsorganisatie zijn vereist om
efficienter en effectiever te functioneren? Op welk niveau situeren die zich?
Welke personele en organisatorische kenmerken remmen de innovatieve kracht
van de organisatie af?"

1.2. CONTRACTING EN DOEL

Het onderzoek wordt van maart 1992 tot maart 1994 uitgevoerd door Hilda
Martens (L.U.C.) en Ingeborg Vermeyen (Ruca) en begeleid door Prof. dr. F.
Corthouts (L.U.C.) en Prof. dr. E. Henderickx (Ruca). Het wordt afgesloten met
een onderzoeksrapport: "De Reus in beweging. Optimalisatie van personeelsbe-

2   Diensten van de Eerste Minister, DWTC, Programma "Publieke Economie",
Oproep tot voorste//en, 20.09.91. p. 2 & 3.

3 Onderzoekscontract PE/08/004 in het kader van het Programma "Publieke Econo-
mie".
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leid en arbeidsorganisatie in de Administratie der Directe Belastingen".

Deze dissertatie is een vervolg op en een verdere verwerking en verdieping van
die delen van dit DWTC-project waarvoor H. Martens hoofdverantwoordelijk-
heid droeg, nl. de delen over personeelsbeleid.

We kiezen ervoor om een organisatie te zien als iets dat voortdurend in de
maak is, waar de verschillende actoren voortdurend in onderhandeling zijn
over gedeelde betekenissen die het uitgangspunt vormen om tot gemeenschap-
pelijke actie te komen (zie deel 1). We proberen meer zicht te krijgen op de
band tussen wetenschappelijke analyse en beleidsvertaling en meer helder-
heid te krijgen over hoe onderzoek en actie elkaar kunnen bevruchten.

Vanaf het begin van het DWTC-project is door ons duidelijk gekozen voor een
aanpak waarin het onderzoek zou opgezet worden samen met verantwoordelijken
vanuit het Ministerie. Daartoe is contact gezocht met de topverantwoordelijke
van het Ministerie van Financien, de Secretaris-Generaal die zelf verdere bespre-
king voerde met de Minister van Financien. Daardoor is er bij de start geen
gedetailleerd inhoudelijk plan, noch gedetailleerde onderzoeksfasering voorhan-
den.

Contracting bij de Top van Financien

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Financien, is niet erg gelukkig met
deze ongevraagde en onaangekondigde onderzoekers. Alhoewel er vertegenwoor-
digers van Financien betrokken waren in de besluitvorming over deze onder-
zoeksprojecten, is de top niet geYnformeerd. We vertrekken dus duidelijk in een
sfeer   van   ongenode   gaste,14. De beide promotoren leggen hun onderzoeksop-
dracht en programma voor aan de Secretaris-generaal, die dit voorlegt aan de
Minister van Financien en nadien naar de promotoren schrijft dat de studie
slechts kan doorgaan onder bepaalde voorwaarden van confidentialiteit en mini-
male medewerking van de ambtenaren.

Bij dit eerste contact tussen de Secretaris-generaal en de promotoren worden een
hele reeks vroegere studies, nota's en documenten ter beschikking gesteld van het
onderzoek

Ondertussen starten beide onderzoekers (maart, april 1992) en nemen de publica-
ties van Financien en publicaties rond organisatie-effectiviteit en -efficientie,
personeelsbeleid, veranderingsmanagement, overheidsdiensten enz. door. Binnen
de onderzoeksgroep (promotoren en onderzoekers) is de uitdaging 'Een onder-
zoek te doen waarvan de voorstellen ook gebruikt en uitgevoerd zullen worden in

4  Oor vollediger beschrijving en preciesere informatie hierover verwijzen we naar
de  bijlage  7 punt  1.
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het Ministerie'.  De gedeelde bekommernis bij de onderzoekers en de promotoren
is, hoe slagen wij erin onze klant tot mede-eigenaar van het onderzoeksopzet en -
ve,-loop te maken?
Als voorbereiding op de onderhandelingen met de Financientop analyseren we
welke de voorwaarden zijn van onze opdraclitgevers. D.P.W.B.; van onze klant.
het Ministerie van Financien; van onszelf als leverancier van dit onderzoek en
van het product: het onderzoeksopzet en -verloop.
Studiewerk en interviews met bevoorrechte getuigen uit het eigen netwerk binnen
de overheidswereld resulteren in een aantal ideeen om medewerking van Financi-
en te verkrijgen en te vergemakkelijken (intern verslag gesprekken 2.4.1992):

Wij willen het onderzoeksopzet- en verloop zo sterk mogelijk laten aansluiten bij
de wensen van het Ministerie van Financien om hen alzo mede-eigenaar ervan te
laten worden. Onze beperkingen zijn de (zeer ruime) begrenzing van het met
DPWB ondertekend contract en onze eigen wensen niet enkel als onderzoeksrap-
port in de schuif te belanden.Wij wiillen, in samenspraak met onze klant, prak-
tisch germplementeerde onderzoeksadviezen genereren gericht op organisatie-
ontwikkeling.
Daarom bereiden we verschillende mogelijke afbakeningen van het onderzoeks-
veld als keuzemogelijkheden voor, met telkens wat uitleg. Bijvoorbeeld: als zeer
problematisch ervaren diensten of entiteiten; of, goed functionerende diensten die
als voorbeeld kunnen gesteld worden; of, beperking tot 66n administratie bijv. die
der Directe Belastingen omdat die groot en relevant is, omdat er pas een nieuwe
Directeur-generaal benoemd is die misschien geinteresseerd is in gegevens over
zijn administratie verzameld door derden; of, vervolgacties op vorige initiatieven
(Logos, CMC, Radioscopie), of kleine pilootexperimenten in afgebakende dien-
sten: of, vergelijking van goed en minder goed functionerende diensten, enz. (cfr.
interne voorbereidingsnota voor gesprek van 23/4/92).

De tweede vergadering met de Secretaris-generaal, zijn naaste medewerker en de
onderzoeksgroep, start in dezelfde sfeer \,an liclite wrevel en het gevoel van
Bilge,lode gasten.

Door het au se/ietir nemen van de bezwaren en het herhaaldelijk benadi ukken
van de geboden mogelijkheid om 2 onderzoekers gedurende 2 jaar voor henzelf
bruikbaar en gewenst onderzoek te laten doen, verandert de sfeer. De beide
topambtenaren leggen eerst de beperkingen en moeilijkheden van het Ministerie
van Financien uit. Door te blijven vragen: hoe kunnen we ondanks die belemme-
rende factoren. jullie  als  top behulpzaam zijn om lets uitte zoeken dat jullie de
moeite waard vinden om te gebruiken en te implementeren, verandert de sfeer en
beginnen de beide topambtenaren mogelijke onderzoeksvoorstellen te genereren

5       In bijlage 7 vindt u hierover meer preciese informatie in punt 2.
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die genoteerd worden door de onderzoeksploeg en die verder zullen bestudeerd
en eventueel uitgewerkt worden.

Hun weerstanden en beelden verwoorden ze zelf o.m. als volgt6:
- Externen laten kijken en betrekken in management van het ministerie is heel
gevaarlijk.De externen kennen onvoldoende alle beperkingen van Financien en
onze mensen vertellen heel graag alle in omloop zijnde negatieve verhalen en al
hun frustraties. En als die externen daarmee dan naar de pers lopen....
- Onderzoekers van universiteiten doen dikwijls alleen onderzoek om zelf in de
onderzoekswereld te kunnen schitteren.
- We moeten onze leidinggevenden meer tot manager maken, maar dat is niet
gemakkelijk  bij de overheid, door al onze beperkingen.
-  Wij weten heel goed door vorige onderzoeken waar oorzaken en remmende
factoren liggen van minder goed functioneren. Onze vraag is: Hoe kunnen we
onze hervormingen beter doorvoeren op het terrein zonder te grote weerstand op
te roepen .
- Als men in de buitendiensten weet dat we iets bestuderen, iets willen verande-
ren, zijn ze op het terrein zodanig zenuwachtig dat ze dat plan al willen hebben
nog voor het gemaakt is.

Ook de onderzoeksploeg stelt haar alternatieven, uitgangspunten en randvoor-
waarden voor en probeert in een voorlopig voorstel zowel de eigen wensen en
belangen als die van de top- ambtenaren te verenigen. Wij stellen dus voor steun
te bieden aan de topambtenaren door het verzamelen van gegevens, zodat ze met
meer overtuigingskracht hun beleid kunnen waarmaken zowel naar boven, naar
de minister als in hun eigen organisatie, naar hun achterban. Om dat te doen
willen wij ons concentreren op de spanning tussen percepties over de huidige
organisatie en de gewenste of ideale waarbij we ons toespitsen niet op de structu-
rele kanten van de organisatie maar op de HRM-kant, op de menskant, op de
proceskant. Om dit te realiseren willen wij een stuurgroep installeren van top-
verantwoordelijken en onderzoekers die samen stap voor stap beslissen wat er
gedaan zal worden, waaraan het rei-loop en de onde,zoeks, esultaten zullen
gerapporteerd worden en die dan bijsturen en verder bes/issen o.a. tot implemen-
tatie.

Er wordt besloten tot een volgende vergadering. De topambtenaren zullen onder-
tussen intern de mogelijkheden van medewerking aan onderzoek bekijken en de
onderzoekers zullen de voorgestelde alternatieven uitwerken en hun haalbaarheid
voor onderzoek nagaan.

6 Meer details vindt u in bijlage 7 onder punt 3.
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Op  de volgende vergadering   van   11   mei 1992 blijkt de financientop,  de  pas
aangestelde Directeur-generaal van de Administratie der Directe Belastingen
geYnteresseerd en bereid bevonden om mee te werken. Er wordt van gedachten
gewisseld over verschillende mogelijke onderzoeksvragen en -opzetten en geko-zen voor ondersteuning om het management van de Directe Belastingen op de
verschillende niveau's te versterken. Er zal onderzocht worden wat de gewenste
en de huidige situatie en kwalificatie zijn. Als methode stelt de onderzoeksgroepvoor te starten met interviews in een beperkt aantal diensten die gekozen worden
ofwel met het oog op representativiteit ofwel als voorbeelden van goed en slecht
functionerende diensten. De concrete uitwerking zal gebeuren door een stuur-
groep 0.1.v. de Directeur-generaal van de Administratie der Directe Belastingen,
zijn topambtenaren en de onderzoekers.
Op deze vergadering verwoordt de Secretaris-generaal nog volgende voorwaar-
den, die wij alle positief beantwoorden. Interviews zullen gebeuren op basis van
vooraf door de stuurgroep goed te keuren vragenlijsten. Diensten zullen gekozen
worden in samenspraak met de stuurgroep en ook de diensten van het hoofdbe-
stuur zullen bevraagd worden. Er zal iemand vanuit de centrale top in de stuur-
groep zetelen, iemand die dus niet van de Administratie der Directe Belastingen
is en die de Secretaris-generaal, als linking pin, op de hoogte zal houden. groep
zetelen, iemand die dus niet van de Administratie der Directe Belastingen is en
die de Secretaris-generaal, als linking pin. op de hoogte zal houden.

Het  doel   van het onderzoek wordt  in  mei   1992  met de Secretaris-Generaal  en
vervolgens   met de stuurgroep als volgt omschreven:   " Dit onderzoek wenst
ondersteuning te bieden aan de verantwoordelijken van het Ministerie van
FinanciEn op het vlak van de elTectiviteit en ellicientie via het personeelsbe-
leid. Hierbij zal rekening gehouden worden met beperkingen (de contraintes)
waarmee het Ministerie van Financien als openbare dienst geconfronteerdwordt. Het onderzoek dient suggesties te geven om binnen het Ministerie
bepaaide initiatieven te ontwikkelen."

Op   de volgende vergadering   op   20   mei   1992 met Directeur-Generaal   van   de
Administratie der Directe Belastingen heeft deze, de volgens hem noodzakelijkemedewerkers voor de stuurgroep uitgenodigd zodat dadelijk kan overgegaanworden tot de installatie van de stuurgroep en de eerste praktische besprekingen.
De andere leden van de stuurgroep zijn de Inspecteur-Generaal van de Vorming,de twee hoofden van de afdeling Personeelszaken (Nederlands- en Franstalig),
twee informatici (met het oog op gegevensverstrekking) en de onderzoeksploeg
bestaande uit de twee promotoren en de twee onderzoekers. De Inspecteur-
Generaal van de Vorming verzorgt de communicatie naar de Secretaris-Generaal.



29

Contracting in de Administratie der Directe Belastingen

De sfeer is gans anders dan ervoor. De pas aangestelde Directeur-generaal van de
Administratie der Directe Belastingen is duidelijk bereid tot samenwerking. Hij
lijkt opportuniteiten te zien in het onderzoeksaanbod en dat maakt dat we vanaf
dat moment een duidelijke gesprekspartner-opdrachtgever hebben. Na de kennis-
making en de inteidende beschouwingen herhalen de onderzoekers hun uitgangs-
punten: een voor de klant praktisch bruikbaar onderzoek opzetten dat tot imple-
mentatie van onderzoeksadviezen zou leiden in samenspraak met de stuurgroep.
"Als we zo'n onderzoeksmogelijkheid toegeschoven krijgen proberen we die
maximaal te benutten. We zouden dat zelf moeten kunnen doen maar als we dat
zelf vragen krijgen we dat niet. Jullie kwamen op het juiste moment.   Wij had-
den plannen en zo kregen we de mogelijkheid die wetenschappelijk te toetsen en
te onderbouwen.  Wij zijn en waren gernteresseerd in wat bij de basis leeft en wat
zij wenst. welk hun suggesties zijn" aldus de Directeur-genemal van de Admini-
stratie der Directe Belastingen. Hij stelt dadelijk dat voor de interne aanvaard-
baarheid van het onderzoek het noodzakelijk is dat zowel Franstalige, tweetalige
als Nederlandstalige diensten bevraagd worden. Onderzoekers antwoorden dat dit
mogelijk is.
Edn van de stuurgroepleden vraagt zich bij het begin, onuitgesproken (!) af,
waarom zo'n onderzoeksprogramma's niet door een duo van een Nederlands- dn
Franstalige universiteit gebeurt.
De onderzoeksvragen en -opzet worden in grote lijnen besproken. Ambtenaren
vragen de mening over het interne bedrijfsblad Fininfo en de TV-uitzendingen
van financi8n ook te bevragen. Er wordt afgesproken dat de twee onderzoekers
met de verschillende stuurgroepleden contact zullen nemen om de checklist voor
de interviews aan te vullen en aan te passen. De situatie en problemen van bui-
tendiensten wordt open besproken.

Er heerst onder de impuls \,an de stuurgroeproorzitter, de pas aangestelde
Directeur-generaal van de Administratie der Directe Belastingen een zeer open
sfeer, die blijkt uit het rechtuit verwoorden van standpunten, beperkingen en
randvoorwaarden vanuit zowel de onderzoekers- als de ambtenarenkant. Vooral
hij, lijkt ds pas benoemde topmanager vertrouwen te geven aan ons en open
gebruik te willen maken ran deze opportuniteit ter ondersteuning van zijn beleid,
om twee externe onderzoekers de basis te laten beviagen naar hun percepties
over  de  huidige  en  de  gewenste  situatie  en  kwalificaties.
De andere ambtenaren van de stuurgroep zijn eerder volgend qua visie en vooral
helpend en steunend in het uitvoeren.  Bij de retrospectie drijft in ieders herinne-
ring de persoonlijkheid, de openheid en het dynamisme van de topmanagers
boven.

De stuurgroep bepaalt het onderzoeksopzet en -verloop gedurende het ganse
onderzoek. Aan deze stuurgroep wordt tussentijds gerapporteerd en worden
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voorstellen voor verdere stappen gedaan door de onderzoekers en/of de ambtena-
ren. De stuurgroep bepaalt telkens welk voorstel weerhouden wordt, welke daarin
de opeenvolgende acties zijn en stelt een tijdsplanning op. Tijdens het gehele
onderzoek wordt door de onderzoekers voor elke vergadering een agenda en
eventuele voorbereidende nota's verstuurd naar alle stuurgroepleden.  Na elke
vergadering bezorgen zij een verslag van de bespreking met de gemaakte afsprar
ken aan alle leden.

Hiermee is geillustreerd dat als men kiest voor actie-onderzoek in een over-
heidsorganisatie men zich dient te gedragen volgens de normen en de waar-
den van deze overheidsorganisatie. Zo is eerbiediging van de hierarchische
communicatielijnen tot in de top noodzakelijk alsook het vooraf bespreken
van acties en uitkomsten met de topverantwoordelijken in de stuurgroep.
Conform onze visie op organisatie als iets dat voortdurend in de maak is.
waar de verschillende actoren voortdurend in onderhandeling zijn over
gedeelde betekenissen, is het voorstel onze studie te starten met het onder-
zoeken van de percepties van de medewerkers aan de basis (de buitendien-
sten). Deze percepties van de basis over verschillende organisatie-aspecten
zullen we rapporteren aan de top en we proberen dan met hen tot gedeelde
betekenissen te komen over knelpunten en adviezen.
De keuze voor actie-onderzoek en het werken met een stuurgroep impliceert
ook dat er bij de start van het onderzoek geen gedetailleerd inhoudelijk plan
en geen gedetailleerde uitgewerkte onderzoeksfasering was, wei een duide-
lijk onderzoeksdoel: bijdragen aan de optimalisering van het personeelsbe-
leid.

1.3. ONDERZOEKVERLOOP

Het onderzoek gebeurt in drie fasen: een verkenningsfase, een uitdiepingsfase en
een adviesfase.

De stuurgroep beslist in de verkenningsfase te onderzoeken hoe de medewerkers
in de controles en de ontvangkantoren de effectiviteit en de efficientie van hun
dienst percipieren. Tegelijk wordt gevraagd naar hun ideaal of gewenst beeld.
Het onderzoek richt zich dus in deze fase op de basis van de organisatie (juni tot
december 1992).

In de uitdiepingsfase wordt nagegaan of de problemen gesignaleerd in de verken-
ningsfase aangepakt en opgelost worden in het pilootproject te Oostende en in het
herstructureringsplan. Er wordt inspiratie gezocht voor alternatieve aanpak-
mogelijkheden in grote bureaucratische organisaties en bij de Nederlandse belas-
tingdiensten in de literatuur.   Dit resulteert in heel wat concrete gegevens omtrent
werkopvolging en motivatie van personeel als basis voor stuurgroepbesprekingen.
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De adviesfase bestaat vooreerst uit een driedaagse workshop op 7, 14 en 21
september 1993 voor de leden van de herstructureringsgroep en de onderzoekers.
Hierin wordt de interne samenhang van het herstructureringsplan bestudeerd
vanuit het 7 S'en-kader en worden concretiseringen en aanvullingen voorgesteld.

Om de communicatie- en sturingsmogelijkheden tussen het hoofdbestuur en de
buitendiensten te verbeteren wordt op 1 juli 1993 een nieuwe dienst "Bijstand en
Interne Controle" opgericht. Vervolgens wordt op 3 en 10 november 1993 samen
met deze dienst bespreking en training voorzien over de gewenste communicatie-
ve houding om de doelstellingen te kunnen waarmaken.

We formuleren een aantal tussentijdse adviezen op strategisch, inhoudelijk en
procesmatig vlak. Deze adviezen groeien geleidelijk tijdens het onderzoeksproces
en worden ook telkens besproken met ambtenaren in verschillende groepen. Door
aan de strategische en procesmatige adviezen aandacht te besteden verloopt het
veranderingsproces beter. De inhoudelijke adviezen hebben betrekking op de pro-
blemen betreffende het personeelsbeleid en de arbeidsorganisatie.

Door per fase opeenvolgende cycli te voorzien van planning, onderzoek,
resultaats- en adviesbespreking met de stuurgroep en rapportering aan de
Secretaris-Generaal proberen we de ve,taalslag van de onderzoeksresulta-
ten naar de praktijk te vergemakkelijken.

De resultaten van het geheel onderzoeks- en adviestraject zijn beschreven in het
eindrapport gepubliceerd door DWTC (1994).

Vervolgens wordt in het kader van dit proefschrift door mezelf verder gewerkt op
de twee sporen van actie-onderzoek (april 1994 tot heden).
Enerzijds wordt via een literatuurstudie dieper ingegaan op de knelpunten in het
functioneren van de belastingsdienst. Deze literatuurstudie gebeurde doorlopend
en gelijktijdig in de verschillende fasen van het onderzoek.  Voor de rapportering
ervan in dit proefschrift wordt ze georienteerd naar de volgende knelpunten in het
functioneren: (1) Leiding en werkverdeling te uitsluitend bepaald worden door
bureaucratische gewoonten, regels en cultuur; daardoor worden eenzijdig allerlei
hinderende of belemmerende factoren opgelegd.  (2) De prestaties van de ambte-
naar vormen niet het centrale punt in het selectie-, beoordelings-, vormings- en
promotiebeleid van de Belastingadministratie. (3) Er is weinig sprake van interne
en externe klantgerichtheid en (4) men grijpt bij veranderingspogingen te uitslui-
tend naar structuurveranderingen die onvoldoende effecten sorteren door gebrek
aan eenstemmigheid met de andere organisatievariabelen.
Anderzijds blijven we in contact met de organisatie en proberen we de reeds
geformuleerde en nieuw ontwikkelde adviezen zo dicht mogelijk bij de potentiele
gebruikers ervan te brengen via deelname en bespreking in verschillende
commissiewerkzaamheden en taakgroepen (zie deel 4, hoofdstuk 1). Samen met
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de ambtenaren van de Administratie der Directe Belastingen en BTW. die in
verschillende taakgroepen het herstructureringsplan verder uitwerken, worden de
bruikbare conclusies uit de verkennings- en uitdiepingsfase besproken en geYnte-
greerd  in de beleidsvoorstellen (augustus, september  1994). Zo ontwerpen  we
samen met de taakgroep Personeel en Organisatie een managementvormingspro-
gramma voor de toekomstige leidinggevenden van de nieuwe diensten na de
herstructurering en geven die aan een aantal groepen. We bestuderen de Admini-
stratie der BTW. We werken mee aan de omschrijving van het functieprofiel van
de leidinggevenden en het vademecum voor de nieuwe diensten.
In al deze commissiewerkzaamheden proberen we gedeelde betekenissen op te
bouwen rond de op gang zijnde herstructurering.

In het volgend deel beschrijven we eerst de onderzoekscontext: het Ministerie
van Financien (hoofdstuk 2) en vervolgens de verschillende fasen van het onder-
zoek te beginnen met de verkenningsfase (hoofdstuk 3), de uitdiepingsfase
(hoofdstuk 4) en de tussentijdse adviesfase (hoofdstuk 5).



Hoofdstuk 2. Het Ministerie van Financian:
De onderzoekscontext

In dit hoofdstuk geven we op twee manieren de nodige contextinformatie voor
het onderzoek. Enerzijds omschrijven wij het Ministerie van Financien, met de
voor ons belangrijke administraties, nl. de Administratie der Directe Belastingen
en de Administratie der BTW, hun opdrachten en structuur. Anderzijds geven wij
een kort chronologisch overzicht van de projecten en gebeurtenissen die zich
tijdens de onderzoeksperiode (vanaf maart 92 tot nu) in liet Ministerie van Finan-
cien hebben voorgedaan. Voor een uitgebreider overzicht van de herstructure-
ringsplannen en de wijzigingen erin verwijzen we naar bijlage  1.

2.1. MINISTERIE VAN FINANCIEN

Het Ministerie van Financien heeft twee grote opdrachten : (1) de fiscale taken en
(2) het financieel beheer.
De Algemene Administratie van de Belastingen binnen het Ministerie van Finan-
cien bestaat uit: De Dienst van de ficale coardinatie; de Administratie van de
Directe Belastingen; de Administratie van de BTW, registratie en domeinen; de
Administratie der douane en accijnzen, de Administratie van het kadaster: de
Administratie der bijzondere belastingsinspectie. (Jaarverslag van het Ministerie
van Financien, Algemene Administratie van de Belastingen 1994, 3, toestand
april 1995).
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Schema 2.1: Organogram van de Algemene Administratie der Belastingen.
(Min. v. Fin., jaarverslag 1994, 3).
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Aan het hoofd van het Ministerie van Financien staat de Secretaris-Generaal.
"Onder het gezag van de Minister oefent de Secretaris-Generaal het hoog toezicht
uit over de administraties en de diensten van het Departement. Hij coOrdineert
hun werkzaamheden en zorgt voor de eenheid van beheer ervan." (Min. v. Fin.,
Documentatieblad, 1990. 13).

Daar dit onderzoek zich beperkt tot de Administratie der Directe Belastingen en
de Administratie der BTW zullen wij ons hier beperken tot de beschrijving van
deze administraties. We starten met de Administratie der Directe Belastingen en
omschrijven eerst de terminologie: wat belastingen zijn om vervolgens de op-
drachten, de structuur en de bevoegdheden van de verschillende niveaus te om-
schrijven. We vervolgen daarna met de Administratie der BTW.

2.1.1. ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN

2.1.1.1. DEFINITIE BELASTINGEN

"De belasting is een rechtstreekse geldprestatie, van overheidswege definitief en
zonder tegenprestatie van de enkelingen gevorderd met het oog op de dekking
van de overheidsuitgaven of op het interventionisme van de Staat (dit laatste voor
het verwezenlijken van economische, sociale of andere doelstellingen)." (Loeckx,
1980,51).
In een arrest van  13 juni 1961 gaf het Belgisch hof van Cassatie volgende defini-
tie
van de belasting: "De belasting is een door de openbare macht van rechtswege
gedane heffing op de persoonlijke geldmiddelen van de belastingplichtige ten
einde in de diensten van algemeen nut te voorzien." (Loeckx, 198(), 69).
"De belasting is geen gift aan de Staat maar een verplichte prestatie jegens hem.
Niettemin worden in Belgie de aard en het tarief van de belasitng door de wetge-
vende macht bepaald, hetgeen willekeur uitsluit bij de inning ervan. Evenzo
wordt de invordering van de belasting verricht volgens bij wet vastgestelde re-
gels.
Op de betaling van de belasting volgt niet onmiddellijk een tegenprestatie, want
thans is de belasting voor de Regering een middel geworden om haar economisch
en sociaal beleid te realiseren.
Tenslotte is de belasting door de individuen verschuldigd wegens het feit dat zij
decl uitmaken van een georganiseerde politieke gemeenschap. Volgens Mertens
is de belasting iets meer dan een loutere economische ruil tussen de staat. die
diensten verstrekt, en de belastingplichtigen, die ze betalen: het is de maatschap-
pelijke band tussen de leden van de gemeenschap, het is de tol van de burger aan
zijn gelijken, het is zijn bijdrage, hetis hetgeen zijn recht tot deelneming aan het
burgerschap vaststelt Uiteraard heeft de term "individu" een ruimere betekenis
dan die welke geldt voor de natuurlijke persoon; een rechtspersoon wordt met een
"individu" gelijkgesteld.



36

De rechtsgrond voor de heffing van de belasting ligt in het feit van het bestaan
van een Staat waarvan een geheel van personen deel uitmaken. Om de samenle-
ving van deze personen te organiseren, heeft de Staat middelen nodig". (Ministe-
rie van Financien, Documentatieblad, 1960.61).

2.1.1.2. OPDRACHTEN VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE
BELASTINGEN

" De Administratie der Directe Belastingen heeft drie grote opdrachten :

- een fiscale opdracht ten gunste van de Staat.
In wezen bestaat deze opdracht in de vestiging en de inning van de Directe
Belastingen, dus de inkomstenbelasting en de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen. Ook het actief deelnemen aan het opstellen van
wettelijke en reglementaire teksten wat de te innen belastingen betreft behoort
tot deze taak;

- een fiscale opdracht ten gunste van de ondergeschikte besturen.
De Administratie der Directe Belastingen zorgt eveneens voor de vestiging en
de invordering van allerlei andere belastingen ten behoeve van de onderge-
schikte besturen;

- een opdracht als openbare dienst.
De Administratie der Directe Belastingen verleent ook haar medewerking bij
de toepassing van sommige reglementeringen die feitelijk met de fiscaliteit
niets gemeen hebben. Haar tussenkomst houdt inzonderheid verband met de
toepassing van diverse sociale en andere wetgevingen: pensioenen, kinder-
bijslagen, militie, onderwijs, enz.

"
(Documentatieblad, 1990,66).

2.1.1.3.  ORGANISATIE   EN   STRUCTUUR  VAN   DE   ADMINISTRATIE   DER
DIRECTE BELASTINGEN  (Min. van Fin., Documentatieblad, 68-72)

Aan het hoofd van elke fiscale administratie staat een Directeur-Generaal. Een
fiscale administratie bestaat uit een hoofdbestuur, gevestigd te Brussel, en uit
buitendiensten verspreid over het ganse land. De directeur-generaal oefent door
bemiddeling van de inspecteurs-generaal toezicht uit op de buitendiensten en
zorgt voor bestendig wederzijds contact.

In het hoofdbestuur zijn er zes diensten en de algemene inspectie van de
buitendiensten. De buitendiensten omvatten vijftien gewestelijke directies en de
directie van de opsporingsdiensten van de Directe Belastingen. De provincie
Brabant telt vijf gewestelijke directies, de provincies Antwerpen en Henegouwen
elk twee en de andere provincies 66n.
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Aan de gewestelijke directie Brussel 11-Vennootschappen is een dienst "buiten-
land" toegevoegd, waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het gehele land.
De directie van de opsporingsdiensten heeft een bijzondere opdracht die de
taxatietaken van de andere gewestelijke directies vervolledigt.

I)irecteur -

Inspec- Hoofdbes-
Gencraal

teurs- tuur

Generad

Buitendiensten = Diensten met
gcwestetijke di- specificke
rettie opdracht
n=15 (o.a. opsporingsdienst)

Taxatiediensten 1)iensten geschil- Invorderingsdiensten
len

Inspcclies A Inspectie geschil- C,imptabiliteits-
n==91 len inspecties

n=97 n==41

Ontvangkantoren
n=209

CTK= Contro- Con-
Centrale les troles
Taxatie natuur- ven-

kantoren lijke noot-

personcn schap-

pen
n=30 n=331 n=l

Schema 2.2: Organogram van de Administratie der Directe Belastingen.
(Min. v. Fin., Documentatieblad, 1990, 68-70).
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2.1.1.4.  BEVOEGDHEDEN  VAN  DE  ADMINISTRATIE  DER  DIRECTE  BELA-
STINGEN (Min. van Fin., Documentatieblad,  1960,72).

1. De Algemene Directie
De directeur-generaal is tegenover de minister verantwoordelijk voor de goede
werking van de diensten der belastingen. Door bemiddeling van zijn inspecteurs-
generaal oefent hij toezicht uit over de buitendiensten en zorgt hij voor bestendig
wederzijds contact.

2. Het hoofdbestuur
De eerste taak van het hoofdbestuur bestaat erin in nauw contact te staan met de
Minister voor alles wat betrekking heeft op de inkornstenbelasting en de daarmee
gelijkgestelde belastingen. Het dient maatregelen te nemen voor de uitvoering van
zijn beslissingen en initiatieven te nemen om hem zo snel mogelijk te documente-
ren. (Min. van Fin., documentatieblad, 66).

"De opdracht van de hoofdbesturen bestaat voornamelijk uit:
-  het geven van instructies aan het personeel van de buitendiensten met het oog

op een eenvormige toepassing van de wetten en reglementen;
- de behandeling van dossiers waarin principekwesties voorkomen of zich

interpretatiemogelijkheden stellen;
-  de algemene studies in verband met de hen toevertrouwde fiscale taak en de

medewerking aan het opstellen van de voorontwerpen van de ermee verband
houdende wetten, koninklijke en ministeriele besluiten;

-   het verzamelen en verstrekken van documentaire gegevens over de werkzaam-
heden van de betrokken administratie." (Min. van Fin., jaarverslag 1991, 5).

3. De buitendiensten
"De buitendiensten daarentegen zijn essentieel belast met de eigenlijke toepas-
sing van de fiscale wetgeving, dat wil zeggen het vestigen van de aanslag, de
controle van de fiscale toestand, de invordering van de belasting en de behande-
ling van de fiscale geschillen."  (Min. van Fin., Jaarverslag 1990, 5).

De gewestelijke directeur oefent de functie uit van beheerder en administratief
rechter.
De inspectie A volgt de taxatieverrichtingen, neemt zelf deel aan bijzonder moei-
lijke gevallen en houdt toezicht op het centraal taxatiekantoor (indien er 6dn
bestaat in het ambtsgebied).
De inspectie geschillen is belast met het onderzoek van de bezwaarschriften van
de belastingplichtigen. Zij bezorgt aan de gewestelijke directeur een verslag met
een uiteenzetting van het geschil en met voorstellen over het gevolg dat aan de
betwisting kan worden gegeven en, ook kan, naargelang het geval, op de inspectie
zelf een beslissing worden genomen.
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De controle "natuurlijke personen" vestigt de aanslag. Op de controle worden
de aangiften afgegeven en zo nodig gewijzigd. Daar gebeuren al de werkzaamhe-
den in verband met de taxatieverrichtingen, vanaf de ontvangst van de aangiftefor-
mulieren van de belastingplichtigen tot en met de vaststelling van de definitieve
aanslagbasissen. Wanneer de controle werkt met een centraal taxatiekantoor,
beperkt zij zich tot de technische verificatie van de aangiften. Buiten zijn fiscale
werkzaamheden moet de hoofdcontroleur ook in talrijke gevallen op het sociaal
en economisch viak optreden (verstrekken van inliclitingen om de sociale bijdra-
gen der zelfstandigen te kunnen berekenen, uitreiken van getuigschriften voor het
verlenen van economische en sociale voordelen, enz.)

Het centraal taxatiekantoor (c.t.k.) ontlast de in belangrijke gemeenten gelegen
controles van de uitvoering van volgende werkzaamheden:
- bijhouden repertorium belastingplichtigen,
-  ontvangen en sorteren van de aangiften,
-  klasseren van de desbetreffende documentatie in de aangiften,
- toezenden van berekeningsnota's of de gegevensborderellen aan de mecha-

nografische diensten,
-  werkzaamheden op sociaal en economisch vlak.

De controle "vennootschappen" heeft dezelfde bevoegdheden als de controle
"natuurlijke personen", maar dan ten opzichte van de vennootschappen. De con-
trole "buitenland" is belast met al de taxatieverriclitingen met betrekking tot niet-
verblijfhouders.

De invorderingsdiensten zou men de "geldlade" van de Administratie der DPWB
kunnen noemen. Zoals uit het organogram van de buitendiensten blijkt, zijn ze
samengesteld uit :
- comptabiliteitsinspecties en
- ontvangkantoren

Onder de leiding van een adjunct-directeur zorgt de comptabiliteitsinspecteur
voor de technische controle van de geschriften van de ontvangkantoren en houdt
hij ook toezicht op het verloop van de invorderingen en de vervolgingen. Zijn
opdracht omvat dus zowel een aspect comptabiliteit als een aspect toezicht.

De ontvangkantoren worden geleid door een ontvanger die t.o.v. het Rekenhof
persoonlijk verantwoordelijk is voor de invorderingen die hem worden toever-
trouwd. De ontvanger beschikt overigens over het recht nalatige belastingschuldi-
gen te doen vervolgen.

Sommige ontvangers hebben bijzondere taken. Zo houden sommige zich uitslui-
tend bezig met de invordering van de vennootschapsbelasting terwijl anderen
bevoegd zijn voor met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen. (Min.
van Fin., documentatieblad, 72).
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2.1.2. ADMINISTRATIE DER BTW

2.2.2.1. OPDRACHTEN VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE BTW
(Min. ran Fin.. Documentatieblad, 1990,136).

De Administratie van de BTW, registratie en domeinen vervult opdrachten van
verschillende aard: 1 ° een fiscale opdracht; 2° een opdracht inzake domeinen; 3.
een opdracht van openbare dienst; 4° een invorderingsopdracht voor rekening van
de verschillende ministeriele departementen.

1. Fiscale opdracht
De administratie is belast met de voorbereiding van de wetgeving, met de geschil-
len, de invordering en de controle betreffende een aantal belastingen, waaronder
de belasting over de toegevoegde waarde, registratierechten, successierechten,
enz.

2. Opdracht inzake domeinen
Inzake domeinen verrichten de aankoopcomitds de verwervingen en onteigenin-
gen van de onroerende goederen die de Staat nodig heeft.
De administratie beheert tevens de goederen van het privaat domein van de Staat.

3. Opdracht als openbare dienst
De opdracht als openbare dienst omvat een hele reeks taken: de verstrekking aan
particulieren en aan openbare instellingen van sommige inlichtingen betreffende
de onroerende goederen en de omvang van de vermogens, de schatting van onroe-
rende goederen. enz.

4. Invorderingsopdrachten
De admininstratie is bevoegd om de invordering te vervolgen o.a. van de
schuldvoerderingen van de Staat in al de gevallen, waarin de wet niet uitdruk-
kelijk een andere administratie bevoegd heeft verklaard, e.a.

2.2.2.2. ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE
BTW
(Min. van Fin. Documentatieblad, 1990,138).

Zoals ieder organisme, belast met een conceptietaak en een uitvoeringsopdracht,
beschikt de Administratie van de B.T.W, registratie en domeinen, geleid door een
directeur-generaal, over een structuur "staff and line": de centrale administratie
vormt de staff en de buitendiensten vormen de operationele organen met, als
coordinatie- en controle-element tussen beide, de inspecteurs-generaal die tevens
verantwoordelijk zijn over directies van de centrale administratie.



41

1. Centrale administratie
De centrale administratie, gevestigd in de Financietoren te Brussel, bestaat uit drie
sectoren die negen diensten omvatten onderverdeeld in zevenentwintig directies.

2. Buitendiensten
De buitendiensten van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen zijn
onderverdeeld in twee sectoren, nl. de sector van de registratie en domeinen en de
sector van de BTW (met controlekantoren en ontvangkantoren, onder toezicht van
een aantal inspecties hergroepeerd in tien gewestelijke directies).

2.2.2.3. BEVOEGDHEDEN VAN DE DIENSTEN VAN DE ADMINISTRATIE
VAN DE BTW
(Min. van Fin., Documentatieblad, 1990,143).

1. De algemene directie
De directeur-generaal is verantwoordelijk, tegenover de Minister van Financien,
voor de goede werking van de diensten van de BTW, registratie en domeinen,
oefent, langs de inspecteurs-generaal om, het toezicht uit op de buitendiensten en
zorgt voor coOrdinatie van deze diensten met de centrale administratie.

2. Centrale administratie
Haar eerste functie bestaat erin een permanent en eng contact in stand te houden
met de Minister van Financien voor alles wat BTW, registratie en domeinen
betreft. Daarom moet zij alle nodige maatregelen nemen om de beslissingen uit te
voeren en een snelle en correcte documentatie aan de overheid te bezorgen.

3. Buitendiensten
a. Sector van de BTW
1° Opsporings- en documentatiediensten van de BTW
De taken van deze dienst, uitgevoerd onder toezicht van de centrale administratie,
bestaan erin:
- de fraudemechanismen op te sporen;
- de vaststellingen inzake controle van het vervoer aan te zuiveren;
- de controle van de groothandel en de openbare verkopen van bloemen, fruit en
groenten uit te voeren;
- de gegevens die nodig zijn voor het uitwerken van forfaitaire regelingen te
verzamelen;
- de buitenlandse belastingplichtigen die geen vaste inrichting in Belgie hebben te
controleren.

Twee directies, een per taalstelsel gevestigd te Brussel, beheren deze diensten die
elf controlekantoren omvatten verdeeld over acht inspecties. Het werkterrein van
deze diensten is niet beperkt tot een gebied op het vlak van de territoriale be-
voegdheid maar strekt zich in principe uit over het ganse land.

A



42

2° Gewestelijke directies
* Eigenlijke gewestelijke directies
De gewestelijke directeur heeft de hoge leiding van de in zijn ambtsgebied geves-
tigde diensten. Krachtens de hem door de Minister van Finacien gedelegeerde
machten, beslist hij over de geschillen; over het algemeen legt hij aan de centrale
administratie slechts die kwesties voor waarvoor bij hem enige twijfel bestaat,
alsook de door de centrale diensten opgeroepen zaken.

* Inspecties
De inspectie van de controlekantoren wordt waargenomen door inspecteurs die
zonder hulppersoneel werken.
De inspecteur is ermee belast, overeenkomstig de onderrichtingen die hij van de
gewestelijke directeur ontvangt, het werk van de controlekantoren (4 tot 9 kanto-
ren) en, eventueel. dit van een of meer ontvangkantoren van de BTW te leiden.
Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de goede werking van die kantoren en hij
oefent, door subdelegatie, een gedeelte van de bevoegdheden van de gewestelijke
directeur uit. Hij is onder meer gemachtigd om de nodige bevelen te geven met
het oog op de regelmatige werking van de diensten.

* Controlekantoren
De controlekantoren zijn belast met de uitvoering van de voorgeschreven contro-
les enerzijds, met de ontvangst van de jaarlijkse, maandelijkse of driemaandelijkse
aangiften ingediend door de BTW-belastingplichtigen en het nazicht van de
regelmatigheid ervan anderzijds.

* Ontvangkantoren
De voornaamste opdracht van de ontvangkantoren van de BTW bestaat uit de
invordering van de sommen die inzake BTW verschuldigd zijn door de belasting-
plichtigen die in gebreke zijn met de voorschriften van het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde en van de uitvoeringsbesluiten.

* Centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen
Dit kantoor is belast met de toepassing van de belasting over de toegevoegde
waarde voor de in het buitenland gevestigde belastingplichtig die geen vaste
inrichting in Belgie hebben.
De bevoegdheden van het kantoor omvatten, inzonderheid, het erkennen van de
aansprakelijke vertegenwoordiger van die belastingplichtigen, het in ontvangst
nemen van de aangiften van werkzaamheid en van de periodieke aangifte van die
belastingplichtigen, alsmede van de betalingen die ermee verband houden, hetbepalen van het bedrag van de terug te geven belasting en het opmaken van de
documenten die voor de uitvoering van die terugbetaling vereist zijn.

A
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2.2. CHRONOLO(;ISCH VERLOOP VAN GEBEURTENISSEN IN EN
TIJDENS HET ONDERZOEK IN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

2.2.1. HET ONDERZOEK

- 1.3.92: Start onderzoek: contact en afspraken maken met de Secretaris-
Generaal van het Ministerie van Financien en de Directeur-Generaal van de
Administratie der Directe Belastingen en oprichting van de stuurgroep bestaan-
de uit topambtenaren en de onderzoekers onder voorzitterschap van de
Directeur-Generaal van de Administratie der Directe Belastingen (zie Deel 2,
Hoofdstuk 1).

-  juni tot december 92: verkenningsfase (Deel 2, hoofdstuk 3)
-   januari tot juni 1993: uitdiepingsfase (Deel 2, hoofdstuk 4)
- juli 1993 tot maart 1994: tussentijdse adviesfase en voorlopig einde van het

DWTC-onderzoekscontract (Deel 2, hoofdstuk 5)
-  april 1994 tot op heden: start onderzoek in de Administratie der BTW en ver-

volg van onderzoeks- advies- en implementatieactiviteiten.

2.2.2. CHRONOLOGISCH VERLOOP VAN GEBEURTENISSEN IN HET
MINISTERIE VAN FINANCIEN7

2.2.2.1. INLEIDING

Het Directiecomitd van de Fiscale Besturen heeft in juni 1991, een Vijfjarenplan
opgesteld dat 9 punten bevat, waarvan de herstructurering van de Directe Belas-
tingen en de BTW er 66n was. Deze herstructurering was oorspronkelijk gepland
voor  1  januari  1995  maar al snel uitgesteld  tot  1  juli  1995  om de start te laten
samenvallen met het fiscale jaar.
Ze  werd  eind 1994 uitgesteld  tot  1  juli   1996  voor de buitendiensten  en   1  januari
1996 voor het hoofdbestuur.
In september 1995 werden de plannen gewijzigd en zal de herstructurering vol-
gens het herstructureringsplan-bis in 4 fasen verlopen en eindigen in 2000.
In juni 1996 is beslist de uitvoering van de herstructurering van de fiscale admini-
straties te onderbreken en absolute voorrang te geven aan de algemene loopbaan-
en weddeherziening (ALW) voor de ambtenaren van niveau 1 en 2+. De uitvoe-
ring van de herstructurering zal onmiddellijk worden hernomen zodra de admini-
straties en de ambtenaren een klaar inzicht hebben in de organieke en financiele
reglementering.

7 Zie ook bijlage 1 voor een uitgebreider verslag.
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2.2.2.2. HEr VIJFJARENPLAN

"De voornaamste doelstellingen van het Vijfjarenplan van juni  1991  zijn:
1. de belastingheffing rationaliseren op strategische punten (vestiging en beheer,

controle, invordering):
2. de controlefunctie opnieuw dynamisch te maken.
Dit alles met het finale doel : een adequate, rechtvaardige en gelijkmatige toepas-
sing van de belastingwetten mogelijk maken voor iedereen."

Het plan omvat volgende reeds verwezenlijkte of in uitvoering zijnde punten
(Hoorzitting voor de Senaat, 1992, 7):
1. Gemeenschappelijke controlecentra inzake Directe Belastingen en BTW;
2. Automatisering van de invorderingsdiensten bij de Directe Belastingen;
3. Oprichting van 66n Invorderingsadministratie en het invoeren van een enige
rekening per belastingplichtige;
4. Harmonisering van de fiscale procedures;
5. Harmonisering van de ambtsgebieden van Registratie en Kadaster;
6. Herstructurering van de B.B.I.;
7. Reorganisatie van de Administratie der douane en accijnzen;
8. Opricliting van een centrale "interne auditcel" voor alle fiscale besturen (opera-
tioneel sinds  1.1.1993):
9. Oprichting gegevensbank "Fiscale documentatie".

2.2.2.3. HET HERSTRUCTURERINGSPLAN

Het eerste punt, het herstructureringsplan wordt door een beperkte werkgroep van
ambtenaren van de verschillende niveaus van de Administratie der Directe Belast-
ingen uitgewerkt. Er is tot september 1993 weinig overleg met de zusteradmini-
stratie van de BTW. Daarna zijn er besprekingen van het plan door een beperkte
groepen in beide administraties. Het plan wordt overtuigend gepromoot door de
Directeur-generaal van de Administratie der Directe Belastingen en goedgekeurd.

Er is een bespreking met de Minister van Financien en de politieke top en het plan
laijgt groen licht in februari - maart  1994.  Dit plan omvat de volledige herstructu-
rering op 1 juli 1995 met polyvalente ambtenaren, met een interklassement8, met
polyvalente beheerscentra (BC) en polyvalente controlecentra (CC).
De taakgroepen worden opgericht en gaan aan het werk vanaf april, mei  1994.
Er wordt een brede informatiecampagne, een ronde van Belgie, gehouden in juni94 voor beide administraties samen. In de provinciehoofdsteden worden grote
groepen ambtenaren uitgenodigd. telkens 200 A 400 personen. De top (secretaris-

8      De bedoeling van het interklassement was om de personeelsleden van de Directe
Belastingen en de BTW die zouden worden geintegreerd in 6dn administratie ook
in 66n klassement te rangschikken met het oog op bevorderingen.

L
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generaal, administrateur-generaal en directeuren-generaal van beide administra-
ties) zetten doelstelling en planning van de herstructurering uiteen en er worden
vooraf verzamelde vragen beantwoord.
De taakgroepen werken heel de tijd verder.

Het Directiecomitd van de Fiscale Besturen heeft aan dit plan een aantal vooraf-
gaande voorwaarden gekoppeld. Om de timing van het Plan te respecteren dient er
dringend werk gemaakt van en vooruitgang geboekt op vijf essentiele domeinen:

"kunnen beschikken over het nodige gekwalificeerd personeel;
-  de polyvalente opleiding en vorming van de ambtenaren;
-  de harmonisering van de procedures en de vereenvoudiging van de wetgeving;
-  een versnelde informatisering en automatisering;

.-  een maximale huisvesting in gemeenschappelijke gebouwen;
Hoorzitting senaat, 1992).
Vooral de harmonisering van de procedures blijkt een moeilijk punt te zijn.

2.2.2.4. REACTIE VAN DE BTW-TOP: HET PLAN-BIS

Naarmate de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen die zijn belast
met de uitwerking van de herstructurering vorderden en de vervaldag naderde,
kwamen er echter spanningen aan het licht, waardoor het duidelijk werd dat het
samenbrengen - zonder overgangsperiode - van twee zo verschillende culturen als
die van de BTW en van de Directe Belastingen, misschien niet zou mislukken
maar toch minstens een gewaagde ondememing zou worden (Fininfo, oktober
1995).

De reorganisatie is immers echt titanenwerk: ze raakt zo'n 20.000 ambtenaren,
van wie 13.000 bij de Directe Belastingen en een kleine 7.000 bij de BTW. Bij de
uitwerking ervan stuitte het plan op veel weerstand, vooral bij de top van de
BTW-administratie. Die heeft uiteindelijk afgehaakt.

In september 1995 werd daarom beslist de kalender opnieuw aan te passen. In het
nieuwe voorstel Herstructureringsplan-bis waren twee zaken duidelijk:
-  de geplande veranderingen zouden op progressieve wijze ingevoerd worden;
-  de voorstellen werden op een aantal punten afgezwakt.

Wat betreft de timing, werd het als onverantwoord beschouwd om de geplande
operatie volledig en zonder overgangsperiode in te voeren met het oog op de
doelstellingen   voor de begrotingen   van de jaren   1996  en   1997   en de daarmee
samenhangende toetreding tot de Europese Monetaire Unie. Risico's van versto-
ringen in de inning van de belastingen moeten daarbij vermeden worden.

Wat betreft de 'inhoud', komt de samenvoeging van de Directe Belastingen en de
BTW er voorlopig slechts in een afgezwakte vorm:
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- de geplande samenvoeging van de centrale diensten van BTW en Directe
Belastingen zou er niet komen. Er komen wei gemeenschappelijke controle-
centra;

-  de ambtenaren die daar werken blijven ofwel tot de BTW ofwel tot de Directe
Belastingen behoren. De idee van een interklassemene voor het personeel werd
dus niet weerhouden. De herstructurering zal enkel de polyvalentie van de
diensten en van de verificatie-, opsporings- en invorderingswerkzaamheden
beogen. Een grotere polyvalentie van de ambtenaren is dus niet meer direct aan
de orde, maar zal op termijn tot stand komen door een zacht en geleidelijk
ingroeien in de nieuwe structuren (Fininfo, 1995, 5). Door een aangepaste
vorming worden de ambtenaren van niveaus 1 en 2+ wei voorbereid op die
toekomstige polyvalentie (cf. algemene en polyvalente basisvorming van 1
maand bij indiensttreding, brevet van de materie van de zusteradministratie).

Door de Minister werd, op voorstel van de topambtenaren van het Departement en
van de Colleges van Dienstchefs van de BTW en van de Directe Belastingen,
beslist om de herstructurering te spreiden over vier verschillende fasen (Fininfo,
1995,5). De essentie van de herstructurering op korte termijn ligt ongetwijfeld in
een betere bestrijding van de belastingfraude door de verbetering van de grondige
controles van de vennootschappen en van de belangrijkste individuele onderne-
mingen. Door samenvoeging van de middelen die momenteel voor de controle
van de inkomstenbelastingen en de BTW worden aangewend, zullen die middelen
efficienter kunnen worden aangewend. Deze hervorming komt uiteraard ook de
klantgerichtheid ten goede: de grondige gelijktijdige controle van inkomstenbelas-
ting en BTW zal eveneens de taak vergemakkelijken van de belastingplichtigen
die slechts 66n maal zullen worden gecontroleerd.

De herstructurering zal volgens het Herstructureringsplan-bis in vier fazen verlo-
pen (Fininfo,1995,5) en afgerond zijn in 2000 (voor meer informatie: zie bijlage
1)

FASE 1: 01-01-1996:
Oprichting van de Administratie van fiscale zaken (AFZ)

FASE 2: 01-07-1996:
- Gedeeltelijke oprichting van de Administratie van de ondernemings- en de

inkomensfiscaliteit (A.O.I.F.)
- Oprichting binnen die A.0.1.F. van volgende buitendiensten:

-      een vijftigtal polyvalente controlecentra.
-      een nationale en internationale opsporingsdienst.

9      De bedoeling van het interklassement was om de personeelsleden van de Directe
Belastingen en de BTW die zouden worden geintegreerd in 6dn adrninistratie ook
in 66n klassement te rangschikken met het oog op bevorderingen.

b-
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-  Invoering - zodra het voorontwerp van wet tot wijziging van de belastingpro-
cedure door het Parlement wordt goedgekeurd - van de nieuwe belastingproce-
dure;

-    Oprichting    van    11    (misschien 12) commissies voor belastinggeschillen,
overeenkomstig het herstructureringsplan .

- De huidige Administratie der BTW, registratie en domeinen en de Admini-
stratie der Directe Belastingen blijven voorlopig bestaan. Hun controlekantoren
blijven belast met het beheer van de dossiers, de summiere verificaties en de
punctuele controles inherent aan het beheer. Aan de opsporings- en
invorderingsdiensten wordt in die fase dus evenmin iets gewijzigd. Zij fung-
eren dus als beheerscentra.  Het is de bedoeling door de scheiding tussen be-
heer en controle, de grondige controle te dynamiseren.

FASE 3: 01-01-1998
- Omvorming binnen de Administraties van de BTW en de Directe Belastingen,

van de huidige taxatiediensten tot gescheiden beheerscentra BTW/Inkomsten-
belastingen met: geharmoniseerde ambtsgebieden overeenkomstig het herstruc-
tureringsplan, voorlopig behoud van de bevoegdheden die in fase 2 zijn toege-
wezen (beheer van de dosisiers, summiere verificaties en punctuele controles)
en samenbrenging in hetzelfde dienstgebouw.

-  Oprichting van de "Administratie van de invordering"  met haar gewestelijke
directies en haar polyvalente invorderingscentra volgens het herstructurerings-
plan.

FASE 4:
Dit is de eindfase van het herstructureringsplan, die na een grondige evaluatie van
de vorige fasen en van de toestand op het vlak van de onroerende fiscaliteit tegen
het jaar 2000 zou moeten kunnen worden gerealiseerd.  Deze fase beoogt:
-  de integratie van de Administratie der Directe Belastingen en van de BTW, met

hun beheerscentra, in de A.O.I.F. overeenkomstig de opties en de krachtlijnen
van het herstructureringsplan;

-  de verdere uitbreiding van het aantal controlecentra binnen de A.O.I.F.;
- de integratie van de Registratie, de Domeinen en het Kadaster in de nieuwe

Administratie der onroerende fiscaliteit en dominale zaken (A.O.F.D.Z.).

Deze nieuwe planning is ingegeven door de bezorgdheid om de herstructurering
en de functionele integratie van de betrokken diensten zo geleidelijk en zo geruis-
loos mogelijk te laten verlopen. Op die manier zal iedereen zich ook langzamer-
hand rekenschap kunnen geven van de voordelen die de herstructurering zal
bieden. De financientop hoopt dan ook dat alle ambtenaren van financien zich op
termijn bij het plan zullen aansluiten en zonder voorbehoud zullen meewerken
aan de uitvoering ervan, die hen zal toelaten hun opdracht met nog meer doelma-
tigheid en voldoening te vervullen (Fininfo,1995,5).
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2.2.2.5. ONDERBREKING VAN DE UITVOERING VAN DE HERSTRUCTURE-
RING

In juni 1996 heeft de Minister van Financien beslist een absolute voorrang te
geven aan de algemene loopbaan- en weddeherziening (ALW) voor de ambtena-
ren van niveau 1 en 2+ (Fininfoflash, 1996, 21.6). Het Departement heeft bedist
de uitvoering van de herstructurering van de fiscale administraties te onderbreken.
Ze zal onmiddellijk worden hernomen zodra de administraties en de ambtenaren
een klaar inzicht hebben in de organieke en financiele reglementering. Dit impli-
ceert dat de datum waarop de controlecentra kunnen opgericht worden groten-
deels afhankelijk is van de datum waarop de algemene loopbaan- en weddeherzie-
ning tot stand komt. In afwachting, zullen alle maatregelen, zelfs gedeeltelijke, die
niet rechtstreeks afhankelijk zijn van de ALW, maar die ertoe zullen leiden dat de
strijd tegen de fiscale fraude wordt opgevoerd, worden genomen.
Zo zal het controlejaar 96-97 georganiseerd worden op basis van het nieuwe
controlebeleid dat een meer diepgaande controle van de vennootschappen en aan
de BTW onderworpen natuurlijke personen zal mogelijk maken. De samenwer-
king tussen de diensten van de Directe Belastingen en de BTW zal op alle vlakken
moeten worden versterkt. Het nieuwe controlebeleid zal voor gericht zijn op de
gevoelige opvoering van het aantal grondige verificaties en op invoering van een
nieuw programma met een nieuwe controlefrequentie, een doorgedreven selectie
van de te onderzoeken dossiers, en meer gerichte en oordeelkundig voorbereide
opsporingen en vaststellingen (Fininfoflash, 21 juni 1996).



Hoofdstuk 3. De verkenningsfase

Dit deel handelt over de eerste fase in ons onderzoek, de verkenningsfase.

Eerst worden de centrale onderzoeksvragen van deze fase besproken. Daarna
wordt ingegaan op de gebruikte methode van dataverzameling door interviews,
evenals op de onderzoeksopzet en de dataverwerking. Vervolgens worden de
resultaten vermeld. Op basis van deze resultaten worden in de stuurgroep afspra-
ken gemaakt over het vervolg van het onderzoek. Met die afspraken wordt gestart
in hoofdstuk 4.

We proberen het levensecht karakter van het actie-onderzoek te behouden. De
aard van deze rapportering is bepaald door de wensen van de klant die niet gernte-
resseerd was in academische beschouwingen. Vandaar dat de inhoudelijke rap-
portering zoals die naar de klant gebeurt de gewone tekst vormt. De beschrijving
van het procesverloop en wetenschappelijke metabeschouwingen zijn per fase
telkens in kadertjes geplaatst. In deel 4, hoofdstuk 2.2. wordt deze
procesbeschrijving verder geanalyseerd en uitgediept. Dit procesverslag is geba-
seerd op volgende bronnen: participerende observatie, voorbereidingen en versla-
gen van vergaderingen van de stuurgroep en van samenkomsten van twee of meer
onderzoekers, tussentijdse onderzoeksnota's, uitgebreide persoonlijke nota's en
herinneringen. Deze procesbeschrijving hebben we getoetst in aparte bespreking-
en met 5 personen: mijn mede-onderzoekster (voor het onderdeel waaraan zij
meewerkte), 66n van de promotoren tevens stuurgroeplid van het onderzoek, de
voorzitter en twee ambtenaren ook leden van de stuurgroep.  Op die manier
hebben we ze proberen aan te vullen en te valideren door ze voor te leggen aan
mede-actoren van dit proces. Deze aanvullende gegevens zijn mee opgenomen.
Waar er verschillende visies bestonden wordt dit gerapporteerd.  Af en toe ver-
wijzen wij naar aanvullingen in bijlage 7 die een vollediger en meer gedetailleerd
beeld geven.
Door de wijze waarop we contacten leggen en onderhouden met deze overheids-
organisatie, in de opeenvolgende onderzoeksfasen, houden we rekening en spelen
we in op de specifieke machts- of invloedsuitoefening in deze overheidsbureau-
cratie.
De resultaten van de theoretische studie van de verschillende topics en de kriti-
sche reflectie die gedeeltelijk tegelijk en gedeeltelijk nadien gebeurde is opgeno-
nnen in deel III.
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3.1. CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN VAN DE VERKENNIN(;S-
FASE

Het onderzoeksobject in deze fase is de wijze waarop de medewerkers in de
controles en de ontvangkantoren de huidige en de gewenste toestand van hun
dienst percipieren.
Daarbij wordt de aandacht gericht op het functioneren van de dienst, meer be-
paald op aspecten van de arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid.

T.a.v. deze aspecten gelden volgende drie centrale vragen.
- Hoe definieren ambtenaren een goed functionerende dienst? (Welk is hun

gewenst toekomstbeeld?)
-  Hoe zien zij de huidige toestand van hun dienst?
-  Wat dient volgens de medewerkers aan de huidige toestand veranderd te wor-

den om het gewenste toekomstbeeld te realiseren? (Welke zijn hun voorstellen
tot optimalisering?)

3.2. METHOD()LOGIE EN VERLOOP VAN DE VERKENNIN(;SFASE

De keuze voor interviews a.h.v. een vooraf vastgelegde checklist (zie bijlage 2)
wordt eerst toegelicht en verantwoord. Daarna worden de steekproeftrekking en
het concrete verloop van de gegevensverzameling besproken. Vervolgens wordt
ingegaan op de werkwijze bij de gegevensverwerking. Tenslotte wordt de voor-
stelling van het tussentijds rapport besproken.

3.2.1. INTERVIEWS

De bedoeling van de verkenningsfase is de percepties van de medewerkers te
leren kennen. Daarbij wordt het van vitaal belang geacht zo goed mogelijk recht
te doen aan het persoonlijke en unieke karakter van deze percepties. Er moet
zeker vermeden worden dat deze percepties gewrongen worden in het keurslijf
van een of ander vooraf gekozen theoretisch model. Om die reden werd de voor-
keur gegeven aan diepte-interviews van relatief lange duur (127 interviews van 1
8 2 uur). Deze onderzoekstechniek laat toe, in tegenstelling tot gestandaardi-
seerde vragenlijsten en interviews, de te bevragen topics aan te vullen met aspec-
ten die de medewerkers van belang vinden. Tevens biedt deze techniek, via het
"doorvragen", de mogelijkheid dieper door te dringen in de persoonlijke beleving
van de arbeidssituatie.

Anderzijds is, omwille van de vergelijkbaarheid van gegevens, een zekere mate
van standaardisatie van de interviews onontbeerlijk. Vooreerst heeft de standaar-
disatie betrekking op de inhoud van het interview. Daarom wordt bij elke inter-
view uitgegaan van een checklist van vragen. Deze checklist is niet gebaseerd op
een theoretisch model, maar wei op een lijst van vragen die kan worden gebruikt
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voor het orienterend interview in het kader van een organisatie-diagnose (Harri-
son. 1990.164). De onderwerpen die in de checklist aan de orde komen, zijn: het
individu en zijn functie, de organisatie van de afdeling. de huidige toestand, het
gewenst toekomstbeeld en de afsluiting. De checklist werd vooraf besproken en
goedgekeurd door de stuurgroep. Andere aspecten van standaardisatie betreffen
het contacteren van de gernterviewden, het concrete verloop en de context van de
interviews. Deze aspecten komen later in deze paragraaf aan bod.

3.2.2. STEEKPROEF

Gezien de Administratie der Directe Belastingen een nationale entiteit is, wensen
de ambtenaren in de stuurgroep uitdrukkelijk dat de verkenningsfase zowel in
VIaanderen als in Walloni6 en in Brussel wordt uitgevoerd. Op deze manier wil
men de aanvaardbaarheid van de resultaten vergroten en interne conf'licten ver-
mijden.
Daarom kiest de stuurgroep 3 van de 15 gewestelijke directies : dEn Nederland-
stalige, 66n Franstalige en Edn tweetalige. In die 3 gewestelijke directies worden
in totaal 20 diensten gekozen voor deelname aan de verkenningsfase.
De stuurgroep zorgt ervoor dat deze 20 diensten representatief zijn voor het
geheel van de Administratie der Directe Belastingen. Dit gebeurt, door op basis
van ervaring van de ambtenaren in de stuurgroep, rekening te houden met volgen-
de factoren: de aard van de dienst (CTK, controles natuurlijke personen, contro-
les vennootschappen, ontvangkantoren natuurlijke personen en ontvangkantoren
vennootschappen), de geografische spreiding (stad - platteland), kenmerken op
het vlak van personeel, leiding en werkvolume.

Om de representativiteit te controleren worden na de keuze van de 20 diensten
een aantal gegevens van alle kantoren gevraagd. Het gaat o.m. over aantal perso-
neelsleden, aantal dossiers per persoon en per full-time equivalent, inkomsten,
gevestigde supplementen, aantal bezwaarschriften, aantal boekingen, achterstand
enz. Per kenmerk wordt eerst een nationaal gemiddelde berekend, uiteraard
afzonderlijk voor controles en ontvangkantoren. Per indicator wordt vervolgens
voor elke dienst een verhoudingscijfer t.0.V. het nationaal gemiddelde berekend.
Uit deze analyse blijkt dat de door ons onderzochte kantoren meestal zeer dicht
bij het nationaal gemiddelde liggen. Hieruit kan worden besloten dat de geselec-
teerde diensten als representatief kunnen beschouwd worden voor de Administra-
tie der Directe Belastingen.
Voor de selectie van deelnemers aan de interviews worden ons, na de keuze van
de 20 diensten, de nodige administratieve gegevens van die diensten bezorgd.
Deze 20 diensten hebben gerniddeld 15 medewerkers met als uiterste 4 en 19 en
66n dienst van 43. De onderzoeksploeg zelf selecteert in elke dienst ongeveer de
helft van de medewerkers. Daartoe behoren steeds de dienstchef en een zo repre-
sentatief mogelijke deelgroep van de dienst, rekening houdend met graden, statu-
ten, geslacht en leeftijd. In totaal worden 127 interviews afgenomen, verspreid als
volgt: 33 in controles natuurlijke personen, 22 in centrale taxatiekantoren, 24 in
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controles vennootschappen en 48 in ontvangkantoren. Anders geteld: 42 in
Vlaanderen, 41 in het Brusselse en 44 in Wallonie. In de 20 onderzochte diensten
wordt dus 43%  van het personeel geYnterviewd.  Dit  is  1,15%  van het personeel
van de Administratie der Directe Belastingen (11.051 personeelsleden op  1.1.92).
Gezien het hoge percentage geYnterviewden per dienst kan de representativiteit
van de resultaten uit de diepte-interviews duidelijk positief worden beoordeeld.
zeker waar het gaat om veralgemening naar de 20 representatieve diensten. De
veralgemeenbaarheid naar de gehele Administratie der Directe Belastingen is
enerzijds beperkt door het kleine percentage deelnemers, anderzijds plausibel
dank zij de representativiteit van de onderzochte diensten.

3.2.3. VERLOOP

Het interviewen in de verkenningsfase

Voor het verzamelen van interviewgegevens in de Administratie der Directe
Belastingen is de introductie en de steun van de top onontbeerlijk.  Het is een
noodzakelijke toegangsvoorwaarde. De ambtenaren uit de stuurgroep zorgen
voor de mondeling en schriftelijke aankondiging van het onderzoek bij de hierar-
chische hogeren tot en met de hoofdcontroleur.
Om interviewafspraken te maken in de geselecteerde kantoren, sturen de onder-
zoekers telkens de in bijlage 2 opgenomen brief en nemen enkele dagen nadien
telefonisch contact. We herhalen telefonisch de hoofdboodschappen van de brief
en maken een afspraak met de chef en met de door ons geselecteerde medewer-
kers. We leggen telkens uit hoe de diensten en de te interviewen personen gese-
lecteerd zijn. Wij ervaren duidelijk dat de ambtenaren de opdracht kregen open
mee te werken. De geYnterviewden behoren tot de meer uitvoerende laag in de
organisatie is. Ze hebben echt medegewerkt door de vraag (en de aanmaning)
vanuit de top en 'ook' door onze aanpak. Hun hierarchisch hogeren waren ver-
wittigd en hadden de vraag doorgegeven. Opvallend bij de start van de tweede
reeks interviews in het Brusselse was in dit verband, dat een chef zijn medewer-
king weigerde. Hij wou enkel meewerken na toestemming van zijn meerderen en
dit was door een missing in de timing nog niet gebeurd. We trokken dit na en
wachtten met het verder contacteren.  De week nadien, nadat de introductie wel
gebeurd was, werkten alle chefs, ook deze, positief mee. Hij stelde duidelijk dat
zijn medewerking afhankelijk was van de goedkeuring van het onderzoek door
zijn meerderen. Hieruit blijkt hoe belangrijk de steun, medewerking en inzet van
de hierarchie is.

Bij het begin van de interviews wordt anonimiteit gewaarborgd en het doel van
het onderzoek uitgelegd: het door derden rechtreeks bevragen van de basis over
hun percepties van de werking van de dienst en dit rapporteren aan de top ter
ondersteuning van hun beleid. Na inleidende algemene vragen over het eigen
werk en de dienst wordt uitgebreid en diepgaand ingegaan op alle vragen (zie
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checklist). We gaan ook in op terzijde of nauwelijks geuite bekommernissen en
bezwaren. Er wordt zeer open meegewerkt. De interviews worden afgenomen
zonder aanwezigheid van derden.

Mijn beeld als onderzoeker is dat de medewerkers het zeer apprecieren hun visie
op het werk en de dienst te kunnen geven.
Herhaaldelijk zeggen medewerkers ook:  'lk hoop dat je dat eens goed zegt aan de
top want die weten echt niet hoe het eraan toe gaat in de buitendiensten.  Het
hoofdbestuur beveelt maar allerlei zonder rekening te houden met de praktische
uitvoerbaarheid'. Waar men in het feitelijk deel vooral aanduidt wat allemaal
beperkend werkt en niet kan veranderen, stimuleert het deel met vragen naar de
gewenste of ideale situatie, om mogelijkheden aan te duiden. Beide delen breng-
en een eigensoortige dynamiek op de gang alsof men eerst wil laten zien hoe
moeilijk het allemaal is en welke beperkende regels er wei zijn en wat allemaal
onmogelijk is. Uiterst zelden blijft men in die sfeer steken, meestal verandert het
in het tweede deel. Men lijkt het een weldoende ervaring te vinden: eigen ideeen
te vertellen aan iemand die gelinteresseerd zit allerlei vragen te stellen over je
werk en dat allemaal zit op te schrijven, zonder beoordeling en met serieuze
interesse naar hoe komt dat nu, en wat vind jij daarvan en wat kan er wel en niet
gebeuren om te veranderen en wat kan jij wel en niet doen. Het lijkt werkelijk
een voor beide partijen bevredigende uitwisselingsrelatie . De ambtenaren zeggen
hun ideeen, voorstellen en grieven met de verwachting dat die rechtstreeks door-
gegeven worden aan de top van de organisatie. De onderzoekers worden tot
deelgenoot gemaakt van de positieve en negatieve ervaringen van de ambtenaren
en beleven vanuit een appreciatieve benadering een mengelmoes van gevoelens:
dankbaarheid en blijheid om de open medewerking en de diepte van de contac-
ten, verwondering en medeleven met wat er gezegd werd. Het beeld dat bij mij
als onderzoeker opkomt, is dat men eerst moet "verdienen" dat men met u spreekt
en u daarna een overvloed aan informatie schenkt waarbij de vraag bij mij rijst of
ik al deze gaven wel zal kunnen gebruiken overeenkomstig de bedoelingen van de
schenkers en waarbij de schenkers duidelijk met overgave schenken. Er zijn heel
intense momenten bij van medewerkers die vertellen hoe en waardoor ze het
unfair vinden steekproefsgewijs te moeten werken omdat ze niet voldoende tijd
hebben om alles grondig na te zien. Medewerkers die erg betrokken vertellen,
(terwijl ze rode vlekken in hun hals laijgen), dat ze toch proberen een briefje te
schrijven naar de gewone belastingbetaler die zijn lening van zijn huis niet aftrekt
omdat hij dat niet weet en 'dat zijn gewone mensen, die geen geld kunnen geven
aan belastingadvies'. Of medewerkers die hun frustraties vertellen over hun
aanvoelen dat er iets scheefs zit in een bepaald dossier en zonder verder onder-
zoek te kunnen doen, moeten voort werken met een volgend dossier (om gedaan
te krijgen). Deze ervaring vermindert hun slagkracht en motivatie  als ze bij een
volgende belastingplichtige wel iets vinden en supplementen moeten aanrekenen
onder diens protest. Of andere medewerkers die zich sterk maken dat als de
minister hun aanbevelingen zou volgen, de staatsschuld van Belgie drastisch zou
verminderen. Of diensten waar de chef zegt dat hii graag meer polyvalentie zou
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bewerken door zijn medewerkers meerdere jobs te laten leren, maar dat 'zijn'
mensen dat niet willen.  En in dezelfde dienst, dezelfde medewerkers die vertel-
len dat zij graag de job van hun gebuur zouden leren om burgers verder te kunnen
helpen bij afwezigheden maar dat 'hun' (= diezelfde ) chef daar volgens hen,
tegen is.

De eerste twee interviews worden door twee onderzoekers samen afgenomen
waarbij 6dn de vragen stelt en de andere noteert. Daama worden nog een tweetal
interviews samen afgenomen waarbij eenzelfde persoon de vragen stelt en no-
teert. De interviews gebeuren aan de hand van de checklist. Het gesprek wordt
op cassette opgenomen en min of meer samenvattend genoteerd.

3.2.4. VERWERKING VAN GEGEVENS

Bij de verwerking van de interviews wordt uitdrukkelijk vooropgesteld dat we
een structuur willen laten opkomen uit de gegevens in plaats van het materiaal in
een vooraf gekozen keurslijf te dwingen met vooraf bepaalde kategorieen. We
baseren ons op de werkwijze die door Glaser en Strauss (1976) en Strauss en
Corbin (1990) wordt voorgesteld voor het ontwikkelen van een "grounded theo-
ry". "A grounded theory is one that is inductively derived from the study of the
phenomenon it represents. That is, it is discovered. developed, and provisionally
verified through systematic data collection and analysis of data pertaining to that
phenomenon. Therefore, data collection, analysis and theory stand in reciprocal
relationship with each other." (Strauss & Corbin, 1990, 23). Dit proces van
theorie-ontwikkeling bestaat uit vier stappen. In de exploratiefase probeert de
onderzoeker relevante begrippen te ontlenen aan het materiaal. In de definierings-
fase wordt getracht de begrippen nader te omschrijven en in te kleden en te
komen tot relevante variabelen. In de derde fase, de reductiefase, wordt getracht
de kern van de theorie te vinden. In de vierde fase wordt de theorie geformuleerd
en eventueel gepubliceerd (Glaser en Strauss, 1976, 101).
Zo snel mogelijk na elk interview wordt op basis van de geluidsopname van het
gesprek en de nota's van de onderzoeker een uitgebreid verslag uitgetikt met
behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Het is een lichtjes samenvattende en
geen letterlijke weergave van het gesprek: eh en hum worden weggelaten, twee
halve zinnen worden samengevoegd tot Wn, herhalingen van hetzelfde worden
slechts eenmaal genoteerd, maar alle ideeen worden genoteerd, ook al zijn het
afwijkingen en geen antwoorden op de gestelde vragen.
Bij elk interview wordt de stamnummer van de geinterviewde genoteerd dat
begint met de geboortedatum, een dienstcode d.w.z. aard en plaats van de dienst,
de naam van de gernterviewde, zijn rang en de initialen van de interviewer. Een
fragment (met gewijzigde namen) is opgenomen in bijlage 3.

De interviews worden niet in vraag- en antwoordvorm genoteerd maar wel onder
trefwoorden. Daartoe wordt eerst de checklist met vragen overlopen en per vraag
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worden dan of meerdere trefwoorden afgesproken door de onderzoekers. Bij de
eerste vier interviews wordt een vrij korte lijst trefwoorden gebruikt. Bijvoor-
beeld wordt het antwoord op de vraag: "Wat doet u in deze dienst ?" genoteerd
onder het trefwoord "taak", " met wie moet u samenwerken om uw werk gedaan
te krijgen" wordt geplaatst onder het trefwoord "samenweren". Voor de vragen
over de gewenste toekomstige situatie worden dezelfde trefwoorden met toevoe-
ging "w" gebruikt, bijvoorbeeld "evaluatie w" is gewenste evaluatie en "evalua-
tie" is de huidige evaluatie.
Op deze wijze worden de interviews opgedeeld in teksteenheden, scenes of
passages die de eenheid voor de analyse zullen vormen.

Op regelmatige tijdstippen, na 5 h 10 interviews lezen de onderzoekers elkaars
interviews en proberen ze de trefwoorden te verfijnen. De chronologie van het
interview wordt meer en meer verlaten. Er wordt meer en meer gekeken naar de
inhoud van de boodschap van de geYnterviewde. Zo spreken de onderzoekers af
wat onder het trefwoord "communicatie" thuishoort en wat onder "info-voorzie-
ning" en "besluitvorming".

Het computerprogramma "Kwalitan" (Peters, 1988 & 1989) is een grote hulp.
Het is i.s.m. IBM ontwikkeld door Peters, Westen en Richardson van de vak-
groep Methoden van de faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U. Nijmegen.
Binnen Kwalitan (Peters, 1988, 342) worden de gegevens ondergebracht in drie
verschillende bestanden: een tekstbestand, een documentbestand en een scenebe-
stand. Het tekstbestand bevat alleen de "kate tekst van het uitgetikte interview".
Dit bestand blijft gedurende de hele analyse onveranderd. We beginnen met de
uitgetikte interviews op te nemen in het Kwa-litan-tekstbestand. Alles wat de
onderzoekers toevoegen aan het materiaal wordt opgenomen in het document- of
in het scenebestand. Per document, dus per interview, wordt in het documenten-
bestand de volgende informatie opgeslagen: documentcode, code voor de dienst,
naam en functie van de geYnterviewde en initialen van de interviewer. In het
scenebestand worden de diverse fragmenten opgenomen die we in het interview
onderscheiden. Elke interview wordt immers door trefwoorden in scenes opge-
splitst. Deze scenes worden opgenomen in een scenebestand. Kwalitan biedt de
mogelijkheid aan elke scene meerdere trefwoorden toe te kennen. De identifica-
tiegegevens vanuit het documentenbestand worden per scene automatisch her-
haald.
Hoewel er drie types bestanden zijn, wordt er naar de gebruiker toe mee omge-
gaan alsof er slechts den bestand is, dat binnen Kwalitan wordt aangeduid als het
werkbestand. Kwalitan is een menugestuurd programma waarbij het keuzemenu
12 opties omvat: o.a. het invoeren en corrigeren van trefwoorden bij de scenes
(max. 10 trefwoorden per scene), het overzicht van toegekende trefwoorden, het
selecteren van scenes op (combinaties van) trefwoorden, het printen van de
geselecteerde scenes, het aanpassen van de scenestructuur, het onderhoud van het
werkbestand (o.a. het koppelen of verwijderen van documenten en werkbestan-
den, enz. ...).
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Nadat alle Nederlandstalige interviews afgenomen, uitgetikt en ingebracht wor-
den in Kwalitan, wordt opnieuw een bespreking gewijd aan de trefwoorden.
Daartoe worden interviews gezamelijk gelezen en trefwoorden beter afgebakend.
De lijst van trefwoorden voor de interviews vindt u in bijlage 3.  Na deze nieuwe
afspraken worden alle interviews opnieuw doorgelezen en de nodige verbetering-
en aan de scene-indeling en trefwoordentoekenning aangebracht. Het kaderen en
analyseren van de gegevens is dus een gelijktijdig en door elkaar verlopend
proces of een recurrente, cyclische analyse.
Dan wordt gestart met de Franstalige interviews in Wallonie waarvan de inter-
viewverslagen ook in het Nederlands uitgetikt worden en toegevoegd in het
Kwalitanprogramma.

Tijdens het analyseren en toekennen van trefwoorden wordt ook nagedacht over
het indelen en samenbrengen van al deze gegevens. Het analyseren is een steeds
terugkerende fase in het cyclisch verlopend onderzoeksproces (Peters, 1988,
333). De eerste analyse gaat uit van de oorspronkelijke onderzoeksvragen. Deze
analyse roept nieuwe vragen op en vanuit die nieuwe vragen worden de gegevens
opnieuw geanalyseerd. In zulk cyclisch iteratief analyseproces worden de vragen
voortdurend bijgesteld. Elke nieuwe analyse leidt tot voorlopige antwoorden,
maar ook tot nieuwe vragen. De ontwikkeling in de vragen hangt samen met de
evolutie van het onderzoek. Zo komt bijvoorbeeld aan het einde van de interview-
verwerking een nieuwe vraag rond de kerntaak, de eigenlijke missie naar boven
(zie verder).

Er worden meerdere indelingen overwogen. We kiezen ervoor om als aparte
thema's te starten met leiding en werkorganisatie. Voor /eiding selecteren we de
trefwoorden: leiding, baas, zeggenschap, besluitvorming, conflicten, evaluatie,
controle, motivatie, opleiding, initiatief, samenwerken, coOrdinatie. We ordenen
al deze trefwoorden samen, per dienst zodat het bij de verwerking mogelijk is te
starten met de gegevens van de leidinggevende zelf en dan alles te lezen van de
medewerkers van deze dienst. Zo wordt dienst per dienst verder gewerkt en
daarna globaler. Ook de gegevens over de gewenste situatie worden op dezelfde
manier samen verwerkt.
Hetzelfde gel)curt voor weikorganisatie. Ook daar starten we met het kiezen van
een aantal trefwoorden nl.: taak, organisatie, organisatieevolutie, overeenkomst
functie, samenwerken taak, controle, evaluatie, verantwoordelijkheid en hetzelfde
voor de gewenste situatie. Sommige trefwoorden bijv. controle worden dus zowel
gebruikt bij de verwerking van de gegevens over "leiding" als bij "werkorganisa-
tie", worden zowel dienst per dienst, als per soort dienst (personenbelasting of
vennootschapsbelasting. enz.) als globaal gebruikt.
Na leiding en werkorganisatie verzamelen we de gegevens over selectie. beoo, de-
ling, beloning en op/eiding en vormen daarna een geheel dat later de titel human
resources management (HRM) krijgt. Hier zijn weinig relevante verschillen perdienst en gebeurt de analyse hoofdzakelijk globaal.
Apart bevraagde onderwerpen, zoals informatica en het contact met het publiek
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en speciaal door de hoofdbestuursleden van de stuurgroep gewenste onderwerpen
zoals Fininfo (het bedrijfsblad van Financien) en de TV-uitzendingen van Finan-
cien, worden in aparte hoofdstukken verwerkt. Dit gebeurt ook met de afsluitende
vragen rond beelden over de huidige en de gewenste organisatie en de hefbomen
voor verandering.

We vertrekken per topic van de geselecteerde verzameling interviewfragmenten.
We vatten de kernideeen samen en vatten deze samenvatting nog eens samen. We
noteren daarbij hoe dikwijls eenzelfde idee voorkomt en ordenen de ideeen
vervolgens volgens frequentie van voorkomen. Tegelijk blijven we alert voor
eenmalige boodschappen en noteren die ook. We proberen van dit geheel een
samenhangende tekst te schrijven met telkens de beschrijving van de huidige
situatie en vervolgens de gewenste situatie of de voorstellen voor verandering.
Per onderdeel worden aangepaste indelingen gezocht die uit het materiaal naar
voor komen. Wanneer een deel afgewerkt is door 66n onderzoeker, herleest de
andere het geheel van de interviewfragmenten en de tekst om na te gaan of er
geen vertekeningen of tekorten zijn. Het feit dat beide interviewers in quasi alle
diensten telkens de helft van de interviews deden. animeert de besprekingen ten
zeerste. Herhaaldelijk worden interviewfragmenten over andere onderwerpen of
van andere personen van de dienst opgezocht en vergeleken om de percepties van
de medewerkers zo exact mogelijk te leren kennen en weer te geven.
Nadat op deze manier alle trefwoorden verwerkt zijn blijkt dan een steeds
weerkerende boodschap nog onvoldoende tot uiting komt. Zonder dat we er
specifieke vragen over stellen, komen in de interviews steeds opnieuw vragen,
frustraties en twijfels naar voor over de realisering van de kerntaak, de missie van
de Administratie der Directe Belastingen. De kem van de frustratie is eigenlijk:
wij zijn hier om belastingen op een rechtvaardige wijze te vestigen en te innen en
we kunnen dat niet doen. Er zijn allerlei factoren die verhinderen het werk naar
behoren uit te voeren. Voor deze belemmerende factoren ten opzichte van de
kerntaak wordt een nieuwe selectie van relevante trefwoorden samengesteld en
geanalyseerd. In het rapport wordt er een apart hoofdstuk aan gewijd.

Door het volgen van deze stappen en procedures gebeurt deze kwalitatieve analy-
se van de interviewgegevens op een systematische en controleerbare wijze en is
ze in principe herhaalbaar. We proberen de betrouwbaarheid en validiteit zo hoog
mogelijk te houden. Gummesson (1991, 159) definieert betrouwbaarheid als: "If
the investigation had been carried out by someone other than the author, using his
methods, would the same results have been obtained ?" en validiteit als: "Does
the evidence really reflect the reality under examination ?"
Doordat beide onderzoekers tijdens het gehele proces elkaars werk regelmatig
gelezen, soms gedeeltelijk overgedaan en gecontroleerd hebben op vertekeningen
is geprobeerd aan beide eisen zo goed mogelijk te voldoen. Dit gebeurde zowel
bij het toekennen van trefwoorden, waarbij speciale aandaclit ging naar hun
werkelijkheidsgetrouwheid, hun aansluiten bij de inhoud van de interviews, als
bij de datagetrouwheid bij het synthetiseren in de verdere verwerking.
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Op    de  stuurgroepvergaderingen  van  17.06 en 16.09.1992 wordt verslag gedaan
van de stand van zaken van de bevraging, die gedaan wordt tussen 01.06 en
30.09.1992. Er wordt een beeld gegeven van de verwerkingswijzen en van de te
verwachten resultaten.

In de loop van dit project is wederzijds vertrouwen en interdependentie heel
belangrijk voor het slagen van het onderzoek. Beide partijen: ambtenaren en
onderzoekers waren telkens opnieuw van elkaar afhankelijk voor de uitvoering en
naleving van de in consensus genomen besluiten, bijvoorbeeld de keuze van de
diensten, het deontologisch correct omgaan met vertrouwelijk verkregen informa-
tie enz.

3.2.5. TUSSENTIJDS RAPPORT AAN DE STUURGROEP

In het tussentijds verslag naar de stuurgroep nemen we het volledige overzicht
van de gegevens op en geven we een uitgebreider verslag dan in dit proefschrift,
waar we ons beperken tot de inhoudelijke hoofdboodschappen in deel 3.3.  Het
procesverloop wordt geschetst in 3.4. Verslag aan de stuurgroep.

Het tussentijds rapportin wordt voorgesteld op de stuurgroepvergadering van
18.11.92. Het geeft een zo getrouw mogelijke beschrijving met minimale inter-
pretatie en verklaring. Het is een verslag van de percepties van de medewerkers
van controles en ontvangkantoren.
Vervolgens gebeurt de analyse en de interpretatie van de gegevens gedeeltelijk
samen met de stuurgroep op 25.11.92 en op de volgende stuurgroepvergader-
ingen.

In het volgend onderdeel worden de inhoudelijke resultaten van het tussentijdsonderzoeksverslag samengevat. Het tussentijds rapport is uitgebreider en
gedetailleerder dan hier wordt weergegeven.

3.3. RESULTATEN VAN DE INTERVIEWS VAN DE VERKENNINGS-
FASE

Dit deel is een zo getrouw mogelijke samenvatting van wat in de interviews naar
voren kwam. Het is een verslag van de percepties van de medewerkers van
controles en ontvangkantoren. Deze percepties worden geordend volgens vol-
gende 7 aspecten : (1) human resources management, (2) leiding, (3) contact met

l0 LUCA-RUCA-onderzoek.    Intern  tusse,itijds  ve, slag.    Een  onde, zoek  naa,  de
effectiviteit en efficientic van de Administratie der Directe Belastingen op het viak
van organisatie en pei·sonele inzet in het kader van haar missie.  November \992.
208 blz.
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het publiek, (4) Fininfo en t.v.-uitzendingen van Financien. (5) informatica. (6)
hefbomen en (7) beelden.

Deze indelingswijze hebben we laten opborrelen uit de interviewgegevens, zoals
besproken in een vorige paragraaf (deel 2, hoofdstuk 3.2.4.).

3.3.1. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Er zijn in het interview enerzijds vragen naar de beschrijving van de huidige
situatie. bijvoorbeeld:
-   wat moet u doen om hier vooruit te komen?
- welke mogelijkheden worden geboden om binnen uw werk aanvullende trai-

ning en opleiding te krijgen? Maakt u gebruik van het aanwezig trainings- en
opleidingsaanbod? Hoe evalueert u dit aanbod?

Anderzijds wordt er gevraagd naar de gewenste situatie: "Indien u het zelf voor
het zeggen zou hebben, hoe zouden recrutering en opleiding gebeuren. Op welke
basis zou u de mensen laten vooruitkomen in hun job?" (De vragenlijst is opge-
nomen in bijlage.)
In het eerste deel bespreken we de aspecten recrutering en interne promotie
samen gezien beide gebeuren op basis van examens. Het tweede deel handelt
over de beoordeling, het derde over de opleiding, het vierde over de samenhang
tussen de verschillende HRM aspecten.

3.3.1.1. RECRUTERING EN INTERNE PROMOTIE

Bij de behandeling van dit thema besteden de meeste gernterviewden apart aan-
dacht aan twee groepen personeelsleden, nl. contractuelen en universitairen. Dat
gebeurt daarom ook in dit rapport.

We behandelen achtereenvolgens : (1) examens als selectiemiddel bij recrutering
en interne promotie, (2) voorstellen i.v.m. recrutering en promotie, (3) con-
tractuelen, en (4) universitairen.

(1) Het systeem van examens voor recrutering en interne promotie wordt vrij
algemeen positief beoordeeld. Dit komt tot uiting in volgende uitspraken. "Dit
systeem is het meest democratische. Zo is er gelijkheid van kansen voor iedereen.
ook voor niet-universitairen. Anders zouden benoemingen meer gepolitiseerd
gebeuren. Het is de beste manier om de waarde van iemand te erkennen. Er zijn
reele promotiekansen gezien er jaarlijkse examens zijn. Het is het minst slecht
mogelijk systeem bij de overheid."

Niettemin zijn er heel wat bedenkingen t.o.v. de concrete uitwerking.

- De meest gecontesteerde maatregel is de verandering van standplaats, na een
geslaagd examen. Deze gedwongen verplaatsing, vaak naar Brussel, betekent
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bijkomende kosten en dagelijks 1 8 4 uur verplaatsing wat de (o.a. financiele)
voordelen van de promotie erg doet verminderen.
- Examens zijn te sterk geconcentreerd op geheugenoefeningen, te theoretisch,
erg schools, heel moeilijk en men delibereert heel streng. Ze zijn niet aangepast
aan het werk dat je moet doen. De exameninhoud meet niet de capaciteiten, nodig
voor het hoger niveau. Daardoor schieten examens als criterium voor interne
promotie tekort. Mede daardoor heeft de graad dikwijls weinig te maken met de
capaciteiten van de personeelsleden. Sommigen hebben het gevoel een belang-
rijke keuze te moeten doen tussen examendeelname, het alledaagse werk goed
doen en tijd besteden aan hun gezin. Heel wat mensen zeggen geen zin te hebben
in examens omdat ze tevreden zijn met hun huidige graad, omdat hun werk hen
bevalt, om familiale redenen en/of omdat ze reeds 1 of 2 maal probeerden en
faalden.
Het examensysteem is niet steeds even effectief in de zin dat de meest bekwamen
voor de hogere functies het halen.

(2) Voorstellen, gewenste toekomst i.v.m. recrutering en inteme promotie. Men
wenst meer personeel, meer statutairen", meer geinteresseerden te recruteren  via
examens met een meer functierelevante inhoud en aangevuld met een prestatie-beoordeling na een zekere tijd. Zeker voor chefs vraagt men zo'n functie-relevant
recruteringsexamen.

(3) De tegenargumenten om contractuelen,2  aan te werven zijn vooral het gebrek
aan vorming, de belasting voor de dienst daardoor en ook de opening naar poli-
tieke benoemingen. Men verkiest statutairen. Als men toch contractuelen wenst
aan te werven zouden zij een langere termijn op dezelfde dienst moeten blijven
na een korte maar zeer taakgerichte opleiding en dit liefst na een functiegericht
examen.

(4) Ten opzichte van het aanwerven van universitairen is er een vrij algemene
positieve houding. Vooral de start van hun loopbaan als leidinggevende is kri-tisch. Het positief verloop hangt sterk af van hun lerende instelling en hun sociale
en communicatieve vaardigheden en de aanwezigheid en houding van de ervaren
pen;oneelsleden op de dienst.

" Een statutaire ambtenaar valt onder het ambtenarenstatuut: een geheel van voor-
schriften, die de rechten en de plichten alsmede de desbetreffende procedures
vastlegt. Voorbeelden van rechten en plichten van de staatsambtenaren zijn o.a.vastheid van betrekking, carriare. pensioen, plicht tot gehoorzaamheid aan de
hitrarchie, plicht tot loyauteit aan de wet en het politieke gezag. de discretieplicht,
enz....

/2 Contractuelen zijn tijdelijke personeelsleden die niet onder het ambtenarenstatuut
vallen. Zij worden aangeworven door de Minister en hier is dus politieke invloed
mogelijk.
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3.3.1.2. BEOORDELING

In de Administratie der Directe Belastingen worden personeelsleden beoordeeld
op grond van staten en het signalement. We behandelen achtereenvolgens de
beoordeling van prestaties via staten (1) en via het signalement (2) en de voorstel-
len voor verandering (3). Hoe dit controle- en beoordelingssysteem een belemme-
rende factor t.a.v. de kerntaak is, wordt in een volgend deel uiteengezet.

1. Beoordeling van de prestaties
Personeelsleden zeggen uitsluitend beoordeeld te worden op de kwantiteit van het
gepresteerde werk aan de hand van staten.
Individuele staten vermelden de hoeveelheid werk, bijv. het aantal dossiers en
de gevestigde supplementen of het aantal betaalde aanslagen enz..
Op basis van die staten maakt de dienstchef een overzicht van de prestaties van
de dienst.
De gepresteerde hoeveelheden werk worden vergeleken met de geplande aantal-
len of met de situatie van vorig jaar.

De gegevens van verschillende diensten worden door de hogere leidinggeven-
den verzameld, met elkaar vergeleken en opgevolgd.
Deze uitsluitend kwantitatieve opvolging van het gepresteerde werk aan de
hand van staten is onderwerp van veel kritiek in de interviews. De werkdruk
(d.i. de kwantiteit te presteren werk) wordt als zeer hoog ervaren. Gezien het
verwerken van de hoeveelheid werk prioriteit nummer Edn is, wordt toegegeven
op de kwaliteit van het werk. Daardoor lijkt het alsof iedereen de gestelde nor-
men. de aantallen haalt of bijna haalt.
De kwaliteit van het werk wordt niet gecontroleerd. Dit maakt dat men het karak-
ter moet hebben en de motivatie uit zichzelf moet halen, om te blijven streven zo
goed en zo veel mogelijk te werken. De meeste dienstchefs lezen de stukken niet
na die zij tekenen en controleren het werk van hun medewerkers niet.

De druk om het vereiste (grote) aantal dossiers per maand te controleren maakt
een diepgaande controle van alle dossiers onmogelijk, volgens de geinterviewden.
Veel dossiers worden omgedraaid. Anderzijds wordt men beoordeeld op supple-
menten en dat vereist een grondiger controle. Men zet medewerkers ertoe aan om
veel en slecht te controleren in plaats van weinig en goed.
De staten geven slechts een beeld van "een deel" van het werk. Daarnaast wor-
den een hele reeks werkzaamheden verwacht die niet vermeld zijn in de staten :
bijvoorbeeld publiek ontvangen, informeren en verder helpen, reclamaties beant-
woorden, jongeren op dienst opleiden, fiches en allerlei andere zaken klasseren,
enz... Soms nemen deze werkzaamheden 40 tot 60 % van de tijd in beslag.

De dienstchef volgt het werk van zijn medewerker via de staten op een kwanti-
tatieve wijze.
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Meerdere dienstchefs van controles zeggen over de kwaliteit van het gepresteerde
werk en over de bekwaamheid van het eigen personeel te kunnen oordelen door
samen dossiers te doen of door dossiers in te kijken. De kwantiteit van de contro-
le is echter prioriteit nr.  1, en die is al bijna niet te halen. Daarom kan of wil men
niet of nauwelijks beoordelen op kwaliteit.
Trouwens bij tekorten in kwaliteit of kwantiteit vindt de dienstchef dat hij niet de
middelen heeft om die te verhelpen. Daarvoor zou men personeelsleden moeten
laten opleiding volgen of zelf opleiding geven en daarvoor is er geen tijd. Sommi-
ge personeelsleden zijn ook zo gedemotiveerd dat ze niet naar vormingsdagen
willen gaan. Ze verdienen immers niet meer, ze worden niet meer beloond als ze
hun werk beter doen.

Meennaals wordt door chefs en medewerkers gezegd dat de chef bij slechte
prestaties, zowel kwantitatief als kwalitatief "probeert" in te grijpen maar geen
sanctiemiddelen in handen heeft. Hij kan de medewerker tot de orde roepen en
hopen dat dit effect heeft. Toch nemen medewerkers het niet wanneer een chef
"niet reageert" op slechte prestaties want dan demotiveert hij de andere medewer-
kers. Wanneer de chef herhaaldelijk reageert door de persoon opmerkingen te
geven, bij zich te roepen, enz..., neemt men het weI dat de chef niet "meer" kan ...
tenzij via het signalement.

Er is de controle door de hogere leidinggevenden. Men krijgt opmerkingen van
de inspecteur over niet gevolgde procedures, niet bijgewerkte tabellen, dingen die
men doodgewoon niet kan doen door gebrek aan tijd. Daarop moet dan gerea-
geerd worden, dit moet rechtgezet en dat is het dan:3 Medewerkers zien ook niet
dat op grond van dergelijke opmerkingen sancties genomen wordt. Sommige
inspecteurs vragen de medewerkers zelf een aantal dossiers uit te kiezen voor
summiere of grondige verificatie. Dan geldt dit nog minder als beoordelings-
middel naar kwaliteit van gepresteerd werk.

Uit het voorgaande is duidelijk dat er enkel kwantitatieve criteria gelden in de
beoordeling. Er zijn heel veel voorschriften en procedures voor de werkzaam-
heden maar personeelsleden worden niet beoordeeld op het naleven ervan, krij-
gen daar geen feedback op.

We stellen de vraag of en hoe men weet of men zijn werk goed gedaan heeft en
of men de criteria kent waarop men beoordeeld wordt. Velen blijven het
antwoord schuldig. De stilte en de verbijstering na het stellen van deze vraag
maakt meer dan wat ook duidelijk dat deze vraag erg onverwacht en ongewoon
is, niet binnen de cultuur past. De weinige antwoorden op deze vmag sommen we

13 In  de   loop   van dit onderzoek (voorjaar   1993)  werd  deze taak geschrapt  in  de
taakomschrijving van de inspecteur A, om hen meer tijd ter beschikking te stellen
voor opleiding van pas aangestelde medewerkers.
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hier op :
-     als men geen Idachten hoort, zal het wel goed zijn en ik hoor niets.
-    ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen, ik volg daarin mijn geweten

en/of mijn opvoeding.
-     ik ben tevreden over mijzelf als ik het gevoel heb: voor en in deze beschik-

bare tijd, heb ik het maximale gedaan. Criteria die men dan aan zichzelf stelt
zijn: effectiviteit en efficientie van gebruikte tijd - dus resultaten behalen in
een zo kort mogelijke tijd en zoveel mogelijke werktijd besteden aan nuttig
werk.

- sommigen zeggen dat ze niet tevreden zijn over zichzelf, dat ze niet goed
werken, dat ze vroeger toen de werkdruk kleiner was, goed konden werken
en dat dit nu niet meer het geval is.

- criteria leert men vanuit het negatieve door ze te overtreden. Zo leert men
wat belangrijk is, bijvoorbeeld: supplementen vestigen.

-   criteria zijn ook contradictorisch: veel dossiers doen (is oppervlakkig wer-
ken) en veel supplementen vestigen (vereist grondige controle)

2. Het signalement
Hier volgt een bloemlezing van interviewfragmenten die de voornaamste ideeen
weergeven.
"Het signalement is een soort rapportsysteem met: zeer goed. goed of minder
goed. Eenmaal per jaar in september kan men een evaluatie vragen. Dan moet
men bewijzen aan de hand van het werk dat men presteerde (bijv. zijn dossiers)
dat men een "zeer goed" verdient. Men moet minstens goed hebben om aan
examens te mogen deelnemen. Indien twee mensen dezelfde punten hebben op
het examen dan heeft die met "zeer goed" de voorrang. Dat signalement vergezelt
de persoon zijn hele loopbaan.
Zo'n signalement tekenen verbindt de chef nu tot niets. Iemand kan slecht, goed,
of zeer goed krijgen, terwijl de chef hem probeert verplaatst te krijgen, omdat die
persoon niets doet ...
Er zijn chefs die eisen dat al hun personeel een "zeer goed" heeft. De ene baas
geeft dat zo en bij de andere moet je er hard voor werken.

Als men begint heeft men "goed" als signalement. Iemand heeft dat jaren gehad
tot zijn baas hem aanzette om "zeer goed" te vragen. Immers "als men ooit iets
aan de hand zou hebben en men zou u een term afnemen, dan zou men dan nog
"goed" overhouden". Die persoon heeft dus "zeer goed" aangevraagd, d.w.z. een
briefje geschreven waarin hij zichzelf ophemelde en zijn kwalificaties (begrip
van de dienst, hoe hij zijn werk doet, veeizijdigheid enz.) ten toon spreidde en
waar de chef nog wat aan toevoegde.
Als je al die kwalificaties echt moet hebben, dan duurt dat jaren. Beginners
kunnen dus eigenlijk nooit "zeer goed" hebben.
Ook bij het signalement ontbreekt het de chefs aan moed om beslissingen te
durven nemen. Men moet de hogere chefs opleiden om verantwoordelijkheid te
durven nemen.
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Als een medewerker voor moeilijkheden zorgt of echt onvoldoende presteert zijn
er theoretisch weI sanctiemogelijkheden via hierarchische weg maar praktisch
zijn die niet uitvoerbaar. Men moet dan als chef herhaaldelijk uitleg en bewijzen
geven zodanig dat men zichzelf voelt terecht staan, want als men moeilijkheden

',heeft, kan men als chef zijn dienst niet leiden en dat is dan de eigen fout.

We concluderen dat het signalement, misschien vooral door de wijze waarop men
er gebruik van maakt, onvoldoende functioneert als beoordelingsinstrument. Men
heeft vragen rond de beoordeelde criteria, de wijze van toekennen. en de ge-
bruiksmogelijkheden bij geconstateerde tekorten in het functioneren.

3. Voorstellen voor verandering
Bij de voorstellen tot verandering valt op dat men sterk in het huidig kader en
binnen de gangbare beperkingen blijft. Wei geeft men de chef een meer centrale
rol. Bij ondermaats presteren van een individu moet de chef deze persoon bij zich
roepen, zijn vaststellingen mededelen en vragen naar de redenen. Wanneer de
chef invloed kan uitoefenen op die factoren moet men een gezamelijk plan op-
stellen dat men een zekere tijd opvolgt - bijv. het gebrek aan kennis oplossen
door opleiding te geven door een andere medewerker. Wanneer het echter kwade
wil is van de medewerker, moeten er na meerdere berispingen sancties kunnen
volgen, bijvoorbeeld verplaatsen van dienst. Berispingen mogen niet in het bijzijn
van anderen gegeven worden, ze moeten persoonlijk aan de betrokkenen gericht
worden en niet via, via, de chef moet vragen en luisteren naar uitleg voor hij zijn
besluiten trekt en tenslotte met de chef zorgen dat het belang van de dienst voor-
op staat. Vervolgens zou de chef goede prestaties meer moeten waarderen en
erkennen, en tenslotte regelmatig individueel en/of met de groep een tussentijdse
balans opmaken van het geleverd en te presteren werk.

4. Samenvattend
De beoordeling van de prestaties van de medewerkers gebeurt enkel kwantitatief
via de staten. Door de hoge werkdruk wordt toegegeven op kwaliteit. Het contro-
lesysteem: de verificatie door hogere leidinggevenden functioneert niet, evenmin
als het signalement. De meeste chefs geven geen en zeker geen positieve feed-
back aan hun medewerkers. Er is dus geen beoordeling van het functioneren van
de medewerkers op werkrelevante criteria.

3.3.1.3. OPLEIDING

Op de Administratie der Directe Belastingen worden grote opleidingsinspanning-
en gedaan.
-   De meest vernoemde opleidingsmogelijkheden zijn: de basiscursussen aan

het begin van de loopbaan. de cursussen als examenvoorbereiding, de circu-
laires en documentatie die thuis gestuurd worden en op kantoor aanwezig
zijn en de bijscholingssessies van een of enkele dagen over bepaalde thema-
ta.
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-      Daarnaast is er de opleiding op de dienst (1) de nieuweling leert de taken in
de reele werksituatie, (2) met de ganse groep kunnen circulaires samen
doorgenomen worden en nieuwigheden besproken worden.

Dat er opleiding geboden wordt, wordt algemeen positief gewaardeerd. De basis-
cursussen en curssusen ter voorbereiding van examen worden goed gevonden en
bijna even dikwijls te theoretisch en onvoldoende praktijkgericlit.
De vorming van nieuwelingen op de dienst wordt soms systematisch en goed
aangepakt. Soms wordt er zeer weinig tijd en moeite ingestoken. Ervaren perso-
neelsleden vinden opleiding geven belastend omdat het eigen werk blijft liggen
en omdat opleiden nergens in de staten als "gepresteerd werk" vermeld kan
worden.
De voortdurende vorming op dienst via het samen bespreken van circulaires enz.
wordt uiterst zelden gedaan. Men vindt dit spijtig.
De thuis gestuurde documentatie is niet up to date en moeilijk leesbaar.
Wanneer de dienstchef aanstipt wat zeker moet gelezen worden in de documenta-
tie die doorgegeven en afgetekend moet worden op kantoor. dan gebeurt dit
gemakkelijker dan zonder die aanduiding.

De meest algemeen voorkomende voorstellen i.v.m. opleiding zijn continue
bijscholings- en vormingscursussen inrichten, waarin praktische specifieke vor-
ming geboden wordt. Daarnaast moet de opleiding op dienst gerevitaliseerd en
moet polyvalentie gestimuleerd worden. Inhoudelijk wordt vooral meer infor-
maticaopleiding gevraagd.

3.3.1.4. CONCLUSIE: RELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE HRM-ASPEC-
TEN.

Bij de Administratie der Directe Belastingen is het functioneren van de mede-
werkers niet het meest centrale punt in de HRM-cyclus. Het centrale punt is
veeleer examens alleggen. We verduidelijken dit door onderstaande figuur.

Om aangeworven te worden en om promotie te maken moet men slagen in exa-
mens tot aan de graad van hoofdcontroleur, daarna geldt ancienniteit. Om zich
voor te bereiden op examens volgt men opleiding.

Het functioneren, de prestatie, staat los van het examengebeuren. Het functio-
neren wordt enkel kwantitatief beoordeeld, waardoor op kwaliteit wordt toegege-
ven en de kwantitatieve norm gehaald wordt. Bij slechte kwalitatieve en
kwantitatieve prestatie worden er quasi geen sancties getroffen. Er is dus slechts
een zeer losse band tussen functioneren en beoordelen, vandaar de stippellijn.
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Er vallen dus meerdere "misfits" te constateren.

Ilsi4cti -

Prom otic Prestatie * Bcoordeling---h Examens-3

Oplciding

Figuur 3.1: HRM-cyclus in de Administratie der Directe Belastingen.
(Martens, 1994a, 43).

In de selectie en promotie via examens worden niet de gewenste capaciteiten
voor de jobvervulling in de betrokken graad gemeten omdat de examens geen
goede weerspiegeling zijn van de jobvereisten. De opleiding is gericht op de
examens en niet rechtstreeks op de gewenste prestatie.

De enkel kwantitatieve beoordeling van de prestatie geeft geen aanleiding tot
beloning of ontwikkeling, maar staat daar los van. Omdat de beoordeling van de
prestatie enkel kwantitatief is wordt deze relatie slechts met een stippellijn weer-
gegeven.

De voorstellen voor verandering van de medewerkers hebben veelal betrekking
op deze misfits. Examens als basis voor selectie en promotie wenst men te be-
houden. Men wenst er echter een functierelevante inhoud en modaliteit aan te
geven. In de beoordeling wenst men de chef een meer centrale rol te geven. Hij
moet via positieve en negatieve feedback op werkrelevante criteria het functio-
neren van de medewerkers sturen. Daartoe moet hij opleiding en meer sanctie-
macht krijgen. De controle- en beoordelingssystemen van de organisatie zouden
moeten aangepast worden, zodat de medewerkers aangezet en gemotiveerd wor-
den tot goede werkprestaties die ook beloond worden. Promotie-examens moeten
werkrelevant zijn. De opleiding via cursussen wil men praktijkgerichter en de
opleiding op de dienst moet systematischer aangepakt worden. Daarenboven
wenst men dat de voortdurende vorming op de dienst gerevitaliseerd wordt, liefst
op basis van hanteerbare, goed geschreven informatiebronnen. Deze voortduren-
de vorming moet centraal ondersteund worden door regelmatige opfrissingscur-
sussen.
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3.3.2. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, -VERHOUDINGEN EN -VOOR-
WAARDEN

We maken een onderscheid naar (1) fysische omstandigheden zoals infrastruc-
tuur, materiaal, arbeidsuren, naar (2) sociale omstandigheden zoals groepscul-
tuur, aard van de leidinggevende, groepsgrootte, naar (3) arbeidsverhoudingen en
(4) arbeidsvoorwaarden'4.

3.3.2.1. FYSISCHE OMSTANDIGHEDEN

Veel kantoren zijn gevestigd in oude gebouwen. Het beheer van sommige gebou-
wen zit in teveel handen (Ministerie van Financien, Openbare Werken, de eige-
naar). Gebouwen worden soms niet opgeknapt tot een medewerker het beu is dat
het binnen regent of vreest een raam op zijn hoofd te krijgen en uiteindelijk zelf
de handen uit de mouwen steekt.
Er is doorgaans onvoldoende ruimte om elke medewerker naar behoren te laten
werken. De infrastructuur is niet aangepast om het publiek op een behoorlijke
manier te ontvangen.
Er zijn onvoldoende hulpmiddelen, bijvoorbeeld pc's en rekenmachines en er zijn
onvoldoende informaticatoepassingen ontwikkeld. Er is geen fax, er zijn geen
standaarddocumenten beschikbaar op pc. De bestelling en levering van de klein-
ste materialen laat soms veel te wensen over. Bovendien mag men intern, tussen
de verschillende diensten, omwille van bepaalde regels, geen materiaal doorge-
ven of wisselen (bijvoorbeeld terminals en pc's tussen diensten wisselen). De be-
lastingconsulenten, de fiscalisten en de boekhouders daarentegen beschikken over
het laatste nieuwe materiaal.

De belastingambtenaren beschikken over onvoldoende informatie en worden
vaak laattijdig op de hoogte gebracht. Ze hebben slechts toegang tot een selectie
van de arresten terwijl "de overkant" (belastingsconsulenten, fiscalisten, boek-
houders) uitgerust is met een databank met alle arresten.

Ambtenaren zijn zeker van hun werk maar niet noodzakelijk van hun standplaats.
Ze hebben dit echter wei min of meer zelf in de hand en moeten kiezen tussen
blijven waar ze nu zitten en niet meer deelnemen aan de examens of deelnemen
aan de examens en veranderen van standplaats.

3.3.2.2. SOCIALE OMSTANDIGHEDEN

De aard van leidinggeven in een kantoor heeft uiteraard een grote invloed op de
sociale omstandigheden waarin men werkt. Meer informatie hierover vindt u in
het volgend deel over leiding.

14 Ter herinnering: de interviews vonden plaats van juni tot november 1992.
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Er heerst een cultuur waarbij iedereen klaagt over de slechte werkomstandig-
heden. Men maakt zichzelf dan ook verdacht als men beweert dat het toch nog
niet zo slecht is. Bovendien blijkt uit de interviews met contractuelen en pas
aangeworven universitairen dat men door de collega's op de vingers getikt wordt
indien men te snel of te volledig werkt. Ook blijkt zowel uit de interviews als uit
de vragenlijsten dat contractuelen veel minder klagen over de werkdruk. Er heerst
een sfeer waarbij middelmaat troef is. Het vergt veel moed om daar bovenuit te
steken. De gemotiveerde nieuwkomers geraken hierdoor ontmoedigd en passen
zich aan aan de heersende cultuur.
De leidinggevende kan niet veel veranderen aan deze cultuur. Vooral indien hij
zelf reeds de organisatie doorlopen heeft,  heeft hij in het verleden deelgenomen
aan deze kiaagzang en zichzelf daardoor reeds gecompromitteerd. Dit lijdt tot
verstarring. Iemand die echt vooruit wil, moet tegen die groepsdruk ingaan. Veel
leidinggevenden zien zichzelf als uitvoerders en wijzen op de vele regels waar-
door zij als leidinggevenden weinig kunnen doen.

Er wordt zelden de moeite gedaan om kleine dingen te veranderen (bijvoorbeeld
schikking van de bureaus veranderen, brieven op computer zetten). Men leeft in
een cultuur waarbij alles aan regels gebonden is zodanig dat men denkt dat men
de kleine dingen die men zelf zou kunnen regelen toch niet mag of kan verbete-
ren.

Ambtenaren die ter plaatse bij belastingplichtigen moeten gaan voor controlebe-
zoek, beschikken over een grotere vrijheid.

Er bestaat de mogelijkheid om dicht bij huis te werken, men kan gemakkelijk
deeltijds werken. het vormt geen probleem om loopbaanonderbreking te nemen.
Men heeft glijdende werkuren. Men heeft werkzekerheid. Deze voordelen wor-
den dikwijls in de weegschaal gelegd tegenover boven beschreven nadelen.

3.3.2.3. ARBEIDSVERHOUDINGEN

In deze verkennende studie hebben we ons onderzoek gericht op de uitvoerende
kantoren. We bekijken hier dan ook de arbeidsverhoudingen op kantoomiveau.

Er wordt in de kantoren een grote afstand ervaren met de inspecteur, het hoofd-
bestuur en de directie. Vele medewerkers beweren dat ze zelf geen contact mo-
gen opnemen met de inspecteur. de directie of het hoofdbestuur. Men moet steeds
de hierarchische weg volgen en het duurt lang voordat de informatie de top be-
reikt. Daarenboven kan elk niveau de informatiedoorstroming onderbreken.
Belastingambtenaren vinden dat men op de directie en het hoofdbestuur er vaak
geen idee van heeft wat men allemaal doet op een kantoor. Men voelt zich aan
zijn lot overgelaten en men zegt dat het hoofdbestuur de noden en de problemen
van een kantoor niet kent. Men denkt dat de mensen van het hoofdbestuur niet of
nauwelijks in de buitendiensten gewerkt hebben.
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De meeste medewerkers vinden dan ook dat er behoefte is aan meer contact met
de hogere diensten. Leden van de directie en van het hoofdbestuur zouden meer
op bezoek moeten komen in de kantoren.

Oudere ambtenaren verwijzen (soms nostalgisch) naar de tijd waar een grotere
barribre bestond tussen de chef, de inspecteur en de lagere ambtenaren. Die tijd
van "Mijnheer de Inspecteur" en de kleine ambtenaar is echter voorbij. Dit bete-
kent ecliter niet dat de communicatie daarom zoveel vlotter verloopt. De meeste
medewerkers verklaren dat er al veel verbeterd is, maar dat er nog veel meer moet
gebeuren.
De meeste medewerkers zeggen geen contact te hebben met de hogere bazen of
met de andere diensten dan met hun eigen baas. Het goede en regelmatige contact
dat sommige ambtenaren wei hebben met de directie en het hoofdbestuur, is te
wijten aan hun persoonlijke relaties die zij hebben opgebouwd tijdens hun lange
dienstjaren.

In de kantoren zelf is er ook een gebrek aan regelmatig werkoverleg. Problemen,
circulaires, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud worden niet of zelden be-
sproken. Dit zijn nochtans zaken die een chef zelf kan organiseren. Meestal
verwijst men naar de grote werkdruk als reden voor het niet houden van deze
vergaderingen. Veel chefs spreken hun medewerkers enkel aan als individuen.
Toch verlangen de meeste ambtenaren een vorm van regelmatig groepsoverleg
waar praktische problemen, zowel inhoudelijk als wat de omstandigheden betreft,
kunnen besproken worden.

3.3.2.4. ARBEIDSVOORWAARDEN

Het ligt niet in onze bedoeling, in het kader van dit onderzoek, dieper in te gaan
op het statuut van de nationale ambtenaren. We willen enkel wijzen op een aantal
mogelijkheden waarvan in de Administratie der Directe Belastingen genoten
wordt.
Zoals reeds eerder vermeld is er voor de vastbenoemde ambtenaren werkzeker-
heid. Promotie maakt  men  tot  en  met  rang  11 op basis van examens. daarna
promoveert men op basis van de ancienniteit. Hoewel men hieraan de laatste tijd
probeert wat te veranderen door te selecteren op gewenst profiel.
Ambtenaren werken onder het systeem van glijdende uren. Het vormt geen pro-
bleem om loopbaanonderbreking of vermindering van de prestatietijd (80%, 70%,
50%,...) te bekomen. Vooral vrouwen maken hier veelvuldig gebruik van.

3.3.3. LEIDING

Tijdens de interviews werd vastgesteld dat de wijze van leidinggeven door de
dienstchef een erg belangrijke variabele was. Bij vragen rond besluitvorming,
samenwerking, conflicthantering, evaluatie, initiatief nemen, motivatie en
autonomie werd hier dikwijls naar verwezen.
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De interviewfragmenten over leidinggeven waren heel divers. Om enig overzicht
en lijn te vinden was het nodig ze per kantoor te rangschikken. Wat de chef zei
over zijn opvattingen en werkwijzen bij het leiden van zijn kantoor en wat de
verschillende gernterviewde medewerkers van die dienst over hun chef mede-
deelden, werd samengevat.
Bij het bestuderen van deze gegevens per kantoor en de vergelijking van de
verschillende kantoren bleek de indeling in ontvangkantoren en controles niet
relevant.

Wat opviel waren de verschillen in waardering van de medewerkers t.a.v. hun
leidinggevenden en verschillen in taakgerichtheid en mensgerichtheid van de
chef. In sommige kantoren oordeelde de meerderheid van de medewerkers (eer-
der) positief over de leiding door hun baas, in andere (eerder) negatief.
Daarom zochten we algemener te omschrijven wat doet die baas eigenlijk, waar-
op richt hij zijn aandacht, wat vindt hij belangrijk volgens eigen zeggen en vol-
gens zijn medewerkers. Hier doken duidelijk verschillen op.
Sommige chefs zijn meer taakgericht. Zij richten hun aandacht vooral op wie
doet wat en hoe. Leiding geven betekent voor hen " het werk regelen". Andere
chefs zijn meer mensgericht. Zij richten hun aandacht vooral op hun personeel.
Hoe kunnen ze hun mensen aanspreken en motiveren, de onderlinge communica-
tie bevorderen. Leiding geven betekent voor hen "mensen managen".

We probeerden verschillende indelingen om zo goed mogelijk alle gegevens uit
de interviews tot hun recht te laten komen en kozen tenslotte voor de volgende.
Met de twee dimensies: taak- en mensgerichtheid kunnen vier kwadranten ge-
vormd worden.
Dit schema voldeed niet omdat per kwadrant door de positieve en negatieve
waardering van de medewerkers heel tegenstrijdige percepties voorkomen. We
hadden duidelijk een dimensie meer nodige voor de waardering van de medewer-
kers.

Zo  ontstaat een schema  met 12 mogelijkheden waarvan  er 7 voorkomen.  Van  de
20 chefs zijn er 9 die duidelijk positief gewaardeerd worden en die verdeeld zijn
over 3 types; 7 die gemengd gewaardeerd worden en verdeeld zijn over 2 types
en 4 die duidelijk minder gewaardeerd worden en ook verdeeld zijn over 2 types.

Er komen dus 7 types leidinggevenden voor.

Resitief_gewaardeerd;
1. De taak- en mensgerichte chef (N=6).
2. De mensgerichte chef (N=2).
3. De taakgerichte. positief gewaardeerde chef (N=l).
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Gemened ge_waardeerd:
4. De chef die zijn verschillende medewerkers anders leidt, de regenboogchef
(N=3).
5. De delegerende chef (N=4).

Minder gewaardeerd-:
6. De taakgerichte, minder gewaardeerde chef (N=2).
7. De niet leidende chef (N=2).

5'.......
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Figuur 3.2: Leiderschapsstijlen in de Administratie der Directe Belastingen.
(Martens, 1994a, 53).
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3.3.3.1.  KENMERKEN  VAN  POSITIEF  GEWAARDEERD  LEIDINGGEVEND
GEDRAG

1. De chef die tegelijk taak- en mensgericht leidt
Deze chef (N = 6) zegt "wat" gedaan moet worden en "wanneer" dat gedaan
moet zijn. hij stuurt het werk dus duidelijk. Tegelijk stimuleert hij initiatieven
van de medewerkers. Hij probeert hen zoveel mogelijk ruimte te geven waarin ze
zelf kunnen beslissen. Hij stelt duidelijke eisen. Er is een aanvaard systeem van
overleg en rapportering dat door beide kanten loyaal wordt gevolgd. Hij stimu-
leert samenwerking en samenhorigheid op de dienst. Deze chef laat conflicten
niet aanslepen, hij voelt ze aan en komt tussen.

Deze chefs zeggen van zichzelf dat ze veel tijd besteden aan het leiden. het
motiveren, het bezig zijn met hun medewerkers. Ze zien dit als hun belangrijkste
of minstens even belangrijke opdracht als hun eigen werk doen. Ze beseffen heel
goed dat ze hun medewerkers niet kunnen "doen" werken, dat ze dit enket kun-
nen "uitlokken" door deze medewerkers zoveel mogelijk zeggenschap over hun
werk te geven, hen bij beslissingen te betrekken.
Deze leidinggevenden proberen hun groep als ploeg aan te spreken, roepen
medewerkers samen om problemen of werkwijzen te bespreken, sturen ze per
twee eventueel in wisselende ploegen op pad of vragen ze per twee elkaars werk
te leren.
De opleiding van hun medewerkers is een speciaal aandachtspunt dat veel energie
en tijd en een reeks afspraken vergt.
Deze leidinggevenden zien zichzelf als beschikkend over sturings- en bernvloe-
dingsmogelijkheden t. o.v. hun dienst.

De medewerkers zijn uiterst tevreden over de beschikbaarheid van hun chef. Ze
vinden dat de chef hen au serieux neemt met hun werkproblemen, dat hij indivi-
dueel op een niet agressieve maar opbouwende wijze feedback geeft op het werk.
Deze medewerkers ervaren hun chef als competent bijvoorbeeld omdat hij een
betere werkverdeling realiseerde, omdat hij hen waardevolle raad geeft die hen
vooruit helpt of eventueel het moeilijke dossier overneemt. Beslissingen worden
niet als arbitrair ervaren.

2. De mensgerichte chef
De  mensgerichte chef (N =2) beschouwt zichzelf als  algemeen  verantwoordelijke
en zijn medewerkers als specialisten, als deskundigen, als verantwoordelijken
voor de uitvoering. Hij beschouwt zichzelf niet als specialist in het werk en is
eerder gericht op het managen van mensen.

Beide chefs van dit type zijn zeer onlangs tot leidinggevenden benoemd. Edn
ervan voelt zich erg onzeker, el'vaart veel steun van vroegere chefs die hij regel-
matig raadpleegt en voelt zich wat verdronken in de verantwoordelijkheid. De
andere wordt omschreven als heel relaxed, met een bijzonder snel leervermogen
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en een snel aanpassingsvermogen. Hij heeft in korte tijd de eigen gewoontes en
procedures van iedereen enigszins geuniformiseerd en aangepast aan het gebruik
op computer.
Beide kersverse chefs kunnen steunen op ervaren medewerkers en op de werkge-
woonten in het kantoor. Beslissingen worden in overleg met medewerkers geno-
men. Zo worden ze achteraf gemakkelijker toegepast. Bij meningsverschillen
proberen ze te overtuigen en te onderhandelen of wat te wachten. Ze zijn beiden
in staat de aanwezige competenties van de ervaren medewerkers op de dienst te
gebruiken.

Ze worden door hun medewerkers omschreven als heel menselijk, open, commu-
nicatief, zich niet gedragende als hoger, als allesweter.
Medewerkers ervaren dat deze nieuwe baas echt zoekt naar oplossingen voor hun
problemen, vlot informatie geeft, recht voor de raap is, positieve en negatieve
feedback geeft.

Het is duidelijk dat deze wijze van leidinggeven slechts mogelijk is door het
samenspel van aanwezige competenties van de medewerkers en het open,
communicatief, zoekend en ondersteunend gedrag van de leidinggevenden.

3. De taakgerichte, positief gewaardeerde chef
Bij de bespreking van het gedrag van de taakgerichte, positief gewaardeerde chef
(N =1) dient benadrukt dat de positieve waardering blijkbaar samen hangt met
specifieke omstandigheden.
Factoren die vernoemd worden door deze chef en zijn medewerkers als verkla-
ring voor de positieve sfeer zijn:
-       Het is een jonge onbedorven ploeg van mensen die niet jaloers zijn op elkaar

en die het allemaal nog serieus menen en hard werken.
- Oudere medewerkers zijn gemuteerd.
- Overeenkomen, samenwerken loopt vlot ... omdat men geen 5 dagen samen

is door het ter plaatse gaan controleren.

De taakgerichte chef is gericht op het werk. Het enige dat telt zijn de dossiers,
het werk. Hij organiseert het werk en vindt het maar normaal dat mensen hun
taak uitvoeren; daarvoor worden ze immers betaald. Deze chef is streng qua
controle van dossiers, hij vraagt dossiers in te kijken voor men ter plekke gaat.
Beslissingen worden door de baas genomen zonder inspraak van de medewer-
kers. Interacties stimuleren, zijn medewerkers als groep aanspreken gebeurt
weinig, gezien hij ze vooral als individuele werkuitvoerders ziet.
Hij zegt begaan te zijn met hun vorming. Hij laat bijvoorbeeld altijd zijn deur
open staan, zodat medewerkers kunnen horen hoe hij met belastingplichtigen
omgaat en vice versa. Dit wordt dan achteraf besproken. De chef vindt dat hij
veel opleidingsinspanningen gedaan heeft.
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Medewerkers zijn het daar niet mee eens en beklemtonen dat ze veel aan elkaar
gevraagd hebben en dat er een goede samenwerking is tussen hen. Conflicten
worden in overleg opgelost maar de hoofdcontroleur is de baas.
De dienst functioneert goed. Iedereen werkt hard. Er worden veel belastingplich-
tigen uitgenodigd naar de dienst. Initiatieven van medewerkers om standaardbrie-
ven op computer te zetten zijn mogelijk. Medewerkers krijgen er de ruimte voor,
zonder dat dit expliciet gezegd of geapprecieerd wordt.

3.3.3.2.   KENMERKEN   VAN   LEIDINGGEVEND   GEDRAG   DAT   GEMENGD
GEWAARDEERD WORDT

1. De chef die zijn verschillende medewerkers anders leidt: de regenboogchefEr zijn chefs (N = 3) die een verschillende stijl hanteren t.o.v. verschillende
medewerkers. We kunnen daarom spreken van een regenboogstijl.

In dan kantoor spreken de meeste medewerkers positief over hun baas, in de 2
anderen sommigen weI, anderen niet.

De positief gewaardeerde chef wordt door zijn verschillende medewerkers anders
dn positief beschreven. Aan een jongere medewerker geeft hij strikter opdrachten
waarbij hij veel uitleg geeft en achteraf duidelijke feedback. T.o.v. oudere
medewerkers gedraagt hij zich delegerend, veel vrijheid gevend en toch steunend.
De jongeren spreken van een open chef maar duidelijk boven hen staande, de
ouderen spreken van een gelijke relatie, maar de chef blijft de chef.

De twee andere chefs worden ook zo verschillend beschreven. De ouderen, meer
ervaren spreken over hun chef - als van hun ervaring gebruik makend, veel vrij-heid gevend, enz..., als mens- en taakgerichtheid combinerend. Minder ervarenen,
jongeren of lager in graad zijnden beschrijven hem echter op een negatieve wijzenl. als te delegerend, zonder contact - waardoor zij zich alleen gelaten voelen
ofwel als te taakgericht, te sturend zonder aandacht voor hun inbreng, te autori-
tair.

2. De delegerende chef
De delegerende chef (N =4) is weinig opvallend en weinig sturend aanwezig.
Erg delegerend is de chef die zijn eigen werk het belangrijkst vindt en zijn taak
als leidinggevende als secundair ziet. Of de chef die kan steunen op enkele erva-
ren medewerkers dn op een bestaande, door iedereen gekende routine zodat hijweinig hoeft tussen te komen.

Deze chef verdeelt het werk (ook het opleiden van nieuwelingen!) en is aan-
spreekbaar als eerste onder gelijken. Iedereen laijgt zijn dossiers en kan aan al de
anderen uitleg vragen en/of zelf zijn plan trekken. De chef stimuleert samenwer-
king niet op een actieve wijze. Men wordt niet gecontroleerd maar ook nietgeholpen. Men moet de motivatie halen uit het werk zelf. De chef spreekt mensen
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individueel aan. niet als groep. Deze werkwijze wordt door deze chefs zowel
toegepast bij ervaren medewerkers als bij nieuwelingen.

De waardering van dit gedrag door de medewerkers is erg verschillend. Sommi-
gen ervaren dit als vertrouwen krijgen van hun chef, als uitdaging, anderen voe-
len zich alleen gelaten, vinden dat ze te autonoom moeten werken. Beide soorten
gevoelens komen voor bij jongeren en bij ervaren personeelsleden.

3.3.3.3.   KENMERKEN   VAN   NEGATIEF  GEWAARDEERD   LEIDINGGEVEND
GEDRAG

Er zijn twee types gedrag die niet gewaardeerd worden door de medewerkers, nl.
een bepaalde wijze van taakgericht gedrag en niet-leidend gedrag.

1.De taakgerichte, minder gewaardeerde chef
Deze chef (N= 2) is gericht op het werk. Het enige dat telt zijn de dossiers,  het
werk, al de rest is minder belangrijk.
Hij organiseert het werk en vindt het maar normaal dat mensen hun taak uitvoe-
ren; daarvoor worden ze immers betaald. Aan conflicten besteedt hij geen aan-
dacht, tenzij ze repercussies hebben op het werk. Dan verplaatst hij mensen of
geeft hen ander werk, zodat ze minder met elkaar te maken hebben. Beslissingen
worden door de baas genomen. Interacties stimuleren, zijn medewerkers als
groep aanspreken gebeurt weinig, gezien hij ze als individuele werkuitvoerders
(robotten) ziet.

Beide chefs zijn slechts als interimaris aangesteld en hebben de juiste graad niet.
De ene chef zegt daarom weinig of durft volgens sommige medewerkers weinig
zeggen. De andere chef regelt en organiseert heel veel en dit wordt niet aanvaard
door de medewerkers.

Daarenboven vinden een aantal medewerkers van de veel organiserende chef dat
hij het werk niet goed organiseert, dat de prioriteiten steeds verschuiven waar-
door het werk zich nog meer opstapelt. Ook wil deze chef het sociaal contact
tussen de medewerkers vermijden zodat ze alleen maar met het werk bezig zou-
den zijn. Dit controlerend gedrag wordt sterk negatief gewaardeerd.

Factoren die genoemd worden door de medewerkers van beide chefs als verkla-
ring voor hun negatieve appreciatie, zijn :
-      het ontbreken van contact en communicatie met de chef,
-     het autoritair zijn, het niet luisteren van de chef naar voorstellen van mede-

werkers, het geen inspraak hebben in beslissingen,
-      het niet aanpakken van conflicten, het niet erkennen van conflicten.
-      het zich opstapelende werk en het gei'rriteerd raken van het personeel door de

grote werkdruk.
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2. De niet-leidende chef
Twee kantoren worden niet geleid door hun chef.
Edn kantoor heeft een erg wisselende leiding en draait o.a. daardoor vierkant.
Medewerkers stellen dat hier geen leiding gegeven wordt, dat leidinggevenden
wachten tot ze weg kunnen, dat ieder zijn gang gaat, dat beslissingen vaak geno-
men worden door mensen die niet bekwaam zijn, niet de juiste graad hebben en
alleszins niet aanvaard worden door iedereen. Daardoor ontstaan spanningen
tussen verschillende clans die onoplosbaar zijn en veel energie kosten van ieder-
een.

In het andere kantoor leidt de baas niet. De bestaande werkverdeling werd behou-
den, besluiten worden genomen door enkele ouderen van de dienst. die niet de
meest competenten zouden zijn en die heel wat personen en initiatieven blokke-
ren. Uiteraard zijn de beschrijvingen hier erg verschillende naargelang men een
oudere ofjongere medewerker beluistert.

3.3.3.4. GEWENSTE SITUATIE

Op basis van de kenmerken van kantoren waar medewerkers tevreden zijn over
de leiding en de werkorganisatie en op basis van de door hen gewenste situatie
kunnen we volgende kenmerken onderscheiden als van belang voor een goed
geleid kantoor.

Er is iemand die het werk organiseert, die de touwtjes in handen heeft. Deze
persoon heeft daar de bevoegdheid voor en bij voorkeur ook de ervaring. Indien
hij onvoldoende ervaring heeft laat hij zich bijstaan door zijn adjunct of laat zich
adviseren door al het personeel. Hij omringt zich echter niet met enkele uitver-
koren personeelsleden.

Bij de verdeling van het werk wordt rekening gehouden met de prestatietijd. De
taken worden toegewezen volgens de kwalificaties van de medewerkers (graad,
ervaring en bekwaamheid). De taken worden noch louter toegewezen op basis
van graad noch louter op basis van ancienniteit.

Beslissingen omtrent de organisatie van het werk worden genomen in samen-
spraak met de adjuncten, met het personeel ofwel staat de chef open voor veran-
deringen aan zijn voorstel. De uiteindelijke beslissing blijft bij de hoofdcontro-
leur of de ontvanger. Dossiers worden evenwichtig verdeeld en mensen met
dezelfde kwalificaties krijgen overeenkomstige taken. De medewerkers krijgen
een ruime mate van autonornie om hun werk te organiseren.
De meeste mensen geven voorkeur aan een werkorganisatie die gericht is op
polyvalentie. Vooral de jonge medewerkers geven er de voorkeur aan meerdere
taken te beheersen.
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Iemand stelt voor het werk in een controle collectief te organiseren en eenmaal
per maand als groep samen te komen zodanig dat men als groep zou optreden en
de doelstellingen van die dienst als geheel zou nastreven. Per dienst kan men dan
bespreken hoever ze staan. hoeveel achterstand er is en hoe ze die gaan wegwer-
ken.

Er wordt eenmaal per maand tijd uitgetrokken om de dienstbrieven en verande-
ringen te bespreken.

3.3.3.5. CONCLUSIE

Men wenst dat de chef duidelijk de leidinggevende is, dat beslissingen na raad-
pleging van het personeel door de chef genomen worden, dat taken verdeeld
worden rekening houdend met graad, bekwaamheid en ervaring. Men wenst een
werkorganisatie gericht op polyvalentie. Ideaal zou zijn als de chef zijn leiding-
gevend gedrag kan aanpassen aan de noden van de verschillende medewerkers en
aan de verschillende situaties.

Men kan als leidinggevende immers in heel verschillende kantoorsituaties terecht
komen, bijv. in een stabiele dienst met ervaren medewerkers, in een dienst waar
de helft van de medewerkers een ancienniteit hebben van  1  A 2 jaar en waar men
de 2e of 3e leidinggevende is in 6dn jaar, in een dienst in een verziekte conflict-
toestand of in een kantoor met een grote achterstand. Daarenboven kan men als
leidinggevende zelf opgeklommen zijn in de administratie en daardoor de
werkzaamheden grondig kennen of als jong universitair zonder veel ervaring snel
als leidinggevende benoemd geworden zijn.
Veel leidinggevenden wijzen op de vele regels en procedures en hun geringe
impact als leidinggevende.

Op meerdere diensten werd gezegd dat na het verdwijnen van x en/of y (een of
enkele personeelsleden bestempeld als rotte appelen), de hele sfeer terug opge-
klaard is en er terug veel meer mogelijk is.

Leiding geven in deze zeer verschillende situaties is nauwelijks te vergelijken.

3.3.4. CONTACT MET HET PUBL1EK

In dit deel wordt beschreven hoe de medewerkers in de verschillende kantoren
het contact met het publiek ervaren en waarom zij denken dat dat contact goed of
slecht verloopt. Tenslotte worden de voorstellen van de medewerkers ter verbete-
ring van het contact met het publiek weergegeven.

In ontvangkantoren vennootschappen en controles vennootschappen heeft men
voornamelijk contact met boekhouders en fiscalisten. De relatie is correct en
eerder technisch dan persoonlijk en geladen zoals bij personenbelasting. Er is dan
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ook minder sprake van een conflictsituatie. Wei wordt gewezen op de betere
uitrusting (draagbare PC met fiscale databank) en de toenemende professionalise-
ring van de andere partij die dikwijls met meerdere personen zijn.
In controles natuurlijke personen en de centrale taxatiekantoren valt het contact
met het publiek redelijk goed mee.
Er zijn ook nogal wat klachten over het gedrag van collega-ambtenaren tegenover
het publiek. Volgende opmerkingen worden gemaakt (1) Mensen worden vaak
van het kastje naar de muur gezonden. Het is dan ook te begrijpen dat de mensen
daardoor een beetje agressief worden. (2) Er zijn collega's zijn die het publiek
beschouwen als ordeverstoorders. (3) Sommige ambtenaren zijn nogal kortaf
tegen het publiek of verstrekken onvolledige informatie waardoor de mensen ver-
plicht worden terug te komen of nog eens te bellen. Het publiek wordt dan wel
eens boos.
Het contact verloopt minder goed doordat mensen vaak met schrik komen en
slecht geYnformeerd zijn. Er moet nog veel veranderen aan de infrastructuur, de
werkdruk en de opleiding van de ambtenaren vooraleer het contact optimaal zal
verlopen.
Er werden verschillende voorstellen gedaan om het contact met het publiek beter
te laten verlopen.
Men zou de media meer moeten inschakelen om de mensen beter te informeren.
De mensen zouden ook beter moeten op de hoogte gebracht worden van wat er
gebeurt bij Financien zodanig dat ze meer begrip zouden tonen voor de ambtena-
ren.
Men zou moeten zorgen voor vaste openingsuren. voor alle kantoren gelijk en de
mensen hiervan op de hoogte brengen via de media.
Men zou ervoor moeten zorgen dat mensen niet meer met schrik komen. De
belastingplichtige moet ontvangen worden als een klant. Hij moet niet noodza-
kelijk komen om zich te laten taxeren. Belastingen zouden moeten gezien worden
als een dienst in plaats van als iets repressiefs.
Er is behoefte aan meer plaats en betere kantoren zodanig dat men mensen
individueel kan ontvangen. Ook de gebouwen zouden publieksvriendelijker
moeten zijn. Men vraagt een centraal onthaal en een telefoniste die eventueel wat
kennis van zaken heeft en de eenvoudige vragen kan oplossen en de mensen juist
kan doorverwijzen.
Elk personeelslid zou een specifiek telefoonnummer moeten krijgen zodanig dat
de mensen niet meer van het kastje naar de muur gezonden worden. Deze num-
mers zouden op brieven en bij vragen om inlichtingen moeten vermeld worden.
De ambtenaren moet aangeleerd worden hoe ze een goede brief moeten schrijven,
hoe ze moeten telefoneren, hoe ze publiek moeten ontvangen en hoe ze objectie-
ve inlichtingen moeten verstrekken. De mensen zouden correcte en volledige
informatie moeten krijgen en op een vriendelijke en beleefde manier ontvangen
worden. Een fax zou het contact, voornamelijk met de vennootschappen, vereen-
voudigen.
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3.3.5. FININFO EN DE T.V.-UITZENDINGEN VAN FINANCIEN

Op vraag van de stuurgroep peilen we in de interviews naar de reacties op Finin-
fo en de t.v.-uitzendingen van financien.

3.3.5.1. FININFO

Fininfo is het bedrijfsblad van het Ministerie van Financien.  Er zijn ambtenaren
die Fininfo helemaal niet lezen (wegens gebrek aan tijd, teveel andere zaken te
lezen, geen interesse, het zich niet betrokken voelen of omdat ze Fininfo niet ont-
vangen). Er zijn ambtenaren die de interessante artikels lezen en mensen die het
helemaal lezen. Op basis van de interviews kunnen we geen precieze indicatie
geven van de mate waarin Fininfo gelezen wordt door de ambtenaren. We kunnen
wel een bloemlezing geven van hun positieve en negatieve reacties en van hun
voorstellen.

Positief is dat Fininfo helpt de organisatie en de eigen administratie beter te leren
kennen. Het wordt ervaren als een geschikt verbindingselement. Het creeert een
band tussen de ambtenaren.
Fininfo sluit goed aan bij de behoeften. Het bevat informatie die geapprecieerd
wordt. Het is goed opgesteld, niet te serieus en het heeft zeker geen administratie-
ve stijl. De stijl is zeker aangenamer dan in een administratieve schikking. Het is
op een bevattelijke wijze geschreven en het zorgt dat je bijblijft. Een grotere
kennis van de wet is voor iedereen goed en in Fininfo wordt dat allemaal minder
abstract uitgelegd. Fininfo is eveneens geschikt om iets te leren over niet admini-
stratieve zaken (bijvoorbeeld over de herstructureringsplannen).

De voornaamste kritieken zijn dat Fininfo te algemeen is. Er staat te weinig
concrete informatie in. Men laat te vaak de hogere graden aan het woord. Er
wordt te weinig aandacht geschonken aan het lagere personeel.

Er werden verschillende voorstellen gedaan omtrent de inhoud, de vorm en de
werkmethode.

3.3.5.2. DE T.V.-UITZENDINGEN VAN FINANCIEN

De uitzendingen van financien vonden plaats op zaterdagvoor- of -namiddag.
Deze uitzendingen werden niet aangekondigd in de programmabladen. Het perso-
neel van het Ministerie van Financien werd van deze uitzendingen op de hoogte
gebracht via Fininfo.
Zeker 1/3 van de gernterviewden heeft de t. v.-uitzendingen niet gezien en dit om
verschillende redenen. De meest voorkomende redenen (volgens dalende fre-
quentie) zijn: de programma's worden op een slecht tijdstip uitgezonden, wat daar
gezegd wordt weten wij al lang, thuis is thuis en werk is werk. Sommige mensen
kijken niet omdat ze niet geYnteresseerd zijn.
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Enkele mensen hebben 6dn of twee uitzendingen gezien. Nog minder mensen
hebben ze allemaal gezien. Twee mensen nemen de uitzendingen op video op.
Positief is dat de uitzendingen het publiek helpen de problemen van de admini-
stratie te leren kennen en het publiek alzo meer begrip voor de ambtenaren laijgt.
Ook worden politici door de uitzendingen geactiveerd om bepaaide zaken te
doen.

De voornaamste kritieken zijn, naast het vervelende uur waarop het programma
wordt uitgezonden:
-      de uitzendingen komen over als reclame voor een reisagentschap:
-      de programma's zijn te pover als vorming en informatie. Men slaagt er niet in

een technische uitleg op een degelijke wijze naar voor te brengen;
-    er wordt allerlei beloofd en verteld maar in de praktijk is er weinig van te

merken;
-      de uitzendingen worden bekeken door leken. Zij zien die uitzendingen niet in

hun context en zo wordt het werk van de administratie bemoeilijkt.

Volgende voorstellen werden geformuleerd. Men zou het geld beter investeren in
het verbeteren van de circulaires en de commentaren. De uitzendingen moeten
minder strak en administratief zijn. Men zou de uitzendingen beter gebruiken om
aan het publiek uit te leggen hoe het ministerie werkt, hoe ze een belastingsbrief
moeten invullen en waar ze voor welke informatie terecht kunnen. Men zou beter
een campagne voeren om aan het publiek te tonen hoe hard de ambtenaren wel
werken en zo een positiever imago creeren.
Men zou de video's ter beschikking moeten stellen op het werk zodanig dat het
personeel ze kan bekijken tijdens de diensturen. Men zou ze kunnen tonen in de
opleidingscentra.

3.3.5.3.CONCLUSIE

We kunnen op de basis van de interviews niet zeggen of "de" ambtenaren Fininfo
en de t.v.-uitzendingen van financien eerder positief of negatief evalueren. We
weten wel dat minstens 6dn derde van de ondervraagden de uitzendingen niet
gezien heeft. De belangrijkste kritiek op Fininfo is dat men de lagere echelons te
weinig aan bod laat komen en de belangrijkste kritiek op de t.v.-uitzendingen is
dat ze op een slecht tijdstip worden uitgezonden. Zeker Fininfo is voor velen een
welkom initiatief, maar zowel t.a.v. Fininfo als t.a.v. de t.v.-uitzending worden
heel wat voorstellen geformuleerd om deze initiatieven nog te verbeteren.

3.3.6. INFORMATICA

In het ene kantoor wordt al meer gebruik gemaakt van de computer dan in het
andere. De computer wordt in de meeste diensten aangewend om opzoekingen te
verrichten. Verder wordt hij ook nog gebruikt om borderellen te coderen, om een
lijst af te drukken van wie te laat is met het indienen van de aangifte, om attesten
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af te drukken en brieven te schrijven.

Het beperkt gebruik van de computer hangt samen met de bepe,-kte beschikbaar-
heid  van  computers  op  de  dienst  (1   computer  per  7  d   15  medewerkers  in  1992,
terwijl het streefdoel van de Administratie is 1  computer per 2 medewerkers.)

De voornaamste kritiek geldt de vele pannes en de lange wachttijden. Ook op het
vlak van de opleiding informatica kan nog heel wat gebeuren. De medewerkers
zijn over het algemeen tevreden over wat er al gerealiseerd is op informatica-vlak
maar zien nog vele mogelijke veranderingen: meer informatiseren, meer pc's en
meer software. Men gelooft dat doorgedreven informatisering een oplossing biedt
voor vele problemen.

Er is onduidelijkheid omtrent de richtlijnen. Mogen ze al dan niet zelf toepassin-
gen ontwikkelen, mogen ze al dan niet zelf programma's installeren? Vandaar dat
in sommige kantoren heel wat initiatieven genomen worden terwijl men in andere
kantoren wacht tot het hoofdbestuur komt met een nieuwe toepassing.

3.3.7. HEFBOMEN

De voorlaatste vraag van het interview was: "We hebben gesproken over huidige
situatie en de gewenste toekomst. Wat moet er volgens u vooral gebeuren om
beweging te krijgen in de gewenste richting. Noem maximaal 3 prioritaire hefbo-
men voor verandering."
In totaal werden er 318 uitspraken gedaan door 127 geYnterviewden.

De toppers in volgorde van frequentie zijn:
- informatiseren en automatiseren (49x);
- betere kantoorinrichting (45x);
- betere centrale en plaatselijke leiding, meer contact met het hoofdbestuur
(41x);

- personeel (39x).

De eerste hefboom is: " Laat een aantal routinetaken, waaraan veel tijd besteed
wordt (bv. fiches klasseren), overnemen door de computer. We moeten uitge-
breider kunnen gebruik maken van computers voor opzoekwerk en tekstverwer-
king. Daarvoor zijn meer computers nodig."
De tweede hefboom is: " Geef ons a.u.b. meer en moderner materiaal - gaande
van papier en stylos, tot tekstverwerker, tot een goed uitgerust bureel met een
stoel om bezoekers op te laten zitten. .

De derde hefboom is: "Geef ons een beter management zowel centraal als
plaatselijk. Zorg voor meer en directer communicatie, steun van de top en een
bekwame plaatselijke chef."
De vierde hefboom is: "Geef ons meer personeel en vaster personeel zodat we
per persoon minder volume "goed" kunnen doen in plaats van veel en slecht."
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Het meest opvallend is de grote bereidheid van de meeste personeelsleden om
het werk goed te doen. De ondertoon bij deze hefbomen is: laat ons a. u, b. ons
werk goed doen en geef ons a.u.b. de mogelijkheden om goed werk te leveren.

3.3.8. BELEMMERENDE FACTOREN t.a.v. DE KERNTAAK

Bij het interviewen van de ambtenaren in de verschillende diensten kwam de
realisering van de kerntaak, de missie van de Administratie der Directe Belasting-
n onverwacht veel ter sprake. Er werden hierover heel wat twijfels, frustraties en
vragen geuit. Bij de voorbereiding van het onderzoek is de bevraging van dit
thema niet gepland. In de checklist voor het interview worden hierover geen
specifieke vragen gesteld. Toch komt dit thema zo algemeen, over verschillende
vragen heen naar voor, dat die gegevens hier in een apart deel samengevat wor-
den.

De kern van de frustratie is eigenlijk: wij zijn hier om de belastingen op een
rechtvaardige wijze te vestigen en te innen en we kunnen dat niet doen. Integen-
deel er zijn allerlei factoren die ons verhinderen ons werk naar behoren uit te
voeren. Factoren die een invloed blijken te hebben op de realisatie van de kern-
taak zijn o.a.: het controle- en beoordelingssysteem, de leiding, het personeelsbe-
leid, de werkdruk, de werkmethoden, de samenwerking tussen de verschillende
diensten, de middelen, de wetgeving en bepaalde regels en systemen.

3.3.8.1. CONTROLE- EN  BEOORDELINGSSYSTEEM

De controle van een kantoor gebeurt door de inspecteur op basis van een sum-
miere of grondige verificatie van een aantal dossiers en op basis van de staten.
Elke hoofdcontroleur of ontvanger dient maandelijks bij de inspecteur een staat
in met de werkzaamheden uitgevoerd door zijn kantoor. De dienstchef maakt
deze staat op basis van de staat die elke ambtenaar voor zichzelf moet opstellen.

1. De grondige verificatie
De grondige verificatie door de inspecteur wordt ervaren als een louter admini-
stratieve procedure waarbij hij nagaat of er gewerkt wordt volgens de richtlijnen.
De inspecteur richt zich volledig op kwantiteit en neemt de vermindering van de
kwaliteit erbij. De controle door de inspecteur is veel lakser geworden. Vroeger
duidde de inspecteur zelf de dossiers aan die men moest doorgeven, nu mag men
ze zelf kiezen. Men taijgt opmerkingen o.m. over de gevolgde procedure. Diekunnen echter niet gevolgd worden door tijdsgebrek. Dus dit geheel: de controle,
het maken van opmerkingen en erop antwoorden wordt ervaren als tijdverlies.

Waartoe dient controle als men wederzijds weet dat men het spel speelt? Ten
behoeve van wie worden al die verificaties uitgevoerd. Wie leest die? Wat is (op
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deze manier uitgevoerd) de toegevoegde waarde ervan? 15

2. De maandelijkse staat
Niet al het werk dat men verricht wordt vermeld op de staat. Als men in het begin
van de maand de aanslagen inkohiert dan heeft men veel gedaan volgens de staat
en de laatste dagen heeft men zogezegd niks gedaan omdat die handelingen niet
in de staat opgenomen worden. Een adjunct-verificateur besteedt bijvoorbeeld 60
% van zijn tijd aan de verificatie van dossiers en 40 % aan het ontvangen van
mensen, het beantwoorden van bezwaarschriften, het opzoeken van gegevens en
aan materieel werk. Alleen de verificatie van dossiers wordt op zijn staat ver-
meld.

De staat is bovendien statistiek met een grote S. Enkel de kwantiteit is van tel, de
kwaliteit niet. Kwantiteit komt neer op het zetten van streepjes.

Doordat de kwaliteit van het werk minder goed is, zijn er steeds meer teruggaven.
Die moeten achteraf weer gecontroleerd worden en dat is weer werk en zo komt
men in een vicieuze cirkel.

Volgens de staat zijn in een controle o.m. het aantal dossiers en de gevestigde
supplementen van belang. Dit zijn echter tegenstrijdige doelen. Men moet veel
dossiers doen, dus opperviakkig controleren en dan heeft men niet veel supple-
menten. Om veel supplementen te vestigen moet men grondig controleren maar
dan kan men niet veel dossiers doen. De ambtenaren worden voor een dilemma
geplaatst. Door dit opvolgingssysteem zet men medewerkers uiteindelijk aan om
veel en slecht te controleren in plaats van weinig en goed.

16

De gegevens die op de staat vermeld staan, geven niet weer hoe iemand gewerkt
heeft. Men kan bijvoorbeeld met een telefoontje van vijf minuten een supplement
vestigen van 350.000 fr. terwijl men een ander dossier grondig doet en men na
een halve dag nazicht slechts een supplement van 50.000 fr. kan vestigen. Het
vestigen van supplementen is ook geen goed criterium omdat het ten dele aan
toeval te wijten is (bijvoorbeeld het vinden van een telfouO.

Deze beoordelingswijze van individuen en diensten zet aan tot bepaalde praktij-
ken die op zich weer de legitimeringsbasis van het werk ondermijnen. Boek-
houders en accountants weten op welke basis belastingsambtenaren worden

15 In de loop van dit onderzoek (voorjaar 1993) werd dem taak geschrapt in de
functieomschrijving van de inspecteur A. om hen meer tijd ter beschikking te
stellen voor de opkiding van de pas aangestelde medewerkers.

16 De nieuwe selectie van de dossiers (juli 1993), die wordt opgevolgd door de
tijdens het onderzoek opgerichte BIC (Bijstand en Interne Controle), is hierop een
antwoord.
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beoordeeld. Men laat hier en daar opzettelijk een telfout of andere fout staan.
men maakt te lage winsten die kunnen verhoogd worden, enz. Boekhouders
bieden supplementen op een schoteltje aan. Ambtenaren onderhandelen met de
boekhouders.

Bovendien worden uit de staten geen concludes getrokken. In een gemeente diein twee delen is opgesplitst verdienen de zelfstandigen in het ene deel maar de
helft van de zelfstandigen in het andere deel. Doordat in de ene controle al jaren
veel strenger gecontroleerd wordt geven de middenstanders daar nu een hoger
inkomen aan. Normaal moeten de belastingen voor iedereen gelijk zijn. Dat kan
niet echt 100 % maar wat nu gebeurt is toch echt overdreven. Van hogerhand
wordt helemaal niet gereageerd. Het feit dat men in deze controle 14 dagen
achter staat met de bezwaarschriften is voor de inspecteur dan weer weI iets om
op te reageren. In de andere controle hebben ze weliswaar een achterstand die
procentueel veel kleiner is maar daar gaat het om een veel groter aantal bezwaar-
schriften.  Maar dat heeft dan schijnbaar weer geen belang.
De ervaring dat de prioriteit (van sommige) van de hogere leidinggevenden
vooral ligt bij een goede statistiek. werkt demotiverend voor de ambtenaren.
Hogere leidinggevenden zijn vooral gericht op kwantiteit, niet op kwaliteit, om
aldus een goede staat te bekomen. Bovendien past men de gehanteerde termen en
begrippen in de statistieken aan zodat het kwantitatieve beeld er uit ziet zoals het
hoort. De summiere verificatie van vroeger is nu de grondige verificatie. De
staten zijn dus geen weergave van de realiteit. Ook het opmaken van de staten
lijkt hierdoor een inhoudsloos ritueel. Het opmaken van de staten vraagt elke
maand opnieuw veel tijd. Tegelijk heeft men zo minder tijd voor het eigenlijke
werk nl. de vestiging en de inning van belasting.

3. Conclusie
De beoordelingsparameters uit de staten plaatsen de ambtenaren voor een dilem-
ma (veel dossiers slecht controleren tegenover weinig dossiers goed controleren).
Ze geven aanleiding tot het maken van akkoorden om sneller supplementen te
kunnen vestigen. Enkel de kwantiteit is van tel en de statistieken worden gemani-
puleerd door met begrippen te goochelen. Daardoor wordt het controleren van
dossiers van de medewerkers door de hierarchisch hogeren beleefd als een in-
houdsloos ritueel.

3.3.8.2. PERSONEELSBELEID

Men heeft het personeelsaantal verminderd ten behoeve van de autornatisatie
maar de automatisatie is nog steeds niet tot stand gekomen. Men klaagt over een
gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ook de mobiliteit van het personeel leidt tot
een grotere achterstand in sommige kantoren. Kantoorchefs kunnen hun perso-
neel niet kiezen. noch financieel belonen.
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Er worden contractuelen aangeworven waarvan sommige categorieen geen recht
hebben op opleiding. In verschillende kantoren heeft men geen tijd om die men-
sen zelf op te leiden. Mensen zonder technische bagage moeten onmiddellijk aan
het werk, zij maken fouten. zij doen er lang over om die fouten op te sporen dus
een ervaren persoon moet zijn werk laten staan om hen te helpen en het verbete-
ren van deze fouten vraagt ook weer tijd.

Mensen die cursussen volgen straffen zichzelf omdat hun werk blijft liggen.
Mensen nemen niet deel aan de examens omdat ze indien ze slagen naar Brussel
moeten. Hierdoor geraken capabele mensen niet hogerop en blijven de mensen
niet bij want als ze niet deelnemen aan de examens krijgen ze ook geen oplei-
ding. Anderzijds werd in een bepaald ontvangkantoor opgemerkt dat er mensen
zijn die professionele fouten maken en die in de administratie blijven. Tegenover
slechtpresteerders zijn er weinig sanctiemogelijkheden.

Conclusie
Het personeelsaantal vermindert, er is minder gekwalificeerd personeel. Men
wordt gesanctioneerd als men cursussen volgt en als men slaagt voor een examen.
Mensen die niet naar behoren functioneren kan men niet ontslaan ... Hierdoor
ontstaan twijfels over het belang van de kwaliteit van het werk.

3.3.8.3. WERKDRUK

Vooral in de controles worden opmerkingen gemaakt in verband met de werk-
druk.

Door de hoeveelheid dossiers die men moet controleren is het onmogelijk het
werk goed te doen.17 Men is verplicht om een deel (30%, 50%, 80%) van de
dossiers om te draaien en verschillende ambtenaren vinden dit onrechtvaardig.
Sommige ambtenaren vragen zich af waarom ze werken.

Er wordt ook gecontroleerd met twee maten en twee gewichten naargelang de
omstandigheden waarin de controle gebeurt (al dan niet een achterstand hebben,
aan het begin of het einde van het aanslagiaar). Zo wordt de rechtvaardigheid
scheefgetrokken.

In een bepaalde controle wordt opgemerkt dat door de toename van het aantal
dossiers de summiere controle van vroeger, de grondige controle van nu gewor-
den is. Summier houdt nu enkel in het vestigen van de aanslag in de eerste graad
en terug de kast in. Men moet zorgen dat er niks verjaart. De grondige controle is
dus niet voorbereid en men moet van nul starten.

17

In de loop van het onderzoek werd gestart met de automatische selectie van dos-
siers voor grondige controle op basis van een aantal belastingtechnische en be-
drijfseconomische parameters.
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In een andere controle wordt echter opgemerkt dat men er niet hard genoeg
werkt. De pauzes duren er te lang en als men binnenkomt begint men de krant te
lezen. Iemand wiens werk te snel gedaan was, werd door de anderen voor zot
verklaard.

Conclusie
Door het grote werkvolume kunnen niet alle dossiers even grondig geverifieerd
worden, wat door vele ambtenaren als onrechtvaardig ervaren wordt.

3.3.8.4. WERKMETHODEN

Men klaagt over archaische werkmethoden en wijst erop dat men veel nutteloos
werk moet verrichten. Er wordt bijvoorbeeld een fout ontdekt, die moet hersteld
worden, dat is in orde. Maar dan moet men nog een formulier in drievoud tikken
voor de inspecteur. Dat kost veel werk en is niet nodig. Men moet teveel dezelfde
cijfers overschrijven in allerlei tabellen, sommaties maken, enz.
Een deel van het materieel werk per dossier is nodig voor de continuReit van het
nazicht voor de volgende jaren. Een deel heeft echter weinig zin omdat inlich-
tingsfiches niet terechtkomen waar ze moeten door personeelsgebrek, collega's
nemen ze niet op in hun dossiers door tijdgebrek, enz. Het materiele vraagt
enorm veel werk en tijd en zou geYnformatiseerd kunnen worden.

Conclusie
Het toepassen van informatica zou veel werkzaamheden kunnen verlichten. Een
deel van het materiele werk is bovendien zinloos geworden omdat door tijdge-
brek niemand gebruik maakt van het resultaat.

3.3.8.5. SAMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE DIENSTEN

In een aantal controles werden opmerkingen gemaakt over de samenwerking met
de inspecties geschillen. Door die inspecties worden veel supplementen kwijtge-
scholden of verminderd. Zo gaat soms het werk van een week verloren en dat is
erg frustrerend. Informatie of feedback waarom die ontlasting plaats vindt, krijgt
men niet. De belastingplichtige wordt wei gehoord maar de ambtenaar die het
dossier behandeld heeft niet. Ambtenaren onderhandelen dan vaak liever met de
belastingplichtige over het supplement, zo zijn ze zeker dat het betaald zal wor-
den al ligt het lager dan wat het zou moeten zijn.

De inlichtingen van de opsporingssecties zijn laattijdig of niet juist. Ze nemen
niet altijd de meest effectieve informatie op (misschien bij gebrek aan tijd en
personeel). Men heeft zo'n 5 % van de gegevens die men nodig heeft.

Er worden veel te weinig inlichtingen tussen de verschillende diensten doorge-
speeld. Er zijn gegevens die men in een dienst nu per toeval te weten komt maar
die gegevens zouden eigenlijk ter beschikking kunnen zijn op de computer.
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Bijvoorbeeld, er wordt in idn dienst een teruggave gedaan terwijl diezelfde
belastingplichtige nog belastingen moet betalen aan een andere dienst.

Men is in de aparte diensten ook veel te weinig op de hoogte van de implicaties
die bepaalde zaken hebben op de dossiers in andere diensten. De samenwerking
verloopt zo moeilijk door de slechte organisatie en omdat het werken voor een
andere dienst beschouwd wordt als tijdverlies. Elk heeft zijn eigen werk en is
overbelast. Achterstand moet men verantwoorden en inhalen.

Samen ter plaatse gaan met de dienst BTW komt weinig voor wegens perso-
neelsgebrek en tijdsgebrek.

Er is geen communicatie tussen de verschillende diensten omdat men het niet
gewoon is. Het gebrek aan dialoog tussen de buitendiensten en het hoofdbe-
stuur leidt tot directieven waarvan men op de buitendienst zegt dat ze onuitvoer-
baar zijn (bijv. selectiefiches).

Fiches en documenten komen vaak te laat toe. De fiches loontrekkenden die van
het documentatiecentrum moeten komen, bereiken de controles doorgaans wan-
neer de taxatie reeds lange tijd bezig is. Het eigenlijke verificatiewerk loopt dus
vertraging op.

Conclusie
Door het gebrek aan samenwerking is er geen of een gebrekkige doorstroming
van informatie en wordt er soms dubbel werk gedaan. Belangrijke informatie gaat
verloren. Anderzijds frustreert het ambtenaren dat er in andere diensten zo
gemakkelijk ontlasting gegeven wordt. Daarom zoeken ze systemen om toch nog
'rechtvaardige' belastingen te kunnen innen zonder langs die diensten te passeren.

3.3.8.6. MIDDELEN

Bestellingen van drukwerk komen veel te laat binnen (soms met drie jaar vertra-
ging). Het gaat dan om documenten die men nodig heeft voor het taxeren of voor
het innen van belasting. Men heeft in sommige controles en ontvangkantoren dan
zelf een oplossing gezocht.
Men heeft alleen informatie over "positieve" arresten, en dit op papier. De "ande-
re kant" heeft databanken met alle arresten op draagbare P.C.'s.

3.3.8.7. DE WErGEVING

Op vlak van de wetgeving klaagt men vooral over de complexiteit en over de
voortdurende wijzigingen. Iemand wijst er ondermeer op dat er de laatste jaren zo
weinig samenspraak is tussen parlement en praktijkmensen dat de tekorten van
een wet pas achteraf worden vastgesteld. Iemand stelt dat de wetgever vooraf
onvoldoende alle mogelijkheden en achterpoortjes bestudeert. Daardoor wordt
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achteraf van alles toegevoegd. Daardoor wordt alles zo ingewikkeld.

Het groot aantal wetswijzingen brengt met zich mee dat men de materie onmoge-
lijk goed kan beheersen. De vele wijzigingen maken het werk moeilijk en de
hoeveelheid informatie is nauwelijks beheersbaar. Bovendien komen wetsveran-
deringen zo snel dat het hoofdbestuur, dat moet toelichten hoe een wet moet
worden toegepast, nu nog altijd richtlijnen van de wet van '88 doorgeeft terwijl
de dossiers bijna verjaard zijn.

Conclusie.
De vele wetswijzigingen geven aanleiding tot een complexe wetgeving. een niet
beheersbare hoeveelheid informatie en laattijdige informatie door het hoofdbe-
stuur.

3.3.8.8.  REGELS  EN SYSTEMEN

Er zijn in het systeem situaties ingebakken waardoor sommige dossiers niet
gecontroleerd worden of waardoor het uiteindelijk rechtvaardig vestigen en innen
van belastingen bemoeilijkt wordt. Het hoofdbestuur heeft een aantal regels
vastgesteld om toch in staat te zijn het grote aantal dossiers te verwerken voor het
einde van het aanslagiaar. Er zouden in speciale gevallen maatregelen getroffen
worden die 'niet correct zijn'. We willen er wel op wijzen dat het hier vaak gaat
om foutieve interpretatie of onvoldoende kennis van de ambtenaar van bepaalde
maatregelen.

Geen of slechte aangiften indienen wordt niet voldoende gesanctioneerd. Men
dient een foutieve aangifte in, men krijgt weinig sancties en volgend jaar doet
men dat weer.
Volgens een aantal mensen in een controle heeft een zelfstandige er voordeel bij
geen aangifte te doen. De controleur doet dat zelf in zijn plaats en moet goed de
procedure in acht nemen. Dit vergt veel werk en de tijd die men daar in stopt kan
men weer niet besteden aan de eigenlijke controle. Meestal wordt iets absurds
laags voorgesteld. Zelfstandigen doen dit meer en meer. Men krijgt een boete van
maximum 10.000 fr. Die wordt met de glimlacht betaald in ruil voor het aldus
verkregen uitstel. De kans dat iemand gepakt wordt is klein en het verjaart alle-
maal snel.

Conclusie
Er worden door het hoofdbestuur en de inspecties maatregelen genomen om toe
te laten het grote werkvolume te kunnen verwerken. Deze maatregelen geven
echter opnieuw aanleiding tot onrechtvaardigheid. Een belastingplichtige die op
de hoogte is van deze maatregelen heeft geluk. Anderzijds zijn er ambtenaren die
regels onvolledig kennen of foutief interpreteren.
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3.3.8.9. CONCLUSIE

Het realiseren van de kerntaak van de administratie der Directe Belastingen, nl.
het innen en vestigen van de Directe Belastingen wordt door een aantal factoren
tegengewerkt.

Door het gebrek aan gekwalificeerd personeel en het grote werkvolume kan men
niet alle dossiers even grondig doen. De beoordelingsparameters van diensten en
individuen zijn tegenstrijdig en geven aanleiding tot praktijken (zoals onder-
handelen en laten staan van fouten, ...) waardoor de belastingsambtenaar zijn
staat wel mooi in orde kan maken maar die bij vele belastingsambtenaren aanlei-
ding geven tot frustraties. Om aan de parameters te voldoen gaat men de samen-
werking tussen de verschillende diensten uit de weg (het eigen werk gaat immers
voor) en zo gaan vaak belangrijke inlichtingen verloren.

De opsporingssecties en de dienst geschillen werken niet zoals het hoort. Om
deze laatste dienst te omzeilen gooit de ambtenaar het liever zelf op een akkoord-
je  met de belastingplichtige (of met zijn boekhouder).

Men heeft een aantal regels opgesteld om een basis te creeren om bepaalde
dossiers niet grondig te hoeven controleren. Belastingplichtigen zijn echter snel
op de hoogte van deze maatregelen en maken er dan ook maximaal gebruik van.
Anderzijds leven niet alle ambtenaren deze maatregelen correct na.

De vele wetswijzigingen bevorderen het vestigen en innen van belastingen niet.
De informatie is niet meer beheersbaar, de wetgeving wordt te complex en de
documentatie volgt de snelheid van de wijzigingen niet.

3.3.9. BEELDEN

De laatste vragen van het interview waren: "Omschrijf uw huidige organisatie
met een beeld. Omschrijf ook de gewenste toekomst in een beeld.
Beschrijf uw afdeling zoals ze nu is in een beeld. Omschrijf ook de gewenste
toekomstige afdeling in een beeld".

Hier volgt een selectie van enkele van de meest frappante beelden.

Tegen de kantlijnen vindt U telkens het beeld van de huidige toestand. Wat
inspringend en cursief volgt het beeld van de gewenste toekomstige situatie.

Niet iedereen gaf beide beelden.
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Als een colonne mieren die blind voortgedreven worden, zonder zelf na te denk-
en.

Met voldoende middelen in vertrouwen aan dezelfde taak werken.  Belas-
tingen moeten een herverdeling van de inkomsten zijn.

Met manchetten, pluim en inktpot werken. Er ontbreekt nog een pruik en een
pluim bij de reuzeboeken.

Lopende bandwe, k in een fabriek. elk heeD zijn goed gedefinieerde taak en
het resultaat is de comptabiliteit.

De administratie is een landbouwer die met paarden en ossen werkt.
De administratie is een landbouwer die met een traktor en moderne machi-
nes werkt.

Een houthakker die het bos te lijf gaat men een bijl terwijl de boekhouders en
fiscaal experts met een kettingzaag werken.

Op hetzelfde niveau  komen als de boekliouders  en de jiscaal  experts.

Met een sabel slaan naar een tank die aangereden komt. Dit bureau is een verou-
derd antiek gebouw. Wij stralen iets uit van "zie ze daar zitten de sukkelaars."

De belastingen zitten ook in een tank en vechten met gelijke wapens.

Qua werking kan men zeggen dat het een steekspel is waar wij met een zwaard
vechten tegen een tank.

Naar het hoofdbestuur met hun statistieken: men verkrijgt de signalen (dat het
slecht gaat, dat het werk onmogelijk is, ...) maar men schermt het geluid af i.p.v.
naar de oorzaken van de signalen te gaan zoeken.

Wij doen "werken" in een straat, de straat is 200 m lang. Wij hebben geen techni-
sche middelen, we hebben maar vijf mensen om te werken maar tien chefs om te
commanderen.

HetzeUde beeld, dezelfde straat, waar men dezelfde werken uitvoert maar nu
heeft  men  machines  om het  te doen.  Men  heeft  drie  mensen  i.p.v.  vijf en ikn
chef·

Een trap met verschillende overlopen. Wie boven de beslissing neemt, ziet diege-
nen die onder staan en de beslissingen uitvoeren niet en wie onder staat weet niet
wie daarboven beslist heeft.

Het zou een glazen trap moeten zijn zodat men alles zou kunnen zien en
iedereen zich rekenschap zou geven van wat er zich elders afspeelt. Dat men
66n  of twee  keer per jaar,  een  gesprek zouden  hebben  met de  buitendiensten
over wat er verbeterd kan worden.
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De administratie is een gedrocht, een morbisar, een geraamte met meters been-
deren, een monster waar men kop noch staart aan krijgt. Men wordt daar niet
altijd door gesteund, wel dikwijls tegengewerkt, terwijl het geraamte zou moeten
steun verlenen.

Het zou analoog moeten verlopen met de leiding van een fabriek van  10.000
mensen met goede managers die al jarenlang worden opgeleid.

De administratie is een moeras: iets waar men in wegzakt en altijd maar verder in
wegzakt. men kan geen vaste voet aan de grond krijgen, er is niets om zich aan
vast te houden (altijd maar meer werk is niet te doen).

Stevige boom in het voorjaar, in bloesem met stevige wortels. De hele struk-
tuur van de administratie moet zo in elkaar zitten dat elke dienst, elk perso-
neelslid werk kan doen zoals het hoort. Bloesems staan voo, het contact met
het publiek dat op deftige wijze zou moeten rerlopen.

Een stalinistische gerontocratie maar het verbetert. We zijn al in de periode van
Gorbatsjov.

Er moet een hiararchie blijven op basis van graden maar men moet de
communicatie absoluut verbeteren. Er moet een opening zijn naar de dia-
loog.

Het Ministerie is een bloem die verwelkt en dringend voeding moet krijgen
anders komt ze er niet goed uit.

Een gelukkige man of dame die door de administratie gerespecteerd wordt
die tegenover een gelukkige belastingplichtige staat.

Concluderend kan gesteld worden dat de meeste beelden van de huidige toestand
wijzen op: logheid, traagheid, rigiditeit, minder prettige werkomstandigheden. De
gewenste toekomst wordt omschreven als effectief en efficient, open, flexibel en
aangenaam.

3.4. VERSLAG AAN DE STUURGROEP

1 De resultaten van het eerste verkennend onderzoek worden besproken in de
stuurgroep  op de Administratie der Directe Belastingen  op   18  en 25 november
1992 en ook voorgesteld aan de Secretaris-Generaal van Financien op 25 novem-
ber 199218

18 LUC-RUCA-onderzock.  Intern tussentijds verslag.  Een onde, zoek naar de
effectiviteit en efficientie van de Administratie der Directe Belastingen op het viak
van organisatie en pei'sonele inzet in het kader van haar missie.  November 1992.
208 biz.



92

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de feitelijke rapportering, het
presenteren  van de resultaten  op 18 november  en de interpretatie  van de onder-
zoeksgegeven op 25 november en ook in de volgende stuurgroepvergaderingen.

Het rapporteren en interpreteren in de stuurgroep.

Bij de presentatie van de resultaten benadrukken de onderzoekers dat heel de
rapportering 'percepties' van de medewerkers zijn. De rapportering gebeurt in
een feitelijke, beschrijvende, constaterende mal. Herhaaldelijk wordt door stuur-
groepleden gewezen op onjuistheden of fouten, waarbij de onderzoekers telkens
herhalen dat dit 'percepties' zijn van ambtenaren, van 'hun' realiteit, zoals zij die
zien en beleven. Waar enkele stuurgroepleden deze onderzoeksresultaten inter-
preteren als DE realiteit van de buitendiensten, dringt het langzaam door dat er
niet iets bestaat als DE ENE objectieve realiteit. De onderzoekers benadrukken
meerdere malen de subjectiviteit van de gegevens, in de zin dat dit percepties zijn
van medewerkers en dat percepties als percepties altijd kloppen voor de betrokke-
nen. Percepties worden inhoudelijke gegevens waarmee rekening gehouden kan
worden in het beleid. De rapportering van de wensbeelden en idealen draagt bij
aan een opbouwende sfeer. Zo ervaart de top de loyaliteit van de basis. Zo wordt
de top gestimuleerd tot luisteren naar de verschillende percepties van de basis. tot
het aanvaarden van de verschillen in de percepties. Zo wordt er langer aandacht
gegeven aan de onderzoeksgegevens. Zo wordt de dialoog opengehouden en
worden ze gestimuleerd verder te zoeken in plaats van de meer voorkomende
sluitende reactie om voor gesignaleerde problemen te verwijzen naar de beper-
kingen waaronder de Administratie der Directe Belastingen moet werken of de
buitendiensten laksheid, luiheid of onkunde te verwijten. De aandacht blijft
gericht op de percepties van de medewerkers in de buitendiensten, terwijl de
beperkingen ook ernstig genomen worden. De interpretatie en actieplanning
wordt bewust wat uitgesteld om eerst voldoende aandacht aan het verstaan van de
verschillende perspectieven te geven.
Als beperkingen benoemen de ambtenaren: het beperkt en afslankend personeels-
bestand, het beperkt budget voor informatica, veel te tatrijke en dikwijls
onvoldoende voorbereide wetswijzigingen, de noodzaak van voldoende bezetting
in het Brusselse met alle bijhorende verplaatsings- en mutatieproblemen, de
beperkte zeggingskracht op gebied van werving, selectie en bevordering, enz. Uit
de onderzoeksresultaten lijken de stuurgroepleden vooral de cruciale rol van de
chef voor de arbeidstevredenheid, voor de motivatie van de medewerkers en voor
de organisatie van het werk te onthouden, en ook, dat de medewerkers richtlijnen
vanuit het hoofdbestuur anders (dikwijls meer controlerend) beleven dan dat ze
bedoeld zijn.
De voorgestelde onderzoeksresultaten blijken heel herkenbaar voor de ambtena-
ren in de stuurgroep die er een bevestiging in zien van wat zij via andere bronnen
en kanalen weten.  Toch zijn deze resultaten duidelijk gesitueerd vanuit een
nieuwe invalshoek, als percepties van medewerkers, ids hun realiteit. Zij uiten
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hun verwondering erover dat externe onderzoekers de problematiek zo indring-
end en diepgaand kunnen beschrijven, na zo'n korte tijd. Er ontstaat een gedeelde
bekommernis om aan deze gesignaleerde problemen samen verder te werken in
de volgende onderzoeksfase.



Hoofdstuk 4. Uitdiepingsfase

4.1. AFSPRAKEN VOOR DE UITDIEPIN(;SFASE

De ambtenaren in de stuurgroep blijken weinig te voelen voor het alternatief
samen een actieplan te ontwerpen en te implementeren om aan de gesignaleerde
knelpunten te gaan werken in de huidige structuur. Er staat immers een indring-
ende herstructurering, een grote organisatieverandering voor de deur, waarover
herhaaidelijk uitleg gegeven wordt. Bij het opstellen van het herstructurerings-
plan is rekening gehouden met de ervaringen uit vroegere pilootprojecten in
Oostende en La Louvitre. Vandaar dat besloten wordt het pilootproject in
Oostende en het herstructureringsplan te bestuderen a.h.v. documentanalyse
en interviews om te zien of de gesignaleerde knelpunten uit de verkenningsfase
daarin opgelost zijn. Hier laten we in gedragstaal zien dat de ambtenaren in de
stuurgroep reele invloed hebben op het onderzoeksverloop.

In het herstructureringsplan wordt de huidige taak van het niveau inspecteur en
gewestelijk directeur afgeschaft. Een deel van de taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden die nu door de gewestelijke directeurs en inspecteurs worden
waargenomen zullen tot de taak behoren van de leidinggevenden van de nieuwe,
grotere plaatselijke eenheden. Daarom lijkt het nodig de inspecteurs en geweste-
lijke directeurs, de hiZrarchische oversten van de controles en de ontvang-
kantoren, ook te interviewen. Wij willen nagaan of deze personen onze
onderzoeksresultaten herkennen en ook welk hun veranderingsvoorstellen zijn
zowel t.a.v. de huidige als t.a.v. de toekomstige situatie na het herstructure-
ringsplan.

Na bestudering van het pilootproject en het herstructureringsplan wordt nagegaan
of de problemen gesignaleerd in het eerste tussentijds verslag hierin aan-
gepakt en/of opgelost worden. Zo neen zullen oplossingen voorgesteld worden.
Deze voorstellen zullen gebaseerd zijn op benchmarking in vergelijkbare grote
bureaucratische organisaties zoals verzekeringen en banken, op het verande-
ringsproject in de Nederlandse Belastingdienst en op wetenschappelijke litera-
tuur.

In samenspraak met de stuurgroep hebben we de uitdiepingsfase beperkt tot de
sector taxatie en de sector invordering buiten beschouwing gelaten. Het Vijfja-
renplan omvat, zoals verder wordt beschreven, zowel herstructureringen binnen
en buiten de Administratie der Directe Belastingen en de BTW. Binnen Directe
Belastingen en BTW worden veranderingen voorbereid, voor zowel de invorde-
rings- als de taxatiesector. Op het ogenblik van deze onderzoeksfase was er
onvoldoende informatie beschikbaar over de herstructurering van de invorde-
ringssector. Bovendien  werd  in 1983 gestart met twee pilootprojecten  in de sector
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taxatie om een toekomstige herstructurering voor te bereiden. Vandaar dat we ons
in overleg met de stuurgroep voor het vervolg van het onderzoek beperkt hebben
tot de sector taxatie.

We bespreken dan het pilootproject herstructurering Oostende (4.2). het
herstructureringsplan (4.3) en feedback en bevraging van de hierarchisch hogeren
van de basis (4.4.). Vervolgens confronteren we het herstructureringsplan met de
probleeminventarisatie van de verkenningsfase (4.5). Daarna doen we aan
benchmarking in gelijkaardige grote bureaucratische organisaties en in de Neder-
landse belastingsdienst (4.6).

Het verslag van de communicatie-, onderhandelings- of beslissingsprocessen
waardoor in de stuurgroep eensgezindheid ontstaat over de verschillende etappes
van de uitdiepingsfase en hun resultaten worden telkens in kadertjes toegevoegd.
Alhoewel deze etappes achteraf bezien logisch lijken, is het wordingsproces een
echte zoektocht geweest. We hebben telkens ter voorbereiding van de volgende
stuurgroep meerdere vervolg-alternatieven bedacht. Telkens bevragen we
onszelf: wat zou onze klant wensen en welk is voor ons een maximaal gewenst en
minimaal te behalen altematief.

4.2. PILOOTPROJECT HERSTRUCTURERING: OOSTENDE

4.2.1. INLElDING EN ONDERZOEKSVRAAG

Bij het opstellen van het herstructureringsplan wordt rekening gehouden met de
ervaringen uit het pilootproject in Oostende. In het kader van enkele resoluties
genomen door de toenmalige en de vorige regering over de reorganisatie van de
controlediensten heeft de Administratie der Directe Belastingen, bij wijze van
experiment, belastingcentra opgericht te Oostende en te La Louvi&re op
1.7.1984:9

De ambtenaren in de stuurgroep lijken het belangrijk te vinden, zowel de percep-
ties van de basis te vernemen, als de mening van de nu reeds ingewerkte onder-
zoekers over de effectiviteit van deze nieuwe structuur. Zij beschouwen de
onderzoekers als experten in personeelsbeleid en wensen hun evaluatie te
vergelijken met vroegere interne evaluaties.

19 Min. v. Financien, Administratie der Directe Belastingen, Interne nota: betreffende
de belastingcentra, brief 04.12.92 bijlage 1: uittesten van reorganisatiemaatregelen
voor de taxatiediensten, blz. 1 en 2.
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In de stuurgroep wordt de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: evalueer via
interviews met de ambtenaren van het pilootproject in Oostende in welke mate de
vooropgestelde doelstellingen van de reorganisatie met betrekking tot de structu-
ren en werkmethoden bereikt worden.

Een grotere effectiviteit en efficientie van de belastingadministratie wordt in
0ostende en la LouviBre nagestreefd door een reorganisatie van structuren en
werkmethoden. Dit proefschrift kadert in de optimalisering van de doelmatigheid
en doeltreffendheid van de belastingadministratie via haar personeelsbeleid.
Beide aanvullende uitgangspunten tot verandering worden meer uitgebreid
besproken in deel 3, hoofdstuk 5 over veranderen.

We nemen een aantal interne documenten en rapporten over het pilootproject
door. We interviewen 15 personen van de 75: de inspecteur, elk van de vijf afde-
lingschefs en telkens enkele medewerkers.
We gebruiken dezelfde checklist voor de interviews als in de verkenningsfase,
maar concentreren ons op de vragen over de huidige situatie en de vergelijking
van de huidige situatie met de vooropgestelde doelstellingen van de reorganisatie
met betrekking tot de structuren en werkmethoden.

Onze bevindingen worden neergelegd in een interne paper: "Belastingcentrum
Oostende" (16 biz.) die besproken wordt op de stuurgroepvergadering van
2.2.1993. Er komen naast bevindingen i.v.m. structuren en werkmethoden ook
een aantal andere problemen naar voor. Hier volgen de hoofdpunten eruit.

4.2.2. DOEL EN GROTE LIJNEN VAN DE OPRICHTING

Een interne nota beschrijft de redenen voor de oprichting - in 1983 - van de
belastingcentra van Oostende en La Louvitre als volgt: "In 1981 hebben de
autoriteiten besloten dat een diepgaande reorganisatie van de fiscale sector onver-
mijdelijk en noodzakelijk is geworden. Om te komen tot een exacte en efficiente
belastingheffing en -inning kan niet langer een beroep gedaan worden op het
vermenigvuldigen van het aantal diensten en een uitbreiding van de organieke
kaders. Een grotere doeltreffendheid van de fiscale sector kan enkel nog bereikt
worden door een beroep te doen op moderne hulpmiddelen en door een herzie-
ning van de structuur van de diensten en de werkmethoden."

Het is de bedoeling om te komen tot een betere en efficientere belastingheffing
door:

(1) het aantal grondige verificaties te verhogen en deze te richten op de belangrij-
ke dossiers die het meest daarvoor in aanmerking komen;
(2) de grondig te onderzoeken dossiers te selecteren aan de hand van een effici-
ente selectiemethode;
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(3) grondige verificaties van een zekere omvang te doen uitvoeren in ploeg-
verband waarbij gestreefd wordt naar een rationele taakverdeling onder de
personeelsleden die aan het onderzoek meewerken;
(4) een zo ruim mogelijke automatisering van materiele en andere taken ter
voorbereiding of ondersteuning van de eigenlijke taxatie- en verificatieverrichtin-
gen.

Dankzij de invoering van de informatica en de realisatie van het "Gei-ntegreerd
Net Financien" zou het mogelijk zijn:
(5) het personeel te ontlasten van bepaalde materiele taken;

20(6) de taxatie- en verificatietaken reeds gedeeltelijk voor te bereiden.
Daartoe gaat men over tot de hergroepering in 66n enkel belastingcentrum van
drie of vier controles-natuurlijke personen en ddn of twee controles-vennoot-
schappen die onder de rechtstreekse leiding van een inspecteur werden geplaatst.
Elk centrum omvat verscheidene afdelingen die elk een specifieke taak hebben.

Men gaat over tot een hergroepering van de diensten om de volgende redenen:
(7) een rationeler gebruik en beperking van de kosten,
(8) een soepelere verdeling van het personeel binnen de verschillende afdelingen,
waardoor het mogelijk wordt :

(a)   de meest bekwame en ervaren taxatieambtenaren - hoofdcontro-
leurs en adjunct-controleurs - uitsluitend met eigenlijke verifica-
tiewerkzaamheden te belasten door hen te ontlasten van andere
taken;

(b)   de personeelsleden, naargelang de noodwendigheden en hun be-
kwaamheden, aan te wijzen voor de meest passende afdeling;

(c)   aan de jonge taxatieambtenaren geleidelijk de nodige praktische
opleiding verstrekken.

(d)   verificaties in "ploegverband" te laten uitvoeren waarbij ervaren
ambtenaren worden bijgestaan door minder ervaren personee'21

4.2.3. INHOUDELIJKE RESULTATEN VAN DE INTERVIEWS22

Het belastingcentrum van Oostende bestaat uit vijf afdelingen, een secretariaat en
een documentatiedienst.
Op basis van de interviews proberen we na te gaan of de vooropgestelde doelstel-
lingen van de reorganisatie met betrekking tot de structuren en werkmethoden

20 Ibid., bijlage 2, blz. 7.

2I

Idib., bijlage 1, blz. 3.

22 LUC-RUCA ONDERZOEK (1993,a): Belastingcentrum Oostende. Intern rapport,
2.2.1993 (16 blz.).
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bereikt worden. Deze reorganisatie wordt als noodzakelijk beschouwd om te
komen tot een juiste en efficiente belastingheffing en - inning.

4.2.3.1. ORGANISATIE

Elk jaar worden andere dossiers grondig geverifieerd. 10 % van de dossiers
worden overgemaakt aan afdeling vijf. Een dossier wordt dus om de tien jaar
grondig geverifieerd. De chefs van de afdelingen 3a en 3b selecteren de dossiers
die naar afdeling vijf moeten. De inspecteur bekijkt deze vluchtig om na te gaan
of de grondige verificatie nodig is en hij maakt eventueel opmerkingen als er iets
speciaals dient gecontroleerd te worden.

In elke afdeling (behalve afdeling 2) staat een adjunct-controleur aan het hoofd.
Zij hebben dezelfde taak als de gewone hoofdcontroleurs in de buitendiensten,
maar ze hebben misschien niet dezelfde autoriteit. Zij moeten het werk verdelen
en zorgen dat alle dossiers tijdig gecontroleerd zijn. Zij verdelen de dossiers over
de ambtenaren volgens het werkplan opgemaakt door de inspecteur. De adjuncten
zouden ook dossiers moeten verifieren maar dit blijft beperkt tot een klein aantal
dossiers.
Jaarlijks maakt de inspecteur een werkplan op. De inspecteur verdeelt het
personeel over de verschillende afdelingen waarbij hij ze bij voorkeur niet teveel
verandert van afdeling. Mensen die veranderen van vennootschappen naar
natuurlijke personen zouden een jaar niet meer renderen en de inspecteur vindt
dat hij  zich dat niet kan veroorloven. Elke afdeling heeft specifieke werkzaamhe-
den en kenmerken, waar hier niet verder op ingegaan wordt. Afdeling 1 verifieert
dossiers loontrekkenden. Afdeling 2 verwerkt de kleine bezwaarschriften.
Afdeling 3A doet de verificatie van de vennootschappen. Afdeling 3B is belast
met het nazicht van dossiers handelaars (BTW-plichtigen). Afdeling 4 is belast
met het nazicht van dossiers personenbelasting (behalve dossiers 'gewone' loon-
trekkers). Afdeling 5A heeft als taak die vennootschapsdossiers te verwerken die
vanuit afdeling 3A als moeilijk of speciaal worden geevalueerd. Afdeling 5B is
belast met grondig nazicht van dossiers personenbelasting en krijgt zijn dossiers
van afdeling 3A. Afdeling 6 zou de opsporingen doen ten behoeve van afdeling 5
maar werd volgens de inspecteur opgedoekt, omdat ze weinig nut had.

4.2.3.2. VERHOUDING INSPECTEUR - CHEFS

De inspecteur ziet zichzelf eigenlijk als hoofdcontroleur van zeven controles (5
personenbelasting en 2 vennootschapsbelasting). Alle hoofdcontroleurs (behalve
de dienstleider van afdeling 2) zitten in afdeling 5. Zij zijn geen toezichthou-
dende ambtenaren meer. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor hun dossiers.
Hoofdcontroleurs die er problemen mee hadden geen leidinggevende functie
meer te hebben, zijn volgens de inspecteur weg.
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Het is de inspecteur die het werkplan opstelt. Dit wordt niet voorbereid in
werkvergaderingen. Enige vorm van gestructureerd overleg tussen de inspecteur
en zijn chefs is er niet.

4.2.3.3. EVALUATIE T.OV. DE DOELSTELLINGEN  EN  SUGGESTIES TER
VERBETERING

1.    Er zijn duidelijke schaaivoordelen door het samenbrengen van verschil-
lende diensten. Alles van personeelszaken zit samen in een dienst, alle
verloven uitschrijven, enz. gebeurt door 6dn persoon wiens taak dat ook is.
Voor de chef van een afdeling is het iets eenvoudiger omdat hij zich
minder moet bezig houden met administratief werk. Dat wordt door het
secretariaat gedaan.
De documentatie, de post en de fiches zijn al geclasseerd. Zo is er minder
materieel werk in de dienst.
Men heeft een aparte documentatiedienst die fiches trieert voor alle

afdelingen. Dat is een ontlasting voor de andere mensen. Men kan meer
tijd besteden aan de eigenlijke taxatie maar iedeteen heeft toch nog
materieel werk.

2.      Toch zou men deze schaalvoordelen nog meer kunnen benutten door bij-
voorbeeld een leeszaal in te richten waar fiscale documentatie en arresten
ter beschikking zouden liggen, of door een jurist bijstand te laten verlenen.

3.      Voor het personeel met een graad lager dan die van adjunct-controleur is
er aan het werk niet veel veranderd in vergelijking met het werk in een
gewone controle. Het belangrijkste verschil is dat hun chef minder duide-
lijk chef is.

4.       De veel grotere administratieve eenheid leidt tot grotere massificatie en tot
meer anonimiteit en er zijn geen leidinggevende of organisatorische
maatregelen genomen om dit op te vangen.

5.     Het geheel van taken van de inspecteur-chef is te omvangrijk. Er is een
teveel aan organiserende en taakgerichte taken en onvoldoende delegatie
naar en steun van de adjunct-controleurs, de diensthoofden. Bijvoorbeeld:
het werkplan wordt centraal te detaillistisch uitgewerkt en de controle van
de dossierstroom van 3A en 4 naar 5 gebeurt minstens 2 maal (door de
adjunct-controleur en de inspecteur) waarbij vragen rond de toegevoegde
waarde van deze controle rijzen. In hoeverre dit ook te wijten is aan de
taakopvatting en uitwerking van de huidige inspecteur is moeilijk vast te
stellen. Bovendien kunnen de inspecteur en zijn vervanger moeilijk be-
kwaam zijn in zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting.
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6.     De adjunct-controleurs die aan het hoofd van de afdelingen staan, voelen
zich niet echt gemachtigd om de prestaties van hun medewerkers te
organiseren en naar hun output te beoordelen omwille van volgende
redenen :

het centraal opgesteld zijn van het werkplan waarvan zij zichzelf
slechts als uitvoerders zien.
de relatie inspecteur-afdelingschef
de gewoonte in Financien dat dit werk is van een hogere graad
het gebrek aan werkoverleg zowel tussen inspecteurs en afdelings-
chefs als in de afdelingen.

Doordat min of meer alles centraal geregeld is, beschikken de afdelings-
chefs niet over de weinige middelen om iets informeels te geven aan hun
personeel zoals dat in sommige andere controles gebeurt.

7.      Indien er een tekort is aan personeel worden mensen van afdeling 5 naar
afdeling 3 verschoven waardoor het grote voordeel van afdeling 5 verloren
gaat en er opnieuw minder dossiers grondig geverifieerd worden.

8.     Het materiele werk wordt nog steeds voor een deel binnen de verschil-
lende afdelingen uitgevoerd.

9.     Er is nog steeds geen sprake van een efficiente selectiemethode voor de
grondig te verifieren dossiers.

10. Grondige verificaties worden niet in ploegverband uitgevoerd zoals was
vooropgesteld.

11.      Er is nog steeds geen toezicht op de kwaliteit van de taxatie.

12.     Er worden opleidingsproblemen gesignaleerd. De verworven kennis wordt
onvoldoende doorgegeven van afdeling 5 naar afdeling 3.

4.2.4. BESPREKING IN DE STUURGROEP

Bespreking pilootproject 0ostende

De gepercipieerde hoofdredenen voor het niet volledig realiseren van de doelstel-
lingen of de afwezigheid van de verwachte doorbraak van het pilootproject van
Oostende zijn volgens de ambtenaren in de stuurgioepbespreking vooral: de
onvoldoende steun vanuit de leiding en de vermindering van de mankracht
(zelfde mate van vermindering dan in de gehele administratie). Sommige leiding-
gevenden geloofden zelf niet in het nieuwe concept en het soms beperkt aantal
medewerkers maakt dat soms biina iedereen ingeschakeld wordt in het beheer-
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werk en dat er daardoor te weinig medewerkers grondig controlewerk doen.   Zo
gaat het typisch voordeel van deze structuur verloren.
De onderzoekers in de stuurgroep benoemen op basis van de interviews dezelfde
factoren ietwat anders als de zogenaamde zachte of menselijke factoren. Volgens
hen, is de invulling van de rol van de leidinggevenden: de inspecteur-chef dn de
adjunct-controleurs van de verschillende diensten cruciaal en die heeft ook
gevolgen voor het gevoel van anonimiteit en grotere massificatie van de ambte-
naren. De wijze van invulling van het omvangrijk takenpakket van de inspecteur-
chef, gekoppeld aan te weinig delegatie waardoor hij alles probeert in handen te
houden, maakt dat hij te weinig leidend, begeleidend en steunend optreedt
tegenover de adjunct-controleurs. Deze leidinggevenden van de verschillende
diensten voelen zich, volgens de onderzoekers op basis van de interviews,
onvoldoende gemachtigd om leiding te geven en bijv. de werkverdeling en de
opleiding van hun medewerkers ter harte te nemen. Dit lijkt mede veroorzaakt
door de in de belastingadministratie ongewone taakverdeling, waardoor hogeren
in rang: hoofdcontroleurs geen leiding meer geven maar enkel controlewerk doen
in gespecialiseerde afdelingen en lageren in rang: adjunct-controleurs leiding
geven aan de meeste andere afdelingen. Verder zijn er nog een aantal tekorten in
de ondersteunende hulpmiddelen en de geplande verbeterde werkwijzen zoals in
de informatica, de aanpak van het materieel werk, de selectiewijze van dossiers.

De ambtenaren in de stuurgroep lijken geen verdere energie meer aan dit
pilootproject te willen besteden en samen wordt in en door de bespreking tot het
gemeenschappelijke besluit gekomen dat om effectieve organisatieverbetering te
realiseren de verschillende organisatiecomponenten gelijktijdig en in samenhang
met elkaar moeten aangepakt worden en dit via een goed begeleid proces.  Niet
alleen de structuur en de werkorganisatie moet veranderen maar de ook de
competenties van de medewerkers, de stijl van leidinggeven, en de ondersteu-
nende systemen. Medewerkers dienen voldoende betrokken te worden en geYnfor-
meerd over de nieuwe visie. Via ondersteunende opleiding moeten de nieuwe
competenties gevormd worden en moet in een interactieve stijl de mogelijkheid
geboden worden om met elkaar de nieuwe structuur, binnen zekere grenzen
gepast aan te passen aan de realiteit (zo dit niet vooraf gebeurd is in een piloot-
project). Zo wordt het ook meer een 'eigen

'
project. Er is dus veel steun en

begeleiding nodig in het begin bij de nieuwe aanpak en er dient gestreefd te
worden naar een gelijkgerichtheid van de diverse organisatiecomponenten.  Dit
gemeenschappelijk uitgangspunt ontstaat door de redenen voor het slechts
gedeeltelijk lukken van het pilootproject van Oostende samen te analyseren en
door de inbreng van de onderzoekers die verwijzen naar voorbeelden en modellen
van gelukte organisatieverandering. Men concludeert dus dat er een hele reeks
voonvaarden o.m. in het veranderingsproces en op personeelsvlak dienen vervuld
te zijn opdat de toekornstige herstructurering kans op slagen zou hebben. Men
wil vooral zijn energie daaraan besteden.
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De bedoeling van de oprichting van het belastingcentrum is problemen met
betrekking tot structuren en werkmethoden aan te pakken. In het verkennend
onderzoek komen naast problemen van structuren en werkmethoden een aantal
problemen naar voor m.b.t. recrutering en interne promotie, opleiding, beoorde-
ling, werkorganisatie, leiding, contact met het publiek, informatica, samen-
werking met andere diensten enz. Deze problemen blijven in het belastingcen-
trum Oostende bestaan. Om ook deze problemen aan te pakken dienen een aantal
bijkomende maatregelen genomen te worden. Deze zullen in het verder onder-
zoek besproken worden.  Dit is een belangrijke constatering met het oog op het
toekomstig herstructureringsplan dat we hierna kort voorstellen.

4.3. HERSTRUCTURERIN(;SPLAN

We bespreken hier de hoofdlijnen van het herstructureringsplan zoals beschreven
in de Hoorzitting voor de Senaat over de organisatie en het management van het
Ministerie van Financien op 24 november 1992, biz. 7 e.v.

Het Directiecomite van de Fiscale Besturen heeft een Vijfjarenplan opgesteld
(juni 1991) inzake de herst, ut·tu,y,ing  van de jisca/e besturen  om te komen  tot
een efficientere werking en organisatie en een meer rechtvaardige. billijke en
gelijkmatige inning van de belastingen te bereiken.

.De voornaamste doelstellingen van het Plan zijn:
1.   de belastingheffing rationaliseren op strategische punten (vestiging en

beheer, controle, invordering);
2.       de controlefunctie opnieuw dynamisch te maken.

Dit alles met het finale doel :
een adequate, reclitvaardige en gelijkmatige toepassing van de belastingwetten
mogelijk maken voor iedereen."

Het Directiecomitt van de Fiscale Besturen heeft aan dit plan een aantal vooraf-
gaande voorwaarden gekoppeld. Om de timing van het Plan te respecteren dient
er dringend werk gemaakt van en vooruitgang geboekt op vijf essentiele domei-
nen:
- kunnen beschikken over het nodige gekwalificeerd personeel;
-         de polyvalente opleiding en vorming van de ambtenaren;
-        de harmonisering van de procedures en de vereenvoudiging van de wetge-

ving;
-         een versnelde informatisering en automatisering;
-         een maximale huisvesting in gemeenschappelijke gebouwen.
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4.3.1. REDENEN VOOR HET OPRICHTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE
CONTROLES BTW & DIRECTE BELASTINGEN23

De Administrateur-Genemal legt op de Hoorzitting uit waarom geopteerd wordt
voor de oprichting van gezamelijke controles Directe Belastingen en BTW.Door de herstructurering onderscheidt men enerzijds de inkomsten- en onder-
nemingsbelasting en anderzijds de vermogensbelasting. Negentig procent van de
bedragen die aan de Schatkist worden gestort, worden gedragen of gaan via de
ondernemingen. De functies van belastingbeheer en belastingcontrole worden nu
door dezelfde dienst uitgevoerd. Daardoor wordt bij gebrek aan mankracht of
middelen de voorrang gegeven aan beheer en wordt de controle verwaarloosd.
Vandaar de idee om de beheer- en controlefunctie op te splitsen,  maar de beide
belastingen (directe en BTW) voor de controlefunctie samen te brengen. Door dit
samenbrengen van de ambtenaren in polyvalente controlecentra zullen ze onder
66n chef komen en geen dubbel werk meer doen (bijv. elk apart de omzet probe-
ren te bepalen van hetzelfde bedrijf). Door de rationalisatie zullen ook meer
specialisten samenzitten in grotere eenheden en die specialisten zullen ontlast
worden van de huidige leidinggevende en personeelstaken.

4.3.2. GROTE LIJNEN VAN HET VIJFJARENPLAN24

"1. Gemeenschappelijke controlecentra inzake Directe Belastingen en BTW

De geplande reorganisatie van de Directe Belastingen en de BTW inzake de
harmonisatie van de ambtsgebieden en de oprichting van beheersdiensten en
controlecentra  zou in werking moeten treden  op  1  januari  19952'. Deze reorga-
nisatie gaat uit van de afsplitsing van de controlefunctie van de beheerfunctie.

Aldus zal het land worden ingedeeld, wat de beheersdiensten betreft, in ongeveer
180 ambtsgebieden. Deze ambtsgebieden worden per groepen van drie samen-
gevoegd om het ambtsgebied te vormen van de ongeveer 60 - gemeenschappelij-
ke controlecentra (ambtsgebied dat trouwens samenvalt met dat van 66n be-
heersdienst van vennootschapsbelasting).

23 We baseren ons hiervoor op de Hoorzitting voor de Senaat over de organisatie en
het management van het Ministerie van Financien van 24.()2.92.

24 Idem vorige voetnoot.

25                Dit werd later uitgesteld  tot   I   juli 1995 vervolgens  tot   1  januari   1996  voor  het
hoofilbestuur en 1 juli 1996 voor de buitendiensten.  Op 13 september 1995 besliste
de Vice-Eerste Minister en de Minister van Financien de herstructurering te spreiden
over 4 fasen tussen 1996 en 2000.   In juni  1996 werd ze uitgesteld voor onbepaalde
tijd tot na de goedkeuring van de Algemene Loopbaan- en Weddeherziening.
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Aan de ene kant zullen er beheersdiensten zijn die de taken verder blijven
verzekeren die verbonden zijn aan de vestiging van de belastingen en het bijhou-
den van de dossiers van de belastingplichtigen, wat een eerste controle is. Deze
beheersdiensten zullen eigen zijn aan elke soort belasting.
Aan de andere kant zullen er controlecentra gecreeerd worden die zullen belast
worden met de verificatie van de globale situatie van de ondernemingen, in de
brede zin van het woord.

De controlecentra zullen polyvalent zijn, geleid worden door 66n diensthoofd en
instaan voor de verificatie van de vennootschapsbelasting, de BTW en van de
personenbelasting van de natuurlijke personen anderen dan loontrekkenden."

Verder voorziet het Vijfjarenplan ook nog in :
1.       automatisering van de invorderingsdiensten (Directe Belastingen);
2.   oprichting van Edn Invorderingsadministratie met gemeenschappelijke

innings- en invorderingsdiensten (60-tai); besturen en het invoeren van een
"enige rekening" per belastingplichtige;

3.     invoering van een nieuw wetboek inzake de harmonisering van de fiscale
procedures;

4.    harmonisering van de ambtsgebieden van de Registratie- en Kadaster-
kantoren;

5.       herstructurering van de B.B.I.;
6. integrale reorganisatie van de Administratie der douane en accijnzen;
7.       oprichting van een centrale "interne auditcel" voor alle fiscale besturen;
8.       gegevensbank "Fiscale documentatie".

Tot hier een korte voorstelling van het herstructureringsplan zoals het op dat
ogenblik in de organisatie leeft.

4.4. FEEDBACK EN BEVRA(;IN(; VAN DE HIERARCHISCHE HO(;E-
REN VAN DE BASIS

Er was afgesproken met de Secretaris-generaal dat het hoofdbestuur ook zou
bevraagd worden. In het herstructureringsplan wordt de huidige taak van het
niveau gewestelijk directeur en inspecteur afgeschaft. Een deel van de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden die nu door de gewestelijke directeurs
en inspecteurs worden waargenomen zullen tot de taak behoren van de leidingge-
venden van de nieuwe, grotere plaatselijke eenheden.

Zowel de onderzoekers als de ambtenaren in de stuurgroep zijn nieuwsgierig naar
de mate waarin deze hogergeplaatsten en leidinggevenden de problemen van hun
basis herkennen en onderschrijven. Daarom lijkt het interessant de ambtenaren
van het hoofdbestuur en de gewestelijke directeurs en inspecteurs dus de hierar-
chische oversten van de controles en de ontvangkantoren, ook te interviewen om
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na te gaan of deze personen onze onderzoeksresultaten herkennen en welk hun
veranderingsvoorstellen zijn zowel t.a.v. de huidige als t.a.v. de toekomstige
situatie na het herstructureringsplan. We willen als onderzoekers via deze
interviews en via voorafgaande documentanalyse ook inzicht krijgen in destructuur en de taakomschrijving van deze hierarchisch hogeren op gewestelijk
vlak en ook op niveau hoofdbestuur. Onderzoekers zien in deze interview-ronde
met dit tussenliggend organisatieniveau ook een mogelijkheid tot eventuele
vergroting van het eigenaarschap van de onderzoeksresultaten in de organisatie
en tot contact2: Deze vergroting van de interne netwerking van de onderzoekers
heeft achteraf inderdaad faciliterende effecten. Wanneer later besprekingengevoerd worden in taakgroepen, als er besprekingscases gemaakt worden voor de
BIC- of de managementopleiding, als vademecums voor de nieuwe structuur
besproken worden, als managementopleidingen gegeven worden, lijkt er gemak-kelijker vertrouwen gegeven te worden aan deze 'reeds bekende onderzoekers'.
In deze bureaucratische organisatie lijkt het hebben van tweegesprekken of
interviews, ondersteund door de top en waarin ook tijd is voor informeel gesprek,
een vertrouwensbasis te creeren. die latere samenwerking vergemakkelijkt.

Toetsing en aanvulling van de interviewresultaten

Tijdens de interviews herkennen deze hogergeplaatsten de gegevens uit de
verkenningsfasen duidelijk. Ze proberen vooral achtergronden en verantwoordingervoor te geven vanuit "gegevenheden" eigen aan de Administratie. Dikwijls
ontstaat hierbij een wat defensieve sfeer. De onderzoekers benadrukken, zoals in
de stuurgroep bij de presentatie van de resultaten, dat het hier om percepties van
de medewerkers gaat. Ze proberen een feitelijke, beschrijvend. constaterende.niet beschuldigende taal te gebruiken. Herhaaidelijk wordt door de geTnterview-
den gewezen op de beperkingen waaronder de Administratie der Directe Belas-
tingen moet werken of is de boodschap in deze organisatie is dit normaal, hier
kan men niets aan doen. dit is vechten tegen de bierkaai en anders zou men
zichzelf het leven onmogelijk maken.
De onderzoekers benadrukken meerdere malen de subjectiviteit van de gegevens,in die zin dat dit percepties zijn van medewerkers en dat percepties als percepties
altijd kloppen voor de betrokkenen. Vanuit een andere, bijvoorbeeld hoger
geplaatste positie kan men duidelijk andere percepties hebben en die zijn dan ookwaar voor de betrokkenen.  Als men samen wil handelen is het wei nodig en
raadzaam deze percepties op elkaar af te stemmen. Door het telkens herhalen dat
dit 'percepties' zijn van ambtenaren, van 'hun' realiteit, zoals zij die zien enbeleven dringt het soms door dat er niet iets bestaat als DE ENE objectieverealiteit van de buitendiensten. Door deze zienswijze worden deze leidinggeven-den gestimuleerd tot luisteren naar de verschillende percepties van de basis, tot

26 LUC-RUCA-Onderzoek (1993b), Bepe,Ate smdie van enke/e diensten van het
hoofdbesmur en van de ge,testehjke directie. Interne onderzoekspaper, 9 blz.
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het aanvaarden van de verschillen in de percepties. Uiteraard lukt dit niet altijd,
noch de hele tijd, noch bij iedereen... Zo wordt getracht de dialoog open te
houden en worden deze leidinggevenden gestimuleerd verder te zoeken in plaats
van de dikwijls voorkomende sluitende reactie om voor gesignaleerde problemen
te verwijzen naar de beperkingen van de administratie of de buitendiensten
laksheid, luiheid of onkunde te verwijten.

4.5. CONFRONTATIE VAN HET HERSTRUCTURERIN(;SPLAN MET
DE PROBLEEMINVENTARISATIE

In de interviews uit het eerste verkennend onderzoek worden een reeks proble-
men gesignaleerd door de medewerkers van controles en ontvangkantoren. Ze
werden eerder uitgebreid besproken. Na bestudering van het pilootproject, het
herstructureringsplan en de interviews met de hierarchisch hogeren wordt
nagegaan of de problemen gesignaleerd in het eerste tussentijds verslag van de
verkenningsfase aangepakt en/of opgelost worden. Deze problemen worden door
de onderzoekers samengevat in een interne nota: LUC-RUCA-onderzoek "Inven-
tarisatie van de problemen uit het verkennend onderzoek" onder de volgende
hoofdingen: nl. problemen samenhangend met het human resources management
(recrutering, beoordeling, promotie en opkiding). met de organisatie en de aard
van de leiding, met het contact met het publiek, met de informatica en met het
vervullen van de kerntaak.

Confrontatie herstructureringsplan - probleeminventarisatie

Deze nota wordt op de stuurgroepvergadering van 2.2.1993 overlopen en als
basis aanvaard voor de volgende stappen. Er wordt afgesproken dat zowel de
onderzoekers als de ambtenaren na zullen gaan: aan welke problemen wordt
tegemoet gekomen door de voorziene herstructurering of door andere ondertussen
genomen maatregelen en voor welke problemen bieden deze nieuwe structuren
en/of maatregelen geen oplossing ?

Wij, als onderzoekers baseren ons hierbij op al de vooraf opgedane kennis, op de
interviews bij de basis, op de bestudering van het pilootproject van Oostende, het
herstructureringsplan en op de interviews van gewestelijke directies, inspecties en
hoofdbestuur.

Op  de  stuurgroepvergadering  van 18 februari 1993 wordt de bespreking verder
gezet op basis van een tweede interne nota opgesteld door een ambtenaar van de
stuurgroep: "LUC-RUCA-onderzoek. Inventarisatie van de problemen uit het ver-
kennend onderzoek en oplossingen geboden door de geplande herstructurering
of door andere  projecten". Dit is een heel duidelijk signaal van gedeeld eigenaar-
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schap. Tijdens deze stuurgroepvergadering worden door de onderzoekers ook
heel wat kritische vragen en bedenkingen geformuleerd zowel naar het herstruc-
tureringsplan als naar andere maatregelen en deze worden open besproken enbeantwoord. Er worden in de bespreking, door de verschillende leden, nog heel
wat aanvullingen en problemen gesignaleerd en besproken. Er komen zowel voor
de onderzoekers als voor de stuurgroepleden nieuwe en onverwachte vragen,
oplossingen en problemen naar voor. Er is echt sprake van co-constructie.
Deze opeenvolgende voorbereidingen en besprekingen geven goed weer hoe wein dit actie-onderzoek tot gedeelde betekenissen proberen te komen. Deze
gedeelde probleemdiagnose is dan op zijn beurt het vertrekpunt voor de tussen-
tijdse adviesfase.

De onderzoekers worden ondertussen meer en meer als volwaardige en valabele
gesprekspartners gezien in dit zoekproces en dit om twee redenen. Enerzijds
ervaart men dat wij de situatie in de Administratie van binnenuit diepgaand en
genuanceerd vatten en oog hebben voor de complexheid van de situatie, voor de
verschillende beinvloedende factoren, dat wij blijkbaar niets willen doordrukken
en geen neerbuigende of veroordelende houding aannemen bij constaterering vanfouten of tekorten. Anderzijds ervaart men dat wij vanuit theorieen o.a. over
personeelsbeleid en verandermanagement duiding kunnen geven, kaders en
concepten kunnen aanreiken en uitleggen die zijzelf met minimale inwerkmoeite
kunnen toepassen en die dan hun toegevoegde waarde bewijzen.
Alhoewel wij door Financien blijven gezien worden als experten, hebben wijonszelf vanuit onze keuze voor het constructionistisch standpunt altijd alsontwikkelaars gezien. Wij zijn steeds gericlit op gezamelijk gemaakte keuzes
vanuit samen bestudeerde alternatieven met bespreking van voor- en nadelen opkorte en lange termijn. We hebben steeds gesproken in voor hen herkenbare taal
in tegenstelling tot het stereotype beeld van de expert die spreekt in abstracte en
onherkenbare taal. We hebben hen steeds mede-eigenaar proberen te maken van
het onderzoek.

In het volgend verslag maken we telkens een onderscheid tussen de
probleeminventarisatie, het antwoord van de Administratie der Directe Belasting-een en kritische bedenkingen in de stuurgroep gezamelijk geformuleerd.

4.5.1. CONFRONTATIE m.b.t. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
(HRM).

4.5.1.1. PROBLEEMINVENTARISATIE

1. Recrutering + interne promotie
(1) Promotie gebaseerd op het examensysteem brengt volgende problemen mee:1.      De inhoud van het examen komt niet overeen met inhoud van het

werk in de hogere graad. Daardoor is de selectie niet adekwaat.
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2.    Vooral voor hogere leidinggevende functies is er geen selectie.
noch voorbereiding op het leidinggevend deel van de taak.

3.   De verwachte mutatie na het slagen in het examen weerhoudt
sommige bekwame mensen van deelname aan promotie-examens.

4.        Het al of niet goed presteren in de huidige job wordt niet adekwaat
beoordeeld en heeft geen effecten (noch positieve, noch negatieve)
op promotie. Promotie gebeurt dus niet op basis van werkrelevante
criteria.

5.    Medewerkers die studeren vormen een extra belasting voor het
kantoor.

(2) Problemen rond contractuelen.
1.         Er is een gebrek aan vorming voor de job voor de meeste contractu-

elen.
2.      De dienst wordt belast met opleidingsinspanningen die niet lonend

zijn gezien de korte aanwezigheid van de contractuelen.
3.   Contractuelen zijn vooral naar het einde van hun contract toe

minder gemotiveerd.

(3) Problemen rond universitairen.
1.     Er is een gebrek aan kennis van het praktisch werk van de lagere

niveaus en van het eigen niveau.
2.       Er is nood aan praktische vorming.
3.       Het probleem is groter als er geen ervaren personeelsleden aanwe-

zig zijn of als er onvoldoende openheid is.

(4) Interne promotie
De organisatie en leiding van het kantoor wordt bemoeilijkt door de grote
en onvoldoende georganiseerde mobiliteit van het personeel.

2. Beoordeling
-        De enkel kwantitatieve beoordeling van werkprestaties leidt tot verlies van

kwaliteit waardoor men achteraf meer werk heeft. Door de manipulatie
van de statistieken, faalt het kwantitatieve controlesysteem.

-      De plaatselijke chef beoordeelt zijn medewerkers niet op werkrelevante
criteria - geeft geen of nauwelijks positieve en/of negatieve feedback - en
heeft ook quasi geen invloed of macht bij de beoordeling (noch bij goede,
noch bij slechte beoordeling).

-    De beoordeling gebeurt op basis van tegenstrijdige doelstellingen, het
aantal dossiers en de grootte en het aantal supplementen, waardoor men
veet gaat controleren en gebruik maakt van praktijken (opzettelijke telfou-
ten, telefonische 'overeenkomsten',...) die de legitimeringsbasis van het
werk ondermijnen.
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3. Opleiding
-         De opleiding op centraal niveau via cursussen is te theoretisch.
-    In de opleiding van nieuwelingen op dienst wordt dikwijls te weinig

energie gestoken; ze is onvoldoende gestructureerd en er is onvoldoende
waardering voor deze taak.

-       De groepsgewijze permanente opleiding op dienst o.a. via bespreking van
circulaires is quasi onbestaand en wordt centraal onvoldoende ondersteund
(bv. door voorbereidende nota's).

-     De permanente opleiding via geschreven documentatie laat duidelijk te
wensen over.

-          Het aanleren van verschillende jobs van de dienst door systematische rota-
tie van taken wordt quasi niet toegepast.

4.5.1.2. ANTWOORD VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE
BELASTINGEN

Er zijn heel wat problemen rond HRM die nauwelijks door de Directe Belastin-
gen zelf te veranderen zijn. Zo zet de blinde recruteringsstop omwille van bud-
gettaire redenen al de verworvenheden van de laatste gerichte recruteringen en
opleidingen op de helling.

1.Recrutering + interne promotie
(1) Problemen i.v.m. examens en promotie.

1.     De laatste examens voor kandidaten voor rang 10, adjunct-contro-
leur, worden aangevuld met de Sigmund-test. Zo krijgt men een
profiel van de kandidaat. De betrokkene kan dit profiel bijsturen in
een interview met een verantwoordelijke van het Vast Wervings-
Secretariaat (V.W.S), iemand van financien en een psycholoog. Er
wordt eerst een gewenst profiel opgemaakt en het examen wordt
hieraan aangepast.

2.    Ook het examen voor hoofdcontroleur wordt aangevuld met een
praktische proef i.v.m. leidinggeven.
Er worden sensibiliseringsseminaries i.v.m. management gegeven.
Tachtig % van de ambtenaren schrijft zich daarna in voor de uitdie-
pingsfase, drie dagen en twee folluw-ups.

3.    In de toekomst zullen er door de herstructurering minder stand-
plaatsen zijn. Eenmaal dat men in een centrum werkt, zal de kans
groter zijn dat men in dat centrum doorgroeit. Er zullen daar meer
betrekkingen zijn in hogere graden. Anderzijds zal men moeten
aannemen dat men niet meer zo dicht bij huis kan werken. Boven-
dien zullen er steeds personen naar Brussel moeten blijven komen.
Er zijn daar 200() betrekkingen, die steeds vanuit de regio's moeten
opgevuld worden.

4.      Er is een nieuw besluit (Staatsblad van 24/12/91 KB van 22/11/91
art 56 - 62 ) waarin beslist werd om om de twee jaar een nieuwe

k
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beoordeling te geven. Deze dient te gebeuren door ambtenaren van
twee onderscheiden niveaus. Dit zou moeten leiden tot een grotere
onafhankelijkheid.
Ook de pas opgerichte BIC27 (Bijstand en Interne Controle) kan
door zijn directe contacten een belangrijke bijdrage leveren in de
beoordeling.

(2) Problemen rond contractuelen.
De laatste tijd heeft men enkel nog contractuelen aangeworven die in de toekomst
statutair zullen worden. Dit gebeurt met het oog op een snellere aanwerving.
Voor deze personen zijn heel wat opleidingsinspanningen gedaan. Deze aanwer-
vingen zijn bedoeld om de overstap naar de nieuwe structuren mogelijk te maken.

(3) Problemen rond universitairen.
De recente taakwijziging van de inspecteurs maakt dat zij meer tijd vrij hebben
voor de opleiding van jongeren.

2. Beoordeling
Men zou moeten kunnen komen tot een betere prestatiemeting en -beoordeling.

3. Opleiding.
In de nieuwe structuur zou men beginnen in het beheercentrum en men zou zich
dan verder bekwamen in het controlecentrum. In de nieuwe structuur zou ook de
ruimte voorzien worden om gezamelijk de circulaires te bespreken. Men is dan
met meer ambtenaren in hetzelfde centrum waardoor dit gemakkelijker kan.

4.5.1.3. KRITISCHE BEDENKINGEN

-        De inhoud van het examen is een belangrijke kritische variabele, die blij-
vend resultaatsgericht en nauwgezet moet opgevolgd worden.

-         De selectie en opleiding van leidinggevenden is cruciaal.
-         De beoordeling op werkrelevante criteria is essentieel voor effectieve pres-

taties.

Zonder volledig vrij te zijn, kan de Administratie der Directe Belastingen op al
deze vlakken zelf acties ondernemen. Maar voor al deze levensnoodzakelijke
initiatieven is geen traditie of ondersteunende cultuur. geen kennis noch oplei-
ding aanwezig. Enkel structuren oprichten zonder ondersteunende maatregelen op
het viak van opleiding, beoordelings- en beloningssystemen, waardering enz. lijkt
onvoldoende te zijn. Een inspecteur opdragen opleiding te geven aan jongeren is

27
Tijdens het onderzoek (nl. op  I juli 1993) is de dienst Bijstand en Interne Controle
opgericht als directe schakel tussen hoofdbestuur en buitendiensten.  Het is een
poging tot een dynamischer management en een herdefiniering van de opdrachten
van het plaatselijk toezicht op de buitendiensten.
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geen garantie dat dit gebeurt. Ook hier zijn motivatie, ondersteuning, contact en
eventueel opleiding noodzakelijk. Zo "kan" de BIC (Bijstand en Interne Controle)
een belangrijk instrument worden indien hij voldoende ondersteund wordt.

In de Administratie "voert men uit" en is men niet bezig met het managen van het
systeem zelf.  Er is geen gewoonte, noch cultuur, noch metakennis aanwezig om
de onderliggende processen. om de organisatie zelf, het systeem zelf, te bekijken
en te sturen (zie deel 3).

4.5.2. CONFRONTATIE m.b.t. WERKVERDELING EN TAAKTOEWIJZING

4.5.2.1. PROBLEEMINVENTARISATIE

Wanneer de chef zijn eigen taak omschrijft, valt op dat  hij  vaak het organiseren
van het kantoor er niet in opneemt. Er is onduidelijkheid omtrent de ruimte en de
alternatieven die hij heeft om het werk te verdelen en de taken toe te wijzen naar-
gelang het personeel dat hij ter beschikking heeft.

De medewerkers hebben geen inspraak in de werkverdeling of de taaktoewijzing.
Er is geen systematische vorm van werkoverleg.
Ook dienstbrieven. circulaires en problemen worden te weinig besproken.

De werkverdeling en de taaktoewijzing zijn te weinig gericht op polyvalentie.
Sommige deeltaken in een kantoor kunnen daarom niet meer vervuld worden
zodra iemand afwezig is.

In het pilootproject van Oostende zijn er een aantal specifieke problemen, eigen
aan deze organisatiewijze, die anders zullen zijn in het herstructureringsplan.

4.5.2.2. ANTWOORD VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE
BELASTINGEN

Er zat minder vrijheid zijn in de nieuwe structuur omdat er meer vastgelegd is.
De nieuwe structuur zal een oplossing bieden voor de polyvalentie. De werk-verdeling en de toewijzing van taken aan het personeel zal soepeler kunnen
verlopen, maar dit blijft sterk afhankelijk van de chef. De mogelijkheden nemen
toe, maar zal de chef ze ook zien?

4.5.2.3. KRITISCHE BEDENKINGEN

Er zijn inderdaad een aantal mogelijklieden in de nieuwe structuur. Dit betekent
echter niet de automatische realisatie ervan. Ook in het pilootproject van Oosten-
de waren er mogelijkheden die absoluut niet gerealiseerd werden. Tegelijk deden
zich een aantal nieuwe, niet voorziene, moeilijkheden voor.
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4.5.3. CONFRONTATIE m.b.t. LEIDING

4.5.3.1. PROBLEEMINVENTARISATIE

1.       Er wordt onvoldoende onderkend dat er twee taakdelen zijn in het leiding
geven nl. het taakgericht leiding geven en het managen van de mensen, het
mensgericht leiding geven.  Voor dit laatste is geen opleiding voorzien.

2.      Het juist doseren van beide taakdelen in het leidinggeven naargelang de
situatie in het kantoor en van de medewerker is een probleem.

3. Voor leiding geven is geen opleiding voorzien.

4.5.3.2. ANTWOORD VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE
BELASTINGEN

Er werden sensibiliseringsseminaries i.v.m. management gegeven. Tachtig % van
deze ambtenaren schrijft zich daarna in voor de uitdiepingsfase: drie dagen en
twee folluw-ups.

4.5.3.3. KRITISCHE BEDENKINGEN

De opleiding van leidinggevenden is absoluut onvoldoende. Dit besef wordt
blijkbaar gedeeld door de betrokkenen die zich massaal inschreven voor de sen-
sibiliseringsseminaries i.v.m. management. De opkomst was zo groot dat het
volledig budget opging aan sensibilisering en er voorlopig geen vervolg gepland
is 8.

4.5.4. CONFRONTATIE m.b.t. CONTACT MET HET PUBLIEK

4.5.4.1. PROBLEEMINVENTARISATIE

1.          Het publiek wordt door sommige ambtenaren beschouwd als "ordever-
stoorders"; zij vinden dat het publiek de goede gang van zaken verhindert.

2.       In vele kantoren klaagt men dat er geen ruimte voorzien is om het publiek
op een behoorlijke manier te ontvangen. Men moet alle problemen bespre-
ken waar de collega's bij zijn, men kan de belastingplichtigen niet rustig
ontvangen.

3. Ambtenaren worden niet opgeleid om met het publiek om te gaan. Ze
weten vaak niet hoe ze hen te woord moeten staan, hoe ze een telefoonge-
sprek moeten voeren of hoe ze met agressie moeten omgaan.

4.    Bij het ter plaatse gaan klagen verschillende medewerkers in controles
vennootschappen dat ze zich tegenover een overmacht bevinden. Ze staan

28 Dit vervolg, vierdaagse managementseminaries, zijn vanaf maart 1995 ingericht voor
de inspecteurs en gewesteli» directeurs (rangen 13 en  14) en vanaf augustus  1995
voor de hoofdcontroleurs (rangen 10 en 11).
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alleen tegenover een boekhouder dn een belastingsconsulent dn de be-
drijfsleider dn de eigenaar.

5.     In ontvangkantoren hangt de graad van de persoon die het publiek ont-
vangt af van het belang dat de ontvanger hecht aan het contact met het
publiek.

4.5.4.2. ANTWOORD VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE
BELASTINGEN

Binnen de nieuwe structuur zal een speciale dienst geincorporeerd worden met de
nodige juridische specialisten en belastingtechnici die nu in de dienst Geschillen
zitten. Daardoor zal men minder het gevoel hebben alleen te staan t.o.v. over-
macht.
Het bijzonder actieplan  1993  van het Ministerie van Financien heeft de externe
communicatie als onderwerp. Het bevat een aantal tips en gedragsregels.

4.5.5.  CONFRONTATIE m.b.t. SAMENWERKING MET ANDERE INSTAN-
TIES

1.    De samenwerking met de inspecties loopt nogal eens mank. Door deze
inspecties worden veel supplementen kwijtgescholden of verminderd. De
belastingplichtigen krijgen te vaak gelijk, volgens de ambtenaren. De
belastingplichtige wordt gehoord m:tar de ambtenaar die het dossier
behandeld heeft niet. Ambtenaren onderhandelen dan vaak over het
supplement, zo zijn ze zeker dat het betaald zal worden, al ligt het dan iets
lager dan wat het had moeten zijn.

2.       De samenwerking met de opsporingssecties verloopt ook niet erg vlot. De
inlichtingen zijn laattijdig of niet juist. Ze nemen niet altud de meest
effectieve informatie op.

3.    Er worden veel te weinig inlichtingen tussen de verschillende diensten
doorgespeeld. Er zijn gegevens die men nu per toeval te weten komt maar
die eigenlijk opvraagbaar zouden moeten zijn per computer. Men is in de
verschillende diensten dan ook veel te weinig op de hoogte van de
implicaties die bepaalde zaken hebben op de dossiers in andere diensten.

4.     Samen ter plaatse gaan met de dienst BTW komt minder vaak voor dan
voorgeschreven omwille van het gebrek aan personeel en tijd.

4.5.6. CONFRONTATIE m.b.t. INFORMATICA

4.5.6.1. PROBLEEMINVENTARISATIE

De informatica-ondersteuning is duidelijk onvoldoende.
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4.5.6.2. ANTWOORD VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE
BELASTINGEN

We zijn (te) laat gestart met informatisering. Een snelle en goede invoering is
voornamelijk afhankelijk van de ons toegestane budgetten.

4.5.7. CONCLUSIE

Uit het geheel van deze probleeminventarisatie en de antwoorden van de Admini-
stratie blijkt duidelijk welke aspecten voor verandering vatbaar zijn. Alhoewel de
Administratie der Directe Belastingen over verschillende aspecten niet autonoom
kan beslissen (bijv. alles wat samenhangt met het statuut van de ambtenaar, enz.
...) kan zij "ook" op deze vlakken toch heel wat verbeteren binnen de bestaande
beperkingen (door bijvoorbeeld de inhoud van de examens aan te passen, door
een ander gebruik te maken van het signalement). Daarnaast zijn er probleemge-
bieden die volledig onder haar bevoegdheid vallen bijvoorbeeld de werkorganisa-
tie, de inhoud van de examens, de managementopleiding, enz. Vooral de samen-
hang tussen alle organisatievariabelen is nodig om effectieve verbeteringen aan te
brengen.

4.6. BENCHMARKING

Na de bespreking van de probleeminventarisatie en de antwoorden van de
Administratie der Directe Belastingen blijven meerdere besproken punten
problematisch of worden maar zeer ten dele aangeraakt of opgelost door de
herstructurering of een van de andere plannen of projecten. We stellen voor meer
oplossingsalternatieven te bedenken en te bestuderen. De ambtenaren wensen dat
wij aan de herstructureringsplannen werken die in voorbereiding zijn.  De
onderzoekers willen werken aan de knelpunten die in de verkenningsfase naar
voren gekomen zijn. Er wordt benchmarking voorgesteld in vergelijkbare grote
bureaucratische organisaties zoals verzkeringen en banken, in de Nederlandse
Belastingdienst en via bestudering van wetenschappelijke literatuur.  Bij de
retrospectie blijkt de idee van benchmarking echt op de stuurgroepvergadering te
zijn geboren. Niemand had er vooraf aan voorbereid.  Het idee is er geopperd,
niemand was er echt vragende partij voor maar iedereen vond het een goed idee,
zowel de benchmarking in de privt als in Nederland. We concentreren ons op
hefbomen uit het personeels- en het organisatiebeleid ter verbetering van de
efficientie en de effectiviteit.

We houden hierbij rekening met het herstructureringsplan dat voor 1995 gepland
is. We richten onze aandacht zowel op de werking van de plaatselijke kantoren
als op de werking van de Administratie der Directe Belastingen als geheel.
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We gaan na, hoe vergelijkbare grote bureaucratische organisaties problemen
i.v.m. efficientie en effectiviteit aanpakken door middel van hun personeels- en
organisatiebeleid, We gaan na of zij andere systemen gebruiken dan de Admini-
stratie der Directe Belastingen en of zij hierdoor ook betere resultaten behalen.
Ook gaan we in de Nederlandse belastingadministratie kijken. We gebruiken hier
weer de interne papers die we voor de stuurgroepbespreking29 samenstelde.
Tegelijk bestuderen we het herstructureringsplan vanuit organisatiemodellen uit
de literatuuro, waarover we verslag uitbrengen in het volgend deel III, hoofdstuk
2.4.

We doen aan benchmarking. "Benchmarking is a continuous search for and appli-
cation of significantly better practices that leads to superior competitive perfor-
mance"; "Benchmarking is a systematic and continuous measurement process; a
process of continuously measuring and comparing an organization's business
processes against business process leaders anywhere in the world to gain
information which will help the organization take action to improve its perfor-
mance" (Watson, 1993,2).
Benchmarken betekent "je vergelijken met je beste concurrenten in alle
opzichten en die proberen te overtreffen.  In de sfeer van: zo doen wij het.  Zo
doen de anderen het. Hoe kunnen wij het beter doen? Hoe kunnen wij daar
continu van leren"

In een eerste planningsfase dient men te bepalen wat men gaat benchmarken, wie
men gaat benchmarken en welke informatiebronnen men hiervoor kan aanspre-
ken. Daarna moet men de gegevens analyseren en vergelijken met de eigen
organisatie. Tenslotte dienen de betrokkenen de beste systemen van andere
organisaties aan te passen en te incorperen. Zo wordt men als organisatie beter!
(Camp, 1992, 4). In dit onderzoek zullen de conclusies uit de benchmarking van
enerzijds gelijkaardige bureaucratische organisaties en anderzijds van de Neder-
landse belastingsdienst gebruikt worden in de adviesfase.

4.6.1. PLANNING BENCHMARKING

4.6.1.1. WAT BENCHMARKEN ?

Zoals reeds gemeld concentreren we ons op mogelijke hefbomen uit het perso-
neels- en organisatiebeleid om de efficientie en de effectiviteit te verbeteren. Om
te bepalen wat we zouden benchmarken hebben we deze mogelijke verbete-

29 LUORUCA-Onderzoek (1993,d), Kritische succe€factore/1 vanuit benchnia, king.
Interne onderzoekspaper, 19 blz.

30 LUC-RUCA-Onderzoek (1993,e), De herst, ucture, ing van de sector taxatie
bekeken vanuit de structuurconfiguraties van Mintzberg.  Interne onderzoekspaper,21 bk
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ringspunten uit de probleeminventarisatie gehaald. Deze zijn: het beoordelings-.
opvolgings- en beloningssysteem, het opleidings- en loopbaanbeleid, de werkver-
deling en het leiding geven in de afdelingen.

4.6.1.2. WIE BENCHMARKEN ?

Bij wie konden we benchmarken? Er bestaat immers slechts dan belastingad-
ministratie in Belgie en deze heeft geen concurrenten. Daarom zijn we op zoek
gegaan naar grote bureaucratische organisaties met gelijkaardig werk die erin
slagen hun personeel te motiveren en het werk effectief en efficient aan te
pakken. We dachten aan banken en aan verzekeringsmaatschappijen. Het gaat bij
hen ook om het produceren van diensten door medewerkers die papierstromen
beheren en bewerken en die al of niet contacten hebben met het publiek. We
hebben vooral gezocht naar organisaties die vroeger op een aan de overheid
verwante wijze gefunctioneerd hebben en nu de omslag naar een
ondernemingsgerichte cultuur maken of gemaakt hebben (zoals het Gemeente-
krediet bijv.).  Bij de keuze van de te onderzoeken banken en verzekeringsmaat-
schappijen hebben we rekening gehouden met een rondvraag bij HRM-verant-
woordelijken en -consultants. De uiteindelijke keuze gebeurde op grond van twee
criteria. Enerzijds op basis van het oordeel van de personeelsverantwoordelijken,
die bevestigden dat het personeel er gemotiveerd is en dat het werk er op een
effectieve en efficiente manier vervuld wordt. Een andere belangrijke indicatie is
het feit dat de meeste onderzochte organisaties zelf, recent gezocht hebben naar
betere beoordelings-, opvolgings- en beloningssystemen en dat ze veranderingen
hebben doorgevoerd in hun opleidings- en loopbaanbeleid. We kunnen dus
stellen dat deze organisaties een stap voor staan op het Ministerie van Financien.
Concreet hebben we ABB (een verzekeringsmaatschappij, nl. Assurantie van de
Belgische Boerenbond), Gemeentekrediet, Kredietbank en OMOB (een verzeke-
ringsmaatschappij, nl. Openbare Maatschappij voor Onderlinge Bijstand) bestu-
deerd.  In al deze instellingen zijn uiteraard ook problemen en probleemgevallen.
Enkel die gegevens waaraan onze respondenten uitdrukkelijk een positief
stimulerende invloed toekennen, worden hier besproken. Het gaat dus om
succesfactoren in het personeels- en organisatiebeleid die zij als deskundige be-
voorrechte getuigen aangeduid hebben. Misschien kan men dit geen benchmar-
king in de enge zin van het woord noemen, nl. zich vergelijken met zijn beste
concurrenten. Wel duiden we van de verschillende instellingen die opvattingen,
werkwijzen en instrumenten aan. die interne deskundigen als uitstekend om-
schrijven.

Daarnaast zijn we gaan kijken in de Nederlandse Belastingdienst met twee
reeksen vragen: enerzijds dezelfde vragen over het personeels- en organisa-
tiebeleid en anderzijds vragen over hun recent reorganisatieproces.
Voor dit reorganisatie-proces heeft de Nederlandse Belastingdienst de 'OOA-prijs
1992' gekregen van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs. Ook op het
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vlak van personeelsbeleid in overheidsdienst is de Nederlandse Belastingdienst
algemeen erkend als een innoverende organisatie.

4.6.1.3.. WELKE INFORMATIEBRONNEN RAADPLEGEN ?

De duur van het onderzoek heeft ons niet toegelaten om deze organisaties aan
eenzelfde grondig onderzoek te onderwerpen als de Administratie der Directe
Belastingen. Om snel betrouwbare en bruikbare informatie te verkrijgen hebben
we ervoor gekozen personeels- en kwaliteitsverantwoordelijken te interviewen.
We legden hen een aantal vragen voor (zie bijlage 4) in een half-open interview
van een tweetal uur. We kregen ook bijkomende schriftelijke informatie
(beoordelingsformulieren, enz.)

In (4.6.2.) geven we een verwerking van de gegevens van de gelijkaardige grote
bureaucratische organisaties. Bij de bespreking richten we ons eerst op het
beoordelings-, opvolgings-, verlonings- en carribresysteem voor de werknemers
en vervolgens op het werkverdelingssysteem en de leiding in afdelingen. Daar-
naast worden nog een aantal andere ondersteunende factoren besproken. Omwille
van de vertrouwelijkheid van de gegevens, die wij uitdrukkelijk gewaarborgd
hebben, spreken  we in het vervolg  van de tekst van instelling  1,2, enz.

Daarna geven we in (4.6.3.) een overzicht van het reorganisatieproces in de
Nederlandse Belastingdienst, met een aantal bedenkingen (4.6.3.1.). Vervolgens
bespreken we de instrumenten van het personeels- en organisatiebeleid van de
Nederlandse Belastingdienst (4.6.3.2.). We geven een overzicht van de door ons
verkregen informatie. We bespreken ook systemen die niet altijd even succesvol
blijken te zijn. In voorkomend geval maken we hier melding van.

Tenslotte vatten we onze conclusies van de gegevens van de gelijkaardige grote
bureaucratische organisaties en de Nederlandse Belastingdienst samen in (4.6.4).

4.6.2. BENCHMARKING IN GELIJKAARDIGE BUREAUCRATISCHE
ORGANISATIES

4.6.2.1. BEOORDELINGS- EN OPVOLGINGSSYSTEEM

1. Definities
We maken een onderscheid tussen drie types beoordelingssystemen: (1)
functioneringsbeoordeling, (2) prestatiebeoordeling en (3) potentieelbeoordeling
(Hoogstad, 1991, 251).

Bij een functioneringsbeoordeling wordt nagegaan hoe de medewerker zijn taak
vervult. Dit wordt regelmatig teruggekoppeld naar de medewerker met de
bedoeling zijn functioneren te verbeteren. Hiervoor moet ten eerste een inzicht
bestaan in de verschillende taakonderdelen van een medewerker en ten tweede



1/9

moet men een goed beeld hebben van het functioneren van de medewerker in zijn
huidige functie. Daarna kan men voor de voorbije periode aanduiden wat de
kwaliteit is van het functioneren van de medewerker op de verschillende taakon-
derdelen. Dit gebeurt in individuele functioneringsgesprekken waarbij de werkne-
mer en zijn chef gezamelijk de functie-inhoud, de functie-uitvoering van de
medewerker en rot van de leiding evalueren.

Bij prestatiebeoordeling is het hoofddoel een beslissing op het terrein van
organisatie- en personeelsbeheer (bijvoorbeeld voor het toekennen van een
prestatiecomponent in salaris). Daartoe wordt onderzocht op welke wijze de
medewerker erin geslaagd is zijn taak in de voorbije periode te volbrengen.
Primair wordt dan gelet op het resultaat. Er wordt aandacht gegeven aan de
verhouding tussen de middelen die de medewerker tot zijn beschikking had en het
doel dat bereikt werd.

Wanneer de beoordeling te maken heeft met toekomst- en loopbaanmogelijkhe-
den van de medewerker binnen de organisatie, dan wordt een potentieelbeoor-
deling toegepast. Omdat het hier gaat om mogelijke prestaties in de toekomst,
geeft de huidige wijze van functioneren van de medewerker niet voldoende
informatie. Wanneer iemand immers gddn leiding geeft in zijn werksituatie, dan
valt aan de hand van zijn prestaties weinig concreets te zeggen over zijn leiding-
gevende capaciteiten. Men kan wei inzicht verkrijgen in persoonseigenschappen
die wijzen op potentiele leidinggevende capaciteiten. Er wordt dus gelet op de
groeimogelijkheden van de medewerker. Dit gebeurt vaak in het kader van een
loopbaanbeleid en met assessmentcenters.

2. Wat gebeurt waar?
In instellingen 2 en 3 bestaan functioneringsbeoordelingen met daaraan een
prestatiebeloning gekoppeld. In instelling 4 maakt men gebruik van prestatie-
beoordelingen voor de technische aspecten en functioneringsbeoordelingen voor
het kaderpersoneel. Daarnaast is er een potentieelbeoordeling voor toekomstig
leidinggevenden. In geval van een negatieve prestatiebeoordeling gaat men over
tot het "Systeem van Intensieve Beoordeling" (het SISO). In instelling 1 is men
afgestapt van het formele papieren beoordelingssysteem. De leidinggevende dient
elk jaar een verslag te maken over de werking van zijn dienst (zijn "K.M.0.") en
daarbij een beoordeling te geven over zijn medewerkers.

3. Gemeenschappelijke kernpunten
Overal benadrukt men dat bijsturen en beoordelen niet tot dit ene moment
beperkt moet blijven, maar doorlopend moet gebeuren. Soms worden er op
welbepaalde tijdstippen gesprekken voorzien die enkel een motiverend en
bijsturend effect beogen en geen beoordeling inhouden.

Tijdens deze functioneringsgesprekken worden er tussen de chef en de medewer-
kers concrete afspraken gemaakt omtrent de aard, de kwantiteit en de kwaliteit
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van het uit te voeren werk. Deze afspraken worden opgevolgd en geevalueerd in
een volgend gesprek. De gemaakte afspraken vormen de basis voor de volgende
beoordeling. Via deze cyclus van (1) doelbepaling in dialoog, met omschrijving
en liefst kwantificering van gewenst gedrag, (2) tussentijdse feedback van de
chef aan de medewerker en (3) beoordeling en beloning van prestaties worden
verschillende belangrijke psychologische factoren bespeelt die in de literatuur als
voorwaarden van motivatie omschreven worden.

"Als mensen het gevoel hebben iets zinnigs te doen, zelf mee de richting te
kunnen bepalen, zelf invloed te kunnen uitoefenen op de resultaten en dergelijke,
dan blijken zij plots over veel meer energie te beschikken. Een visie die inspireert
en zin geeft, uitdagende doelen, zelfsturing en controle, verantwoordelijkheid en
autonomie, zijn componenten die in belangrijke mate bijdragen tot een gemoti-
veerde en actie-georienteerde medewerker. Mensen zijn dan niet alleen meer
tevreden in hun werk. maar enthousiast "

(Corthouts, 1991,159).

"Naast het creeren van duidelijkheid over het gewenst gedrag en de effectieve
feedback hieromtrent, zal de succesvolle leidinggevende veel aandacht en energie
stoppen in het scheppen van een goede werksfeer, gekenmerkt door open
communicatie. In een sfeer van open communicatie worden mensen aange-moedigd om de dingen bij hun naam te noemen, om relevante informatie zo snel
en helder mogelijk op tafel te krijgen. De effectiviteit van de organisatie hangt in
belangrijke mate af van het verkrijgen van geldige informatie. Dit houdt in dat er
probleemgerichtheid bestaat in plaats van een sfeer van schuldigen zoeken."
(Corthouts, 1991,162).

De chef kan scoren met het resultaat van zijn dienst. Dit wordt bereikt door de
samenwerking van de medewerkers en hemzelf. De afspraken die gemaakt
worden tussen medewerker en chef steunen op het strategisch plan dat boven in
de organisatie gemaakt wordt. Dit strategisch plan wordt opgedeeld in domeinen
en niveaus, aan de betreffende verantwoordelijken doorgegeven. Zo worden
specifieke plannen voor acties betreffende continue verbetering en kwaliteitszorg
aan alle medewerkers doorgegeven via de leidinggevenden.

Verschillende instellingen benadrukken dat het motiveren ligt in het erkennen van
de goede prestaties en niet zozeer in het bedrag dat men extra krijgt bij goede
prestaties. Sommige instellingen willen de loonverschillen naargelang de presta-
ties groter maken eens dat dit beoordelingssysteem meer ingeburgerd is.

De directe chef wordt door dit systeem gedwongen om rechtstreeks met zijnmedewerkers open te communiceren over hun sterke en zwakke prestaties en
samen worden telkens toekomstgerichte nieuwe plannen en afspraken gemaakt
om de doeleinden van de organisatie en de medewerkers op elkaar af te stemmen.
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Voor slechte presteerders heeft men meestal een stringenter afsprakensysteem
ontworpen waarbij ook de personeelsdienst betrokken kan of moet worden.
Opmerkelijk is daarbij dat men heel voorzichtig omspringt met deze probleem-
gevallen, dat zij zeer duidelijk te horen krijgen dat ze slecht presteren, dat zij
opgevolgd worden, een tweede kans krijgen maar dat het daarna meestal ook
gedaan is.

In de verschillende organisaties wordt als voordeel van dit beoordelingssysteem
gezien :
-         dat iedereen exact weet wat van hem verwacht wordt;
-         dat er een gerichte opvolging gebeurt;
-          dat de chef zijn medewerkers leert kennen en begeleiden;
-        dat men weet waar de probleemgevallen zich situeren in de verschillende

diensten die de organisatie heeft.

4.6.2.2. LOOPBAANBELEID

In instellingen 2 en 3 zijn er twee loopbanen mogelijk: 66n voor de specialisten
en 66n voor de managers. Deze behoefte is ontstaan doordat sommige specialis-
ten niet konden doorgroeien omwille van hun gebrek aan leidinggevende

capaciteiten en toch dienden beloond te worden voor hun inzet. De loopbaan
voor de specialisten is echter niet even ver uitgebouwd als die van de managers.
In instelling 3 denkt men er wei over om ook de loopbaan van specialisten verder
uit te bouwen. In instelling 4 maakt men maar echt carri8re via het management.

In instelling 2 peilt men tijdens het functioneringsgesprek naar de verwachtingen
van de medewerker inzake zijn professionele toekomst (evolutie in de functie, in
de afdeling, mutatie). Ook in instelling 3 komen vragen naar rotatie op de functie-
kaart terecht. De chef van de andere dienst krijgt inzage in al de functiekaarten
van het personeelslid en beslist of hij die persoon al dan niet aanvaardt.

In instelling 4 maakt men gebruik van potentieelbeoordelingen. Wanneer men
overgaat van uitvoerend bediende naar een kaderfunctie dan is er een assessment
center over leiding geven. In instelling 2 maakt men gebruik van een assessment
center om mensen zelf tot inzicht te brengen of zij al dan niet beschikken over de
nodige capaciteiten om projectleider te worden.

4.6.2.3.VERLONING

Er is een vaste basis en afhankelijk van de leeftijd en de prestaties komt er een
deel bij. In de verschillende organisaties zijn hiervoor uitgewerkte systemen die
erg gelijkend zijn qua opzet maar verschillend in details.
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4.6.2.4. WERKVERDELING EN LEIDERSCHAPSSTIJL

De werkverdeling over de verschillende medewerkers gebeurt autonoom door de
chef in overeenstemming met de gemaakte afspraken van de functieomschrijving.
Zowel de chef als de medewerker worden beoordeeld en beloond op. samen met
hen vooraf vastgelegde doelen en criteria. Zij hebben er beiden belang bij wegen
te zoeken waarlangs dit zo optimaal mogelijk gerealiseerd wordt. De chef heeft er
m.a.w. belang bij de betrokkenheid en motivatie van zijn medewerker te winnen
om de afdelingsdoelen te verwezenlijken en zo mogelijk te maken dat hijzelf kan
scoren en aangepast beloond worden. De chef wordt dus aangezet de meest
effectieve leiderschapsstijl te zoeken om dit doel te bereiken en zal zich minder
gemakkelijk bedienen van een autoritaire stijl, gebaseerd op gezag, omdat zijn
eigen resultaten op die manier onderrnaats blijven. Hij wordt dus gedreven te
zoeken naar de meest effectieve gedragswijze om de effectiviteit en efficientie
van zijn medewerkers te verhogen.

4.6.2.5. ANDERE SUCCESFACTOREN

Andere succesfactoren die nog vernoemd worden door de gernterviewden.
het zorgzaam on,springen met mensen, bijvoorbeeld met de laagst gekwa-
lificeerden. Men probeert hen om te scholen naar hogere kwalificatieni-
veaus en voorziet daarvoor opleiding en begeleiding. Er zijn diensten waar
men zou kunnen automatiseren maar waar men dit nog niet gedaan heeft
omdat men dit laag gekwalificeerd personeel nog heeft. Indien mogelijk
worden deze mensen bijgeschoold en in een andere dienst geplaatst. Het
tekort wordt dan aangevuld met tijdelijken. Slechts als de grote meerder-
heid van de dienst bestaat uit tijdelijken gaat men automatiseren.
het voorzien van de nodige hulpmiddelen opdat men zijn werk goed zou
kunnen doen bijv. informatisering, fotocopieer- en andere faciliteiten, een
goede huisvesting. de mogelijkheid tot bijscholing enz.

-     op/eiding: in het kader van het beoordelingsgesprek is de mogelijkheidvoorzien om de behoefte aan opleiding vast te stellen en te plannen. Zo
beantwoordt de opleiding aan de concrete noden van de medewerker zelf.
In elke organisatie is het de bedoeling dat medewerkers groeien in hun (al
dan niet leidinggevende) functie door steeds complexere jobs uit te
oefenen. Naast de technische beginopleiding wordt er geen systematische
managementopleiding voorzien.

4.6.3. BENCHMARKING IN DE NEDERLANDSE BELASTINGDIENST

Het Belgisch Ministerie van Financien   zal   in   1996 een grote reorganisatiedoorvoeren. Bij de bestudering van het pilootproject te Oostende en het her-
structureringsplan blijkt dat er nog heel wat onopgeloste vragen zijn en dat nogheel wat stappen van de herstructurering moeten uitgewerkt worden.
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De Nederlandse Belastingdienst heeft net een grote reorganisatie doorgevoerd.
Deze reorganisatie was een groot succes en de Nederiandse Belastingdienst heeft
hiervoor de 'OOA-prijs 1992' gekregen  van  de  Orde van Organisatiekundigen en
Adviseurs.
Wij peilden naar hun ervaringen. We beschrijven eerst het verloop en de verschil-
lende fasen van het veranderingsproces in de Nederlandse Belastingsdienst. Het
is immers geen sinecure om met succes een dienst met 30.0()0 personeelsteden
grondig te veranderen. Hoe heeft men die verandering aangepakt? Hoe ziet de
nieuwe structuur eruit en hoe kan men de nieuwe cultuur omschrijven? Wat heeft
gemaakt dat dit veranderingsproject geslaagd is?
Vervolgens beschrijven we in een tweede deel hun systemen en werkwijzen van
personeelsbeleid.

We hebben contact opgenomen met de Directeur personeel en organisatie van de
Belastingdienst die ons heeft doorverwezen naar het hoofd van de afdeling
Organisatie Ontwikkeling, de heer H.0. Veldhuyzen. Hij heeft ons, op zijn beurt,
in contact gebracht met mevrouw A. van Esch, werkzaam als organisatieadviseur
aan de Directie Ondernemingen Zuid te Breda. Op basis van deze interviews en
de doorgenomen literatuur (interne nom's en o.a. Voigt, 1994, 5-24) geven we
hier de belangrijkste kenmerken van het reorganisatieproces en van de instrumen-
ten van het personeels- en organisatiebeleid weer.

4.6.3.1. REORGANISATIEPROCES VAN DE NEDERLANDSE BELASTING-
DIENST

Vroeger was de Belastingdienst gestructureerd zoals de klassieke nationale
diensten met een nationale leiding in Den Haag met zeven stafafdelingen en acht
regionale directies verspreid over het land. De eenheden binnen die directies
waren opgesplitst naar belastingsoort en werkproces (heffing, inning en controle).
De inspecties waren belast met de heffing en de controle van de respectievelijke
belastingsoort die onder hun bevoegdheid viel. De ontvangkantoren stonden in
voor de inning en de bureaus van de Rijksaccountantsdienst voor de controle.
In de nieuwe structuur zijn de belastingkantoren niet langer opgedeeld naar soort
belasting en type werkproces. De Belastingdienst is nu ingericht naar doelgroep,
nl. Particulieren, Ondernemingen en Grote Ondernemingen. De verschillende
belastingsoorten en werkprocessen zijn gerntegreerd binnen de kantoren. Daar-
naast bestaat er een directie Douane31. De concerndirectie wordt na de reorgani-
satie bemand door 270 in plaats van 440 fte's32. Er waren in de 8 Gewestelijke
Directies 636 fte's, nu heeft men 5 Doelgroepdirecties met 343 fte's. De
concerndirectie stuurt niet zozeer de dagelijkse uitvoering meer, maar houdt zich
voornamelijk bezig met het strategisch plannen en het ondersteunen van de

31 De Douane wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.

32 fte's: full time equivalenten.
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politiek. Deze structuur is gedurende het veranderingsproces gegroeid. Er bestond
bij de aanvang van de verandering geen blauwdruk van de toekomstige organisa-tie.
Hoe is dit reorganisatieproces verlopen? Hoe is men tot deze uiteindelijke
structuur gekomen?

1. Het veranderingsproces
- De Belastingdienst begint jaren tachtig. De basis voor verandering.
De basisfilosofie was 'men moet als belastingambtenaar eerlijk en onkreukbaar
zijn en men moet de fiscale wetgeving toepassen'. Het gedrag werd geleid doorde eisen van rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid (bekend als de
drie R's) en de opgelegde heffing aan de belastingplichtige moest volledigvoldoen aan deze eisen. De aangiften werden dan ook behandeld volgens de
'100%-regel' d.w.z. er werd getracht aan alle aangiften in beginsel dezelfdeaandacht te geven. Voor de opbrengsten van de belastingen bestond weinig
belangstelling - er werden door de inspecteurs aanslagen opgemaakt waarvan de
ontvangers reeds wisten dat ze die toch nooit zouden kunnen innen. De status van
de ontvangers was ook aanzienlijk lager dan die van de inspecteurs.
In de praktijk kwam er door een toename van de werklast steeds minder terecht
van een evenwichtige behandeling van aangiften. Er moest gekozen worden
tussen een grondige of een globale behandeling en die keuze werd door omstan-
digheden bepaald. Complexe gevallen stapelden zich op.
Binnen de dienst groeide het besef dat het zo niet langer kon doorgaan. De
belastingfraude nam sterk toe, de fiscale wetgeving werd steeds complexer en de
belastingbetalers slaagden er steeds beter in om complexe (ondernemings-)structuren op te zetten. Dit alles stimuleerde de belastingdienst te streven naar
een effectievere werkwijze. Door middel van werkgroepen werden verbete-
ringsvoorstellen geformuleerd. Men ervaarde echter dat men de grens bereikt had
van wat binnen de bestaande organisatiestructuur, -cultuur en werkwijzen konbereikt worden. Bovendien hing er een inkrimping van het personeelsbestand in
de lucht (die werd later ook doorgevoerd) en meer automatiseren was ook geenalternatief daar de mogelijkheden van wat in de bestaande omstandigheden
geautomatiseerd kon worden, praktisch bereikt waren.
De top realiseerde zich dat 'meer van hetzelfde' steeds minder effect had. Het
beleid van de Belastingdienst werd echter (en wordt nog steeds) elders uitgestip-peld, wat de dienst per definitie tot een uitvoerende dienst maakt. Maar de
bewustwording dat het praktisch onmogelijk was om de knelpunten te verhelpenbinnen de bestaande situatie bracht de top ertoe het kader van een uitvoerende
dienst te doorbreken. Zij creeerden ruimte voor zichzelf en begonnen een visie te
ontwikkelen. die zij op een conferentie aan alle directeuren voorlegden.

- Startschot voor de verandering
De visie die de top in 1985 op een conferentie met alle directeuren voorlegde,
kan als volgt geformuleerd worden:
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-    het is niet meer houdbaar de "100%-filosofie' te handhaven, men zal
eenvoudige zaken snel en administratief moeten afhandelen op basis van
risico-selectie om tijd en geld vrij te maken voor het grondig behandelen
van risicovolle posten;

- rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid ('RRR') zou doelge-
richt, doelmatig en doeltreffend moeten worden ('DDD');

- beide voorgaande punten duiden erop dat de Belastingdienst grondig moet
gereorganiseerd worden.

De top realiseerde zich maar al te goed dat deze visie haaks stond op de heersen-
de cultuur. Ze gebruikte verscheidene wegwerpmodellen om aan te tonen welke
impact het doorvoeren van deze visie op de organisatie zou hebben. De top stuitte
met deze visie op heel wat weerstand en men was nog niet bereid deze verande-
ring op zich te nemen. De deelnemers waren zich echter ook bewust van de aan
de orde gestelde ontwikkelingen. Men was dan ook bereid om in projectgroepen
(zoals dat gebruikelijk was in de heersende cultuur) oplossingen uit te werken.
De conferentieleiding voorzag echter dat ook deze projectgroepen zouden botsen
op de grenzen van de veranderingsmogelijkheden binnen de bestaande organisa-
tie. Hoe kon men de mensen tot dit inzicht brengen?
Men besloot voortaan de selectie van mensen voor sleutelposities mede te laten
afhangen van de veranderingsbereidheid van die mensen. Op die manier wou men
de veranderingen meer sturen via mensen dan via systemen.
Door het ontwikkelen van scenario's van veranderingen in de maatschappelijke
omgeving, dacht de top dat de knelpunten van de dienst op een andere manier
zouden ervaren worden. Bovendien zouden dergelijke scenario's de legitimatie
kunnen leveren voor de veranderde vraagstelling verkondigd door de top. Hier-
mee zette de top een tweede grote stap. De wetgeving werd niet langer gezien als
enige factor waarmee rekening gehouden dient te worden bij de organisatie van
de Belastingdienst. Men moet anticiperen op de wetgeving en op de verande-
ringen in de maatschappij.
Men richtte een Projectgroep op die moest bestuderen hoe men zich zou moeten
opstellen in de Nederlandse samenleving. Het was de bedoeling om een algemeen
beeld te vormen van de Belastingen in de toekomst. Die projectgroep bestond uit
30 mensen, op de hoogtepunten van activiteiten uit 60 mensen, die tot een half
jaar volledig vrij gemaakt werden om scenario's te ontwikkelen. Externen werden
ingeschakeld om de studiegroepen te begeleiden bij het werken met scenario's en
het aanleren van kennis over hoe andere grote organisaties omgaan met toekomst-
vraagstukken. De scenario's van de studiegroepen werden in 1986 op een confe-
rentie gepresenteerd.

-  Voorstelling van de scenario's
Men stelde niet dan scenario of "het" scenario voor, maar men had verschillende
scenario's ontwikkeld. Het was duidelijk dat de ontwikkeling van scenario's een
goede methode is om vanuit de toekomst en van buiten te kijken naar binnen.
naar de huidige organisatie.
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De maatschappelijke ontwikkelingen die men voorzag wezen erop dat de Belas-
tingdienst dreigde het contact met de omgeving te verliezen. De verschillende
scenario's voorzagen: (1) een verder schrijdende invidualisering waardoor de
Belastingdienst niet langer gezinnen als eenheid kon beschouwen en het aantal
belastingplichtigen sterk toeneemt; (2) een toename van de fraudemogelijkheden
en (3) een toenemend gebruik daarvan.
Het was nog niet mogelijk om op basis van deze scenario's een beeld te schetsen
van de toekomstige organisatie. Men slaagde er weI in om een aantal eisen die
aan de toekomstige organisatie zouden moeten worden gesteld te formuleren.
Het was niet eenvoudig de toekomstige maatschappelijke veranderingen te
voorspellen. Men realiseerde zich dan ook dat men terdege moest rekening
houden met die onzekerheid bij het veranderen van de organisatie. De toekom-
stige organisatie zou dus flexibel genoeg moeten zijn om met die externe onze-
kerheid om te gaan. Ze zou ook slagvaardig moeten zijn om de neiging tot
frauderen tegen te gaan en de achterstand op te halen. Ook voor de manage-
mentstructuur zouden deze eisen gevolgen hebben.
Daarnaast werden de eerste afspraken gemaakt voor een gegevensgericht
automatiseringssysteem 'Beheer van Relaties'. Met dit systeem wou men inzicht
krijgen in het netwerk van de verschillende contacten die individuele belas-
tingplichtigen met de Dienst hebben (tot dan toe moesten gegevens verschillende
malen en vaak weer in andere vorm in de verschillende automatiseringssystemen
worden ingetikt).

Dezelfde projectgroep die de scenario's had ontwikkeld, werd nu aan het werk
gezet om uit te zoeken hoe de toekomstige organisatie eruit moest zien en welke
invloed dit zou hebben op het primair proces. Uit deze studies is de basisfilosofie
onstaan van de huidige Belastingdienst. "Zou de dienst zijn werkwijze moeten
veranderen van concentratie op wat er fout is bij de aangiften van belastingplicht-
igen naar concentratie op hoe je er voor zou kunnen zorgen dat het goed gaat?
Voor een 'richtige heffing' heb je ook de medewerking van de belastingplichtige
nodig." (Voigt, 1994, 10). De projectgroep lanceerde nieuwe begrippen als:
'klantvriendelijkheid' en 'compliance'. "De gedachte luidde : door snelle doorloop-
tijden, duidelijkheid en begrip voor de (bedrijfs)belangen van de klant (klant-
vriendelijkheid) kan de bereidheid om adequaat belasting te betalen (compliance)
worden vergroot." De top was het met deze basisopvatting eens. Hiermee waren
de eisen die aan de organisatie gesteld werden duidelijk en waren de kaders
geschetst. Het aangrijpingspunt van de reorganisatie zou dus bij het primaire
proces en bij de relatie met de belastingplichtige liggen. Het strategisch doel van
de dienst was in globale, maar veeleisende termen geformuleerd. Maar hoe en
waar moest men nu met de reorganisatie beginnen? Wat zou de eerste stap zijn?

-  De directeurenconferenties
In  juli   1986 en maart 1987 volgden twee directeurenconferenties. De project-
groep stelde voor dat klanten in de toekomst aan 6dn loket moeten kunnen
bediend worden. Men had ook gemerkt dat men in de verschillende kantoren
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nauwelijks inzicht had in de totale bedrijfsvoering van de belastingen. Om dit te
veranderen zou men in teams moeten samenwerken en verschillende deskun-
digheden en werkprocessen van heffing, inning en controle moeten integreren.
Er zou ook een dubbel onderscheid gemaakt moeten worden naar soort klant. (1)
een onderscheid tussen particulieren, ondernemingen en grote ondernemingen en
(2) een onderscheid in de klanten naar fraudegevoeligheid. Deze indeling botste
met de bestaande cultuur en vooral deze laatste baanbrekende indeling riep heel
wat weerstand op.
Maar welke ordening moest nu primeren? De klanten zijn het best gediend met
een zo ver mogelijke integratie. Andere facetten zoals de opleidingsgraad van de
ambtenaren, de complexiteit van de dossiers en van de toe te passen wetten.
beperken echter de mate van mogelijke integratie. De top vond dat de basisor-
dening er 66n moest zijn naar doelgroepen. De mate van integratie van de
middelen en de processen zou echter van doelgroep moeten verschillen. De
basisordening werd dus, zo werd beslist op de tweede conferentie: Particulieren,
Ondernemingen en Grote Ondernemingen.
Men kon beginnen aan wat men noemt een ingekade, d zoekproces.

- De proefeenheden
In de top werd afgesproken dat de Directeur-Generaal de bestaande organisatie
zou beheren en dat de plaatsvervangend Directeur-Generaal verantwoordelijk zouzijn voor het reorganisatieproces en de contacten naar buiten toe zou verzorgen
(o.a. met de politiek).
Een Veranderteam (8 man gevormd door de departementale directeuren Perso-
neel, Organisatie en Directe Belastingen en enkele regionale directeuren) werkte
de plannen verder uit en besliste dat men best kon starten met proefeenheden.
In de bestaande organisatie werden ondertussen een aantal projecten gelanceerd.
Deze projecten kunnen opgedeeld worden in drie kategorieen, nl.: deelprojecten
over veranderingen in het primair proces, aspectprojecten i.v.m. automatisering,
huisvesting en logistiek, en verzorgingsprojecten waarin informatievoorziening
en overleg centraal stonden.
De bestaande organisatie kreeg een actieve rol toebedeeld in het reorganisa-
tieproces als leverancier van personeel en werk aan de proefeenheden.

De strategie van de proefeenheden werd tweemaal per jaar besproken door alle
directeuren en elke maand vergaderden de hoofden van de proefeenheden. Ook
van de proefeenheden had men geen blauwdruk, men zou wel zien wat er
allemaal bij te pas komt en al doende zou men leren.
Twee externe adviesbureaus verzamelden regelmatig de ervaringen van de
proefeenheden, en, op basis van deze ervaringen is de globale structuur van de
nieuwe eenheden bepaald. Er werden echter geen evaluaties gemaakt omdat die
dan voor allerlei andere doeleinden gebruikt kunnen worden en het veranderings-
proces zelf dan stilvalt.
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Het opstarten van proefeenheden vergde enorm veel werk omdat er honderd en
66n dingen zijn die men zich dan pas realiseerde. Van zodra men besloten had
proefeenheden op te starten, werden mensen verantwoordelijk gemaakt voor het
verloop.
De hoofden van de proefeenheden waren de managers en zij mochten hun eigen
creativiteit bot vieren. Zij hadden ook de garantie gekregen dat hun verdere
carritre niet zou worden geschaad. Het topmanangement is consequent het
nemen van eigen initiatieven blijven stimuleren. Men moest zich wel verant-
woorden maar het was niet zo dat men vanuit Den Haag bepaalde opties nam.
Dat liet men over aan de manager ter plaatse. Hierdoor werd het duidelijk dat de
strategische en structurele reorganisatie werd doorgetrokken in een nieuwe
besturingsfilosofie.
In die verschillende proefeenheden probeerde men verschillende opties uit. De
hoofden van de eenheden kwamen vaak tot originele oplossingen en dit zowel
voor de meest praktische problemen (zoals het tekort aan kastruimte) als voor
problemen die het primair proces betroffen. De hoofden werden wei gesteund
door het Veranderteam maar moesten uiteindelijk toch alles zelf uitzoeken ook de
huisvesting, de automatisering en het meubilair.

- De tranches
In 1988 werd de eerste 'toogdag' gehouden. Er was inmiddels formeel besloten tot
een plattere organisatie, met meer bevoegdheden voor de eenheden. Met de
vakbonden was een convenant gesloten, onder andere inzake 'geen gedwongen
ontslagen'.

Men heeft toen besloten dat men de verandering zou doorvoeren in drie fasen, de
zogenaamde 'tranches'.  Met 66n  fase per jaar 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992.
Men stond echter voor een groot probleem: de gegevensautomatisering 'Beheer
van Relaties', essentieel voor de reorganisatie, zou niet op tijd klaar zijn voor de
eerste tranche. De plaatsvervangend Directeur-Generaal hakte toen de knoop
door en besliste door te gaan zonder dat het automatiseringsproject klaar was. Hij
liet wei extra veel kantoorautomatisering regelen.

"Het momentum van de reorganisatie is gered. Op de 'toogdag' van 1989 wordt
tevens de 'Beleidskaderbrief besproken. 'Het hoofddoel is het bereiken van
compliance, de bereidheid van het publiek om hun fiscale verplichtingen na te
komen. Alle doeistellingen zijn hierop tel'ug te brengen', lichtte de Directeur -
Generaal toe. Als inmiddels uitgekristalliseerde doelstellingen worden genoemd:
-        de controledichtheid verhogen;
-         voorrangsposten en bezwaarschriften tijdig afdoen;
- achterstanden invordering en oninbaar terugdingen;
-        resultaatgerichtheid en kwaliteitsbewust handelen;
-         het functioneren van de organisatie verbeteren;
-       opdat ons imago terecht er een wordt van snelheid, correctheid, klantge-

richtheid en duidelijkheid." (Voigt. 1994, 20).
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Bij de realisatie van deze doelstellingen mogen tussen de eenheden accentver-
schillen bestaan.

In 1989/1990 heeft  men 66n derde veranderd en daaruit heeft  men veel geleerd
voor de veranderingen in de volgende twee jaren. Oorspronkelijk had men ook
gedacht om de verandering in vijfjaar door te voeren maar dit zou te lang duren.
De Iaatste tranche nam dat niet en men moet op zo'n moment gebruik maken van
de dynamiek van het veranderingsproces. Het was dan wei zo dat men reeds met
de nieuwe structuur moest werken in oude gebouwen.

Het verzet tegen de verandering werd ook politiek vertaaid. Van de 300 leiding-
gevenden die men had zouden er uiteindelijk slechts 10() overblijven. Die
leidinggevenden zijn en waren ongeveer allemaal politiek actief en op een
gegeven moment werden dus ook in de Kamer vragen gesteld. De Generale
Thesaurie berichtte dat de belastingopbrengsten aanzienlijk achterbleven op de
begroting.
De Kamer heeft toen drie accountantskantoren aangesteld als onafhankelijke
deskundigen om na te gaan of de belastingopbrengst al dan niet zou dalen door de
verandering. Deze besloten dat de belastingopbrengst gewaarborgd werd in de
nieuwe structuur. Een eventuele teruggang zou te wijten zijn aan conjunctuur.
Zodoende was de munitie die de Kamer had om de verandering tegen te houden
weg. In dit politieke spel is de Directeur-Generaal zeer belangrijk geweest. Hij is
naar buiten toe getreden, naar de politiek toe.

Het onderzoek tijdens de eerste tranche van 1989/199() leverde tevens een aantal
bevindingen met betrekking tot de reorganisatie waar rekening mee kon gehouden
worden bij de volgende tranche. Men stelde ook vast dat men algemeen in de
Belastingdienst achter de reorganisatie stond, maar men achtte de uitwerking
zwak en onzorgvuldig.
Tijdens de tranche van 1990/1991 wijst het onderzoek   op het gebrek   aan

informatievoorziening, maar terzelfdertijd levert het onderzoek zelf als een soort
actie-onderzoek bijkomende informatie aan de betrokkenen. De tranche van
1991/1992 wordt zonder meer positief beoordeeld.

Op 1 januari 1992 was de hele structuur veranderd. Maar veel zaken werden nog
niet ten gronde aangepakt. De Dienst komt door een eigen onderzoek tot de
bevinding dat de Idant zegt beter te weten waar hij aan toe. Een systematisch
onderzoek naar de effecten van de reorganisatie heeft nog niet plaats gevonden.

2. Kritische bedenkingen.
Wat moest en moet na de reorganisatie nog extra aandacht krijgen volgens onze
bevoorrechte getuigen?

-       Het probleem van de top was voornamelijk dat zij de financiele middelen
niet konden loslaten. Ook hierrond dienen afspraken gemaakt te worden.
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Afspraken moet men op papier vastleggen, ze moeten haalbaar zijn en ze
moeten gemaakt worden op basis van een discussie. Maar men moet
zorgen dat men niet enkel een papiermolen creeert.

-         Het gaat om iets massaal. Achteraf bezien zou er nog veel meer energie in
de mensen moeten gestopt worden, om mensen goed te laten landen. Er is
te weinig naar de personen gekeken: wie ben jij en wat kan jij? Het perso-
neelsbeleid is immers zeer regelgevend. Men was de middenlaag aan het
omscholen, een managementopleiding aan het geven, zij konden de laag
eronder niet opvangen. Men zou dus een groep moeten hebben die het
personeel begeleidt, die zorgt voor een rustpunt. De regelgeving, de
vergoedingen, het technisch-inhoudelijke was zeer goed uitgewerkt maar
de uitleg daarvan naar de mensen was veel te mager. De mankracht zou
dus op een andere manier moeten ingezet worden. Maar ook op de
personeelsdienst zaten specialisten (personeelstechniek) die niet communi-
catievaardig naar beneden toe waren.

-          De kwaliteit moet nog eens onder de loep worden genomen.
-         In alle eenheden heeft de integratie nog niet volledig doorgang gevonden.
-        Alle praktische problemen zijn nog niet opgelost.
-      Ondanks de merkbare verbeteringen in de interne communicatie verdient

deze voortdurende aandacht.

3. Wat maakt dat de reorganisatie geslaagd is?
Uit onze studie op basis van interviews met bevoorrechte getuigen, interne nota's
van de Belastingdienst en literatuurgegevens concluderen we het volgende:
(1)    De wil van de top om te veranderen was duidelijk aanwezig. zij hadden

zich verbonden en iedereen wist dat ook. De reactie van de basis was
vaak: het zijn allemaal ideeen van de top en ze staan zover van de werke-
lijkheid. Er was een grote kloof tussen de top en de medewerkers. De
Directeur-Generaal heeft dan campagne gevoerd, hij is de eenheden gaan
bezoeken, gaan praten. Dit was een signaal om te tonen dat het menens is.
Dat is ook uitdrukkelijk de rol van de top.

(2)    Het veranderproces is goed afgewikkeld naar de buitenwereld (o.a. in de
Kamer); het politieke gewicht van de weerstand tegen verandering was
zeer moeilijk.

(3)     Men had geen nauwkeurig omschreven blauwdruk van de organisatie over
tien jaar. Men had wel de stappen, de koers, de proefgebieden. Zo duurt
het misschien langer maar men moet dingen kunnen uitproberen. Het was
een open traject. niet alle stappen werden van te voren uitgedacht, men
moest de zaken uitproberen en laten zien dat het gaat. Men moet de
grootste knelpunten bepalen en die eerst proberen op te lossen, men moet
daar energie in steken.

(4)   Men heeft ook veel steun gekregen van adviesbureaus (er zijn daarvoor
heel wat budgetten vrijgemaakt). De Directeur-Generaal heeft dit kunnen
realiseren.
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Er werd externe expertise aangetrokken voor de verandering, het faseren,
het meedenken, het opstarten en begeleiden van de proefgebieden en de
concrete invulling.

(5) Leidinggevende mensen mochten gaan kijken, stages lopen in de USA, in
Engeland, in banken en bedrijven. Zij gaven hierover dan een voordracht
en maakten op die manier energie vrij. Alles verliep vrij chaotisch, men
liet mensen kijken om wat los te maken, om ideeMn op te doen, om te zien
wat elders beter of slechter werd gedaan.

Alle impulsen voor verandering werden ingegeven door de veranderingsfilosofie.
Kritische succesfactoren van het veranderingsproces waren :

-         een heldere visie over het waarom van de reorganisatie;
-         een aanpak die start bij het primaire proces;
-         het inrichten van het primaire proces als een leertraject;
-       het uitstellen van formele vastlegging van werkwijzen en procedu-

res tot wanneer hierover duidelijkheid ontstaat;
-      de beperking van de onzekerheid door condities vooraf helder te

formuleren;
-         veel begeleiding (extern en intern);
-        een lerende opstelling van de leiding.

4.6.3.2.  SYSTEMEN  VAN  HET  PERSONEELS-  EN  ORGANISATIEBELEID  IN
DE NEDERLANDSE BELASTINGDIENST

1. Beoordelings- en opvolgingssysteem
De leidinggevende geeft extra aandacht en begeleiding aan nieuwkomers op de
dienst of aan medewerkers die een nieuw takenpakket krijgen. Formeel is er dan
binnen het jaar, en elk jaar opnieuw, een beoordeling, door middel  van een func-
tieformulier, op inhoudelijke deugdelijkheid, snelheid van werken en gedrag. Dit
formulier is erg gespecifieerd.

Er bestaan normen voor de snelheid van werken: een bepaald belastingkantoor
moet bepaalde taken binnen een bepaalde tijd doen. Die normen worden niet
doorvertaaid naar individuele medewerkers maar blijven op groepsniveau.

Er wordt erg individueel gewerkt, er is wet kwaliteitsbewaking door collega's. Er
zijn normen: zoveel % echt afwerken, zoveel % administratief afwerken. Deze
normen zijn afhankelijk van de belastingsoort. Er bestaat geen controle van de
kwaliteit van de verwerkte dossiers. Er is een sterke beleving van de werkdruk,
als groep.

De beoordeling gebeurt op objectieve punten. Men dient te oordelen op het
functioneren in plaats van enkel te oordelen op keonis. De beoordeling mag geen
controle zijn, geen politie. Maar een beoordelingssysteem op papier zetten is wat
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anders dan het toepassen in praktijk. Men moet via managementopleiding het
belang en de vaardigheden van goed beoordelen bijbrengen.
Beslissingen moeten stoelen op een oordeel gebaseerd op het reele werk. Men
moet dus de beoordeling laten meespelen bij bijvoorbeeld het toekennen van
gratificatie. Men moet centraal wei een soort toezicht houden, de beoordeling
opvragen en laten zien dat het menens is.

Hoe heeft men dit ingevoerd?
Men heeft gewerkt met proefgebieden. Men moet praten, leren van elkaar. Men
moet ook mensen uitzoeken waarvan men denkt dat die dat zullen kunnen.
Iedereen kijkt goed hoe het daar gebeurt... Men moet ook herhaaldelijk opnieuw
motiveren om duidelijk te maken waarom dergelijke beoordeling nodig is. Het is
zeer moeilijk om zoiets concreet, praktisch te maken in zo'n groot bedrijf.

Hoe serieus wordt dit beoordelingsformulier gebruikt?
(1) Iedereen moet beoordeeld worden en dit wordt redelijk nagekomen, behalve
bijv. iemand die twee jaar vOOr zijn pensioen staat of die 8 maanden ziek was.
(2) Men wordt beoordeeld op basis van 5-puntenschalen. De slechte kant wordt
nooit gekozen want de medewerker blijft er werken. Een slechte beoordeling
geeft heibel. Een zwakkere medewerker krijgt dus voldoende.
(3) Iemand die volstrekt niet voldoet, en dit is duidelijk voor iedereen. krijgt een
eerste schriftelijke waarschuwing die vastgelegd wordt in het personeelsdossier.
Dit gaat de hele loopbaan mee en dit is heel zwaar. Zo iemand is meteen zijn
perspectief op carritre kwijt. De teugels worden ook strakker aangehaaid, bijv.
men moet dan twee maal per week zijn werkpakket aan de leidinggevende tonen.
Slecht presteren betekent vooral veel te weinig presteren. Dit wordt heel formeel
vastgesteld door de naast-hogere chef. Dit wordt ook gemeld aan de chef van de
eenheid. De chef gaat na wat de medewerker daaraan denkt te doen, maakt
afspraken en bewaakt die. Dit kan niet veel langer dan een jaar duren. Lukt het
hier niet. dan kijkt men voor een andere eenheid. Lukte het de vorige twee keer
ook al niet dan krijgt men de raad toch maar beter iets anders te zoeken, eventu-
eel met behulp van een outplacement bureau. Men zal de mensen niet echt
afdanken, wel laijgt men een half tot 6dn jaar de tijd om iets anders te zoeken. De
sollicitaties worden ook opgevolgd. De druk wordt opgebouwd zodat men op
bepaald moment toch elders een baantje accepteert. Er worden ongeveer 5
mensen op de 30.000 ontslaan per jaar en er zijn heel weinig waarschuwingen
(1% van het personeel).

Er zijn heel wat situaties waarbij een persoon profiteert en collega's dit opvangen
waardoor die persoon dan toch geen blaam krijgt. De chef komt niet genoeg in
aktie. Zolang de intentie van de persoon goed is en de produktie redelijk is, is er
geen probleem. Het is pas als men overal zwak scoort dat er gevolgen zijn. Maar
de collegialiteit is erg groot en er is erg veel begrip. Pas als de collega's er de pest
in krijgen, is er voldoende druk en reageert de leidinggevende.
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De keerzijde hiervan is dat zijn best doen fijn is voor de anderen, maar men
zichzelf niet vooruit helpt. De middelmaat is beter. Men moet het gemiddelde of
meer leveren maar ook goed zijn relaties onderhouden. Dat helpt meer dan
kwaliteit en kwantiteit leveren. De samenwerking en de verhoudingen zijn meer
bepalende voor de carriere. zeker als men hoger in de organisatie komt.

De belastingsdienst huldigt zeker de filosofie van life-time employment. Het is
immers een speciaal beroep en de kennis is elders nauwelijks relevant. Belas-
tingen moet daarom zorgvuldig omgaan met haar mensen.

2. Promotie en opleiding
Men wil het systeem van promotie op basis van opleiding verlaten. Nu promo-
veert men op basis van examens zonder deze kennis daadwerkelijk te hebben
moeten toepassen. De redenering was de kennis bezitten betekent het ook
daadwerkelijk kunnen.
In Nederland volgt men eerst 2-3 jaar een financieel-technische opleiding in het
centraal opleidingsinstituut in Utrecht. Indien men slaagt, kan men dan een stand-
plaats kiezen volgens de volgorde van slagen. Indien er geen plaats vrij is, wordt
men tijdelijk in een lagere graad tewerkgesteld. De volgende cursussen duren een
half jaar tot een jaar. Er zijn mensen van 50 jaar die stap per stap promotie
gemaakt hebben en in het totaal  10 jaar opleiding gevolgd hebben.

Er is heel veel managementopleiding voor de chefs. Deze opleiding wordt zowel
door interne als door externe specialisten gegeven, in modules. De opleidingen
worden als steungevend ervaren, men ontmoet er collega's, het is een leuke
afleiding en het is ook niet bedreigend, je kent de collega's.  Men is min of meer
verplicht ze te volgen omwille van de sociale druk ("o.k. deze hoef je niet te
volgen maar de volgende dan weer wel").

Voor elke overgang is er een opleiding en er zijn ook opleidingen voor onder-
houd. De opleidingen voor leidinggevenden worden centraal geregeld. Men
doorloopt een aantal niveaus van leidinggeven: inspecteur, leiding over inspec-
teur, hoofd van eenheid (in eenheden ook verschillende gradaties) van gemakke-
lijker naar moeilijker. directeur: staf of zware leidinggevende functie.
Er bestaan ook individuele trainingen die worden ingevuld met behulp van een
sociaal psycholoog (door mensen van buiten), aan de hand van een aantal
gesprekken. Dit is nog maar een beginnend iets.
Er zijn ook bijeenkomsten van divisies omtrent een bepaald onderwerp. bijvoor-
beeld: kwaliteitszorg. nieuwe wetgeving, ... en orientatiedagen over nieuwe
thema's (al dan niet fiscaal).

3. Loopbaanbeleid
Vroeger kwam men binnen op een bepaald niveau afhankelijk van de opleiding.
Dan kreeg men intern opleiding en werkte op dat niveau. Vervolgens volgde men
weer opleiding en kreeg men zwaarder werk, enz. Zo kreeg men rnensen van
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middelbaar niveau die carritre maakten binnen de belastingen, deze zeer goed
kenden, maar die soms een erg nauwe kijk hadden. Vroeger kreeg men na 5 jaar
universiteit nog drie jaar financieel-technische opleiding.
Nu moet men eerst werken. Men wordt onmiddellijk een plek aangewezen, men
maakt kennis, krijgt twee maand basiscursus en dan mag men beginnen werken.
Men kan zich nog verdiepen in een bepaalde belasting, maar het is nu veel meer
zelfstudie, discussiegroepjes opzetten met ervaren inspecteurs om zo informatie
uit te wisselen, praktijkgevallen doornemen enz.
De opleiding wordt gestuurd vanuit de lijn (chef en medewerker).
Vroeger werd mechanisch uitgemaakt wie als eerste in aanmerking kwam voor de
cursus. ook als verschillende mensen uit 6dn eenheid kwamen en daar een groot
gat achterlieten. De chef had daar geen inspraak in. Wie voor de cursus in
aanmerking kwam moest gaan.
Nu maakt de chef zelf uit wie, wanneer, gaat. Men staat als chef wel voor een
dilemma: als men zijn mensen niet naar de cursussen stuurt dan zullen ze tegen-
sputteren want anderen van andere diensten mogen gaan en zij niet. Mensen
zullen vragen om naar cursussen te mogen gaan want de opleiding bepaalt de
verdere carriere. Na promotie kan men al eens een half uur reistijd meer krijgen
door en een mutatie, maar niet veel meer.
Een knelpunt is dat er plaats moet zijn voor promotie na de opleiding. Het kan
zijn dat er in het eigen kantoor geen vacature is, maar weI in een ander kantoor.

Als er een vacature is in een eenheid (30() man) zal men eerst die proberen in te
vullen binnen de eenheid. Men verschuift een aantal mensen, dan komt er een
vacature vrij die niet kan ingevuld worden. Die moet men openstellen. Dit komt
in de vacaturekrant. Daarop reageren een aantal gegadigden. Indien men wil
solliciteren voor een dergelijke vacature moet men dit laten weten aan zijn chef.
De chef moet zijn oordeel daarover geven, maar mag de persoon niet tegenhou-
den. Er zijn wel een aantal regels die dienen gerespecteerd te worden: bijvoor-
beeld men mag niet binnen het jaar veranderen, toch mag de chef ook dan de
brief niet tegenhouden maar men komt niet in hanmerking. Er zijn meestal
meerdere kandidaten. Indien dit niet zo mocht zijn dan moet het naast-hogere
niveau berniddelen (uitzonderlijk). Het is de chef van de open vacature die kiest
tussen de gegadigden.
Als men heel mobiel is (vooral op de leidinggevende niveaus) kan men heel snel
carribre maken.

Managers hebben een meer belovend carri8repad, hebben meer aanzien en
worden beter beloond dan fiscalisten. Het gevolg hiervan is dat topspecialisten
verdwijnen. Technische specialisten worden immers minder beloond. Hierdoor
kreeg men soms mensen in het management die hiervoor niet echt de vaardig-
heden hebben. Met de herstructurering heeft men die mensen verplaatst naar een
niveau lager, met behoud van salaris.
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4. Verloning
Men heeft functiebeschrijvingen om te meten wat de zwaarte van de functie is. Er
zijn individuele en groepsgebonden taakelementen. De functieclassificatie
bepaalt de salarisschaal. Deze heeft echter niets te maken met het daadwerkelijk
functioneren. Eigenlijk zou men moeten beoordelen en belonen op basis van de
afspraken die gemaakt werden tussen een medewerker en zijn baas, los van een
functieclassificatie.

5. Werkverdeling
Takenpaketten van bepaalde moeilijkheidsgraad en eisen van opleiding en
ervaring. worden geplaatst binnen functiecategorieen. Na een opleiding komt
men in aanmerking voor een nieuw takenpakket en dit komt meestal overeen met
promotie. Het is niet zo dat taken toegewezen worden door de directe chef. de
taken zijn reeds afgebakend door de functiecategorieen, welke mix men krijgt is
afhankelijk van de situatie.
Er zijn wel situaties waarbij iemand die goed werkt, tijdelijk zwaarder werk krijgt
en een extra-vergoeding. Maar men mag dat zwaarder werk pas blijvend doen als
men ook de volgende opleiding gevolgd heeft.

De takenpaketten werden opnieuw samengesteld met de herstructurering, vroeger
waren de takenpaketten meer specialistisch, nu heeft men meer te maken met een
bepaaide kiant en minder met een bepaalde belastingsoort. Het is echter onmoge-
lijk om specialist te zijn in de verschillende belastingsoorten, de diepgang is dus
beperkt.

6. Leiderschapsstijl
Bij routinematige taken oefent men toezicht uit om na te gaan of alles volgens de
voorschriften gebeurt. Bij niet-routinematige taken is er een contract, werkafspra-
ken over wat men in een bepaaide periode zal realiseren en over de werkmidde-
len die men hiervoor nodig heeft. Via ONDERHANDELING komt men tot
concrete afspraken en bepaalde vrijheidsgraden die ook opgevolgd worden. Twee
lagen chefs houden zich hiermee bezig. In de toekomst wil men dit veel meer in
persoonlijke arbeidscontracten vastleggen.

De stijl van leidinggeven en de mate waarin een chef zijn personeel betrekt bij de
besluitvorming die hun raakt worden aan de chefs aangeleerd door middel van
voorbeelden, proefprojecten, door te tonen hoe het werkt. Indien dit goed gewerkt
heeft, geeft dit een geweldige impuls.
Anderzijds moet men ook betekenis aan het werk geven. wijzen op de maat-
schappelijke functie en dat men daarom goed en zorgvuldig. adequaat en degelijk
moet werken. Dit is een bepaaide werkhouding. Er zijn ook een aantal huisregels
en een huisstijl (telefonische behandeling, postafhandeling, ..), waarvan de
bedoeling dient uitgelegd te worden.
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7. Hoe motiveert men de werknemers?
Men heeft een gratificatiepremie ingevoerd voor opmerkelijke prestaties, bijvoor-
beeld : een dinerbon van 200 gulden of een geweldige bos bloemen. Aanvanke-
lijk was dit een geldelijke premie maar nu kunnen dit bijvoorbeeld ook boeken.
kaartjes voor een voetbalwedstrijd, bonnen, ... zijn. Dit heeft het voordeel dat dit
op de persoon toegesneden is en iedereen dit ziet. De chef heeft voor deze
individuele beloning een speciaal jaarbudget ter beschikking.
Voor het fonds voor individuele beloning bestaan geen richtlijnen. Er bestaat
bijvoorbeeld geen beperking om slechts 5 9 van het personeel op deze manier te
belonen. In de realiteit wordt dit fonds toch half collectief gebruikt. Het voorstel
bestaat om dit funds slechts te gebruiken voor maximaal 50 % van het personeel.
Dit toont nogmaals aan hoe ontzettend langzaam sommige veranderingen doorge-
voerd kunnen worden.
De chef van een eenheid heeft ook een budget voor collectieve beloningen ter
beschikking. Hoe de chef dit budget verdeelt over de verschillende afdelingen
bepaalt hij zelf. Dit funds voor collectieve beloning (50 gulden per persoon per
jaar) kan bijvoorbeeld gebruikt worden om samen te gaan eten. voor de sportdag,
voor een kerstpakket...

8. Introductie van universitairen
Er is een verschil tussen fiscalisten en niet-fiscalisten. Niet-fiscalisten
(personeels-mensen, verantwoordelijken voor het financieel beheer) worden
direct op de markt gerecruteerd. Zij krijgen een budget voor hun eigen opleiding,
om hun vak bij te houden. Er is voor hen geen echte opleiding zoals voor het
fiscaal personeel. De introductie en opvang van die personen is slechts matig, zij
moeten dat zelf aanpakken. Men probeert door opleiding ook eigen p-mensen te
vormen, maar dat gaat slechts tot op een bepaaid niveau en dan moet men specia-
listen van buiten (+-30 jaar) aanwerven. Zij worden dan ingeschaald in de
functieclassificatie volgens wat dergelijke functionarissen in de privt verdienen.
Voor fiscalisten zie vorige delen over promotie en opleiding en loopbaanbeleid.

9. Wat doet men met een teveel aan laaggekwalificeerden?
Het probleem van een teveel aan laaggekwalificeerden vormt een grote vrees in
geval van automatisatie, maar is geen groot knelpunt. Iedereen krijgt de kans op
opleiding en coaching. Men moet soms wei concessies doen aan de kwaliteit van
het werk maar het is ook goed dat men die mensen binnenhoudt.

10. Proefprojecten
Men zoekt hoofden van eenheden die het lef hebben om dat te doen. Zij krijgen
de zekerheid dat er goed en zorgvuldig met hen zal omgegaan worden. Er zijn
altijd een aantal extra's voor het personeel voorzien en er is veel begeleiding.
Gedrag verandert men niet door voorschriften maar door van elkaar te zien, en te
leren. Men geeft daarna bekendheid aan het project via de bedrijfskrant en
informatie over waar het rapport kan opgevraagd worden en zo komt de verande-
ring op gang en niet door een verplichting.
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Bij het opstarten van een proefproject botst men soms op bepaalde randvoor-
waarden, op vrijheidsgraden die er niet zijn. Die regels worden dan buiten
werking gesteld voor dat project. Maar als men verder wilt, moet men daar ook
wat aan doen, bijvoorbeeld de regelgeving vereenvoudigen. Het is ook belangrijk
de assertiviteit van de lagere niveaus te bevorderen. Men kiest er dus voor
proefprojecten te doen bij assertieve leidinggevenden en men beloont hen daar

ook voor.
De belastingdienst geeft ook een prijs aan de eenheid die het meest vernieuwend
is geweest. Deze prijs wordt uitgereikt door een onafhankelijke commissie en
daaraan wordt veel ruchtbaarheid gegeven.

4.6.4. CONCLUSIES UIT DE BENCHMARKING

We geven hier onze conclusies van de benchmarking. We behandelen eerst de
inhoudelijke aanbevelingen van de gelijkaardige grote bureaucratische organisa-
ties en de Nederlandse Belastingdienst en daarna de succesfactoren betreffende
het veranderingsproces in de Nederlandse Belastingdienst.

Bespreking benchmarking

De gegevens uit de benchmarking worden zeer interessant gevonden. Tegelijk
ervaart men dat ze te omvangrijk zijn om ze nu diepgaand te verwerken in de
stuurgroep.  In de besprekingen komen zowel de onderzoekers als de ambtenaren
tot het besluit dat systemen en instrumenten uit privt- of andere organisaties niet
zomaar klakkeloos kunnen overgenomen worden in Financien.  Dit is een
duidelijk gedeelde betekenis die nieuwe organisatie-actie mogelijk maakt nl.
enkel wanneer de verschillende organisatie-componenten. congruent bewerkt
wordt via verschillende sporen en met geeigende aan de administratie aangepaste
middelen of systemen kan er effectieve organisatieverandering verhoopt worden.
Het is de bedoeling dat samen met de ambtenaren van de Administratie der
Directe Belastingen de bruikbare systemen worden aangepast en geYntegreerd in
adviezen. Verder zal men bij het uitwerken van toekomstige managementvorming
voor leidinggevenden dit ook kunnen gebruiken.

4.6.4.1. INHOUDELIJKE AANBEVELINGEN

- Overal benadrukt men dat bijsturen en beoordelen doorlopend moet
gebeuren.
Via de cyclus van (1) doelbepaling in dialoog tussen leidinggevende en
medewerker, met omschrijving en liefst kwantificering van gewenst
gedrag, (2) tussentijdse feedback van de chef aan de medewerker en (3)
beoordeling en beloning van prestaties worden verschillende belangrijke
motivationele factoren bewerkt.
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-         De afspraken die gemaakt worden tussen medewerker en chef steunen op
het strategisch plan dat boven in de organisatie gemaakt wordt en opge-
deeld, per domein en niveau, aan de opeenvolgende verantwoordelijkenwordt doorgegeven..

-         Het motiveren ligt vooral in het erkennen van de goede prestaties.

-      De directe chef wordt door dit systeem ook gedwongen om rechtstreeks
met zijn medewerkers open te communiceren over hun sterke en zwakke
prestaties. Samen worden telkens toekomstgerichte nieuwe plannen en
afspraken gemaakt om de doeleinden van de organisatie en de medewer-
kers op elkaar af te stemmen.

-      Voor slechte presteerders heeft men meestal een stringenter afspraken-
systeem ontworpen waarbij ook de personeelsdienst betrokken kan of
moet worden.

-        Er zijn twee soorten loopbanen mogelijk: dan voor de specialisten en dan
voor de managers. Men peilt tijdens het functioneringsgesprek naar deverwachtingen van de medewerker inzake zijn professionele toekomst.
Men maakt gebruik van potentieelbeoordelingen en assessment centers
voor leidinggevenden.

-      Als verioning is er een vaste basis en afhankelijk van de leeftijd en de
prestaties komt er een deel bij.

-         De werkverdeling gebeurt autonoom door de chef over zijn verschillende
medewerkers in overeenstemming met de gemaakte afspraken van de
functieomschrijving.

-        De leidinggevende wordt gestimuleerd te zoeken naar de meest electieve
leiderschapsstijl om de effectiviteit en efficientie van zijn medewerkers te
verhogen. De chef heeft er belang bij de betrokkenheid en motivatie van
zijn medewerker te winnen om de afdelingsdoelen te verwezenlijken en zo
mogelijk te maken dat hijzelf kan scoren en aangepast beloond worden.

Verder worden nog vernoemd:
-         het zorgzaam omspringen met mensen
-       het voorzien van de nodige hulpmiddelen opdat men zijn werk goed zoukunnen doen bijv. informatisering, PC-, fotokopieer- en andere faciliteiten,

een goede huisvesting, de mogelijkheid tot bijscholing enz.
-     opleiding: In het kader van het beoordelingsgesprek is de mogelijkheidvoorzien om de behoefte aan opleiding vast te stellen en te plannen. Zo

beantwoordt de opleiding aan de concrete noden van de medewerker zelf.



139

Het is opvallend dat de hoofdlijnen van de conclusies uit de benchmarking sterk
overeenkomen met de voorstellen gedaan door de medewerkers in de interviews.
We verwijzen hiervoor naar de voorstellen i.v.m. de gewenste toestand uit
hoofdstuk 3.3 §1.

Uit de opvallende gelijkenissen tussen de inhoudelijke conclusies van de bench-
marking en de aanbevelingen en voorstellen van de Belgische belastingambtena-
ren mogen we zeker concluderen dat de remedies en oplossingen voor de proble-
men gekend zijn.
Men slaagt er echter niet in het Belgisch Ministerie van Financien deze gekende
oplossingen via de collectieve besluitvormingssystemen in het systeem te integre-
ren en ze te doen functioneren. In deel 3, hoofdstuk 2 over de bureaucratie wordt
hier dieper op ingegaan.

4.6.4.2. SUCCESFACTOREN VAN HET VERANDERPROCES IN DE
NEDERLANDSE BELASTINGDIENST

-         een heldere visie over het waarom van de reorganisatie;
-         een aanpak die start bij het primaire proces;
-         inrichting van het primaire proces als een leertraject;
-        uitstel van formele vastlegging van werkwijzen en procedures tot wanneer

hierover duidelijkheid ontstaat;
-     beperking van de onzekerheid door condities vooraf helder te formu-

leren;
-         veel begeleiding (extern en intern);
-         een lerende opstelling van de leiding:
-     het goed afwikkelen van het veranderingsproces naar de buitenwereld

(o.a. in de Kamer).

Deze gegevens zijn via benchmarking verzameld van april  1993 tot juli  1993.

Het is de bedoeling dat samen met de ambtenaren van de Administratie der
Directe Belastingen de bruikbare conclusies worden aangepast en geinte-
greerd in de voorlopige adviesfase.

4.7. SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE UITDIEPINGSFASE

De bedoeling van de uitdiepingsfase was dieper ingaan op de problemen en de
adviezen die geYnventariseerd waren in de verkenningsfase vanuit het standpunt
van de medewerkers in de buitendiensten. We wilden meer gegevens verzamelen
om die later, zoveel mogelijk samen met de ambtenaren, te gebruiken om advie-
zen te formuleren waarvan de organisatie zich eigenaar zou voelen.
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Omdat er een herstructureringsplan voorzien is, waarvoor een pilootproject
opgezet is, bespreken we eerst het pilootproject herstructurering Oostende en het
herstructureringsplan. We geven en vragen feedback en bevragen de hierachi-
sche hogeren van de basis. Vervolgens confronteren we het herstructureringsplan
met de probleeminventarisatie van de verkenningsfase. Daarna doen we aan
benchmarking in gelijkaardige grote bureaucratische organisaties en in de
Nederlandse belastingsdienst en trekken daaruit conclusies.

De bedoeling van de oprichting van het belastingcentrum te Oostende is proble-
men met betrekking tot structuren en werkmethoden aan te pakken. Bij evaluatie
komen er naast bevindingen i.v.m. structuren en werkmethoden ook een aantal
andere problemen naar voor.

In het herstructureringsplan wordt de oprichting van beheer- en controlecentra
voorzien.

Uit het geheel van de probleeminventarisatie en de antwoorden van de
Administratie blijkt duidelijk welke aspecten voor verandering vatbaar zijn.
Alhoewel de Administratie der Directe Belastingen over verschillende aspecten
niet autonoom kan beslissen kan zij "ook" op deze viakken toch heel wat verbete-
ren binnen de bestaande beperkingen. Daarnaast zijn er ook probleemgebieden
die volledig onder haar bevoegdheid vallen. Vooral de samenhang tussen alle
organisatievariabelen is nodig om effectieve verbeteringen aan te brengen.

De benchmarking heeft als bedoeling hefbomen uit het personeels- en het
organisatiebeleid ter verbetering van de efficientie en de effectiviteit te bestude-
ren.
We gaan na hoe vergelijkbare grote bureaucratische organisaties problemen
i.v.m. efficientie en effectiviteit aanpakken door middel van hun personeels- en
organisatiebeleid. We gaan na of zij andere systemen gebruiken dan de Admini-
stratie der Directe Belastingen en of zij hierdoor ook betere resultaten behalen. In
de Nederiandse belastingadministratie bestuderen we het personeelsbeleid en het
veranderingsproces.

De conclusie uit de benchmarking omvatten een reeks inhoudelijke en procesma-
tige adviezen (zie hoger, 4.5.4).

Het is de bedoeling dat samen met de ambtenaren van de Administratie der
Directe Belastingen de bruikbare conclusies worden aangepast en geinte
greerd.33

-

33

zie bijlage 7, punt 4. Uitnodigingsbiref ter illustratie.



Hoofdstuk 5. Tussentijdse adviesfase

De methodologie van actie-onderzoek houdt opeenvolgende cycli in van data-
verzameling, feedback naar de clientgroep, data-bespreking en werken met de
clientgroep, actieplanning, actie en evaluatie o.a. door dataverzameling. Advies-
ontwikkeling en actie gebeuren dus samen met de clientgroep in de opeenvolgen-
de cycli in de loop van het onderzoek.
Sommige adviezen zijn meteen germplementeerd. De mate waarin dit (mede? of
enkel?) door dit onderzoek bewerkstelligd is, is onduidelijk. Beleidsverantwoor-
delijken nemen allerlei initiatieven en kunnen daarbij al of niet rekening houden
met onderzoeksgegevens. Men steunt zich bij het nemen van besluiten immers op
meerdere pijlers o.a. op deze onderzoeksgegevens. Gelijktijdig met ons onder-
zoek hebben er ook interne audits plaatsgevonden, zowel in de Administratie der
Directe Belastingen als in die van de BTW. Onze onderzoeksgegevens zijn in
diverse commissies besproken en bekend gemaakt en ook intern verspreid via
netwerking. Daarenboven worden in deze omvangrijke organi6atie vanuit ver-
schillende hoeken adviezen en voorstellen gedaan aan de top.
Voorbeelden van tijdens het onderzoek gerealiseerde veranderingen zijn de
taakverschuiving van inspecteurs A: meer opleidingsgericht en minder controle-
gericht, het meer en directer contact van buitendiensten met het hoofdbestuur,
o.a. via de oprichting van een dienst Bijstand en Interne Controle (BIC op 1-7-
93), automatische selectie van dossiers, enz. ... .

Het beschrijven van een reeks tussentijdse adviezen in dit hoofdstuk is ten dele
een kunstmatige stap in het vioeiend verloop van het actie-onderzoek. Immers het
begin van de studie voor deel III gebeurde terzelfdertijd en beide activiteiten
bevruchtten elkaar. Vandaar dat zowel de verslaggeving van de adviesfase enkel
voor het beschouwend deel, ofwel, enkel erna, een aantal onvolkomenheden
meebrengt, die in de gelijktijdige ontwikkeling in de praktijk niet voorkwamen.
We verkiezen daarom hier een eerste reeks tussentijdse adviezen te behandelen
en een tweede reeks na het derde, meer theoretisch deel. We eerbiedigen op die
manier zoveel mogelijk het organisch verloop van dit actie-onderzoek.
De adviezen van dit hoofdstuk zijn deze die we bij de afsluiting van het eerste
onderzoekscontract op 28.2.94 voorstelden.

We beschrijven hier een 3-tai tussentijdse adviesmomenten nl.: (1) de advies-
verstrekking en -verwerking in de werkgroep die het herstructureringsplan
ontwerpt (september 1993); (2) bespreking met en training van de medewer-
kers van de nieuwe dienst BIC (oktober-november 1993); (3) de advisering
aan de stuurgroep en de top (maart 1994) en eindigen met een samenvatting
van de knelpunten in het functioneren van de Belastingadministratie (4).

We overlopen dit even.



142

(1) De adviesverstrekking en -verwerking in de werkgroep die het herstructure-
ringsplan ontwerpt vindt plaats in september 1993. Al de tot hiertoe verzamelde
kennis wordt gebruikt om, samen met de ambtenaren, adviezen te genereren naar
de organisatietop. Hier wordt  het 7S-en model als referentiekader gebruikt.

(2) Om de communicatie- en sturingsmogelijkheden tussen het hoofdbestuur en
de buitendiensten te verbeteren wordt een nieuwe dienst "Bijstand en Interne
Controle" opgericht. Dit is het gevolg van de interne audit. die de resultaten van
onze interviews bevestigt (en omgekeerd). Met de medewerkers van deze nieuwe
dienst worden besprekingen gevoerd over en training gegeven in de gewenste
communicatieve houding in oktober, november  1993.

(3) Het tweejarig onderzoeksproject eindigt op 28.2.94. Daarom wordt een voor-
lopig samenvatting gemaakt van de adviezen. Hierbij wordt, conform de wensen
van de client, een zo concreet en praktisch mogelijke reeks voorstellen gegeven.
Ze worden voorgesteld aan de stuurgroep en de Secretaris-Generaal op 25 maart
1994. Deze tussentijdse adviezen worden later nog verrijkt en verdiept door
besprekingen en door verdere theoretische studie uit deel 3.

Het weze nogmaals duidelijk dat deze afzonderlijke acties en adviezen gebeuren
tijdens de literatuurstudie waarover gerapporteerd wordt in het beschouwend deel
3. In actie-onderzoek vioeien theoretische studie en praktische adviesontwikke-
ling en actie vloeiend in elkaar over. Ze worden alle gepland en uitgevoerd en
geevalueerd in samenspraak met de stuurgroep, die ook telkens de volgende
onderzoeks- en actiestappen plant.

(4) We eindigen met een overzicht van deel 2 en vatten de voornaamste knel-
punten in het functioneren van de Belastingadministratie samen als overgang
naar deel 3.

5.1. BESPREKING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPLAN MET DE
HERSTRUCTURERINGS(;ROEP MET 7 S-EN MODEL ALS
REFERENTIEKADER

Een belangrijke vraag van de top is: zijn de problemen, gernventariseerd in de
verkenningsfase aangepakt en/of opgelost in het herstructureringsplan? Zijn er
vanuit de benchmarking in Nederland en in de privd-bedrijven of vanuit de litera-
tuur verbeteringen aan te brengen aan dit plan?

In een interne nota die de redenen omschrijft voor de oprichting van de belas-
tingscentra van Oostende en La Louvitre in 1983, staat, dat de autoriteiten beslo-
ten hebben dat een diepgaande reorganisatie van de fiscale sector onvermijdelijk
en noodzakelijk is geworden."Een grotere doeltreffendheid van de fiscale sector
kan enkel nog bereikt worden door een beroep te doen op moderne hulpmiddelen
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en door een herziening van de structuur van de diensten en de werkmethoden. „34

Uit de evaluatie van dat pilootproject blijkt dat - mede door personeelstekorten -
de doelstellingen niet behaald zijn.

Het herstructureringsplan  van  1995 wil rekening houden  met de ervaringen  uit de
pilootprojecten.
Toch hebben wij als onderzoekers bij het bestuderen ervan, in het begin, de idee
dat men opnieuw erg eenzijdig aandacht besteedt aan de structuur en op die
manier een effectievere en efficientere werking wil bekomen. Later, in de loop
van dit onderzoek wordt dit plan aangevuld met andere maatregelen.

Het veranderen van de structuur alleen brengt niet automatisch een beter
functioneren mee. Tevens wordt in de probleeminventarisatie uit de eerste fase
slechts terloops het gehinderd zijn door de structuur als oorzaak van onefficient
werk gemeld door de ambtenaren uit de buitendiensten.

In de gesprekken in de stuurgroep blijkt het heel moeilijk om de beweegredenen
voor deze herstructurering in vraag te stellen. Er is vanaf de rapportering van de
interviewgegevens verwezen naar de herstructurering.  Er zijn vragen besproken.
Een overtuigend empirisch ondersteund bewijs of pleidooi dat dit het beste alter-
natief is uit een reeks bestudeerde verbeteringsvoorstellen wordt echter niet
gegeven. De voorstellen zijn gegroeid uit werkgroepen binnen de Administratie
der Directe Belastingen. De BTW-administratie heeft slechts in een later stadium
geparticipeerd.  Men is overtuigd dat dit de goede weg is en deze plannen zijn al
ver gevorderd. We verkiezen daarom een bijdrage te leveren om deze plannen zo
sterk mogelijk te maken. We handelen daarmee in overeenstemming met ons con-
structionistisch uitgangspunt dat een gedeelde betekenis in een groep werkelijk-
heid is voor deze groep.

Het veranderen van de structuur van de belastingen kan eventueel een goed aan-
grijpingspunt zijn om de belastinginning effectiever en efficiiinter te laten verlo-
pen op voorwaarde dat ook andere belangrijke organisatievariabelen betrokken
worden in dat veranderingsproces.
Effectieve organisatieverandering is niet alleen een zaak van structuurverandering
maar van de relatie tussen verschillende organisatieonderdelen.
Opdat een beleid zijn doelstellingen zou waarmaken, moeten alle elementen van
dat beleid op elkaar en op de omgeving afgestemd zijn. De idee van samenhang,
van "fit" van diverse organisatiecomponenten is wellicht 66n van de belangrijkste

34 Ministerie van FinancEn, Administratie der Directe Belastingen, Inteme nota: brief
van 04.12.92 betreffende de belastingcentra, bijlage 1 uittesten van reorganisatie-
maatregelen voor de taxatiediensten.
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begrippen in de modeme organisatieliteratuur. Het is ook de basisidee van de
systeemleer die stelt dat elk verschijnsel bernvloed wordt door een hele reeks van
onderling beinvioedende factoren.

We zoeken een hanteerbaar raamwerk om samen met de ambtenaren die het
herstructureringsplan voorbereiden dit idee van gelijktijdige verandering in
verschillende organisatiecomponenten in de belastingadministratie uit te werken.

Er worden verschillende organisatiemodellen uit de literatuur bestudeerd o.m. het
klaver-6-model van Kouwenhoven (1990,38), het ondernemingsmodel van
Weggeman (1988, 16), het vlindermodel van Corthouts (1991, 22). We kiezen
voor het 7 S kader van Peters en Waterman (1991, 562-574) dat ook door
McKinsey gebruikt wordt. Het 7 S-en model gaat er van uit dat er 7 aspecten
kunnen onderscheiden worden in een organisatie, die alle beginnen met de letter
S nl. Structuur, Strategie, Systemen, Stijl, Sleutelvaardigheden, Staf en Signifi-
cante waarden. De effectiviteit van de organisatie hangt af van de interactie van
deze factoren. Men kan geen significante verbetering aanbrengen in dan factor
zonder de andere factoren mee te betrekken. Elk van deze 7 factoren kan de
drijvende kracht zijn, maar steeds moeten de 6 andere mee-veranderen om een
effectieve organisatieomslag te realiseren. Het gaat niet om oorzaak-gevolg
relaties maar om een vervlechting van verschillende organisatiecomponenten die
allemaal aangrijpingspunt kunnen zijn voor verandering.

We kiezen voor het 7 S-kader omdat dit theoretische degelijkheid aan praktische
hanteerbaarheid paart. We zien het gebruik van dit kader als de meest geschikte
methode, om zowel bij de concipierende ambtenaren. als in de tekst van het
herstructureringsplan, deze idee van gelijktijdige verandering in verschillende
organisatiecomponenten te laten ingang vinden.

We maken een voorlopige ontwerptekst (een sneuveltekst) over het 7 S-model.
waarbij we kort elke S omschrijven en vervolgens alle informatie die we reeds ter
beschikking hadden over het herstructureringsplan per S ordenen. Daarna formu-
leren we een aantal vragen, bemerkingen, tekortkomingen of bedenkingen.

Deze tekst wordt voorgelegd in de stuurgroepvergadering van 16 juni 1993.
Daarbij wordt voorgesteld deze bemerkingen met de ontwerpers van het her-
structureringsplan verder te bespreken en aan te vullen. Het herstructureringsplan
is ontworpen door een ad hoc werkgroep, bestaande uit ambtenaren van de ver-
schillende hierarchische niveau's namelijk van het hoofdbestuur, het gewestelijk
niveau en de buitendiensten en uit de beide taalgroepen.

Dit voorstel wordt aangenomen en zo wordt met een zestal ambtenaren van deze
werkgroep een driedaagse workshop  (7,   14  en 21 september 1993) opgezet.  Na
een introductie van het 7 S-en model wordt per S gemventariseerd wat hiervan
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reeds in het herstructureringsplan is uitgewerkt, welk de gewenste toestand is per
S en welke aanvullingen daarbij nodig zijn.

Bespreking in 7-S-workshop-start

Er wordt gestan met de bespreking van opzet en bedoeling van de driedaagse.
met kennismaking en bespreking van de bekommernissen en verwachtingen van
de deelnemers.
Alzo wordt duidelijk een gezamelijke opdracht voor deze driedaagse gecreeerd
namelijk: elk vanuit zijn eigen achtergrond en vanuit dit organisatiemodel kijken
naar al hetgeen beschikbaar is over het herstructureringsplan en dat proberen te
vervolledigen, aan te vullen of te veranderen opdat het meer congruent en effec-
tief zou zijn.
Er is vanuit elke deelnemer duidelijk de bereidheid aanwezig om met hetgeen hij
weet en kan. mee te werken in deze workshop, alhoewel niemand echt precies
ziet welk resultaat verwacht kan worden. De ambtenaren verstaan wel de alge-
mene idee van noodzakelijke congruentie maar zien niet echt concreet hoe het
werken met dat 7S-en kader daartoe kan bijdragen. De onderzoekers voelen zich
zeker over het 7 S-en hulpmiddel en de aanbevelingen en input die ze kunnen
doen vanuit de benchmarking maar zien niet zo concreet hoe deze aanbevelingen
vanuit andere organisaties adequaat kunnen gerntegreerd worden in deze concrete
overheidsdienst in dit herstructureringsplan.
Daarna wordt het 7 S-en model mondeling toegelicht door de onderzoekers. De
eerste dag wordt gestart met de uitwerking van de strategie, de significante
waarden en de relatie tussen strategie en significante waarden. De tweede dag
komen de andere S-en aan bod. De conclusies en de nuttige gegevens uit de
benchmarking worden per S door de onderzoekers ingebracht als die S aan de
orde is. Na de tweede dag wordt een voorlopig verslag opgesteld dat de derde dag
aangevuld en verbeterd wordt. De ganse derde dag wordt besteed aan de afstem-
ming tussen elke S of elk organisatie-aspect met de andere S-en of organisatie-
aspecten. Elke deelnemer identificeert zich met 66n S en toetst vanuit dat stand-
punt de ondersteuning en gelijkgerichtheid van elke andere S. In de workshop
wordt er diepgaand geluisterd, vergeleken en geanalyseerd. Door het werken met
dit model en gegevens uit de benchmarking, wordt de aandacht gericht op heel
wat mogelijkheden ter aanvulling. concretisering en verbetering.

Het geheel resulteert in een interne nom die overhandigd en besproken wordt in
de stuurgroep en die in het Ministerie van Financien gebruikt wordt in verdere
besprekingen van de herstructurering ook naar het politiek topniveau in februari-
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)35

5.1.1. ONTWERPTEKST 7-S

Hiema volgt de eerste ontwerptekst, voorgesteld als een aan te vullen en te veran-
deren eerste sneuvelnota, waarin elk van de 7 organisatie-elementen beschreven
wordt. Hij wordt gevolgd door de eindnota in zijn originele vorm, het resultaat

van de drie-daagse workshop.

Struktuur

Strategic Systemen

-  ill'  Igheden

Staf                              StulEl I 1-Ii   -
 ignificante-

 5« 

Figuur 5.1: 7S-en model van Waterman en Peters (1991, 566).

35 LUC-RUCA-Studie: Het 73-en model. Bijlage B bij:Voorstellen voor integratie
van de taxatiediensten van de Directe Belastingen en de BTW. De herstructurering
van de Algemene Administratie van de Belastingen.  Min. v. Fin., Hoofdbestuur
DB & B.T.W., DG 94 0218. DOC-18/2/94.
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5.1.1.1. STRATEGIE

Hiermee worden vooreerst de voorgenomen acties van het management bedoeld.
Welke doelen heeft men gesteld en hoe denkt men die te bereiken? Vervolgens
behoort tot de strategie het actieplan. Hoe denkt men het doel te bereiken? Welke
etappes, welke stappen voorziet men om daar te geraken?

5.1.1.2. STRUCTUUR

Dit aspect betreft de inrichting van de organisatie: taakverdeling, co6rdinatie,
hierarchie, informatievoorziening, lijn- en staffuncties. Structuur verwijst naar
het formele organogram.

5.1.1.3.  SYSTEMEN

Hieronder worden alle fonnele en informele procedures, regelingen en afspraken
binnen de organisatie begrepen. Het gaat o.m. over systemen gericht op het
verspreiden van informatie, het nemen van beslissingen, het beheersen en sturen
van personeelszaken, het behandelen van klachten, Tevens vallen de planning en
prioriteitsstelling, de kenmerken van vergaderingen, de beoordelingssystemen en
de promotielijnen onder systemen.

5.1.1  A.  STAF

Dit aspect betreft de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel. Hoeveel men-
sen heeft men in dienst? Van welke leeftijd? Met welke professionele achter-
grond, vorming en opleiding? Met een vaste, een tijdelijke of een andere aanstel-
ling? Het betreft hier zowel de harde kant, nl. vakkennis, beloning, opleiding,
beoordeling en selectie. als de zachte kant, nl. moreel, motivatie en gedrag.

5.1.1.5. SLEUTELVAARDIGHEDEN

Hieronder vallen alle kennis- en kunde- en houdingsaspecten die noodzakelijk
zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht.

5.1.1.6. STIJL

De stijl komt tot uiting in het gedrag van management en medewerkers. Het is de
manier van (samen) werken die kenmerkend is voor de organisatie en die zich uit
in kleine en grote dingen. Voorbeelden zijn: vanuit regels en procedures denken
of meer klantgericht denken; mogelijkheden snel aanpakken van of eerst alle
risico's bestuderen; duur. goed verzorgd meubilair of een sobere inrichting;
mensen overal bij betrekken of hierarchisch denken en beslissen.
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5.1.1.7. SIGNIFICANTE WAARDEN

Dit zijn de waarden die door iedereen in de organisatie gedeeld worden. Het gaatom de filosofie van het bedrijf, de onderliggende drijvende krachten. Wat wil de
organisatie ? Waar staat de organisatie voor?

Bij deze ontwerptekst over de 7S-en werd beschikbare informatie over het hers-
tructureringsplan per S overgenomen en wei'den vet'volgens een aantal vragen
geD)rniuleerd. in de driedaagse workshop met de ambtenaren die het herstructu-
reringsplan voorbereiden werd per S bestudeerd welk de gewenste toestand is en
welke aanvullingen mogelijk zijn. Herhaaldelijk werden voorstellen uit de bench-
marking doo, de onderzoekers ingebtacht en na bespreking met de ambtenaren
in een aangepaste en bruikbare vorm gegoten.

Bespreking in 7-S-workshop-vervolg

Als onderzoeker ervaar   ik dit 'samen ontwerpen' van aanvullingen   voor   het
herstructureringsplan als een van de topervaringen van co-constructie in dit actie-
onderzoek. Ik ervaar de workshop-leden als vertrouwensmensen van de verschil-
lende niveau's van de organisatie. Ik ervaar deze ambtenaren als goed gernfor-
meerde, open personen, die met grote loyaliteit t.o. v. hun organisatie hun energie,
capaciteiten en tijd willen inzetten om samen met de onderzoekers de kwaliteit en
de congruentie van het herstructureringsplan voor de toekomst te optimaliseren.
Het gevoel van co-creatie van de nieuwe gewenste organisatie is levendig aanwe-
zig. Dit is duidelijk een inhoudelijk nieuw kader voor de ambtenaren, dat toege-
past wordt op hun gekende organisatie met duidelijke bedoeling tot een nieuwe
co-creatie te komen, nl. tot inzien van mogelijkheden tot verbeteren van het
herstructureringsplan. Het communicatie- en vergaderproces wordt begeleid door
de onderzoeker. De kwaliteit van de dialoogsituatie is hoog. Er wordt zeer open
en direct gesproken, men durft hardop denken ook over onzekere dingen. In dit
proces worden soms nieuwe dingen gevonden, die dan getoetst worden op hun
congruentie met het uitgangspunt (of de praktijk of de theorie of...). Er is dus echt
sprake van zoeken naar valide kennis, van directheid, wederzijdsheid en open
staan voor elkaar, van het toetsen, sorns tegenspreken van wat gezegd werd.
Alhoewel men zeer kritisch is t.o.v. wat ingebracht wordt vanuit 'de privt' gaat
men hier zeer open op in. Men zoekt gezamelijk wat de essentie van het voorstel,
systeem of middel is, waardoor precies het niet compatibel is met de eigen
organisatie, hoe de essentie kan behouden blijven en in een andere vorm gegoten
worden om congruent met de andere S-en van de overheidsdienst toch het gewen-
ste effect te sorteren.
De kenmerken van deze dialoogsituatie zijn diegene die Argyris beschrijft als
model-2 gedrag. Model-2- of tweezijdig gedrag is gekenmerkt door: tweezijdigedoelbepaling; wederzijds toetsen van informatie en beweringen; falsifieerbare
beweringen maken en ook gevoelens belangriik vinden. De onderliggende waar-
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den die hier nagestreefd worden zijn: interne betrokkenheid en keuze en dat
valide informatie steeds kan en zal doorgegeven worden. De gevolgen voor
groepen en organisaties zijn: minimale defensieve reacties van anderen; openheid
voor informatie en groeiend vertrouwen en voorstellen en ideeen zijn toetsbaar en
tegenspreekbaar (Argyris, 1990, 104, zie deel 3, hoofdstuk 5.1.3).
Ook de deelnemers drukten tijdens koffiepauzes en evaluaties hun tevredenheid
uit over zo 'echt kunnen samenwerken en diep doordenken om iets goeds te
maken';"echt rekening houden met 'wat' gezegd wordt, en niet met 'wie' iets
zegt en daar echt op voortgaan' en 'sarnen nadenken en nieuwe dingen die van
buiten komen bijslijpen of soms echt veranderen zo dat het goede dat erin zit
blijft. en het toch echt past in onze administratie'.

Het geheel resulteert in een interne nom die overhandigd en besproken wordt
in de stuurgroep van 27.9.93 en die in het Ministerie van FinanciEn gebruikt
wordt in verdere besprekingen van de herstructurering ook naar het politiek
topniveau.

We verkiezen volgende nota die het resultaat is van de driedaagse workshop
hierna in zijn originele vorm op te nemen. 36

5.1.2. INTERNE 7-S-en EINDNOTA

"Het model wordt bekeken op het niveau van de beheerscentra (B.C.'s) en de
controlecentra (C.C.'s). De structuur of het organisatieniveau dat hierboven komt
is nog niet volledig bekend. Bekommernissen die leven t.a.v. deze bovenliggende
structuur worden besproken in de mate dat ze aan bod komen.

5.1.2.1. STRATEGIE

Doel van het ministerie : soepel, eerlijk en reclit\,aardig vestigen van de belastin-
gen. Correcte en mensgerichte'7 omgang met de belastingplichtigen.

36 LUC-RUCA-Studie: Het 7S-en model. Bijlage  B   bij: Voorstellen   voor  integratie
van de taxatiediensten van de Directe Belastingen en de BTW. De herstructurering
van de Algemene Administratie van de Belastingen.  Min. v. Fin., Hoofdbestuur
DB & B.T.W., DG 94 0218. DOC-18/2/94.

37 Men is van mening dat de term "klantgerichtheid" niet geschikt is voor het contro-
leren, het grootste deel van het werk. Is klantgerichtheid daarenboven gewenst,
wanneer de klant vooral wenst belastingen te ontduiken ?  De term "mensgericht-
heid" lijkt meer aangepast.
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Strategische opties van het herstructureringsplan:
uitsplitsing van taken: materiele werkzaamheden en summiere verificatie
enerzijds en grondige verificatie anderzijds;

. rationalisering om efficient te werken (en centralisatie van de controle centra.);

. vereenvoudiging van de werkmethoden gepaard gaand met een bruikbare en
nuttige automatisering;

. polyvalentie waarbij Directe Belastingen samen gaat met BTW. In het begin
zal het polyvalentie van de dienst zijn en op termijn zal de polyvalentie van de
taxatieambtenaar nagestreefd worden38;

. efficient personeelsmanagement: maximale ontplooirng en benutting van de
personeelsleden.

Het actieplan, het "hoe" moet nog verder uitgewerkt worden. Effectieve, tijdige
en overtuigende informatieverstrekking aan het personeel is nodig om voldoende
steun en medewerking te verkrijgen. Dit kan o.m. door conferenties per gewes-
telijke directie (t.e.m. hoofdcontroleur). De herstructurering zou met een goede
timing en "met stijl" moeten uitgevoerd worden. Ook de huisvesting moet tijdig
inorde zijn.

Dit zijn o.m. enkele van de voorwaarden waaraan de herstructureringsoperatie
moet voldoen opdat deze succesvol en verteerbaar voor medewerkers zou verlo-
pen en niet als een vreemd, dwingend en zinloos produkt zou overkomen.

5.1.2.2. SIGNIFICANTE WAARDEN

De significante waarden die werden opgesomd door de herstructureringsgroep
zijn geordend volgens het management credo van het Ministerie van Financien.
Dit omdat de groep bevestigt dat ze het managementcredo onderschrijft en dat
alles wat zij aangehaald heeft ook daar in voorkomt.

Korpsgeest en interne relaties
teamwork, samenwerkingsgeest, respect, motiveren door waardering

Mensgerichtheid intern en extern
mensgerichtheid o.a. door gevoel van rechtszekerheid te verschaffen;
gelijke behandeling van de belastingplichtigen;
nastreven van beroepsvoldoening;
gepast motiveren door opvolgen en raadgeven :
interne communicatie;

38 In september 1995 is men onder druk terug gekomen op dit uitgangspunt van
polyvalente ambtenaren en blijft de polyvalentie beperkt tot de polyvalentie van de
dienst.
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Doelstellingen en resultaten
op peil houden van de huidige kennis en ontwikkeling stimuleren;
kwaliteitslabel en zelfstandigheid, initiatief nemen;
juiste toepassing van de wetgeving;
gericht zijn op doeistellingen en resultaten;
kwaliteit is ook een resultaat;

Confrontatie strategie - significante waarden
. Grote eenheden leiden tot anonimiteit en niet tot korpsgeest; Dit zal voorna-

melijk een probleem vormen in de controlecentra waar iedereen regelmatig ter
plaatse gaat;

. Indien de relatie tussen controlecentra en de beheerscentra 66n is van onderge-
schiktheid dan loopt dit niet samen met de korpsgeest en de interne
klantgerichtheid;
Men moet er voor oppassen van de beheerscentra geen "oude centrale taxatie-
kantoren" te maken. De beheerscentra zouden wel eerst bezet worden met
personeel zodanig dat zij niet de wervingsreserve worden voor de controlecen-
tra;

. De integratie van de Directe Belastingen met de BTW zal een probleem vor-
men voor de korpsgeest. Mogelijke oplossingen: de taak van de leidinggevende
en ondersteuning.

Korpsgeest is dus iets dat doelbewust zal dienen nagestreefd te worden en mag
niet gezien worden als iets dat automatisch zal gerealiseerd worden. Mogelijkhe-
den om de korpsgeest te bevorderen zijn o.a.:

gezamelijke huisvesting
beroepservaringen uitwisselen o.a. door het inrichten van vormingsda-
gen;

inrichten van sociale activiteiten.

5.1.2.3. STIJL

-  Een mensgerichte stijl zowel t.o.v. de belastingplichtigen als intern. Dit laatste
door soepele omgang tussen de verschillende hittrarchische lagen en openen
ondersteunende communicatie. Dit staat in tegenstelling tot geheimdoenerij en
hierarchische verhoudingen.

- Stijl-kenmerken zijn: verzorgd, correct, sober, functioneel, professioneel
d.w.z. met kennis van zaken optredend en zo rechtszekerheid garanderen, rnet
mogelijkheden voor eigen initiatief, kwaliteit nastrevend en met inachtname
van het beroepsgeheim.

-   De chef heeft een belangrijke rol inzake stijl: hij geeft aanbevelingen aan zijn
medewerkers, legt geen dingen op maar motiveert zijn medewerkers terzake.

-  De basiswaarden achter deze stijl zijn: respect voor de burger en elkaar en
bevorderen van productiviteit.
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- Door minder hierarchische niveaus in de nieuwe structuur kunnen vragen
sneller en directer beantwoord worden.

-  Deze stijlkenmerken komen overal en bij iedereen van onder tot boven naar
voor: in de briefwisseling, de telefoon, de ontvangst van de belastingplichti-
gen, in het onthaal van nieuwe personeelsleden, in de gebouwen en de uitrus-
ting, in de relaties met zusteradministraties, tussen hoofdbestuur en mede-
werker, medewerkers onderling, chef en ondergeschikten, toezichtambtenaren
enz...

5.1.2.4. SLEUTELVAARDIGHEDEN

-   De typische ervaringskennis gebaseerd op
. algemene ontwikkeling, het volgen van de ontwikkelingen in de samenleving
. inzicht in het werk: kennis van beroepen
. kennis van taxatie en verificatiesystemen en wetgeving
. speurzin
. en praktische ervaring.

- Een zekere specialisatie (kennis van een specifiek belastingonderdeel) met
behoud van polyvalentie (algemene kennis van de andere belastingsonder-
delen).

- Speurzin nodig in beheerscentra maar vooral in het controlecentrum.
- Kunnen motiveren en uitleggen van beslissingen intern en extern o.a. van

rechtzettingen naar belastingplichtigen.
- Voor leidinggevende komt daarbij: bijstand en ondersteuning van deze

sleutelvaardigheden bij hun ondergeschikten.

5.1.2.5. SYSTEMEN

Het onderbrengen in verschillende systemen is voor discussie vatbaar. Deze
indeling dient slechts ter ordening.

- Duidelijke bevoegdheidsafbakening en -doorstroming tussen BTW en Directe
Belastingen en nieuwe systemen voor samenwerking met BTW. Dit is nodig
gezien beheerscentra niet gemengd en de controlecentra wel gemengd zijn
d.w.z. BTW en Directe Belastingen omvattend.

Werksystemen
- Selectiesysteem van dossiers voor grondige verificatie : een duidelijk, om-

schreven geautomatiseerd prdselectiesysteem voor dossiers voor grondige
verificatie met ruimte voor eigen initiatief.

-   Systeem voor analyse van de resultaten
-  Een werkplan (= wat van ieder verwacht wordt) globaal en per dienst met

mogelijkheid tot periodieke bijstelling in functie van beschikbaarheid van
personeelsleden.

-   Het streven naar kwaliteit dient overal ingebouwd te worden.
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- Toezicht op kwaliteit, steekproefsgewijs, ondersteunend, niet sanctionerend
met als doel leren uit ervaring.

- Tijdige en duidelijke informatieverstrekking over richtlijnen (niet-achteraan
hollen) en middelen ter beschikking stellen om de richtlijnen toe te passen

-   Systeem om de "van ambtswege's" op te volgen.

Opleidings- en vormingssysteem
-   In de examens een praktijkdeel voorzien.
-  Het hoofdbestuur verstrekt enerzijds de basisopleiding en anderzijds voortdu-

rende bijscholing ter ondersteuning van de verschillende terreinen van de
sleutelvaardigheden nl. de algemene ontwikkeling en actualiteit, het inzicht in
beroepen, specialistische kennis en ervaringsuitwisseling.

- Permanente bijscholing van alle niveaus.
-   Bijscholing op dienst zelf - circulaires bespreken en ervaringsuitwisseling, ook

tussen beheerscentra en controlecentra.
-   Systeem om opleiding op dienst te bevorderen door een "staat andere diensten"

voor de opleider met een rubriek opleiding - en daarin de naam van de opgelei-
de en de behaalde supplementen onder deze begeleiding te vermelden.

- Mensen gericht aansporen zich in privd-tijd te vormen (kredieturen) en die k-
ennis achteraf benutten.

-  Vorming in andere belastingsonderdelen o.a. met het oog op vereiste BTW
kennis en vice versa o.a. door stages (langer dan 1 maand) en in geschikte
periodes (sept.- april).

- Een mobiel systeem van ervaren ambtenaren die technische vorming en bij-
stand verlenen.

- Gerichte verificatie met twee pesonen als opleidingssysteem en hierdoor
eveneens vermindering van het gevaar gecompromitteerd te geraken.

-  Rotatiesysteem voor lesgevers: tijdelijke periode van lesgeven voor praktijk-
mensen of deeltijds lesgeven en werken.

- Aangepaste managementsopleiding in functie van de gewenste wijze van
leiding geven.

Recruterings- en loopbaansysteem
-   . Algemeen: het examensysteem voor de verschillende graden.

. Voor bepaalde functies : op profiel.
- Gewenst profiel van chef op de verschillende niveau's op papier zetten.
-   Onthaal en introductie voor nieuwe personeelsleden.
-   Systeem voor keuzemogelijkheden voor personeelsleden voorzien om te kiezen

tussen beheerscentra of controlecentra of geschillen, en tegelijk toch beetje een
mobiliteit voorzien tussen die drie.

- Een goed doorstromingssysteem tussen de verschillende niveaus voorzien,
ondersteund door goede opleidingssystemen.

- Doorgroeimogelijkheden binnen hetzelfde centrum voorzien (geen automa-
tische mutaties bij promotie indien mogelijk).
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-   Aan de voorbereiding voor loopbaanexamens vanaf verificateur een praktische
stage in een controlecentra koppelen.

-   Beoordeling via het signalement meer gewicht geven en ook durven zeggen dat
iemand niet geschikt is t.o.v. een bepaald profiel.

-  Voor tewerkstelling in het controlecentra een aangepaste selectieproef voor-
zien.

-   Systemen om de juiste man op de juiste plaats te plaatsen.
-  Zoeken naar menswaardig werk voor mensen die ( tijdelijk? ) niet bekwaam

zijn hun functie uit te oefenen.

Personeelsbeheerssysteem
-  Systeem voor verdeling van het personeel over de diensten door het hoofd-

bestuur met raadpleging van de buitendiensten en analyse door dienst Bijstand
en Interne Controle.

-   Goed systeem voor personeelsbeheer met I x per jaar een personeelsbeweging
met kleine bijsturing door gewestelijke directeur.

- Verzekering van de dienst door opvang van afwezigheden door allerlei
verlofsystemen

Begeleiding bij verandering
-   Bijstand en tijdige begeleiding bij veranderingen van systemen.- Tijdige informatieverstrekking aan ondergeschikten en leidinggevenden van

betrokkenen.

Intern communicatiesysteem
- Systemen voor ervaringsuitwisseling tussen hoofdbestuur en buitendiensten

o.a. door
. bijwonen door hoofdbestuur van praktische seminaries,
. hoofdbestuur raadpleegt mensen van de buitendiensten.

Extern communicatiesysteem
- Formulieren, telefoon, briefwisseling, gegevensuitwisseling via PC enz. met

Stijl.

Ondersteunend systeem
- Tijdig beschikbare en recente fiscale databank met wetteksten, arresten en

circulaires, beschikbaar op personal computer voor iedereen.
- Georienteerde opsporingen door taxateur en/of cel opsporingen in controle-

centra tijdens belastbaar tijdperk. Een opsporingscel in beheerscentra en con-
trolecentra.

- Belcotax. Informaticatoepassing waardoor de automatische inkohiering zonder
aangifte mogelijk wordt voor bepaalde kategorieen belastingplichtigen.- Vernieuwd systeem van economaat voor uitrusting en onderhoud van de ge-
bouwen met beperkt budget per dienstgebouw voor bepaalde kleine herstel-
lingen met verantwoording achteraf.
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Elk van de bovenbeschreven systemen en eventueel nog andere systemen dienen
concreet uitgewerkt te worden. Hierbij enkele ondersteunende vragen bij wijze
van voorbeeld.

1. Hoe moet dat toezichtssysteem op kwaliteit zijn? Hoe definieert u kwaliteit en
hoe zou u dit meten? Hoe zorgt u ervoor dat toezicht op kwaliteit als onder-
steunend en helpend wordt ervaren?

3. Hoe moet een systeem van tijdige duidelijke informatieverstrekking zijn?
4. Hoe moet een werkplan eruit zien ?
5. Hoe mensen van de buitendiensten motiveren (belonen?) om hun kennis ten

dienste te stellen van het hoofdbestuur bij het uitwerken van systemen, regels
en procedures?

6. Hoe zorgen dat personeelsleden in het beheerscentra en controlecentra. vol-
doende en gevarieerde ervaring opdoen om meer kennis en ervaring te verwer-
ven en door te groeien?

7. Door wie en met welke planning wordt die bevoegdheidsafbakening en -
doorstroming tussen BTW en direkte belastingen bepaald. Eventueel aan
welke instantie moet deze vraag gesteld worden?

5.1.2.6. STRUCTUUR

zie deel 2, hoofdstuk 4.3.

5.1.2.7.  STAF

-  Een evenwichtige verdeling van functies tussen BTW + Direct Belastingen op
elk niveau van de hierarchie, nationaal dn regionaal.

-  Hoofd van controlecentrum en twee hulp-leidinggevenden en iemand voor de
coOrdinatie en leiding van de beheerscentra. Een deel van deze 4 personen is
afkomstig van de BTW zodat de top van het controlecentrum als ploeg polyva-
lent is.( Dit is een oplossing voor het tijdelijk probleem van oudere ambtenaren
die nu (nog) niet polyvalent zijn.)

-  Het hoofd van het beheerscentrum moet op gelijk niveau kunnen spreken met
het controlecentrum, en moet verantwoordelijkheid nemen en daarvoor
gewaardeerd en beloond worden. Het moet een aantrekkelijke functie zijn om
er te blijven. Als dit niveau hoofdcontroleur wordt - gaan die steeds naar het
controlecentrum om promotie te maken.

- Voor bijstand en interne controle (BIC): een tussenliggende struktuur met
auditeur-generaals, van het hoofdbestuur en geselecteerden van de buitendien-
sten, met uitbreiding  tot  rang   13  voor de buitendiensten. Deze mensen moeten
van BTW en Directe Belastingen komen en gemeenschappelijk bevoegd zijn
voor Directe Belastingen en BTW en ernstig op profiel geselecteerd zijn.

-  Responsabilisering van de toezicht-ambtenaar - het probleem van toezicht op
het toezicht.

-    Een beperkt aantal specialisten voorzien - bv. informatici en juristen.
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- Binnen niveau 1 en 2 meer bevorderingsmogelijkheden voorzien.
- Eventueel een mobiele reserve voorzien, gehecht aan het hoofdbestuur, omtijdelijke open plaatsen op te vullen.
- Aanwerving enkel met duidelijk statuut - mensen met nep-statuten zijn niet

gemotiveerd. Enkel contractuelen aannemen - indien nodig - en dan voor 3 jaar
en ze in die tijd goed opleiden en statutair laten worden.

- Specifiek profiel voor medewerkers
in beheerscentra. - mensen die graag en goed schriftelijk contact hebben met

belastingplichtigen;
in controlecentra - mensen die graag ter plekke gaan en goed hun bestissin-

gen kunnen motiveren en uitleggen aan belastingplich-
tigen.

- Verwachte motivationele elementen in de nieuwe structuur voor:
de controlecentra -    meer autonomie en responsabilisering door nieuwe

stijl
-     er moet alleen grondig gecontroleerd worden. Men

is bevrijd van veel materiele beslommeringen en
kan zijn beroep echt goed doen.

de beheerscentra -     men kan het werk goed organiseren en puinhopen
vermijden omdat men zich niet moet bezig houden
met grondige verificaties.

voor beide centra - duidelijk omschreven taken;
- voldoende personeel in elke dienst met de nodige

kwalificatie
- nieuwe stijl: mogelijkheid om te kunnen zeggen

wat niet gaat, een directere stijl: minder hierarchie
en meer mogelijkheden tot goed presteren en
bevorderen i.p.v. de middelmaat

- Specifieke kenmerken gewenst voor leidinggevenden voor:
Beheerscentra: - organisatietalent primeert

- goede omgang met niet-specialisten
Controlecentra: - hoge technische vaardigheden

- meer individueel-gerichte leiding
- moet goed kunnen delegeren en toch opvolgen."

Conclusie
Tot hier het verslag van de driedaagse workshop met de ambtenaren die het
herstructureringsplan hebben voorbereid. We hebben dit verslag in zijn oor-
spronkelijke vorm behouden. Bij de bespreking met de Minister van Financien ende politieke top in februari-maart 1994 wordt dit verslag ook in deze vorm opge-
nomen als bijlage B.1. Studie LUC-RUCA: het '7S-en model". De bedoeling isdat deze nom mede als dan van de basisdocumenten kan dienen voor de taakgroe-
pen die later deze aspecten verder zullen uitwerken.
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5.2.  BESPREKING MET EN TRAINING VAN DE MEDEWERKERS
VAN DE NIEUWE DIENST BIC

Om de communicatie- en sturingsmogelijkheden tussen het hoofdbestuur en de
buitendiensten te verbeteren wordt een nieuwe dienst "Bijstand en Interne Con-
trole" opgericht door de Instructie van 1 juli 1993.  Dit is het gevolg van een
interne audit, die de resultaten van onze interviews bevestigt (en omgekeerd).
'Met het oog op een dynamischer management, wordt de algemene inspectie van
de buitendiensten vervangen  door een dienst voor Bijstand en Interne Controle'
(BIC). De ambitieuse doelstellingen zijn: het verlenen van bijstand aan de plaat-
selijke toezichtsambtenaren en dienstchefs, het verbeteren van de produktiviteit,
de kwaliteit van de dienstverlening, de tevredenheid van het personeel en de
interne en externe communicatie. Het betreft een totaal onafhankelijk optredende
dienst die rechtstreeks afhangt van het hoofdbestuur en geleid wordt door een
college van rondreizende Auditeurs-generaal.
De voornaamste opdrachten zijn: de technische begeleiding, raadgeving en onder-
steuning van de plaatselijke toezichtsambtenaren en dienstchefs. de controle op
het goed functioneren van het plaatselijk toezicht, de controle op het rendement
en op de kwaliteit van de uitvoering met nadruk op de verbetering van de com-
municatie en de wisselwerking tussen hoofdbestuur en buitendiensten en het
onmiddellijk optreden ingeval van ongeoorloofde praktijken. Deze dienst krijgt
dus o.a. de expliciete opdracht eventuele moeilijkheden en anomalieen, die aan
het licht komen bij de toepassing van sommige richtlijnen, op te sporen en zo
spoedig mogelijk bij te sturen'. (Dir V/6, Nr Co.80/63.839).
Deze combinatie van bijstand en controle, van ondersteuning en normbewaking is
nieuw en ongewoon in de administratie. Het vereist een andere dan een enkel
controlerende houding.

In de voorafgaandelijke besprekingen in de stuurgroep, was al herhaaldelijk het
verschil tussen een nieuwe structuur of systeem op papier ontwerpen en het
verwachte nieuw gedrag van medewerkers in die nieuwe structuur besproken. Het
verwacht, nieuw gedrag ontstaat niet zomaar, als gevolg van de nieuwe structuur.
Mensen moeten de zin en het voordeel van dat nieuwe gedrag inzien en de plaats
ervan in het geheel zien dn dat ook willen. Daartoe moeten ze gel'nformeerd,
uitgenodigd, begeleid en gevormd worden, zeker bij de start. Het gewenst, nieuw
gedrag moet daarenboven ondersteund en belonend gemaakt worden in de andere
organisatiecomponenten, de andere S-en. Hierover ontstaat een gedeelde beteke-
nis en de aanvaarde uitnodiging om tot actie over te gaan.
In de stuurgroep wordt afgesproken een besprekings- en trainingssessie te organi-
seren over de gewenste stimulerende en ondersteunende communicatieve houding
met en voor de leden van de BIC. Of deze dienst zijn ambitieuze doelstellingen
kan waarmaken. hangt grotendeels af van de wijze waarop de medewerkers hun
functie invullen.
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Ter voorbereiding woon ik eerst twee gewone vergaderingen van de BIC bij op
28.9.1993 en 13.10.1993 met de bespreking en training als laatste agendapunt.
De eerste vergadering is enkel met de hoofdbestuursteden van de BIC (N:6), de
tweede met de voltallige groep (N:30). Directeur-generaal Van Vreckem, voorzit-
ter van de vergaderingen geeft toelichting over het doel van de bespreking en de
komende training. Op deze beide vergaderingen worden eerst de stand van zaken
van het huidig functioneren en de hierbij voorkomende problemen besproken. De
wijze van contactnemen en samenwerken van de BIC-medewerker met de inspec-
teur A lijkt heel belangrijk. Aan de hand van de vermelde problemen wordt een
bespreking gehouden over de gewenste houding en worden de te trainen gedrags-
aspecten benoemd. Samen wordt gezocht naar illustratieve cases. Op basis daar-
van bereid ik, samen met een stuurgroepslid, tevens Bic-er een trainingsdag voor
en geef die tweemaal (apart voor de Nederlands- en Franstaligen). (Martens,
1993).

Training BIC-medewerkers

Op de trainingsdag (3.11 en 10.11.1993) wordt gestart met zelfreflectie over
gelukte en minder gelukte eigen BIC-tussenkomsten. Hieruit worden kenmerken
en voorwaarden voor ondersteunende en stimulerende begeleiding afgeleid. Die
kenmerken worden, kort, in een theoretisch kader geplaatst. Er wordt hoofdzake-
lijk sociaal-relationeel herkaderd. Hierarchisch gerichte communicatie wordt
vergeleken met samenwerkende of resultaatsgerichte. Het onderscheid tussen de
meer bureaucratische, voorschrijvende en controlerende stijl, die zo ingebakken
is dat de ambtenaren het zelf niet eens opmerken, en de gewenste, meer resultaat-
gerichte managementstijl wordt duidelijk. Er wordt samen onderzocht hoe de
verschillende aspecten van de BIC-functie met elkaar te verzoenen. Hoe tegelijk
duidelijke en hoge normen voorhouden en dus opleggend zijn en toch medewer-
kers uitnodigen om open over hun moeilijkheden en fouten te praten. Herhaalde-
lijk wordt de vraag gesteld: wat willen wij eigenlijk? Of als we dat willen hoe
moeten wij dat dan bekomen? Er wordt gepleit voor een motiverende, steunende,
coachende stijl van leidinggeven.
Er wordt gebrainstormd en geoefend met de meest optimale, situationeel bepaal-
de aanpakwijze voor de BIC-ambtenaar. De aldus samen gegenereerden richtlij-
nen om feedback of kritiek te formuleren, met weerstand om te gaan, om samen-
werkend (en niet tegenwerkend) te communiceren worden vervolgens ingeoefend
a.h.v.praktijkcases.  Het feit dat hogeren zich voor en samen met hun onderge-
schikten in moeilijke situaties bevinden, in rollenspelen, dit toelaten en dit be-
spreken. heeft constructieve effecten voor de relatie, zeggen verschillende deelne-
mers ons achteraf.  Men zegt zich daardoor: "echter, opener en vertrouwvoller te
voelen tegenover elkaar, wanneer men later samen voor moeilijkheden staat in de
praktijk". Dit duidt op een collectief leerproces (zie Deel 5, Hoofdstuk 5.3.)
waarin men zich samen leert te gedragen volgens de nieuwe regels, inzichten en
principes voor de nieuwe organisatie.
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Uit de evaluatie aan het einde van de dag blijkt dat men vooral apprecieert om
samen na te denken en te bespreken wat de eigenlijke bedoeling van de BIC is en
welke gedrags- en werkwijzen daarbij nuttig en hinderend kunnen zijn. Ook het
gevoel er samen voor te staan in plaats van enkel als individu is positief. Men
beleeft het als een soort zelf-hulp-groep. Men vindt dit initiatief nuttig o.a. om te
zien dat men verschillende stijlen kan toepassen, met verschillende effecten. Men
vindt het ook te beperkt en wenst meer doorgedreven training in deze gewenste
ondersteunendeell.stimulerende-!12!!din.

In de bespreking in de stuurgroep achteraf wordt terug gekeken. Een meer door-
gedreven training en ondersteuning zou wenselijk zijn maar de mogelijkheden
ertoe ontbreken. Er worden een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de
maandelijkse begeleidingsvergaderingen voor de BIC om verder te werken in de
gekozen richting.

5.3.  ADVIESVERSTREKKING EN -BESPREKING IN DE STUUR-
GROEP EN AAN DE SECRETARIS-GENERAAL

Alhoewel wij onze voorstellen en adviezen doorlopend gecommuniceerd hebben,
ronden wij bij het einde van het eerste DWTC onderzoekscontract in maart 1994,
onze studie af met een reeks voorlopige adviezen die we eerst bespreken in de
stuurgroep en daarna voorstellen aan de Secretaris-Generaal. Tegelijk met deze
voorlopige adviezen formuleren we voorstellen voor het vervolg-onderzoek.
In de voorlopige adviezen die we presenteren op 25 maart 1994 maken we een
onderscheid tussen twee soorten adviezen. In de eerste plaats behandelen we
inhoudelijke adviezen die betrekking hebben op de problemen betreffende het
personeelsbeleid en de arbeidsorganisatie. Daarna bespreken we strategische
en procesmatige adviezen. Dit zijn factoren waaraan men aandacht dient te
besteden indien men het veranderingsproces goed wil laten verlopen.

Het herstructureringsplan heeft tot doel de belastingheffing te rationaliseren op
strategische punten en de controlefunctie te redynamiseren. Door middel van het
herstructureringsplan wil de Administratie dus het primair proces verbeteren.
Daarnaast beoogt de Administratie ook het dynamiseren, het verantwoordelijk
maken en het motiveren van de ambtenaren. Door het herstructureringsplan en de
bijkomende maatregelen wil de Administratie tegemoet komen aan de problemen
opgesomd in hoofdstuk 4.4. "Confrontatie van het herstructureringsplan met de
probleeminventarisatie. Deze doelstellingen zullen niet automatisch gereali-

-

seerd worden bij het doorvoeren van het herstructureringsplan. Als men de
ambtenaar wil dynamiseren, als men prestaties correcter wil beoordelen, als men
wil dat de meest geschikte ambtenaar benoemd wordt tot leidinggevende, ... dan
moet men dat bewust nastreven en in de verschillende organisatiecomponenten
(de 7 S'en) verankeren. Dit behandelen we in de inhoudelijke adviezen.
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Daarnaast geven we ook adviezen die betrekking hebben op de strategie en op
het veranderingsproces. De wijze waarop een veranderingsproces wordt aange-
pakt is erg bepalend voor het welslagen ervan. Immers algemeen aanvaarde en
gewenste veranderingen worden soms niet gerealiseerd doordat in het verande-
rings"proces" geblunderd wordt. Aanvankelijk erg gecontesteerde veranderingen
worden soms juist dankzij een goede aanpak gerealiseerd en erg verteerbaar voor
de betrokkenen.

5.3.1. INHOUDELUKE ADVIEZEN MET BETREKKING TOT
PERSONEELSBELEID EN ARBEIDSORGANISATIE

5.3.1.1. HELDERE OUTPUTCRITERIA PER KANTOOR

(1)    Elk kantoor laijgt heldere kwalitatieve en kwantitatieve outputcriteria
rekening houdend met het aantal en de kwalificaties van de personeelsle-
den. Zo kan elk kantoor zelf haar prestaties meten en indien nodig bijstu-
ren. Dit laat de leidinggevende in een kantoor toe het kantoor te runnen
op een meer dynamische. initiatiefnemende manier.
Voor het hoofdbestuur zijn alleen groeps- of kantoorprestaties belangrijk.

(2)     De huidige voordelen van kleine groepen behouden in het herstructure-
ringsplan.

5.3.1.2. PLAATSELIJKE AUTONOMIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

De organisatie van een kantoor en het werkproces hoeft niet volledig
voorgeschreven te worden vanuit het hoofdbestuur. De hogere leidinggevenden
volgen de output op en niet het proces of de wijze waarop een kantoor haar re-
sultaten behaalt.
De plaatselijke chef heeft dan ook meer verantwoordelijkheid en zeggenschap
nodig over: de verdeling van het werk tussen zijn medewerkers en de opleiding
van zijn medewerkers. De plaatselijke chef selecteert zelf nieuwe medewerkers
uit de verschillende kandidaten.
Indien men de chef meer autonomie en vrijheid geeft, impliceert dit tevens dat
men het gewenste profiel van een chef daaraan aanpast en die mensen selecteert
die daarvoor de nodige capaciteiten hebben.

5.3.1.3. BEOORDELING  EN  BELONING

(1)     Bijsturen en beoordelen is een belangrijke opdracht van elke leidingge-
vende. Het is geen 66nmalige actie. Bijsturen en beoordelen is een conti-
nu proces op basis van afspraken die gemaakt worden tussen de chef en
de medewerker.
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Om succesvol te zijn wordt de beoordeling uitgevoerd door leidinggeven-
den die opgeleid worden in de geest van het beoordelingssysteem en die
zich bewust zijn van het belang ervan als managementtaak. In een
beoordelingssysteem komen alleen aanvaarde werkrelevante criteria aan
de orde. Een goed uitgevoerd beoordelingssysteem zal effect hebben op
de motivatie van de medewerkers.
Beloningen steunen op de beoordeling.

(2)      Een beoordelingssysteem houdt ook in dat slechtpresteerders stringenter
opgevolgd worden. Uitzonderlijk slechtpresteerders worden gepast ge-
straft (CF. Nederland : slechtpresteerders buiten onder sociale druk). Het
gaat hier om slechts enkele gevallen.

5.3.1.4. OPLEIDING

(1)     Bestaand opleidingssysteem ter voorbereiding op de examens behouden
en optimaliseren door het zo functiegericht mogelijk te maken.

(2)    Men heeft zowel behoefte aan polyvalente (B.T.W en D.B.) medewer-
kers voor de normale procedures als aan belastingtechnische specialisten
voor de complexe gevallen. Zorgen dat medewerkers polyvalent of speci-
alist worden door een systeem dat belonend is voor alle partijen. Bijvoor-
beeld door netwerken te crearen waarin ervaren ambtenaren en pas
gepromoveerde ambtenaren samen uitdagende taken (dossiers) behande-
len en bespreken. Zo combineert men de expertise van ouderen met de
openheid voor vernieuwing van jongeren. Dit leidt tot interne afstem-
ming, motivatie, een nieuw elan van professionals.

(3) Systematische bijscholing op de dienst o.a. door bespreking van de circu-
laires is nodig.

(4)      Verspreidingssysteem voor de aanwezige kennis en ervaring ontwerpen
dat belonend is voor de kennisverspreider en stimulerend voor de -
ontvanger en waarin training-on-the-job voorzien is.

Dit kan bijvoorbeeld door het in kaart brengen van aanwezige kennis en
competenties per kantoor. Dit kan dan gevisualiseerd worden in het
kantoor en daaraan kunnen opleidingsdoelen gekoppeld worden. Zo
wordt duidelijk aan wie men wat kan vragen en dat opleiding een voort-
durend en integraal deel is van het werk. De ernst van deze opleidings-
doelstellingen wordt beklemtoond door individuele of/en groepsgewijze
beloningen te geven (snellere promotie, meer autonomie. ...), eventueel
met bredere weerklank in Fininfo of felicitaties van de Directeur-Gene-
raal.
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(5) Praktijkgerichte opleiding in leidinggeven voorzien, bijvoorbeeld aan de
hand van voorbeelden, proefprojecten, modules, ...

(6) Specialistische opleiding voor niet-fiscale functies voorzien op het
hoofdbestuur en lagere niveaus (bijv informatica. personeelsbeleid,
organisatieontwikkeling).

5.3.1.5. LOOPBAANBELEID

(1) Snellere doorgroeimogelijkheden voor dynamische ambtenaren creeren,
waar-bij de verschillende partijen op voorhand dit begrip meetbaar defi-
nieren.

(2) Duale carrieremogelijkheden voorzien voor managers enerzijds en voor
belastingtechnici anderzijds. Deze laatsten moeten om carii&re te maken
dan niet moeten doorgroeien naar een managementfunctie die niet apel-
leert aan hun sterkten.

(3) Leidinggevenden selecteren en promoveren op managementcapaciteiten
eventueel na een potentieelbeoordeling door middel van assessmentcen-
ter.

5.3.1.6. ZORGVULDIG EN WAARDEREND OMGAAN MET MEDEWERKERS

(1)      Waardering en erkenning voor het werk en de prestaties van alle mede-
werkers is noodzakelijk. Mensen als mens met ideeen, gevoelens en
wensen behandelen. Dit impliceert dat men die ideeen en wensen beluis-
tert en serieus neemt. Zorgen voor de juiste mens op de juiste plaats. De
medewerkers van beheercentra niet lager waarderen als anderen zoals
vroeger soms gebeurde met ontvangkantoren en centrale taxatiekantoren.

(2)      Een voorbeeld voor zorgvuldig en waarderend omgang is de opvang van
laaggekwalificeerden. Dit kan door na te gaan wie kan doorgroeien en
wAlke opleiding daarvoor nodig is. Voor de anderen dient nagaan te
worden welke ondersteunende taken nodig zijn in een kantoor en welke
opleiding daarvoor eventueel nodig is. Bij dit alles kunnen de betrok-
kenen via een studiedag (al of niet in samenwerking met de syndicaten
georganiseerd) zelf mee richting geven.

5.3.1.7. ONDERSTEUNING

Ondersteunende hulpmiddelen ter beschikking stellen. Condities scheppen zodat
mensen goed werk kunnen leveren door infrastructurele elementen, technologie,
databanken, enz. ter beschikking te stellen.
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5.3.2. STRATEGISCHE EN PROCESMATIGE ADVIEZEN

We behandelen eerst de wil van het topmanagement om te veranderen en hoe het
topmanagement dient om te gaan met de stake-holders om de noodzakelijke
vrijheid en steun voor verandering te verwerven. We bespreken hoe de medewer-
kers kunnen betrokken worden in een iteratief veranderproces en aan welke
criteria een strategische visie moet voldoen. Daarna kijken we hoe de nood tot
veranderen kan gecreerd worden en hoe een organisatie kan omgaan met weer-
standen. We beschrijven de bernvloedingsstrategieen voor het daadwerkelijk
veranderen van het gedrag van medewerkers en het belang van een goed
communicatiebeleid. Tenslotte moet de strategie vertaald worden naar het tacti-
sche en het operationeel niveau. We geven aan hoe kan gewerkt worden met
adviesgroepen en pilootprojecten en wat hiervan de voordelen zijn. Uiteindelijke
bespreken we nog enkele niet onbelangrijke randvoorwaarden.

5.3.2.1. DE WIL OM TE VERANDEREN

Probleemgerichtheid en probleemacceptatie door het top-management zijn essen-
title voorwaarden voor het starten van een veranderingsproces. Het topmanage-
ment dient zichzelf als probleemeigenaar te zien en dient initiatieven te nemen
om aan deze problemen te werken.

5.3.2.2. DE RELATIE MET DE STAKEHOLDERS

Bij het begin van een veranderingsproces is het belangrijk dat de betreffende
organisatie met een aanzienlijke zelfstandigheid in haar omgeving kan opereren
en ook in financieel opzicht redelijk onafhankelijk is (Basil & Cook,1974).
Wanneer een organisatie (of delen ervan) te afhankelijk is (zijn) van strategische
beslissingen die elders worden genomen, dan is het gevaar groot dat het
veranderingsproject door deze beslissingen doorkruist wordt. Deze voorwaarde
kan vertaald worden in drie meer concrete voorwaarden:
- het organisatiedeel moet beschikken over voldoende taakautonomie, d.w.z.

vrijheid, ten aanzien van haar belangrijke hoofdfuncties
- het organisatiedeel moet beschikken over voldoende bestuurlijke autonomie,

d.w.z. vrijheid om zelf beleid te maken en contacten met de omgeving te
onderhouden.

-   het organisatiedeel moet beschikken over voldoende middelen om het verande-
ringsproces te financieren (Mensinck,1988).

Afhankelijkheid van derden, of het nu gaat om taakuitoefening, besturing of
beschikking over middelen. maakt de initiatie en uitvoering van een verande-
ringsproces in een organisatie kwetsbaar. Bij het bestaan van een dergelijke
afhankelijkheid is de eerste stap dan ook voorgaande voorwaarden creeren. Dit
kan bijvoorbeeld door afspraken te maken en steun te verwerven bij diegenen van
wie men afhankelijk is.
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Het Ministerie van Financien is een uitvoerende dienst. Ze is afhankelijk van een
aantal extern betrokken partijen (de wetgevende macht, Ambtenarenzaken, de
politieke partijen, ...). Daarnaast zijn het personeel en dus ook de vakbonden als
respectievelijk intern en extern betrokken partij steeds bij een veranderingsproces
betrokken. Het is dan ook de erg belangrijk het veranderingsproces goed af te
wikkelen naar deze intern en extern betrokken partijen door goed en tijdig met
hen te overleggen.

Dit betekent dat de Administratie der Directe Belastingen en het Ministerie van
Financien de relaties met de extern betrokken partijen (politiek, vakbonden,
Openbaar Ambt, ...) moeten heronderhandelen.
De Administratie en het Ministerie hebben behoefte aan klare afspraken omtrent
doelen, budgetten, middelen en vrijheidsgraden (meer autonomie). Dit zowel wat
hun eigenlijke opdracht, als wat het veranderingsproces betreft.

Om haar opdracht beter te kunnen vervullen kan het Ministerie de rechtszeker-
heid voor de belastingplichtigen bewerken o.a. door te pleiten voor stabiliteit van
wettelijke regelingen en door intern snel en correct te werken. De uitvoerbaarheid
van de wetten kan verbeteren door ze mee voor te bereiden.

5.3.2.3. MEDEWERKERS BETREKKEN  IN  EEN  ITERATIEF  PROCES

Er is wetenschappelijk gezien geen sluitend antwoord op de vraag waarop men
zich best kan richten, wat de inhoud van de verandering (structuur of proces)
moet zijn, en waarmee men moet beginnen (het aangrijpingspunt voor verande-
ring).

Het is dan ook beter te werken volgens een iteratief proces waarbij eerst de
missie. dan de strategie, dan de globale aktieplannen, dan de implementatie van
de aktie, door de verschillende niveaus van de organisatie worden besproken. Het
is daarbij belangrijk alle partijen te betrekken bij iedere fase. Zo bekom je een
aantal cycli die elkaar opvolgen (Corthouts, 1993,158).

Op die manier wordt aan een essentiele succesvoorwaarde voldaan, nl. de
organisatieleden betrekken bij het veranderingsproces. De Administratie der
Directe Belastingen veranderen, ze meer effectief en efficient maken, kan enkel
met de medewerking van de ambtenaren. In de mate dat men meewerkt aan de
uitwerking van een project wordt het bovendien meer een "eigen project" van de
medewerkers en neemt de weerstand af. Het is gezonder meer tijd en energie te
steken in de acceptatie en de uitwerking van nieuwe ideeen in plaats van ze met
kracht en macht door te drukken in de organisatie en op die manier alleen
schijnaanpassing te bekomen.
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Figuur 5.2: Medewerkers betrekken in een iteratief veranderingsproces.
(Corthouts, 1993, 158).
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Dit wordt koerszoekend leiderschap genoemd. De top zet de grote lijnen uit en
samen concretiseert men ze binnen vooraf bepaalde grenzen. Dit betekent dat de
top in voortdurende samenspraak met anderen afstemt om samen op 6dn lijn te
komen.

Uit het veranderingsproces in de Nederlandse Belastingdienst leren we dat in
iedere fase successen moeten geboekt kunnen worden die duidelijk zichtbaar zijn
en gecommuniceerd worden.

5.3.2.4. STRATEGISCHE VISIE

Het bestaan van een heldere strategische visie op de toekomst is een zeer belang-
rijke voorwaarde voor succes bij organisatieverandering.
Een strategische visie bevat kernachtig welke waarden, overtuigingen en doelstel-
lingen de organisatie belichaamt en nastreeft. Ze geeft aan hoe op efficiente en
effectieve wijze resultaten kunnen bereikt worden, dn hoe de verdeling van macht
en invloed gebeurt. De toekomstvisie moet appellerend zijn d.w.z. uitdagend,
herkenbaar, realistisch en uitnodigend zijn. Ze mag niet utopisch zijn maar moet
dicht genoeg bij de huidige realiteit aanleunen, maar ook niet te dicht. Ze moet
betrokkenheid en engagement oproepen. "Visie is een koers uitzetten die herken-
baar is en die mensen aanspreekt, waarin zij zich kunnen herkennen en die moti-
verend werkt." (Corthouts, 1993,161)

Deze visie moet door de top en de leidinggevende op de diverse niveaus uitgedra-
gen worden en zij moeten het goede voorbeeld geven.

Bij het bepalen van de strategische visie is een gerntegreerde kijk op en aanpak
van het organisatieveranderingsproces zeer belangrijk. In de strategie moeten de
technische, politieke en culturele problemen van de organisatie op een samen-
hangende en consistente wijze samengebracht worden (Tichy, 1983). Een inte-
graal beleid is nodig in plaats van particle oplossingen. Particle oplossingen
beantwoorden aan problemen op 66n functioneel deelterrein. Ze zijn niet gericht
op samenhang en wisselwerking tussen de verschillende systeemdelen. Verande-
ringen zijn slechts effectief als de verschillende organisatiecomponenten (de 7
S'en: strategie, structuur, systemen, staf, sleutelvaardigheden, stijl en significante
waarden) in samenhang met elkaar en niet als afzonderlijke entiteiten behandeld
worden.
In het herstructureringsplan gaat de aandacht van de Administratie in de eerste
plaats naar het primair proces, nl. het redynamiseren van de grondige verificatie
en het rationaliseren van de belastingheffing. Dit vertaalt de Administratie in een
herstructurering.

Ook de houding die men wenst aan te nemen t.o.v. de belastingplichtige en het
personeel bepalen mee en worden mee bepaald door de doelstellingen, de waar-
den van het primair proces.
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Mogelijke varianten m.b.t. de houding t.o.v. de belastingplichtigen zijn zijn:
-  het huidig boswachter-stroper-model waarbij men uitgaat van de veronderstel-

ling dat de belastingplichtige fraudeert en dat de belastingambtenaar net iets
gewiekster moet zijn om dit op te merken en te sanctioneren.

-  het adviesverlenend, compliance-model (Nederland) waarbij een onderscheid
gemaakt wordt naar belastingplichtigen al naargelang de fraudegevoeligheid.
De belastingambtenaar verleent advies aan de belastingplichtige opdat hij zijn
aangifte correct zou invullen en op die manier zijn belastingplichten vrijwillig
en fair zou vervullen. Als de belastingplichtige hieraan vlot meewerkt, zal de
belastingdienst snel en correct handelen. Zoniet, treedt de belastingdienst
streng controlerend en sanctionerend op.

- het Amerikaans systeem waarbij uitgegaan wordt van de juistheid van de
aangifte, de belastingdienst onmiddellijk taxeert en int. met zware boetes bij
later vastgestelde fraude.

- eventuele andere modellen die ons nu niet bekend zijn.

Mogelijke basishoudingen t.o.v. het personeel zijn: aanzetten tot en belonen van
goede prestaties versus controleren en fouten bestraffen.

Indien er gekozen wordt te evolueren in een richting waarin van de medewerkers
verwacht wordt dat ze meer dynamisch en verantwoordelijk zijn en meer initiatief
nemen dan is het geven van meer vrijheidsgraden een voorwaarde.

5.3.2.5.  NOOD  TOT  VERANDEREN   CREEREN   EN   OMGAAN   MET  WEER-
STAND TEGEN VERANDERING

Mensen veranderen enkel  als  ze de noodzaak tot veranderen inzien en aanvoelen.
Dit is een rationeel en emotioneel proces. Nood tot verandering kan niet op bevel
gecreeerd worden. Daarvoor zijn feiten en cijfers nodig en groepsbespreking en -
bernvloeding.

Dit betekent dat men mensen op verschillende niveaus niet alleen mag confion-
teren met oplossingen - maar eerst moet conflonteren met problemen. Ret
(top)management dient zelf probleemdrager te zijn en dient initiatieven te nemen
om aan deze problemen te werken. Vervolgens moet het topmanagement de inter-
ne druk tot veranderen ondersteunen, daadwerkelijk sturen, richten en eventueel
vergroten. Het komt er vooral op aan de vanzelfsprekendheid van de bestaande
situatie te doorbreken. De ambtenaren moeten zich onzeker en ontevreden gaan
voelen over de huidige toestand en de werkresultaten. Ze moeten inzien dn
aanvoelen dat het zo niet langer kan. Er moet motivatie ontstaan om de oude
situatie te verlaten. Dit kan gebeuren door met feiten en cijfers de onhoudbaar-
heid van de huidige situatie aan te tonen. Men kan hierbij denken aan cijfers over
toegenomen economische activiteit in Belgie en stagnerende belastinginkomsten.
over ramingen van belastingontduiking, over toenemend aantal vennootschappen
en gelijkblijvend aantal controle-ambtenaren. enz. Deze cijfers moeten aangepast
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worden aan het bevoegheidheidsniveau van de betrokkenen: strategische lange
termijn informatie voor het topniveau, aangepaste informatie voor het middel-
management en voor de uitvoerende diensten. Dit betekent waarschijnlijk iets
totaal nieuws in de belastingadministratie nl. dat de top zelf alarmerende berich-
ten in haar eigen rangen verspreidt.

Dit betekent ook dat men veel reacties dn ongenoegen wakker maakt. Deze moet
men niet interpreteren als boycot maar als teken van betrokkenheid. Weerstand is
een wezenlijk onderdeel van verandering waarbij de nadruk ligt op het omgaan
met en hanteren van conflicterende inzichten, gevoelens en belangen.

"Een gebrek aan veranderingsbereidheid of zo men wil weerstand, is een natuur-
lijk en normaal verschijnsel. dat eigen is aan verandering. In plaats van het feno-
meen negatief te waarderen, kan men zich beter afvragen waardoor weerstanden
ontstaan en hoe zij door een aangepaste strategie in veranderingsbereidheid
kunnen omgezet worden." ( Kluytmans, 1991,186)
We bespreken daarom de belangrijkste weerstandsfactoren en remedies ertegen.
Een eerste factor: onzekerheid met betrekking tot de verandering verwijst naar
gebrek aan kennis omtrent de nieuwe situatie en daarmee samenhangende
onzekerheden. Een duidelijke presentatie van de toekomstige werkelijkheids-
voorstelling kan deze onzekerheid doen verminderen. Als aan de medewerkers
duidelijk gecommuniceerd wordt waar men naartoe wilt dan vermindert dat hun
onzekerheid.

De tweede en derde factor -angst voor verlies van voordelen en macht- verwijzen
naar het instrumentele karakter van een bestaande sociale situatie. Individuen en
groepen maken ten aanzien van toekomstige veranderingen afwegingen met
betrekking tot de voor- en nadelen die deze verandering zal opleveren. Het aan-
trekkelijk maken van verandering, door aan deze situatie belangrijke incentives te
verbinden, kan de kracht van deze weerstandsfactor doen verminderen.
De laatste factor -conformiteit aan waarden en normen- verwijst naar het ingebed
zijn van gedrag in cultuur van de groep. Hoewel verandering van normen en
waarden zelden eenvoudig is, kan het een noodzakelijke voorwaarde zijn om de
kracht van deze weerstandsfactor te doen verminderen.

5.3.2.6. GEDRAGSBEINVLOEDINGSSTRATEGIEEN

Het daadwerkelijk bernvloeden van het gedrag van de medewerkers kan op meer-
dere wijzen gebeuren. Men onderscheidt daarbij 3 strategieen met elk hun eigen
vooronderstellingen en effecten (Chin en Benne, 1970, 23).

Het inzicht dat gedrag door meerdere factoren gedetermineerd wordt, dient er ook
toe te leiden dat gebruik gemaakt wordt van strategieen die elkaar in hun effecten
versterken.  Dat wil zeggen dat een bepaalde combinatie van dwang. informatie
en bernvioeding van normen hoogstwaarschijnlijk de beste resultaten op leveren.
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Laten we die 3 strategieen even onder de loep nemen.

( 1 )         Het beinvioeden van werkelijkheidsroorstellen door infc,rmatie te Keven.
Het bernvloeden van werkelijkheidsvoorstellen is gebaseerd op empi-
risch-rationele strategieen. Door middel van informatie tracht men men-
sen te brengen tot een ander idee over de werkelijkheid en zodoende tot
ander gedrag.  Het is onjuist te veronderstellen dat nieuwe informatie
zonder meer tot verandering van gedrag zal leiden, ook omdat het altijd
gaat om de interpretatie van die informatie. Het gaat, met andere woor-
den, om definities van de werkelijkheid. Die zijn alleen te wijzigen wan-
neer veel zorg wordt besteed aan de overdracht van informatie. Daarnaast
blijkt uit onderzoek in de sociale psychologie dat juist die werkelijk-
heidsvoorstellingen moeilijk te veranderen zijn die in het geheel van
werkelijkheidsvoorstellingen centraal staan. Centrale werkelijkheidsvoor-
stellingen zijn in belangrijke mate gekoppeld aan andere voorstellingen
en gerntegreerd met andere gedragsdeterminanten. D.w.z. dat de aanwe-
zige kennis en overtuigingen fungeren als filter waardoor "nieuwe" of
"afwijkende" informatie dikwijls niet opgenomen wordt. Zo zal het aan-
leren van een nieuwe werkmethode die objectief sneller en efficienter is,
via het aanbieden van informatie over die methode gemakkelijker kunnen
geschieden dan het vergroten van het vertrouwen in het management. Bij
dit laatste voorbeeld zullen opvattingen over macht en klasse ook een
belangrijke rol spelen. Daardoor zijn deze opvattingen minder gemakke-
lijk te veranderen door het geven van informatie.

(2)         Het beinvioeden van normen. waarden en doelstellingen.
Dit gebeurt door normatief-reeducatieve strategieen. Daar in organisaties
vele leden eigen zingevingen en behoeften nastreven is het denkbaar dat
zich impliciet waarden (en daarop afgestemde gedragsnormen) ontwikke-
len die velen zich niet of niet geheel bewust zijn.  In vele gevallen is het
vertoonde gedrag te zien als een verdedigingsmechnisme teneinde het
nastreven van belangrijke behoeften en zingevingen niet onmogelijk te
maken (Van Der Vlist, 1981).

Bijvoorbeeld: informele prestatienormen in werkgroepen zijn in zoverre
instrumenteel dat men daarmee voorkomt dat beloningen steeds gerela-
teerd zullen worden aan de hoogste prestaties, waaraan niet iedereen kan
voldoen.
De informele prestatienorm biedt een zekere bescherming tegen het
management, dat steeds hogere prestaties zal willen eisen.
Veranderingen van normen, waarden en regels zal daarom steeds in een
groep plaats moeten vinden, omdat deze factoren groeps- en geen indivi-
duele kenmerken zijn.
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(3)            Het  gebruik maken  ran  behoeften  en  het  afdwingen  van  gedi-ag
Het gebruik maken van behoeften en het afdwingen van gedrag kunnen
gerekend worden tot de machts-dwang-strategieen. De machthebber is in
staat of om gewenst gedrag als zodanig af te dwingen of beschikt over
beloningen en straffen waarmee het gedrag gemodelleerd kan worden in
een wenselijk geachte richting. De laatste aanpak is het duidelijkst en
komt ook het meest voor in organisaties. De beschikking van het mana-
gement over middelen (waaronder geld) die door anderen zeer gewenst
worden, stelt hen in staat werknemersgedrag te beheersten en te controle-
ren.
Wanneer mensen gedwongen worden tot bepaald gedrag, is de kans
aanwezig dat ook overige gedragsdeterminanten zich wijzigen en de
gedragsverandering geinternaliseerd en gestabiliseerd wordt.
Door de gedwongen gedragsverandering kan dus op de duur een perma-
nente geiinternaliseerde gedragsverandering ontstaan.

Gedrag is door een veelheid van factoren gedetermineerd. Ieder van deze factoren
afzonderlijk kan aangrijpingspunt voor verandering zijn. Voorwaarde voor effec-
tieve gedragsverandering is dat vooraf een grondige diagnose wordt gesteld: door
welke factoren wordt het te veranderen gedrag in stand gehouden? Pas dan kan
een effectieve veranderingsstrategie gekozen worden, die aangrijpt op die facto-
ren die de meeste invloed hebben.

5.3.2.7. COMMUNICATIEBELEID

Informatie kan een belangrijke bijdrage leveren om de instemming met de beoog-
de verandering te bekomen en om weerstanden aan te grijpen als uiting van
betrokkenheid.

Informatie dient om de kloof tussen de besluitvormers, de uitvoerders en de
volgers te dichten. Deze kloof ontstaat voornamelijk doordat men de verande-
ringsinitiatieven afschermt zolang deze nog niet volledig uitgewerkt en goedge-keurd zijn. Informatie over de op til zijn de veranderingen wordt bovendien
meestal veel te laat en in onvoldoende mate verstrekt. Daardoor alleen at kan
weerstand tegen verandering ontstaan. Het is dan ook belangrijk om bij de begin-
fase van een veranderingsproces een degelijk communicatieplan op te stellen en
dit niet te beschouwen als sluitstuk van de besluitvorming. Ook de kwaliteit van
de communicatie is een belangrijke succesfactor voor een geslaagd verande-
ringsproces.

Uit een onderzoek van Lange (1988) komen volgende aandachtspunten naar
Voren :
-  De informatie moet aansluiten en ingaan op de informatiebehoeften van de

ontvanger. Te vaak blijkt de zender van de informatie zich te concentreren op
zijn eigen behoefte om zijn overwegingen en besluiten te communiceren.
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-  De informatievoorziening moet gedifferentieerd worden naar de verschillende
personeelscategorieen. De informatievoorziening moet verschillen naargelang
de de betrokkenheid en instemming die van de verschillende categorieen
worden verwacht, de plaats die de medewerkers in de organisatie innemen, en
de te verwachten weerstanden.

Het middenkader blijkt een belangrijke rol te spelen bij de overdracht van infor-
matie. Zij kan een belangrijke steunzender zijn door de algemene informatie op
een adequate en effectieve wijze  om te zetten in operationele termen. Anderzijds
kan zij de terugkoppeling van reacties van de basis naar de top blokkeren of
vervormen. Vanwege haar spilfunctie dient er dan ook extra aandacht besteed te
worden aan het middenkader bij de informatievoorziening (Kluytmans, 1991,
264).

Veel persoonlijke contacten van de top met de medewerkers op de verschillende
niveaus zijn nodig om de beoogde doelen en de veranderingsrichting aan te geven
en om de veranderingsbereidheid te stimuleren.

Tenslotte blijken daden belangrijker te zijn dan woorden, en mondelinge
communicatie effectiever dan schriftelijke.

5.3.2.8. STRATEGIE VERTALEN NAAR TACTISCH EN OPERATIONEEL
NIVEAU

De geopteerde basisfilosofie dient in samenspraak met de betrokkenen vertaald te
worden naar doelstellingen op lange, middellange en korte termijn (bijvoorbeeld:
de basisfilosofie vertalen naar de vijf-jarenplannen en de actie-plannen op korte
termijn). Dit wordt policy-deployment genoemd.

5.3.2.9. ADVIESGROEPEN EN PILOOTPROJECTEN

Het energie-genererende onderdeel van een veranderingsproces is het richten van
de aandacht op de kerncompetenties van de organisatie en zijn medewerkers. De
uitdaging, ontstaan door respect en erkenning van het vakmanschap, is stimu-
lerend voor de verandering. De motor van de verandering is het samen uitzoeken
hoe de essentiele doelstellingen van de organisatie (beter) kunnen bereikt wor-
den. Daardoor wordt de acceptatie van het organisatieveranderingsproces bevor-
derd.

Hiervoor kunnen tegelijk verschillende adviesgroepen aan het werk gaan en
pilootprojecten opgestart worden.
Voor dit samen zoeken om het werk beter te doen is het nodig

(1) mensen te selecteren die beschikken over en prioriteit geven aan vakman-
schap m.b.t. de kerncompetenties van de organisatie en die prioritair stellen;
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(2) dat er cross-functioneel overleg is. dat men de bestaande hokjes overstijgt
en echt vertrekt van wie moet er samenwerken om het beoogde doel van de
adviesgroep of het pilootproject te bereiken;
(3) dat men de competentie van die personen om samen te werken, samenproblemen op te lossen. samen te communiceren met elkaar, vergroot door
opleiding.

Weerstand tegen verandering verkleint als medewerkers mee de diagnose stellen
op hun terrein en mee invulling geven aan de toekomstige situatie. Subculturele
pluriformiteit is geen probleem maar een welkom uitgangspunt. Juist de bijdragedie elke identiteit kan leveren aan de gemeenschappelijke cultuur is waardevol.

5.3.2.10. ENKELE NIET ONBELANGRIJKE RANDVOORWAARDEN

Er moet tegelijkertijd aandacht geschonken worden aan het managen van het
nieuwe, het oude en de overgang tussen beide (het managen van het nieuwe, de
continurteit en de transitie);
Een lerende opstelling van de organisatie, de leiding en de medewerkers maakt
dat verschillende scenario's kunnen uitgeprobeerd worden, verbeterd en verge-
makkelijkt het uiteindelijk veranderingsproces.

Een organisatieveranderingsproject is per definitie een lang termijn project gezienhet een georchestreerde verandering inhoudt in meerdere organisatiecomponen-
ten.

De meeste veranderingsprojecten, willen zij slagen, vragen een behoortijketijdsinvestering van het management. Dat betekent dan ook dat als conditie ge-
steld kan worden dat de belasting van leidinggevenden aan het begin die extra
tijdsinvestering mogelijk moet laten.

In veel gevallen zullen veranderingsprojecten begeleid moeten worden door
formele opleidingen om de probleemoplossende capaciteiten van organisatiele-den te vergroten en hen te leren samen werken in teams. Een open klimaat tussen
de organisatieleden en het introduceren van meer gelijkwaardige relaties tussen
individuen en groepen kan zowel een middel als een doel zijn van het verande-
ringsproces.

Er moeten er voldoende middelen ter beschikking gesteld worden en er dient
ruimte te zijn voor steun en begeleiding door externen.
Bij verandering van taakinhouden moet de nodige opleiding voorzien worden.
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Adviesbespreking met de top van Financien

In de bespreking wordt meer aandacht geschonken aan de procesmatige dan aan
de inhoudelijke adviezen. Vooral het betrekken van medewerkers bij verande-
ringen door een gepast communicatie- en vooral opleidingsbeleid krijgt aandacht.
Het eerste onderzoekscontract loopt af in maart 94. Bij de voorstelling van de
eindadviezen wordt zowel door het Ministerie van Financien, als door de onder-
zoekers uitgebreid gezocht naar financieringsbronnen voor verdere samenwer-
king. Daartoe worden meerdere stappen gezamelijk en afzonderlijk gezet. Ten-
slotte wordt tussen de Nationale School voor Fiscaliteit (de inteme vormings-
dienst van Financien) en de onderzoeker een vormingscontract gesloten. Dit
gebeurt o.a. omdat Financien de opgebouwde ervaringskennis wil benutten om op
maat gemaakte vorming te verkrijgen. Ook de ervaring met de training van de
BIC speelt mee. Zo wordt de rol van de onderzoeker aangevuld met een dienst-
verlenende rol, een trainersrol. We spelen in op de actuele nood van onze klant
om zijn leidinggevenden te sensibiliseren en bewust te maken van hun nieuwe rol
als leidinggevenden en hen te ondersteunen met gepaste vaardigheidstrainingen.
Op deze manier komen wij in contact met het topkader van de organisatie en
kunnen we daadwerkelijk medewerken aan de implementatie of uitvoering van
een van onze belangrijke onderzoeksadviezen. We ontwerpen samen met de
leidinggevenden van de N.S.F. een aangepaste managementtraining voor Financi-
entraining, coordineren het samenwerken van Nederlandstalige en Franstalige
trainers en geven zelf vorming aan de topkaderleden (deel 4, hoofdstuk  1.2.). Op
deze manier verruimt onze opdracht tot het werkelijke actie-deel van het actie-
onderzoek en blijven we in contact met de organisatie.

5.4. OVERZICHT VAN DEEL 2 EN SAMENVATrIN(; VAN DE VOOR-
NAAMSTE KNELPUNTEN IN HET FUNCTIONEREN VAN DE BELAS-
TINGADMINISTRATIE

In deze studie over optimalisatie van personeelsbeleid in het Ministerie van
Financien kiezen we voor een actie-onderzoek dat tegelijkertijd gericht is op het
scheppen van organisatie-verandering en op het bestuderen van het proces. We
leggen evenveel nadruk op theorie als op praktijk. Organisatiediagnose en
organisatieinterventie vloeien in elkaar over. Werken aan een diagnose, zoeken
naar gemeenschappelijke visies, impliceert een voortdurend opgebouwen en
verbreken van gedeelde betekenis.

Om deze samenwerking tussen onderzoekers en clienten mogelijk te maken wordt
vanaf het begin van het onderzoek een stuurgroep opgericht, van topambtenaren
en onderzoekers. Deze stuurgroep bepaalt het onderzoeksopzet en -verloop gedu-
rende het ganse onderzoek. Aan deze stuurgroep wordt tussentijds gerapporteerd
en worden voorstellen voor verdere stappen gedaan door de onderzoekers en/of
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de ambtenaren. De stuurgroep bepaalt telkens welk voorstel uitgewerkt wordt,
welke daarin de opeenvolgende acties zijn en stelt een tijdplanning op.

We hebben dus op veel verschillende momenten en in veel verschillende bespre-
kingen, vergaderingen, commissies, werk- en taakgroepen meegewerkt aan
diagnose en interventie t.a.v. problemen van organisatie en beheer van het
personeel en het werk met het oog op de effectieve en efficiente werking van de
Administraties der Directe Belastingen en BTW. We geven hier een overzicht
van de verschillende fasen.

De stuurgroep beslist in de verkenningsfase te onderzoeken hoe de medewerkers
in de controles en de ontvangkantoren de effectiviteit en de efficientie van hun
dienst percipieren. Tegelijk wordt gevraagd naar hun ideaal of gewenst beeld (zie
hoofdstuk 3). Het onderzoek richt zich dus in deze fase op de basis van de
organisatie (juni tot december  1992).

In de uitdiepingsfase wordt nagegaan of de problemen gesignaleerd in de verken-
ningsfase aangepakt en opgelost worden in het pilootproject te Oostende en in het
herstructureringsplan. Er wordt inspiratie gezocht voor alternatieve
aanpakmogelijkheden in grote bureaucratische organisaties zoals banken en
verzekeringsmaatschappijen en bij de Nederlandse belastingdienst. Heel wat
concrete gegevens omtrent werkopvolging en motivatie van personeel worden
verzameld en besproken in de stuurgroep (januari 1993 tot juni 1993; zie hoofd-
stuk 4).

De tussentijdse adviesfase  (juli   1993 tot maart 1994) bestaat vooreerst  uit  een
driedaagse workshop met de leden van de herstructureringsgroep en de onderzoe-
kers waarin samen wordt nagegaan hoe het herstructureringsplan aangevuld en
eventueel verbeterd kan worden met de tot hiertoe verzamelde gegevens.
Met de nieuwe dienst "Bijstand en Interne Controle" worden besprekingen
gevoerd en training gegeven over de gewenste communicatieve houding. De
doelstelling van de BIC is immers de communicatie- en sturingsmogelijkheden
tussen het hoofdbestuur en de buitendiensten te verbeteren.
Tenslotte formuleren we samen met de stuurgroep een aantal tussentijdse advie-
zen op strategisch, inhoudelijk en procesmatig vlak. Deze adviezen groeien
geleidelijk tijdens het onderzoeksproces en worden ook telkens besproken met
ambtenaren in verschillende groepen (dit hoofdstuk 5).

In het vervolgonderzoek van april 1994 tot heden, wordt verder gewerkt op de
twee sporen van actie-onderzoek. Enerzijds wordt via een literatuurstudie dieper
ingegaan op de knelpunten uit de verkenningsfase, die zo dadelijk samengevat
worden en die uitgediept worden in deel 3: perspectieven vanuit de wetenschap-
pelijke literatuur.
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Anderzijds blijven we in contact met de organisatie en proberen we de reeds
geformuleerde en nieuw ontwikkelde adviezen zo dicht mogelijk bij de potenti-
ele gebruikers ervan te brengen via deelname en bespreking in verschillende
commissiewerkzaamheden. Deze vervolgadviezen worden opgenomen in deel
4, hoofdstuk 1.
Samen met de ambtenaren van de Administratie der Directe Belastingen en BTW,
die in verschillende taakgroepen het herstructureringsplan verder uitwerken,
worden de bruikbare conclusies uit de verkennings- en uitdiepingsfase besproken
en gerntegreerd (augustus - september 1994; deel 4, hoofdstuk 1.1).
We ontwerpen samen met de taakgroep Personeel en Organisatie een
managementvormingsprogramma voor de toekomstige leidinggevenden van de
nieuwe diensten na de herstructurering en starten met het geven van deze mana-
gementtraining aan de huidige leidinggevenden (maart 1995 - juli 1996; deel 4.
hoofdstuk  1.2).
We  bestuderen de Administratie  van  de BTW (vanaf maart  1994;  deel 4, hoofd-
stuk 1.3.). Ondertussen werken we verder samen met de topambtenaren aan de
omschrijving van het functieprofiel van deze leidinggevenden en aan het vademe-
cum, met o.a. de werkorganisatie en taakomschrijvingen voor de nieuwe diensten
(deel 4, hoofdstuk 1.4.).

Bij al deze werkzaamheden proberen we gedeelde betekenissen op te bouwen
rond de op gang zijnde herstructurering.

We eindigen nu met het samenvatten van de voornaamste knelpunten in het
functioneren van de Belastingadministratie uit deel II. We gaan in deel III, in de
wetenschappelijke literatuur na hoe we deze knelpunten, deze specifieke situatie
kunnen begrijpen, verklaren en /of aanpakken en formuleren daarna een aantal
kritische bemerkingen en adviezen.
Voor de knelpunten baseren we ons op de interviews uit de verkenningsfase en
ons verder onderzoek. We vertrekken van de perceptie van de problemen door de
medewerkers. We beperken ons tot die problemen die volgens de besprekingen in
de stuurgroep (nog) niet opgelost worden door andere reeds genomen maatrege-
len.

1. We starten met wat ambtenaren het meest frustreert. De kern van hun frus-
tratie is: wij zijn hier om de belastingen op een rechtvaardige wijze te vesti-
gen en te innen en we kunnen dat niet doen. Integendeel er zijn allerlei facto-
ren die ons verhinderen ons werk naar behoren uit te voeren. Factoren die
een invloed blijken te hebben op de realisatie van de kerntaak zijn o.a.: het
controle- en beoordelingssysteem, het personeelsbeleid, de aanpak van de lei-
dinggevenden, de werkdruk, de werkmethoden, de samenwerking tussen de
verschillende diensten, de middelen, de wetgeving en bepaalde regels en syste-
men C zie deel 2, H. 3.8).
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2. Leidinggevenden zien zichzelf als uitvoerders van regels en beleid en niet
als managers van hun dienst. Ze klagen over hun gebrekkige mogelijkheden
tot leidinggeven: geen vat te hebben op de keuze van hun medewerkers, noch
op de sanctie- of bevorderingsmogelijkheden ervan. Ze missen opleiding op dit
vlak en kunnen moeilijk taak- en mensgerichte aspecten bij het leidinggeven
doseren naargelang de situatie en de medewerkers. Ze voelen zich langs alle
kanten belemmerd door regels en voorschriften en zien, noch gebruiken de
ruimte die ze daadwerkelijk hebben. (zie deel 2, H 3).

3. Het contact met het publiek en de andere diensten laat te wensen over.
Sommige ambtenaren zien het publiek als "ordeverstoorders" op hun dienst en
zijn kortaf. Anderen voelen zich tegenover een overmacht geplaatst, zonder
voldoende materiele en deskundige ondersteuning.
Door gebrek aan samenwerking met andere diensten gaat belangrijke informa-
tie verloren en wordt soms dubbel werk gedaan. (zie deel 2, H 3).

4. In het selectie-, beoordelings- en promotiebeleid staan examens en niet de
prestatie, het functioneren van de medewerker centraal. (zie deel 2, H 3.1).

5. Bij veranderingspogingen om de effectiviteit en de kwaliteit te verbeteren
wordt (te) uitsluitend gegrepen naar structuurveranderingen die onvol-
doende effecten sorteren door gebrek aan veranderingen, ondersteuning en
eenstemmigheid met de andere organisatievariabelen. Dit blijkt uit de studie
van het pilootproject te Oostende en het herstructureringsplan.

Deze 5 knelpunten vormen de probleemstelling voor Deel III.



DEEL III: BESCHOUWEND DEEL: PERSPEC-
TIEVEN VANUIT DE WETENSCHAPPELIJKE
LITERATUUR

In een actie-onderzoek vloeien in de opeenvolgende onderzoekscycli, praktijk- en
literatuuronderzoek en adviesontwikkeling samen met de client, in elkaar over.
Het in gelijk welke volgorde "na elkaar" beschrijven van praktijkonderzoek,
adviezen en theoretisch onderzoek of literatuuronderzoek is een kunstmatige
indeling. We kozen voor een volgorde die het organisch verloop van het actie-
onderzoek zo getrouw mogelijk weergeeft. We volgden tot hiertoe het chronolo-
gisch verloop van het eerste onderzoekscontract (einde 28.2.94) dat afsloot met
de tussentijdse adviezen uit het vorig hoofdstuk.

In dit proefschrift behandelen we in dit derde deel de literatuurstudie, die een
voortdurende ondersteunende activiteit geweest is, een voortdurend tweede spoor
naast het praktijkspoor met de client. We proberen in dit verslag van de litera-
tuurstudie de gesignaleerde problemen theoretisch meer uit te diepen en de advie-
zen meer wetenschappelijk te onderbouwen.

Tijdens deze verdere literatuurstudie hebben nog heel wat besprekings- en
gezamelijke adviesactiviteiten samen met ambtenaren plaats gevonden. We
kiezen ervoor het verslag van deze activiteiten te bundelen in het volgend deel
IV. We kiezen voor deze volgorde, boven het chronologisch verslag als beste van
onvolmaakte oplossingen.

De client, het Ministerie van Financien was niet geYnteresseerd in een literatuur-
studie, wel in snelle tussentijdse rapportering van praktisch toepasbare conclu-
sies. Dit gebeurde via een reeks interne nota's, die telkens vermeld worden.

We gaan in dit derde deel in de wetenschappelijke literatuur na hoe we de knel-
punten samengevat aan het einde van deel II kunnen begrijpen, verklaren en /of
aanpakken. We eindigen telkens met een aantal kritische bemerkingen en advie-
zen die we als basis gebruiken voor deel IV.

In deze literatuurstudie vertrekken we van de knelpunten samengevat aan het
einde van deel II.
De eerste drie knelpunten: (1) de organisatie legt, volgens de medewerkers,
eenzijdig allerlei hinderende of belemmerende factoren op zodat de ambtenaren
hun kerntaak niet kunnen uitvoeren, (2) leidinggevenden zien zichzelf als
uitvoerders van regels en beleid en niet als managers en (3) de relatie met de
burgers en met andere diensten laat te wensen over, worden door de medewer-
kers toegewezen aan het soort organisatie waarin zij werken. Het Ministerie
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van Financien is een overheidsonderneming en is onderworpen aan het primaat
van de politiek Medewerkers wijten heel wat disfuncties aan opgelegde
beperkingen en aan hun gebrek aan beYnvloedingsmogelijkheden. Vandaar dat we
in hoofdstuk 1 de effecten van het behoren tot een overheidsdienst behandelen,
de gelijkenissen en verschillen tussen overheidsadministratie en privt-bedrijf en
de vraag: kunnen profit-concepten over organisaties overgenomen worden door
overheidsdiensten ?

Vervolgens zien de medewerkers deze knelpunten als samenhangend met de
volgende kenmerken van het Ministerie van Financien: de hierarchische bevel-
structuur, het systeem van regels waarin de rechten en de plichten van de werkne-
mers zijn vastgelegd, het bestaan van standaardprocedures waardoor taken overal
op dezelfde wijze worden uitgevoerd en opgevolgd en het carridre- en promotie-
systeem. Deze kenmerken worden in de organisatieliteratuur samengevat in de
type-organisatie: "bureaucratie" die naast andere types wordt onderscheiden.
Vandaar dat we in hoofdstuk 2 het ontstaan, de kenmerken, de voor- en nadelen
van een bureaucratie en de prioriteiten die opgesloten zitten in bureaucratische
structuren en regels bestuderen.

Het vierde knelpunt is het niet centraal staan van de prestaties van de ambtenaar
in het selectie-, beoordelings-, vormings- en promotiebeleid van de Belastingad-
ministratie en dat materiele en vooral informatica-ondersteuning onvoldoende
Zun.

Vandaar hoofdstuk 3 over Human Resources Management (HRM), als
voorwaarde  voor het effectief werken van medewerkers door een gericht
selectie-, beoordelings-. belonings- en vormingsbeleid. Ook het verschaffen van
voldoende middelen om behoorlijk te werken hoort hierbij.
We beperken ons hierbij tot de speelruimte die het Ministerie van Financien heeft
als federaal ministerie.

Het vijfde knelpunt is het te uitsluitend naar structuurveranderingen grijpen bij
veranderingspogingen om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Deze structuur-
veranderingen sorteren onvoldoende effecten door gebrek aan veranderingen in,
en eenstemmigheid met de andere organisatievariabelen. Vandaar hoofdstuk 4
over hoe een kwaliteits- en klantgerichte organisatie vormgeven.  Welk is de
gewenste toestand vanuit de theorie over integrale kwaliteitszorg (IKZ).

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 bestudeerd hoe verandering doorvoeren in deze
bureaucratische overheidsorganisatie. Wat moet gebeuren om van de huidige
naar de gewenste toestand te gaan? Adviezen voor het veranderingsproces, o.a.
de noodzaak van een omvattend veranderingsproces, een strategie uitgaande van
een missie die doordringt tot in alle geledingen van de organisatie en die in al de
organisatieaspecten gerntegreerd wordt.



Hoofdstuk 1. Het aspect overheidsdienst van het
Ministerie van Financiiin

Zoals hoger omschreven vinden de medewerkers op de verschillende niveaus  dat
de organisatie allerlei hinderende maatregelen en systemen invoert die hen
beletten hun kerntaak naar behoren uit te voeren. Leidinggevenden zien zichzelf
als uitvoerders van regels en beleid en niet als managers van hun diensten. Men
ziet zichzelf als openbare dienst en tegelijk zien sommige ambtenaren het publiek
als ordeverstoorders of als overmacht. Ook de relaties met andere diensten laten
te wensen over.

Deze knelpunten worden door de medewerkers toegewezen aan het soort
organisatie waarin zij werken. Het Ministerie van Financien is een overheidson-
derneming die haar medewerkers een beleid en een uitvoeringswijze oplegt en ze
is onderworpen aan het primaat van de politiek. Medewerkers wijten een heel
aantal disfuncties aan opgelegde beperkingen en aan hun gebrek aan
bernvloedingsmogelijklieden.

In een eerste paragraaf worden overheidsorganisaties en ondernemingen vergele-
ken, we gaan na welke gelijkenissen en verschillen er zijn tussen overheidsinstel-
lingen en private instellingen.
In een tweede paragraaf onderzoeken we de effecten van de gelijkenissen en
verschillen voor het gebruik van managementtechnieken in de overheidsdiensten.
We vragen ons af of managementtechnieken die hun oorsprong hebben in privt-
organisaties ook toegepast kunnen worden in overheidsorganisaties.

1.1. VERGELIJKING OVERHEIDSORGANISATIE EN ONDERNEMIN(;

Een vergelijking maken tussen de overheidsdienst en de privd-onderneming is
zeer complex. Dd overheidsdienst bestaat net zo min als hdt privt-bedrijf.
Sommige overheidsdiensten vertonen kenmerken die typisch zijn voor priv6-
ondernemingen en sommige privt-ondememingen lijken weI overheidsdiensten.

G. Bouckaert (1990, 30) maakt een onderscheid tussen enerzijds het doel van de
organisatie (winst nastreven of iets anders dan winst nastreven) en anderzijds het
controle-organisme van de organisatie (priv6 en markt of overheid en budget). Zo
zijn er vier combinaties mogelijk waarbij de tegenstelling het duidelijkst wordt
tussen enerzijds een privt-organisatie die op de markt opereert en winst nastreeft
en anderzijds een overheidsorganisatie die met budgetten werkt en iets anders
dan winst nastreeft.



180

In de literatuur over verschillen en overeenkomsten tussen publieke instellingen
en privt-instellingen kan men ruwweg 3 standpunten onderscheiden: de
gelijkheidsoptie, de nadruk op verschillen en een middenweg (Buurma, 1986,97-
99).
Vanuit de gelijkheidsoptie wijst men op het naar elkaar toegroeien van private en
publieke organisaties.
Vanuit de nadruk op verschillen legt men de nadruk op de maatschappelijke
legitimiteit van het overheidshandelen en op de economische rationaliteit van
bedrijfsactiviteiten. Maatschappelijke doelstellingen, positionering en organisato-
rische werkwijze verschillen. Daardoor verschilt ook het management.
Vanuit de middenweg stelt men dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
Sommige verschillen zijn principieel, andere zijn gradueel.

Wij verkiezen dit laatste genuanceerd standpunt omdat dit volgens ons het meest
met de werkelijkheid overeenkomt en gaan verder na welk de gelijkenissen en
verschillen zijn tussen overheidsinstellingen en private instellingen. Alhoewel we
"de" overheidsinstelling niet meteen beperken tot het Ministerie van Financien,
houden we toch in het achterhoofd dat dit ons concreet studieobject is.

Ook Mintzberg heeft dit genuanceerd standpunt. Hij wijst erop dat "de gedachte
dat de overheid net zo gemanaged moet worden als een bedrjf, de laatste jaren
steeds meer gehoor krijgt... Het meeste van wat de overheid doet, leent zich
echter niet voor deze aanpak. Sommige overheidsdiensten zouden inderdaad hun
voordeel kunnen doen door elementen uit de commerciele bedrijfsvoering over te
nemen. Particuliere ondernemingen kunnen leren van de overheid, net als
andersom. Beide hebben veel te leren van cooperatieven en eigennaarsloze
organisaties ... ". (1996,7).

Volgende verschillen tussen organisaties zijn "niet typisch" voor overheid of
priv6 (Heffron, 1989, 14):
. Omgevingen van organisaties verschillen sterk maar de verschillen hangen niet
alleen af van het privaat of publiek zijn van de organisatie. Sommige publieke
organisaties hebben een stabiele, rustige, ondersteunende omgeving. Andere
publieke en private organisaties hebben chaotische, snel veranderende, vijandige
en complexe omgevingen.
. Het gebruik van eenvoudige of complexe technologie heeft weinig te maken met
een publieke of private onderneming zijn.
. De tijdshorizon van het management kan verschillen van lange termijnplanning
tot crisisorientatie en snelle personeelswisseling.
. Ook lijken organisaties door een levenscyclus te gaan met verschillende snelhe-
den ongeacht of ze publiek of privaat zijn.

Een not-for-profit overheidsorganisatie (zoals het Ministerie van Financien) is
niet alleen een productiesysteem van goederen en/of diensten. Het is ook een
politiek en institutioneel systeem dat past in een bepaalde hierarchie. Hieruit
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vloeien belangrijke verschillen voort tussen overheidsorganisaties en onder-
nemingen (Baakman, 1991, 77; Bouckaert, 1990, 30; Buurma, 1986,97: Heffron,
1989, 13) op het vlak van (1) doelstellingen en maatschappelijke functie, (2)
omgeving waarin gefunctioneerd moet worden en (3) afnemers.

Laten we deze 3 "belangrijke" verschillen onderzoeken.
(1) Algemeen wordt aanvaard dat het doel van de overheid het behartigen van
het algemeen belang zou zijn, waar een onderneming eerder een particulier
belang zou behartigen.
De grondslag van de overheidsorganisatie is de uitvoering van wettelijke taken en
besluiten van onze parlementaire democratie. Een equivalent voor de profit-
organisaties lijkt niet voorlianden. Toch kan men ook hier het gemeenschap-
pelijke beklemtonen en stelien: overheid en onderneming voorzien in de behoef-
ten aan goederen en diensten.
Essentiele of kernfuncties van de overheid zijn: de verdediging van de territoria-
le integriteit. het handhaven van de interne openbare orde en het mobiliseren van
interne hulpbronnen ten behoeve van het eigen apparaat. Daarnaast heeft de
overheid nog andere functies, zoals het voeren van een sociaal beleid en een
omgevingsbeleid waarop we hier niet verder ingaan. Het heffen en innen van
belastingen is dus een van de kernfuncties van de overheid.

Specifiek aan publieke organisaties is dat ze dikwijls vage, meervoudige
doelistellingen hebben die moeilijk te meten zijn en dikwijls met elkaar in
conflict zijn. Gelijkheid is even belangrijk als efficientie en het gezag is dikwijls
verdeeld en zwak (Heffron, 1989, 13). "Government is given tasks that the
private sector would not touch or has abandoned. Also, agencies must not only be
economical and efficient but must carry out statutes, observe due process, follow
election returns, involve citizens, and symbolize open and honest govern-
ment"(Goodsell, 1985,50).
Men kan dit ook formuleren als een gelijkenis als men stelt dat zowel overheid
als bedrijfsleven zich op het behalen van een zeker rendement richten. Waar
bedrijven zich richten op bedrijfseconomisch rendement op een goederen- en
dienstenmarkt, richten overheden zich op maatschappelijk rendement op de
politieke markt (Lemstra, 1988,45 e.v.).
Maatschappelijk rendement is van een andere aard dan bedrijfseconomisch
rendement. Maatschappelijk rendement is per definitie een doelstelling die
gerealiseerd wordt buiten de eigen organisatie. Een maatschappelijke rende-
mentsdoelstelling komt tot stand op basis van een expliciete kosten-baten-
analyse waarin de behoeftebevrediging van specifieke groepen, of de samenle-
ving als geheel. op de voorgrond staat, ongeacht of deze behoeften bedrijfsecono-
misch rendabel te bevredigen zijn. De samenleving is bereid te accepteren dat
overheidsorganisaties blijven functioneren ook als er effectiviteits- en efficientie-
problemen optreden.
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(2) Voor wat de omgeving van overheden en ondernemingen betreft is het
belangrijkst dat de overheid functioneert onder de directe invioed van het poli-
tiek systeem, terwijl een onderneming vooral met markten te maken heeft. Als
het marktmechanisme goed functioneert, is bij een onderneming de input recht-
streeks afhankelijk van de aard en de kwaliteit van de output. Bij overheids- en
paragouvernementele organisaties verloopt het zeker stellen van voldoende input
voor de organisatie via het politieke proces. Daarin spelen ook andere factoren
dan de aard, kwaliteit en vraag naar de output een rol. Daardoor ontbeert de
overheidsorganisatie een sterke prikkel tot adaptief en klantvriendelijk gedrag
(Baakman, 1991, 78). De terugkoppeling tussen input en output gebeurt via het
politiek proces met zijn eigen dynamiek en eigenaardigheden. Er zit teveel ruis en
storing in het indirect terugkoppelingssignaal. Daardoor kunnen overheidsorgani-
saties klantonvriendelijk en verspillend gedrag vertonen zonder daarvoor afge-
straft te warden, simpelweg omdat ze politieke steun genieten (Baakman, 1991,
75).
"De strijd om het bestaansrecht, de overleving, vindt voornamelijk in de politieke
arena plaats, waar, idealiter, bepaald beleid getoetst wordt op zijn maatschappe-
lijke noodzaak en aanvaardbaarheid" (Gerdingen & Sevenhuijsen, 1986,100).
De politieke component komt ook tot uiting in de periodieke eis van verkie-
zingen, die maakt dat prioriteiten gewijzigd en tijdsperspectieven veranderd
kunnen worden (Bouckaert, 1990, 32).
De voortdurende noodzaak om verantwoording af te leggen aan de eigen hogere
echelons, aan andere takken van de overheid of aan de gemeenschap en haar
vertegenwoordigers, heeft een duidelijke invloed op het gedrag van de overheids-
organisaties. Het gans systeem van hierarchie, met diverse vormen van controle
en toezicht beperken enigszins de vrijheidsgraden (Bouckaert, 1990,32).

Voor het bekostigen van overheidsvoorzieningen worden jaarlijkse bedragen ter
beschikking gesteld zonder dat daarbij wordt gespecifieerd welke hoeveelheid
output in de vorm van publieke goederen en diensten wordt terug verlangd. De
overheidsbegroting is een inputbegroting en geen outputbegroting (Baakman,
1991,134).

(3) De relatie overheid en burger is fundamenteel anders dan die van de
aandeelhouder t.o.v. zijn bedrijf of van de leverancier en de klant op de
consumentenmarkt.
De burger voelt zich niet onmiddellijk mede-eigenaar. "Niemand in de overheid
voelt zich echt en volledig verantwoordelijk voor alle middelen, activiteiten,
outputs en effecten. Dit hangt samen met het gefragmenteerd gezag (ambtenaar),
het gebrek aan identificeerbaarheid met de overheid (de burger) en het primeren
van het politiek krediet (de politicus)" (Bouckaert, 1990, 32).
De overheid opereert zelden op een markt van individuele goederen en de burger
heeft geen vrijheid van keuze uit de verschillende aanbiedingen en is soms
afnemer tegen wil en dank. De verzorgende overheid is juist ontstaan doordat
men in de loop der eeuwen op allerlei gebieden van particuliere goederen een
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collectief goed gemaakt heeft.  Men zag kennelijk voordelen in een gezamenlijke
oplossing van individuele problemen die vorm kreeg in een collectieve bureau-
cratische organisatie (Brand,  1992,  188). "De burger is wat produkten en diensten
van de overheid betreft meestal afnemer tegen wil en dank. Een groot aantal
produkten krijgt hij opgedrongen, terwijl hij als hij tot vrijwillige consumptie
over wil gaan, in die gevallen uitsluitend bij de overheid als monopolist terecht
kan" (Lemstra, 1988,322).

In de publieke sector ontbreekt de exit-optie. Burgers als belastingbetalers
kunnen niet weigeren te betalen voor overheidsdiensten en als gebruikers hebben
ze voor een aantal overheidsdiensten geen andere keuze dan verplicht van die
bepaaide overheidsdienst af te nemen. "De overheid is geen produktiebedrijf met
klanten.  Het is een publiek bedrijf voor het publiek, van het publiek" (Buurma,
1986, 32).
Burgers worden als klanten van de ambtelijke organisatie beschouwd. De
managers moeten ervoor zorgen dat hun organisatie meer klantgericht gaat
werken.  Maar de burgers zijn meer dan klanten: ze zoeken recht bij de overheid,
ze kiezen parlementsleden, ze doen mee aan inspraak, ze demonstreren tegen
ongewenste maatregelen, ze hebben recht op openbaarheid.
Burgers dragen macht en vrijheid over aan de overheid in ruil voor een stelsel
van collectieve besluitvorming en controle van macht in een democratisch
rechtsbestel. Dit garandeert vervolgens aan de burgers een aantal vrijheden en
rechten en dit kan ook uitoefening van plichten afdwingen en gedragingen
verbieden (Lemstra, 1988,46).
"Een van de voornaamste problemen in de verhouding burger-overheid is de
ongelijkheid. De burger is meer afhankelijk van de overheid dan de overheid van
de burger" (Buurma 1986,32).
De overheid heeft als politieke en publieke organisatie een regelende taak en zal
niet altijd kunnen voldoen aan specifieke wensen van individuele burgers,
maatschappelijke organisaties of bedrijven. Het is bij de regelgevende overheid
vaak andersom: de burgers en bedrijven moeten voldoen aan de wensen van de
overheid.
Ook Mintzberg maakt het onderscheid tussen: onderdanen, burgers, clienten en
klanten van de overheid (1996, 9).  De term klant gebruikt hij voor de kopers-
verkopers relatie zoals General Motors auto's aan klanten verkoopt. De terrn
client reserveert hij voor professionele diensten zoals Ernst and Young accoun-
tantsdiensten en de overheid gezondheidszorg en onderwijs aanbiedt.  Bij de term
burger wijst Mintzberg vooral op "rechten" die verder gaan dan die van klanten
of clienten.  Het gaat hier om wegen en sociale zekerheid en economische
politiek die het product zijn van ingewikkelde compromissen tussen concurrende
belangen. Tegenover de rechten als burger staan de plichten als onderdaan.  Wij
zijn onderdanen van onze overheden als we belasting betalen, ons laten recrute-
ren door het leger of ons onderwerpen aan regulering door de overheid ten
behoeve van de collectieve orde.
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Natuurlijk vallen niet alle overheidstaken netjes te catalogiseren en zijn er
overlappingen.  Ook de frequentie van deze 4 "rollen" is erg verschillend.  Toch
is deze indeling goed om duidelijk voor te stellen en te beseffen hoe veelzijdig de
doelstellingen van overheden zijn (Mintzberg, 1996,10).
"Hoewel het voor welke overheidsorganisatie dan ook volstrekt onmogelijk is het
al haar klanten naar de zin te maken, vloeit uit haar bijzondere positie en be-
voegdheden de verplichting voort haar burgers te bejegenen als kiant en niet als
onderdaan. Niet vanuit het machtsdenken maar vanuit het besef dat overheid en
burgers deel uitmaken van de samenleving, die zij samen leefbaar moeten
houden" (Lemstra. 1988, 322).
De gelijkaardige discussie in de 7 S-workshop met ambtenaren (zie deel 2,
hoofdstuk 5.1), resulteerde in de keuze voor de term mensgerichtheid in de
omgang, in plaats van klantgerichtheid. Men wilde hiermee uitdrukken dat men
soms dingen moet opleggen tegen de zin van de burger en dat dit op een respect-
volle manier moet gebeuren.

1.2. EFFECTEN VO()R HET MANAGEMENT

In deze paragraaf onderzoeken we de effecten van bovenstaande gelijkenissen en
verschillen voor het gebruik van (privt)managementtechnieken in de over-
heidsdiensten.

Onze vraag is: kan men bij het managen van de Administratie der Directe
Belastingen en/of de Administratie der BTW gebruik maken van
managementtechnieken ontstaan in de private organisaties?
We gaan niet verder in op wat Metcalfe (1993,181) macro-management noemt:
het beleid van de overheid die tdn concrete overheidsorganisatie overstijgt, of
wat Kickert (1993, 191) extern gericht management noemt namelijk het invloed -
uitoefenen op politieke en maatschappelijke processen. Kickert (1993, 191) ziet
het zo: "Public management cannot be properly understood without an outside-in
view, an approach starting from the outside world of societal fields, a reasoning
backwards from this context towards the government system. . Moreover, the
management by government of public policy-making processes explicitly is aform of "external" management, that is, the directed influencing of political and
societal processes outside the government. The management of complex policy
processes is not an internal organisational activity, is not administration in a
narrow sense, but is a complex and externally oriented activity, a way to handle
the process of policy and institutional change in society."

We richten ons op de gelijkenissen en verschillen tussen overheidsmanagement
en privaat management op micro-niveau, op het niveau van het intern managen
van 66n onderdeel of van 66n ministerie niet op het vlak van het meer macro-be-
leid van de overheid.
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Bij het uitoefenen van deze interne management-verantwoordelijkheid in een
overheidsinstelling moet ermee rekening gehouden worden dat een
overheidsinstelling:
-   het algemeen belang moet dienen en dat de doelstellingen dikwijls meervoudig

en vaag zun,
-   een onderdeel is van het politiek systeem waarvan het een instrument is en o.a.

daardoor markt-feedback mist,
-   dikwijls een monopolie-positie heeft en de burger geen exit-optie heeft.

Ook Goodsell (1985,49) stelt dat managen binnen de overheidscontext specifie-
ke beperkingen heeft namelijk:
-   Het gebrek aan klare, consistente, kwalificeerbare doelen maakt dat overheids-

managers minder gemotiveerd zijn tot. en minder mogelijkheden hebben om,
hoge prestatienormen op te leggen.

-  Het niet opereren in marktcondities maakt dat overheidsorganisaties weinig
tot geen prikkels ondervinden om kosten te reduceren, produktie te verhogen,
produkten of diensten te produceren die eclit aan de behoeften van het publiek
voldoen.

- Overheidsdiensten moeten alleen overleven, expansie promoten voor zichzelf
en politici bevredigen of sussen en geen concurrenten verslaan of investeer-
ders een voldoende opbrengst garanderen.

- Overheidsdiensten leggen meer wettelijke restricties op en vragen meer
verantwoording van hun leidinggevenden zodat deze minder autonomie
hebben en minder flexibel kunnen handelen dan in prive-ondememingen.

Het doel van de overheid: het algemeen welzijn behartigen, de principiele
openheid en openbaarheid, het periodiek zeggingsschap van de kiezer over de
bestuurders maken dat er gevolgen zijn voor de planning van de werking. de
uitvoering en de rapportering van de uitvoering. Verschillende functies (aankoop,
controle, personeel) worden op een andere manier ingevuld. Er zijn strikte
procedures of beperkingen opgelegd voor aanvragen, goedkeuring. opvolging en
controle. In de personeelsfunctie bijvoorbeeld gebeuren in principe aanwerving,
bevordering, bezoldiging, enz. op zeer gereglementeerde wijze om misbruiken te
voorkomen en gelijkberechtiging te laten doorwegen. Het gevolg van al deze
regels en procedures is: "a decrease in the authority and discretion of the line
managers and executives" (Ingraham & Romzek, 1994,7).

Als de overheid zich te exclusief zou toespitsen op waarden die de basis vormen
van het bedrijfsmanagement - "value for money" en de drie E's:" effectiveness,
efficiency and economy" - dan wordt een voor de overheid al te verarmd manage-
mentconcept gehuldigd. Overheidsmanagement kadert in de maatschappelijk
opdracht van het overheidssysteem en moet aandacht hebben voor de democrati-
sche en legitimiteitseisen, die er de basis van vormen (Maes, 1994, 38).  Het
overheidsmanagement huldigt m.a.w. een andere visie dan het bedrijfsmanage-



186

ment. Deels gelden andere waarden en andere ethische uitgangspunten, die eigen
zijn aan de openbare dienst.

Eens deze andere visie gekozen en geexpliciteerd kunnen volgens ons, voor deinterne managementverantwoordelijkheid, voor het realiseren van deze visie
en missie binnen 66n onderdeel of ministerie dezelfde managementprincipes
gelden als in de priv6.

Men lijkt het er in brede kringen over eens dat de overheid anders moet gaan
werken. Deze groeiende aandacht voor organisatie en personeelsinzet in de
overheidssector is niet "typisch Belgisch". Groot-Britannie kent met zijn Next
Steps-project 6dn van de meest drastische hervormingen van overheidsinstelling-en. In Nederland worden proeftitinen gecreeerd waarin steeds minder ambtena-
ren steeds betere diensten trachten te verlenen. Frankrijk heeft zijn ,'enovation de
la gestion publique. De OESO vat de meer managementgerichte aanpak als volgt
samen (Hamelinck, 1991):

Tabel 1.1: Van de 'oude' administratie naar het 'nieuwe' management.

'Oude' administratic 'Nieuw' management

Werkwijze Uitvocring volgens dc regels Doelstellingcti staali voorop
Staan tegenover 'bestuurden' Handcleii met clienten

Produceren Beslissingen moeten overeenstemmen Produkt ill funclie van clienten

met regcls

Bij fouten Sanctionering als rcgcls niet nageleefd    Worden getolercerd. vormen decl
wi)rdeli vol een Iccrproces

Verantwoording Tegenover rechihiuiken Tegei,over dc burger-client

Prestatiemeting Voorkomen van fouten Bereiken van docistellingen

Drucker (1975, 142) wijdt heel wat negatieve kenmerken van overheidsdiensten
aan het budget-gebaseerd zijn. Overheidsdiensten evenals ondersteunende
diensten in een privd-bedrijf krijgen een budget. Ze worden niet betaald in
verhouding tot het gebruik van die diensten noch voor hun resultaten.
"Being paid out of a budget allocation changes what is meant by performance andresults. Results in the budget-based institution mean a larger budget. Performance
is the ability to maintain or to increase one's budget" (Drucker, 1975, 142).
Resultaten in de zin van marktaandeel of bijdragen tot het doel en de objectieven
zijn secundair. De belangrijkst test in een budget-gebaseerde instelling en de
belangrijkste eis voor overleving is een budget verkrijgen. "And the budget is not,
by definition, related to contribution but to good intentions" (Drucker, 1975,
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142). Hoewel efficientie en kostenbeheersing er gepredikt worden, zijn dit geen
eclite deugden van de budget-gebaseerde instelling.
1.    Immers resultaten behalen met een kleiner budget of met minder personeel is

geen prestatie, integendeel dit kan het voortbestaan van de dienst bedreigen.
Het budget niet volledig opmaken, resulteert in een lager budget en is
machtsverlies.

2.   Gezien het verkrijgen van een groot budget het ware doel is, is het bevragen
van het doel van de afdeling of de dienst altijd controversieel. Een controver-
se creeert spanningen en vermindert ondersteuning en dat kan resulteren in
een lager budget. Afhankelijk zijn van een budget werkt dus het bepalen van
prioriteiten en het concentreren van inspanningen tegen, terwijl enkel door
het concentreren van inspanningen op een beperkt aantal prioriteiten iets
gerealiseerd kan worden.

3. Tenslotte maakt het budget-gebaseerd zijn het ook moeilijker om verkeerde,
verouderde doeistellingen of dingen op te doeken. Geen enkele onderneming
schrapt graag dingen. In een profit-organisatie, gericht op prestaties en
resultaten wordt het onproductieve en verouderde afgevoerd omdat klanten
dat afstraffen. Dit gebeurt niet in een budget-gebaseerde onderneming. Daar
wordt als er geen resultaat is, de inspanning vermeerderd. De verleiding is
groot het budget te verdubbelen precies omdat de prestatie onvoldoende is.
Overheidsdiensten gebruiken dikwijls hun beste mensen om te verdedigen
wat al lang geen zin of doel meer heeft. In plaats van dingen eeuwig te doen,
moeten ook overheidsdiensten hun productieve dienst regelmatig in vraag
stellen.

Waar een profit-organisatie betaald wordt voor prestaties en resultaten, worden
budget-gebaseerde diensten betaald voor goede intenties en voor een "program-
ma".  Ze worden eerder betaald om geen enkele groep kiesgerechtigden uit te
sluiten dan om er een "tevreden" te maken. Het is misleidend omdat er betaald
wordt voor het "definieren" van prestaties en resultaten die "zullen" geleverd
worden i.p.v. het produceren van het resultaat.

Alhoewel het wenselijk is dat er gewerkt wordt op basis van budgetten, brengt dit
altijd misleiding mee die kan beperkt en tegengewerkt worden, maar niet uitge-
schakeld.

Peter Drucker leidt uit het bestuderen van een aantal performante overheids-
diensten enkele lessen af om beter te presteren. Ze hadden onderling allemaal
andere structuren, maar ze legden zichzelf volgende discipline op (Drucker,
1974,158):
1.  Definieren: "what is our business and what should it be." Hierbij moeten

verschillende alternatieven kritisch doordacht en eventueel uitgewerkt
worden om een evenwichtig standpunt in te nemen tussen de verschillende
conflicterende definities.

2. Klare doelen en objectieven afteiden uit hun definitie van missie en functie.
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3. Prioriteiten stellen die het mogelijk maken doelen te concretiseren in
prestatie- en uitvoeringsnormen, d.w.z. het werk te ricliten op resultaten, metbepaalde minimaal te behalen resultaten, met deadlines en met een verant-
woordelijke voor de resultaten.

4. Prestatienormen stellen.
5. Feedback voorzien, zodat zelfcontrole kan ingebouwd worden in het sys-

teem.
6.   Audits van doelen en resultaten organiseren om tijdig verouderde doelen en

onbevredigende prestaties en resultaten vast te stellen. Er is een mechanisme
nodig om zulke activiteiten uit te stoten in plaats van geld en energie te
verspillen aan die onbevredigende activiteiten. Vooral voor succesvolle
dingen uit het verleden is het nodig de juistheid van de doelen en hun
prioriteiten na te gaan eli vooral ook de resultaten t.o. v. de verwachtingen.
Geen enkele doelstelling is blijvend. De organisatie moet zichzelf opleggen
regelmatig haar missie, doelstellingen en prioriteiten door te denken en
feedback-controle te installeren op resultaten en prestaties in relatie tot
beleid, prioriteiten en actie.

Zorgen dat overheidsdiensten presteren vereist geen andere mensen, het vereist
een systeem. Het essentiele van dat systeem is niet anders dan in privt-bedrijven.De toepassing kan wei erg verschillen naargelang de soon overheidsdienst.
Overheidsdiensten moeten niet proberen privt-ondememingen te worden. Ze
moeten wei zoveel mogelijk onderworpen worden aan prestatietesten maar vooral
hun eigen specifieke functie, doel en missie vervullen. Ze hebben managers nodig
die systematisch zichzelf en hun instelling of dienst doelgericht focussen op
prestatie en resultaten. Ze hebben vooral nood aan effectiviteit, d.w.z. nadruk
leggen op het behalen van juiste resultaten, naast efficientie, d.w.z. controle van
kosten.

Zowel in private als in overheidsorganisaties betekent management "Verant-
woordelijkheid nemen voor de prestaties van een systeem" (Metcalfe, 1987, 37)of "dingen gedaan krijgen door anderen". Verantwoordelijkheid nemen is immers
een essentieel onderdeel van management. Het betekent dat bepaalde individuen
of groepen het recht en de plicht hebben te zorgen dat de groepsinspanningen
gecoOrdineerd worden.
Deze definities gaan uit van een managementopvatting van de publieke sector die
afwijkt zowel van de incrernentele als van de rationele bestuursopvattingen diebeide weinig belang hecliten aan verantwoordelijkheid.Vanuit het incrementele standpunt is niemand verantwoordelijk voor de totale
prestatie van systemen die gestuurd warden door het spel van verschillende
belangengroepen. Meest bekend in dit opzicht is Lindblom's: 'The science of
muddling through" (1959,78-88).

In de rationele opvatting steunt men eerder op beheersing dan op verantwoorde-
lijkheid. De rationele bestuursopvatting gaat uit van een rationeel besluitvor-
mingsproces en prestatiemaatstaven voorgeschreven door de top en dan uitge-
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voerd door de onderliggende organisatiedelen. Om verantwoordelijkheid te
kunnen geven worden rationele voorschriften en hierarchische controle als
onmisbare voorwaarden gezien.

Management en beheersing (control) worden dikwijls als synoniemen gebruikt,
hoewel er een belangrijk onderscheid is: managen is niet beheersen. "Control" in
strikte zin veronderstelt de mogelijkheid om resultaten te bepalen. Controle is
mogelijk bij welomschreven en stabiele doelen, die kunnen behaald worden door
duidelijk omschreven en betrouwbare werkwijzen. Voorspelbaarheid is de
voorwaarde voor controle. Wanneer er onvoorspelbare antwoorden nodig zijn,
schiet beheersing te kort en zijn managementkwaliteiten als vindingrijklieid,
creativiteit, risico's nemen en conflicthantering nodig. Management veronderstelt
aanvaarding van verantwoordelijkheid om een systeem te sturen wanneer contro-
le onvoldoende of onmogelijk is. Management is een adaptief proces, dat experi-
menteren, leren en innoveren in een veranderende omgeving vereist. Het is niet
het opleggen van een voorafbepaald programma of het opleggen van regels.
Management is een breder begrip dan beheersing of control (Metcalfe, 1993,
179).

Volgende uitgangspunten i.v.m. management gelden zowel in de privd als in de
overheidssector (Maes, 1994, 34):
- de noodzaak van professioneel management: de topmanagers moeten over ruime
discretionaire macht beschikken om - free to manage - de gewenste resultaten te
bereiken:
- de vraag naar expliciete standaarden om de prestaties te meten: de na te streven
objectieven moeten duidelijk zijn en er moeten zo mogelijk kwantitatieve succes-
indicatoren worden gehanteerd;
- klemtoon op "output-control" resultaten zijn belangrijker dan procedures;
middelenallocatie en beloning gebeuren in functie van prestatiemetingen en het
bureaucratisch-hierarchisch management moet afgevlakt of vervangen worden
door flexibel "team"- en projectmanagement;
- nadruk op discipline en zuinigheid bij het gebruik van de middelen. streven naar
productiviteit zodat meer kan gedaan worden met minder.
Belangrijk is dat bovenal de nood aan een op responsabilisering gesteunde
managementcultuur wordt beklemtoond om het prestatiegericht karakter van de
organisatie in de hand te werken.

1.3. CONCLUSIE

Als we management zien als verantwoordelijkheid nemen voor de prestaties van
het systeem, en, als we dit beschouwen op het micro-niveau van 66n bedrijf of
dienst (of onderdeel ervan) en voor wat intern management betreft dan zijn
managementprincipes uit de priva bruikbaar.
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Weliswaar is het zo dat deze managementprincipes dan gebruikt worden in een
specifieke context. Typisch aan de overheidscontext is het vooropstellen van het
algemeen belang, het opnemen van juist die vraagstukken die niet goed door de
andere partijen op de vrije markt kunnen opgenomen worden, het dikwijls
meervoudig en vaag zijn van de doelstellingen,  het onderdeel vormen van een
politiek systeem, de monopoliepositie, de ethische en democratische eisen o.m.
op gebied van openbaarheid, inspraak, belangenafweging, rechtsbescherming en
de vele regels en procedures. Alhoewel deze kenmerken bijdragen tot de moei-
lijkheden om overheidsdiensten goed te managen, heeft ook het budget-gebaseerd
zijn van overheidsdiensten heel wat effecten die zich ook voordoen in onder-
steunende diensten in priv6-bedrijven.

De aanbevelingen om performant te presteren zijn vanuit beide sporen (overheid
en budget-gebaseerd zijn) zeer gelijkend en luiden als volgt:
- noodzaak van professioneel management;
- een geaccepteerde klare missie en doel:
- het stellen van klare concrete doelstellingen voor de dienst (of het onderdeel)
met duidelijke band met de missie;
- geaccepteerde prestatiestandaarden en duidelijke zelfcontrole en feedbackmo-
gelijkheden;
- een lerende toekomstgerichte instelling.

Wanneer we deze aanbevelingen stellen tegenover de onmogelijkheden en kritiek
die Mintzberg (1996, 11) formuleert weliswaar op macro- dn microvlak besluiten
we het volgende. Voorwaarden om enkel op rrticro-niveau (dus binnen 6dn
ministerie, dienst of onderdeel ervan) meer managementgericht te kunnen werken
zijn:
- professionele managers die zowel op managementsvlak als op het inhoudelijk
vlak deskundig zijn
- duidelijke, ondubbelzinnige beleidslijnen, die behoorlijk stabiel zijn in de tijd
en waarbij anderen (politieke beleidsmakers of managers van andere instellingen)
zich niet mengen in de uitvoering van het beleid.
- prestatiestandaarden die niet enkel kwantitatief zijn, maar ook kwalitatief en de
breed geaccepteerd zijn.
- een lerende toekomstgerichte instelling waarbij ook plaats is voor het specifieke
maat- en bijstelwerk in het beleidsvoorbereidend proces tussen beleidsmakers en
uitvoerders.
Werken aan deze voorwaarden is zeker een taak voor het Ministerie van Financi-
en.

Wanneer we deze aanbevelingen (wat provocatief) concretiseren naar het
Ministerie van Financien komen we tot het volgende:
- noodzaak van professioneel management: d.w.z. dat de Administraties dn de

manager zelf management omschrijven als verantwoordelijkheid nemen voor de
prestaties van het systeem. Dit veronderstelt enerzijds de nodige beleidsruimte
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en -middelen en dit op de verschillende managementniveaus en anderzijds de
nodige managementcapaciteiten en voortdurende vorming van de betreffende
persoon.

- een geaccepteerde Idare missie en doel. Het geaccepteerde doel kan omschreven
worden als de correcte heffing en inning van de belastingen, of zoals omschre-
ven in het Vijfjarenplan: een adequate, reclitvaardige en gelijkmatige toepassing
van de belastingwetten. Een door iedereen onderschreven strategie of visie over
hoe het doel bereikt moet worden, waardoor de volgende stap mogelijk wordt,
is niet pregnant aanwezig in de beide administraties.

- het stellen van klare concrete doeistellingen voor de dienst (of het onderdeel)
met duidelijk band met de missie. Het werken met werkplannen is een ingebur-
gerde gewoonte in de buitendiensten van de Administratie der Directe Belast-
ingen en ook in de buitendiensten van de Administratie der BTW is er de druk
om periodisch het manutentiewerk (het beheerswerk) klaar te hebben.  Dit
wordt beleefd als de kern van het werk dat moet gedaan geraken. In de beide
administraties komen soms de kwaliteit van het werk en de andere doelstelling-
en (voldoende en diepgaande controles) in verdrukking door de druk om het
beheerswerk (enkel kwantitatief) gedaan te krijgen. Deze aanbeveling om
concrete doelen te stellen is verzand in bureaucratische gewoonten en cultuur.
Ze wordt eenzijdig opgelegd, als irrealistisch beleefd en op papier uitgevoerd
zonder dat ze leeft en voorwerp uitmaakt van overleg en onderhandeling. Ze
heeft daardoor ook weinig invloed. Doelen stellen zonder voldoende (en
moderne) middelen ter beschikking te stellen om ze uit te voeren heeft ook
nefaste gevolgen op motivatie en moraal.

- geaccepteerde prestatiestandaarden en duidelijke zelfcontrole- en feedbackmo-
gelijkheden. Door het voorgaande en de wijze van omgaan met elkaar en met
het werk, die door de medewerkers "typisch bureaucratisch" genoemd wordt,
komt er van deze en de volgende aanbeveling:

- een lerende toekomstgerichte instelling niet veel terecht. Voor zover er al
zelfcontrole- en feedbackmogelijkheden bestaan, worden die door de heersende
bureaucratische cultuur niet gebruikt als uitgangspunt voor leren. Zeker als ze
ongunstig uitvallen, worden ze eerder onder de vloermat geveegd en niet
gebruikt.

We bestuderen in het volgende hoofdstuk eerst de implicaties van het als bureau-
cratisch ervaren van hun organisatie door de medewerkers en komen dan in het
laatste hoofdstuk over veranderen terug op deze aanbevelingen. We proberen dan
deze aanbevelingen te kaderen in een omvattend veranderingsproces.



Hoofdstuk 2. Het bureaucratisch aspect van het
Ministerie van Financiiin

Zoals hoger omschreven vinden de medewerkers op de verschillende niveaus  dat
(1) de organisatie allerlei hinderende maatregelen en systemen invoert die hen
beletten hun kerntaak naar behoren uit te voeren. (2) Leidinggevenden zien
zichzelf als uitvoerders van regels en beleid en niet als managers van hun dien-
sten. (3) Sommige ambtenaren zien het publiek als ordeverstoorders of als
overmacht en de relaties met andere diensten laten te wensen over.
Deze 3 knelpunten worden door de medewerkers toegewezen aan het soort
organisatie waarin zij werken.

Vanuit het sociaal-constructionistisch standpunt (dat we in deel 1 verduidelijkten)
is een organisatie een co-constructie waarbij de betrokkenen op zoek gaan naar
"gedeelde betekenissen". Organisatieleden communiceren met elkaar en bouwen
samen een beeld op van hun organisatie. Deze beelden verschillen nogal eens van
elkaar.
Wanneer in ons onderzoek aan ambtenaren gevraagd wordt hun organisatie in een
beeld te omschrijven (zie decl 2, hoofdstuk 3.3.9.) overheersen: logheid, traag-
heid en rigiditeit in deze beelden. Medewerkers wijzen op de vele regels in het
Ministerie van Financien waardoor alles vastgelegd is en verandering quasi
onmogelijk wordt, op de hierarchische bevelsstructuur, op de standaardprocedu-
res voor alles en nog wat. Deze kenmerken worden in de organisatieliteratuur
samengevat in de type-organisatie "bureaucratie" die naast andere types wordt
onderscheiden. Meerdere auteurs maken verschillende indelingen van organisa-
ties waarbij de meesten een bureaucratische of machineorganisatie of mecha-
nische organisatie onderscheiden.
Anderzijds wijzen medewerkers op het specialistisch karakter van hun werk. Het
opvolgen van het controlewerk in een belastingdossier kan niet op een louter
kwantitatieve wijze, bijv. door statistieken. Ze voelen zich als specialist, als stiel-
man, als professional onheus behandeld door hun organisatie.

Het management van en bij de overheid is zeer complex en er zijn verschillende
modellen.  Toch is het overduidelijk dat "het innen van belastingen niet denkbaar
zou zijn zonder een gezonde dosis machinemodel" (Mintzberg, 1996, 13) door
anderen bureaucratie genoemd.

In het vorig hoofdstuk diepten we de samenhang van deze knelpunten met het
aspect "overheidsdienst" uit. In dit hoofdstuk bespreken we eerst de kenmerken
van de bureaucratische organisatie of de machineorganisatie, haar ontstaan, de
effecten op het gedrag van de bureaucraten, haar sterkten en zwakten, om
tenslotte de theorie van Mintzberg over de machineorganisatie en professionele
organisatie toe te passen op het herstructureringsplan, namelijk op de geplande
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controle- en beheerscentra van de nieuwe Administratie van de Inkomens- en
Ondernemingsfiscaliteit (AIOF). We kiezen om de benadering van Mintzberg
meer uit te werken, omdat ze recht doet aan de meer bureaucratische kenmerken
van het Ministerie van Financien dn aan de niet-bureaucratische, meer professio-
nele kant. Tegelijk was ze bekend bij een aantal ambtenaren en biedt ze een goed
kader om een reeks praktische adviezen te genereren.

2.1.  WELK ZIJN DE TYPISCHE KENMERKEN VAN DE BUREAUCRA-
TIE?

Wanneer in de organisatiekunde gesproken wordt over de bureaucratische
organisatie worden volgens de meeste sociale wetenschappers de volgende
kenmerken bedoeld (Pinchot, 1994,49):

-  een hierarchische bevelsstructuur;
-  specialisatie op basis van functie;
-  een systeem van regels waarin de rechten en de plichten van de werkne-

mer zijn vastgelegd:
-  standaardprocedures bij elke taak;
-   carritre en promotie op grond van technisch kunnen;
- onpersoonlijke relaties;
-  alle coordinatie vindt plaats op een (of meer) niveau(s) boven het niveau

waar het te coordineren werk wordt gedaan.

Deze kenmerken diepen we hier niet verder uit. We verwijzen daarvoor naar de
betreffende literatuur. We blijven daarbij een organisatie zien als een "gedeelde
betekenis". Immers de leden van een organisatie stemmen hun gedrag op elkaar
af. In die contacten ontwikkelen zij allerlei gewoonten, die zich verzelfstandigen
tot sociale symbolen. Die symbolen krijgen gaandeweg een institutioneel karakter
en kunnen vervolgens als het ware dwingend aan anderen worden opgelegd. De
structuur van een organisatie is 66n van die symbolen. Ze kan beschreven worden
aan de hand van kenmerken als hierarchisering, formalisering, etc. Het lijkt alsof
dat onafhankelijke 'objectieve' variabelen zijn, die los staan van het proces van
organiseren. Wij stellen dat de organisatiestructuur juist een afgeleide is van de
dagelijkse gang van zaken. "Ze kan worden gezien als een momentopname
waarop de verdeling van (machts)posities zichtbaar wordt" (Vroom, 1980).

2.2. HOE IS DE BUREAUCRATIE ()NTSTAAN ?

Etymologisch is het woord bureaucratie een samentrekking van het Oudgriekse
kratos, dat onder andere sterkte en heerschappij betekent, met het Franse bureau,
dat zowel op een schrijftafel als op een kantoor kan slaan. Oorspronkelijk duidt
het woord dus op een (be)heersvorm. De eerste bureaucratieen waren overheids-



195

organisaties.  De term kwam in zwang om een nieuw maatschappelijk verschijn-
sel aan te kunnen duiden: een overheid, nog veelal gepersonifieerd door een
vorst, die in het dagelijkse leven haar heerschappij minder via haar zwaardmacht
gestalte ging geven, maar veel meer gebruik ging maken van voorschriften en
papier, van klerken en schrijvers in grote kantoorzalen (Baakman & Van Mierlo,
1991, 103).
Het bureaucratisch model werd ontwikkeld als reactie op de onderdrukking, het
nepotisme, de wreedheid, de wisselende stemmingen en de grillige oordeelsvor-
ming die in de eerste dagen van de industriele revolutie voor bedrijfsbeleid door-
gingen (Bennis W.G., 1966,7).

De vader van de wetenschappelijke theorievorming over de rationele bureau-
cratie is Max Weber.

Hij zag parallellen tussen het mechaniseren van de industrie en het rationaliseren
en routiniseren van het administratief proces via bureaucratische vormgeving.
Weber beschrijft de rationele bureaucratie als een ideaaltype dat dan ook niet met
empirisch materiaal kan verworpen worden. Een ideaaltype is een gedachtencon-
structie en geen nauwgezette beschrijving van de 'werkelijkheid' (Vroom, 1980,
5).

Webers belangstelling voor het verschijnsel bureaucratie komt voort uit de
centrale vraag: hoe te begrijpen en te verklaren dat de modeme maatschappij
(Gesellschaft) uit de meer traditionele vormen van menselijke samenleving
(Gemeinschaft) ontstaan is door rationalisering (Vroom, 1980,11).
In de overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft speelt volgens Weber de
wijze van gezagsuitoefening een belangrijke rol.
Weber (1972 a. 61) onderscheidt 3 zuivere typen van legitiem gezag: traditioneel,
charismatisch en legaal gezag. Traditioneel gezag is gebaseerd op het geloof in de
heiligheid van de traditie. Charismatisch gezag is gebaseerd op het geloof in de
buitengewone eigenschappen van een persoon. Legaal gezag is gebaseerd op het
geloof in de legaliteit van een formeel normenstelsel en van de regelingsbevoegd-
heden van diegenen die op grond van deze normen tot de uitoefening van het
gezag geroepen zijn.
De uitoefening van legaal gezag maakt de ontwikkeling van een rationele bureau-
cratie als hulpmiddel noodzakelijk.

Weber onderscheidt twee reeksen grondkenmerken van een bureaucratische
organisatie, nl. die welke betrekking hebben op de werkwijze van de bureaucratie
als geheel en die welke de rechten en plichten van de individuele ambtenaar
betreffen. Omdat gehoorzaamheid regelgebonden en niet persoonsgebonden is
moet ieder lid, ook het hogergeplaatste, zich eraan houden. Diegenen die gezags-
posities bezetten zijn dus geen persoonlijke heersers, maar gezagsdragers die
tijdelijk een ambt waarnemen waaraan een bepaald gezag verbonden is.
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Deze legale gezagsuitvoering krijgt vorm in de bureaucratische organisatie,
d.w.z. de rationele, doelmatige organisatie met volgende kenmerken ( Weber,
1972 b, 126):
1.  het werk wordt verricht in een voortdurende en geregelde uitoefening van

ambtstaken;
2.   ambtstaken zijn gekoppeld aan competenties, dat zijn aan personen toegewe-

zen taakomschrijvingen met daaraan verbonden voldoende verantwoordelijk-
heden en scherp omlijnde bevoegdheden om machtsmiddelen te gebruiken;

3. deze competenties zijn hierarchisch geordend, zodat enerzijds controle van
bovenaf, anderzijds beroepsmogelijkheden van onderaf zijn gegarandeerd;

4.   de taken worden uitgevoerd volgens vaste regels, die technisch of normstel-
lend kunnen zijn; kennis van beide soorten regels wordt verkregen via een
degelijke vakopleiding en is een noodzakelijke voorwaarde om een ambte-
lijke functie te kunnen bekleden;

5.   de bestuursmiddelen zijn het eigendom van de organisatie; de ambtenaar, die
ze gebruikt, moet er rekening en verantwoording over afleggen;

6.  de arbeidsplaats of ambtstaak is op geen enkel wijze eigendom van de
ambtenaar; eventuele aanspraken van de ambtenaar op zijn plaats (onafzet-
baarheid bijvoorbeeld) hebben slechts ten doel een puur zakelijke
ambtsvervulling te garanderen;

7. alle bestuurshandelingen worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in
archieven.

Deze werkwijzen leiden tot een verdeling van de organisatie in 'bureau's',
waaraan deze bestuursvorm zijn naam ontleent.

Zo'n organisatie bestaat uit individuele ambtenaren, die de volgende rechten en
plichten hebben:
8.  zij zijn als persoon vrij en behoeven slechts te gehoorzamen aan zakelijke,

ambtelijke regels;
9.  zij zijn aangesteld in een vaste, ambtelijke hierarchie;
10. zij hebben een duidelijk afgebakende competentie;
11. zij verrichten hun werk op grond van een arbeidsovereenkomst;
12. een belangrijke voorwaarde voor aanstelling vormt het onderzoek naar de

vakbekwaamheid van de ambtenaar, die hij middels een degelijke opleiding
heeft verworven;

13. ambtenaren ontvangen een salaris in geld, afhankelijk van hun hierarchische
rang en de verantwoordelijkheden van hun ambtstaak; zij hebben gewoonlijk
uitzicht op pensioen;

14.  het ambt is voor hen het enige of het hoofdberoep;
15. ambtenaren maken promotie in hun loopbaan op grond van hun ancienniteit

en op grond van prestaties, die door hun superieuren worden beoordeeld;
16. zij kunnen geen eigendomsaanspraken doen gelden op de bestuursmiddelen

of op hun arbeidsplaats;
17.  zij zijn tenslotte onderworpen aan een ambtelijke discipline.
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Dit is het ideaaltype van de bureaucratie. Het blijft een gedachtenconstructie.
Weber benoemt een reeks kwaliteiten namelijk: nauwkeurigheid, bestendigheid,
discipline, berekenbaarheid, efficientie en betrouwbaarheid van de bureaucratie
als de meest rationele vorm van gezagsuitvoering.

De bureaucratie is ook beinvioed door de klassieke managementtheorie en het
scientific management (Morgan, 1986,25).
Het scientific management legt de klemtoon op het design en het management
van individuele jobs. Klassieke managementtheoretici zoals Fayol zagen manage-
ment als een proces van planning, organisatie, leiding, coordinatie en controle.
Ook huidige systemen als MBO en budgetsystemen zijn gebaseerd op deze
principes.
De bureaucratische organisatievorm met haar strikt omschreven functies die
hierarchisch geordend zijn volgens strakke bevels- en communicatielijnen, is ook
een toepassing van deze klassieke managementprincipes. Taakverantwoorde-
lijkheden zijn zo samengesteld dat ze elkaar aanvullen en op elkaar afgestemd
zijn via leidinggevende functies met als principe 66n man, 66n meester. Door veel
aandacht te geven aan verdeling van autoriteit, aan het proces van leiding geven,
aan discipline, aan ondergeschiktheid van individuele aan algemene belangen
wilden de klassieke managementtheoretici bewerkstelligen dat bevelen van de top
volgens duidelijke wegen uitgevoerd zouden worden door de basis. Bureaucra-
tieen zijn opgezet als technische en rationele systemen om zo efficient mogelijk
te functioneren. Er is bij de opzet weinig rekening gehouden met menselijke
factoren als bezieling, betrokkenheid, initiatief, gelijkheid, teamgeest. De bedoe-
ling was mensen aan te passen aan de eisen van de rationele organisatie.

Ook het Taylorisme heeft de bureaucratie erg beinvloed, hoewel deze invloed in
produktiebedrijven nog meer opvallend is. Het gaat om de toepassing van de
volgende 5 principes ( Morgan, 1986,30):
1.   Leg de verantwoordelijklieid voor de organisatie van het werk bij de mana-

gers. Managers doen het denkwerk dat nodig is voor het plannen en ontwer-
pen van de werkzaamheden en lagere medewerkers voeren dit uit.

2. Gebruik wetenschappelijke methode om de efficientste werkwijze te bepalen
en specificeer heel precies hoe de arbeiders die taak moeten uitvoeren.

3.     Selecteer de juiste persoon voor de functie.
4.    Leid de werknemer op om het werk efficient te doen.
5. Controleer prestaties om zeker te zijn dat de juiste werkprocedures gevolgd

zijn en de gewenste resultaten behaald zijn.

Werkstudieprojecten vanuit Tayloriaanse methodes verdeelden bureelwerk in
gespecialiseerde componenten die aan verschillende werknemers werden toege-
wezen. Zo ontstonden gefragmenteerde, gespecialiseerde functies binnen een
totaal systeem van taakontwerp en prestatie-evaluatie.
Deze splitsing in denkfuncties en uitvoeringsfuncties heeft een enorme invloed
gehad. Taylor is verder gegaan in de neiging tot mechanisatie, specialisatie en
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bureaucratie van Weber. De bureaucratische organisatievorm neigt de menselijke
aspecten over het hoofd te zien. Vanuit de bureaucratische traditie wordt organi-
seren gezien als een structuur opzetten van duidelijk omlijnde activiteiten met
klare lijnen van verantwoordelijkheid, communicatie, coordinatie en controle.

Daarnaast hebben heel wat gezaghebbende auteurs geschreven over bureau-
cratie: de organisatievorm gebaseerd op een hierarchische bevelsstructuur
en specialisatie op basis van functie met een systeem van regels en procedures
voor elke taak en voor de rechten en plichten van de werknemer.

De lectuur van deze auteurs levert een kader voor het begrijpen van het gedrag
van mensen binnen bureaucratieen. MERTON spreekt over een proces van
doe/verschuizing: daarbij wordt het oorspronkelijk doel van de organisatie, m.n.
het vergroten van haar efficientie, door het gebruik van bureaucratische mecha-
nismen vervangen door het beschermen van de eigen positie en het eigen belang.
Daardoor wordt de oorspronkelijk bedoelde efficientie van de organisatie in haar
tegendeel omgezet. GOULDNER stelt dat onpersoonlijke regels leiden tot
minimale prestatienormen. GROZIER poneert dat de leiding de conformiteit van
de lagere echelons tracht af te dwingen, terwijl deze vooral hun autonomie willen
veilig stellen.  Dit leidt uiteindelijk tot beperking \'an deze autonomie bij alle
betrokkenen. Deze dysfunctie is echter essentieel voor het interne machtseven-
wicht. Daardoor zijn ingrijpende lier\,ormingen in bureaucratieen alleen schoks-
gewijs mogelijk als gevolg van aisissituaties. DOWNS beschrijft een bureaucra-
tie als een coalitie van groeperingen die elk hun doelstellingen en belangen
nastreven en waarbinnen het individu streeft naar individuele nutsmaximalisatie.
LIPSKY tenslotte toont aan dat er een disct'epantie is tussen het beleid, dat aan
de top geformuleerd wordt, en de uitvoeringspraktijk aan de basis. De uitvoerders
ontwikkelen immers allerlei aanpassingsstrategieen of defensiemechanismen om
hun situatie "werkbaar" te houden te midden van tegenstrijdige eisen. Daardoor
vervormen uitvoerende medewerkers de praktische uitvoering van het beleid.
We trekken hier geen verdere conclusies maar verwerken deze gegevens en gaan
nu nog dieper in op de sterkten en zwakten van de bureaucratie.

2.3. STERKTEN EN ZWAKTEN VAN DE BUREAUCRATIE

De bureaucratie heeft een aantal typische sterkten en zwakten.

Sterkten

De bureaucratie is een gepast instrument geweest om de menselijke energie te
richten en om de menselijke productiviteit te verhogen in de ongedifferentieerde
en stabiele omgeving van de 19e en begin 20e eeuw. De pyramidale structuur van
de bureaucratie was gepast in de auto- en spoorwegindustrie en de vele op
routine gebaseerde taken   van   de   19e  en  20e eeuw (Bennis,   1966,   17).   Deze
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mechanische benadering doet het ook nu nog goed onder dezelfde voorwaarden
waaronder machines het goed doen :

1.   bij een duidelijk omschreven, eenvoudige taak;
2.   bij een stabiele omgeving zodat men zeker kan zijn dat het geproduceer-

de produkt het juiste produkt is;
3.   als men steeds opnieuw hetzelfde produkt wenst te maken;
4.   als precisie een eerste vereiste is;
5.  als de menselijke arbeidskrachten zich gedwee gedragen zoals van hen

verlangd wordt (Morgan, 1986, 34).
De hamburgerketen Mc Donald's, veel franchisebedrijven, koeriersbedrijven en
andere bedrijven waar het aan komt op precisie, veiligheid, herhaling en pure
kostenbesparing hebben althans in bepaalde aspecten van hun bedrijfsactiviteiten
met succes gebruik gemaakt van deze aanpak.

Zwakten
Bij het bekritiseren van de bureaucratische organisatie moet het onderscheid
gemaakt worden tussen de tekortkomingen van een slecht geleide bureaucratie en
de inherente tekorten van bureaucratien (Heckscher, 1994,18).

Een goed geleide bureaucratie heeft niet "teveel" medewerkers. Ze riclit functies
op na een zorgvuldige analyse van uit te voeren taken.
Ze is niet zwak. Ze heeft strenge controlesystemen waardoor doelen voorop-
gesteld en beloond worden als ze behaald werden. Ze is niet noodzakelijk
onflexibel. Een bureaucratie kan snel aan de eisen van de top beantwoorden.
Deze kenmerken zijn ingebouwd in de klassieke bureaucratietheorien en hebben
zich gemanifesteerd in succesvolle grote bedrijven.
Veel zogezegde ont-bureaucratiseringen zijn in feite slechts verbeteringen of
aanpassingen. Immers wanneer een bureaucratie ineffectief is, zijn twee oplos-
singen mogelijk: de bureaucratische regels strikter volgen door het teveel aan
mensen en regels weg te snijden, of, een gans andere oplossing zoeken (Heck-
scher, 1994, 19).
Toch zijn er bepaalde typische nadelen eigen aan de bureaucratie.

Welk zijn de fundamentele zwakten van de bureaucratie?

DE kern ervan is dat mensen slechts verantwoordelijk zijn voor hun eigen job.
Kenmerkend aan de bureaucratie is de opdeling van het werk en de toewijzing
ervan aan functionarissen. Segmentatie van de verantwoordelijkheden is vitaal
voor de effectiviteit van de bureaucratie (Heckscher, 1994, 20). Juist deze
segmentatie, deze mechanistische aanpak in de bureaucratie heeft ook grote
beperkingen (Morgan, 1986,35), nl.

1. grote moeilijkheden om zich aan te passen aan veranderende ornstandig-
heden;

2.  gebrek aan betrokkenheid, er worden geen vragen gesteld, niet zelfstan-
dig nagedacht, er heerst apathie;
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3.  het bedreigen van de menselijke waardigheid van de werknemers, vooral
van de lagere echelons van de hierachie;

4. onverwachte en ongewenste gevolgen wanneer de belangen van de
werknemers voorrang eisen op de eigenlijke organisatiedoelen.

We gaan hier dieper op in.
1. Een bureaucratie kan zich moeilijk aan veranderende omstandigheden

aanpassen. Wei kan een bureaucratie snel reageren op bevelen van de top
(Heckscher, 1994, 23). Bureaucratieen zijn immers gericht op het verwe-
zenlijken van vastgestelde doelen volgens geroutiniseerde procedures en niet
op innovatie. De bureaucratie is zeer gebonden aan precedenten en routine.
Daardoor is ze conservatief van aard en heeft ze gebrek aan verbeelding en
visie. Het laatst wat een bureaucratie wenst is een grondige verandering in
haar traditionele werkwijze. Dingen worden niet in vraag gesteld. Men volgt
de routines. Nieuwe problemen worden niet gezien of slechts gefragmen-
tariseerd aangepakt. De top van de organisatie is weinig gernformeerd over
de basis. Via de lange communicatielijnen wordt informatie vervormd
doorgegeven mede omdat verschillende niveaus fouten proberen te verbergen
en de communicatie en coordinatie tussen verschillende afdelingen beperkt
is. Zo verdwijnen heel wat prikkels tot verandering (Morgan, 1986,35).
Anders gesteld: de leiding opereert vooral via de formele structuur. Daardoor
is veranderen meestal herstructureren. En herstructureren, het wijzigen van
"bureau's" en functieomschrijvingen is altijd een moeilijk eli storend proces
(Heckscher, 1994, 23).

2.   De mechanische nauwe functieomschrijving leidt tot gebrek aan betrokken-
heid. Bureaucratie is naamloos, ondoorzichtig en onpersoonlijk. Zelden
neemt een met name genoemde ambtenaar de volle verantwoordelijkheid
voor een beslissing. Gewoonlijk past hij alleen een reglement toe en voert
instructies uit van hogerhand. Bureaucratie is het tegendeel van het bestuur
door krachtige persoonlijkheden die grote en algemene verantwoordelijkheid
dragen of van charismatische, geYnspireerde leiders. Jobomschrijvingen
worden vooral gebruikt om aan te tonen waarvoor men niet verantwoordelijk
is. De gernstitutionaliseerde passiviteit en afhankelijklieid kan leiden tot het
vrijwillig maken van fouten onder het mom van gehoorzamen aan orders. De
hierarchie oefent controle uit "over" de organisatie-onderdelen, om op te
volgen of gedaan wordt wat moet gedaan worden. De controle is niet in-
gebouwd in het werk. De controlerende leidinggevende volgt niet alleen het
werk op, maar neemt ook de verantwoordelijkheid over.

-     De mechanistische organisatie ontmoedigt initiatief, stimuleert medewerkers
te gehoorzamen eerder dan geYnteresseerd ziclizelf te bevragen over wat ze
aan het doen zijn. Medewerkers in een bureaucratie die vragen stellen over
de effectiviteit van de werkwijzen, worden dikwijls als rustverstoorders ge-
zien.  Zo gaat apathie overheersen doordat mensen leren zichzelf machteloos



201

te voelen tegenover problemen die ze collectief begrijpen en zouden kunnen
oplossen.
Door het principe van hierarchie wordt ongelijklieid gernstitutionaliseerd.
Medewerkers worden psychologisch ondergeschikt gemaakt, onvolwassen
gedrag wordt verwacht en eclitheid en spontanieteit moeten worden opgege-
ven. Psychische gezondheid en persoonlijke identiteit worden aangetast
(Goodsell, 1985, 9).

-     Veel apathie in de bureaucratie is te wijten aan de onderliggende functionele
of instrumentele rationaliteit, waarmee mensen en functies op elkaar afge-
stemd zijn. De bureaucratie is vooral bekommerd om naleving van wetten en
instructies. Men wit formeel in orde zijn, en voor elke stap "gedekt" worden
door de verantwoordelijkheid van iemand anders. De bureaucratie houdt zich
niet bezig met bestuursdoe/einden wel met bestuurstechnieken. In een burea-
ucratie zijn acties rationeel door hun plaats in het geheel. Dit in tegenstelling
tot "substantial rationality" die reflectief en zelforganiserend is, waarbij
medewerkers aangemoedigd worden al doende de effectiviteit van hun acties
te bevragen en daaraan hun handelen aan te passen (Morgan, 1986,37).
De rigiditeit van de gesegmenteerde structuur leidt tot inertie en een graduele
degeneratie over de tijd. De redenen van die degeneratie zijn: (1) het accu-
muleren van regels, (2) het stijgen van de operationele verantwoordelijkheid
en (3) het verheffen van regels tot doel. Immers wanneer ergens een fout ge-
maakt is, wordt er een regel bijgemaakt om die fout te voorkomen in de
toekomst of nemen de hogere echelons dat gebied onder hun supervisie en
dat zijn beide continue acties. Daarenboven wordt het volgen van regels een
doel i.p.v. een middel. In een bureaucratie worden mensen verondersteld
verantwoordelijk te zijn voor het volgen van de regels i.p.v. voor het geheel.
De dynamiek van deze 3 regels accumuleert traag en onvermijdelijk en
brengt de slechte kanten van de bureaucratie naar boven terwijl ze de goede
begraaft (Heckscher, 1994, 23).

3.    De mechanische aanpak beperkt de ontwikkeling van menselijke capaciteiten
i.p.v. ze te stimuleren. Daardoor verliezen de medewerkers dn de organisa-
tie. De medewerkers verliezen mogelijkheden voor persoonlijke groei en
besteden vele werkuren aan werk dat ze niet waarderen en waarvan ze niet
genieten. De bureaucratie verliest de creatieve en intelligente bijdragen
waartoe de meeste werknemers in staat zijn als ze de juiste kansen geboden
worden (Morgan, 1986, 38). "The system uses only a small fraction of the
capacity of its members" (Heckscher, 1994, 20).

4.   De functionele specialisatie waardoor alles is opgedeeld in onderdelen, die
moeten samenwerken, verwordt dikwijls tot competitie tussen medewerkers
en afdelingen.  Want de hierarchie als netwerk van functies is ook een
carritresysteem waarin individuen in competitie zijn voor een beperkt aantal
plaatsen hogerop in de hierarchie. Er is ook competitie tussen de afdelingen
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voor de schaarse middelen. Er ontwikkelen zich subdoelen en subbelangendie de mogelijkheden van de organisatie ondermijnen om de eigenlijkeorganisatiedoelen te realiseren. Zo ontwikkelen individuen "rationele" gedra-
gingen vanuit hun eigen standpunt maar irrationeel voor de organisatie als
geheel. Zo ontstaan koninkrijkjes en verdediging en bevoordeliging van be-
paaide afdelingen. Zo worden formele organisaties dikwijls geleid naar. informele doeleinden" die geheel indruisen tegen de oorspronkelijke
doelstellingen.

Heckscher (1994, 21) ziet dit als de "fonnal-informal split". De formele
verbindingen in de bureaucratische structuur zijn te zwak om de organisatieeffectief te laten werken. Immers als iedereen alle regels volgt. is er stipt-
heidsstaking. Informele systemen en relaties zijn essentieel om een bureau-
cratie te laten functioneren. Maar door de segmentatie kan de bureaucratie
die informele organisatie onvoldoende controleren. Die informele organisatie
kan gericht zijn op de organisatiedoelen maar ook op het verdedigen van
eigen autonomie en eigen koninkrijkjes. De kunst van het leiding geven in
een bureaucratie is voor een groot deel het begrijpen en bespelen van deze
ondergrondse processen en die richten op de organisatiedoelen. Over het ge-bruik van deze informele organisatie is weinig gepubliceerde, openlijke
kennis aanwezig.
Zelfs in het beste geval, onder het beste leiderschap, dragen deze informele
processen niet maximaal bij tot de organisatie om volgende redenen:

1. Informele netwerken zijn gebaseerd op persoonlijke criteria, op
persoonlijke contacten en vertrouwen. Ze bevatten niet noodzakelijk
de meest deskundigen voor die bepaalde beslissing.

2. Informele processen functioneren in homogene groepen, waar men
elkaar vertrouwt omdat men gelijk is, het z.g. 'old boys-netwerk';3.  De informele netwerken zijn opgebouwd uit een aantal 66n-op-66n
relaties. Mensen beleven zichzelf als behorend tot een groep maar
deze handelt niet op een vooraf afgesproken manier. Het vormen van
een groep "buiten" de hierarchie is bedreigend. Echt als coherente
groep handelen en de bureaucratische grenzen overstijgen is extreem
moeilijk.

4.  Als er conflicten ontstaan tussen dergelijke groepen zijn die zeer
moeilijk op te lossen omdat de formele organisatie die groepen niet
kent en er dus ook geen besprekingsmogelijkheden zijn.5. Als er verschillen zijn tussen verschillende hierarchische lagen,
ontstaat een vicieuse cirkel van weerstand en machtsuitoefening.
Middelmanagers zijn het dikwijls niet eens met de dictaten van de top- soms om goede redenen omdat ze dingen weten die de top niet weet
en soms om slechte redenen omdat ze tegen veranderingen zijn die
hun macht aantasten. In beide gevallen is het moeilijk deze misver-
standen te overbruggen.
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Wanneer men aan al deze nadelen aandacht schenkt, wordt gesproken van
bureaucratisme, als een negatief beladen term. Bureaucratisme wil zeggen:
ambtenaren die zelfgenoegzaam en blindelings hun regels en instructies uit-
voeren, zonder gevoel voor menselijke implicaties. Met andere woorden,
bureaucratisme duidt op ambtenaren die vergeten zijn dat zij er zijn voor het
publiek en niet andersom.

Bureaucratisme wordt door Van Braam (1967, 12,13,330) omschreven als de
uitwas van het ambtelijk gedrag. Formeel handelen wordt formalisme, het
gebruik van schriftelijke stukken wordt een systeem van afschuiven of van het
kastje naar de muur sturen.
Hoogerwerf (1985,48) vat bureaucratisme op als een faalfactor van beleid, nl. als
een omvang, macht en wijze van functioneren van het ambtelijk apparaat die
onevenredig zijn, d.w.z. die niet doeltreffend en doelmatig zijn en ongewenste
neveneffecten hebben met het oog op de doeleinden van overheidsbeleid. De
uitwas bestaat er met name in dat ambtenaren rigoureus vasthouden aan bevoegd-
heden, hierarchie, schriftelijke stukken en regels, ook waar soepelheid tot meer
effectiviteit en efficientie van overheidsbeleid zou bijdragen. De bureaucratie is
dan van middel tot doel geworden.

Hoogerwerf ziet de oorzaken van de verschillende vormen van bureaucratisme
(dus de onevenredige bureaucratie) vooral in de interne dynamiek en de cultuur
van de bureaucratie zelf. Het gaat daarbij om interne factoren die bijdragen tot
een vergroting van de omvang van het bureaucratische apparaat, tot een oneven-
redige macht of heerschappij van ambtenaren en tot het rigoureus vasthouden aan
bevoegdheden, hierarchie, schriftelijke stukken en regels.
Vergroting van omvang kan te maken hebben met het streven van ambtenaren
naar de uitbreiding van het aantal personeelsleden dat aan lien ondergeschikt is,
naar budgetmaximalisatie, naar uitbreiding van hun dienst.
De onevenredige macht of heerschappij van ambtenaren heeft te maken met de
ongelijkheid in de verhouding burger-overheid. De burger is meer afhanketijk
van de overheid dan de overheid van de burger. De overheid trekt zich vaak
weinig van de burger aan.
Het rigoureus vasthouden aan bevoegdheden, hierarchie, schriftelijke stukken en
regels is een element van de ambtelijke structuur en cultuur.

G.& E. Pinchot (1994,66 & 67) beschrijven in onderstaand schema uit hun boek
"De ondergang van de bureaucratie en de opkomst van de intelligente onderne-
ming", waarom de bureaucratie ooit succesvol was. waarom ze afgedaan heeft en
wat ervoor in de plaats komt. In het Ministerie van Financien lijken ons de
krachten die verklaren waarom de bureaucratie afgedaan heeft, inderdaad
werkzaam en ook de richting van de evolutie lijkt dezelfde, zonder dat die
evenwel al echt uitgesproken is.
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Tabel 2.1: Het einde van de bureaucratie, revolutionaire veranderingen in de
structuur van onze verhoudingen (Pinchot, 1994, 66).

Wat is Waamm was ze Waart,m heeft ze Wat komt ervoor in
bureaucratie ? ooit succesvol? nu afgedaan? de plaats ?
Hierachische Bracht eenvoudi- Niet in staat op Visies en waarden
bevelstructuur ge, grootschalige complexe situaties (Zelfmanagement)-

orde in te spelen tearns

Laterale coordinatie
Bazen schiepen Dominantie is niet Informele nietwerken
orde door onder- de beste manier Keuze
geschikten te om een organisatie Vrij intrapreneurschap
overheersen intelligent te ma-

ken

Specialisatie Arbeidsdeling Verschaft geen Meervoudige geschool-
zorgde voor effi- intensieve de specialisten en intra-
ciency communicatie tus- preneur

sen verschillende
Organisatie op Doelgerichte in- functiegroepen en Organisatie in op de
basis van telligentie voortdurende 'hori- markt bemiddelende
functies zontale' coordina- netwerken

tie

Uniforme Schiep een gevoel Heeft nog steeds Gegarandeerde rechten
regek van eerlijkheid regels nodig,

maar heeft andere Instellingen voor vrij-
Vestigde duidelijk regels nodig heid en gemeenschaps-
de macht van de zin

bazen

Standaard- Zorgde voor een Reageert traag op Autonomie en zelfma-
procedures grof organisatio- veranderingen nagement

neel geheugen

Kon Reageert niet goed Marktkrachten en ethi-

ongeschoolde op ingewikkelde sche gemeenschap
werknemers ge- zaken

bruiken

Maakte een einde Stimuleert onder-
aan oude linge verbanden
praktijken niet



205

Opkomst en ondergang

Wat is Waamm was ze Waari,m heeft 72 Wat komt ervoor in
bureaucratie ? (loit Succesvol ? nu afgedaan? de plaats ?

Een carritre Bracht loyaliteit Er zijn minder ma- Een carriBre van toen-
langs een ladder nagers nodig en nemende competentie
omhoog Verschafte meer geschoolde Een zich uitbreidend

continuReit van werknemers reke- netwerk om meer te
bevoorrechte nen op bevorde- verrichten
klasse van mana- ring; derhalve on-
gers en vakmen- voldoende ruimte Hogere lonen voor
sen voor promotie meer vaardigheden

Onpersoonlijke Verlaagde nepo- Informatie-inten- Sterke persoonlijke bin-
verhoudingen tistische macht sieve banen verei- dingen

sen niet-opper-
Stelde leiders in vlakkig relaties Opties en alternatieven
staat om strenge
discipline te hand- Sterke motivatie voor
haven en harde goede resultaten
beslissingen te
nemen

CoOrdinatie van Gaf richting aan Goed opgeleide Zelfrnanagementteams
bovenaf ongeschoolde werknemers zon

arbeiders klaar voor zelfma- Laterale communicatie
nagement en samenwerking

Verschafte streng
toezicht, vereist
door snel verloop
van saaie banen

Conclusie
Dd kern van de fundamentele sterkten dn zwakten van de bureaucratie is dat door
de opdeling van het werk en de toewijzing ervan aan functionarissen, medewer-
kers slechts verantwoordelijk zijn voor hun eigen job. Deze segmentatie van
verantwoordelijkheden, deze mechanistische aanpak leidt tot geschiktheid om op
grote schaal eenvormig routinetaken uit te voeren maar ook tot grote moeilijkhe-
den om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, tot gebrek aan
betrokkenheid bij medewerkers, tot beperking van ontwikkeling van menselijke
capaciteiten en tot gerichtheid op niet-officiele doelstellingen van de organisatie,
o.a. door de competitie tussen medewerkers en afdelingen.
Deze zwakten sturen een bureaucratie in de richting van haar uitwassen, van
bureaucratisme, waarbij de bureaucratische regelgeving van middel tot doel
verheven wordt. de energie niet gericht wordt op het gemeenschappelijk doel



206

maar op geritualiseerd gedrag ingegeven door individuele nutsmaximalisatie.
Deze sterkten en zwakten gelden evenzeer in de omvangrijke en oudere Admini-
stratie der Directe Belastingen (13.000 amtenaren) als in de jongere Administra-
tie der BTW opgericht in  1970 en  f 7.000 amtenaren omvattende.

Alhoewel door de rechtlijnige personeelsstops over alle ministeries heen,  de
laatste jaren een drastische personeelsinkrimping gebeurde, ging dit niet gepaard
met een centraal geleide verandering van functies na zorgvuldige analyse van de
uit te voeren taken. Een bureaucratie past zich zeer moeilijk aan aan veranderen-
de omstandigheden. Het zijn de street-level-bureaucraten zelf die ondanks de vele
tegenstrijdige eisen aan hen gesteld en het gebrek aan middelen toch zo goed
mogelijk "hun taak" uit te voeren (Lipsky, 180, 136-139).
Er ontstaat een heel alsof-gedrag omdat bij deze personeelsverminderingen de
uniforme regels en standaardprocedures blijven gelden via de hierarchische
bevelsstructuur;  men de coordinatie van bovenaf verwacht; de verhoudingen
onpersoonlijk zijn en men afhankelijk blijft van zijn chef voor zijn carritre.
Iedereen doet alsof hij de regels toepast, praat hier niet openlijk over met zijn
chef of zet dit toch zeker niet op papier. Naar boven toe wordt de informatie
herhaaldelijk gefilterd tot men bovenaan op het hoofdbestuur een schijnbeeld
gepresenteerd krijgt dat sterk overeenkomt met hoe de werkelijkheid er volgens
de regelgeving zou moeten uitzien. De noodkreet uit de basis wordt te gesmoord
gehoord door de top om tot grondige verandering aanleiding te geven.  De top
grijpt naar de gewone middelen: meer en betere regels. Men bestrijdt het kwaad
met het kwaad. Mede daardoor komen vooral de controlerende ambtenaren, de
professionals nog meer in de verdrukking.

In toenemende mate zal het Ministerie van Financien als organisatie gelijktijdig
moeten voldoen aan effectiviteit, efficientie, kwaliteit en flexibiliteit. Wetswijzi-
gingen en technologieen worden geavanceerder en daarmee wordt het Ministerie
van Financien afhankelijker van opleiding, inzet en motivatie van zijn medewer-
kers.  Ook de wijze van omgaan met de belastingplichtigen vereist meer en meer
competentie en motivatie van de medewerkers. Inzet, kennis, vaardigheden van
medewerkers en hun zin voor voortdurende verbetering worden meer en meer
belangrijk. Werknemers stellen aan hun functie hogere eisen, wat ontplooiings-
mogelijkheden, variatie, uitdaging, autonomie, erkenning en ondersteuning
betreft. Strakke beheersing van het arbeidsproces beperkt de mogelijkheden om
tot vergroting van betrokkenheid en inzet te komen en toch is er heel wat routine-
werk in de belastingadministratie. Om aan beide reeksen eisen te voldoen kan het
onderscheid dat Mintzberg maakt tussen een machinebureaucratie en een profes-
sionele bureaucratie helpend zijn.
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2.4. MINTZBERG, TOEGEPAST OP HET MINISTERIE VAN
FINANCIEN

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk gesteld, verwijzen de ambtenaren in ons
onderzoek naar bureaucratische en naar professionele kenmerken van hun
organisatie als bron van beperkingen, problemen en mogelijkheden. De theorien
van Mintzberg bieden een kader voor de samenhang en het eigene van  eide
aspecten.

Mintzberg heeft een classificatie van organisaties gemaakt op grond van hun
samenstellende delen, de mechanismen die gebruikt worden voor de coordinatie
van de werkzaamheden, elementen van hun structuren, de machtssystemen en
hun contexten.

Mintzberg komt tot zes configuraties op basis van een fundamentele samenhang
tussen zes fundamentele organisatie-elementen, zes fundamentele coOrdinatie-
mechanismen en zes fundamentele decentralisatievormen. De zes structuurconfi-
guraties zijn: de ondernemingsorganisatie, de machineorganisatie, de professio-
nele organisatie, de gediversifieerde organisatie, de innovatieve organisatie en de
zendingsorganisatie.

Voor de besprekingen in het Ministerie hebben we de theorie van Mintzberg
meer uitgebreid beschreven. We verwijzen hiervoor naar bijlage 5: Structuurcon-
figuraties volgens Mintzberg, die we in de bespreking met Financien gebruikten.

De twee configuraties die voor deze studie belangrijk zijn, zijn de professionele
en de machineorganisatie. We zullen ons bij de verdere beschrijving van de
configuraties ook beperken tot deze twee en de theorie toepassen op de Belgische
belastingsadministratie.

De Belgische belastingadministratie is een grote en oude organisatie. Er zijn veel
regels en procedures. veel specialisatie en veel routinetaken. Het werk is sterk
geregeld. Dit zijn allemaal kenmerken van een machineorganisatie.

Als we kijken naar de kennis nodig om het werk uit te voeren, dan is dit duidelijk
verschillend voor de beheercentra en de controlecentra.

Zoals in deel 2, hoofdstuk 4.3 werd uiteengezet is de basis van de herstructure-
ring van de sector taxatie "de afsplitsing" van de controlefunctie van de
beheerfunctie.

Aan de ene kant zullen er beheercentra zijn die de taken verder blijven verze-
keren die verbonden zijn aan de vestiging van de belastingen (bijvoorbeeld de
registratie van de aangiften, BTW-nummers toekennen, listings, ...)  en de
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jaarlijkse regularisatie van aangiften van gewone loontrekkenden. In de beheer-
centra zal men enkel summiere verificaties van dossiers uitvoeren'.

Aan de andere kant zullen er controlecentra gecreaerd worden die zullen belast
worden met de grondige verificatie van de vennootschapsbelasting, de BTW, en
de personenbelasting van de natuurlijke personen andere dan loontrekkenden
(Hoorzitting, 1992, 7).
Voor de beheercentra is de benodigde kennis relatief eenvoudig. Het werk omvat
er de summiere verifcatie van eenvoudige dossiers en materiele werkzaamheden
waarvan een deel geautomatiseerd zal worden. Het grootste deel van de taken in
het beheercentrum zijn uitvoerende telkens terugkerende taken. Op elk dossier
wordt een standaard reeks activiteiten uitgeoefend. Er is weinig diagnose nodig.
Er wordt weinig overgelaten aan het oordeel van de medewerkers. Vandaar dat
we spreken van een machineorganisatie.
Om deze standaardreeks activiteiten te kunnen uitvoeren is wel degelijk scholing
nodig. Dit is een typisch kenmerk van een professionele organisatie. Ook waar
het gaat om de summiere verificatie van de meest ingewikkelde dossiers in de be-
heercentra vertoont het werk kenmerken van de professionele organisatie.
Vandaar dat we kunnen spreken van een beheercentrum als "eerder" een
machineorganisatie, maar met enkele kenmerken van een professionele organisa-
tie.

In de controlecent,-a is de kennis nodig om het werk uit te voeren vrij complex.
Het volstaat niet de voorschriften, regels en procedures te kennen. Men leert de
knepen van het vak pas na verschillende jaren praktische ervaring. Zoals in  deel
2 hoofdstuk 3 werd opgemerkt, wordt de opleiding op dienst zeer belangrijk
gevonden en bestaat er een grote vraag naar continue bijscholings- en vor-
mingscursussen en naar praktische vorming.

Vanuit de theorie van Mintzberg zijn de beheercentra en de controlecentra dus
verschillend.

'
Het afzondertijk of polyvalent zijn van het beheercentrum heeft geen effect op de
aard van het werk in het beheercentrum, wel op het aantal medewerkers. In 1992
vertrok het herstructureringsplan van 3 afzonderlijke beheercentra nl van BTW,
van Directe Belastingen natuurlijke personen en van Directe Belastingen
vennootschappen.   Bij de goedkeuring  van  het  plan op 25.2.1994 werd geopteerd
voor polyvalente beheercentra. In het uiteindelijk herstructureringsplan-bis van
18.10.95 zullen er in fase 2 op 1.7.96 gemeenschappelijke controlecentra gecreeerd
worden. De bestaande diensten zullen afzonderlijk blijven bestaan en fungeren als
afzonderlijke beheercentra.      In     fase      3      op 1.1.98 zullen de beheercentra
gemeenschappelijk worden.
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De beheercentra zijn eerder gecentraliseerde organisaties waar het werk
gecoOrdineerd wordt door middel van standaardisatie van de werkprocessen dus
machineorganisatie maar met professionele trekjes.

De controlecentra hebben een gedecentraliseerde structuur. Het werk wordt hier
gecoordineerd door middel van standaardisatie van vaardigheden en kennis. Het
zijn professionele organisaties.

In eerste instantie bekijken we de machineorganisatie-aspecten van de beheercen-
tra en daarna de professionele organisatie-aspecten van beide centra.

2.4.1. DE MACHINEORGANISATIE-ASPECTEN VAN DE BEHEERCEN-
TRA

We bespreken achtereenvolgens belangrijke organisatie-elementen, nl. de
uitvoerende kern, de technostructuur, de leidinggevenden in het middenkader en
de strategische top. Vervolgens bestuderen we de controle- en beheersingsob-
sessie en de problemen eigen aan de machineorganisatie. We eindigen met het
voorstellen van een aantal mogelijke oplossingen.

De uitvoerende kern
De verwerking van de dossiers is onderworpen aan zeer geformaliseerde regels.
Het doel is enerzijds de belastingplichtigen rechtvaardig te behandelen, maar
anderzijds ook het werkproces te standaardiseren en zo te komen tot een effici-
entie produktie. Door de standaardisatie van het werkproces is er slechts een
beperkte behoefte aan directe supervisie (iedereen weet wat hij wanneer moet
doen in welke situatie). Hierdoor kan men ook werken in relatief grote eenheden.
De communicatie en de besluitvorming volgen de formele kanalen. Uitzonderin-
gen worden 'boven' behandeld.  In het pilootproject van Oostende wees men erop
dat de regels veel strikter dienen nageleefd te worden dan in een gewone contro-
le.  zonder dat dit inhoudelijk iets meer opbrengt. Als het werk gedaan is in een
gewone controle en men een goede ploeg heeft, dan kan men al eens vroeger naar
huis gaan. In Oostende kan men zich zoiets niet permitteren.

De technostructuur, de administratieve component
Kenmerkend voor de machinebureaucratie is de sterke vertegenwoordiging van
de voorbereidende staf. Het is deze staf die de regels en procedures voor de
standaardisatie van het werkproces ontwerpt. Deze voorbereidende staf bevindt
zich op het niveau van het hoofdbestuur.
Omdat een machineorganisatie voornamelijk steunt op regels en procedures,
ontworpen door analisten in de voorbereidende staf, beschikken deze over een
relatief grote macht. Deze macht gaat ten koste van de autonomie van de uitvoer-
ders wiens werk gestandaardiseerd wordt, en van de macht van de chefs die
anders hun medewerkers direct zouden superviseren.
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De plaatselijke leidinggevende
De chef beschikt over relatief weinig ruimte voor een persoonlijke invulling van
het taakgericht deel van leidinggeven. Veel van hun taakgerichte beschikkings-
macht wordt bepaald door regels, voorschriften en procedures. Zo wijzen deafdelingschefs in Oostende erop dat doordat alles centraal geregeld is, ze over
weinig zeggingsmacht beschikken. Alle problemen moeten via de inspecteur
worden opgelost.

Welke zijn dan de taken van een chef in een dergelijke structuur? Een chef van
het middenkader heeft volgens Mintzberg in een machineorgansatie drie taken:

(1)  Hij moet conflicten hanteren die ontstaan tussen  de zeer gespecialiseerde
afdelingen en personeelsleden. De meeste conflicten worden vermeden door
standaardisatie van het werkproces maar soms zijn er toch nog onduidelijkheden.
Een machineorganisatie is niet ontworpen om problemen op te lossen maar
verschuift deze naar boven. Ook in Oostende heerst er een zekere concurrentie
tussen de afdelingen op het gebied van toewijzing van het personeel. Men klaagt
ook dat afspraken gemaakt tussen de afdelingen qua taakverdeling niet altijd
worden nagekomen.
Uit onze interviews in vergelijkbare organisaties en goed functionerende centrale
taxatiekantoren blijkt dat het mensgericht leidinggeven zeer belangrijk is als
motiverende factor in dit type van organisatie.

(2) Een tweede taak bestaat er in dat de chef in 'liaison'-verband moet samen-
werken met de analisten van de voorbereidende staf, zodanig dat de standaarden
die zij opstellen bruikbaar zijn in de uitvoerende eenheden. Zoals blijkt uit het
rapport schiet men hier ernstig tekort. Het personeel aan de basis klaagt over het
gebrek aan toepasbaarheid van de regels uitgevaardigd door de analisten van het
hoofdbestuur. Anderzijds zeggen deze analisten dat de onderrichtingen bijvoor-
beeld exact bepalen wie wat moet doen, maar dat problemen ontstaan door het
niet volgen van de onderrichtingen. Er is dus een gebrek aan communicatie en
feedback tussen deze afdelingen.

(3) Ten derde dient de chef de verticale stromen (doorgeven van feedback-
informatie naar boven en de uitvoering van de actieplannen die naar beneden
komen) te bevorderen. We zien dan ook dat chefs gegevens centraliseren op
staten en die naar boven in de hierarchie sturen. Beslissingen van het hoofdbe-
stuur komen naar beneden via hierarchische weg.

Controle en beheersingsobsessie
De machineorganisatie is een structuur met een grote beheersingsobsessie. Ze
probeert in de eerste plaats alle mogelijke onzekerheden te elimineren zodanig
dat de bureaucratische machine gesmeerd loopt, zonder onderbreking. Ze schermt
de uitvoerende kern af van veranderingen in de omgeving zodanig dat de produk-
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tie ongestoord kan verder lopen. Vandaar ook de behoefte aan regels en procedures.
Daarnaast leiden de sterke specialisatie. de differentiatie tussen afdelingen en de
motivatieproblemen tot een structuur beladen met conflicten. Er is dus een
beheersingssysteem nodig om deze conflicten te hanteren. Het probleem van een
machineorganisatie is niet het creeren van een open mentaliteit waar men conflic-
ten kan bespreken, maar van het opleggen van een gesloten beheersingssysteem
waarin men kan werken ondanks de conflicten.

Strategische top
De top bepaalt de strategie en spendeert een groot deel van haar tijd aan het
oplossen van de vele conflicten. Ze coOrdineert het werk van het middenkader
door middel van directe supervisie. Hun werk is immers te complex om te
standaardiseren. De formele macht en een groot deel van de informele macht
berust bij de strategisch top. Enkel de top heeft een totaal beeld van de sterk
gespecialiseerde en gefragmenteerde organisatie. De enige anderen die een deel
van de macht delen zijn de analisten van de voorbereidende staf omdat zij het
werk van alle anderen standaardiseren. De machineorganisatie is dus een gecen-
traliseerde organisatie.

De strategie van het Ministerie van Financien wordt mede bepaald door de
regering. De regering gebruikt het ministrie als "instrument" voor belastinghef-
fing en -inning en bestrijding van de belastingfraude. Het is de regering die
duidelijke doelen stelt (of zou moeten stellen) aan de Secretaris-Generaal en de
Directeuren-Generaal en hen moet verantwoordelijk stellen. Gezien de vaagheid
en algemeenheid van de doelstelling zonder klare afspraken over daarbij horende
middelen kan gesteld dat de regering het ministerie eerder beheerst dan leidt. De
strategie van het "instrument" is rechtstreeks afgeleid van de doelstellingen van
de externe bernvloeder, de regering.

Problemen eigen aan de machineorganisatie
(1) Mintzberg stelt dat de machineorganisatie de meest efficiente structuur is als
een gerntegreerde set van eenvoudige taken exact en consequent dienen uitge-
voerd te worden. Maar in deze machineorganisatie moeten mensen niet meer
nadenken, ze moeten geen initiatief meer nemen en worden slaven van de
structuur. Er zijn mensen die houden van routinematige taken, omdat dit hen een
gevoel van zekerheid, duidelijkheid en veiligheid verschaft. De meeste mensen
echter geraken bijzonder gedemotiveerd door een dergelijke job. Deze taken
bieden onvoldoende uitdaging. Er is dus een conflict tussen het technisch en het
sociaal systeem. Wat goed is voor de produktie is niet goed voor het personeel.
Een machineorganisatie brengt dus motivatieproblemen met zich mee en leidt
soms tot slechte bediening van de klanten, absentersme en sabotage van het
systeem. Om dit tegen te gaan wil men het werkproces nog meer gaan beheersen,
nog meer controleren. Maar het zijn juist deze factoren die de problemen in
eerste instantie veroorzaken.
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(2) We hebben gezien dat problemen in een machineorganisatie niet opgelost
worden maar naar boven verschoven worden. De conflicten tussen afdelingen en
personeelsleden komen terecht bij het middenkader en de voorbereidende staf.
Dit heeft aanleiding tot communicatie- en coordinatieproblemen en de vorming
van machtsblokken. Medewerkers vertelden ons dat voor hen vitale informatie
beschikbaar was in een andere afdeling en niet aan hen werd doorgespeeld. Dit
omwille van machtsverhoudingen of omdat men te gespecialiseerd is en onvol-
doende kennis heeft van de noden van de andere afdelingen.

(3) Alles kan vlot verlopen in een machineorganisatie zolang er niet te veel
onverwachte veranderingen zijn. Onverwachte problemen of veranderingen
moeten immers 'boven' opgelost worden. Zijn er teveel veranderingen dan
ontstaat er een opstopping aan de top die niet alle problemen meer kan verwer-
ken. De top kan niet reageren op de veranderingen en er ontstaan aanpas-
singsproblemen. Bovendien is het in een machineorganisatie zo. dat de beslis-
singsmacht zich aan de top bevindt, maar dat de kennis nodig om die beslissingen
te nemen zich aan de basis bevindt. De top krijgt door de hierarchie slechts
abstracte gegevens doorgespeeld. Positieve zaken worden daarenboven vaak in de
verf gezet, terwijl negatieve zaken uit de informatiestroom verdwijnen of
geminimaliseerd worden. Door de centralisatie en de nadruk te leggen op formele
hiararchische communicatie zal de strategische top in tijden van verandering
overladen worden met problemen die van de basis komen. Hierdoor zal ze
inadequaat en oppervlakkig reageren op basis van abstracte informatie.

Mogelijke oplossingen voor de problemen in de beheercentra
Om deze problemen op te lossen moet men in de eerste plaats het personeel aan
de basis motiveren. Dit zou o.a. kunnen door:
(1) Mensen te selecteren die behoefte hebben aan zekerheid, duidelijkheid en

veiligheid en hierdoor gesteld zijn op routinematige taken.
2) Mensen laten werken in een aangename sfeer zodanig dat ze graag komen

werken niet omwille van het werk maar omwille van de sociale aspecten. Dit
kan door mensen in vaste groepen te laten werken en deze groep steeds onder
dezelfde leidinggevende te laten werken. De chef zou samen met zijn perso-
neel de werkproblemen moeten bespreken en vooral het mensgericht leiding-
geven aan bod moeten laten komen (Van de Graaf, 1988,160). Ook de goede
kantoorinrichting en -uitrusting kan bijdragen tot een aangename sfeer.

(3) Door te zorgen voor een taakrotatie kan men toch voor enige mate van
afwisseling voor de medewerkers zorgen.

(4) Aandacht voor de taakinhoud door de groepen zelf de kwaliteit van het
verrichte werk te laten meten (Van de Graaf, 1988,162).

(5)  De chef is hier een belangrijk figuur. Hij bepaalt in belangrijke mate de sfeer
op de dienst. Men kan een chef selecteren die strikt iS Op taakgebied dn
tegelijk oog heeft voor het mensgericht leidinggeven. Hij moet ook in
"liaison"-verband samenwerken met de analisten van de voorbereidende staf
om bij te dragen aan de toepasbaarheid en de kwaliteit van de regels en
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procedures. Daartoe is frequente communictie en feedback nodig. De chef is
een belangrijk knooppunt in de communicatiestromen in de verschillende
richtingen.

2.4.2. DE PROFESSIONELE ORGANISATIE-ASPECTEN VAN DE
CONTROLE- EN BEHEERCENTRA

We bespreken achtereenvolgens belangrijke organisatie-elementen nl. de uitvoe-
rende kern, de rol van de leidinggevende van de professionals en de strategie.
Vervolgens bestuderen we de problemen eigen aan de professionele organisatie.
We eindigen met het voorstellen van een aantal mogelijke oplossingen.

De uitvoerende kern - de professionals
De uitvoerders vormen het voornaamste deel van de professionele organisatie.
Het enige andere deel dat sterk uitgebouwd is in een professionele organisatie, is
de ondersteunende staf. Die moet het de professionals mogelijk maken om onge-
stoord hun werk te doen. Vaak is er sprake van parallelle administratieve hierar-
chieen (zie onderstaande figuur): (1) de professionelen die democratisch en
bottum-up werken en (2) de ondersteunende staf die gestructureerd is als een
machinebureaucratie en top-down werkt. Deze beide hiararchiean werken vaak
vrij onafhankelijk van elkaar om conflicten te vermijden die veroorzaakt kunnen
worden door het feit dat ze het werk op een totaal ander manier benaderen. In een
professionele organisatie is macht gebaseerd op expertise, in een machineorgani-
satie is het de rang van een persoon die van tel is.

Figuur 2.2: Parallelle hilararchiein in een professionele bureaucratie
(Mintzberg, 1983, 198)
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Men zal meestal proberen om alle routinematige taken die te formaliseren zijn
weg te halen bij de professionals en door anderen te laten uitvoeren. De controle-
centra kunnen we omschrijven als professionele organisaties, terwijl we de
beheercentra kunnen zien als de ondersteunende staf (bureaucratische orga-
nisatie) die alle taken die routinematig en te formaliseren zijn uitvoeren en op die
manier de professionele organisatie dienen.

Professionelen zijn experts in een goed gedefinieerd gebied. De kennis en kunde
die ambtenaren in een controlecentrum nodig hebben om dossiers te verifieren is
vrij complex maar goed gedefinieerd. Deze kennis en kunde kunnen ze alleen
leren door bij vakgenoten in de leer te gaan. Dit laatste laat toe om deze kennis te
standaardiseren. Deze ambtenaren wijzen er ook op dat om goed te kunnen
verifieren een intensieve training en enkele jaren ervaring nodig zijn.
Professionelen werken onafhankelijk van hun collega's, maar werken nauw
samen met hun klanten. De nodige coordinatie tussen de professionele collega's is
gebaseerd op de standaardisatie van de kennis en de vaardigheden. Ze hebben
geleerd wat ze kunnen verwachten van hun collega's. Deze standaardisatie van
vaardigheden en kennis gebeurt door middel van training en indoctrinatie.
Training is het proces waarbij taakrelevante vaardigheden worden aangeleerd.
Indoctrinatie is het proces waarbij de professional de normen van de organisatie
bijgebracht worden. Deze indoctrinatie is vooral belangrijk wanneer werknemers
fysisch ver verwijderd zijn van de organisatie. Dit is dus zeker zo in de geogra-
fisch zeer verspreide belastingadministratie.

De eerste training gebeurt meestal vooraleer de professional de organisatie
betreedt in universiteiten, een school of gespecialiseerde instituten. De vervolma-
king van de professional gebeurt tijdens een lange periode van 'on-the-job'-trai-
ning, onder leiding van iemand die lid is van dezelfde professie in een soort van
'meester-gezel' relatie. De professionele vereniging test dan of de 'gezel' voldoet
aan de vereiste kennis, vaardigheden en normen om toe te treden tot de professie.
Deze test onderzoekt slechts de kennis en vaardigheden op een gegeven tijdstip.
De training stopt hier niet. De professional breidt zijn kennis uit en ontwikkelt
zijn vaardigheden waardoor hij zijn expertise verhoogt. Hij neemt zelf het
initiatief om bij te leren en volgt af en toe nog formele trainingen. Door de sterke
gemotiveerdheid van de professional en de autonomie waarover hij beschikt om
zijn kennis te perfectioneren is de professionele organisatie in staat op een
adequate manier de complexe problemen van haar clienten op te lossen.

Dit is het beeld dat Mintzberg ons geeft van de gemotiveerde, goed betaalde
professional. Hoe zit het nu in de administratie der Directe Belastingen? Vele van
deze professionele ambtenaren zijn gedemotiveerd ondanks de uitdagende job.
Als we kijken naar de hefbomen voor verandering die de ambtenaren opgegeven
hebben in de verkenningsfase, dan merken we dat het hen vooral ontbreekt aan de
middelen (werkwijzen en systemen, kantoorinrichting, wetgeving, goede leiding,tijdige informatie over wetswijzigingen, informatie over arresten, ...) om hun job
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met fierheid te kunnen uitoefenen.2  We zien ook dat er een grote vraag bestaat
naar praktijkgerichte opleidingen, continue vorming en bijscholing en dat er veel
belang gehecht wordt aan opleiding op de dienst. Immers de professionele kennis
om dossiers te controleren kan niet geleerd worden in theoretische cursussen. Het
is een vorm van "tacit-knowledge", verborgen kennis, die in de praktijk wordt
opgedaan door het leren omgaan met verschillende gevallen. Deze tacit-knowled-
ge kan best opgedaan en op niveau gehouden worden in een meester-gezel relatie
of door intervisie tussen professionals. De ambtenaren worden echter belast met
opleiding van anderen maar worden hiervoor op geen enkele manier beloond.

Door een jarenlange training en opleiding zijn professionals in staat hun werk uit
te voeren zonder controle en beheersing door de organisatie. Professionals eisen
dan ook een grote mate van autonomie. We zien dan ook dat andere
controlesystemen falen.
In de administratie wordt enkel de kwantiteit gemeten, de staten geven slechts
een beperkt deel weer van het gepresteerde werk en er zijn geen maatstaven om
het werk op een goede manier te beoordelen. Dit werkt opnieuw demotiverend.

Ambtenaren wijzen ons erop dat om te zien of een dossier goed geverifieerd is
men het eigenlijk opnieuw moet verifieren. Dit wijst nogmaals op het professio-
nele karakter van het werk. De behoefte aan autonomie van de professional ver-
klaart ook waarom verschillende ambtenaren verklaren dat het onmogelijk is om
samen aan een dossier te werken. De professionals ontlenen hun macht aan het
feit dat hun werk te complex is om gecontroleerd te worden door hun chef of
gestandaardiseerd te worden door de analisten van de voorbereidende staf. Het
leiding geven aan professionals is dus een lastige taak. Het meeste succes heeft
de leidinggevende die zelf ook professional is.

De rol van de leidinggevende van de professionals
De professionele beheerder mag dan de professionals niet rechtstreeks kunnen
besturen, hij heeft toch een aantal taken te vervullen die hem een aanzienlijke
informele macht geven.

(1) De bestuurder behandelt de verstoringen in de structuur. Soms zijn er
onduidelijkheden over wie wat moet doen. Er kunnen ook conflicten ontstaan
tussen de twee parallelle hierarchieen en het is dan vaak de taak van de professio-
nele bestuurder om deze op te lossen.

(2) Professionele bestuurders, vooral zij op de hogere hierarchische niveaus,
nemen sleutelposities in, aan de grens van de organisatie, tussen interne professi-
onelen en externe belanghebbende partijen. Zij zijn vooral actief in de
voorwaardenscheppende sfeer of buigen zich over strategische kwesties die niet

2 Betere wedderegeling komt slechts op de zesde plaats, zie D2, H 3.3.§7.
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tot het terrein van de professionals horen. Zij moeten er dus voor zorgen dat de
professional over de middelen beschikt om zijn werk ongestoord te kunnen
uitvoeren. Op deze manier wordt de professional afhankelijk van een goede
professionele bestuurder.

De strategie
De strategie wordt grotendeels door de individuele professionals en door de
externe professionele organisaties bepaald. In feite bepaalt elke professional in
relatie met zijn klanten zijn eigen strategie. Hierbij blijven natuurlijk de standaar-
den opgelegd door de externe professionele verenigingen van tel. Gezien er voor
de belastingambtenaren geen exteme professionele vereniging bestaat, moeten
die "standaarden" intern gemaakt worden door professionals.

Problemen eigen aan de professionele organisatie
De professionele organisatie bezit vele karakteristieken die de huidige mens in
zijn werk apprecieert: ruime mate van autonomie, een democratische structuur en
geen controle. Maar hierin ligt dan ook het voornaamste probleem van de
professionele organisatie: het werk kan praktisch niet bestuurd worden, er is geen
controle mogelijk behalve door de professional zelf en er is geen manier om
fouten te verbeteren die de professionals zelf negeren.

De enige manier om het werk van professionals te coordineren is de standaar-
disatie van kennis en vaardigheden. Directe supervisie en wederzijdse aanpassing
worden door de professional als inbreuk op zijn autonomie ervaren. Standaardisa-
tie van de output is niet effectief, omdat het werk te complex is om goede
standaarden te definieren. Het losse cotirdinatie-mechanisme is echter niet
geschikt om de coOrdinatie op te lossen tussen de professionelen en de ondersteu-
nende staf (de beheercentra) en om de onduidelijkheden die overblijven ondanks
de standaardisatie van de kennis op te lossen.

De professionele organisatie kan moeilijk reageren op professionelen die incom-
petent zijn of onverantwoord handelen. Sommige professionelen weigeren zichbij te scholen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen of houden zich meer
bezig met de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden dan met de behande-
ling van hun dossiers. Van beide gevallen bestaan er voorbeelden in de admini-
stratie. Sommigen zijn onvoldoende gemotiveerd om zich nog bij te scholen of
zien er eenvoudigweg het nut niet meer van in, anderen blijven meedoen aan
examens, belasten de dienst maar doen hun deel van het werk niet.

De professionele organisatie is een weinig flexibele structuur. Ze kan gemak-
kelijk haar gestandaardiseerde output leveren, maar ze kan zich moeilijk aanpas-
sen om nieuwe produkten of diensten te leveren. Zolang de omgeving stabiel
blijft, stelt er zich voor de professionele organisatie geen probleem.
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Deze coordinatie-. beoordelings- en innovatieproblemen veroorzaken niet-
functionele reacties. Zij die buiten de professie staan (bestuurders, klanten,
publiek, de regering), zien de problemen als een gevolg van een gebrek aan
externe controle van de professional en zijn beroep. Zij proberen dus het werk te
besturen door middel van een ander coOrdinatiemechanisme zoals directe super-
visie, standaardisatie van de werkprocessen of standaardisatie van de output.
Directe supervisie werkt niet omdat het werk van een professional slechts
gecontroleerd en bestuurd kan worden door de professionals zelf. Ook de andere
vormen van standaardisatie leiden slechts tot de ontmoediging van de professio-
nal. Complex werk kan niet geformaliseerd worden door regels en voorschriften
en vage output kan niet gestandaardiseerd worden door plannings- en beheerssys-
temen. Doet men dit toch, dan wordt men bedrogen. Men programeert het
verkeerde gedrag en men meet de verkeerde output, waardoor men de profes-
sionals verplicht om het spel van machineorganisatie te spelen, waarbij ze aan
standaarden moeten voldoen in plaats van de dossiers behoorlijk te verifieren. Dit
is duidelijk het verhaal van het falend beoordelingssysteem van de Administratie
der Directe Belastingen. De staten meten niet wat reeel wordt gepresteerd, maar
kunnen dit ook op geen enkele manier meten. Ambtenaren werken op zo'n manier
dat ze mooie staten krijgen en zo geeft men aanleiding tot een verkeerd gedrag.
Bovendien kunnen dergelijke controlesystemen de relatie tussen de professionele
ambtenaar en de belastingplichtigen verstoren. De belastingplichtige laat opzette-
lijk "fouten" staan en biedt de belastingambtenaar supplementen aan op een
gouden schoteltje. De belastingambtenaar stimuleert dit. Deze controlesystemen
verplaatsen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de dienst immers van
de professional naar de administratie. Het is echter niet de administratie die een
dossier verifieert maar het is de professionele ambtenaar die dit doet.  En als die
incompetent is, kan geen enkele regel of plan hem ooit competent maken.
Bovendien zal de incentief om zich te perfectioneren of om te innoveren sterk
verminderen door de externe controle. Professionals worden passief als ze de
controle over hun eigen werk verliezen. Ook de taak van de professionele
bestuurder, die al niet eenvoudig is, wordt er niet gemakkelijker op.

Hoe moet een bezorgde maatschappij dan reageren op een professionele organi-
satie? Het is duidelijk dat financieel beheer en een wetgeving tegen onverant-
woord gedrag van professionelen nodig zijn. Er zijn wei oplossingen mogelijk
maar die vertrekken allemaal van de erkenning van het typische van het
professioneel werk. Veranderingen in een professionele organisatie komen niet
van een nieuwe bestuurder die vernieuwingen aankondigt, noch van de voorberei-
dende staf die de professionals onder haar controle wil brengen. Verandering van
een professionele organisatie is een langzaam proces waarbij men de professio-
nals verandert, men verandert wie tot de organisatie kan toetreden, men verandert
wat ze leren op de professionele scholen (normen, kennis en vaardigheden) en de
inhoud van hun bijscholing.
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Mogelijke oplossingen voor de controlecentra
Om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren moet de professionele ambtenaar
in de eerste plaats voldoende getraind zijn in de gestandaardiseerde vaardighedenen op de hoogte zijn van de gestandaardiseerde kennis. De kennis kan hij opdoen
op de cursussen ter voorbereiding van de examens, verder dient hij zichzelf bij tescholen aan de hand van de circulaires. De vaardigheden dient hij zich eigen te
maken op de dienst zelf. Dit betekent dat hij hiervoor de tijd en de nodige
begeleiding moet krijgen. Dit betekent dat een getrainde ambtenaar de mogelijk-
heid moet laijgen om een 'stagiair' op te leiden zonder hierdoor benadeeld te
worden. Integendeel, de professional zou hiervoor beloond moeten worden.

De professionele ambtenaar moet voldoende gemotiveerd zijn om zich te willen
perfectioneren. Hij moet zich kunnen identificeren met zijn professie en door de
uitvoering van het aan hem toegewezen werk komen tot een zekere 1obfierheid'.
De administratie kan hierop o.a. inspelen door de uitbouw van de korpsgeest.
Maar daarnaast moet de professional ook de nodige middelen ter beschikking
stellen zodanig dat hij in staat wordt gesteld om zijn werk naar behoren te doen.
De selectie van de dossiers in de beheercentra maakt dat de taxatieambtenaren in
de controlecentra alle dossiers die zij onder ogen krijgen, grondig moeten
behandelen en door de beurtrol komen alle dossiers aan bod. Dit laat toe dat zij
zich minder zorgen hoeven te maken over de rechtvaardigheid van het geheel.

Een methode die in gelijkaardige professionele bureaucratieen in de priv6 en in
de Nederlandse belastingdienst wordt gebruikt om het werk toch min of meer te
besturen en de professionele werknemer te beoordelen, is het werken met
afspraken. De professionele ambtenaar en zijn chef maken afspraken omtrent te
leveren kwantiteit en kwaliteit binnen een tijdsperiode. Nadien vormen deze
afspraken het uitgangspunt voor het functioneringsgesprek en de beoordeling.

Verder is het in de belastingadministratie zeer belangrijk dat ambtenaren die er
werken zich de normen van de administratie eigen maken. Dit kan gebeuren door
middel van indoctrinatie van de ambtenaren. Daarom is de centraal georganiseer-
de opleiding en de opleiding op dienst zo belangrijk.

Conclusie
De basis van de herstructurering van de sector taxatie bestaat uit de afsplitsing
van de controlefunctie van de beheerfunctie en de oprichting van beheer- en
controlecentra.
In beide centra moeten in de werkorganisatie en het omgaan met de medewerkers
rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de machineorgani-
satie en professionele organisatie.

In de beheercentra moet omwille van de machineorganisatie-kenmerken reke-
ning gehouden worden met volgende punten:
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(1) Mensen selecteren die behoefte hebben aan zekerheid, duidelijkheid en
veiligheid en hierdoor gesteld zijn op routinematige taken

(2) Mensen laten werken in een aangename sfeer zodanig dat ze graag komen
werken, niet omwille van het werk maar omwille van de sociale aspecten.
Dit kan door mensen in vaste groepen te laten werken en deze groep steeds
onder dezelfde leidinggevende te laten werken. De chef zou samen met zijn
personeel de werkproblemen moeten bespreken en vooral het mensgericht
leidinggeven aan bod moeten laten komen. Ook de goede kantoorinrichting
en -uitrusting kan bijdrage tot de aangename sfeer.

(3) Door te zorgen voor een taakrotatie kan men toch voor enige mate van
afwisseling voor de medewerkers zorgen.

(4) Aandacht voor de taakinhoud door de groepen zelf de kwaliteit van het
verrichte werk te laten meten.

(5)  De chef is hier een belangrijk figuur. Hij bepaalt in belangrijke mate de sfeer
op de dienst. Men kan een chef selecteren die strikt is op taakgebied dn
tegelijk oog heeft voor het mensgericht leidinggeven. Hij moet ook in
"liaison"-verband samenwerken met de analisten van de voorbereidende staf
om bij te dragen aan de toepasbaarheid en kwaliteit van de regels en proce-
dures. Daartoe is frequente communictie en feedback nodig. De chef is een
belangrijk knooppunt in de communicatiestromen in de verschillende rich-
tingen.

Om zijn werk naar behoren te kunnen uit voeren moet de professionele ambte-
naar in de eerste plaats voldoende getraind zijn in de gestandaardiseerde vaardig-
heden en op de hoogte zijn van de gestandaardiseerde kennis.
De professionele ambtenaar moet voldoende gemotiveerd zijn om zich te willen
perfectioneren. Hij moet zich kunnen identificeren met zijn professie en door de
uitvoering van het aan hem toegewezen werk komen tot een zekere 'jobfierheid'.
Maar daarnaast moet de professional ook de nodige middelen ter beschikking
stellen zodanig dat hij in staat wordt gesteld om zijn werk naar behoren te doen.
Om de professionele werknemer te beoordelen is het werken met afspraken
mogelijk tussen de professionele ambtenaar en zijn chef, die zelf ook een profes-
sional is.
Verder is in de belastingadministratie de centraal georganiseerde opleiding en de
opleiding op dienst zeer belangrijk om zich de normen van de administratie eigen
te  maken. Aan deze opleiding op dienst moet de nodige tijd en aandacht besteed
worden. Verandering van een professionele organisatie is een langzaam verande-
ringsproces van de professionals zelf.

2.5. MACHT EN MACHTSUITOEFENING IN EEN BUREAUCRATIE

In dit deel bekijken we de belastingsadministratie vanuit het perspectief van
machts- en invloedsspel omdat dit een beeld is waaruit veel ambtenaren kijken.
Het bezit van weinig of onvoldoende machtsmiddelen om hun leidinggevende
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functie waar te maken. het besef van zeer veel afhankelijkheden komt meestal in
het eerste kwartier van het eerste gesprek naar voor en daarna nog heel dikwijls.Dit gebeurt zowel in gesprekken met topambtenaren als met lagere leidinggeven-
den. Wijzelf kijken vanuit ons constructionistische visie, niet zo naar een
organisatie. Wij proberen samen tot een gedeelde betekenis te komen.  We
vinden het belangrijk in dit deel wat achtergronden en theoretische inzichten te
schetsen van een van de voornaamste perspectieven van onze partners.

We beperken ons daarbij zoals in het deel 3, hoofdstuk 1 over overheidsmanage-ment tot machtsuitoefening binnen adn organisatie of dienst of ministerie dus op
het micro-managementniveau.

We behandelen eerst definities en voorwaarden, dan gaan we dieper in op macht
in een bureaucratie, we vervolgen met macht en afhankelijk en concluderen dat
deze machts- of invloedsproblematiek vanuit andere perspectieven anders
gekaderd wordt.

2.5.1. DEFINITIES EN VOORWAARDEN

Er bestaan uiteraard heel veel definities van macht. Bijvoorbeeld: "Macht is een
maatstaf van iemands vermogen om anderen te laten doen wat hij of zij hem wil
laten doen. alsook om te vermijden dat men door de anderen wordt gedwongen te
doen wat men niet wenst te doen." (Kotter, 1981, 13) of "Power is defined as the
capacity to effect (or affect) organizational outcomes." 'To have power is to be
able to get desired things done, to effect outcomes-actions and the decisions that
precede them" (Mintzberg, 1983,4).

Wij verkiezen verder de bovenstaande definitie van Mintzberg omdat die macht
plaatst in de context van het organisatiegedrag.  Wij zien machts- en invloedsuit-
oefening als synoniemen.

Mintzberg (1983,22) - en met hem vele ambtenaren - ziet organisatiegedrag alseen invloeds- of machtsspel waarin verschillende spelers of bernvloeders de
belissingen of acties van de organisatie willen beheersen of controleren. Mintz-
berg (1983,26) onderscheidt 3 voorwaarden voor het uitoefenen van macht, n\.
(1) een machtsbasis, (2) de energie of moeite of de wil die te gebruiken en (3) ditte doen op een politiek vaardige manier en als het nodig is (Mintzberg, 1983,26).Als machtsbasis vernoemt Mintzberg (1983,24) op basis van eigen en vroegeronderzoek: het bezit van voor de organisatie laitische (1) hulpmiddelen, (2)technische vaardigheden of (3) kennis.  Of (4) wettelijke voorrechten (prerogatie-
ven) of exclusieve rechten om keuzes op te leggen en (5) toegang to personen die
over de vier vorige bronnen beschikken.

Macht op zich is niet goed of slecht. Alles hangt af van de doeleinden en de
gebruikte middelen door de machthebbers.
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Machtsuitoefening kan positieve en negatieve vormen aannemen. "Leading,
influencing, selling, persuading - these are examples of positive uses of power.
Crushing, forcing, hurting, coercing - these are examples of negative uses of
power." (French & Bell, 1995, 303).

Het uitoefenen van macht kan op zeer verschillende manier gebeuren (Boonstra,
1991,28).
Het kan openlijk en direct gebeuren door het hanteren van positieve en negatieve
sancties. door het afdwingen van gedrag.
Macht of invloed kan ook openlijk maar indirect gehanteerd worden door open
discussie en overleg over normen, doeleinden, waarden, behoeften, attitudes,
kennis- en werkelijkheidsvoorstellingen, bekwaamheden en faciliteiten.  Het is
dan de bedoeling die te veranderen en zo gedragsverandering te realiseren.  Dit is
de werkwijze die wij in dit onderzoek hebben toegepast en die het meest aansluit
bij ons constructionistisch uitgangspunt.
Ook onderhandelen kan gezien worden als zo'n bewust en openlijk uitoefenen
van macht of invloed op een indirecte manier.
Bij manipu/atie oefent de meermachtige bewuste en actief invloed  uit en  hij  is
succesvol wanneer de mindermachtige zich daarvan juist niet bewust is. Bij
manipulatie gaat men op een niet openlijke wijze, normen, waarden, attitudes en
werkelijkheidsvoorstellingen trachten te bernvloeden.
Ook kan er als vanzelfsprekend een machtsproces plaatsvinden; waar geen van
beide partijen (noch de meermachtige, noch de mindermachtige) zich bewust is.
Dit gebeurt dus onbewust en indirect door de identificatie en instemming met een
stelsel van regels en mechanismen waardoor het gedrag wordt vormgegeven.
Deze vorm van macht ook hegemoniale macht genoemd (Boonstra, 1991,28)
komt erg veel voor bij Financien.

2.5.2. MACHT IN EEN BUREAUCRATIE

In een bureaucratie (Boonstra, 91,46) is er sprake van directe machtsuitoefening
door het management door middel van persoonlijke, technische en bureaucrati-
sche beheersing. Deze machtsuitoefening is vooral gebaseerd op economische,
legitieme, informatie- en deskundigheidsbronnen. Machtsuitoefening vindt plaats
op basis van gerntemaliseerde regels en procedures en door een stelsel van
onderling geaccepteerde afspraken en normen waarmee werknemers zich identifi-
ceren.

De directeurs of topmanagers spelen een centrale rot in het stellen van organisa-
tiedoelen, de informatievoorziening, de besluitvorming, de coordinatie, de
controle en de formulering van de gewenste ideologie. Zij kunnen van alle
machtsbronnen gebuik maken. De directeur of topmanager doet veelal een
beroep op de voorbereidende staf om planning- en controlesystemen te ontwikke-
len.  Deze staf krijgt hierdoor een duidelijke machtspositie. Het middenmanage-
ment heeft een gedelegeerde formele macht ten opzichte van hun ondergeschik-
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ten. Leidinggevenden lager in de lijn hebben een beperkte macht doordat hun
taken en doelen zijn vastgelegd in procedures en controlemechanismen. Overige
organisatieleden hebben nauwelijks een machtspositie.

Machtsuitoefening op basis van autoriteit is dominant en uit zich in persoonlijk
toezicht en onpersoonlijke controlemechanismen. Machtsuitoefening op basis
van ideologie is beperkt omdat taakdeling en onpersoonlijke controlemechanis-
men de identificatie met de organisatiedoelen belemmert. Machtsuitoefening
door deskundigheid wordt ontmoedigd omdat ook taken en bevoegdheden van
deskundigen zijn ornschreven. De politieke machtsuitoefening kenmerkt zich
door rivaliteit tussen lijn- en stafafdelingen en tussen lijnafdelingen onderling.
Door de intensieve controlemechanismen is de politieke machtsuitoefening in de
operationele kem beperkt tot pogingen zich te ontrekken aan controle, het
falsificeren van informatie, weerstand en sabotage (Boonstra, 91, 47).

2.5.3. MACHT EN AFHANKELIJKHEID

In gesprekken met leidinggevenden in het Ministerie van Financien benadrukken
deze vooral hun beleving van afhankelijkheden allerhande en hun gebrek aan
machtsmiddelen.  Dit komt zowel voor in gesprekken met de Secretaris-Generaal,
de beide Directeuren-Generaal van Directe Belastingen en BTW en andere
leidinggevende ambtenaren op verschillende niveau's van de organisatie.  Op
topniveau wijst men o.a. op de afhankelijkheid van de politieke besluitvorming,
Ambtenarenzaken, begroting, het Vast Wervingssecretariaat, Openbare Werken
(voor de gebouwen), de vakbonden en nog zovelen meer. 3

Op intermediair niveau wijst men o.a. op het gebrek aan belonings- en sanctie-
middelen voor goede of slechte presteerders gezien iedereen vast benoemd is en
via examens en ancienniteit bevorderd wordt, op het gebrek aan informatie, steun
en hulpmiddelen vanwege het hoofdbestuur en tussenliggende niveau's en op de
vele tegenstrijdigheden in regels en verwachtingen (zie deel 2, hoofdstuk 3.3.).

Afhankelijkheid is inherent aan leidinggevende functies. Naarmate een persoon
meer formele autoriteit in een organisatie verkrijgt, wordt het gebied waarin hij
kwetsbaar is groter en daardoor ingewikkelder (Kotter, 1981, 24).

Afhankelijkheid maakt kwetsbaar.  Met die afhankelijkheid moet de manager
leren omgaan. "Als managers niet in staat zijn op een bekwame manier macht te
verwerven en die te gel)ruiken, zijn ze zelden in staat om op een doeltreffende
wijze het hoofd te bieden, aan hun afhankelijkheid van anderen". De afhanke-
lijkheid.  die nu eenmaal bij leidinggevende functies hoort is groter dan de macht
of de zeggenschap, die mensen in deze functie wordt verleend (Kotter,  1981, 31).

3           Bijvoorbeeld:    In   1991    werd op politiek niveau beslist dat Financian 1500 extra
personeelsleden van niveau 1 mocht aanwerven binnen de drie jaar.  In 1997 is nog
steeds 10 % niet aangeworven.
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Succesvolle managers kunnen hun afhankelijkheid aan door een juist aanvoelen
ervan, door nodeloze afhankelijkheid te verminderen of te ontwijken, en door
tegenmacht te mobiliseren. Goede managers gebruiken dan die macht om
anderen te helpen met plannen. organiseren, personeelskwesties op te lossen,
begrotingen te maken, te motiveren en te evalueren en zo de eigen doeistellingen
te verwezenlijken (Kotter, 1981,31).

Fundamentele methoden voor het verkrijgen en behouden van macht of invloed
zijn volgens Kotter (1981,42):
1. Beheersing verkrijgen over tastbare middelen, zoals budgetten, werknemers,

gebouwen en bedrijfsgereedschappen.
2.   Verkrijgen van informatie en beheersing van informatiekanalen.
3.   Het tot stand brengen van gunstige relaties; dit betekent eigenlijk een soort

geloofwaardigheid ontwikkelen door:
-  het scheppen van een gevoel van verplichting;
-   het opbouwen van een goede professionele reputatie;
- aanmoediging tot identificatie (mensen hebben behoefte op te kunnen

kijken naar iemand, die hun het gevoel geeft dat ze sterk en zeker zijn, dat
ze iets belangrijks doen. Managers die aan deze behoefte tegemoet
kunnen komen, kunnen zeer machtig worden).

-  het oproepen van een gevoel van afhankelijkheid door duidelijk te laten
merken dat men bronnen en middelen kan gebruiken om anderen te helpen
of tegen te werken en door de perceptie van andere mensen van de midde-
len waarover men beschikt te bernvloeden (door o.a. uiterlijk vertoon).

Managers die bijzonder succesvol zijn in het verwerven en behouden van macht
of invloed hebben een aantal belangrijke kenmerken gemeen (Kotter,  1981,52):
1.  Zij voelen meestal bijzonder goed aan waar zich macht bevindt in hun

organisatie.
2.   Tot op zekere hoogte gebruiken zij alle methoden, om macht te ontwikkelen.

Ze hebben intuitief een goed begrip van de verschillende manieren waarop
macht kan gebruikt worden.

3.   Zij nemen berekende risico's, waarin zij iets van hun macht investeren, in de
hoop het met rente terug te krijgen.

4.   Zij erkennen dat al hun handelingen van invloed kunnen zijn op hun macht,
en zij vermijden handelingen, waarmee zij onverhoeds die macht zouden
kunnen schaden.

5.    Bij hun carritre-ontwikkeling proberen zij zich zowel langs de hierarchische
ladder omhoog te bewegen als in de richting van posities. van waaruit zij de
een of andere strategische ontwikkeling voor hun organisatie kunnen beheer-
sen.
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Figuur 2.1: Gedrag van managers en het verwerven van macht (Kotter, 81,
55).
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Leidinggevende functies kunnen aanzienlijk verschillen wat de graad en de mate
van afhankelijkheid van de managers betreft. Hoe groter de mate van afhanke-
lijkheid, inherent aan de functie, hoe meer tijd en energie de manager meestal in
op macht-georienteerd gedrag sterkt teneinde aan die afhankelijkheid het hoofd te
kunnen bieden. Verder schijnt het type op macht-georienteerd gedrag systema-
tisch te verschillen met de afhankelijkheid, die inherent is aan de functie.
Naarmate de afhankelijkheid inherent aan de functie toeneemt. zal de relatieve
frequentie, waarmee bedrijfsleiders zich met de negatieve en riskante vormen
(dwang, manipulatie, enz.) van op macht-georienteerd gedrag bezighouden
meestal eveneens toenemen (Kotter, 81, 74). Een grote kloof tussen machtsdes-
kundigheid en afhankelijkheid inherent aan de functie, leidt onvermijdelijk tot
organisatorische ondoeltreffendheid.  Het is vooral over die kloof en de eruit
resulteerende organisatorische ondoeltreffendheid dat de leidinggevenden van
Financien praten.

2.5.4. BESLUIT I.V.M. MACHTSUITOEFENING

Invloeds- of machtsproblemen en de bijhorende afhankelijkheden hebben in een
oude bureaucratische organisatie als het Ministerie van Financien een lange
geschiedenis van probleemoplossing door het versterken van de regelgeving.
Bureaucratieen hebben als reactie op problemen meer bureaucratie, de regels
verscherpen, extra controles inlassen, de procedures ingewikkelder maken
(Korsten, 1994, 123). Daardoor vermeerderen de afhankelijkheden en verminde-
ren de machtsmiddelen.
In dit deel 3, hoofdstuk 3.1.2. en 3.3.3. over toepassing van HRM-theorie, meer
bepaald van de werksystemen wordt dezelfde problematiek omschreven in termen
van regelvereisten en interne en externe regelcapaciteiten van een functie (1996,
23).  Luc Sels concludeert uit zijn onderzoek in overheidsdiensten (1996, 213)
dat er op elk hierarchisch niveau een wanverhouding bestaat tussen regelvereisten
en regelcapaciteiten.  Dit is duidelijk een benadering vanuit een ander perspec-
tief, vanuit een meer socio-technisch of ontwerpperspectief.  In het herstructure-
ringsplan kan door de taakgroep organisatie alleszins met dit perspectief ook
rekening gehouden worden.
Vanuit ons sociaal-constructionistisch perspectief hebben we vooral in de
managementtrainingen sterke en duidelijke ervaringen van co-creatie van machte-
loosheid, van bewustworden van die co-creatie door de ambtenaren zelf en soms
of voor sommigen  ook van perspectiefwisseling (zie deel 4, hoofdstuk  1.2).   We
zullen hier verder nog dieper op ingaan. We hebben in dit deel wat achtergron-
den geschetst van een veel voorkomend perspectief in Financien - als basis voor
verdere verwijzing .
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2.6. CONCLUSIE

Uit het hoofdstuk over de bureaucratische kenmerken van het Ministerie van
Financien blijkt dat dd kern van de fundamentele sterkten en zwakten van de
bureaucratie is dat door de opdeling van het werk en de toewijzing aan functiona-
rissen, medewerkers slechts verantwoordelijk zijn voor hun eigen job. Deze
segmentatie van verantwoordelijkheden, deze mechanistische aanpak leidt tot
geschiktheid om op grote schaal eenvormig, routinetaken uit te voeren maar tot
grote moeilijkheden om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, tot
gebrek aan betrokkenheid bij medewerkers, tot beperking van ontwikkeling van
menselijke capaciteiten en tot gerichtheid op niet-officiele doelstellingen van de
organisatie, maar op eigen doeleinden. Dit is zowel waar voor de beheercentra als
voor de controlecentra maar het duidelijkst voor de beheercentra. Daar kunnen
mensen gemotiveerd worden door hen te laten werken in een aangename sfeer
zodanig dat ze graag komen werken niet omwille van het werk maar omwille van
de sociale aspecten. Dit kan door mensen in vaste groepen, onder steeds dezelfde
leidinggevende te laten werken. De chef zou samen met zijn personeel de
werkproblemen moeten bespreken en vooral het mensgericht leidinggeven
moeten aan bod laten komen. Aandacht voor de taakinhoud kan betekenen dat
groepen zelf de kwaliteit van het verrichte werk meten en zorgen voor een
taakrotatie, zodat er toch enige mate van afwisseling is.

In de controlecentra vinden we de professionele ambtenaar, die voldoende
gemotiveerd moet zijn om zich te willen perfectioneren. Hij moet zich kunnen
identificeren met zijn professie en door de uitvoering van het aan hem toegewe-
zen werk komen tot een zekere 1obfierheid'. De organisatie moet de professional
de nodige middelen ter beschikking stellen zodat hij in staat wordt gesteld om
zijn werk naar behoren te doen. Om de professionele werknemer te beoordelen is
het werken met afspraken mogelijk tussen de professionele ambtenaar en zijn
chef. De centraal georganiseerde opleiding en de opleiding op dienst zijn zeer
belangrijk om zich de normen van de administratie eigen maken.

In bureaucratieen - organisaties gebaseerd op een hierarchische bevelstructuur en
specialisatie op basis van functie, met een systeem van regels en procedures voor
elke taak en voor de rechten en plichten van de werknemer - worden problemen
opgelost met nog meer regelgeving en nog meer controle. Zo worden de afhan-
kelijkheden vooral in leidinggevende functies groter terwijl de machtsmiddelen
zeer aan banden gelegd worden.  In het volgend hoofdstuk vertalen we deze
problematiek als onevenwichten tussen regelvereisten en regelvermogen in een
functie.
Verder is eigen aan een bureaucratie dat iedereen doet "alsof' hij de regels
toepast en dat de informatie naar de top herhaaldelijk gefilterd wordt. Zo krijgt de
top een schijnbeeld gepresenteerd dat overeenkornst vertoont met hoe de
werkelijkheid er volgens de regelgeving "zou moeten uitzien".
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Dit alles verhindert gepaste veranderingsacties. Dit probeert men op te vangen
door frequent en rechtstreeks contact vanuit het hoofdbestuur via de dienst
'Bijstand en Interne Controle' (BIC) en na de herstructurering met de 'Dienst
Voorbereiding en Begeleiding' (DVB).



Hoofdstuk 3. Personeelsbeleid of Human
Resources Management

Human Resources Management beklemtoont dat de mens een strategische factor
vormt in de organisatie. Dit betekent dat het goed functioneren van de organisatie
op de eerste plaats afhangt van de kwaliteit van het in dienst zijnde personeel.

HRM zien wij als een term om de huidige ontwikkelingsfase van het personeels-
beleid aan te duiden.  De term HRM wordt gebruikt om het aankleven van een
aantal nieuwe normen en waarden te benadrukken. Personeelsbeleid wordt daar
soms tegen afgezet en enkel gereserveerd voor de verouderde benadering.

In dit hoofdstuk omschrijven we wat HRM is, zijn historische evolutie en het
verband met het algemeen management van de organisatie. Vervolgens behande-
len we in een tweede paragraaf HRM in overheidsorganisaties om in een derde
paragraaf de toepassing van de HRM-theorieen in het Ministerie van Financien
onder de loupe te nemen en kritische bedenkingen en adviezen naar de toekomst
te formuleren.

3.1. OMSCHRIJVING VAN HRM

3.1.1. INLEIDING

De ontwikkeling van personeelsbeleid tot HRM kan niet los gezien worden van
ingrijpende wijzigingen in de globale economische, sociale en technologische
omgeving waarin organisaties functioneren.
Onderliggende mens- en organisatiedenkbeelden, de manier waarop werkgevers
en managers omgaan met hun werknemers, bepalen o.a. ontstaan in de opeenvol-
gende perioden telkens andere centrale problemen en andere centrale activiteiten
voor de personeelsfunctionaris.

Zo overheerst in de jaren vijftig en zestig een beheersmatige en aanpassingsge-
richte opvatting van de personeelsfunctie. Het bevorderen van de arbeidsmotiva-
tie en goede relaties tussen medewerkers onderling en met de leiding staat
centraal. Tijdens de jaren zeventig wordt de personeelsfunctie gekenmerkt door
een streven naar verzelfstandiging en professionalisering en een ruimere, maat-
schappelijke discussie over het na te streven "sociaal beleid". Tijdens de jaren
tachtig worden personeelsbeleid veel uitdrukkelijker betrokken op organisatie,
management en strategische beleidsvorming. (Vioeberghs, 1989,21).

Aan het einde van de jaren tachtig wordt massaal over HRM gesproken. HRM is
de voorlopig laatste stap in het ontwikkelingsproces van de personele functie in
organisatie.  In het huidige HRM wordt de klemtoon gelegd op het enorme belang
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van het "benutten" van de menselijke mogelijkheden.  Meer en meer wordt
onderkend dat heel wat capaciteiten van de werknemers "ongebruikt" blijven, dat
creatieve vermogens niet ten dienste komen van de organisatie.  In het kijken naar
organisatie wordt de identiteit van het sociale systeem in de focus geplaatst.
Daarbij wordt de eigen cultuur of het eigen klimaat met identificeerbare "basis-
waarden" als cruciaal element beschouwd. De taken van het personeelsbeleid
richten zich sterk naar vorming & training, communicatiebevorderende acties,
overlegstructuren, organisatieontwikkeling,... (Corthouts, 1995,26).

Er wordt in de literatuur veel oorzaken gegeven die verantwoordelijk zijn voor de
verschillende opvattingen in het personeelsbeleid (Kluytmans, 1990,17). Sommi-
gen verwijzen naar historische omstandigheden, andere naar de arbeidsmarkt,
naar de aard van de technologie of naar machtsverhoudingen tussen partijen.
Toch bestaat een opmerkelijke eensgezindheid over de aard van de verschillen in
de HR-strategie: controle versus autonomie, wantrouwen versus vertrouwen.

Strategieen die uitgaan van directe en stringente controle zullen veeleer leiden tot
instrumentele, berekende betrokkenheid. De controlestrategie is gebaseerd op
wantrouwen. Bijgevolg is de aard van de verhoudingen tussen werknemers en
management vijandig en conflictueus.
De autonomiestrategie vertrekt van een fundamenteel vertrouwen in de werkne-
mer, ze is gericht op de eigen verantwoordelijkheid en participatie van de
werknemers en doet een beroep op de morele betrokkenheid van werknemers. Ze
is meer harmonieus en gericht op samenwerking en consensus.

Bij de transformatie van personeelsbeleid  naar  HRM  gaat  het  niet  om  een
verandering van woorden maar om een verandering van fundamentele opvatting-
en en waarden.

Typisch aan HRM is de centrale plaats die de mens krijgt in de organisatie en het
gerntegreerd zijn van HRM in het totale management. HRM is het middel, het
instrument om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
We maken (samen met Vloeberghs, 1989, 49) een onderscheid tussen het
Havard-model met o.a. Beer, Spector, Lawrence en Quinn en het Michigan-
model van HRM met o.a. Fombrun, Tichy en Devanna.

3.1.2. HAVARD-MODEL

Beer e.a. (1985, 1) gebruiken volgende omschrijving. "HRM involves all mana-
gement decisions and actions that affect the nature of the relationship between
the organization and, employees, its human resources". Beer e.a. (1985, 7)
onderscheiden 4 HRM gebieden, nl. invioed van medewerkers, doorstroming van
mensen, beloningssystemen en werksystemen. (Zie fig. 3.1)
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Figuur 3.1: Human Resource System (Beer, 1985, 12).

De analytische benadering van Beer die voorgesteld wordt in de volgende figuur
3.2. geeft de factoren weer die van invloed zijn op en gevolgen hebben voor
HRM. HRM wordt beYnvloed door twee belangrijke factoren: situationele
factoren en belanghebbenden. HRM bernvloedt direct organisatorische uitkom-
sten en heeft een aantal lange-termijnconsequenties (Beer, 1985,17).

Met situationele factoren worden wetgeving, sociale waarden en normen,
arbeidsmarktpositie, vakbonden, managementfilosofie en ondernemingsstrategie
bedoeld. Deze factoren zijn van invioed op, of worden bernvloed door het
personeelsbeleid. Daarnaast beinvioeden "stakeholders", belanghebbenden zoals
aandeelhouders, vakbonden, overheid, samenleving en management het gevoerde
personeelsbeleid en zullen zij ook worden bernvloed door het gevoerde perso-
neelsbeleid.

Het personeelsbeleid van een organisatie heeft een aantal korte-termijngevolgen,
hier genoemd de HR-outcomes, en een aantal gevolgen op lange termijn.
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Op korte termijn heeft het gevoerde personeelsbeleid volgens dit model invloed
op de 4 Cs: competence, commitment, congruence en cost-effectiveness.

-      competence of de bekwaamheid van de medewerkers: goed personeelsbeleid
bevordert het aantrekken, behouden en ontwikkelen van vaardige medewer-
kers. Het op het juiste peil houden van de vaardigheden in de organisatie
bevordert 'het economisch welzijn' van zowel de organisatie als de medewer-
ker.

-   commitment of betrokkenheid van de medewerkers: goed personeelsbeleid
leidt tot een gevoel van verbondenheid van de medewerker met de organisa-
tie. Dit heeft niet alleen een hogere loyaliteit tot gevolg, maar ook een gevoel
van waardigheid en psychologische betrokkenheid.

-      congruence of de mate van overeenstemming tussen individuele en organisa-
tiedoelstellingen: het gebrek aan een dergelijke overeenstemming van
belangen leidt tot kosten van het management in termen van tijd, geld en
inspanning.

-   kosteneffectiviteit van de organisatie: goed personeelsbeleid uit zich in een
gunstige verhouding tussen lonen, winst, omzet, verzuim enz... Deze kosten
kunnen zowel op het niveau van de organisatie, het individu als op de
maatschappij als geheel worden bekeken.

Op de langere termijn leidt personeelsbeleid, aldus dit model, tot (1) individueel
welbevinden, (2) organisatorische effectiviteit en (3) sociaal welbevinden.

Volgens Beer (1985, 8) dienen organisaties HRM-beslissingen te nemen op
volgende 4 gebieden die we hier nu verder uitwerken: de invloed van medewer-
kers, de doorstroming van mensen, de belonings- en de werksystemen. Deze
HRM-beleidskeuzen dienen rekening te houden met belanghebbende partijen en
met situationele factoren.

1.  Rond de invioed van medewerkers dient de organisatie zich volgende
vragen te stellen: hoeveel verantwoordelijkheid, autoriteit en macht wil de
organisatietop vrijwillig delen met wie? Hoe start men bij onderhandelingen
met de vakbonden? Wenst men hun macht en invloed te minimaliseren? Of
wil men invloed delen en samen werken naar een grotere overeenstemming
tussen de belangen van de organisatie en (de afgevaardigden van) de mede-
werkers?
Het management moet beleidslijnen uitstippelen over de mate van invloed
die ze aan de medewerkers geeft over doelstellingen, betaling, werkcondities,
loopbaanperspectieven, werkzekerheid of functiezekerheid en hoe ze dit alles
gaat realiseren. Voorbeelden van mechanismen om invloed te delen zijn:
autonome groepen, taak- of projectgroepen, groepsbeslissingen,
kwaliteitskringen, een open-deurbeleid, hoorzittingen, feedback-mechanis-
men, enquetes over knelpunten en wensen of een ombudsman.

.L
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2.  De doorstroming van medewerkers behoort tot de traditionele personeels-
domeinen. Het gaat hier om recrutering en selectie, beoordeling, vorming en
outplacement. De behoeften van de organisatie zijn: op korte en langetermijn de juiste hoeveelheid mensen met de juiste mix van competenties op
de juiste plaats te hebben. De medewerkers wensen tegemoetkoming aan
behoeften als werkzekerheid, promotiekansen en faire behandeling. Hoe
sterk moet werkzekerheid benadrukt worden? Hoeveel moet een organisatie
investeren in opleiding en training? Dit zijn fundamentele manage-
mentbeslissingen die de mogelijkheden van de organisatie om haar doelen te
bereiken sterk beinvloeden.

3. Beloningssystemen maken aan medewerkers op een stringente wijze duide-
lijk wat de organisatie belangrijk acht, welk gedrag en welke attitudes door
het management gewenst worden. Niet alleen de personeelsdienst maar alle
managers moeten zich over deze vragen buigen. Wenst deze organisatie
individueel of groepsgedrag te belonen? Worden (financiele) beloningen
gebruikt als stimulans voor gewenst gedrag of als erkenning van effectieve
prestaties? Wenst men winstdeling met de medewerkers? Deze vragen
grondig beantwoorden is nodig om een congruent en fair beloningssysteem
op te maken dat medewerkers op alle niveaus aantrekt, motiveert en bevre-
digt.

4. Werksystemen worden door Beer (1985,570) gedefinieerd als: "a particular
combination ofjob tasks, technology, skills, management style and personnel
policies and practices." Werksystemen bepalen  hoe  het werk georganiseerd
en geleid wordt en hoe medewerkers presteren en het werk beleven. Zij
bepalen in sterke mate de 4 C's: commitment, competence, congruence en
cost-effectiveness. Vandaar wat meer uitleg.
- Taken kunnen verdeeld worden in verschillende onderdelen waarbij

verschillende medewerkers elk een onderdeel van alle taken afhande-
len of volledige taken kunnen toegewezen worden, taken kunnen aan
individuen of groepen toegewezen worden, taken kunnen alleen
uitvoerende werkzaamheden bevatten of ook voorbereidende, onder-
steunende of probleemoplossende componenten bevatten.

-         De technologie en de vaardigheden kunnen varieren van zeer eenvou-
dig tot zeer complex.

-        De managementstijl hangt af van de mate waarin de manager het als
"zijn" verantwoordelijkheid ziet te plannen, doelen te stellen, proble-
men op te lossen en beslissingen te nemen of de medewerkers toelaat
hierin te participeren. Zien managers zichzelf als uitvoerders van
hoger genomen beslissingen of geven ze vorm aan de uitvoering in
consensus met hun medewerkers? Proberen ze de capaciteiten van hun
medewerkers te ontwikkelen of controleren ze alleen hun medewer-
kers?

h.
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-       Zijn personeelsbeleid en -praktijken congruent met het organisatiebe-
leid? Zijn ze gericht op individuen of op groepen? Op coaching of
controle?

Werksystemen bepalen de organisatorische voorwaarden, de mogelijkheden
en beperkingen in een arbeidsplaats. Het is normaal en te verwachten dat er
storingen optreden op de werkplaats en dat is ook niet erg zolang de organi-
satieleden in hun functie over voldoende regelcapaciteit (De Sitter, 1994, 9)
beschikken. Ze moeten in staat zijn om regelend op te treden en zo met
veranderingen en regelproblemen om te gaan. Het omgaan met die proble-
men kan door intern regelen of extern regelen.

Intern regelen wit zeggen dat een medewerker zijn problemen zelf kan
oplossen door zijn activiteiten aan te passen binnen de grenzen van zijn
werkdomein. Hij beschikt over interne regelcapaciteit (Christis. 1991, 160)
of autonomie t.a.v. tempo, methode of volgorde van werken, binnen de eigen
functie. Regelproblemen kunnen die proporties aannemen dat men er met
"intern regelen" binnen het werkdomein van de eigen functie niet komt. Dan
moet er extern geregeld worden. Dit kan vooreerst doordat men afwijkt van
de norm en aan andere medewerkers iets anders, meer of minder, of vroeger
of later dan volgens de afgesproken normen levert of ontvangt.
Als die normflexibiliteit onvoldoende oplevert, zijn er nog andere externe
regelmogelijkheden. Men kan ondersteuning van collega's inroepen of
functionele contacten opnemen met hogeren. de inspecteur, met het hoofdbe-
stuur (Christis, 1991, 164).
Men kan nog een stap verdergaan en de structuur van de uitwisselingsrelaties
tussen arbeidsplaatsen ter discussie stellen (De Sitter, 1994, 14). Men kan de
ervaren problemen van de uitvoerings-, ondersteunings-, voorbereidings- of
besturingsstructuur, kortom de regels over wie, doet wat, en wanneer, in
vraag stellen.
Het veranderen van die normen kan slechts in een erkend overlegforum.
Zulk overleg is een vorm van extern regelen.
Om over interne en externe regelcapaciteit te spreken moet men definieren
wat als binnen- en wat als buitenkant gezien wordt.  Men kan dit dus be-
schouwen per arbeidsplaats,  maar ook per dienst (dus per controle),  per
inspectie of per organisatie, of per bedrijf. Immers een hele organisatie kan
als een systeem met een binnen- en een buitenkant geconcipieerd worden.
Hetzelfde geldt voor operationele eenheden binnen dat bedrijf.
Afhankelijk van het perspectief dat men kiest kan een medewerker, een
afdeling of organisatie als systeem, dan wel als omgeving van dat systeem
beschouwd worden en kunnen de begrippen interne en externe regelcapaci-
teit gebruikt worden.
Bij het benutten van interne en externe regelcapaciteit van operationele
eenheden spelen leidinggevenden een vooraanstaande rol. Regelen of
omgaan met regelproblemen is 66n van hun kernopdrachten.
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Beer legt dus de nadruk op het algemeen managementkarakter van HRM, op hetontwikkelen van een strategische visie voor HRM, op de integratie tussen de
HRM-activiteiten onderling en met de strategische ondernemingsplanning en opeen pro-actieve houding.

3.1.3. MICHIGAN-MODEL

Fombrum, Tichy en Devanna (1984, 31) focussen op de 4 hoofdfuncties die
human resources managers in alle organisaties moeten verzorgen, ni. selectie,
beoordeling, beloning en ontwikkeling. Als afhankelijke variabele in de  HRM-
cyclus bernvloeden zij de gewenste prestatie of het gedrag (zie schema). Deze
prestatie is ook afhankelijk van strategie en structuur.

Beloning

/T
sclectic -  - Bcoordeling

--.4-*-.-- ikkeling

Figuur 3.3: De HRM-cyclus van Fombrum, Tichy en Devanna, 1981, 41.

Tichy stelt dat de realisatie van de doelstelling van de organisatie in belangrijkemate afhangt van de "prestatie" van de medewerkers. Deze prestatie wordt
bernvloed door selectie-, beoordelings-, belonings- en ontwikkelingssystemen.
Door werving en selectie wordt de persoon met het gewenste profiel aangetrok-ken. Het in dienst hebben van mensen die eigenlijk niet de gevraagde kwalifica-
ties bezitten is een voortdurende bron van problemen en brengt het personeelsbe-
leid in moeilijkheden. Wanneer de medewerkers functioneren dienen ze te weten
waar ze aan toe zijn. Hiertoe is beoordeling nodig op prestatierelevante criteria.
De beoordeling kan dan aanleiding geven tot beloning en/of tot ontwikkeling.
Gezien de leiding het gedrag krijgt dat ze beloont en dat ze via ontwikkelingsbe-kwaamheden verhoogt, gaan beide componenten rechtstreeks invloed uitoefenen
op het functioneren. Ontwikkeling heeft een onrechtstreekse invloed op wervingen selectie doordat ontwikkelde bekwaamheden later als aanwervingscriteria gaan
gelden.
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De HRM-activiteiten worden door hen beschreven op strategisch, midden-
management, en operationeel niveau met nadruk op het eerste.

Strategische HRM-aandachtspunten zijn: het vaststellen welke capaciteiten en
kwalificaties de organisatie op lange termijn nodig heeft en beleidslijnen ontwik-
kelen voor een lange termijn strategische visie voor de onderneming in de steeds
veranderende wereldcondities.

Op midden-managementniveau gaat het over hoe potentieel in een organisatie
kan aangetrokken, behouden en tot ontwikkeling gebracht worden en hoe de
gewenste prestaties op lange termijn kunnen gestimuleerd worden. Dit vereist dat
personeelsinstrumenten samenhangend en ondersteunend zijn voor de strategi-
sche doelen.

Op operationeel niveau gebeurt dan de dagdagelijkse uitvoering ervan.
Het onderstaande schema maakt de samenhang tussen de algemene bedrijfsfunc-
ties en de HRM-functies op die verschillende niveaus duidelijk (Fombrun, 1984,
43).

De Michigan-benadering beklemtoont met name de strategische activiteiten. zoals
selectiecriteria op lange termijn, recruteringssystemen die beantwoorden aan
doelstellingen op lange termijn, vroege potentieeldetectie, evaluatie van in de
toekomst belangrijke kenmerken en waarden en loopbaanpaden.
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Wanneer we dit strategisch HRM-niveau nog meer concretiseren kunnen volgen-
de vragen gesteld worden (Vloeberghs, 1989,  120).

Vl Gebeurt de selectie van 'sleutelfiguren' (= medewerkers met belangrijke rol
voor het succes en het voortbestaan van de organisatie) op basis van hun
capaciteit om strategisch te handelen?

V2 Worden sleutelfiguren beoordeeld op basis van hun strategische activiteiten?
V3 Worden sleutelfiguren beloond op basis van hun strategische activiteiten?
V4 Worden sleutelfiguren opgeleid en ontwikkeld om strategisch te kunnen

functioneren?
V5  Bestaat er een rechtstreekse band tussen de beoordeling van hun strategische

activiteit en de beloning die ze hiervoor ontvangen?
V6  Bernvloedt de beoordeling van sleutelfiguren de training of ontwikkeling die

zij ontvangen met het oog op strategische prestaties?
V7 Bereiden het trainings-, ontwikkelings- en loopbaanmanagement sleutelfigu-

ren voor op hun specifieke posities en activiteiten?
V8 Ondersteunt de HR-cyclus - als gerntegreerde aanpak - de strategische

activiteiten?

Tot slot kunnen we stellen dat de Harvard- en Michigan-benadering van HRM als
aanvullend beschouwd kunnen worden. Samen benadrukken zij het belang van
het geYntegreerd-zijn van het HRM in het algemeen beleid en het belang van dit
HRM als het middel bij uitstek om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het
moet daarom pro-actief en geintegreerd verlopen op de verschillende niveau's en
in de verschillende activiteiten van de onderneming.

3.2. PERSONEELSBELEID IN OVERHEIDSORGANISATIES

De overheidsorganisatie bestaat niet. Er bestaan een groot aantal verschillende
soorten overheidsorganisaties. Wij behandelen hier wat algemeen geldt voor
overheidsorganisaties en focussen in een verder onderdeel op het Belgisch
Ministerie van Financien.
Door de personeelsbeperkingen van de laatste decennia kunnen extra taken en
nieuwe problemen niet meer opgelost worden door het aantrekken van nieuwe
medewerkers, integendeel ze zullen binnen afnemende personeelsbezettingen
moeten worden aangepakt. Ook het verbeteren van de klantgerichtheid, de
kwaliteit en het aanpassingsvermogen van de overheid vereist het actiever
management van de mensen en meer aandacht voor de menselijke factor in de
organisatie.
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3.2.1. VERGELLIKING VAN HET PERSONEELSMANAGEMENT IN OVER-
HEIDSORGANISATIES EN IN HET BEDRUFSLEVEN

Door de maatschappelijke functie, de te realiseren organisatiedoelen, en de
cultuur- en arbeidsomgeving van overheidsorganisaties is personeelsmanagement
bij de overheid niet simpelweg copieerbaar van het bedrijfsleven. Wel zijn heel
wat managementtechnieken en personeelsinstrumenten uit het bedrijfsleven ook
bruikbaar in de overheid.
In het bedrijfsleven kan het management door de hardere effectiviteits- en
efficientiecriteria gerichter sturen en managen. Bij de overheid zijn, door het
maatschappelijk werkterrein en de typische kenmerken van de overheidsorganisa-
tie, de succescriteria en doelstellingen veelal onduidelijker en slechter aan te
geven. Toch wordt ook in overheidsorganisaties steeds meer de nadruk gelegd op
een productieve, kostenbewuste en flexibele inzet van medewerkers waarbij de
output van de medewerkers richtinggevend wordt.
Fundamentele verschillen tussen de particuliere sector en de overheidssector
blijven de strikt gereglementeerde arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de
ambtenaar. Dit brengt een zekere starheid met zich mee. Anderzijds verschaft de
rechtspositie voor de ambtenaar zekerheid waardoor directe persoonlijke bedrei-
ging bij veranderingsprocessen vermindert (Kuilboer, 1988, 201). Overheidsor-
ganisaties bieden zekerheid qua aanstelling en pensioen. Beide partijen gaan geen
tweezijdig contract aan maar er is sprake van een "eenzijdige" aanstelling. Ook
kan er tussen de vakbonden en de overheid niet volledig conform de private
sector onderhandeld worden over de arbeidvoorwaarden. De vakbonden worden
geconsulteerd, waarna de overheid de voorwaarden kan vast stellen. Daarnaast is
de overheid naast werkgever ook wetgever. Tenslotte is er het politiek klimaat.
Het ambtelijk apparaat wordt verondersteld een loyaal en ondergeschikt uitvoe-
rend orgaan te zijn ten behoeve van de politieke bestuurders. Dit betekent o.m.
dat het ambtelijk apparaat te maken krijgt met (het gevaar van) discontinuiteit en
inconsistenties in het strategisch beleid. De noodzakelijke integratie van HRM in
het algemeen strategisch beleid wordt daardoor bemoeilijkt.

Personeelsinstrumenten worden binnen overheidsorganisaties gebruikt als
sturings- en beheersingsinstrumenten voor het management en personeelsafde-
lingen. Daarbij vormen de instrumenten garanties voor het personeel voor een
gelijkaardige behandeling, rechtszekerheid en zorgvuldigheid. De inhoud van de

' instrumenten is veelal het resultaat van onderhandelingen tussen de overheid als
werkgever en de vakbonden als vertegenwoordigers van het personeel.

3.2.2. BELANGHEBBENDE PARTIJEN IN HET HRM BU DE OVERHEIDS-
ORGANISATIES

Dat overheidsorganisaties samenwerkingsverbanden vormen van gelijkgezindeindividuen en groepen die eensgezind de doelen van de organisatie trachten te
bereiken, is een fictie. Het zijn eerder partijenorganisaties met uiteenlopende en
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verschillende belangen.  Dit is overigens evenzeer zo in privt-organisaties.
De hoofdpartijen in het personeelsmanagementproces bij de overheid zijn: het
politiek-bestuurlijk systeem, het ambtelijk topmanagement, het midden en lager
lijnmanagement en de centrale en/of decentrale afdeling personeelszaken. Be-
invloedende partijen zijn onder andere de vertegenwoordigende organen van
werknemers, het bedrijfsleven en belangengroepen.
De vraag wie waarvoor verantwoordelijk is, is niet eenduidig te beantwoorden.
De hoofdpartijen hanteren een tactiek van geven en nemen. "Het politiek bestuur
is formeel verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen overheidsorganisa-
ties maar het personeelsmanagement kan alleen adequaat worden ingevuld als aan
het ambtelijk management de nodige ruimte wordt gegeven om medewerkers te
managen" (Kuilboer, 1988,197).
Het politiek bestuur bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen het personeelsbe-
leid moet gevoerd worden. Ook de verdeling van de financiele middelen ten
behoeve van de inzet van human resources wordt via het begrotingsmechanisme
door het politiek bestuur bepaald. Daarnaast kan de politiek via het aanstellings-
en promotiebeleid van ambtenaren een belangrijke invloed uitoefenen. In het
Ministerie van Financien is geopteerd voor een examensysteem en strikte regels
om deze politieke inmenging te beperken. Het overleg over de centrale arbeids-
voorwaarden wordt door het politiek systeem als werkgever met de vakbonden in
het georganiseerd overleg gevoerd.

Er start een verschuiving van passieve naar actieve aandacht van het topmanage-
ment voor de factor mens. De samenhang tussen de ontwikkeling en inzet van
human resources en de wijze van organiseren van het werk begint duidelijk te
worden voor het (top)management in overheidsorganisaties. Het operationalise-
ren van de door het politiek systeem en topmanagement geformuleerde doelen zal
door de personeelsafdeling en het lijnmanagement moeten worden gerealiseerd.
Daarnaast functioneren de vertegenwoordigende organen van werknemers als
beinvloedende partijen.

3.2.3. VERHOOGDE AANDACHT VOOR DE MENSELIJKE FACTOR: FEIT
OF WENS?

Het personeelsmanagement binnen overheidsorganisaties is geformaliseerd
volgens vaststaande regels. "De nadruk ligt op zorgvuldigheid, rechtvaardigheid
en gelijke behandeling van alle organisatieleden. Door het (te) centraal stellen
van regels en procedures kunnen de doeleinden van de organisatie uit het oog
worden verloren. Medewerkers kunnen daardoor teveel op de middelen van de
organisatie gericht zijn in plaats van op haar nut voor de afnemers. Daarbij kan
de specialistische kennis van medewerkers een sterke interne orientatie bevorde-
ren waardoor verandering veel weerstand oproept als gevestigde belangen
worden aangetast" ( Kuilboer, 1988,197).
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Deze punten van kritiek keren met grote regelmaat terug in interne en externe
onderzoeksrapporten en berichtgeving over het functioneren van de overheid.
Voor het opheffen of verminderen van deze tekortkomingen zal de management-
orientatie moeten opschuiven naar een versterkt mensgericht denken. Naast
structuur- en systeemwijzigingen zullen cultuur- en managementstijlwijzigingen
noodzakelijk zijn om een meer effectieve, efficiente en klantgerichte overheidsor-
ganisatie mogelijk te maken (Kuilboer, 1988, 197). De overheid zal meer
nadrukkelijk gericht moeten zijn op de medewerker in de organisatie als 'untap-
ped resource". Het personeelsbeleid van de overheid zal minder gericht moeten
worden op de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden en meer oog hebben voor
een motiverend werkklimaat, het beschikbaar stellen van passende en uitdagende
functies en het verwezenlijken van individuele loopbaanambities.
De invulling van het personeelsbeleid kan niet langer gezien worden als een los
en op zichzelf staand onderdeel van beleid. Human Resource Management is een
integraal deel van het totale beleid  (Beer, 1985,38). Het te voeren HRM zal deel
uitmaken van de strategie, doel en produkt van de totale organisatie. Dit maakt
een onderlinge afstemming nodig van de verschillende niveau's: politiek bestuur,
topmanagement, lijnmanagement en medewerkers. (Kuilboer, 1988,197).
Daarbij zal het management in toenemende mate moeten erkennen dat centrale
beheersing en sturing van de personele factor in organisaties hun beperkingen
kennen. Het besef dat medewerkers in de organisatie zelf beslissingen nemen
over de invulling van hun loopbaan en over hun inzet is belangrijk. Er moet een
evenwicht gezocht worden tussen beheersingstendenzen van het management en
de ruimte en vrijheid voor medewerkers om hun eigen functie, ontwikkeling enwerkbeleving te sturen en in te vullen.

3.2.4. DE ROL VAN HRM BIJ DE VERNIEUWING VAN DE OVERHEID

Bij de constante pogingen om de effectiviteit en de efficientie van de overheid te
verbeteren is de verandering van de cultuur van het ambtelijk apparaat noodzake-
lijk. Daarbij speelt het HRM een grote rot (Van der Krogt, 1991, 22).
Het veranderen van een bestaande cultuur kan alleen maar doordat mensen
anders gaan denken en zich anders gaan gedragen. Het personeelsmanagement
speelt hier een grote rol door de selectie, beoordeling en beloning van de presta-
ties van de medewerkers maar ook door de bernvloeding van loopbaanpatronen.
Pas als het personeelsmanagement geheel afgestemd is op strategisch wenselijk
geacht gedrag en als men erin slaagt dit gedrag consistent aan te sturen, kan het
gedrag van werknemers ook veranderen. HRM beoogt deze integratie en daarom
is HRM van groot belang bij het realiseren van de gewenste (cultuur) vernieu-
wingen in de overheid.
Inhoudelijk zijn het vooral de vergroting van de autonomie en de inspraak van dewerknemers die een positieve bijdrage aan de motivatie kunnen geven.
Het verbeteren van de kwaliteit van de produkten en diensten van de overheid,
het verbeteren van de efficientie en het vergroten van de klant/burgergerichtheid,
vragen naast het verschaffen van noodzakelijke randvoorwaarden o.a. qua
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middelen en werksystemen ondermeer dat ambtenaren op deze terreinen om- en
bijgeschoold worden.

3.2.5. SPANNINGSVELDEN IN DE ROL VAN AMBTENAAR

Bij de huidige veranderingen bij de overheid staat de individuele ambtenaar
onder een aantal spanningsrelaties (Van der Krogt, 1991, 24).
"De relatie met de bestuurder is de eerste. De ambtenaar wordt geacht een loyaal
adviseur/uitvoerder te zijn met betrekking tot de politieke wensen van de bestuur-
ders.
Ten tweede is er de spanningsrelatie met de burger. Als overheidsdienaar wordt
hij/zij geacht (binnen de grenzen van de wet) de burger of groepen van burgers te
dienen.
Ten derde wordt de ambtenaar geacht het algemeen belang te dienen en oog te
hebben voor de continuYteit van het beleid.
Tenslotte worden ambtenaren geacht ook technisch bekwame professionals te
zijn die vanuit een professionele deskundigheid "onafhankelijk" hun bekwaamhe-
den ter beschikking stellen.
Binnen deze spanningsrelaties dient de ambtenaar positie te kiezen. De vragen:
wat behoorlijk ambtenaarschap is, wat ambtelijke ongehoorzaamheid is, in
hoever de mogelijkheid om op misstanden te wijzen beschermd dient te worden,
hoe om te gaan met ethische dilemma's, zijn in een dergelijk spanningsveld niet
eenvoudig te beantwoorden.
Onder druk van enerzijds de clientaantallen en -eisen, en anderzijds de verlang-
ens van de organisatie vervullen ambtenaren een spannigsvolle intermediaire rol.
Binnen de basisideeen van HRM bestaat weinig oog voor dit soort spanningen
(Van der Krogt, 1991, 25).

We worden hier geconfronteerd met een dubbel dilemma: aan de ene kant kunnen
we het openbaar bestuur opvatten als een arbeidsorganisatie maar aan de andere
kant is de overheid het instrument van de staat. Juist het waarborgen van kwalita-
tief hoogwaardig, onafhankelijk en niet corrumpeerbaar personeel is van oudsher
nagestreefd.

Het uitgangspunt dat HRM onderdeel van strategisch management is, betekent
ons inziens dat een fundamentele bezinning over doel en functie van het open-
baar bestuur ook tot bezinning over de mogelijke implementatievormen van HRM
moet leiden. In dit opzicht kan het realiseren van uitkomsten van HRM (de 4 C's
van Beer e.a.) in de publieke sector een heel ander instrumentarium vergen. dan
de gebruikelijke P-instrumenten alleen.
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3.3. TOEPASSIN(;EN VAN HRM-THEORIE IN HET MINISTERIE VAN
FINANCIEN: KRITISCHE BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

In dit onderdeel bestuderen we enkele toepassingen - of gebrek aan toepassingen
- van de HRM-theorie in het Ministerie van Financien. We starten met de niet-
toepassing van het Michigan-model van HRM ( 1), met de strategische vragenvanuit dit model (2) en formuleren telkens enkele adviezen. Vervolgens werken
we de vier HRM-gebieden volgens Beer uit voor Financien (3), nl. de invloed
van de medewerkers, de doorstroming van mensen, de belonings- en de werksys-
temen. We baseren ons daarbij op de percepties van de medewerkers uit het
onderzoek (Deel 2, Hoofdstuk 3) en uit de managementtraining (Deel 4, Hoofd-
stuk  1.2).  Op deze manier willen wij nagaan  waar men  in het Ministerie  van
Financien staat op deze gebieden en welke mogelijkheden open liggen.

3.3.1. TOEPASSING VAN HET MICHIGAN-MODEL

Bij de Administratie der Directe Belastingen is het functioneren van de mede-
werkers niet het meest centrale punt in de HRM-cyclus. Het centrale punt is
veeleer examens afleggen.
Om aangeworven te worden en om promotie te maken moet men slagen in
examens tot aan de graad van hoofdcontroleur, daarna geldt ancienniteit. Om zich
voor te bereiden op examens volgt men opleiding. Het functioneren, de prestatie,
staat los van het examengebeuren. Het functioneren wordt enkel kwantitatief
beoordeeld, waardoor op kwaliteit wordt toegegeven en de kwantitatieve norm
gehaald wordt. Bij slechte kwalitatieve en kwantitatieve prestatie wordt er quasi
geen sanctie getroffen. Er is dus slechts een zeer losse band tussen functioneren
en beoordelen, vandaar de stippellijn.
Er vallen dus meerdere "misfits" te constateren.
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Opkiding

Sclectie -  Examens Prestatic - .  Beloning

Promotic

Figuur 3.4: De HRM-cyclus in het Ministerie van FinanciZn (Martens, 1994,
43).

In de selectie en promotie via examens worden niet de gewenste capaciteiten
voor de jobvervulling in de betrokken graad gemeten. De opleiding is gericht op
de examens en niet rechtstreeks op de gewenste prestatie.
De enkel kwantitatieve beoordeling van de prestatie geeft geen aanleiding tot
beloning of ontwikkeling, maar staat daar los van.

Uiteraard heeft het niet eerbiedigen van dit basisaxioma van het personeelsbeleid,
nl. het centraal stellen van de gewenste prestatie, heel wat gevolgen. Al of niet
goed of hard werken heeft geen voelbare effecten op de carritreperspectieven van
de medewerkers: Personeelsleden die uit zichzelf de motivatie of het karakter
hebben om goed te werken, worden gedemotiveerd door de manifeste tekortko-
mingen van medewerkers naast hen, die niet aangepakt worden. Anderzijds
hebben de medewerkers ook oog voor de positieve effecten van het examen-
systeem, nl. het uitsluiten van politieke bemoeiingen bij selectie en promotie en
dat vinden ze heel belangrijk.

4      Dit begint voor topfuncties te veranderen, sinds 1992 onder impuls van de huidige
Administrateur-generaal.
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Hun aanbevelingen, die volledig rekening houden met de onveranderbaarheden
van hun statuut, zijn de volgende. Examens als basis voor selectie en promotie
wenst men te behouden. Men wenst er echter een functierelevante inhoud en
modaliteit aan te geven. In de beoordeling wenst men de chef een meer centrale
rol te geven. Hij moet via positieve en negatieve feedback op werkrelevante
criteria het functioneren van de medewerkers sturen. Daartoe moet hij opleiding
en meer sanctiemacht krijgen en gebruiken. De controle- en beoordelingssyste-
men van de organisatie zouden moeten worden aangepast, zodat de medewerkers
aangezet en gemotiveerd worden tot goede werkprestaties die ook beloond
worden: Promotie-examens moeten werkrelevant zijn. De opleiding via cursus-
sen wil men praktijkgerichter en de opleiding op de dienst moet systematischer
aangepakt worden. Daarenboven wenst men dat de voortdurende vorming op de
dienst gerevitaliseerd wordt, liefst op basis van hanteerbare, goed geschreven
informatiebronnen. Deze voortdurende vorming moet centraal ondersteund
worden door regelmatige opfrissingscursussen.
Deze adviezen van de ambtenaren zelf (zie deel 2, hoofdstuk 3.3§1) liggen
helemaal binnen de bevoegdheid van het Ministerie van Financien. Toch is de
uitvoering hiervan niet vanzelfsprekend omdat dit HRM-beleid een onderdeel van
het totale beleid moet zijn. Om een effectief beleid te kunnen voeren dient een
duidelijke visie voorop te staan, waarvan het HRM-beleid een onderdeel is. Deze
visie zou een gedeelde visie moeten zijn. Hiertoe moet een tweezijdig communi-
catieproces op gang gebracht worden, waarin een gedeelde beslissing genomen
wordt om in die richting te werken. Verder worden hier een aantal dingen
voorgesteld (bijvoorbeeld de meer centrale rol van de chef in de beoordeling,
door het geven van positieve en negatieve feedback), die haaks staan op een
bureaucratische overheidscultuur. Men kan geen effectieve organisatieverande-
ring teweeg brengen in slechts Edn van de 7 S-en (Peters en Waterman, 1991,
562) als men die niet ondersteunt door gelijktijdige veranderingen in de andere S-
en. Vandaar dat de gewenste verbeteringen moeten opgenomen worden in een
totaalplan (zie verder deel 3, hoofdstuk 5).

3.3.2. STRATEGISCHE VRAGEN VANUIT HET MICHIGAN-MODEL

Vloeberghs (1989, 120) stelt een achttal concrete vragen om na te gaan of lange
termijn strategische HRM-beslissingen voldoende aandacht krijgen. Het zijn
vragen naar de selectiecriteria van de leidinggevende sleutelfiguren, hun beoorde-
ling, hun beloning, hun opleiding, hun voorbereiding voor het strategisch HRM-
handelen en de vraag of de HR-cyclus als geYntegreerde aanpak de strategische
activiteit ondersteunt.

5      Het Ministerie van Binnanlandse Zaken en Openbaar Ambt werkt op dit ogenblik
aan een nieuw evaluatiesysteem met functioneringsgesprekken.
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In de hoorzitting van de Senaat over de organisatie en het management van het
Ministerie van Financien (28.10.92) worden hierover een aantal dingen gezegd
door niet nader gerdentificeerde sprekers (zoals gebruikelijk in een senaatsver-
slag). Volgens deze gegevens die we hieronder weergeven, worden bovenstaande
vragen vanuit het Michigan-model eerder negatief beantwoord. In de hoorzitting
wordt gesteld dat "uit de cijfers blijkt, dat voor de topbezetting, men gemiddeld
geen ambtenaar-generaal wordt in het Ministerie van Financien voor men 59 jaar
is. Sedert 1945 is de gemiddelde duur van de ambtsperiode van de secretaris-
generaal 5,5 jaar... Deze cijfers zeggen iets over de loopbaanplanning in het
Ministerie van Financien. wat een strategisch probleem is. De meest bekwame
personeelsleden worden niet alleen behouden door middel van een interessante
wedde, maar ook door het perspectief van een interessante loopbaan. Hoeveel is
men bereid te investeren in personeel, informatica, ...? Een spreker meent dat het
Ministerie van Financien jarenlang is verwaarloosd en dat nog steeds wordt. Dit
kan niet ongestraft blijven aanhouden. Nog steeds worden er geen managers
aangeworven, maar weI juristen, fiscalisten en informatici. Daarom duurt het
zolang om gewenste hervormingen en rationalisatie te verwezenlijken. Er moet
voorrang gegeven worden aan de installatie van managementsfuncties en beleids-
ondersteunende diensten en, net zoals in het bedrijfsleven, moeten die managers
extra worden betaald."  En wat verder: die gemiddelde ambtsperiode van 5,5 tot
6 jaar is het gemiddelde van zowel 15 jaar als slechts 6 maanden. "Waarom valt
deze statistiek zo negatief uit voor het Ministerie van Financien? Het directieco-
mitt van het Ministerie van Financien is zeer traditionalistisch en ouderwets en
wenst geen paleisrevoluties. Wanneer een directieplaats vacant wordt verklaard,
wordt het directielid met de meeste ancienniteit uitgekozen. De Minister van
Financien volgt de aanbevelingen van het directiecomit6. Daarom vinden er ook
zoveel benoemingen volgens ancienniteit plaats. De Ministers van Financien
hebben er steeds zorg voor gedragen dat de top van hun administratie niet te sterk
gepolitiseerd werd. Deze traditie van benoeming volgens ancienniteit legt uit
waarom het Ministerie van Financien geen promotie systeem van efficientie
heeft. De Secretaris-Generaal wijst op de inspanningen om de top van de admini-
stratie te verjongen. Men tracht niemand meer in een hoge functie te benoemen
die nog minder dan 2 jaar te werken heeft. Ook is hij het niet eens dat de directie-
raad alleen kandidaten volgens ancienniteit zou voordragen. Steeds wordt eerst de
vraag naar de geschiktheid gesteld en meer en meer worden personeelsleden met
meer ancienniteit voorbijgestoken door personeelsleden met minder ancienniteit
en grotere geschiktheid.
Als we deze gegevens bestuderen wordt duidelijk dat wanneer de selectie van de
hoge functionarissen al vanuit geschiktheidseisen gebeurt, de andere vragen naar
voorbereiding, beoordeling, beloning enz. van de sleutelfiguren en de vraag of de
HRM-cyclus als gerntegreerde aanpak de strategische activiteit ondersteunt, nog
op een antwoord wachten. Voor zover ons bekend, maken deze vragen nergens
voorwerp uit van systematisch overleg of studie. Wij zouden dit weI adviseren.
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3.3.3. DE 4 HRM-GEBIEDEN VOLGENS BEER

We werken hier de vier gebieden waarop volgens Beer (1985, 8) HRM-beslis-
singen dienen genomen te worden uit voor Financien, nl. de invloed van de
medewerkers, de doorstroming van mensen, de belonings- en de werksystemen.
Op deze manier willen wij nagaan waar men op deze gebieden staat en welke
mogelijkheden open liggen.

1.  Rond de invioed van de medewerkers is er vanuit de bureaucratische
cultuur weinig traditie in het vrijwillig delen van verantwoordelijkheid,
autoriteit en macht.
Dit geldt zowel voor de verdeling van invioed en macht tussen hoofdbestuur
en buitendiensten. als tussen directies/inspecties en hoofdcontroleurs, als
tussen hoofdcontroleurs en hun medewerkers.
Wat de verdeling van de invioed en macht tussen hoofdbestuur en buiten-
diensten betreft, is ook daar vanuit de bureaucratische cultuur weinig traditie
van "delen" en elkaar als evenwaardige overlegpartners beschouwen. Schrij-
vers van circulaires en voorschriften vragen wel eens advies aan mensen uit
buitendiensten, maar van gestructureerd overleg en uitproberen vooraleer iets
definitief wordt, is weinig sprake. Gewestelijk directeurs en inspecteursgebruiken dezelfde stijl tegenover hun hoofdcontroleurs. Men geeft directie-
ven van bovenuit door, zonder bijkomende uitleg of argumentatie en luistert
niet of nauwelijks naar opwerpingen. Zelfs als men wel luistert is het besluit
toch: probeer het maar zo goed mogelijk te doen, want het moet van het
hoofdbestuur.

Invioedsdeling met de medewerkers over betaling, werkcondities, loop-
baanperspectieven en werkzekerheid is quasi onmogelijk gezien het Ministe-
rie van Financien in deze domeinen zelf afhankelijk is van overkoepelende
ministeriele diensten als Begroting en Ambtenaren Zaken.

De plaats en de macht van de vakbonden als vertegenwoordigers van het
personeel is in de overheidssector duidelijk bepaald. Regels bepalen voor
welke onderwerpen er op welke momenten in welke vorm overlegd moet
worden. Op verschillende momenten in het herstructureringsproces is erduidelijk sprake van een wederzijds vijandbeeld tussen de organisatietop en
de vakbonden. Belangrijke voordelen van de nieuwe structuur volgens de
top van Financien (bijvoorbeeld carriBremogelijkheden van niveau 1) worden
voorlopig als onbelangrijk terzijde geschoven door de vakbonden zolang
andere problemen (bijv. mogelijkheden voor niveau 4) niet geregeld zijn.
Beide partijen beschuldigen elkaar niet de kern van het probleem te willen
aanpakken en alleen obstructie te voeren. Meer kansen en verantwoordelijk-
heden krijgen wordt door vakbondsafgevaardigden gepercipieerd als hogerewerkdruk waar een hogere beloning moet tegenover staan. Gezien men
elkaar nodig heeft om tot een gezamenlijk akkoord te komen, werkt men aan
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de onderlinge verhoudingen en afspraken. Of dit echt van harte gebeurt, is in
de politieke constellatie misschien ook minder belangrijk. Ook is er een
duidelijk verschil tussen wat de top als ideaal ziet en wat hij daadwerkelijk
voor mogelijk houdt in de concrete context.

2  Doorstroming van medewerkers en het gebruik van beloningssystemen
&  gebeuren in Financien niet volgens de HRM-cyclus van Tichy (zie deel 2,
3  hoofdstuk 3, 3.3§1 HRM). Niet de prestatie van de medewerkers maar

examens staan centraal in de HRM-cyclus. Prestaties worden alleen kwanti-
tatief beoordeeld en deze beoordeling heeft geen effecten op beloning of
promotie. Ook hier heeft het Ministerie van Financien slechts beperkte
invloed en wordt heel wat in andere machtscentra (Ambtenaren Zaken, Vast
Wervingssecretariaat, enz...) bepaald. Toch concluderen we in het onderzoek
dat Financien door meer en voluit gebruik te maken van de beslissingsruimte
die ze zelf in handen heeft, hier nog heel wat kan sturen. Zo kunnen de
inhoud van en de wijze waarop examens worden ingepast in carriEres van
medewerkers, de vorming t.a.v. beoordeling van medewerkers en de selectie
en beoordeling van leidinggevenden gebruikt worden als instrumenten in een
HRM gericht op kwaliteit, effectiviteit en efficientie. De mogelijkheden zijn
beperkt maar het maximaal gebruiken ervan kan heel wat opleveren.

4. Werksystemen bepalen hoe het werk georganiseerd en geleid wordt en hoe
medewerkers presteren en het werk beleven (Beer, 1985, 570). Zij bepalen in
sterke mate de 4 C's: commitment, competence, congruence en cost-effecti-
veness.  Dit is een HRM-terrein waar de beide administraties, nl. de Admini-
stratie der Directe Belastingen en de Administratie van de BTW, helemaal
zelf bevoegd zijn. Alhoewel het hoofdbestuur in circulaires richtlijnen uitte-
kent hoe taken verdeeld moeten worden, aan welke niveaus en functies,
kunnen hoofdcontroleurs en ontvangers in hun dienst feitelijk beslissen dit
anders te regelen. Ze kunnen dit al of niet in overleg met hun inspecteur of
gewestelijk directeur doen en met of zonder hen te informeren (zie deel 2,
hoofdstuk 3,3.3§2 en 3.3§3).

Alhoewel plaatselijke leidinggevenden dus feitelijk heel wat kunnen regelen
en organiseren, zien zowel deze plaatselijke als de hogere leidinggevenden
zichzelf niet als managers die doelen stellen en beslissingen nemen in
overleg met hun medewerkers. Zij zien zich vooral als uitvoerders van
opgelegde regels (zie vorig hoofdstuk, deel 3, hoofdstuk 2) waarbij ze alleen
staan om de problemen die optreden zo goed mogelijk op te lossen binnen
hun zeer beperkte speelruimte. Oplossingen vinden betekent eerder een eigen
interpretatie geven aan regels en wordt eerder aangevoeld als achterpoortjes
vinden in de opgelegde regelingen. Of men daarover openlijk kan spreken
met zijn hogeren hangt af van hun persoonlijkheid en de relatie met hen.
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Vooral de hoofdcontroleurs in de diensten worden geconfronteerd met eenhele reeks problemen. Ze moeten hun kantoor beheren en beantwoorden aan
de opdrachten of vragen van hun hogeren: de inspecteur, de gewestelijke
directeur, de verschillende diensten van het hoofdbestuur. Een controle is
een knooppunt waar vele vragen of opdrachten naartoe gestuurd worden. Al
deze communicaties komen bij de chef van deze operationele eenheid
terecht. Hij moet in staat zijn die allemaal te vertalen naar zijn medewerkers.
Hij moet de "orders" implementeren. Interfereren de communicaties vanuit
die verschillende punten met elkaar, dan wreekt zich dat op het niveau van
de hoofdcontroleur. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een aantal PC's
afgesloten worden en andere arriveren zonder bijbehorende instructies, een
aantal medewerkers in opleiding moeten gaan en tegelijk een aantal gegevens
opgezocht en verwerkt moeten worden om een deadline te halen of vragen
van het hoofdbestuur te beantwoorden. Ondertussen moet ook het gewonewerk voortgang vinden, dient het publiek ontvangen en Idantvriendelijk
verder geholpen te worden en kost elke opzoeking veel meer tijd dan wan-
neer men over een goede database op de computer zou kunnen beschikken.
De kans dat communicaties met meerdere uitwisselingsadressen met mekaar
interfereren in het Ministerie van Financien, is uitermate groot.  De kans dat
deze contacten complementair zijn, is bijzonder klein. Het risico op proble-
men of storingen - regelproblemen genoemd - wordt er alleen maar groter op.
De plaatselijke leidinggevenden klagen over hun regelcapaciteiten. De
externe regelaars - hoofdbestuur, inspectie en directies - houden hen gevang-en in een reeks vaste procedures en regels. Inspecties en directies hebben
geen oor voor de problemen. De regels en procedures moeten hoe dan ook
worden toegepast. Daarmee is de externe regelcapaciteit van de diensten
sterk ingeperkt.
De chefs beschikken ook over weinig interne regelcapaciteit. Dit geeftaanleiding tot de voortdurende zekerheid dat men sub-optimaal presteert
maar binnen de gegeven beperkingen er het beste van maakt. Heel wat
hoofdcontroleurs wijzen op stress, moedeloosheid, zich niet ondersteund
voelen in een uitzichtloos gevecht om het hoofd boven water te houden,gemengd met schrik om gepakt te worden OP tekorten die ze weten en zien
maar die ze niet kunnen oplossen.
In "De overheid viert de teugels" (1996, 213) stelt Luc Sels het zo: "Elk
niveau heeft hoogstens de capaciteit om de problemen van een niveau lagerop te lossen. De eigen problemen schieten er vaak bij in. Dat komt omdat er
op elk hierarchisch niveau een wanverhouding bestaat tussen regelvereisten
en regelcapaciteiten. Een cumulatie van onopgeloste problemen is hetresultaat. Ook de "Zoek het maar uit" mentaliteit van heel wat middenkaders
heeft hier haar wortels. Het gebrek aan regelcapaciteit voedt het gevoel datmen nul komma nul invloed heeft op de gang van zaken, dat de organisatie
niet geYnteresseerd is in zijn mening, dat men geen inspraak heeft .... dat men
zich vervreemd voelt."
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Bureaucratieen die te kampen hebben met veel onopgeloste regelproblemen
hebben daar vaak heel merkwaardige reacties op. Ze interpreteren die onopgelos-
te problemen als gevolg van slecht presteren. Hun oplossing: meer bureaucratie:
de regels verscherpen. extra controles inlassen, de boekhoudsystemen verfijnen,
procedures ingewikkelder maken (Korsten, 1994, 123). Daardoor gaat nog meer
regelcapaciteit verloren. Deze nieuwe cirkel moet doorbroken worden door de
interne en externe regelcapaciteit te vergroten.
Als men wil dat plaatselijk leidinggevenden meer managers worden dan moet
men hen ook voldoende inteme en externe regelcapaciteiten geven. Regelcapaci-
teiten en regelbehoeften moeten in balans komen (De Sitter, 1989, 248).
Wanneer men in het Ministerie van Financien stelt dat het succes van de hers-
tructurering staat of valt met de kwaliteit van de leidinggevenden kan men dit
langs twee kanten beschouwen.
Enerzijds kan men stellen dat de persoonlijkheid, het inzicht en de sociale
vaardigheden van chefs bepalend zijn voor "de kwaliteit" van hun optreden. Deze
persoonlijkheid, inzichten, sociale vaardigheden en managementcapaciteiten
kunnen worden gevormd.
Maar men kan ook de functie, of de arbeidsplaats analyseren en nagaan of deze
hen ongeacht zijn capaciteiten, meer of minder faciliteiten en beperkingen
oplevert om effectief bij te dragen aan het functioneren van de organisatie als
geheel (Kastelein, 1994,64).
Beide benaderingen zijn complementair. Structuren vallen niet uit de lucht. Ze
worden ontworpen en ingevuld en opgelegd. In de mate dat zowel de ontwerpers
als de uitvoerders (dus de leidinggevenden) daarrond de communicatiekanalen
verzorgen en naar elkaar luisteren kan door externe regeling in de juiste overleg-
forums die balans in evenwicht gehouden worden.

Om vanuit een managementpositie effectief te kunnen werken zijn zowel de
kwaliteit van de persoon als organisatorische voorwaarden belangrijk. Een
manager moet beschikken over passende persoonlijke eigenschappen en relevante
sociale en instrumentele kennis en vaardigheden. Zijn effectiviteit wordt evenzeer

bepaald door de mate waarin de werkomgeving aan een aantal organisatorische
voorwaarden voldoet, ni faciliteiten en beperkingen bevat om effectief bij te
dragen aan het functioneren van de organisatie als geheel.
De aanduiding manager wijst op een positie waaraan naar omvang en gewicht
aanzienlijke stuur- en regeltaken verbonden zijn. Iemand die geen leiding geeft
aan anderen wordt doorgaans geen manager genoemd. Ook wie alleen maar
directieven doorgeeft en toezicht houdt, wordt doorgaans niet als manager, maar
hoogstens als "chef' aangeduid (Kastelein, 1994, 70).

3.3.4. CONCLUSIE

Op de vier HRM-gebieden die Beer centraal stelt  nl. de invloed van de medewer-
kers, de doorstroming van de mensen, de belonings- en de werksystemen, liggen
heel wat mogelijkheden onbenut te wachten op in gebruikname. Een strategisch
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beleid moet een onderdeel van het totale beleid vormen. Om een effectief
beleid te kunnen voeren dient een duidelijke visie voorop te staan, waarvan het
HRM-beleid een onderdeel is. Deze visie zou een gedeelde visie moeten zijn.Hiertoe moet een tweezijdig communicatieproces op gang gebracht worden,
waarin een gedeelde beslissing genomen wordt om in die richting te werken. In
deel 3, hoofdstuk 5: veranderen zullen we zien dat voor effectieve organisatieve-
randering het veranderingsproces cruciaal is. We zullen na het hoofdstuk over
veranderen in onze conclusie het HRM-beleid in een totale managementaanpak
situeren.Volgende principes of criteria zijn daarbij riclitinggevend.
Het is alvast duidelijk dat om effectief te zijn er een grotere betrokkenheid van
alle medewerkers nodig is, liefst rechtstreeks, en niet alleen maar ook via
samenwerking met de vakbonden. Uiterst belangrijk is een systematisch open
contact tussen buitendiensten en hoofdbestuur. Hierbij kan voor de nieuwe
Dienst Voorbereiding en Begeleiding (DVB) vertrokken worden van de opgedane
ervaring van de BIC, de vroegere dienst Bijstand en Interne Controle. Er kan
geprobeerd worden om samen met betrokkenen de helpende en de storende
aspecten van dit rechtstreeks contact van het hoofdbestuur met de buitendiensten
te detecteren en de positieve aspecten in te bouwen in de nieuwe structuren en
processen. Ook op de verschillende andere niveaus: op het niveau controles,
inspecties, directies is het cruciaal betrokkenheid van de medewerkers te verwer-
ven en niet enkel hun gehoorzaamheid.
Voor wat de doorstroming van medewerkers en het gebruik voor belonings-
systemen betreft verwijzen we naar het Michigan-model dat stelt dat de verwach-
te prestatie de kern van de HRM-cyclus moet vormen. De selectie, beoordeling,beloning en opleiding moeten worden gericht op de te leveren prestatie. Ook
binnen de strikt gereglementeerde overheidsgrenzen, kan het Ministerie van
Financien hier inhoudelijk heel wat verbeteren. Deze veranderingen moeten om
effectief te zijn kaderen in een omvattend veranderingsproces (zie deel 3,
hoofdstuk 5).
Voor wat de werksystemen betreft denken wij dat een zeer belangrijke rol isweggelegd voor de taakgroep organisatie die op dit moment de werksystemen aan
het uittekenen is voor de nieuwe controlecentra. In de mate dat zij in hun ontwerp
het regelvermogen in overeenstemming brengen met de regelcapaciteit kunnen zij
een werkomgeving creeren waarin effectiever kan gewerkt worden. In de mate
dat ze in dit stadium ook al de betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) latere
gebruikers van hun ontwerp zouden bereiken door hen mee te laten denken of
tenminste feedback- en inspraakmogelijkheden te geven doet deze taakgroep een
betere job. In hun ontwerp is in ieder controlecentrum een Kwaliteitsraad
voorzien. Deze Kwaliteitsraad, onder leiding van de directeur van het
controlecentrum, bestaat uit diverse werkgroepen samen te stellen uit ambtenaren
van het controlecentrum. Deze werkgroepen zullen regelmatig moeten overgaantot de evaluatie van de werking van het controlecentrum in bepaalde deelgebie-
den en oplossingen moeten aanbrengen om de kwaliteit binnen die gebieden te
helpen verbeteren. Werkgroepen zijn voorzien rond bijvoorbeeld: de wissel- en
samenwerking met beheers- en invorderingsdiensten Directe Belastingen en
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BTW; controletechnieken, opsporingen en expertsystemen; dienstverlening en
relaties met belastingplichtigen; permanente vorming, enz. (Nota Herstructure-
ringsplan -bis 17.11.95,   7).   Door de start   van deze kwaliteitsraden   goed   te
verzorgen en daar de exteme regelproblemen die er zeker zullen zijn "in
gemeenschappelijk overleg" tussen de betrokkenen op te lossen is kansrijke
organisatorische voorwaarde voor effectieve aanpak van problemen rond
werksystemen gecreeerd.



Hoofdstuk 4. Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) bij de
overheid

De leden van de "Hoge Directie" van het Ministerie van Financien formuleren na
een managementseminaire op 8 en 9 november  1991 het Management Credo voor
hun ministerie. Het omvat interne en externe klantgerichtheid, korpsgeest en
interne relaties, en doelstellingen en resultaten (Fininfo, juli 1992, 21).

Klantgerichtheid bij overheidsinstellingen is minder een evidentie dan in de
privt-sector. De dienstverlening wordt er meestal gekenmerkt door een monopo-
liepositie waardoor overstappen naar de concurrentie onmogelijk is en het markt-
aandeel niet bernvloed wordt door minder of meer kwaliteit.

Een dergelijke niet-markt-, noch kosten-, noch behoeftengebonden en monopolis-
tische benadering van het overheidsoptreden wordt minder en minder aanvaard.
De klemtoon wordt in dit laatste decennium van de 20e eeuw net zoals in de
profitsector, meer en meer gelegd op meer efficientie, een grotere toegankelijk-
heid, een grotere receptiviteit, een grotere marktgerichtheid, meer klantvriende-
lijkheid, een grotere prestatiegerichtheid en meer doeltreffendheid van de open-
bare instellingen (Vermeulen, 1995,296)

We starten dit hoofdstuk met de hoofdlijnen uit de literatuur over kwaliteit- en
klantgerichtheid in de overheid. Daarna geven we een overzicht van de kwali-
teitsfilosofie en -acties van het Ministerie van Financien. In een volgende para-
graaf vatten we de moeilijkheden samen die de basis ervaart om kwaliteits- en
klantgericht te werken. We eindigen met kritische reflecties en adviezen.

4.1. THEORIE OMTRENT KWALITEIT EN INTEGRALE
KWALITEITSZORG

4.1.1. DEFINITIES

Internationale organisaties als ISO, EOQC, ASQC definieren de kwaliteit van een
produkt of dienst als: "de mate waarin het geheel van eigenschappen van het
produkt of de dienst voldoet aan de wensen van de klant voor wie het werd
vervaardigd." De praktische beoordeling van het produkt door de consument is
hier het belangrijkste gegeven. "Quality is fitness for use" (Juran, 1974, 2).
De producent zal dan de wensen van de consument proberen te onderkennen en
hij zal proberen die wensen te vertalen in teclinische eigenschappen naar alle
stappen van zijn produktieproces. Zo komt men tot een produktiegerichte benade-
ring, waarin de nadruk wordt gelegd op het overeenkomen van een produkt met
zijn specificaties. "Quality (means) conformance to requirements" (Crosby, 1979,
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17).

Integrale kwaliteitszorg (IKZ) is een geheel van concepten, opvattingen en
werkwijzen over hoe kwaliteit kan gerealiseerd worden in en tussen organisaties.

Kernidee van IKZ is de strategic, visie en operaties te synchroniseren en te rich-
ten op kwaliteit (Morgan, 1994, 3).

Een werkbare definitie van integrale kwaliteitszorg is de volgende:" ... a total
organisatorial approach for meeting customer needs and expectations that invol-
ves all managers and employees in using quantitative methods to improve
continuously the organisation's processes. products and services" (definitie uit de
circulaire van de American Federal Office of Management & Budget van  1990 in
Morgan. 1994.7).

Deze definitie houdt een aantal sleutelelementen in:
1. kwaliteit dient vanaf het begin ingebouwd te worden;
2. het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen is een zaak die iedereen,

van hoog tot laag en ongeacht profiel of functie. aangaat;
3. kwaliteit handelt niet alleen over de geleverde diensten of produkten

maar ook over alle processen en procesonderdelen waarin zorg wordt
besteed aan het vermijden en/of elimineren van fouten of verspilling;

4. iedere strategie ter verbetering van de kwaliteit dient gebaseerd te zijn
op concrete en correcte gegevens voortkomend uit empirisch onderzoek
van alle onderdelen van het produktie- of dienstverleningsproces;

5. het middelpunt van de kwaliteitszorg is de interne of externe klant of
gebruiker; hij of zij alleen kan voor zichzelf bepalen wat kwaliteit is;

6.  derhalve zijn gegevens voorkomend van de klant of gebruiker essentieel
voor de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen en voor het beleid en
beheer.

1KZ heeft betrekking op en is de uitkomst van alles wat de organisatie doet en
wat er in de organisatie gebeurt. Alle medewerkers vanuit alle functies participe-
ren in een voortdurend verbeteringsproces. De organisatie heeft een kwaliteits-
systeem en een kwaliteitscultuur.

IKZ is een manier om een organisatie zo te maken dat elk werk, elk proces vanaf
de eerste keer en elke keer juist wordt uitgevoerd.

Deze opvattingen betekenen een radicale paradigmaverandering t.o.v. een bu-
reaucratische cultuur en t.o.v. vroegere managementopvattingen. In de vroegere
managementopvattingen en in een bureaucratische cultuur is de top verantwoor-
delijk voor het totaal kwaliteitsbeleid en voor de goede werkvoorschriften. Zij
weten "wat" moet gebeuren en "hoe". Kwaliteit wordt achteraf gecontroleerd. BijIKZ is iedereen verantwoordelijk, is kwaliteit ingebouwd in het proces en contro-
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leert iedereen ziclizelf op het behalen van vooraf bepaalde kwaliteitsstandaarden.
Een cruciale veronderstelling is dat elk proces het beste kan verbeterd worden
door de uitvoerders ervan en dat dit continu moet gebeuren op grond van feiten
en cijfers en niet op grond van indrukken, opvattingen of algemene ervaringen.

Het systematisch verzamelen van harde gegevens is dan ook de verantwoordelijk-
heid van medewerkers op alle niveaus. Het gehele proces is gericht op de tevre-
denheid van alle klanten. Heel de organisatie is een opeenvolging van klant -
leverancier-relaties. Elke interne klant moet even volledig tevreden zijn over de
dienst of het produkt van zijn leverancier dan de externe kiant of eindgebruiker.

4.1.2. NOODZAKELUKE MANAGEMENT- & OMGEVINGSVEREISTEN
VOOR DE INVOERING VAN IKZ

Om het invoeren van integrale kwaliteitszorg te kunnen doen slagen zijn volgen-
de voorwaarden noodzakelijk (Morgan en Murgatroyd, 1994, 13):

1.       Het centraal stellen van een kwaliteitsvisie door het topmanagement in het
beleid. Het topmanagement moet een strategisch plan op lange en mid-
dellange termijn opstellen met een uitdrukkelijk kwaliteitsorientatie in de
missie, doelen en actieplannen.

2.      De missie van de organisatie is het door iedereen gedeelde beeld over de
fundamentele bestaansreden van de organisatie. De missie bevat de
basisuitdaging of drijvende kracht die energie geeft aan alle medewerkers
en die ook werkelijk door iedereen gedragen wordt.

3. Totaal commitment van het senior management. Dit is de meest bepalende
factor voor een succesvolle implementatie van IKZ.

4.       Het eens zijn om een totale cu/tuurverandering door te voeren met betrek-
king tot het toezicht, het "controleren". 1KZ vereist het institutionaliseren
van participatie op een permanente wijze, zodat de traditionele controle-
instelling moet veranderen. Bij IKZ is de verantwoordelijkheid gedecen-
traliseerd en naar onder geschoven met de bedoeling de intelligentie van
iedereen, ook van alle uitvoerders te gebruiken. In een bureaucratie wordt
niet verwacht dat uitvoerders vragen stellen bij beslissingen van hogeren.
De chefs denken en de uitvoerders voeren uit. Deze autoritaire cultuur is
sterk tegengesteld aan participatie en communicatie.  IKZ kan niet bereikt
worden zonder respect voor de bijdrage van eenieder en de onafhanke-
lijkheid van de uitvoerders. Deze democratische attitude wil niet zeggen
dat het management niet moet controleren, maar de stijl van leiding en
controle is erg verschillend. IKZ is mensgericht.
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Om mogelijk te maken dat IKZ succesvol gemtegreerd raakt zijn volgende
cultuurkenmerken nodig:

a. innovatie wordt hoog gewaardeerd;
b.   prestatie en bijdrage zijn belangrijker dan status;
c.    leiderschap is een activiteit en geen positie;
d. belangen worden gedeeld door de teamleden:
e. oplei(ling, leren en training worden als noodzakelijke ondersteuning

gezien;
f. empowerment (of machtigen) waardoor uitdagende doeleinden

nagestreefd worden, gesteund op permanente ontwikkeling en suc-
ces en dit alles creeert een klimaat van zelf-motivatie.

Deze IKZ-cultuur minimaliseert de controlerol van de leidinggevenden en
maximaliseert de macht van de medewerkers die dicht bij de klant staan.
Er is een gevoel van eigenaarschap van problemen en van de toekomst van
de organisatie die energie geeft om te presteren.

5.               De controle gericht op integrale kwaliteitszorg veronderstelt   een   omge-
keerde piramide, waarbij de klanten en de uitvoerders bovenaan staan en
de top onderaan tot hun dienst staat. De taak van het management is de
uitvoerders te ondersteunen door hun interne klant-leveranciers-relaties en
problemen proberen te begrijpen. de moeilijkheden ervan te helpen analy-
seren en zorgvuldig te luisteren naar kwaliteitsverbeteringssuggesties. Dit
omgekeerd piramidemodel veronderstelt minimale hierarchie, democrati-
sering en empowerment van alle individuen van het werkteam als
kerncomponent. In plaats van aan een omgekeerde piramide, als model,
kan ook aan een netwerk gedacht worden. Essentieel is het verlaten van de
traditionele top-down controle.

6. Empowerment betekent dat medewerkers die de "mogelijkheid" hebben
om kwaliteitsverbeteringen door te voeren, ook de bevoegdheid krijgen om
dit te doen binnen afgesproken grenzen. Dit proces leidt tot semi-autono-
me werkgroepen en grotere zelfcontrole voor uitvoerders die alzo betrok-
ken raken bij onderwerpen die vroeger uitsluitend tot de bevoegdheid van
het management hoorden.
De term "empowerment" wordt gebruikt om deze delegatie van "controle"
aan te duiden waardoor teams kunnen samenwerken en hun eigen proces-
sen kunnen managen en alzo de verwachte hoge prestatieniveaus kunnen
behalen. Empowerment is de mogelijkheid voor een individu of een team
om op zijn eigen wijze, binnen overeengekomen tijdslimieten en hulpmid-
delen, het door de organisatie gestelde doel te bereiken. Empowerment
slaat dus op de wijze waarop het doel bereikt wordt (het hoe), niet op de
keuze van het doel (het wat). Teams moeten uitgedaagd worden specifie-
ke, meetbare doelstellingen te realiseren die deel uitmaken of nodig zijn
voor het realiseren van de algemene strategie.
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7.     Het centraal stellen van processen en meten in IKZ. Een centrale onder-
stelling in IKZ is dat kwaliteitsverhoging gebeurt door elk van de vele
processen in de organisatie te optimaliseren. Een proces is een mechanis-
me waardoor input wordt omgezet in output. Alle werkzaamheden zijn
processen en de output van het ene dient als input voor het volgende pro-
ces. Dit betekent een geheel van input-outputrelaties binnen de organisa-
tie, verbonden met input- en outputrelaties met de omgeving. De basis van
IKZ is elke taak te behandelen als een proces waarvan de vereiste input en
output en het verloop omschreven zijn. Processen kunnen enkel bewaakt
en onder controle gehouden worden door feiten en cijfers (data) te verza-
melen en te gebruiken. Vandaar de uitspraak: "meten is weten" en het
gebruik van allerlei statistische procescontroletechnieken (SPC). IKZ is
een managementfilosofie gebaseerd op feiten verkregen door dataverza-
meling en niet op indrukken, opinies en anekdotes.

8. Proceseigenaars. Werkeenheden worden gezien als plaatsen waar een
veelheid van processen plaatsgrijpen, waar inputs getransformeerd worden
in outputs voor een klant. De verantwoordelijken voor deze processen zijn
proceseigenaars en zij kunnen de effectiviteit van de processen verhogen.

9.      Het begrip "klant". In IKZ kan iedere medewerker die iets levert aan een
andere gezien worden als een leverancier die iets levert aan een klant. De
organisatie is een geheel van klant-leverancierrelaties. leder, die iets doet
is een processor die met een input een output maakt voor een klant die op
zijn beurt leverancier wordt in een volgende schakel. Iedere medewerker is
dus tegelijk leverancier, processor en klant.
De kernvragen voor iedereen in IKZ zijn dus:
- Beantwoord ik aan de behoeften en verwachtingen van mijn klant? Ken

ik ze? Kan ik ze voldoen? Elke keer weer? Ben ik alert voor verandering-
en in de klantenbehoeften?

- Heb ik mijn behoeften en verwachtingen duidelijk gemaakt aan mijn
leverancier, ook als ze veranderen, zodat hij mijn situatie kan inschatten?

Gezien iedereen meerdere keren klant en leverancier is, is het beantwoor-
den van deze vragen, voor elk van die relaties, een zware taak.

10. Het commitment voor een constante stroom van kleine verbeteringen
tegelijk met het stellen van uitdagende doelstellingen. Constante kwali-
teitsverbetering is het resultaat van continu 1 of 2% verbetering te realise-
ren in een hele reeks van processen, door inefficient, overtollig, nutteloos
of foutief werk uit te schakelen. Naast deze constante inspanning worden
ook uitzonderlijke doelen met radicale en grote verbetereffecten nage-
streefd.
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11. Het belang van teamwerk in IKZ. IKZ vereist dat de organisatie zichzelf
bekijkt als een lerend systeem. Het is heel belangrijk dat iedereen systema-
tisch probeert bij te leren en continue zijn werk probeert te verbeteren en
daartoe aangemoedigd wordt door andere teamleden in plaats van op
routine te draaien. De mate waarin teamleden elkaar daartoe kunnen sti-
muleren, is essentieel voor het succes van IKZ.
Het empowennent-proces van teams in een publieke overheidsdienst
vereist een verandering van het management van die dienst. Het is niet
langer top-down, bevelend en controlerend leidinggeven, maar veeleer een
ondersteunend leidinggeven dat teamwerk en bottom-up initiatieven stimu-
leert. Eerder dan te controleren, dienen managers coaching-, begeleidings-
en mentorvaardigheden te ontwikkelen.

12. Het managen van de voortdurende kwaliteitsverbetering. Essentiele mana-
gementactiviteiten bij IKZ zijn:
- afspraken maken over prestatie-indicatoren in relatie tot doelstellingen;
- het borgen van de best-practices, d.w.z. het integreren en noteren van

verbeterde processen;
- het bijstellen en verfijnen van verbeteringen.

4.1.3. NOODZAKELUKE KWALITEITSSTRUCTUREN

Om kwaliteitsprojecten in de overheidsdienst te laten bestaan zijn speciaal daar-
toe aangestelde structuren nodig in een dienst met telkens specifieke taken (Mor-
gan, 1994, 155) nl.:

1. een kwaliteitsraad die de kwaliteitsinspanningen van de organisatie in
het geheel coordineert en specifieke kwaliteitsinitiatieven creeert en
opleiding ondersteunt;

2. een stuurgroep met als verantwoordelijkheid te zorgen dat elk project
de bevoegdheden en middelen heeft om zijn taak te volbrengen;

3. een projectteam dat het nodige werk uitvoert om de gewenste
kwaliteitsverbetering tot stand te brengen.

Deze structuren zijn bedoeld om de kwaliteitsinitiatieven te verbinden aan de
belangrijkste beleidslijnen en om te verhinderen dat teams die wat proberen te
veranderen aan de werkwijze binnen de organisatie op muren botsen of niet het
mandaat en de middelen hebben om hun taak uit te voeren.
Het is daarbij niet de bedoeling dat deze structuren een nieuwe bureaucratie op
zichzelf gaan vormen die eerder inhiberend dan stimulerend gaat werken. Daartoe
is vooraf nodig dat er duidelijk gesteld wordt wat van elk verwacht wordt.
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ad 1    De kwaliteitsraad kan volgende functies opnemen (Sensenbrennen, 1991,
66):
1. Het bewustzijn creeren in de diensten dat kwaliteit een topprioriteit is

van het beleid.

2. Ervoor zorgen dat kern-kwaliteitskwesties op systematische wijze aang-
epakt worden.

3. De ontwikkeling van kwaliteitsinitiatieven doorheen de organisatie
stimuleren door de kwaliteitsprojecten, voorgesteld door de medewer-
kers, goed te keuren.

De rol van de kwaliteitsraad is dus als sponsor, stimulator en model, lei-
ding en ondersteuning geven aan alle takken van de dienst of het departe-
ment.

ad 2 Stuurgroepen voor elk individueel cross-functioneel projectteam hebben
volgende taken:
1. De toestemming geven aan een projectteam om te innoveren door het

formeel ondertekenen van een empowerment contract.

2. Technische hulp, opleiding en informatiebronnen geven aan het project-
team als dat nodig is.

3. Verzekeren dat managers gehoor geven aan of ontvankelijk zijn voor de
noden van het projectteam; het beluisterd worden door managers
vergemakkelijken en het verwijderen van managementblokkeringen bij
acties.

4. Bescherming bieden aan het projectteam wanneer het uitgedaagd wordt
of als de verbeter-acties weerstand ondervinden.

De stuurgroep ageert als buffer voor het projectteam dat het werk doet.
Dit kan heel belangrijk zijn bij territoriumgevechten bij cross-functioneel
werk.

ad 3 Projectteams kunnen verschillen door hun al of niet cross-functionele
samenstelling, het al of niet beschikken over een empowermentcontract en
uiteraard hun taak. Ze hebben allen volgende kenmerken gemeen:
1. duidelijke en meetbare doelen die ze proberen te bereiken;
2. een innovatieve aanpak om procesverbetering te realiseren;
3. ideeen uittesten vooraleer ze breedschalig te implementeren;
4. volharden.
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Op deze verschillende niveaus zijn andersoortige medewerkers nodig.

- Het projectteam bevat de procesuitvoerders en de klanten van dat proces.- De stuurgroep heeft mensen nodig die de hindernissen voor verbetering-
en kunnen wegnemen. Het heeft uitvoerende managers of personen met
voldoende autoriteit nodig om praktische en politieke problemen in de
organisatie op te lossen.
- De kwaliteitsraad moet iedereen met strategische verantwoordelijkheid
bevatten, de topverantwoordelijken dus.

Er zijn natuurlijk variaties mogelijk op deze structuren. Zo kan de stuurgroep
bijvoorbeeld vervangen warden door ddn proceseigenaar, hoog genoeg in rang,
die dezelfde functies vervult als de stuurgroep. Het kernidee van deze structuren
is dat de kwaliteitsinspanningen gericht worden door de keuze van het manage-
ment en dat de teams voorzien worden van middelen en mogelijkheden om iets te
realiseren. Zonder deze structuren kan het kwaliteitsproject de mist ingaan.
Anderzijds moet erover gewaakt worden dat deze structuren niet mechanistisch
en bureaucratisch worden. Dit kan door te focussen op prestaties eerder dan op
controle en door klaarheid te scheppen over de verwachtingen t. o.v. de rollen op
de verschillende niveaus.

4.2. KWALITEITSZOR(; BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld is, startte de top van Financien
met het formuleren van hun Management Credo op hun eerste managements-
tweedaagse op 8 en 9 november 1991. Naast interne en externe klantgerichtheid
omdat het ook korpsgeest, interne relaties en doelstellingen en resultaten.
Interne en externe klantge,·ichtheid wordt er als volgt omschreven: "Klantge-
richtheid houdt in dat iedereen ervan doordrongen moet zijn dat de dienstverle-
ning aan het publiek, aan de overheid of aan zijn collega's altijd voor verbetering
vatbaar is. Een dienstchef moet het klantgericht denken bij zijn medewerkers
bevorderen.  Dit kan hij bereiken door hen ertoe aan te zetten zowel interne als
externe klanten beter te informeren, naar meer duidelijkheid en luisterbereidheid
te streven en de genomen beslissingen met redenen te omkleden." (Fininfo, juli
1992, 22).

Gerichtheid op doeistellingen en resultaten wordt als volgt omschreven: "Om
met zijn ploeg goede resultaten te bereiken, is een dienstchef het aan zichzelf
verplicht samen met zijn medewerkers ambitieuze maar ook haalbare doelstel-
lingen te bepalen. Daarbij dient hij niet alleen met de kwantiteit maar ook met de
kwaliteit van het geleverde werk rekening te houden. Elke medewerker moet
zich gesteund voelen door zijn chef en zijn collega's.  Hij moet geregeld degelegenheid krijgen om met zijn chef over de resultaten en de problemen te
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praten zodat ze in onderling overleg kunnen zoeken naar mogelijkheden tot verbe-
tering." (Fininfo, juli  1992,22).

Korpsgeest en inteine relaties wordt als volgt omschreven: "Korpsgeest is als een
stevige boom waarvan "de stam" de kracht van het geheel symboliseert en "de
takken" de verschillende administraties voorstellen.  Door een sterke korpsgeest
heerst er een grote samenhorigheid bij de ambtenaren. Daardoor bestaat er ook
een uitstekende voedingsbodem voor de uitstraling naar het publiek toe.  Een
dienstchef moet zijn medewerkers leiden, motiveren en hun teamgeest, zelfstan-
digheid en ontplooiing stimuleren. Daartoe dient hij beroepsbekwaamheid te
koppelen aan een sterke aandacht voor de menselijke en organisatorische aspec-
ten" (Fininfo, juli 1992,22).

In de matiagementssensibilise,-ingsseminaries voo, kidinggevenden (zie deel 4,
hoofdstuk 1.2) wordt telkens vertrokken  van het Management Credo. Er wordt
nagegaan waar en hoe men er weI en niet aan werkt, welk de succesvolle realisa-
ties en tekorten zijn.

In de tekst van "De infoimatiesessie over de  initiatieven tot kwaliteitsverbetering
bij het Ministerie van Financiin" voor de vorming van adjunct-controleurs van
21.3.1994 worden volgende redenen voor kwaliteitszorg aangehaald. Overheids-
diensten hebben over het algemeen geen goed imago: zonder te willen veralgeme-
nen laat de kwaliteit van de dienstverlening dikwijls te wensen over. De klant
stelt inzake dienstverlening meer en meer eisen aan de overheid. Ook de "econo-
mie" is vragende partij. De ondernemingen die mede-beYnvloed worden door de
algemene context waarin zij functioneren, zijn daardoor mede-afhankelijk van de
goede werking van de overheidsdiensten. En tenslotte verzorgt het Ministerie van
Financien de financiele dienstverlening ten behoeve van het land en zijn burgers.
De doelgerichtheid, de doelmatigheid en de kwaliteit van deze dienstverlening is
dus recht evenredig met de wijze waarop mensen in deze dienstverlenende activi-
teit worden ingezet.
Er zijn derhalve goede redenen voor het Ministerie van Financien om zich te
bekommeren om haar "kwaliteitsbeheer" in ruime zin. Het implementeren van
kwaliteitsacties, waarbij een nieuwe managementaanpak en dito organisatie-
cultuur niet mag worden verwaarloosd, is daarbij een eerste stap. Dit dient paral-
lel te verlopen met de beoogde modernisering van het Departement in het kader
van het vijfjarenplan inzake de herstructurering van de fiscale besturen waarover
zo dadelijk meer.
Voorbeelden van kwaliteitsacties zijn de oprichting van kwaliteitskringen (charter
van de kwaliteitskringen), het starten met "Fininfo", het bedrijfsblad van het
Ministerie van Financien, en de TV-uitzendingen "Financien nu" om de interne
communicatie te verbeteren, het werken met jaarlijkse actieplannen waaruit o.a.
de oprichting van een communicatiecel voortvloeide, managementseminaries
voor kidinggevenden, enz.
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Het   Vijfjarenplan,   dat 9 punten bevat, werd door het Directiecomitt van deFiscale Besturen opgesteld  in juni  1991. Het beoogt,  door een diepgaande struc-
turele reorganisatie van de fiscale besturen, te komen tot een efficientere
organisatie en werking om alzo een meer rechtvaardige, billijke en gelijkmatigeinning van de belastingen te bereiken.

Men plant o.m. een herstructurering om op die manier de belastingheffing terationaliseren en de controlefunctie opnieuw dynamisch te maken (zie ook dee12,
hoofdstuk 4.3).
Het doel van de herstructurering met o.m. de integratie van de taxatiediensten
Directe Belastingen en BTW is: (1) een meer doelmatige opsporing en controle
van de belastbare materie via een zo rationeel mogelijke organisatie van detaxatie- en verificatiewerkzaamheden en (2) een verbetering van de kwaliteit van
de dienstverlening, wat - naar de belastingplichtigen toe - moet vertaald worden
in degelijke en juiste informatie en snelle en correcte behandeling van de dos-
siers.
Om deze doelen te bereiken worden 10 krachtlijnen voorgesteld als concrete
operationaliseringen. Die geven aan via welke weg, via welke subdoelen men dit
algemeen doel wil bereiken. Enkele krachtlijnen zijn o.m.: volledige opsplitsingvan de beheersfunctie en de controlefunctie; herindeling van de huidige taxatie-
diensten in volledig gescheiden "beheerscentra", belast met de vestiging en hetbeheer van de belasting, en "controlecentra", belast met de "grondige" verifica-
ties; integratie van de opsporingsdiensten in de controlecentra; harmonisering van
de fiscale procedure; oprichting van een onafhankelijke toezichtsdienst die de
rechtstreekse schakel vormt tussen hoofdbestuur en lokale werkeenheid en die de
hele tussenhierarchie vervangt, enz. (DG940218.doc, 1994,4).

In het herstructureringsplan-bis dat op 18.10.95 goedgekeurd werd door de minis-
ter, wordt per controlecentrum een totaal nieuw overleg- en managementorgaan
gecreeerd: de "Kwaliteitsraad". Deze Kwaliteitsraad, onder leiding van de direc-
teur van het controlecentrum, bestaat uit diverse werkgroepen samen te stellen uit
ambtenaren van het CC. Deze werkgroepen zullen regelmatig moeten overgaantot de evaluatie van de werking van het CC in bepaalde deelgebieden en oplos-
singen moeten aanbrengen om de kwaliteit binnen die gebieden te helpen verbe-
teren. Werkgroepen zijn mogelijk rond bijvoorbeeld: de wissel- en samenwerking
met beheers- en invorderingsdiensten Directe Belastingen en BTW; controletech-
nieken, opsporingen en expertsystemen; dienstverlening en relaties met belasting-
plichtigen; permanente vorming, enz. (Nota Herstructureringsplan -bis 17.11.95,
7).

Tot hier het huidig kwaliteitsproject van het Ministerie van Financien.
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4.3. MOEILIJKHEDEN BIJ HET KWALITEITS(;ERICHT WERKEN IN
HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

In het eerste deel (4.1) hebben we de noodzakelijke management- en omgevings-
vereisten voor IKZ besproken: een kwaliteitsvisie en -missie centraal gesteld door
het topmanagement en geaccepteerd en gedeeld door de organisatie, een cultuur-
verandering t.o.v. controleren, empowerment van de medewerkers. het centraal
stellen van klanten, processen, proceseigenaars, teamwerk en voortdurende
verbeteracties.
Laten we deze voorwaarden vergelijken met de huidige percepties van de ambte-
naren zoals we die leerden kennen uit het onderzoek. We maken hierbij onder-
scheid tussen de percepties van de ambtenaren in de buitendiensten, op midden-
managementniveau (inspecteurs en gewestelijk directeurs) eli het hoofdbestuur.

4.3.1. DE BUITENDIENSTEN

In de buitendiensten is de topprioriteit: het wei'k gedaan krijgen, d.w.z. alle

dossiers gecontroleerd krijgen, alle manutentiewerk gedaan krijgen tijdens de
voorziene periode. Immers dan start de volgende periode en daarmee het nieuwe
werk. Men weet en ervaart dat men toegeeft op de kwaliteit om de kwantiteit
gedaan te krijgen.
Dit moeten toegeven op kwa/iteit schrijft men toe aan meerdere factoren: de van
boven opgelegde onhaalbare doelstellingen (=hoeveelheid beheerswerk en hoe-
veelheid en aard van het controlewerk), met deze kwaliteit en kwantiteit van
personeel, met deze (gebrekkige) middelen (bijv. geen fiscale databank, te weinig
en te laattijdige informatie). met deze (vele) bijkomende taken, in deze (bureau-
cratische) context en cultuur.
Men beleeft zich als eigenaar van de doelstelling: het werk zo goed mogelijk
gedaan krijgen binnen deze context. Men voelt zich niet gemachtigd (empowe-
red) ideeen ter verbetering van de kwaliteit van het werk of de werkprocessen
door te geven aan het juiste adres (het hoofdbestuur). En als dat al zou gebeuren
verwacht men niet dat er rekening mee gehouden zou worden. Men ervaart zich
als gevangen in een systeem waar men geen vat op heeft.
Vele ambtenaren voelen zich niet gesteund, soms zelfs belemmerd door hun

directe en hogere chefs en hun organisatie. Ambtenaren voelen zich belemmerd
door gebrek aan tijd en gebrek aan middelen. De overheidsbureaucratie wordt

overheerst door regels en wetten. Hun werk wordt opgevolgd door statistieken,
waarin het aantal dossiers en de verwerkingswijze (summiere of grondige contro-
le) vermeld moet worden. Er is namelijk voorgeschreven hoeveel summiere en
hoeved grondige controles elke ambtenaar moet uitvoeren en welke controle-
activiteiten moeten worden uitgevoerd bij een summiere controle en welke bij
een grondige controle.
De voorgeschreven hoge aantallen controles die elke ambtenaar moet uitvoeren
laten te weinig tijd per controle om kwalitatief goed werk te leveren.
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Door deze druk om de gewenste aantallen controles te halen gaat de amblenaar
vooral de kleinere, gemakkelijk te controleren dossiers "grondig" controleren en
de grotere, ingewikkelde en moeilijke dossiers "summier". Dit staat haaks op de
bedoeling van belastingcontrole, want juist in grotere, moeilijkere dossiers zijn ermeer fraudemogelijkheden:

Naast het eigenlijke controlewerk moeten ambtenaren ook veel tijd besteden aan
andere administratieve taken, attesten en statistieken invullen, enz. Alles kost
daarenboven meer tijd door de verouderde werkwijzen en het niet of onvoldoen-
de beschikken over hulpmiddelen. De ambtenaar beschikt te laat over te weinig
informatie over de steeds wisselende wetgeving en rechtspraak en wordt daarbij
onvoldoende ondersteund dc,or moderne informaticamiddelen. De te controleren
ondernemingen en burgers beschikken tijdig over geYnformatiseerde databases
waarvan de ambtenaar enkel kan dromen.

Daarenboven stelt de ambtenaar zich de vraag: wie is de klant 1 - voor wie werk
ik? Is dit de burger waarvan hij de belastingaangifte moet controleren (en die
liefst zo weinig mogelijk betaald...) of is dit zijn chef (die zijn werk opvolgt) of
de chef van zijn chef, is dat het geheel van de burgers - de maatschappij - of zijn
dat de politici? Naar wiens wensen en richtlijnen moet hij zich schikken? Wie is
het belangrijkst?
Dat kiantgerichtheid niet betekent "tegemoetkomen aan de wensen van de belas-
tingplichtige die voor hen zit", is een heel duidelijk inzicht en pregnante ervaring
voor de belastingcontroleur. Dat de burger correct en voorkomend moet behan-
deld worden, wordt wel algemeen aanvaard. De burgers, de maatschappij, is de
eigenlijke klant,  maar die is zover  af!! ! De politici  die  door de burger verkozen
zijn, worden soms vooral beleefd als vertegenwoordigers van belangengroepen.
Ook leeft de vraag bij de ambtenaren: willen de politici eigenlijk wel dat het
Ministerie van Financien echt goed functioneert?
Ambtenaren voelen zich niet klantgericht behandeld door hun organisatie, noch
door hun chefs en daardoor voelen zij zich ook niet gemotiveerd tot kwaliteits- en
klantgericht handelen.
Voortdurende en onvoldoende georganiseerde mutaties van personeel maken dat
de organisatie en leiding van het kantoor bemoeilijkt worden. Aan de opleidingvan nieuwelingen op de dienst wordt dikwijls te weinig energie besteed, ook
omdat men niet weet hoelang de nieuweling zal blijven op de dienst.
Sommige ambtenaren beschouwen het publiek als "ordeve, stoorders" die de
goede gang van zaken op de dienst verstoren. In vele kantoren klaagt men dat eronvoldoende ruimte is om het publiek behoorlijk te ontvangen. Men moet alle
problemen bespreken in aanwezigheid van collega's. Ambtenaren voelen zich
onvoldoende opgeleid om met het publiek om te gaan vooral met ontevreden en

6    Het systeem van "automatische selectie" (per computer) van de te controleren
dossier, dat ontwikkeld is in de loop van het onderzoek, wil hieraan tegemoet
komen.
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aggressieve burgers. Soms voelen zij zich tegenover overmacht staan, goed
opgeleide professionals, beschikkend over alle moderne hulpmiddelen.
Er zijn een aantal mogelijkheden tot samenwerking met andere diensten voorzien,
die niet gebruikt worden door tijdsgebrek. Daardoor worden werkzaamheden
dubbel uitgevoerd en wordt er soms sub-optimaal gepresteerd.
Om "leiding te geven" was tot voor kort geen managementopleiding voorzien en
is er geen systematische opvolging. Het Ministerie van Financien doet grote
vormingsinspanningen vooral ter voorbereiding van loopbaanexamens. Deze vot'-
ming wordt als te theoretisch gezien. Daarenboven klaagt de gemiddelde ambte-
naar over onvoldoende en te weinig gericlite bijscholing om de steeds wisselende
wetgeving te volgen.

4.3.2. DE 1NSPECTEURS EN DE GEWESTELIJKE DIRECTEURS, HET
MIDDENMANAGEMENTNIVEAU

Voor veel chefs is het hebben van goed ogende statistieken het belangrijkste doel.
Chefs worden immers ook alleen via die kwantitatieve outputgegevens beoor-
deeld door hun chefs. Of die statistieken de ware werkelijklieid weergeven of niet
is minder belangrijk. Het eigenlijke doel realiseren lijkt ondergeschikt aan het
volgen van de interne regels en procedures die een eigen leven zijn gaan leiden.
Leidinggevenden en medewerkers voelen zich niet aangemoedigd, noch gesteund
door hun oversten om hun werk goed te doen. Er is Keen cultuur van doelen
stellen en feedback geven. zeker geen positieve. Leidinggevenden zien zichzelf
dan ook vaak als uitvoerders van regels en procedures, met zeer weinig macht om
verbeterideeen naar boven te doen doordringen en met weinig zeggingsmacht
over hun medewerkers. Als uit de statistieken blijkt dat een bepaalde dienst slecht
presteert, kunnen of durven ze meestal weinig ondernemen om dit te verbeteren.
Er zijn immers zoveel ongunstige contextuele voorwaarden: te weinig personeel,
veel deeltijdsen, te weinig middelen. Enkel als het de spuigaten uitloopt, wordt er
opgetreden en dan nog... Leidingevenden kunnen quasi geen invloed uitoefenen
op de carriLre van hun medewerkers via de beoordeling van hun prestaties (alleen
door geen "zeer goed" te geven). Promotie gebeurt immers via slagen in centraal
georganiseerde examens. Het motiveren van medewerkers wordt niet als taak van
de leidinggevende ervaren, omdat hij vindt geen middelen daarvoor te hebben.

4.3.3. HET TOPMANAGEMENT

Op topniveau krijgt men at de statistieken van het gehele land. Erg opvallende
afwijkingen van het gemiddelde worden teruggestuurd naar het meso-niveau met
vraag om er wat aan te doen. Het topniveau zelf doet er niets aan omdat men dit
beleeft als het terrein van het mesoniveau. In onze stuurgroep leefde bij de top-
ambtenaren heel sterk de idee dat de huidige statistieken geen goede besturings-
basis vormden en niet kwaliteitsbevorderend werken. Men startte met meer op
procesvariabelen te sturen, op het proces "grondig controleren" en op het proces
(automatische) selectie van te controleren dossiers. O.a. door de wijze waarop dit
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op een nogal dwingende en autoritaire wijze ingevoerd werd op sommige plaat-
sen door de BIC, werd dit geen echt succes.

Als eerste vereiste voor IKZ geldt het centraal stellen van een kwaliteitsvisie, het
hebben van een strategisch plan op lange en middellange termijn met een uitdruk-
kelijke kwaliteitsorientatie in de missie, doelen en actieplannen. In het manage-
mentcredo van het Ministerie van Financien is de orientatie op kwaliteit (doelen
en resultaten) en de klantgerichtheid (intern en extern) o.a. door streven naar
korpsgeest en interne relaties duidelijk aanwezig. De vraag of de beleidslijnen
systematisch vertaald zijn doorheen heel de organisatie tot op de werkvloer, zodat
de visie en de strategie vertaald worden in resultaatgerichte plannen voor alle
medewerkers, kan duidelijk minder bevestigd worden.
Er wordt niet systematisch aan policy deployment gedaan. Medewerkers op de
vloer weten doorgaans niets of weinig af van het managementcredo. Gezien er
geen systematische kwaliteits- of klantgerichtheidsacties gedaan worden, geka-
derd in een algemeen lange-termijnbeleid, zien zij dit ook niet. Wel wordt er
jaarlijks systematisch over het Bijzonder Actieplan geschreven in Fininfo en in
circulaires en wordt een affichecampagne en een vormingsaanbod opgezet.Afhankelijk van het ter harte nemen van dit actieplan door de verschillende
hierarchische lagen sijpelt dit meer of minder door. Zelfs ingeval diensten syste-
matisch aandacht besteden aan het actieplan van het jaar, dan nog kan men niet
spreken van een systematische kwaliteitsstrategie en resultaatgerichte plannen.
Daarom blijven die actieplannen te algemeen en worden ze te weinig concreet
vertaald en systematisch met elkaar in verband gebraclit. Ze worden voorgesteld
op de traditionele nieuwjaarsreceptie met de Minister van Financien met alle
ambtenaren-generaal. In Fininfo wordt het plan gepubliceerd en aan de hoofdbe-
sturen wordt gevraagd het actieplan verder te verspreiden bij de gewestelijke
directies:

4.3.4. CONCLUSIES

Integrale kwaliteitszorg kan omschreven worden als het samen met en door
medewerkers nastreven van gedeelde kwaliteitsdoelstellingen door het richten en
ondersteunen van het gedrag van de medewerkers. In vergelijking hiermee schiet
de Administratie tekort op meerdere viakken, nl. organisatiedoelen vertalen in
geaccepteerde, duidelijke en haalbare prestatiedoelen voor medewerkers, midde-
len en systemen verschaffen, feedback geven op prestaties en ondersteunende
bijscholing voorzien. We verwerken deze aanbevelingen om aan IKZ te doen in
deel 4.

1    Actieplan 1990: productiviteit, communicatie, kwaliteit en verbetering van de
werkomstandigheden. Actieplan 1991: kwaliteitszorg. Actieplan 1992: interne
communicatie. Actieplan 1993: externe communicatie. Actieplan 1994: beter
presteren door teamwerk. Actieplan 1995: tijdsbeheer. Actieplan 1996: vorming
en opleiding.



Hoofdstuk 5. Veranderen

In dit hoofdstuk bestuderen we het veranderen van organisaties vanuit de
wetenschappelijke literatuur. We houden daarbij in gedachten dat ons uiteindelijk
doel het optimaliseren van de belastingadministratie is. Bij deze literatuurstudie
houden we rekening met al het voorgaande, zowel met de percepties van de amb-
tenaren uit de verkennings-, uitdiepings- en adviesfase in decl 2, als met de litera-
tuurgegevens uit deel 3 over bureaucratische overheidsinstellingen, personeelsbe-
leid en kwaliteitszorg.

We bestuderen in dit literatuuronderzoek de belangrijke benaderingen van
organisatieverandering (dus de visie op wat en hoe veranderen), de fasen van
veranderen, het typische aan het veranderen van een bureaucratie en in het laatste
deel vergelijken we de realiteit, de verandering in de Belgische Belastingdienst,
vooral m.b.t. de herstructurering en de theorie over veranderingsprocessen.

Voor een wat uitgebreider chronologisch verslag van de veranderingsplannen van
het Ministerie van Financien verwijzen wij naar bijlage 1.

5.1. VERSCHILLENDE BENADERINGSWIJZEN VAN ORGANISATIE-
VERANDERING

5.1.1. GEEN EXPERTBENADERING

Voor wetenschappelijk onderzoek dat een organisatie bestudeert als een "object"
vanuit een exogeen standpunt, bestaat er 66n juiste wijze van organiseren die
door experten kan ontworpen worden. Veranderen staat gelijk met ontwerpen en
herontwerpen van een nieuwe structuur, van een andere wijze van samenwerken.
Het is een expertbenadering. Het verbeteren van het functioneren van de organi-
satie wordt als een technisch ontwerpprobleem gezien: radertjes en wieltjes
moeten nauwgezet volgens vaste en uniforme principes in elkaar gepast worden.
De aandacht gaat daarbij uitsluitend naar de interne processen. Organisaties
kunnen vanuit dit standpunt van achter een bureau ontworpen worden tot een
efficiente en effectieve organisatie. Veranderen is vooral een ontwerpvraagstuk
(Kluytmans, 1991,45). Aan het implementeren van het ontwerp wordt nauwe-
lijks aandacht geschonken. Er wordt vanuit gegaan dat een goed idee (in de ogen
van het management) in combinatie met legitieme macht en de eventuele hulp
van de juiste consultants . voldoende is om een veranderingsproces te doen sla-
gen.

Alhoewel deze visie zeker ook aanhangers heeft bij het Ministerie van Financien,
kiezen wij niet voor deze visie op organisatie en dus ook niet voor deze visie op
organisatieverandering. Wij hebben deze keuze verantwoord en toegelicht in
Deel I.
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5.1.2. WEL EEN ONTWIKKELINGSBENADERING

Wetenschappelijk onderzoek dat, zoals ook wij, een organisatie ziet als co-
creatie, als resultaat van interactie en uitwisseling van beelden tussen de betrok-
kenen, hanteert bij organisatieveranderingen een ontwikkelingsbenadering. Deplanning en de sturing van verandering beperkt zich niet tot het creeren van een
alternatieve, meer wenselijke situatie, maar heeft ook betrekking op de weg
waarlangs deze verandering moet gerealiseerd worden, op het proces van veran-
dering. Daarbij staat de vraag centraal hoe de wenselijk geachte situatie bereikt
kan worden, welke activiteiten en interventies ondernomen moeten worden en
hoe het totale proces gestuurd en begeleid kan worden.

Zoals we in deel 1 stelden, zijn wij niet op zoek naar de dne beste benadering van
verandering. Structurele benaderingen van veranderingen veronachtzamen vaak
gedrags- en procesaspecten, terwijl ontwikkelingsbenaderingen, die ervan uitgaan
dat individuele en groepskenmerken het functioneren van een organisatie bepa-
len, kunnen stuiten op structurele belemmeringen die niet overwonnen worden.
Op dit ogenblik is er een tendens in de organisatie-ontwikkelingsliteratuur naar
een meer "integrale aanpak" waarbij men de verschillende organisatiecomponen-
ten gecoordineerd poogt te bewerken in het veranderingsproces, naast de meer
eenzijdige structurele of procesmatige benaderingen. Wij kiezen voor deze meer
integrale benadering waarbij men aandacht besteed aan de verschillende organi-
satiecomponenten, dus zowel aan de structuur. de strategie en de systemen, als
aan de mensen, de competenties, de stijl, de waarden en gewoonten.

In deze literatuurstudie betrekken we vooral die auteurs die oog hebben voor deze
integrate benadering En auteurs die aandacht besteden aan aanpak van verande-
ringsprocessen. We geloven zelf niet in een puur structurele benadering en
werden gestaafd in deze mening toen we bij het begin van dit onderzoek van de
Financientop verschillende interne nom's (Ministerie van Financien, 1990b, Van
de Voorde, 1991 & 1992) en vroegere studies (Van Hooland, 1990, Van Vuche-
len, Sobemap, 1986, Kioto Consulting International, 1990) kregen. Het waren
vooral diagnostische en evaluatieve studies vanuit een expertstandpunt. Bij
navraag naar de effecten en de concrete gevolgen die eraan gegeven waren,
kregen we erg ontwijkende antwoorden. Deze ervaring aan het begin van dit
onderzoek, versterkte onze wil om samen met internen actief mee te werken aan
de constructie en de implementatie van onze onderzoeksresultaten en -adviezen
via een ontwikkelingsbenadering. We wensen niet, alleen maar. de zoveelste
studie in de schuif te worden. Toch bespreken we 66n recente structurele benade-
ringswijze namelijk business process reengineering.
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5.1.3. ENKELE GEZAGHEBBENDE AUTEURS OVER VERANDEREN

Argyris (1990.   1991.1996)  en  Swieringa   (1990)  benadrukken  de  aard  van   het
leerproces in het proces ran  organisatieverandering. Beer (1990) en Kilmann
(1984.   1989.  1991)  zien  beiden   het  functioneren  van  de   organisatie  als  het  te
veranderen  aspect.  Weisbc,rd  (1987)  en  Cooperride,   (1987)  willen  \,ooral  de
sterkten   van   de   organisatie   versterken.   Bouwen   (1992,    1994)   benadrukt   de
sociale reconstructie door een onderhandelingsproces. Hammer ( 1995) riclit zich
met business process reengineering op het herontwerpen van bedrijfsprocessen
en staat samen met de socio-technische benadering van de hier behandelde
benaderingen het kortst bij de ontwerpbenadering.

Argyris (1990, 20) stelt dat organisaties om echt te veranderen hun
communicatie- en leerproces moeten veranderen. Hij stelt vast dat organisaties
een ontstellend gebrek vertonen om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelin-
gen. Organisaties hebben het moeilijk om met complexe problemen om te gaan.
'Wanneer een fout wordt ontdekt en hersteld zonder de onderliggende waarden
van het (individuele, groeps-, intergroeps-, organisatorische of inter organisatori-
sche) systeem ter discussie te stellen of te veranderen, spreken we van single-
loop leren (Argyris, 1996, 20). Om lange-termijn-effectiviteit te behalen is leren
in de tweede graad of double-loop leren nodig. Dit wil zeggen dat ook de basis-
veronderstellingen waarop men zich baseert in vraag gesteld worden en kunnen
veranderen. Door double-loop leren kunnen complexe problemen, waarbij
mensen betrokken zijn, grondig behandeld worden en kan menselijk potentieel
maximaal aan bod komen (Argyris,1991,79).

In de meeste organisaties is er een groot verschil tussen de praat-theorie en de
doe-theorie. Praat-theorie bekomt men door mensen 'te vragen' wat ze doen.
Doe-theorie kan men afleiden uit 'observeerbaar gedrag', door het observeren
van gesprekken, vergaderingen en werkwijzen. Mensen zijn zich vaak niet
bewust van de grote verschillen tussen hetgeen ze zeggen te doen en hetgeen ze
daadwerkelijk doen. De bron van betekenissen ligt besloten in de theorieen die
mensen bij hun optreden in praktijk brengen (en niet in de theorieen die ze
beweren aan te hangen) (Argyris, 1996, 19).

Wanneer men informatie- en communicatie-systemen observeert in organisaties
zijn die gekenmerkt door 66nzijdigheid of tweezijdigheid. Argyris noemt dit
Model-I en Model-II-gedrag. Echt leren en veranderen vergt twee-zijdigheid of
Model-H-gedrag.
Model-I-gedrag is gekenmerkt door: 66nzijdige doelbepaling; 66nzijdige controle
en taakuitvoering; niet-toetsbare en niet-tegenspreekbare beweringen maken;
vermijden negatieve gevoelens op te wekken en vermijden een negatieve indruk
te maken. Het onderliggend waardensysteem hierbij is: winnen en niet verliezen;
rationele doelgerichtheid en controle gecentraliseerd handhaven. De gevolgen
hiervan voor organisaties en werkgroepen zijn: verbergen van fouten en achter-
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houden van informatie; defensief individueel gedrag en defensief groepsgedrag
en wederzijdse impliciete instemming afwijkende opvattingen en fouten niet
bespreekbaar te houden. De organisatie behaalt daardoor slechts korte-temlijn-
effectiviteit en is alleen in staat eenvoudige, routine of single-loop problemen op
te lossen. Er vindt heel weinig organisationeel leren plaats (Argyris, 1990,23).
Model-II- of tweezijdig gedrag is gekenmerkt door: tweezijdige doelbepaling;
wederzijds toetsen van infonnatie en beweringen; falsifieerbare beweringen
maken en ook gevoelens belangrijk vinden. De onderliggende waarden die hier
nagestreefd worden zijn: interne betrokkenheid en keuze en dat valide informatie
steeds kan en zal doorgegeven worden.
De gevolgen voor groepen en organisaties zijn: minimale defensieve reacties van
anderen, openheid voor informatie, groeiend vertrouwen, voorstellen en ideeen
zijn toetsbaar en tegenspreekbaar.
Om echt te kunnen veranderen en complexe problemen op te lossen moeten
organisaties double-loop leren kunnen toepassen. Diepgaande verbeteringsin-
spanningen op het vlak van effectiviteit, kwaliteit, kosten... vergen de actieve
medewerking van de betrokkenen. Het vraagt leren dat niet beperkt blijft tot het
individuele en het cognitieve maar een leren dat zich op organisationeel vlak
afspeelt. Alleen dan is de organisatie in staat echt te veranderen (Argyris, 1990,
104).

Ook Swieringa en Wierdsma (1991, 39) zien organisatieverandering als leren.
Het meest relevante kenmerk van een organisatie is volgens hen dat mensen
samen-werken: met elkaar nadenken, beslissingen nemen, activiteiten uitvoeren
en samen de goede dingen goed doen. Van een organisatieverandering is sprake
als men gezamenlijk dingen anders gaat doen, als het organisatiegedrag verandert
en dit staat gelijk aan collectief leren. Een verandering van organisatiegedrag
houdt op zijn minst in dat bestaande regels worden veranderd of nieuwe regels
worden ontwikkeld. Het gaat daarbij niet om objectieve regels maar wel om vaste
interactiepatronen tussen medewerkers onderling, om hoe men situaties interpre-
teert, en problemen aanpakt. Dit collectief leren kan volgens Swieringa en
Wierdsma (1991,41) onbewust of bewust (= expliciet) gebeuren. Zij onderschei-
den drie niveaus van collectief teren: enkelslag, dubbelslag en drieslag leren.
Van enkelslag leren is sprake als collectief leren leidt tot verandering van
bestaande regels, bijvoorbeeld de afspraken over hoe we samenwerken. over wat
mag en moet. Het is leren op regel-niveau. Het is collectief leren op het niveau
van het kunnen. Dit niveau van veranderen leidt tot wat deze auteurs verbeteren
noemen.
Dubbelslag of tweeslag leren is niet alleen verandering van regels, maar ook van
de achterliggende inzichten. Het is leren op inzichtsniveau. Aan de orde zijn
'waarom'-vragen, vragen naar het waarom van de regels, het waarom van wat
moet en mag, vragen op het niveau van collectief 'weten en begrijpen'. Dit
niveau van leren leidt tot vernieuwen. Bij dubbelleren is er bijna altijd sprake van
conflicten, tegenstrijdigheden, tegenstellingen niet alleen tussen individuen, maar
ook tussen afdelingen. Als men het onderlinge debat of de dialoog over de
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achtergrond van de problemen vermijdt, kunnen de problemen niet via een
dubbelslag leerproces opgelost worden. Men kan vluchten voor de problemen en
niets doen, of vluchten in de actie waarbij een probleemoplossing gesuggereerd
wordt waarvan vooraf voorspelbaar is dat ze het probleem niet oplost, of men
gaat vechten en de problemen politiek proberen op te lossen. In de drie gevallen
worden de problemen op het verkeerde niveau opgelost en slaagt de organisatie
er niet in om op inzicht-niveau te leren.
Van drieslag leren is sprake als essentiele principes, waarop de organisatie is
gebaseerd, ter discussie komen te staan. Als vragen worden gesteld over de rol
die de organisatie wil spelen, over wat soort bedrijf, instituut, afdeling willen wij
zijn, over zijn identiteit. Dit zijn vragen op het niveau van het collectief 'willen
en zijn'. Ook hier dreigen organisaties het probleem te vermijden en hun toe-
vlucht te nemen tot vlucht- of vechtgedrag. Drieslag leren is het ontwikkelen van
nieuwe principes. Dit niveau van leren wordt ontwikkelen genoemd.
Leren op organisatieniveau is een zich steeds herhalende cyclus van doen,
bezinnen, denken en beslissen. Enkelslag leren vindt dagelijks, wekelijks en
maandelijks plaats. Dubbelslag leren vergt toch gauw tientallen maanden en
drieslag leren omvat een cyclus die men telt in jaren. Voor vele bedrijven geldt
dat men ongeveer om de zeven jaren voor de herbezinning op de fundamentele
wilsvragen staat (Swieringa en Wierdsma, 1991, 47).

De gelijkenissen tursen de benadering van Argyris en Swieringa en Wierdsma
zijn opvallend. Single-loop (,f enkelslag lei'en is aanpassen of hooguit verbeteren.
Aanpassen of verbeteren  is  meer  van  hetzelfde. Double-loop (d twee-  en drieslag-
leren is echt leren of veranderen. Enkel echt teren of vernieuwen kan tot door-
braken leiden.

Swieringa en Wierdsma onderscheiden daarbij twee wijzen waarop veranderd
wordt in een organisatie: het reizigersmodel en het trekkersmodel. Bij het
reizigersmodel wordt eerst, al dan niet met veel participatie, een liefst zo nauw-
keurig mogelijke blauwdruk van de gewenste organisatie ontworpen in termen
van strategie, structuur, cultuur en systemen. Vervolgens wordt deze blauwdruk
ingevoerd en iedereen leert hoe men dient te handelen overeenkomstig deze
blauwdruk. Eerst wordt zo precies mogelijk vastgesteld waar men naartoe wil en
via welke weg; vervolgens gaat men op reis (1990, 86). Samengevat: eerst wordt
gedacht, pas daarna gedaan. De consequentie van die aanpak is dat er een
volgtijdelijke scheiding ontstaat tussen het ontwerpproces, door Swieringa
reorganiseerproces genoemd, en het gedragsveranderingsproces of implementa-
tieproces. Daarbij gaat zo het reorganiseerproces bepalen wat de gedragsveran-
dering dient in te houden en hoe deze dient te verlopen.
Ret trekkersmodel verloopt anders: hoewel men nog niet precies weet waar
naartoe, en al helemaal niet waar men uit zal komen, kiest men een richting en
gaat alvast op stap. Bij een dergelijk aanpak worden het reorganiseer- en het
gedragsveranderingsproces gerntegreerd in 6dn gezamenlijk collectief leerproces,
waarbij afwisselend wordt gedacht en gedaan, bezonnen en beslist. Gedrags-
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verandering leidt tot organisatieverandering, en deze op zijn beurt stimuleert weer
tot gedragsverandering. De nieuwe organisatie is niet de om7aak van een leerpro-
ces, zoals in het reizigersmodel, maar de uitkomst ervan.
Het trekkersmodel is typisch voor de lerende organisatie en het reizigersmodel
o.a. voor een bureaucratie (Swieringa, 1990,86).

Beer, Eisenstat en Spector (1990,159) stellen dat de wijze van functioneren in
de organisatie moet veranderen, bijvoorbeeld: rninder vertrouwen op autoriteit,
formele regels en procedures en enge functie-omschrijvingen, meer teams
vormen, informatie delen, verantwoordelijkheid delegeren en de bevoegdheid zo
laag mogelijk in de organisatie leggen. Op die manier veranderen hierarchische
en bureaucratische organisaties in taakgerichte organisaties waar de taak bepaalt
wie met wie werkt en wie de leiding neemt. Door het proces van "task align-
ment", het op 66n lijn brengen van taakomschrijvingen, verantwoordelijkheden en
relaties van medewerkers, richten zij de energie op het werk zelf. Zo ontwikkelen
zij drie onderling gerelateerde factoren, die nodig zijn voor de revitalisering van
de onderneming nl. coOrdinatie of teamwerk, commitment of betrokkenheid en
nieuwe competenties. Als verbeterde coordinatie relevante problemen helpt
oplossen, zal dit teamgedrag versterken en de wens creeren nieuwe vaardigheden
te leren. Dit leren vergroot de effectiviteit nog meer en resulteert in een sterker
commitment om te veranderen. Deze wederzijds versterkende cyclus van verbete-
ring in commitment, coardinatie en competentie creeert een groeiend gevoel van
efficientie. De meeste veranderingsprojecten bewerken slechts den of in het beste
geval 2 van deze factoren

Beer. Eisenstat en Spector benadrukken de concrete verbeteringen in het primai-
re   proces,  het  oplossen  van  obstakets  in  het   eigenlijk  werk  van  de   uitvoerders
zodat deze betere resultaten kunnen behalen. Dit staat in verband met de uit-
spraak van Juran (1974) dat 80% \,an fc,uten management-controllable zijn, dus
systeemfouten zijn en enkel te veranderen door het management.

Kilmann (1984,8) stelt dat een geheel van zorgvuldig geplande en geYntegreerde
trajecten een aantal dingen 66n na 66n kunnen veranderen, nl. (1) cultuur, (2)
managementvaardigheden, (3) teamvorming, (4) strategie en structuur, (5) belo-
ningssysteem en dat die samen de organisatie veranderen. Deze 5 sporen zijn
gerntegreerd in een zorgvuldig doordachte opeenvolging van acties; 66n voor 6dn
schept ieder traject de voorwaarden voor het volgende. (1) Het cultuur traject
onderzoekt de oude cultuur, de onuitgesproken 'normen' die de grondslag vormen
van ieders gedrag, en creeert dan zo nodig een nieuwe. Men schept vertrouwen,
openheid en aanpassingsbereidheid bij de medewerkers, de noodzakelijke voor-
waarden om volgende verbeteringen in te voeren. (2) De nieuwe manage-
mentvaardigheden maken het omspringen met complexe problemen en verborgen
denkbeelden mogelijk. Zonder een nieuwe cultuur zal iedere manager zijn
denkbeelden voor zichzelf houden. (3) Het spoor van de teamvorming stelt de
medewerkers in staat hun ingewikkeldste problemen te identificeren en op te
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lossen. Zonder de vaardigheid om met complexe problemen om te gaan en zonder
een cultuur van aanpassingsbereidheid kunnen en willen collega's hun kennis en
informatie niet met elkaar delen.  (4) Het spoor van strategie en structuur zet alle
structuren en middelen van organisatie in lijn met de strategische koers van de
onderneming. Als de voorgaande trajecten niet deugdelijk zijn afgewerkt, komt
deze buitengewoon belangrijke kwestie terecht in het moeras van politiekjes en
gevestigde belangen zonder een open uitwisseling van ideeen en een oprechte
betrokkenheid bij het succes van de organisatie. (5) Het beloningssysteem-traject
voltooit het gehele vernieuwingsprogramma met beloning naar prestatie. Als de
voorgaande trajecten niet behoorlijk zijn behandeld, zal het onmogelijk zijn om
prestaties objectief te beoordelen, en medewerkers zullen dan niet meer geloven
dat de beloning inderdaad samenhangt met de prestatie; hun motivatie om uit te
munten zal dan ontbreken (Kilmann R.H., 1984,8). Hij voegt daar in 1989 een
zesde of een schaduwtraject aan toe, de vorming van een stuurgroep en het
gebruik van interne consultants. Dit verloopt parallel met de 5 andere trajecten, -
zodat alle hefbomen voor verandering kunnen bewerkt worden.

Kilmann wijst dus op het vervlochten zijn van alle te veranderen aspecten. Zijn
cultuurtraject waarin de normen en waarden van de o, ganisatie in viaag gesteld
worden is te vergelijken met het double-loop leren van Argyris en het twee- en
drieslagsleren van Swieringa. Kilmann waarschuwt ook voor een quick fix
oplossing. waarbij men slechts 66n of Mee sporen of trajecten bewerkt. Op die
manier verzekert men bet mislukken van het veranderpi oces.

Weisbord (1987, 260) beschrijft in Toward Third-Wave Managing and Consul-
ting' een nieuw paradigma voor managing en consulting. Er moet niet langer
vertrokken worden van een probleemgericht, 'ziekte'-model van organisatie-
diagnose die een probleernlijst oplevert met daarbij horende interventies om de
problemen op te lossen. Weisbord stelt voor te focussen op 'wellness' het gewenst
toekomstbeeld van zinvolle en productieve arbeid. Hulp bij het veranderingspro-
ces betekent dan het regisseren van gebeurtenissen die mensen helpen te doen
wat zij proberen te doen. Als aanpak stelt hij o.a. future search conferences of
'getting the whole system in the room' voor. Dit betekent dat men alle sleutelacto-
ren van een complexe organisatie samenbrengt in een teamvormende, toekomst
plannende sessie. The search conference links values and action in real time. It
promotes productive workplaces by using more of each person's reality' (Weis-
bord, 1987a, 295). Het maakt dat mensen die elkaar nodig hebben, maar elkaar
weinig ontmoeten een andere relatie ontwikkelen. Het stimuleert creativiteit en
innovatief denken. Men brengt de sleutelmedewerkers, met cruciale interafhan-
kelijkheden samen om te denken over het verleden, het heden, de gewenste
toekomst en actieplannen daartoe. 'When people plan present actions by working
backward from what is really desired, they develop energy, enthusiasm, optimism
and high commitment' (Weisbord, 19878,283). Het is een unieke krachtige 'derde
golf springplank voor planning en doelbepaling.
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Ook Cooperrider vertrekt van zo'n waarderend, appreciatief standpunt en stelt
dat een organisatie is 'a miracle to be embraced' rather than 'a problem to be
solved' (1987,166). Het doel is: 'to promote egaliterian dialogue leading to
social-system effectiveness and integrity  (1987, 159). Via co-interviewing,
besprekingen in kleine groepen en meetings van de totale organisatie wordt een
gezamelijk beeld opgebouwd van de beste of piek-ervaringen in de organisatie,
om van daaruit de levengevende krachten van de organisatie te ontdekken en te
versterken en een gezamelijk beeld van de gewenste toekomst te genereren.

Weisbord en Cooperrider proberen zoveel mogelijk medewerkers tegelijk aan het
p,-oces  te  Eaten  meewerken waa,-bij  men  zich focust  op  het  gewenst  toekomstbeeld
in plaats van op problemen.

Bouwen (1994,370) ziet organisatieverandering als een betekenisgevingsproject
waardoor een nieuwe gedeelde betekenis wordt opgebouwd, die een voldoende
mate van gemeenschappelijke actie met zich meebrengt. Het gaat om sociale re-
constructie door een onderhandelingsproces. Hij steunt hierbij o.a. op Gergen
(1978, 1350) en vele sociale constructionisten, die stellen dat er geen "gegeven
sociale realiteit" bestaat. Dd vraag, zowel voor de practicus als de onderzoeker is:
'hoe negocieren wij meervoudige realiteiten, waarin alle partijen erkend worden
en tot gezamenlijke actie kunnen komen?' Er wordt een nieuwe sociale realiteit
gecreeerd door het onderkennen of lezen van de betekenissen t.a.v. de verande-
ring bij alle betrokkenen, het verhelderen van deze betekenissen en het op gang
brengen en gaande houden van een dialoog tussen de partijen. De organisatie-
verandering is de uitkomst van de dialoog waarin voldoende 'gedeelde betekenis'
ontwikkeld wordt om enige mate van gelijkgerichte nieuwe organisatie-actie
mogelijk te maken (Bouwen, 1990,458).

Een heel andere benadering, die het meest aansluit bij de structurele, top-down
expertbenaderingen van verandering is business process reengineering van
Hammer (1995). Deze benadering is sterk gericht op de bedrijfsprocessen. De
formele definitie van reengineering luidt 'De fundamentele heroverweging en
radicaal nieuwe opzet van bedrijfsprocessen om drastische prestatieverbeteringen
te bereiken' (Hammer, 1995b, 3). Het gaat om 'drastische' verbeteringen, niet om
vijf of tien procent verbetering, maar om quantumsprongen met drastische
doorbraken. 'Radicaal' betekent  dat  men  van nul opnieuw begint en hetemaal
opnieuw uitzoekt hoe het werk moet aangepakt worden. Met 'proces' worden een
aantal met elkaar samenhangende taken bedoelt die samen voor een klant waarde
scheppen. Bijvoorbeeld 'orderverwerking' is een geheel van samenhangende
activiteiten, dikwijls verspreid over verschillende organisatorische eenheden, die
een eindresultaat leveren en alleen in dat eindresultaat is de klant gernteresseerd.
Een 'nieuw opzet' wil zeggen dat de manier waarop het werk uitgevoerd wordt,
de vormgeving van de processen opnieuw georganiseerd wordt. Reengineering
heeft betrekking op een geheel nieuw doordenken van alle werk, vanaf de basis,
met als doel onnodig werk af te schaffen en het noodzakelijk werk op een betere
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manier aan te pakken. Reengineering verschilt van herstructurering, wat het
verschuiven is van afdelingen op het organisatieschema. Bij het herscheppen van
bedrijfsprocessen concentreert men zich op de werkwijze en niet op de structuur
van de organisatie. Reengineering verschilt van automatiseren, al speelt de
technologie bij reengineering een belangrijke rol. Reengineering is een nieuw
opzetten van de bedrijfsprocessen wat meer en anders is dan nieuwe middelen
gebruiken om oude bedrijfsprocessen uit te voeren.

Business process reengineering is een zeer sterk top-down gestuttrd proces.
gericht op de priniaire bedrijf. processen. Het gelijkende tussen de benadering
van Hammer en die van Beer & Spector is de gericlitheid op het primaire proces.
Grondig verschillend is de aanpak van het veranderproces: top down en opleg-
gend bij Hammer tegenover vanuit de periferie van de organisatie en samen
ontwikkelend bij Beer & Spector. Uit evaluatiestudies blijken slechts 15 % van de
reengineeringsprojecten succespol. Dit maakt dat consultants die willen BPR
integreren in bedrijven, dikwijls naast de BPR-instrumentarium, heel wat
methodieken uit andere benaderingen gebruiken om juist die betrokkenheid te
creeeren.

De socio-techniek met o.a. de Sitter (1989) en de Post-groep, (Werkgroep
Produktie-organisatie en Sociotechniek) is gebaseerd op een ontwerp- en veran-
deringsmetodiek van de jaren zestig. Waar de sociotechniek zich van oudsher
richtte op de structurele aanpak van organisatorische knelpunten, pakt zij nu
problemen in hun samenhang aan en wordt daarbij ook weI

'
Integrale organisatie-

vernieuwingsaanpak' genoemd (Post-groep, 1991, 32). Het is een veranderings-
proces waarbij de traditionele organisatiestructuur in haar voegen kraakt en
opnieuw wordt opgebouwd. Het werken met groepen die op diverse niveaus in de
organisatie zelforganiserend zijn en als team functioneren, is een van de belang-
rijkste sociotechnische ontwerpprincipes (Postgroep,  1991,33).
Kenmerkend voor het huidig sociotechnisch veranderen is dat het een strategisch,
integraal, structureel. participatief, complex, langdurig, dynamisch ontwikke-
lingsproces is (Postgroep, 1991. 51). Dit wil zeggen dat de top fundamentele.
lange termijn keuzes maakt en de vernieuwing betrekking heeft op het totale
systeem, op de totale structuur. Daarbij wordt in een zo vroeg mogelijk stadium
beroep gedaan op de medewerkers op de vloer en wordt de verandering stap voor
stap in een iteratief langdurig zoekproces ontwikkeld.

I .Ook hier zien we de evolutie van: vertrekkend ran het veranderen van een
organisatiecomponent, de structuur geleidelijk aan naar een integrale benade-
ring, een inspelen op verschillende  organisatiecomponenten.

5.1.4. CONCLUSIE

Wat we m.b.t. de benaderingswijze kunnen concluderen is dat organisatieveran-
dering betekent dat het gedrag van de leden van de organisatie verandert, dat zij
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zich anders gaan gedragen, bijvoorbeeld effectiever of efficienter of meer
klantgericht  enz... Dit kan starten bij het technostructureel systeem of bij het
menselijk sociale maar beide moeten veranderen om duurzaam resultaat te
boeken. Wat opvalt is dat veranderingsbenaderingen die aanvankelijk duidelijk
vertrekken van 66n pool, geleidelijk heel wat richtlijnen opnemen om ook de
andere pool te betrekken in het veranderproces. Het lijkt meer een keuze te zijn
betreffende het startpunt en vervolgens werken via meerdere sporen. Of men start
met een structuurverandering of met het meer stroomlijnen van de werkprocessen
ofwel met het op een dieper niveau vragen stellen en leren of met het samen
opbouwen van nieuwe betekenissen lijkt dan meer een vraag van kip en ei te
worden. Er zullen geen werkelijk gestroomlijnde structuur of werkprocessen
ontstaan als er in de socio-technische of herscheppingsteams alleen maar politie-
ke belangenstrijd woedt en er niet geleerd wordt op een dieper niveau. En als
medewerkers voldoende hoog in de organisatie werkelijk willen en kunnen leren
op die diepere niveau's (double-loop learning of twee- en drieslag-leren) dan
zullen betere regels of afspraken omtrent processen en structuren het gevolg zijn.
Beide benaderingen zijn wezenlijk verschillend, maar complementair en kunnen
niet zonder elkander. Er kunnen omstandigheden zijn waar 66n van de twee
vertrekpunten beter overeenkomt met situatie (organisatieomvang, omstandighe-
den, cultuur. mogelijkheden en beperkingen) maar zonder de andere pool van de
polariteit kan geen blijvende en diepgaande verandering plaatsvinden. De wijze
waarop dit geleerde, die nieuwe regels of afspraken dan aan de volgende organi-
satielagen doorgegeven of voort geleerd worden, kan weer heel verschillend
gebeuren en is mede het onderwerp van de volgende vraag.

5.2. HET VERANDERINGSPROCES IN FASEN

Organisatieverandering wordt over het algemeen beschreven als een driedelig
proces dat start, door een moeilijke overgangsfase voert en uitmondt in een
verrijkte, gewenste toestand. Deze drie fasen worden verschillend benoemd:
unfreezing. changing and refreezing (Lewin) of een toneelstuk in drie bedrijven:
acte 1: ontwaken,  acte 2: mobiliseren,  acte 3: epiloog of versterken (Tichy  &
Devanna, 1986) of opwekken, het zich voorstellen, mogelijk maken (Nadler en
Tushman, 1989) of huidige toestand, transitie-fase en toekomstige toestand
(Beckhard & Harris, 1987, Viii).

In die drie fasen komen telkens volgende belangrijke thema's terug:
- De organisatie moet zich richten op de nieuwe realiteit en zich losmaken uit het
verleden, in het besef dat de oude manier om dingen te doen, niet langer accepta-
bel is.
- Vervolgens creeert de organisatie een nieuwe toekomstvisie, staat erachter en
verenigt zich achter de stappen die nodig zijn om die visie te verwezenlijken.
- Tenslotte moeten de nieuwe verworvenheden: attitudes, praktijken en politiek
verankerd worden in de organisatie.
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5.2.1. HET KRITISCH PAD VAN BEER. EISENSTAT EN SPECTOR

Beer, Eisenstat en Spector (1990,159) stellen dat een veranderingsaanpak
gebaseerd op 'task alignment', gestart vanuit de buitenkant, de periferie van de
organisatie en langzaam voortbewegend doorheen de organisatie, de meest effec-
tieve manier is om duurzame organisatieverandering teweeg te brengen. Task
alignment wit zeggen het op 66n lijn brengen van taakomschrijvingen, verant-
woordelijkheden en relaties van medewerkers, waardoor de energie op het werk
zelf gericht wordt. Dit wit niet zeggen dat organisatieverandering nooit kan star-
ten aan de top maar het is te ongewoon en te riskant als vrijwillig gekozen
strategie. Zij vatten hun conclusies uit hun vier jaar durende studie naar orga-
nisatieverandering in 6 grote ondernemingen samen in hun boek (1990a) en hun
artikel: 'Why change programs don't produce change' (199Ob). Meer succesvolle
veranderingsprojecten starten aan de basis en worden geleid door plaatselijke
managers die gericht zijn op concrete problemen. Deze richten ad hoc groepen
om via 'task alignment' concrete dienstproblemen op te lossen. Als medewerkers
ontdekken dat de nieuwe aanpak effectiever is (wat alleen het geval is als de visie
en de kerntaak in elkaars verlengde liggen) zullen ze persoonlijke en organisatio-
nele veranderingen waarmaken, waartegen ze anders veel weerstand zouden
hebben (Beer e.a., 1990,159).
Volgens Beer, Eisenstat en Spector (199Ob, 161) is een veranderingsproces
nodig, dat bestaat uit de zorgvuldige opeenvolging van zes reeksen beleidsinter-
venties (managerial interventions) samen 'het kritisch pad' genoemd. Het
'laitisch pad' ontwikkelt een zichzelf versterkende cyclus van commitment,
coordinatie en competentie door het gepland en gecotirdineerd verloop van 6
stappen. De volgorde en timing van de 6 kritische stappen is zeer belangrijk. want
activiteiten die goed zijn op een bepaaide tijd, kunnen tegen-produktief zijn als ze
te vroeg komen. Hier volgen de zes stappen naar effectieve verandering volgens
Beer.
1.    Mobiliseren van betrokkenheid door een gezamelijke diagnose van de

organisatieproblemen.
2.       Een gedeelde visie ontwikkelen over hoe te organiseren en te managen om

competitief te zijn.
3.       De consensus over de nieuwe visie, de competentie om ze te realiseren en

de cohesie om verder te gaan koesteren en ondersteunen. Hier is sterk
leiderschap van de general manager nodig. Hij moet duidelijk maken dat
de top de betrokkenheid van medewerkers en de teambenadering gaat
ondersteunen. Vervolgens moeten de medewerkers de nodige competen-
ties verwerven om op deze wijze te werken. Veranderde co8rdinatiepatro-
nen zullen participatie van medewerkers, samenwerking en het delen van
informatie vergroten. Daartoe moet begeleiding en trainingsmogelijkheid
ter beschikking gesteld worden.

4.     De revitalisatie over alle departementen verspreiden zonder ze vanuit de
top door te drukken.
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5.       De revitalisatie institutionaliseren door formeel beleid, systemen en struc-
turen. De nieuwe benadering is nu geYntegreerd, de juiste mensen zijn er
en de teams zijn georganiseerd en werken. Nu is het de tijd om dit in
structuren te gieten, ervoor zou dat mislopen.

6.    Het revitalisatieproces monitoren en strategieen aanpassen als antwoord
op problemen. De bedoeling is dat de organisatie continue leert haar
gedrag te monitoren en leert hoe te leren.

Dit 6-stappen-proces stelt een manier voor om vernieuwing uit te lokken in plaats
van ze op te leggen

5.2.2. KILMANN: VIJF FASEN MET DAARIN ZES TRAJECTEN

Voor Kilmann (1991, 203) houdt het veranderingsproces in: het starten van het
programma, het definieren van de problemen, een tijdsplanning maken voor de
trajecten en het evalueren van de resultaten. De eerste fase wordt ingezet wan-
neer bij de organisatie het besef is gerezen dat haar traditionele manier om
problemen aan te pakken niet meer effectief is. Op dit tijdstip roepen managers
de hulp van externe consultants in. Zijn deze het met het management eens dat er
voldoende basis is om voort te gaan. dan gebeurt dat. De tweede fase, onderzoek
van de problematiek, is bij de consultants in de beste handen, ongeacht de
opvattingen van het management. De consultants interviewen een voor de hele
onderneming representatieve groep van personeelsleden, zodat de problematiek
in detail en in volle omvang blijkt. De derdefase,het vaststellen van de trajecten,
dient om allereerst de bijzondere technieken van de zes trajectenR aan te geven.
Deze technieken worden gekozen (of ontwikkeld) als aanpak van de problemen
die in de vorige twee fasen aan het licht zijn gekomen. De derde fase is voltooid
wanneer tot een volgorde van uitvoering is besloten voor de zes trajecten: (1)
cultuur, (2) managementvaardigheden, (3) teamvorming, (4) strategie en cultuur.
en (5) beloningssysteem. Het gehele project is opgezet samen met een stuurgroep
en interne consultants en dat vormt het zesde traject. Hierdoor zijn de trajecten
tot een compleet en geintegreerd actieprogramma gerntegreerd. De vierde fase
brengt de trajecten volgens plan tot uitvoering, waarbij men rekening houdt met
modificaties naarmate meer bekend raakt over de organisatie zelf en haar vermo-
gen om verandering te ondergaan. De vijfde fase dient om de resultaten van het
programma te evalueren. Hieruit kan de wenselijkheid blijken om het geheel van
de vijf trajecten bij te stellen (Kilmann, 1984, 67).
Kilmann stelt dat een veranderingsprogramma slechts als volledig kan beschouwd
worden als het alle variabelen bewerkt die het succes van de organisatie bepalen
en de actiestappen specificeert om die organisatievariabelen te bewerken. Organi-
satiesucces betekent het creeeren en behouden van hoge prestaties en moreel over
een lange tijdsperiode (1991, 200). Heel veel veranderingsprocessen gebeuren
door snelle beslissingen vanuit een gesloten stijl.

8 Deze trajecten werden eerder onder 5.1.3. beschreven.
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Men heeft een te simpele mechanische visie op de organisatie. overziet de
complexheid van de problemen niet en probeert ze top-down aan te pakken met
te eenvoudige remedies. Kilmann vertrekt van een holografisch, driedimensioneel
wereldbeeld waarin de complexe organisatievraagstukken alleen via veelsporige
gecoordineerde trajecten kunnen aangepakt en verzet zich daarbij tegen al te
eenvoudige quick-fix oplossingen. Er is een breed scala van deskundigheid en
infurmatie nodig en een gecoOrdineerde aanpak waarbij met behulp van externe
consultants de input en de betrokkenheid van alle medewerkers binnen het bedrijf
gebundeld wordt (Kilmann, 1984,39).

5.2.3. BOUWEN: VIJF FASEN OF KERNOPDRACHTEN

Bouwen  (1990,458 en 1994,371) onderscheidt  vijf aan elkaar gekoppelde fasen
of stappen of kernopdrachten in het veranderingsproces.
De eerste bestaat uit het identificeren en beschrijven van de interpretatieve
repertoria bij alle actoren. Het is een documentatie-ronde om de configuratie van
betekenissen of denkkaders van alle betrokken partijen in kaart te brengen. Het is
niet de bedoeling de objectieve realiteit weer te geven. Interview- of survey-
gegevens kunnen gebruikt worden naast alle andere uitdrukkingsvormen zoals
gesprekken, vergaderingen, verslagen, documenten, besprekingen, reflectiemo-
menten door de organisatieleden over wat ze aan het doen zijn enz. Het mede-
eigenaarschap van de gegevens bij de actoren is cruciaal.
De tweede stap is de variabiliteit van de betekenisconstellatie tussen de hoofdac-
toren in kaart brengen. De bedoeling is aandacht te geven aan het vaststellen van
de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende partijen om zicht te
krijgen op de samenhang of het gebrek aan samenhang van de verschillende
denkkaders. Welke perspectieven worden gedeeld of zijn verschillend over tijd,
situaties en relaties heen? Er wordt afgetast en ontdekt hoe die verschillende
invalshoeken of betekenisconfiguraties zich tot elkaar verhouden en elkaar
bevruchten of bernvloeden of tegenwerken. Het essentiele werkingsprincipe in
deze fase is de erkenning en aanvaarding van het pluralisme van de sociale
realiteit, het erkennen en aanvaarden dat er vele verschillende denkkaders zijn.
Betekenis geven wil zeggen gegevens kaderen. Dit kaderen richt zich volgens
Bouwen (1990, 449) op 4 aspecten: (1) het inhoudelijke aspect bijv. financieel-
economisch, of sociaal, of technisch; (2) het sociaal-relationeel kader: de ken-
merken van de onderlinge relaties tussen de partijen bijv. aftastend of conflictu-
eus; (3) het structureel of procedureel kader w.z. hoe men betekenis vat binnen
structuren in organisaties of binnen wettelijke of andere procedures op sociaal
vlak bijv. hierarchisch of gedecentraliseerd; (4) het politiek aspect w.z. in wiens
belang kadert men de gegevens bijv. individueel, collectief enz. Het onderkennen
en aanvaarden van deze multipliciteit als een onder ogen zien van 'wat is' en de
hieruit resulterende diversiteit is een noodzakelijke stap in de veranderingsdyna-
miek. Dit wederzijds begrijpen is de basis, maar ook het kenmerkende en de
essentie van deze tweede opdracht (Bouwen, 1994,373).
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In de derde stap worden de relaties tussen de belangrijkste partijen erkend en
verhelderd. Waar in de eerste twee stappen vooral de denkkaders en de verschil-
len ertussen op een cognitieve wijze in kaart gebracht werden, gaat het hier omde sociaal-relationele kwaliteit van het veranderingsproces. Dit kan in de tijdsamengaan met de twee vorige opdrachten, mits er maar voldoende aandacht naar
uitgaat. Om blijvend organisationeel leren mogelijk te maken zal aan het reflecte-
ren over en het expliciteren van de relaties voldoende energie moeten besteed
worden. De kwaliteit van de dialoog is zowel noodzakelijke voorwaarde, als
drager, als uitkomst van het veranderingsproces en juist daardoor ontstaat
betrokkenheid als bedoeld neveneffect. 'De relatie kan niet als middel ingezet
worden, omdat deze het eigenaarschap is van beide partijen. In het andere gevalherleidt men de sociale processen tot technische middel-doel relaties' (Bouwen,
1994,374).
In de vieide stap wordt gezocht naar de-rerficeren van fixaties door variatie aante brengen in betekenissen en/ of relaties. Er wordt gepoogd om gestagneerde
situaties en verhoudingen los te weken. Immers organisaties zien zulke gestag-
neerde processen of denkbeelden als 'reeel, als op-zichzelf-bestaand' en vergetendat deze realiteit het produkt is van een interactie- of onderhandelingsproces.
Deze als op-zichzelf-bestaande maar samen geconstrueerde organisatiefenome-nen worden vooreerst onderkend om ze daarna vanuit de andere context te
bespreken. Is de relationele context erg gefixeerd dan kan men cognitief-inhoude-lijke variatie trachten aan te brengen. bijvoorbeeld door nieuwe definities of
betekeniskaders aan te bieden. ls de cognitieve fixatie erg groot dan kan relatio-
nele variatie de opstap zijn, bijvoorbeeld het inbrengen van een derde partij of
een nog niet betrokken niveau. In de meeste veranderingssituaties zal het wense-
lijk zijn zowel het cognitief-inhoudelijke als het relationele domein te betrekken.
Zo ervaart men dat 'organisatie' eigenlijk 'organizing' is of 'de voortdurende
activiteit van het organiseren, dus organiserend als onvoltooid deelwoord of
activiteit'.
De vi fde stap is het komen tot een keuze en betrokkenheid voor een actie-
alternatief, het opbouwen van een gemeenschappelijk script voor de eerstvolgen-
de haalbare stap, het gebruiken van actie-strategieen die diversiteit openhoudenen toch tot haalbare afspraken komen voor acties. De kwaliteit van de dialoog
tijdens het voorafgaand proces zal aangeven welke spel er nu gespeeld wordt:
een machtsspel, een expert-spel, een overtuigingsspel, of een tweezijdig gedeeld
eigenaarschap in een co-creatie (Bouwen & Fry, 1991). In de mate dat er in de
vorige fasen her-onderhandeling op cognitief dn relationeel vlak heeft plaatsge-vonden, zal er nu sprake zijn van mede-eigenaarschap van het toekomstplan. Inde mate dat dit overgeslagen is,  zal het plan top-down gemstalleerd of opgelegdworden en zal de aard van de samenwerking niet veranderd zijn. Betrokkenheid
komt tot stand door deelname aan een interactie waarbij men mede-eigenaarschapervaart voor de taak en mede-verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.
Het gaat bij deze vijf taken niet om opeenvolgende stappen, maar om taken die
men als te volbrengen voor ogen moet houden en die door elkaar, gelijktijdig of
in wisselende volgorde kunnen verlopen. Immers ze te nauwgezet nastreven
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veroorzaakt paradoxen, bijvoorbeeld zoeken naar consensus hindert aandacht
voor diversiteit, en dialoog bevorderen doet de kansen op meningsverschillen
toenemen. Het totaal zicht op het voortdurend circulair proces helpt.

5.2.4. KANTER: STRATEGEN, IMPLEMENTEERDERS EN UITVOERDERS

Kanter (1994, 420) stelt dat het veranderingsproces start bij de strategen, doorge-
geven wordt aan de implementeerders en vervolgens aan de ontvangers. Zij
behandelt eerder wie in welke volgorde betrokken wordt in het veranderingspro-
ces. In zekere zin zijn dat ook fasen.

Volgens Kanter leggen de strategen de basis voor de verandering en formuleren
de visie. De strategen zijn verantwoordelijk voor het onderkennen van de nood-
zaak tot verandering, voor het formuleren van de visie op het gewenste doel, voor
het beslissen welke verandering haalbaar is en voor het kiezen van de mensen die
de verandering moeten steunen en verdedigen. Zij stemmen af op de externe en
interne omgeving en taxeren de veranderingskrachten. President-directeuren,
topmanagers en adviseurs zijn typisch, maar niet uitsluitend, veranderingsstrate-
gen. Als initiators en ontwerpers hebben strategen van nature meer controle:
omdat zij beginnen met het idee, met het plan en de impuls van de verandering,
zijn zij de 'eigenaars' van het idee. Dit heeft als positief effect dat zij zich ge-
dwongen voelen om anderen ertoe te brengen aandacht aan het idee te geven en
het verder te ontwikkelen of te veranderen. Het negatieve effect kan zijn dat hun
visie verstopt kan raken. Als zij zich namelijk vastbijten in de oplossing van het
probleem dat zij afgebakend hebben, kunnen zij hun organisatie in tot mislukken
gedoemde veranderingsprocessen leiden.

De implementeerders ontwikkelen de stappen die nodig zijn om de visie te
verwezenlijken en voeren die ook uit. Zij leiden de samenwerking tussen de
verschillende delen en de relaties tussen de mensen die de organisatie haar
interne vorm en cultuur geven. Zij specialiseren zich in de interne ontwikkeling
van de organisatie. Zij leiden het dagelijkse veranderingsproces. Zij moeten
rekening houden met de beweging binnen de organisatie, met de coordinatie en
de gewoonten. Zij worden vaak op deze functie benoemd en zij krijgen een
mandaat om de verandering uit naam van de strategen op gang te brengen.

Implementeerders moeten strijden tegen de bijna dagelijks optredende brandjes,
interrupties en beletselen die tijdens een veranderingspoging plaatsvinden, terwijl
zij vaak ook nog hun gewone werk moeten doen. Implementeerders hebben vaak
het gevoel dat zij onvoldoende bevoegdheden hebben om de verandering op eigen
kracht te doen plaatsvinden en ook dat zij niet voldoende steun van boven krijgen
om verder te gaan.

De ontvangers vertegenwoordigen de grootste groep mensen. Zij krijgen vaak te
maken met elkaar tegensprekende signalen over wat belangrijk is. Daardoor
hebben zij de neiging om veel sceptischer dan de andere twee groepen te reage-
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ren op zowel de noodzaak tot veranderen als op de kans dat de verandering
daadwerkelijk kan worden geYmplementeerd. Zij zijn de mensen die de verande-
ring moeten institutionaliseren: hun gedrag bepaalt of een verandering beklijftWeerstand tegen verandering is geen onvermijdelijk bijprodukt van verandering,
noch uitsluitend emotioneel. Ontvangers verzetten zich tegen verandering om
redelijke en voorspelbare redenen, bijvoorbeeld (Kanter, 1991,674):
•          Zij  verliezen  de  controle. Er wordt mensen te veel aangedaan en zij

hebben de zaken te weinig zelf in de hand.
•     Zij hebben te veel onzekerheid. Informatie over de volgende stappen en

waarschijnlijke latere stappen is niet beschikbaar.
•               Zij  staan  steeds  voor verrassingen. Beslissingen worden kant en klaar overhen heen gestort, zonder voorbereiding of achtergrond.•         Zij onder\'inden de kosten van de verwarring. Er ver'anderen te veel dingen

tegelijkertijd, waardoor de routine doorbroken wordt en het moeilijk wordt
om de goede manier van werken te vinden.

•      Zij verliezen hun gezicht. Als men zegt dat veranderen nodig is, krijgen
mensen het idee dat zij het vroeger altijd fout gedaan hebben.

•        Zij maken zich zorgen over hun bekwaamheid. De mensen vragen zich af
of zij na de verandering nog effectief genoeg zullen kunnen werken: zullen
zij in staat zijn te doen wat vereist wordt?

•       Zij worden geconfronteerd n,et meer werk. Een verandering vraagt meer
energie, meer tijd, meer vergaderingen en meer leren.

•     Zij zien het domino-effect. Een verandering leidt tot volgende verande-
ringen in niet-gerelateerde plannen.

•       Zij hebben nog wrok uit het verleden. Er is een erfenis van wantrouwen
ontstaan uit onvervulde beloftes of onafgehandelde grieven; daardoor is
het moeilijk om positief te staan tegenover verandering.

•       Zij zien echte gevaren. Verandering veroorzaakt werkelijk pijn of verlies.

Dat deze drie groepen - strategen, implementeerders en ontvangers - over het
algemeen hierarchische lagen vertegenwoordigen, maakt het probleem ingewik-kelder. De verschillende ervaringen, taken, prioriteiten - en de dagelijkse
werkzaamheden - van deze drie verandergroepen leidt tot zeer verschillende
vooronderstellingen over de veranderingspoging.
Naast het feit dat alle drie groepen een verschillend referentiekader hebben, is het
ook nog zo dat zij op een verschillend moment in het veranderingsproces betrok-
ken worden. Vaak is de strateeg ongeduldig, hij wil beginnen en maant de
implementeerder aan om op te houden met die tijdverslindende pogingen om de
betrokkenheid te vergroten. Zelfs als het erop lijkt dat er participatie is, zullen de
ontvangers vaak zeggen dat zij onvoldoende gehoord, betrokken of gernformeerdwerden. Strategen zijn berucht vanwege hun starten met veranderingen doormiddel van een decreet aan de ontvangers waarbij zij de implementeerders
passeren. Implementeerders beslissen vaak dat zij de verandering een andere
richting uit zullen sturen zonder de goedkeuring van de strategen te verwerven.
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En meestal wordt het effect van de verandering op de ontvangers genegeerd of
ondergewaardeerd door zowel de strategen als de implementeerders en voelen de
ontvangers zich gepasseerd en bedrogen.

Zo beschrijft Kanter o.i. zowel drie fasen als eerder een expertbenadering van
verandering. In de mate dat de strategen bepalen wat en hoe er zal veranderen,
en de implementeerders en ontrangers slechts uitvoeien is er hier sprake van een
expertniodel of een reizigersmodel volgens Swieringa (zie hoger). In de mate dat
er binnen elke groep ruimte zou zijn om te onde,handelen en tot een gedeelde
betekenis te komen, binnen krijtlijnen, getrokken door het hoger echeli,n zou er
sprake kunnen zijn van een ontwikkelingsbenadering of een trekkersmodel
volgens Swieringa (zie hoger).

Uiteraard is de verandering alleen succesvo! als de hele organisatie eraan
meedoet en hiertoe kunnen vet·schillende strategien gehanteerde worden (zie deel
2,hoofdstuk 5.3.).

5.2.5. CONCLUSIE

Het bestuderen van de fasen in het veranderingsproces, leidt tot volgende conclu-
sies, die bij de verschillende auteurs telkens met andere woorden en klemtonen
naar voor komen.
Veranderen gebeurt niet zo maar. De noodzaak ertoe dient scherp aangevoeld of
bewezen te worden. Daartoe dient de huidige situatie als vertrekpunt bestudeerd
te worden. Dit moet meestal voor verschillende niveau's en groepen in de
organisatie op verschillende momenten gebeuren. Het uitzicht op een nieuwe
beloftevolle realiteit is nodig om het bestaande los te willen laten en de stap te
willen zetten naar het nieuwe. Dit gebeurt niet of moeizamer naarmate men blijft
zweren bij oude percepties, perspectieven en voordelen en de nieuwe situatie
minder aantrekkelijk is. Er is meer veranderingsbereidheid en -energie naarmate
de kwaliteit van de communicatie groter is en het nieuwe gedrag als belonend en
gewenst ervaren wordt door de participanten. Het is de taak van de leiding
daarvoor te zorgen en dit gewenst nieuw gedrag in te bedden in de systemen en
structuren van de organisatie. Effectieve verandering omvat op lange termijn
zowel het technisch-structureel systeem als het menselijk-sociale. Naarmate meer
sleutelfiguren (en dat zijn alle belangrijke medewerkers) in de veranderingspro-
cessen worden betrokken en mede-eigenaarschap opnemen voor het verande-
ringsproces 6n het eindresultaat, worden de succeskansen groter. De timing van
het proces is wezenlijk. T6 snel betekent te weinig kans tot betrokkenheid, te
traag betekent verlies aan betrokkenheid en geloofwaardigheid. Meer concrete
adviezen en strategieen voor het begeleiden van veranderingsprocessen, geba-
seerd op deze theoretische beschouwingen, zijn opgenomen in deel 2, hoofdstuk
5.3.
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5.3. VERANDERIN(; IN EEN BUREAUCRATIE

Wij bespreken hier een aantal auteurs die het kenmerkende van veranderen in
bureaucratieen, het specifieke aan de veranderingsaanpak in dit type van organi-
satie bestuderen.
Bureaucratieen zijn erop gericht om standaardprodukten op een optimale manier
te leveren. Bureaucratieen zijn gericht op zekerheid en voorspelbaarheid niet op
veranderen en ook niet op teren. De essentiele organisatorische kenmerken: de
strategie, cultuur, structuur en systemen vormen elkaar versterkende processendie maken dat deze organisaties (1) niet hoeven, (2) niet durven, (3) niet willen
en (4) niet kunnen leren (Swieringa, 1990, 61). De hoofdzaak van het geringcollectief leervermogen is de geringe onderlinge samenwerking of zelfs het
vermijden ervan tussen niveaus en afdelingen. Grenzen resulteren snel in afschei-
dingen die het individu of de afdeling veiligheid bieden om een eigen identiteit te
ontwikkelen los van de rest (Swieringa, 1990, 81).
(1) Ze hoeven niet te leren omdat problemen telkens opnieuw naar boven doorge-
schoven worden en daar opgelost.
(2) Ze durven niet te leren omdat menselijk gedrag niet alleen geleid wordt door
logica en rationaliteit maar ook door emotie en die is taboe in een bureaucratie. '
In geen andere organisatie is er zo'n grote discrepantie tussen wat men zegt en
wat men doet' (Swieringa, 1990, 62). Het accent ligt niet zozeer op het gezamen-
lijk aanpakken van problemen, maar meer op het gezamenlijk praten over
problemen.  Als er iets fout gaat, is het geliefkoosd spel om 'de zwarte piet'elders te leggen bij een andere afdeling, bij het hoofdbestuur of bij het systeem.
Defensies zeker in een organisatie waarin emoties, onzekerheid en conflicten
dienen te worden vermeden, kunnen ertoe leiden dat er ook weinig kritiek wordt
geuit. De prijs is echter dat zonder kritiek ook niet wordt geleerd (Swieringa,
1990,63).

(3) Ze willen niet leren omdat in bureaucratieen fouten beter onthouden worden
dan succesvolle initiatieven zodat om een goede beoordeling te krijgen het
verstandiger is fouten te vermijden dan ondernemend te zijn.
(4) Ze kunnen ook niet leren omdat in deze organisaties denken, doen en beslis-
sen sterk van elkaar gescheiden zijn en leren juist plaatsvindt bij het integrerenvan denken, beslissen, doen, bezinnen.

Ook Argyris benadrukt dat een bureaucratie door haar typische kenmerken, door
opsplitsen, fragmenteren en formaliseren, door de aard van de communicatie- en
controlesystemen gemakkelijk gevangen zit in single-loop leren. 'De onderliggen-
de assumpties van de formele pyramidale structuur zijn namelijk specialisatie van
werkzaamheden, eenheid van bevelvoering en centralisatie van macht, terwijl de
informatiestroom de machtstructuur volgt. Deze condities sluiten aan bij de
gehanteerde theorie van Model I: eenzijdige bepaling van de gang van zaken, een
concurrentieproces van winnen of verliezen, en een gerichtheid op de rationaliteit
van ideeen, onder uitsluitsel van gevoelens '(Argyris, 1996,44). Hierdoor wordtde mogelijkheid om problemen te ontdekken en te verbeteren sterk aangetast.
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Alleen problemen die door unilaterale communicatie ontdekt en verbeterd kunnen
worden, raken nog opgelost. Complexe problemen raken niet opgelost of men
doet slechts aan symptoombestrijding, omdat er geen grondige definitie van het
probleem gemaakt kan worden door gebrek aan de noodzakelijke tweezijdige
communicatie en het zich samen eigenaar voelen van het probleem.

Veel leden in bureaucratieen zien hun organisatie als een systeem, als een geheel
van radertjes en gedragen zich dan ook als een radertje binnen het systeem. Het
systeem, de organisatie wordt als dwingend beleefd. Problemen worden be-
schouwd als veroorzaakt door en behorend bij de organisatie: problemen moeten
dus ook worden opgelost door de organisatie - iets wat die organisatie niet kan.
En zo is men gevangen in zijn eigen net (Swieringa, 1990,68). In bureaucratieen
wordt verandering meteen geYnterpreteerd als structuurverandering.

Hoe gebeuren dan veranderingen in een bureaucratie? Hiertoe wordt een
groep gevormd die de nieuwe organisatie op papier ontwerpt en vervolgens de
medewerkers overtuigt van de juistheid van dit ontwerp en een gedragsverande-
ring afdwingt (Swieringa, 1990, 95).
Het gehele veranderingsproces wordt opgesplitst in 2 fasen, in 2 processen. Het
eerste, het denkproces, waar men op praatniveau het probeert eens te worden
over de nieuwe structuur, strategie en systemen noemt Swieringa (1990, 70) het
reorganiseerproces. Het tweede waar de praattheorie in doe-theorie wordt
omgezet noemt hij het gedragsveranderingsproces. Enkel als ook dit laatste
plaatsvindt is er sprake van een werkelijk veranderingsproces. In een bureaucra-
tie, door Swieringa een belerende organisatie genoemd, gebeuren veranderingen
gewoonlijk volgens het reizigersmodel. Eerst wordt gedacht, pas daarna gedaan.
Dit staat in tegenstelling tot een lerende organisatie waar het trekkersmodel
gehanteerd wordt, waarbij afwisselend wordt gedacht en gedaan, bezonnen en
beslist (Swieringa, 1990, 86).
Als dit uitdenken, dit ontwerpen slechts door een kleine groep deskundigen
gebeurt komt dit overeen met wat we de expertbenadering noemde in het eerste
deel van dit hoofdstuk en met de benaderingswijze van Kanter waarbij de
strategen het reorganiseerproces starten en dit laten uitwerken en invoeren door
de implementeerders. De implementeerders werken dus aan beide processen mee.
De ontvangers zijn enkel betrokken in liet gedragsveranderingsproces. In het
slechtste geval ondergaan ze dit enkel, alhoewel er dan weinig zal veranderen.
Voor de implementatie, het gedragsveranderingsproces zijn collectieve leerpro-
cessen nodig (Swieringa, 1990, 71). Het is niet voldoende dat individuen zich
kunnen anders gedragen, dat individuele medewerkers over de nodige kennis en
vaardigheden beschikken. Die kennis en vaardigheden en dat nieuw gedrag moet
effectief aangewend worden in de organisatie, om dingen anders te doen en dit
vergt een collectief leerproces. Het gaat om een leerproces waarin men samen
leert zich te gedragen volgens de nieuwe regels, inzichten en principes die
voortvloeien uit het nieuwe ontwerp (Swieringa, 1990, 70). Dit collectief leerpro-
ces is iets gans nieuws voor een bureaucratie. Iedereen is even bekwaam of even
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onbekwaam in het collectief leerproces dat hoofdzakelijk een afleerproces is van
voornamelijk onbewust, geintegreerd oud gedrag zoals conflicten vermijden,
altijd zijn baas dekken, onzekerheden vermijden of kritiek uitspreken. Ditcollectief leerproces waardoor het gedragsveranderingsproces kan plaatsvinden,waardoor het reorganiseerproces gerealiseerd wordt, kan maar plaatsvinden alshet ondersteund wordt door collectieve opleiding. Opdat deze opleiding effect
zou kunnen sorteren moet ze enerzijds voldoende anders en nieuw zijn, ander-
zijds voldoende vertrouwen inboezemen bij de deelnemers en de top. Vandaar
dat klassieke opleidingen aangewezen zijn, waarin de leerdoelen worden afgeleid
uit de bekwaamheidseisen die de nieuwe organisatie stelt, waarna de leerbehoef-
ten geYnventariseerd worden en leerstrategien en didactiek worden ontwikkeld.
Daarna wordt per doelgroep een nogal gestructureerd programma ontwikkeld,
gericht op het verwerven van kennis dn inzicht, en vaardigheden en houdingen.
Het zijn overtuigopleidingen of verkoopopleidingen in de klassieke tell en sell
stijl maar wel collectieve opleidingen (Swieringa, 1990, 72). Tijdens de opleiding
wisselen de deelnemers uit wat zij vinden en ervaren. Soms wordt de opleiding
een van de belangrijkste media om onvrede te uiten of met andere voorstellen te
komen. Dat kan zeer lastig worden voor opleiders. 'Tegelijkertijd biedt dit de
mogelijkheid om via opleidingen de onvrede of de nieuwe ideeen te kanaliseren
en om te zetten in positieve bijdragen aan het reorganiseerproces'. (Swieringa,
1990, 72). Bovendien zal de opleider dan in de organisatie een positie moeten
hebben om iets met die onvrede te kunnen doen en een contract met de opdracht-
gever om er iets mee te mogen doen (Swieringa, 1990,73).

Zulke diepgaande veranderingsprocessen in bureaucratieen brengen noodzakelij-
kerwijze een reeks fricties en problemen mee omdat de ontwerp- of reorganisatie-
processen (d.w.z. het uitdenken van nieuwe structuren) een andere logica en een
ander dynamiek hebben dan de gedragsveranderingsprocessen. Waar reorganisa-
tieprocessen lineair verlopende, volgtijdelijke processen zijn, zijn gedragsveran-
deringsprocessen cyclische zichzelf versterkende processen waarbij een steeds
hoger niveau van bekwaamheid ontstaat. Deze twee processen zullen elkaar hoe
dan ook verstoren omdat ze niet gelijkelijk en onderling afgestemd in de organi-
satie geYntegreerd geraken (Swieringa, 1990,74).
In de beginfase geeft het reorganisatieproces de aanzet. Na een tijd gaan decollectief nieuw geleerde bekwaamheden botsen met de bestaande regels,
inzichten en principes. Er zijn onvermijdbare fricties bij het collectief omzetten
van praat-theorieen in doe-theorieen en het vervolgens ontdekken van onjuisthe-
den of onvolkomenheden in deze theorieen of in de omzetting in de praktijk. Datis dan juist een kans om weer collectief te gaan leren op drieslagsniveau 'hoe
willen wij eigenlijk zijn' (Swieringa, 1990, 75). Het collectief opleidingsproces
van overtuigen en instrueren met als doel aanpassen en conformeren aan de
nieuwe organisatie waardoor collectief begrijpen en kunnen wordt gevormd,wordt dan voleindigd met collectief willen en dan is pas echt sprake van drieslag-
sleren.
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Als een bureaucratie de overgang wil maken naar een lerende organisatie, stelt
Swieringa (1990, 87). dan dient men te kiezen voor het trekkersmodel, waarbij
men start met een collectief gedragsveranderingsproces, met leren dus, want leren
is gedragsverandering. Beginnen met doen, in plaats van met denken.
Het essentiele kenmerk van het veranderingsproces in een bureaucratische
organisatie is dat het reorganiseerproces is losgemaakt van het gedragsverande-
ringsproces. Het essentiele kenmerk van het veranderingsproces in een lerende
organisatie is dat beide samenvallen.

De bureaucratie heeft als basiszwakte: het onvermogen om zich op eigen kracht
en van binnenuit aan te passen. om zich te ontwikkelen.
De bureaucratieen zijn beland in de vicieuze, zichzelf versterkende cirkel van een
belerend systeem. Een samenwerkingsverband tussen mensen. dat zich in de loop
van de tijd is gaan onderwerpen aan eigen, niet meer door de leden bernvloedbare
wetmatigheden. Bovendien een systeem, dat zichzelf in zijn kenmerken versterkt
doordat het niet lerend maar belerend is. Een systeem dat zorg draagt voor zijn
mensen, met echter als gevolg dat de mensen steeds minder zorg gaan dragen
voor het systeem. Een proces dat systeemversterkend werkt, door dat de bureau-
cratie aantrekkelijk wordt juist voor mensen die graag voor zich laten zorgen in
plaats van voor zichzelf en het systeem te zorgen.
De vraag dringt zich op waarom dit systeem zichzelf steeds versterkt. Wat dient
er aan het systeem te worden veranderd, opdat het zich laat omvormen tot een
door mensen zelf te ontwikkelen constructie? Dit lijkt de hierarchische gelaagd-
heid van het systeem te zijn, waarbij denken, beslissen, bezinnen en doen van
elkaar zijn gescheiden (Swieringa, 1990,152 ).

Deze scheiding tussen denken en doen ligt dus volgens Swieringa aan de basis
van het onvermogen tot leren van een bureaucratie. Denken gebeurt in de top van
de organisatie, doen gebeurt aan de basis.

Deze tweespalt wordt door Brunsson in: The organization of hypocrisy. Talk,
decisions and actions in organizations (1989) op een andere manier gekaderd. Hij
beschrijft analoge fenomenen als Argyris met zijn praat- en doe-theorie maar
kadert die anders. Hij onderscheidt twee soorten organisaties nl. politieke
organisaties en actie-organisaties. Brunsson stelt verder dat heel wat organisatie
die 2 componenten, de actie-organisatiecomponent en de politieke organisatie-
component, in zichzelf verenigd hebben maar meestal op verschillende hierarchi-
sche niveau's. Hij ziet de top van de organisatie als de politieke organisatie-
component en de basis als de actie-organisatie-component. Beide hebben een
tegenstrijdige logica en dit geeft aanleiding tot hypocrisie.
Brunsson stelt dat er tegelijk; 'two sets of organizational processes arises: one
generates action, the other does not but is kept for purposes of demonstration or
display to the outside world. These second processes can be defined as rituals
'(Brunsson, 1989, 7). Voorbeelden daarvan zijn: organisaties volgen alle regels
van gezamenlijk overleg, maar dit staat los van het eigenlijk beslissingsproces; ze
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maken budgetten maar houden er zich niet aan; ze verzamelen informatie maar
doen er niets mee enz. Brunsson (1989, vii) beschrijft ' how ideology and action
can  systematically  conflict  with one another  to the benefit of organizational
legitamacy and survival: Hij baseert zich daarbij op 10 jaar empirische studies.

Hier volgt een uitvoeriger bespreking van beide organisatiecomponenten.In de actieorganisatie ziet men 'produkten of diensten maken' als het fundamen-
teel doel van een organisatie. Het management definieert de organisatiedoelen en
werkt de strategie uit in de concrete doelstellingen. Ze probeert een eigen
organisatiespirit en cultuur te vormen. Medewerkers worden dus geselecteerd op
het akkoord zijn en kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie. De
organisatie vermijdt conflict en als er een is laat ze de hierarchie beslissen welk
de juiste richting is die iedereen moet volgen. De actie-organisatie heeft een
sterke gedeelde ideologie, die conclusief en intern consistent is. Daardoor worden
de verschillende ideeen en perspectieven van de leden gereduceerd tot de ge-
meenschappelijke ideologie. Typisch aan de actie-organisatie is dat ze doet watze zegt. Om dat te kunnen moet ze oplossingen hebben en geen problemen. Ze is
niet geneigd tijd te besteden aan langdurige beslissingsprocessen en het overwe-
gen van veel verschillende alternatieven. De actie-organisatie cultiveert een
eenvoudig (in de zin van enkelvoudig) beeld over haar functie en haar omgeving
bij haar leden. (Brunsson, 1989,16). De organisatieleden zijn ervan overtuigd dat
hun organisatiebeeld het juiste is.
Dit is het vertrekpunt voor het sociaal-constructionisme, waarbij men in het
onderhandelingsproces leert zien dat het eigen beeld slechts 66n van de mogelijke
beelden van de realiteit is.

Daarnaast is er de politieke component in de organisatie. De basis voor legitima-tie is het reflecteren van inconsistente normen. In de politieke organisatie-
component worden technieken gebruikt, die bedoeld zijn om conflicten en een
variateit van meningen te laten bestaan. De politieke organisatie-component isintellectueel in 3 betekenissen. Men houdt er daar van ideeen en opinies langs
alle kanten te bestuderen. Men besteedt heel wat tijd aan besluitvorming, wat een
excellente gelegenheid is om alle tegenstrijdige meningen te demonstreren, en
men is hoofdzakelijk bezig met problemen niet met oplossingen, want problemenzijn ideale gelegenheden om ideeen en waarden met elkaar te vergelijken. De
vrijheid van denken is groter als er niet gezamenlijk moet actie gevoerd worden
daarna. Het is moeilijk tegelijk vrij, visionair en innovatief te denken en vrije,visionaire en innovatieve actie op te zetten (Brunsson, 1989, 23). Het intellectue-
le karakter van de politieke organisaties maakt dat haar leden een grote vaardig-heid verwerven in het analyseren en bediscussieren van moeilijke problemen.
Maar ze zijn ook meer onzeker en stralen minder zelfvertrouwen uit dan de meer
actie-georienteerde collega's. Er is een depressief element aanwezig in deze
politieke organisatiedelen, gezien ze bezig zijn met problemen die ze niet kunnen
oplossen en waarvan ze weten of geloven dat veel van wat zij denken verkeerd is
en waarvan ze niet weten wat eraan zou moeten gedaan worden. Kritiek uiten is
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de belangrijkste activiteit. Hypocrisie is een fundamenteel type gedrag in de
politieke organisatie d.w.z. praten op een manier die 66n belangengroep tevreden
stelt, beslissen op een manier die een andere groep wenst en producten of
diensten Ieveren die nog een andere groep voldoet. Onduidelijke beslissingen en
hypocrisie zijn ook het natuurlijk resultaat van interacties tussen verschillende
belangengroepen. Iedereen dient een beetje zijn idee terug te vinden in besluit dat
een compromis is tussen de verschillende partijen en een compromis tussen het
ideale en het uitvoerbare (Brunsson, 1980, 31). Brunsson definieert politiek
gedrag dus op een eigen, specifieke wijze die anders is dan gebruikelijk. (Van
Dale (1984, 2212) definieert politiek als het geheel van staatkundige beginselen
en regels volgens dewelke een staat, gewest enz. wordt of moet worden gere-
geerd.)
Deze 'hypocrisie' wordt door Argyris omschreven als het verschil tussen de
praat- en de doe-theorie.

Een organisatie moet omgaan met inconsistente normen en tegelijk actie voeren.
Actie gebeurt in het hier en nu terwijl praten en beslissen gebeurt met het oog op
de toekomst (Brunsson, 1980, 28). Eigentijk verlangen die 2 diametraal tegen-
overgestelde structuren en processen. Dit stelt een organisatie voor een dilemma
want tegemoet komen aan het ene hindert het andere. Actie vraagt een integreren-
de en politiek vraagt een losse structuur.  Het is onmogelijk die tegenstelling op
te lossen. Het enig mogelijke is ze te hanteren.

Een organisatie kan opgedeeld worden in een deel geleid door politiekers en een
deel geleid door administrators of beheerders.
Politiekers worden geselecteerd om met conflicterende belangen om te kunnen,
administrators worden geselecteerd om eenheid te brengen. Beide delen kunnen
functioneren op hun eigen wijze als ze maar genoeg geisoleerd zijn van elkaar.
Maar als de op politieke wijze gekozen ideeen moeten uitgevoerd worden door de
rest van de organisatie kan een probleem ontstaan (Brunsson, 1980,33).

Hampden-Turner ziet dit anders in Charting the Corporate Mind (1990, xiii). Hij
stelt een andere vorm voor van omgaan met paradoxen door ze te verbinden tot
vruchtbare synthesen. 'Value creation lies in the capacity of aknowledging those
dilemmas which arise from competing and contrasting claims, and of combining
both 'horns' of these dilemmas in a resolution which enhances all values in
contention' (1990,3). Er kan spanning heersen tussen beide contrasterende
waarden, maar door deze goed te managen kunnen beide tegelijk ontwikkelen
'toward an ever richer synthesis of values. toward mounting complexity, toward
packages of knowledge more intensely and aesthetically organized... (Hampden-
Turner, 1990, xiii).

Een andere auteur die over het veranderingsproces in een overheidsbureaucratie
specifieke elementen aanhaalt is Morgan. Bij het invoeren van veranderingen,
kan men in de overheidssector niet alleen op de gewone weerstand tegen veran-
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dering rekenen, volgens Morgan (1994, 169) maar ook op contrapreneurschap.
Morgan definieert: "Contrapreneurship as the effective and creative use of skills
and competencies to prevent significant change from occuring. In contrapreneurs-
hip, the kinds of resistance encountered are active, rather than passive, creative
rather than blunt rejection, and powerfully effective rather than being just a
nuisance."

Contrapreneurschap is volgens Morgan (1994, 169) iets complex en steunt op
drie soorten redenen:

1. weerstand tegen persoonlijk en sociale gevolgen van verandering;
2. wrevel. irritatie over de aard van de veranderingen en
3. technische bezwaren tegen het veranderingsproces.

Effectieve contrapreneurs gebruiken alle bovenstaande argumenten om verande-
ring in de organisatie te voorkomen. te vervangen of tegen te werken. Ze gebrui-
ken zowel open als meer bedachte werkwijzen. Voorbeelden van meer subtiele
methodes zijn:
-        akkoord gaan om bijvoorbeeld een team te leiden en dan niks doen;
-    systematisch een groep tegenwerken door de groepsdynamiek of het

proces te storen;
- passieve spelers zijn in het proces en actieve tegenspelers erbuiten. door

roddels en informele communicatie;
-        meegaan met de groep tot het op implementatie aankomt en dan een reeks

detailbezwaren uiten die beter vroeger in het proces gehoord zouden
geworden zijn.

CONCLUSIE

Het is het belangrijk rekening te houden met de onderliggende waarden en
opvattingen van een bureaucratische overheidsinstelling bij het opzetten van een
veranderingsproces (Cummings, 1985, 497). In bureaucratieen staan volgende
waarden hoog in aanzien: hierarchie, taakverdeling, volgen van regels en proce-
dures, onpersoonlijk-zijn, specialistische probleemoplossingen enz. (zie deel 3,
hoofdstuk 2). Daardoor wordt de kans op double-loop learning (Argyris) of twee-
en drieslagsleren (Swieringa) erg klein. Alleen problemen die door unilaterale
communicatie ontdekt en verbeterd kunnen worden, raken nog opgelost. Com-
plexe problemen raken niet opgelost of men doet slechts aan symptoombestrij-
ding, omdat er geen grondige definitie van het probleem gemaakt kan worden
door gebrek aan de noodzakelijke tweezijdige communicatie en het zich samen
eigenaar voelen van het probleem.
Een puur participatieve veranderingsaanpak anderzijds, gebaseerd op waarden als
autoriteit op basis van deskundigheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,
vertrouwen en samenwerking, zelf-sturing en zelf-controle, rekening houden met
gevoelens en betrokkenheid, risico's nemen wijkt daar te sterk van af, o.i..
Opdat de veranderingsaanpak effectief zou zijn en gedragen zou kunnen worden
door de medewerkers moet hij voldoende aansluiten bij de normen en waarden



293

van de te veranderen organisatie. Veranderingsprogramma's met waarden die
totaal vreemd zijn aan de publieke sector maken weinig kans op slagen evenmin
als veranderingsprogramma's die de huidige waarden en werkwijzen helemaal
niet in vraag stellen.
Vandaar dat overtuigende opleidingen goede hefbomen zijn voor verandering.
Hierdoor worden de nieuwe waarden overtuigend gepresenteerd en is er tegelijk
kans tot gedachten- en ervaringsuitwisseling hieromtrent. Zo kunnen zowel
onvrede als nieuwe ideeen geuit en gevormd worden. In zo'n vormingsproces kan
ook aandacht geschonken worden aan de verschillende referentiekaders van de
aanwezigen. Zeker wanneer (zoals in dit project) groepen met opzet uit de
verschillende administraties komen, kan er gekaderd en herkaderd worden en
kunnen uiteeenlopende beelden en waarden tot vruchtbare syntheses komen.
Omgaan met contrapreneurschap en aandacht en inzicht daarin is zeker erg nodig.

5.4. VERGELIJKING VAN THEORIE EN PRAKTIJK VAN HET
VERANDEREN IN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN : VERSCHIL-
LENDE BENADERINGSWIJZEN, BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

We bespreken achtereenvolgens de visie van de top zoals weergegeven in de
verschillende plannen en documenten. Vervolgens volgen we de indeling van
Kanter en geven de mening van de strategen, implementeerders en uitvoerders
van de verandering weer. Daarna bekijken we deze organisatieverandering als
'management of meaning'. We baseren ons voor beide laatste delen op bespre-
kingen in de stuurgroep, op de interviews in de buitendiensten, op de talloze
besprekingen in allerlei vergaderingen eli op de managementseminaries tussen
maart 1995 en juli 1996.

5.4.1. VISIE IN PLANNEN EN DOCUMENTEN

Het beoogde doel van de belastingcentra  te  Oostende  en  La  Louviere  in  1983  is
een exacte en efficiente belastingheffing en -inning door beroep te doen op
moderne hulpmiddelen en door een herziening van de structuur van de diensten
en de werkmethoden.
Wat moet veranderen zijn een achttal maatregelen. We bespreken ze hier.
De bedoeling is een groter aantal grondige verificaties van belangrijke dossiers
die het meest daarvoor in aanmerking komen. De beoogde verandering is dat de
meest ervaren en bekwame taxatie-ambtenaar uitsluitend eigenlijke verificatie-
werkzaamheden verrichten en dit in ploegverband doen. Daarbij wordt gestreefd
naar een rationele taakverdeling onder de betrokken personeelsleden, waarbij
ervaren ambtenaren worden bijgestaan door minder ervaren personeel. Zo krijgen
de jonge taxatieambtenaren geleidelijk de nodige praktische opleiding. Tegelijk
worden volgende nieuwe structuren en systemen voorzien.
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- De hergroepering in 66n enkel belastingcentrum van 3 of 4 controles- natuurlij-
ke personen en 1 of 2 controles vennootschappen. Elk centrum omvat verscheide-
ne afdelingen die elk een specifieke taak hebben.
- Een soepelere verdeling van het personeel binnen de verschillende afdelingen.
- Een efficiente selectiemethode voor de grondig te onderzoeken dossiers.
- Een zo ruim mogelijke automatisering van materiele en andere taken ter
voorbereiding of ondersteuning van de eigenlijke taxatie- en verificatieverrich-
tingen waardoor personeel zou ontlast worden van bepaalde materiele taken en de
taxatie- en verificatietaken reeds gedeeltelijk voorbereid worden.
- Rationeler gebruik en beperking van de kosten.

Wat moet veranderen volgens het Vijfjarenplan inzake de heistructurering van de
fiscale besturen opgesteld in juni  1991,is een efficientere werking en organisatie
en een meer rechtvaardige, billijke en gelijkmatige inning van de belastingen.
De voornaamste doelstellingen van het plan zijn:
1. De belastingheffing rationaliseren op strategische punten (vestiging en beheer,
controle en invordering).
2. De controlefunctie opnieuw dynamisch te maken.
Er wordt geopteerd voor gezamenlijke controles Directe Belastingen en BTW
omdat nu de functies van belastingbeheer en -controle door dezelfde dienst
uitgevoerd worden. Daardoor wordt bij gebrek aan mankracht en middelen
voorrang gegeven aan beheer en wordt controle verwaarloosd. Vandaar de idee
om de beheer- en controlefunctie te splitsen, maar beide belastingen (BTW en
DB) voor de controlefunctie samen te brengen. Zo zullen ze onder 66n chef
komen en geen dubbel werk meer doen. Door de schaalvergroting en de rationali-
satie zal er overgegaan worden van een groot aantal kleine diensten naar een
kleiner aantal grote centra. Daardoor zullen meer specialisten samen zitten, die
ontlast zijn van leidinggevende en personeelstaken en beschikbaar zijn om
grondig te controleren.

Wanneer we deze plannen bestuderen valt op, dat ze handelen over verandering
van structuren en systemen en weinig tot niets zeggen over de andere organisa-
tievariabelen. Wanneer we ons afvragen wat er daarnaast nog moet veranderen,
'moet geleerd worden', om dit plan te realiseren dan is dit: meer en grondige
controle van ingewikkelde dossiers in ploegverband. Dit ploegverband omvat
medewerkers van Directe Belastingen en BTW dn meer en minder ervaren
taxateurs. De bedoeling is elkaar voortdurend op te leiden en de taken rationeel te
verdelen. Het is duidelijk dat om de beoogde veranderingen te realiseren er heel
wat zal moeten veranderen aan de 'mens'kant van de organisatie, aan de zoge-
naamde 'zachte' organisatievariabelen als: significante waarden, sleutelvaardig-
heden, stijl en staf. Het volstaat niet in een plan een strategie te ontwikkelen en
daarvan de structuur- en systeemkant uit te werken. Effectieve organisatieveran-
dering komt er slechts als de verschillende organisatiecomponenten in een
geYntegreerd traject bewerkt worden. Het gaat daarbij om professioneel werk wat
volgens Minzberg niet te sturen en te controleren is door eenvoudige coordinatie-
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mechanisme als controleren op output. Wat moet geleerd worden is alleszins
geen eenvoudig geheel van routine-activiteiten. Het ontwikkelingsproces van
deze samenwerking in ploegverband zal cruciaal zijn.
Dit ontwikkelingsproces kan niet alleen maar opgelegd worden. Het zal ge-
cocreerd moeten worden door de betrokkenen die daarbij daadwerkelijk moeten
betrokken worden.

5.4.2. STRATEGEN, IMPLEMENTEERDERS EN ONTVANGERS

Wanneer we vanuit de indeling van Kanter naar de herstructurering kijken dan
zijn de drie groepen: strategen, implementeerders en ontvangers duidelijk
aanwezig in het Ministerie van Financien.

De strategen zijn reeds lang met dit plan bezig. Voor sommigen onder hen is het
duidelijk dat dit een goed plan is. Zij gaan er vanuit dat de redenen voor het
afsplitsen van de controle en beheersfunctie en het samengaan van de twee
soorten belastingen door iedereen worden erkend en gevolgd. Er wordt ook
nergens enig gewag gemaakt van enig ander, niet weerhouden alternatief ter
verbetering. De strategen hebben   hun  plan in februari 1994 voorgelegd  aan  de
politieke top en hebben er groen licht voor gekregen.
Toch bestond er tussen die beslisnemers onvoldoende eensgezindheid  over het
doel en de visie. Getuige daarvan de latere reactie van de top van de BTW. Er
was overleg over de herstructurering tussen de top van de BTW en de Directe
Belastingen vanaf 1989. Eerst  werd een beperkt samenwerkingsplan uitgewerkt,
dat gaandeweg uitgebreid werd (bijv. eerst plande men gescheiden beheerscentra
DB  en  BTW  en  bij het bespreken  voor  en  met de minister in voorjaar   1994
werden die samen gepland).
Toch kan men achteraf concluderen dat er gebrek was aan doorleefde, gedragen
consensus rond het plan. Getuige daarvan de reactie van de BTW-top in
augustus-september 1996 die zich met een schrijven tot de minister wendde en
waarna het plan drastisch aangepast werd (zie bijlage - historiek van de verande-
ring). Dit illustreert heel sterk de vaststelling in het deel over bureaucratie dat een
bureaucratie niet gericht op het oplossen van conflicten, wel op verder werken
ondanks conflicten. Conflicten worden door geschoven naar een hoger niveau (in
dit geval de minister) dat als taak heeft daarin te beslissen.

Vanaf april-mei   1994  zijn er taakgroepen opgericht, dus implementeerders,  om
de plannen op de verschillen de terreinen uit te werken (zie deel 4, H 1.1.). Zoals
Kanter stelt krijgen ze van hun superieuren een plan, waarbij ze kunnen geloven
in de waarde van het plan of het uitvoeren omdat het moet van de baas. Daarbij
worden ze gecontroleerd en beloond ofwel gestraft afhankelijk van de effecti-
viteit waarmee de verandering geYmplementeerd wordt (Kanter, 1994, 422). Deze
implementeerders geloven heel duidelijk in een ontwerpbenadering. Het zijn
technici en als ze al aan raadpleging van de basis denken dan is dat om de
kwaliteit van het ontwerp te verhogen. Ze weten immers van zichzelf dat ze niet



296

over alle praktijkgegevens beschikken. Qua veranderingsstrategieen denken ze
alleen aan voldoende informatieverstrekking zodat de ontvangers liet plan goed
begrijpen.
Deze implementeerders stonden voor de bijkomende moeilijkheid dat zij voor heteerst samen in een gemengde groep ambtenaren: BTW - Directe Belastingen dezeplannen moesten uitwerken terwijl ze noch elkaar. noch elkaars werkwijzen
kenden. Ook de samenwerkingsbereidheid was niet bij iedereen echt groot. Som-migen waren echt verplicht tot deelname en er overheerste eerder het gevoel: we
moeten die van de andere partij die denken dat zij veel en moeilijk werk hebben
en denken dat wij overdrijven over de zwaarte van ons werk, bewijzen dat nietwaar is. We zien hier een illustratie van de redenen die Kilmann vernoemt om
eerst het cultuurtraject te doorlopen. Hierin worden de eigen ongeschreven,
onuitgesproken normen onderzocht en probeert men een meer open nieuwe
cultuur te vormen. Zeker in een bureaucratische cultuur zijn er heel wat onuitge-
sproken normen aanwezig die open informatie-uitwisseling en double-looplearning (cf. Argyris) belemmeren. Dit is des te meer waar omdat men hier
mensen in team wil laten werken die vooral loyaal willen zijn t. o. v. hun eigen
achterban. Daarenboven zijn veel van deze werkgroepleden medewerkers uit de
voorbereidende staf, die regels en procedures ontwerpen op specialistische
(verkokerde) diensten van de beide hoofdbesturen en waarvan sommigen vrij
weinig zicht hebben op 'het geheel' van de werkzaamheden van een kantoor.
Wanneer de groep inlichtingen of medewerking nodig heeft van andere diensten
moet men ook soms lang wachten.
De implementeerders voelen zich onzeker over de goede afloop. Immers door de
tegenreactie van de BTW-top ( een "coup" genoemd door sommigen) moet er een
heel ander plan worden uitgewerkt en is veel werk voor niets gebeurd. Ook de
onduidelijkheid of de eenvormige procedure tijdig goedgekeurd zal zijn is een
heel lang een moeilijke factor. In het voorjaar 1996 wordt beslist de goedkeuring
van de eenvormige procedure niet langer als onontbeerlijke voorwaarde voor de
start van de herstructurering te zien.

De ambtenaren van Financien, de grote groep ontvangers wijten in ons onder-
zoek (zie deel 2) het minder goed functioneren van de belastingsadministratie aan
andere factoren dan aan de structuur. Zij stellen andere verbeteringsvoorstellen
prioritair: informatiseren en automatiseren, betere kantoorinrichting, betere
centrale en plaatselijke leiding. Volgens hen is deze grootse structuurwijzigingdie voor henzelf veel onzekerheid en weerstand oproept niet hun prioritaire
verbeteringsaanpak. Ze verwijzen naar niet succesvolle pogingen in die richting
namelijk de gemeenschappelijke controles door BTW en DB en het samenwerken
binnen de Bijzondere belastingsinspectie (BBI). Beide vormen van samenwerkingtussen beide administraties zijn nooit echt goed van de grond gekomen volgens
hen en dus zou men daar beter aan schaven vooraleer men dit veralgemeent.Hun prioritaire voorstellen (zie decl 2, hoofdstuk 3): informatiseren en automati-
seren, betere kantoorinrichting, betere centrale en plaatselijke leiding zijn echthulpmiddelen om het werk beter te doen. Dit vertoont overeenkomst met wat
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Beer, Eisenstat en Spector 'task-alignment' noemen, het op 66n lijn brengen van
taakomschrijvingen, verantwoordelijkheden en relaties van medewerkers,
waardoor de energie op het werk zelf gericht wordt, hetgeen volgens hen het uit-
gangspunt is van een geslaagd veranderingsproject. Als ontvangers voelen dat
door de veranderingsinitiatieven het werk beter of vlotter gaat zullen ze daarach-
ter gaan staan en meer betrokken worden. Als ze dan ook nog de nodige oplei-
ding krijgen, die hun competentie verhoogt en die maakt dat het werk beter gaat,
dan ontstaan de drie noodzakelijke factoren voor verandering volgens Beer,
Eisenstat en Spector namelijk coordinatie, competentie en commitment.
De ontvangers vragen eigenlijk overtuigd te worden dat dit herstructureringsplan
echt een verbetering gaat meebrengen. Wanneer het veranderingsproces voorbe-
reid wordt door de strategen en de implementeerders, moeten de ontvangers in de
gelegenheid gesteld worden het diagnose- en beslissingsproces verkort te doorlo-
pen zodat zij zich ook mede-eigenaar gaan voelen. Nu hebben ze het gevoel dat
ze daarboven allerlei wereldvreemde plannen aan het bedenken zijn, die "zij "
straks gaan opgelegd krijgen. Ze hebben immers de ervaring dat er soms, volgens
hen onrealiseerbare dingen gevraagd worden, die dan later aangepast worden
maar die ondertussen henzelf en soms de burger veel last bezorgd hebben. Ze
vragen dan  ook om meer betrokken te worden zodat ze zeker zijn dat er uitvoer-
bare plannen gesmeed worden. Bij de basis leeft heel sterk het gevoel dat de top
van de organisatie zich expert voelt en ook vanuit die vooronderstelling de
organisatieverandering gestalte geeft. Naarmate de tijd verstrijkt en 1 juli 1996
dichter bij komt en de uitvoerders nog geen concrete plannen vernemen, neemt
hun ongeloof toe, zeker nadat de plannen nu reeds 2 maal of uitgesteld, of
drastisch ingekrompen zijn. Ze voelen zich onvoldoende geYnformeerd en
betrokken. In juni 1996 wordt beslist de uitvoering van de herstructurering van de
fiscale administraties te onderbreken en absolute voorrang te verlenen aan de
algemene loopbaan- en weddeherziening (ALW) voor de ambtenaren van de
niveaus 1 en 2+. De uitvoering van de herstructurering zal hernomen worden
zodra de administraties en de ambtenaren een klaar zicht hebben in de organieke
en financiele reglementering. Door deze opeenvolgende ervaringen van uitstel
neemt het gevoel van niet-betrokkenheid en niet-begrijpen van wat er zich
allemaal boven hun hoofden afspeelt enkel toe. De communicatie tussen de
strategen, de implementeerders en de uitvoerders is op zijn minst niet optimaal te
noemen.

Vanuit ons onderzoek ervaren wij vooral de loyaliteit van de meeste ambtenaren
die gevoelig zijn voor de maatschappelijke functie van de overheidsdienst en
duidelijk willen meewerken aan de missie van hun organisatie: de zo correct
mogelijke belastingheffing en -inning. Ze beleven daarbij hun organisatie eerder

als een obstakel dan als steun. Vanuit de studie over bureaucratie (zie deel 3,
hoofdstuk 2) leren we dat deze organisatievorm heel wat nadelen meebrengt en
niet direct voor drastische verandering vatbaar is. Integendeel een bureaucratie zit
gevangen in single-loop learning door haar structuur zelf. Verandering in een



298

bureaucratie gebeurt bijna uitsluitend door het pijnlijk proces van herstructurering.Ze moet om effectief te zijn, begeleid worden door een omvattend opleidingspro-ces waarin de nieuwe waarden en vaardigheden besproken, geoefend en gernte-
greerd kunnnen worden.

Vertrekkend van ons uitgangspunt: mensen maken samen een organisatie als een
gedeelde betekenis, kan nagegaan worden hoe de herstructurering verder voorbe-
reid kan worden om maximale kansen op succes te hebben. Er moet immers nog
veel uitgewerkt worden, best in meer-partijen overleg met de verschillende
groepen betrokkenen en werkend aan de verschillende organisatievariabelen, duszowel aan de structuur en systemen als aan de strategie, de significante waarden,
de staf, de sleutelvaardigheden en de stijl. We kijken daarom in het volgend deelnaar de herstructurering vanuit de verschillende beelden van betrokkenen.

5.4.3. ORGANISATIEVERANDER1NG ALS 'MANAGEMENT OF MEA-
NING', ALS SAMEN BETEKENISSEN OPBOUWEN

Wij hechten veel belang aan het zingevingsproces in onderhandeling tussen de
actoren. We proberen de 5 stappen die Bouwen (1990 & 1994) onderscheidt bijhet begeleiden van een organisatieverandering toe te passen op de herstructure-
ringsaanpak in het Ministerie van Financien. Dit is een voorbereiding en voorstel
tot werken, dat voorgesteld zal worden aan de top van Financien als concreet
hulpmiddel voor begeleiding van het veranderingsproces. Het is duidelijk de
bedoeling deze verschillende stappen samen met de verschillende belangrijkeactoren te doorlopen. Het is immers door samen dit proces te doorlopen dat er
gedeelde betekenis ontstaat. Het als individuele onderzoeker doorlopen van dezeverschillende stadia heeft dus slechts zin om de top van Financien een beeld te
geven van deze werkwijze zodat ze gernformeerd over werkwijze en mogelijke
uitkomst, tot groen of rood licht voor deze werkwijze kunnen beslissen. De
invulling van die verschillende stappen gebeurt vanuit 66n standpunt, op basis
van de huidige ervaring en verwachtingen van de onderzoeker. Het volgende zaldus per definitie slechts een zeer gekleurd beeld geven van de verschillende
standpunten. Wat volgt zijn dus de percepties van de onderzoeker van de beelden
van de betrokkenen in juni 1996. Deze percepties zijn in de loop van het onder-
zoek ontstaan op basis van formele dn informele bevraging, met en zonder de
bedoeling deze vraag te beantwoorden.

De eerste drie stappen bestaan uit: (1)het identificeren en beschrijven van de
interpretatieve repertoria bij alle actoren, (2) de variabiliteit van de beteke-
nisconstellatie tussen de hoofdactoren in kaart brengen en (3) de relaties
tussen de belangrijkste partijen erkennen en verhelderen.
De betrokkenen bij het herstructureringsplan zijn zo groot in aantal en komen uit
zoveel verschillende organisatiedelen en -niveau's dat hier slechts heel ruw
enkele hoofdgroepen besproken worden nl. de Administrateur-generaal, hoofdbe-
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stuursleden, gewestelijke inspecties en directies en hoofdcontroleurs. Voor een
chronologisch overzicht van de gebeurtenissen verwijzen we naar bijlage x.

5.4.3.1.TOP

De Administrateur-generaal wordt gezien en ziet zichzelf duidelijk als de
voortrekker van de herstructurering. Als voormalig Directeur-generaal van de
Directe Belastingen en lid van meerdere werkgroepen ter voorbereiding van de
herstructurering ervaart hij zichzelf duidelijk als mede-ontwerper van dit plan.
Hij ziet de herstructurering inhoudelijk als het middel om de belastingadministra-
tie te verbeteren, om een betere fraude-bestrijding, een snellere inning en een
betere dienstverlening aan de burger te bewerken. Hij benadrukt de grotere
carri&remogelijkheden voor niveau  1 -ambtenaren, de betere werkingsmogelijkhe-
den door de betere informatie-ondersteuning en juridische specialisten in de
grotere structuur, de mogelijkheden tot samenwerking tussen BTW en Directe
Belastingen, de mogelijkheden tot concentratie op 66n soort werk: op de com-
plexere controledossiers in controlecentra en op het beheerswerk in de beheer-
centra. Qua belangen ziet hij vooral de grotere carritremogelijkheden voor de
niveau 1 ambtenaren en de moeizame onderhandelingen met de vakbonden. Zijn
beeld is, dat de vakbonden eisen stellen die bijna niet realiseerbaar zijn, zodat
men zich kan afvragen of ze de herstructurering weI echt wensen. Zijn beeld is
dat de vakbonden niet echt gernteresseerd zijn in de grotere mogelijkheden van de
herstructurering maar vooral bekommerd zijn om werkomstandigheden en
middelen, om allerlei verworvenheden en rechten van de medewerkers, zoals
dichtbij huis werken, bijscholingspremies, enz. wat ook hun rol is, volgens hem.
Qua relaties is zijn perceptie dat de verschillende partijen inspraakmogelijkheden
gekregen hebben en dat ze daar misschien te weinig gebruik van gemaakt hebben.
Zijn visie is ook dat als ze geen gebruik gemaakt hebben van inspraakrnogelijkhe-
den om gelijk welke reden, bijvoorbeeld omdat ze zogezegd niet durfden tegen-
spreken, of omdat ze geen andere ideeen hadden behalve het niet raken aan de
huidige toestand, of omdat ze wei tegengesproken hebben, maar niet op de juiste
plaats namelijk tegen de ontwerpers van het project, dat ze dan onbekwaam zijn
om die hoge posten te bemannen.

5A.3.2. HOOFDBESTUUR

Bij hoofdbestuursleden die in verschillende commissies zetelen, leven volgende
betekenissen over de herstructurering. Hier volgen er enkele: de herstructurering
is vooral nodig omdat ze nu al meerdere jaren in de lucht hangt en niemand nog
iets onderneemt om iets te verbeteren; het is hoognodig dat er wat verandert,
want zoals het nu gaat, mag en kan het niet verder gaan; dit is het plan van een
kleine groep die dat kost wat kost wil doordrukken; via dit plan kan de mentaliteit
veranderen; het is niet omdat we in een andere structuur met dezelfde mensen en
mentaliteit en middelen gaan werken dat het beter zal gaan; we zouden beter al
die inspanningen en energie die we steken in gesprekken met vakbonden, voorbe-
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reidingscommissies enz. steken in het daadwerkelijk ondersteunen van de
buitendiensten zodat die beter kunnen werken; het gaat nog 20 jaar duren eer de
Directe Belastingen en de BTW goed gaan samenwerken nl. tot alle huidigemensen eruit gegroeid zijn en vervangen door mensen die niks ander kennen dan
de nieuwe structuur; die van de andere administratie (BTW voor Directe Belast-
ingen en omgekeerd) gaan nog aardig opkijken als ze zien hoe ingewikkeld en
hoe drukkend ons werk is, die denken dat zij alleen het moeilijk hebben.

Inhoudelijk worden vooral de verschillen in basiskenmerken, werkwijzen,procedures en termijnen enz. benadrukt tussen de 2 soorten belastingen. Ook
worden al de terreinen vemoemd waarop nog beslissingen moeten genomen
worden vooraleer men kan starten met werken zowel in hoofdbestuur als in
buitendiensten.

Relationeel wordt vooral de verschillende cultuur van de 2 belastingadministra-ties benadrukt: de Directe Belastingen als oudere, meer hierarchische, meerformele cultuur tegenover de jongere, meer betrokken, meer informele sfeer bij
de BTW.

Qua belangen leek het interklassement' tussen de beide administraties teveel
moeilijkheden op te roepen en is het in de latere plannen vervallen. Verder heeft
iedereen een heleboel vragen over waar ga ik terecht komen, met wie ga ik
moeten samenwerken, hoe autonoom ga ik kunnen functioneren, ga ik vooruit of
achteruit gaan op wat  'voor mij' belangrijke criteria van arbeidssatisfactie zijn?

5.4.3.3. GEWESTELIJKE DIRECTIES EN INSPECTIES

Gewestelijke directies zijn vooral bekommerd om hun positie. Leiding geven aanzo'n controle centrum lijkt een zwaardere job dan hun huidige. Zich niet kandi-
daat stellen lijkt op afhaken en velen zijn dan ook ijverig op zoek naar eventuele
andere uitwegen bijvoorbeeld in de nog op te richten invorderingsadministratie.
Inhoudelijk zijn ze bekommerd of ze belastingtechnisch nog wei voldoende op de
hoogte zijn en of ze de snelle veranderingen en vooral de grote lijnen van deandere belastingssoort wel snel genoeg gaan kunnen leren. Sommigen zien denieuwe taak echt als een uitdaging. Relationeel en structureel vragen ze zich af,
of hun hogere status en positie wei genoeg gewaarborgd gaan blijven en of ze diegaan kunnen handhaven t.0.V. de jongeren die veel sneller kunnen leren en beter
met de moderne informatica overweg kunnen.

9      De bedoeling van het interklassement was om de personeelsleden van de Directe
Belastingen en de BTW, die zouden gerntegreerd worden in 66n administratie, ookin Edn klassement te rangschikken, met het oog op bevordering.
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5.4.34. HOOFDCONTROLEURS

Sommige hoofdcontroleurs zien in de herstructurering een kans om zich te
bewijzen en sneller hogerop te geraken. Anderen zien zich gedegradeerd van
leidinggevende naar ondergeschikte.
Inhoudelijk vinden sommigen het zeer uitdagend samen te werken met meerdere
specialisten in controlecentra met meer typisch controle-technisch en minder
leidiggevend en routinewerk. Relationeel zien ze doorgaans minder problemen in
de samenwerking met de andere administratie alhoewel ze de inhoudelijke
verschillen in het controleren van de verschillende belastingsoorten wel bena-
drukken en twijfels hebben over de zogenaamde tijdwinst van het samen ter
plekke gaan.

5.4.3.5. ALLE MEDEWERKERS

Voor iedereen is de grootste bekommernis de onzekerheid: waar zal 'ik' terecht-
komen en vooral 'met wie' zal ik moeten samenwerken 'in welke kader'.
Algemeen heerst het gevoel dat aan de huidige situatie veel tekorten kleven, maar
dat men ze kent. Over de toekomst heerst de onzekerheid: wat hangt er nu boven
ons hoofd? Wat gaan ze allemaal met ons aanvangen? Gaan de veranderingen
verbeteringen zijn? Op welke vtakken wel en op welke vlakken niet?

5 A.3.6. CONCLUSIE

Al deze partijen zullen moeten samenwerken bij het opstarten en het op gang
trekken van de vernieuwing. Op dit moment zijn ze weinig bekend met elkaars
betekenissen over de nakende herstructurering. Iedere partij leeft duidelijk met
zijn eigen beeld van de werkelijkheid, dat hij ziet als dd werkelijkheid. Ze hebben
in hun verschillende lagen, ook vrij weinig contact met elkaar gehad.  In dit
contact hebben ze zeker niet hun onderlinge beelden en relaties ter sprake
gebracht.
Mijn beeld is dat er slechts vage vermoedens leven over de beelden van de andere
partijen.  Ook  de  idee  dat dit allemaal beelden  zijn van dezelfde realiteit leeft
weinig. Wanneer de anderen andere beelden hebben, ziet men dit als foute
beelden die ingegeven zijn door verwerpelijke eigenbelangen van de andere
partijen.
Wanneer deze verschillende partijen samen tot actie moeten komen in de nieuwe
structuur met als bedoeling gezamelijk beter werk af te leveren dan voordien, dan
zal aan de interne dialoog zeer veel aandacht moeten geschonken worden.
Betrokkenheid van medewerkers is slechts te verkrijgen als effect, als resultaat
van hen te betrekken, als resultaat van tweezijdige dialoog en daar moet plaats en
aandacht voor gemaakt worden.
Anderzijds heerst in beide belastingadministraties de cultuur van: bevel is bevel
en als ze vanuit het hoofdbestuur decreteren dat het zo moet dan zullen wij dat
allemaal zo doen, uitvoerbaar of niet. Deel van de cultuur is dan ook dat de
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uitvoerders (streetlevel bureacraten cf. Lipsky) er een mouw zullen aan passenzodat het doenbaar zal worden, zonder te rapporteren over de gemaakte aanpas-
singen aan de top. Daarmee werken verschillende partijen mee aan de alsof-
werkelijkheid die met deze machtsstrategie gepaard gaat.
Wanneer men van deze nieuwe structuren verwacht dat ze echt meer en beter
werk gaan afleveren dan moeten de mensen in die nieuwe structuren het meer en
beter werk atleveren als hun belangrijke taak gaan zien en daar ook van binnen
uit, en gesteund door ondersteunende systemen, significante waarden, stijl,
sleutelvaardigheden en strategie gaan naar streven. Dit leerproces ligt niet voorde hand en zal ondersteund worden door opname van een gemeenschappelijk
script en een gezamelijk proces van betekenisopbouw in die richting, waardoor
gemeenschappelijk eigenaarschap kan ontstaan. Effectieve organisatieverandering
vergt meer dat het uitvaardigen van een goed plan en het daarna opleggen aan de
uitvoerders.
Gezien het veranderingsproces in Financien 19.00() medewerkers betreft, is het
een enorme uitdaging de communicatie en het samen doormaken van processen te
managen. Search conferences (cfr Weisbord. 1987) kunnen hierbij misschien een
hulpmiddel zijn. in de mate dat daardoor een grote groep mensen op hetzelfde
ogenblik hetzelfde proces doorlopen zodat het resultaat een gedeelde betekenis
wordt voor die grote groep.

5.4. CONCLUSIE

Voor de praktische gevolgtrekkingen en adviezen, op basis van al deze verander-
kundige inzichten en op maat gesneden voor het Ministerie van Financien,
verwijzen we enerzijds naar deel 2, hoofdstuk 5.3 en anderzijds naar het volgend
deel, hoofdstuk 2.1.



DEEL IV: SLOTPERSPECTIEVEN

We starten in het eerste hoofdstuk met het vervolg van de acties en adviezen,
namelijk deze die samen met de ambtenaren ontwikkeld werden tussen maart
1994 en heden. We rapporteren in hoofdstuk 2 de inhoudelijke conclusies die we
in de loop van het onderzoek samen met de ambtenaren gegenereerd hebben. in
de taal van onze client: het Ministerie van Financien. Vervolgens blikken we in
hoofdstuk 3 terug op het procesverloop van ons onderzoek. We verduidelijken
onze sociaal-constructionistische opvatting over organisatie waardoor we kiezen
voor actie-onderzoek. We geven weer wat we in de opeenvolgende stappen van
het onderzoek gedaan hebben in samenspraak met de stuurgroep, welk de
omslagpunten zijn geweest in de gedeelde betekenisgeving en welk de procesken-
merken zijn die dat bevorderden. We eindigen met de epiloog.

Hoofdstuk 1. Vervolgadviezen en -acties

De methodologie van actie-onderzoek houdt opeenvolgende cycli in van data-
verzameling, feedback naar de clientgroep, data-bespreking en werken met de
clientgroep, actieplanning, actie en evaluatie o.a. door dataverzameling. Actie- en
adviesontwikkeling gebeurt dus samen met de clientgroep in de opeenvolgende
cycli in de loop van het onderzoek.
Het beschrijven van het vervolg van tussentijdse acties en adviezen aan het einde
van dit onderzoek lijkt een kunstmatige afsluitende stap. Actie- en adviesontwik-
keling gebeurde heel de tijd, samen met ambtenaren en tegelijk met de theoriestu-
die voor deel 3. Beide activiteiten bevruclitten elkaar. De verslaggeving van de
acties en adviezen gebeurt op twee momenten. Een eerste reeks tussentijdse
acties en adviezen, die we voorstelden bij de afsluiting van het DWTC- rapport in
maart 1994, behandelen we in decl 2, hoofdstuk 5. Een tweede reeks
vervolgadviezen en -acties die ontwikkeld werden samen met ambtenaren tussen
maart 1994 en heden behandelen we nu. We eerbiedigen op die manier zoveel
mogelijk het organisch verloop van dit actie-onderzoek en proberen ordelijk te
rapporteren.

We beschrijven hier een 4-tai tussentijdse vervolgacties en -adviesmomenten nl..
( 1) de adviesbesprekingen in de taakgroepen (niei-september 1994); (2) het
uitwerken van een managementvormingsp,-og, amma (juni 1994) en het uitvoeren
ervan:   (3)   studie  van  de  Administratie  van  de  BTW:   (4)  de  bespieking  van  de
vademecums voor de werking van de beheer- en controlecentra en het functie-
profiel van de leidinggevende voor de beheer- en controlecent, a.
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1.1. ADVIESBESPREKINGEN IN DE TAAKGR()EPEN

In de interne synthesenota' die voorbereid werd om de ministeriele goedkeuringte verkrijgen voor het herstructureringsplan tot omvorming van de Administraties
der Directe Belastingen en van de BTW in de Administratie van de Inkomens- en
ondernememingsfiscaliteit (AIOF) wordt de oprichting van taakgroepen voorge-steld. Ze worden geleid door een ambtenaar van het Algemeen Secretariaat en
bestaan uit vertegenwoordigers van beide betrokken Administraties.

In het herstructureringsplan, dat door de minister goedgekeurd wordt in februari -
maart 1994 wordt de oprichting van een aantal taakgroepen voorgesteld. Zij
moeten elk op hun specifiek terrein. de problemen analyseren en de nodige
voorstellen formuleren om het herstructureringsplan te realiseren.

Bij het bespreken van de adviezen bij de Secretaris-Generaal op 25 maart 1994
(zie deel 2, hoofdstuk 5) stelt deze voor die adviezen ook te bespreken met devoorzitters van de taakgroepen en daarna in de verschillende taakgroepen zelf.

1.1.1. VIJF TAAKGROEPEN

Er worden vijf taakgroepen opgericht met elk een specifieke opdracht waarbij
voor sommige een opsplitsing voorzien wordt in twee subgroepen naargelang de
deeltaak. De vijf taakgroepen zijn de volgende: personeel, huisvesting, informati-
ca, administratieve organisatie en procedure.

1.1.1.1. DE TAAKGROEP PERSONEEL

is verantwoordelijk voor de omdeling. de toewijzing van de personeelsbezetting
over beheer- en controlecentra volgens de administratie van herkomst en de
vereiste graad van polyvalentie. Ook moeten zij de regels opstellen voor de
incompetitiestelling, het interklassement en de selectie van leidinggevende
ambtenaren. De taakgroep personeel kan eventueel opgesplitst worden in 2
subgroepen: 6dn voor de aanpassing van de reglementering en ddn voor de aan-
passing van de profielen, loopbaanexamens en vormingsprogramma's.

1.1.1.2. DE TAAKGROEP HUISVESTING

is verantwoordelijk voor de voorbereiding, coordinatie en uitwerking van de in-planting, inrichting en uitrusting van de toegewezen gebouwen, eventuele nieuwe
inhuringen, de planning en de uitwerking van de verhuisschema's en de verhuis.

1 Ministerie van Financien, DG940218. Doc, 18/2/94: Voorstellen voor de integratievan de taxatiediensten van de Directe Belastingen en de BTW en de herstructure-
ring van de Algemene Diensten van de Belastingen, intern document.
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1.1.1.3. DE TAAKGROEP INFORMATICA

is Op korte termijn verantwoordelijk voor een infrastructuurstudie met het oog op
de aanpassing van de bekabeling en protocols. Op lange termijn verwacht men
aanbevelingen voor een vernieuwde informatica-architectuur en organisatie.

1.1.1.4. DE TAAKGROEP ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

is verantwoordelijk voor de uitbouw van een passend systeem voor de selectie en
de opvolging van de grondig te onderzoeken dossiers. naast de ganse administra-
tieve organisatie: formulieren, werkmethodes en wisselwerking tussen beheer- en
controlecentra.

1.1.1.5. DE TAAKGROEP PROCEDURE

heeft als opdracht het in praktijk omzetten van de nieuwe fiscale procedure door
o.a. de opstelling van commentaar, aanpassing van drukwerken, opleiding en
informatie naar het publiek toe. Deze taakgroep kan opgesplitst worden in 2
subgroepen; 66n voor de procedure inzake taxatie en geschillen en 66n voor de
procedure inzake de invordering en vervolgingen.

1.1.2. WERKING VAN DE TAAKGROEPEN

Deze taakgroepen bestaan hoofdzakelijk uit personen van het hoofdbestuur van
beide administraties, die voor het eerst dienen samen te werken met elkaar. Ze
kennen elkaars doelen en werkwijze op de betrokken gebieden niet. Het
kennismakings- en aftastingsproces vraagt dan ook heel wat energie.

Deze taakgroepen starten in april-mei 1994. Hun voorzitters brengen een eerste
maal verslag uit aan de Secretaris-Generaal en de Directeuren-Generaal van de
Directe Belastingen  en  BTW  op   1  juli   1994.  Op deze vergadering worden  ook
onze onderzoeksadviezen besproken die gericht zijn op kwaliteitsverhoging. Er
wordt besloten in de verschillende taakgroepen die onderzoeksadviezen te be-
spreken die voor die groep belangrijk zijn. Daartoe stel ik per taakgroep een
aangepaste tekst op met telkens de voor die taakgroep relevante resultaten van het
onderzoek. Deze verschillende op maat gesneden adviezen worden hier niet



306

weergegeven: Het zijn immers telkens andere delen van de onderzoeksresultaten
en -adviezen, telkens toegespitst op het specifieke werkterrein van elke taak-
groep. De basis ervoor, de volledige en systematische weergegeven adviezen,
vindt u in deel 2, hoofdstukken 3,4 en 5 en vooral in 5.3. "Adviesverstrekking en
-bespreking in de stuurgroep en aan de Secretaris-Generaal". De besprekingen inde taakgroepen hebben plaats tussen  mei en september  1994.

1.1.3. BESPREKINGEN IN DE TAAKGROEPEN

In de besprekingen wordt veel aandacht besteed aan de procesmatige adviezen.
Deze voornamelijk, technische experts beseffen maar al te goed dat hetgeen zij
aan het bedenken zijn op veel weerstand van de basis zou kunnen stuiten en dat
de effectiviteit van de herstructurering in grote mate van de aanpak ervan zou
kunnen afhangen.  In deze taakgroepen heerst een groot scepticisme t.o.v. hetstartmoment van de herstructurering op 1 juli 1995. Ze hebben de opdrachtsnel voort te werken en tegelijk geloven ze er niet in. Deze dualiteit komt heel
duidelijk tot uiting in elke bespreking en weegt crop. (Achteraf blijkt de hers-
tructurering inderdaad uitgesteld geworden te zijn.)
Samen wordt nagegaan hoe de aanvaardbaarheid van hun voorstellen in de
organisatie verhoogd kan worden. De noodzaak van een goed communicatie-
beleid wordt besproken. Er wordt nagegaan welke rol zij als taakgroep in datcommunicatiebeleid kunnen spelen, hoe zij verantwoordelijken in de organisa-tie kunnen betrekken en informeren, welke elementen kunnen open gelaten
worden voor plaatselijke invulling en wat zeker vooraf moet vastgelegd wor-
den. Er wordt nagegaan hoe de noodzaak tot veranderen kan ingezien en
aanvaard worden. welke feiten en cijfers en besprekingsthema's daarvoor
dienstig kunnen zijn. De gegevens vanuit de benchmarking in de Nederlandse
belastingdienst en banken en verzekeringen worden met grote interesse be-
vraagd.

2     1.    Martens. H. (1994c). Een selectie van de resultaten van het LUC-RUCA-
onderzoek: "Optimalisatie van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie in de
Administratie der Directe Belastingen" voor de Nationale School voor Fisca-
liteit : 6-5-94. Interne paper.

2.    Martens, H. (1994d). Kwaliteit in de sector taxatie - LUC-RUCA-onder-
zoek - juni 94. Interne paper.

3.    Martens, H. (1994e). Een selectie van de resultaten van het LUC-RUCA-
onderzoek voor het algemeen secretariaat: Dienst Planning en Organsatie:
31-8-94. Interne paper.

4.    Martens. H. (19940. Een selectie van de resultaten van het LUC-RUCA-
onderzoek voor de taakgroep voor de taakgroep inforrnatica: 9-9-94. Interne
paper.

5.    Martens, H. (1994g). Een selectie van de resultaten van het LUC-RUCA-
onderzoek voor de taakgroep huisvesting of gebouwen en infrastructuur:
12-9-94. Interne paper.
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Ook de praktische consequenties van de theorieen van Mintzberg en het 7S-
kader voor de organisatie van de controle- en beheercentra worden besproken.

Al deze voorlopige adviezen zijn na verdere besprekingen in de verschillende
taakgroepen en door literatuurstudie (zie deel 3) nog verder uitgewerkt en zijn in
het volgend hoofdstuk opgenomen.

1.2. UITWERKEN EN GEVEN VAN EEN MANAGEMENT-
VORMINGSPROGRAMMA

Bij meerdere besprekingen in de stuurgroep o.a. van de interviewresultaten uit de
verkenningsfase, van het pilootproject te Oostende, de benchmarking en van de
tussentijdse adviezen werd het belang van de rol van de leidinggevende bena-
drukt voor de effectieve en efficiente werking van de dienst. Ook bij de bestude-
ring van resultaten van vroegere onderzoeken in Financien bij de aanvang van
onze studie, de audits in BTW en Directe Belastingen en de literatuur wordt
benadrukt dat de plaatselijke leidinggevende dd manager is voor de medewerkers.
Deze eerstelijns-leidinggevende moet gesteund en begeleid worden in zijn lei-
dinggevende rol door zijn chefs: de gewestelijke directeurs en inspecteurs. Uit de
audits blijkt o.a. dit een van de zwakke schakels te zijn in het management van
het Ministerie van Financien. De noodzaak een managementvormingsprogramma
te ontwikkelen dat werketijk op maat gesneden is voor het Ministerie van Finan-
cien is dan ook een duidelijk gedeelde betekenis in de stuurgroep en uitgangspunt
van deze actie.

Aanvankelijk samen met de taakgroep personeel en opleiding, later in samen-
werking met de Nationale School voor Fiscaliteit (N.S.F.), werken wij mee aan
een vormingsprogramma voor leidinggevende ambtenaren in controle - en
beheercentra. Er ontstaat vrij vlug consensus over de inhoud en de aanpak van
het vormingsprogramma dat daarna verder uitgewerkt wordt door ons.

Meer onenigheid is er en blijft er bestaan over de wijze waarop gaat vastgesteld
worden of de vorming met vrucht doorlopen is. Immers in het goedgekeurd her-
structureringsplan3 wordt op p.23 het volgende gesteld: "Het welslagen van de
herstructurering zal in grote mate bepaald worden door de bekwaamheid van de
leidinggevende ambtenaren. Deze moeten dan ook op een zeer oordeelkundige
manier als volgt worden geselecteerd: door het College van Administra

        Ministerie van Financian, 00940218. Doc, 18/2/94: Voorstellen voor de integratie
van de taxatiediensten van de Directe Belastingen en de BTW en de herstructure-
ring van de Algemene Administratie van de Belastingen, Intern document.
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tiechefs(...); op grond van de verworven vaardigheden en al of niet beantwoorden
aan het vooropgesteld profiel: en na met vrucht te hebben deelgenomen aan de
vooigeschreven vormingsmodules inzake management en polyva\ende en eventu-
eel na door voornoemd College te zijn gehoord".
Deze bepalingen moeten door de Taakgroep Personeel uitgewerkt worden. Ui-
teindelijk wordt afgesproken een andere oplossing te kiezen voor de korte, lange
en middellange termijn. Op korte termijn zal per module een voorbereidende taak
gevraagd worden, die dan gebruikt wordt als basis in de vormingssessie. Het
maken van de voorbereidende taak en de actieve aanwezigheid zullen de criteria
zijn voor het 'met vrucht' deelnemen. Toch blijft dit eerder een compromis
tussen de opgelegde eis in het herstructureringsplan en het aanvoelen van de
deelnemers. Sommigen blijven het ongeoorloofd vinden te vragen dat oudere
leidinggevenden,  na  10 -  20 jaar leidinggeven,  nu nog moeten bewijzen dat ze dit
kunnen. Achteraf, in maart 1995, blijkt de verplichting met vrucht aan de vor-
ming deelgenomen te hebben geschrapt te zijn uit de plannen. Het voorstel voor
managementtraining wordt in zijn oorspronkelijke vorm opgenomen in bijlage 6.
Dit twistpunt, de verplichte deelname aan de vorming, met de impliciete beteke-
nis zich ook verplicht te voelen te kandideren voor de functie van leidinggevende
in een controle- of beheercentrum, wordt niet opgelost.
Daarom wordt een nota toegevoegd met de vraag: is het volgende bespreekbaar?
Op deze manier wordt dit twistpunt op de opeenvolgende vergaderagenda's
meegenomen.

Wij coordineren de inhoud en de uitvoering van het managementprogramma,
en begeleiden de vier andere trainers, in samenwerking met de leidinggevenden
van de Nationale School voor Fiscaliteit. De begeleiding bestaat hoofdzakelijk
in het verstrekken van de nodige achtergrondinformatie, het schetsen van de
sfeer en de noden van de leidinggevenden, het voorstellen van een aantal te
bespreken cases en de onderlinge afstemming tijdens het traject.

De vorming vindt plaats voor beide landsdelen en -talen van maart  1995 tot maart
1996 terwijl het oorspronkelijk voorzien was vanaf september 1994. We geven
zelf aan 66n derde van de Nederlandstalige groepen dit vormingsprogramma. Dit
op grote schaal aan heel het hoger en middenkader (vanaf rang 11  tot rang 14-15)
in groepen van max. 15 managementvorming geven is nieuw in het Ministerie
van Financien. Dit is volgens ons mede bernvloed door ons onderzoek en de
besprekingen in de stuurgroep maar ook door heel wat vroegere onderzoeken,
door de audits in BTW en Directe Belastingen en besprekingen in allerlei voorbe-
reidende groepen voor de herstructurering. Er is echter een groot verschil tussen
het weten, het kennen van de remedie en ze in actie omzetten. Bijdragen tot het
in actie omzetten van dit voorstel met een, samen met ambtenaren, op maat
ontworpen vormingsprogramma, lijkt ons een wezenlijke en concrete bijdrage in
dit actie-onderzoek. We hebben hier heel expliciet de moeilijkheden als trainer
ervaren die Swieringa en Wierdsma beschrijven bij de overtuigende, collectieve
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opleiding als hefboom voor organisatieverandering in een bureaucratie (zie deel
3. hoofdstuk 5.3).
Hier volgt  een meer gedetailleerde beschrijving van de sensibiliseringsseminarie-
dag management (in groepen van 30 deelnemers) en de managementopleiding
(vierdaagse seminaries vanaf maart 1995 in groepen van 15 deelnemers).

Verloop van het vormingsproces

Het sensibiliseringsseminarie heeft als doel een gedeelde betekenis te laten
groeien over de redenen en mogelijkheden voor organisatieverandering.
In besprekingen in kleine groepen en in plenum wordt over de verminderde
slagkracht van de fiscale administratie heel wat van gedachten gewisseld.  Er
worden feiten aangehaald die daarop wijzen. Er wordt geklaagd over de bijdrage
(de schuld?) van hogere leidinggevenden en van de politiek die tegenwerken dat
er effectief en efficient gewerkt wordt. Ik vraag realisaties en positieve voorbeel-
den te zoeken en te bespreken van de 3 onderdelen van het managementcredo.
Ook negatieve voorbeelden, het niet realiseren van het managementcredo, wor-
den gernventariseerd.
Vervolgens wordt gevraagd hun huidige dienst en de door lien gewenste dienst te
situeren t.a.v. gevalsbeschrijvingen (twee fictieve diensten MOBI en CEDE).  In
de 2 fictieve overheidsdiensten worden in meerdere gedragsvoorbeelden de 3
onderdelen van het managementcredo geconcretiseerd door telkens 2 uitersten.
Bijvoorbeeld: Problemen worden uitgepraat en opgelost versus problemen wor-
den eerder verborgen gehouden (korpsgeest en interne relaties). Bijvoorbeeld:
Prioriteit van snelle en flexibele dienstverlening versus orthodoxie belangrijker
dan snelheid of flexibiliteit van dienstverlening ( interne en externe klantgericht-
heid). Bijvoorbeeld: Resultaten worden regelmatig geevalueerd versus: over
goede of slechte resultaten wordt nauwelijks gepraat (doelstellingen en resulta-
ten).

In de bespreking komt duidelijk de gedeelde wens naar voor naar meer openheid,
meer communicatie, minder hierarchische relaties, meer nadruk op behalen van
resultaten dan op uitsluitend volgen van regels alhoewel die ook belangrijk ge-
vonden worden.

De vertaalslag naar het eigen leidinggevend gedrag, waarbinnen deze nieuwe
waarden vanaf morgen kunnen gerealiseerd worden, is het onderwerp van ge-
sprek. Enkelingen stellen duidelijk dat hun eigen gedrag als chef veel bepaalt.
De meerderheid wijst op beperkende omstandigheden.
De bedoeling van dit sensibiliseringsseminarie is de inhoud en werkwijze van de
managementseminaries voor te stellen zodat de medewerkers een ga'nformeerde
en valide keuze zouden kunnen maken omtrent verdere deelname. Daarom wor-
den de verschillende thema's aangesneden en wordt aangeduid hoe ermee verder
gewerkt zal worden. Deze thema's zullen dan verder uitgediept worden in de
vierdaagse.
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In de 4 modules over communicatie. teamwerk. motivatie en tijdsbeheer wordt
telkens gevraagd situaties te beschrijven waarin zijzelf betrokken zijn. Na de
verzameling van antwoorden en de duiding vanuit theorieen, wordt ook verwezen
naar gegevens uit de benchmarking en wordt concreet nagegaan o.a. hoe de
processen van doelbepaling in dialoog, tussentijdse feedback, het erkennen van
goede prestaties, de open communicatie tussen leidinggevenden en medewerker
concreet gestalte kunnen gegeven worden.  Aan de hand van enqu6tegegevens
(o.a. van een andere DWTC onderzoek over motivatie in het Ministerie van
Financien) wordt aangetoond met feiten en cijfers dat hun grootste bezwaar, het
gebrek aan directe geldelijke beloning voor betere presteerders, minder zwaar
weegt in de praktijk voor de motivatie van ambtenaren in Financien dan zij
dachten.

In dialoog en met inbreng van gegevens uit de benchmarking, feiten en cijfers
over communicatie, motivatie en teamwerk in hun eigen werkpiek, theorie en
zelfreflectie wordt tijdens die vormingsdagen een nieuw gedeeld beeld gecreeerd
over mogelijkheden die zijzelf als chef hebben om te werken aan de communica-
tie en motivatie van hun medewerkers. In rollenspelen en besprekingen over
coiicrete probleemsituaties komen verschillende mogelijke reactiewijzen van
chefs en medewerkers aan bod. Erg belangrijk daarbij blijkt de erkenning dat de
zorg voor de communicatie en motivatie van hun medewerkers, hun taak is. Dat
die deel uitmaakt van hun managementtaak als leidinggevende. Dat dit hetgeen is
wat de top bedoelt als zij zeggen: "managers gezocht'v en dat dit ook blijkens
hun eigen zelfreflecties, het eclite motiverende is, de steun van hun leidinggeven-
den. Deze managementstrainingen zijn echte onderhandelingen over gedeelde
betekenissen. Telkens opnieuw wordt de eigen impact als leidinggevende en de
grootte van de eigen ruimte binnen beperkende grenzen ter bespreking gesteld.
Bijvoorbeeld: het invullen van statistieken komt meermaals ter sprake, met daar-
bij hun eigen aandeel in het doorgeven van een vertekend beeld, reacties, mani-
pulaties en afdwingen van deze window-dressing door hun hogeren, ongewenste
gevolgen hiervan, enz.... Telkens opnieuw ontstaat het gedeeld beeld: wij hebben
meer ruimte tot verandering, tot actie en vooral tot eigen taakinvulling dan wij
gebruiken.  Als wij allemaal ervan uitgaan dat elk van ons niets kan veranderen
dan co-creeeren wii onze gezamelijke machteloosheid en is "dat" ook de realiteit.

1.3. BESTUDEREN VAN DE ADMINISTRATIE DER BTW

In besprekingen in de stuurgroep en met de managementtop direct na maart 1994,
wordt gesteld dat men het vanuit de Administratie der BTW nodig vindt, dat wij
als onderzoeker het specifieke van de Administratie der BTW meer zouden leren

4     zie interne brochure "Financien straks" gebruikt in de informatiecampagne, in de
rond van Belgie  in juni  1994,  in de provinciehoofdsteden, Brussel,  Min. van Finan-
cien. D/1994/1418/20, blz. 30.
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kennen. Ook de onderzoeker vindt dit en zo wordt in de stuurgroep een studie- en
onderzoeksplan opgesteld om zo effectief en efficient mogelijk het specifieke van
de Administratie der BTW te leren kennen.

Het plan omvat vooreerst een bezoek aan enkele BTW-kantoren, samen met de
taakgroep Organisatie. Daarbij lichten de inspecteur, de hoofdcontroleur en alle
medewerkers hun werk toe en demonstreren ze het gebruik van de nodige formu-
lieren. Immers, de leden van deze Taakgroep hebben dezelfde behoeften nl. snel
en goed het specifieke van de zuster-administratie leren kennen. Inzicht in elkaars
werk is immers nodig om samen de inteme organisatie van de gemeenschappelij-
ke controlecentra te kunnen ontwerpen.
Daarnaast worden een reeks interviews gepland en uitgevoerd met BTW-top-
ambtenaren en medewerkers van de interne auditcel. Ook worden een reeks
interne documenten bestudeerd, ook vertrouwelijke.
Ondertussen  is de managementvorming gestart. Per groep  van  1 2  A 15 ambte-
naren komen er steeds 6dn derde van de BTW- en twee derde van de Directe
Belastingen. De besprekingen tijdens de training, maar ook in lunch- en koffie-
pauzes dragen bij tot het inzicht in wat gelijk en verschillend is in beide admini-
straties. Dit is des te meer het geval omdat de deelnemers. met de herstructure-
ring voor ogen,  hier ook sterk op gericht zijn.
Heel wat duidelijke verschillen in werkzaamheden tussen de beide Administraties
doen hier nu weinig terzake en worden daarom niet gerapporteerd. Globaal
gezien is er in een BTW-controle veel routinematig beheerwerk, manutentiewerk
genoemd. Dit werk is erg omvangrijk en strikt gebonden aan termijnen. Daarrond
moeten een aantal opvolgingstaken gebeuren. Zonder bijgehouden manutentie-
werk is controlewerk onmogelijk. Controlewerk gebeurt dan ook maar in de mate
dat er personeel en tijd voor beschikbaar is nadat het manutentiewerk gedaan is.
Dit is niet voorzien in de voorschriften, waarin aparte functies en medewerkers
voor beide soorten taken voorzien zijn.
De gelijkenissen tussen beide administraties op allerlei vlakken vallen sterk op.
De samenvatting van de knelpunten in het functioneren na deel 2, die de basis
vormen voor decl 3, zijn in beide administraties even nadrukkelijk aanwezig. Met
name leiding en werkverdeling worden te uitsluitend bepaald worden door
bureaucratische overheidsgewoonten, regels en cultuur; de prestaties van de
ambtenaar zijn niet het centrale punt in het selectie-, beoordelings-, vormings- en
promotiebeleid; er is weinig sprake van interne en externe klantgerichtheid en bij
veranderingspogingen grijpt men te uitsluitend naar structuurveranderingen.
Opvallend  is dat telkens opnieux de BTW-ambtenaren zeggen dat zij in de BTW
meer open, op voet van gelijkheid en minder hierarchisch met elkaar omgaan dan
in de Directe Belastingen. Dit is een duidelijk gedeelde betekenis en een levendi-
ge co-creatie. De idee van gelijkheid en partnerschap lijkt iets dichterbij. Alge-
meen wordt dit toegeschreven aan het feit een jongere administratie te zijn (want
gestart in  1970).
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1.4. HET VADEMECUM, DE FUNCTIEBESCHRIJVIN(; VOOR DE
LEIDINGGEVENDEN EN KLEINERE PROJECTEN

De Taakgroep Organisatie heeft na wederzijdse bezoeken en studie van controle-
diensten Directe Belastingen en BTW en een hele reeks vergaderingen eenvademecum opgesteld. Hierin wordt de opdracht, de leiding, de administratieve
of arbeidsorganisatie en de werking van het secretariaat (met o.a. personeelsbe-heer en economaat) beschreven. Het telt ongeveer 8() biz. en evenveel biz. bijla-
gen. Er is vertrokken vanuit bestaande documenten en werkwijzen. Het is duide-
lijk ontworpen vanuit een expertstandpunt en vanuit een eerder bureaucratisch
standpunt.

In besprekingen tussen enkele taakgroepleden en de onderzoeker wordt nage-
gaan of dit voorlopig eerste ontwerp congruent is met de nieuwe managemen-
topvattingen van het herstructureringsplan die o.a. in de managementtraining
voorgehouden worden. Er worden volgens bedenkingen en aanwijzigingen
geformuleerd voor de herwerking van het vademecum in komende taakgroep-
vergaderingen.

We geven hier de achtergronden en uitgangspunten van de bemerkingen weer in
de vorm waarin ze na de bespreking in de kerngroep vastgelegd zijn voor verdere
bespreking in de voltallige taakgroep. Naast deze achtergronden werd ook heel
concreet telkens de oorspronkelijke tekst en een aangepaste versie van de te
veranderen passage voorgesteld. Dat deel wordt hier slechts met enkele voorbeel-
den toegelicht. Hier volgt een deel van die interne nota.

66Deze vademecums behandelen de opdracht, de leiding en de organisatie van de
BC en CC (beheercentra en controlecentra).
Voor de werking van deze BC en CC zijn een aantal harde gegevens nodig zoals:
structuren, systemen, informatie- en toezichtskanalen die als het ware het formele
aspect, het mentale geraamte vormen. Deze zijn het meest uitgewerkt in de
vademecums.

Om deze formele organisatie, dit geraamte te laten functioneren zijn ook andere,
zachtere gegevens nodig zoals: motivatie, zingeving, kwaliteit van communicatie.

M.a.w. de mensen die de organisatie uitmaken, moeten samen die formele organi-
satie doen werken door er de zin en de betekenis van waar te maken en te onder-
schrijven in hun gedrag. Dit kan niet enkel opgelegd worden. Daartoe moet
uitgenodigd worden en is acceptatie, een zekere mate van autonomie en ruimte
voor bespreking en onderhandelen binnen strikt afgesproken grenzen nodig. Somshoudt de toonzetting van de vademecums hiermee wat weinig rekening.
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De volgende bemerkingen komen voort uit enerzijds de bekommernis voor die
menselijke, zachtere kant van de organisatie en anderzijds vanuit rolgende mana-
gementopvatting.

Management is "verantwoordelijkheid nemen voor de prestaties van een systeem"
(Metcalfe, 1987, 37) of "dingen gedaan krijgen door anderen". Verantwoorde-
lijkheid nemen is immers een essentieel onderdeel van management. Het betekent
dat bepaalde individuen of groepen het reclit en de pliclit hebben te zorgen dat de
groepsinspanningen gecoOrdineerd worden.

Management en controle worden dikwijls als synoniemen gebruikt alhoewel er
een belangrijk onderscheid is: managen is niet alleen controleren. Controle in
strikte zin veronderstelt de mogelijkheid om resultaten te bepalen. Controle is
mogelijk bij welomschreven en stabiele doelen, die kunnen behaald worden door
duidelijk omschreven en betrouwbare werkwijzen. Voorspelbaarheid is de voor-
waarde voor controle. Wanneer er onvoorspelbare antwoorden nodig zijn, schiet
controle te kort en zijn managementkwaliteiten als vindingrijkheid, creativiteit,
risico's nemen en conflicthantering, nodig. Management veronderstelt resultaat-
gerichtheid en aanvaarding van verantwoordelijkheid om een systeem te sturen
wanneer controle onvoldoende of onmogelijk is. Management is een adaptief
proces, dat experimenteren, leren en innoveren vereist. Het is niet het opleggen
van een voorafbepaald programma of het opleggen van regels. Management is
een breder begrip dan controle (Metcalfe, 1993,179).

Management en leiding geven betekent wat anders op de verschillende niveau's.
Daarbij is het essentieel dat elk niveau zich bezig houdt met zijn eigen specifieke
verantwoordelijkheden en taken en niet die van het lager niveau overneemt.
Management betekent het stimuleren van medewerkers tot zelfverantwoordelijk-
heid en zelfcontrole door individuele en groepscoaching.

Een manager vervult volgende rollen (Adizes, 1981,21):

1. presteerdersrol: resultaten behalen met zijn dienst;
2. beheerdersrol: plannen, coordineren, werkwijzen (regels en procedures) aan-

geven;
3. ondernemersrol: voortdurend optimaliseren en communiceren van visie voor

de eigen eenheid, ontwikkelen van een actieplan voor de eigen dienst, initiatief
nemen in functie van ontwikkelingen, eigen ideeen ontwikkelen en uitvoeren,
communicatie met andere diensten;

4. integratorsrol: zorgen voor een sfeer waarin goed gewerkt kan worden door
zorg te besteden aan de ontplooYngsmogelijkheden voor individuen en groe-
pen, door bij individuele en groepswrijvingen daar aandacht voor te hebben,
dit te bespreken en op te lossen.
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Aan beide eerste rollen wordt in het vademecum veel aandacht besteed; voor de
laatste 2 is er minder ruimte voorzien, terwijl die essentieel zijn om van een
managersrol te spreken.
Om meteen "in gedrag" de nieuwe managementcultuur van zelfverantwoordelijk-
heid gestalte te geven zou het goed zijn met de betrokken leidinggevenden in
seminaries over dit vademecum samen na te denken, eventueel verfijningen aan
te brengen en daarna een terugrapportage naar de top te voorzien.

Opvallend in deze vademecums is het behandelen van zaken van een zeer ver-
schillende abstraktiegraad (zeer algemene, strategische zaken en detailuitwer-
kingen). In kwaliteitshandboeken, bijvoorbeeld voor ISO-normen, wordt hiervoor
een systematiek gebruikt.
In het algemeen kan beter meer nadruk gelegd worden op "te behalen resultaten"
en meer vrijheid gegeven worden m.b.t. "manier waarop" deze behaald worden.
Het is een taak van het management te zorgen dat medewerkers mee achter het
behalen van die resultaten staan en er medeverantwoordelijkheid voor dragen.
De achtergrondidee is: met de belanghebbenden telkens afspreken welke de
criteria zijn waaraan een goede organisatie, de kwaliteit, de correcte relaties
enz..te herkennen zijn; op welke wijze zij gesteund zullen worden in hun streven
ernaar; en hoe de evaluatie en opvolging ervan zal gebeuren. Medewerkers moe-
ten in staat gesteld worden dat zoveel mogelijk zelf te doen. De leider van het
controle- of beheercentrum is verantwoordelijk voor de organisatie en het opvol-
gen van de opleiding en de begeleiding van de (o.a. nieuw aangeworven) ambte-
naren. Hij deelt deze taak met de andere medewerkers. Dit impliceert de syste-
matische planning van de praktische opleiding van de medewerkers en de bespre-king van de vorderingen die ze maken met henzelf en de hun toegewezen
opleider-medewerker. De leider in kwestie moet daar persoonlijk voor instaan en
mede erover waken dat de dossiers en de taken welke in dit kader aan jonge en
oudere personeelsleden worden toevertrouwd effectief aan de vor-
mingsdoelstellingen beantwoorden. De chef gaat periodiek over tot de evaluatie
van het vormingsniveau van de personeelsleden. Die vormingsopdracht beperkt
zich niet tot de eerste maanden dienst maar moet worden voortgezet door orga-
nisatie en stimuleren van wederzijds van elkaar leren en evaluaties en vormings-
acties om de personeelsleden zo spoedig mogelijk de nodige verificatievaardig-heid bij te brengen."5

Vervolgens wordt op het einde van het verslag ook voorgesteld gezarnelijk op devolgende vergadering het 7S- kader (Peters & Waterman, 1991, 562) toe te pas-
sen op de nieuwe structuren en de werking voorgesteld in het vademecum. Hier
volgt het betreffende deel van dezelfde interne nota.

5    Martens, H. (1995), Bedenkingen en voo,stellen i.v.m. vademecunis van het
beheercentrum natuurlijke personen, beheercentrum rechtspersonen en het con-
trolecentrum natuurlijke personen  en vennootschappen, Interne nota. 21-1-95.
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'Algemeen: als gekozen is voor deze strategie en deze signdicante waa, den. waar
vindt men dan in de andere S-en de middelen om dat waar te maken? Elk van de
S-en is immers de voorwaarde voor de realisatie van de andere.
Bijvoorbeeld: waar vindt men in meerdere S-en iets terug van de nieuwe aanpak

bij "opsporingen"? Hoe zorgen dat de nodige mensen systematisch gaan samen-
werken met diegenen die met hun informatie verder moeten werken?

Qua stijl bijvoorbeeld aanvullen met:
- kiezen voor groeiende zelfverantwoordelijkheid voor medewerkers op elk

niveau;

-  kiezen voor "samenwerking" tussen individuen: tussen generalisten en specia-
listen, tussen medewerkers van Directe Belasting en BTW, tussen jongere en
ervaren ambtenaren.

Qua systemen: ontbreken er geen informatie-, overleg- en rapporteringssystemen?
Bijvoorbeeld:
- Informatiesystemen opzetten om degelijke overzichtsyntheses te maken en te

zorgen dat medewerkers de essentie krijgen en weten waar ze het detail kun-
nen vinden zo dat nodig is;

-  Overlegsystemen: wie vergadert, wanneer, waartoe, waarover, hoe dikwijls en
rapporteert daarover naar wie? Welke overlegsystemen tussen BC en CC zijn
op het niveau van de ambtenaren nodig? Welke ad hoc werkgroepen zijn nodig
om bepaalde problemen op te lossen? Werkoverlegsystemen en/of kwaliteits-
kringen: samen zitten met uitvoerders over optimaliseren van werkwijzen? Er
kunnen stimulerend (evt. vrijblijvend) een aantal mogelijkheden voorgesteld
worden.

- Rapporteringssystemen: welke statistieken of verslagen zijn nodig van wie
naar wie?

- Personeelssystemen: bijvoorbeeld functioneringsbegeleiding toevoegen.'

Bij wijze van voorbeeld volgen hier enkele voorbeelden van voorgestelde tekst-
aanpassingen.
- 'Zijn taken' vervangen door: 'zijn verantwoordelijkheden'
- 'het opstellen van een werkplan .... toevoegen 'Op termijn kan dit ook gebeu-
ren door het samen eens te worden over de principes van werkverdeling waarna
die wordt opgesteld in gezamelijk overleg.'
- 'het volgen .....door zich te vergewissen van .... zich vergewissen is niet bezie-
lend, vervangen door 'het voortdurend optimaliseren van het verloop van de
werkzaamheden en het opvolgen van de resultaten op een stimulerende wijze
door aandacht te vragen voor: ---, ---, enz.-'
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Verloop van de samenwerking

In deze interne nom en ook in de voorafgaandelijke besprekingen wordt duidelijk
hoe theorie en actie, studie en interventie in dit onderzoek vloeiend in elkaar
overgaan. Er wordt heel duidelijk vanuit verschillende referentiekaders naar dat
vademecum gekeken. Er is heel duidelijk openheid voor elkaars standpunt. Erwordt heel veel gecommuniceerd over achtergronden en mogelijke interpretaties,soms van quasi elke zin van dit ontwerp. Men valt heel snel terug op een meer
bureaucratische, voorschrijvende en controlerende stijl en staat open voor herfor-
muleringen in de meer resultaatgerichte managementstijl waaraan men zelf niet
dadelijk denkt.. Herhaaldelijk wordt de vraag gesteld: wat willen we eigenlijk?Of willen we dit eigenlijk? Dit zijn topervaringen in drieslagsleren (cfr Swiering-
a) in deze beperkte groep. Er wordt gekaderd en herkaderd op de verschillende
aspecten: inhoudelijk (belastingtechnisch of managementgericht), sociaal-relatio-
neel (hierarchisch of samenwerkend of resultaatgericht), structureel (centralis-
tisch of gedecentraliseerd), politiek (wiens belang primeert?) ( zie Bouwen, deel
3. hoofdstuk 5.2.3). Er wordt inhoudelijke nieuwe informatie aangedragen door
de onderzoeker en bewerkt en passend gemaakt voor de overheidscontext door de
ambtenaren. Het gevoel van co-creatie van de nieuwe gewenste organisatie is
levendig aanwezig.

Deze vorm van samenwerking tussen de managementtop of leden van werkgroe-
pen en de onderzoeker wordt gedurende het hele onderzoek gecontinueerd. Somswordt gevraagd een ontwerptekst te maken voor besprekingen waaraan de onder-
zoeker wel of niet deelneemt. Soms worden dan achteraf bemerkingen doorgege-ven en /of besproken met 66n van de aanwezigen van de vergadering of met de
managementtop. Voorbeelden van zulke uitgewerkte interne nota's zijn: de
functiebeschrijving (27.7.1995 en 24.10.1995) en de functievereisten (2.12.1995)
voor leidinggevenden van beheer- en controlecentra, een managementbegelei-
dingsprogramma voor de BIC en de leidinggevenden van beheer- en controlecen-
tra (27.7.1995) en een vormingsprogramma in het kader van het bijzonder actie-
plan vorming en opleiding: 'stimuleren tot zelfvorming '(24.1.1996).

Ik neem het initiatief om samen met de 5 trainers van de managementvorming een
terugkoppelingsbijeenkomst met de top van Financien over de bemerkingen,
verzuchtingen en voorstellen van de deelnemers aan de managementtraining te
vragen en voor te bereiden. Dit gebeurt op 26.2.1995. Er wordt open geluisterd
en er worden allerlei voorstellen van en met de trainers besproken. Op dat ogen-
blik zijn de herstructureringsplannen in onderhandeling met de o.a. de vakbonden
en mede daardoor worden geen concrete voorstellen of afspraken gemaakt.

Van al deze samenkomsten worden voorbereidende nom's en verslagen gemaakt.waarmee in de organisatie verder gewerkt wordt. Op deze manier dragen wij bij
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aan de implementatie van onze onderzoeksresultaten en verhinderen we dat ze
dode letter blijven in een of andere bureauschuif.



Hoofdstuk 2. Inhoudelijke onderzoeksadviezen

In dit hoofdstuk rapporteren we, de samen met de ambtenaren gegenereerde
adviezen ten behoeve van en in de taal van onze client: het Ministerie van Finan-
cien.

We vatten hier de inhoudelijke conclusies uit de interviews, de besprekingen, de
benchmarking en de literatuurstudie samen. We proberen een overzicht te geven
van deintussen geboden ondersteuning aan de vet'antwoordelijken van het Mi-
nisterie van Financien op liet viak van de ejfectiviteit en efficiantie via het perso-
neelsbeleid. Hierbij is rekening gehouden met de beperkingen (de contraintes)
waarmee het Ministerie van Financien als openbare dienst geconfronteerd wordt.

Qua stijl kiezen we ervoor de aanbevelingen in een stellende stijl te formuleren,
alsof ze meteen gerealiseerd zijn. We verkiezen dit boven een voorwaardelijke
stijl, met veel 'zouden' en 'moeten' en 'dienen te' om ze meer la-acht bij te zetten
en omwille van de vlotte leesbaarheid.

We starten met de aanbevelingen over het proces van veranderen (1), vervolgen
met het centraal te voeren beleid betreffende HRM, leiding geven enz. (2) en met
de aanbevelingen die het functioneren van de buitendiensten betreffen (3).  We
eindigen met begeleidingsadviezen voor de start van het herstructureringsplan-bis
(4) en de actiemogelijkheden na de onderbreking van de uitvoering van het
herstructureringsplan-bis in juni 1996.

2.1. AANBEVELINGEN OVER HET PROCES VAN VERANDEREN

Om effectieve organisatieverbetering te realiseren worden de verschillende
organisatiecomponenten gelijktijdig en in samenhang met elkaar aangepakt via
een goed begeleid proces. Niet alleen de structuur en de taakverdeling verandert,
maar ook de competenties van de medewerkers, de stijl van leidinggeven, de
strategie en de ondersteunende systemen.
In bureaucratieen wordt verandering geYnterpreteerd als structuurverandering.
Hiertoe wordt een groep gevormd die de nieuwe organisatie op papier ontwerpt
en vervolgens de medewerkers overtuigt van de juistheid van dit ontwerp en een
gedragsverandering oplegt. Het gehele veranderingsproces wordt opgesplitst in 2
fasen, in 2 processen. Het eerste is het ontwerpproces of het denkproces, waar
men door te praten het probeert eens te worden over de nieuwe structuur, strate-
gie en systemen. In de mate dat uitvoerders in dit eerste proces betrokken wor-
den, kan het ontwerp later als beter realiseerbaar ervaren worden. Het tweede
proces waar het praten in doen wordt omgezet, is het gedragsveranderingspro-
ces. Enkel als ook dit laatste plaatsvindt is er sprake van een werkelijk verande-
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ringsproces. Voor de implementatie, het gedragsveranderingsproces zijn collec-
tieve leerprocessen nodig. Het is niet voldoende dat individuen zich kunnen
anders gedragen. dat individuele medewerkers over de nodige kennis en vaardig-
heden beschikken. Die kennis en vaardigheden en dat nieuw gedrag moet effec-
tief aangewend worden in de organisatie, om dingen anders te doen en dit vergt
een collectief leerproces. Het gaat om een leerproces waarin men samen leert
zich te gedragen volgens de nieuwe regels, inzichten en principes die voortvloei-
en uit het nieuwe ontwerp (Swieringa, 1990, 75). Dit collectief leerproces is iets
nieuws voor een bureaucratie en hoofdzakelijk een afleerproces van voornamelijk
onbewust, geintegreerd oud gedrag zoals conflicten vermijden, altijd zijn baas
dekken, onzekerheden vermijden of kritiek uitspreken. Dit collectief leerproces
kan maar plaatsvinden als het ondersteund wordt door collectieve opleiding,
waarin de leerdoelen worden afgeleid uit de bekwaamheidseisen die de nieuwe
organisatie stelt. Het zijn collectieve overtuigopleidingen of verkoopopleidingen
met besprekingsmogelijkheden. Tijdens de opleiding wisselen de deelnemers uit
wat zij vinden en ervaren. Soms wordt de opleiding 66n van de belangrijkste
media om onvrede te uiten of met andere voorstellen te komen. Opleiding kan
aldus 66n van de middelen worden waardoor de ontwerpgroep de
uitvoerdersgroep betrekt. Dit kan op voorwaarde dat er een kanaal gecreeerd
wordt om de tot uiting gebrachte voorstellen te beluisteren en erop te reageren
door ze eventueel te implementeren of door projectgroepen op te richten. In dit
onderzoek is de mogelijkheid tot terugkoppeling vanuit de training naar de top en
omgekeerd voorzien en gebruikt. Medewerkers dienen alleszins voldoende be-
trokken en geinformeerd te worden over de nieuwe visie. Via ondersteunende
projecten of opleiding moeten de nieuwe competenties gevormd worden en moet
in een interactieve stijl de mogelijkheid geboden worden om met elkaar de nieu-
we structuur, binnen zekere grenzen gepast aan te passen aan de realiteit (zo dit
niet vooraf gebeurd is in een pilootproject). Zo wordt het ook meer een 'eigen '
project. Er is dus veel steun en begeleiding nodig in het begin bij de nieuwe
aanpak en er dient gestreefd te worden naar een gelijkgerichtheid van de diverse
organisatiecomponenten: strategie, structuur, stijl, systemen, sleutelvaardigheden,
significante waarden en staf.

Uit het bovenstaande blijkt dat het herstructureringsplan, in de mate dat het enkel
een structuurhervorming "zou zijn", - wat niet is - onmogelijk zijn doelstellingen
zou kunnen realiseren. 'Naast' de herstructurering zijn er tegelijk nog andere
projecten nodig namelijk veranderingsprojecten betreffende het centraal en het
decentraal HRM en verschillende begeleidingsprojecten om de belastingadmini-
stratie effectiever en efficienter te laten functioneren en aldus de doelen van de
herstructurering te realiseren. Deze voorstellen zijn niet totaal nieuw of schok-
kend. Toch ligt de consequente invoering ervan niet voor de hand. Deze voorstel-
len gaan eigenlijk van een ander waardenpatroon uit dan gebruikelijk in een
bureaucratische overheidsdienst. Deze voorstellen kaderen in een resultaatgerich-
te, professionele, flexibele, open managementstijl waarbij men de medewerkers
betrekt en met hen prestatiemaatstaven afspreekt en die ook opvolgt. De aanbeve-
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lingen om performant te presteren zijn:
- de noodzaak van professioneel management;
- een geaccepteerde klare missie en doel;
- het stellen van kiare concrete doelstellingen voor de dienst of het onderdeel
waarvoor verantwoordelijk met duidelijke band met de missie;
- geaccepteerde prestatiestandaarden en duidelijke zelfcontrole en feedbackmo-
gelijkheden;
- een lerende toekomstgerichte instelling.
Dit zijn andere waarden die slechts via double-loop of drieslagsleren kunnen
geleerd worden. Daartoe is tweerichtingscommunicatie nodig, zoniet komt men
hooguit tot aanpassen, niet tot effectieve verandering. De kwaliteit van de dialoog
zal dus tijdens het hele veranderingsproces zeer sterk moeten ondersteund wor-
den.

Typisch aan een bureaucratie is. dat iedereen doet "alsof' hij de regels toepast en
dat de informatie naar de top herhaaldelijk gefilterd wordt. Zo krijgt de top een
schijnbeeld gepresenteerd dat overeenkomst vertoont met hoe de werkelijkheid er
volgens de regelgeving "zou moeten uitzien". Op tekorten wordt onpersoonlijk
gereageerd met nog meer regels. Dit alles verhindert gepaste veranderingsacties.
Dit probeert men nu op te vangen o.a. door frequent en rechtstreeks contact
vanuit het hoofdbestuur via de dienst 'Bijstand en Interne Controle' (BIC) en na
de herstructurering met de 'Dienst Voorbereiding en Begeleiding' (DVB). Dit
kan ook opgevangen worden door gepaste begeleidings- of opleidingsmodules te
ontwerpen waar men in een nieuwe stijl, in open communicatie, leert concrete
organisatieproblemen aan te pakken niet door te sleutelen aan symptomen maar
door door te dringen tot de diepere oorzaken en die aan te pakken. Ook de kwali-
teitsraad, die voorzien wordt in de nieuwe controlecentra, kan deze taak vervul-
len.

Zonder in de fout te vervallen organisatieverandering te reduceren tot het veran-
deren van 66n component, lijkt de rol en de aanpak van de leidinggevenden op de
verschillende niveaus (hoofdbestuur, BIC, gewestelijke directies, inspecties en
controles) zeer cruciaal voor het lukken van het herstructureringsproces. Deze
actieve rol van de leidinggevenden is niet vanzelfsprekend in een bureaucratische
overheidsdienst, wel integendeel. Immers de leidinggevenden worden gezien als
exponenten van de heersende bureaucratische cultuur. Zij zullen de nieuwe
gewenste waarden en aanpak in daden moeten omzetten opdat deze geloofwaar-
dig zouden zijn voor de medewerkers. Vandaar dat de leidinggevenden, tijdens en
na dit veranderingsproces, zeer sterk zullen moeten begeleid en ondersteund
worden op meerdere wijzen niet alleen met opleiding. ook met samen ontwikkel-
de ondersteunende doelbepaling-, opvolgings-, beoordelings- en beloningssyste-
men. Immers de leidinggevende kan (als hij voldoende gesteund wordt) door zijn
acties ook de andere organisatiecomponenten betrekken.
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2.2. AANBEVELINGEN BETREFFENDE HET CENTRAAL HUMANRESOURCES MANA(;EMENT

Een effectief beleid, waarvan het HRM-beleid een onderdeel is, vertrekt vanuiteen duidelijke visie. Deze visie zou een gedeelde visie moeten zijn. Hiertoe moeteen tweezijdig communicatieproces op gang gebracht worden. waarin een gedeel-de beslissing genomen wordt om in die ricliting te werken.Organisaties dienen HRM-beslissingen te nemen op volgende 4 gebieden: deinvloed van medewerkers, de doorstroming van mensen en de belonings- en dewerksystemen. Deze HRM-beleidskeuzen dienen rekening te houden metbelanghebbende partijen (stakeholders) en met situationele factoren. Ze hebbenop korte termijn invloed op de 4 C's: competence, commitment, congruence encost-effectiveness en op de langere termijn op (1) individueel welbevinden, (2)organisatorische effectiviteit en (3) sociaal welbevinden.

Het management moet beleidslijnen uitstippelen over de mate van invioed die zeaan de medewerkers geeft over doelstellingen, werkwijzen, enz. Een effectiefpersoneelsbeleid mikt op een grotere betrokkenheid van alle medewerkers, liefstrechtstreeks, maar ook via samenwerking met de vakbonden. Voorbeelden vanmechanismen om invioed te delen zijn: autonome groepen, taak- of projectgroe-pen, groepsbeslissingen, kwaliteitskringen, een open-deurbeleid, hoorzittingen,feedback-mechanismen, enquetes over knelpunten en wensen of een ombudsman.Het gaat zowel over de verdeling van invloed en macht tussen hoofdbestuur enbuitendiensten, als tussen directies/inspecties en hoofdcontroleurs, als tussenhoofdcontroleurs en hun medewerkers. Het gaat om vormen van delen van in-vloed en macht, elkaar als evenwaardige overlegpartners beschouwen, systema-tisch open contact en betrokkenheid van de medewerkers verwerven en niet enkelhun gehoorzaamheid. Hierbij kan de nieuwe Dienst Voorbereiding en Begelei-ding (DVB) of de dienst Bijstand en Interne Controle (BIC) en de Kwaliteitsraadin de controlecentra een cruciale taak vervullen.

Daamaast dienen de doorstioming van  mensen en de belonings- en de werksyste-men met elkaar in overeenstemming zijn. Het functioneren van de medewerker,zijn prestatie, is het centraal gegeven in de HRM-cyclus. Daartoe wordt de per-soon met het gewenste profiel aangetrokken via aangepaste werving en selectie.Wanneer de medewerkers functioneren dienen ze te weten waar ze aan toe zijn.Hiertoe is beoordeling nodig op werkrelevante criteria. De beoordeling kan danaanleiding geven tot beloning en/of tot ontwikkeling.

In de mate dat in de werksystemen de regelvereisten in overeenstemming zijn metde regelcapaciteit is dit een werkomgeving waarin effectiever kan gewerkt wor-den.  Hiermee kan rekening gehouden worden bij het ontwerp van de werksyste-men voor de nieuwe controlecentra, maar ook in de bestaande werksystemen.Wenselijk is dat ook in het ontwerpstadium de betrokkenheid van (vertegenwoor-digers van) latere gebruikers van het ontwerp zou bereikt worden door hen mee te
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laten denken of tenminste feedback- en inspraakmogelijkheden te geven.

We stellen verder een aantal dingen voor, bijvoorbeeld de meer centrale rol van
de chef in de beoordeling, het geven van positieve en negatieve feedback, het
meer open contact tussen verschillende lagen en functies die haaks staan op een
bureaticratische overheidscultuur. Wil men hier een effectieve organisatieveran-
dering teweeg brengen, dan dienen de gewenste verbeteringen opgenomen te
worden in een totaalplan waarin veranderingen in 66n van de 7 S-en (Peters en
Waterman,  1991, 562) door bijvoorbeeld de stijl of de staf gelijktijdige verande-
ringen in de andere S-en ondersteund worden, bijvoorbeeld de strategie, syste-
men, sleutelvaardigheden, significante waarden en structuur (zie deel 3, hoofd-
stuk 5).

Vervolgens vragen wij ons af of lange termijn strategische HRM-beslissingen
voldoende aandacht krijgen. Het gaat om het vaststellen van de capaciteiten en
kwalificaties die de organisatie op lange tel'mijn nodig heeft en het ontwikkelen
van beleidslijnen voor een lange termijn strategische visie voor de onderneming
in de steeds veranderende wereldcondities. Dit omvat vragen naar de selectiecri-
teria van de leidinggevende sleutelfiguren, hun beoordeling, hun beloning, hun
opleiding, vroege potentieeldetectie, evaluatie van in de toekomst belangrijke
kenmerken en waarden en loopbaanpaden, hun voorbereiding voor het strategisch
HRM-handelen en de vraag of de HR-cyclus als geYntegreerde aanpak de strategi-
sche activiteit ondersteunt. Op midden-management-niveau gaat het over hoe
potentieel in een organisatie kan aangetrokken, behouden en tot ontwikkeling
gebracht worden en hoe de gewenste prestaties op lange termijn kunnen gestimu-
leerd worden. Dit vereist dat personeelsinstrumenten samenhangend en
ondersteunend zijn voor de strategische doelen. Hiervoor zorgen de centrale
diensten. We lichten dit wat verder toe.

2.2.1. CENTRAAL GEORGANISEERDE SELECTIE, PROMOTIE EN BE-
OORDELING

De basis voor selectie en promotie zijn examens met een functierelevante inhoud
en aangevuld met een prestatiebeoordeling na een zekere tijd. De controle- en
beoordelingssystemen van de organisatie motiveren de medewerkers tot goede
werkprestaties die ook beloond worden. Promotie-examens zijn werkrelevant.
Medewerkers kunnen meer gemotiveerd worden tot promotie en tot het meer ge-
bruiken van hun potentialiteiten in hun werk door o.a. meer verantwoordelijkheid
te geven en geen standplaatsverandering na een gelukt examen.
Zeker voor chefs is een functie-relevant recruteringsexamen nodig. Men maakt
gebruik van potentieelbeoordelingen en assessmentcenters voor leidinggevenden.
Er zijn twee soorten loopbanen mogelijk: 66n voor de specialisten en 66n voor de
managers. Chefs laijgen meer opleiding en meer sanctiemacht zodat ze het func-
tioneren van hun medewerkers meer kunnen sturen via positieve en negatieve
feedback op werkrelevante criteria.
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Misschien kan het Ministerie van Financien als een van de eersten gebruik maken
van het project van functioneringsbeoordeling van het Ministerie van Ambtenaren
zaken en het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid. In samenspraak met
het Ministerie van Financien, bijvoorbeeld met de Taakgroep Personeel kan een
aan dit ministerie aangepast systeem van functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken uitgewerkt worden. Dit kan dan als ondersteuning aan de buitendiensten
voorgesteld worden.

De centrale personeelsdienst ziet het ondersteunen van de plaatselijke leidingge-
venden in hun HRM-taken als een van haar prioritaire taken. Daartoe ontwikke-
len ze, in samenspraak met de plaatselijk leidinggevenden, helpende en onder-
steunende formulieren en systemen en zorgen ze voor opleiding en begeleiding
op dit vlak.

2.2.2. CENTRALE ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING VAN
OPLEIDING

Er is duidelijke nood aan continue bijscholings- en vormingscursussen om o.a.
veranderingen in de wetgeving en werkwijzen te bespreken. De centrale oplei-
dingsdiensten ondersteunen de plaatselijke leidinggevenden in hun rol als interne
opleider. Daartoe voorzien ze een vorm van train-de-trainers-opleiding en onder-
steunende didaktische hulp. Bijvoorbeeld als er nieuwe wetswijzigingen zijn,
ontwikkelen ze een lespakket met voorbeelden en cases om dit snel en goed uit te
leggen. Zulke didaktische hulp kan via de computer ook voor iedereen recht-
streeks beschikbaar gesteld worden. Er moeten centraal ontwikkelde goed ge-
schreven en hanteerbare informatiebronnen voorzien worden als basis voor de
voortdurende vorming en bijscholing op dienst. Daarnaast worden centraal regel-
matig bijscholingscursussen georganiseerd als ondersteuning van de voortdurende
vorming op dienst.
Daarenboven is de initiele vorming en de bijscholing theoretisch dn praktisch
bruikbaar bijv. leren waarop te letten bij controle a.11.v. dossiers. De basisvor-
ming is meer gericht op basiszaken en het complexere is voor de meer individue-
le opleiding op kantoor. Dus dient alleszins in de vorming naast een theoretisch
deel ook een praktisch deel voorzien te worden. Ook worden informatica-oplei-
ding dn psychologische vorming om te leren omgaan met het publiek voorzien.

2.2.3. WERKSYSTEMEN

Er is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de taakgroep organisatie die op dit
moment de werksystemen aan het uittekenen is voor de nieuwe controle- en
beheercentra. In de mate dat zij in hun ontwerp het verwacht regelvereisten in
overeenstemming brengen met de regelcapaciteit kunnen zij een werkomgeving
creeeren waarin effectiever kan gewerkt worden. In de mate dat ze in dit stadium
ook al de betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) latere gebruikers van hun
ontwerp zouden bereiken door hen mee te laten denken of tenminste feedback- en
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inspraakmogelijkheden te geven doet deze taakgroep een betere job. In hun ont-
werp is in ieder controlecentrum een Kwaliteitsraad voorzien. Deze Kwaliteits-
raad, onder leiding van de directeur van het controlecentrum, bestaat uit diverse
werkgroepen samen te stellen uit ambtenaren van het controlecentrum. Deze
werkgroepen zullen regelmatig moeten overgaan tot de evaluatie van de werking
van het controlecentrum en in bepaalde deelgebieden oplossingen moeten
aanbrengen om de kwaliteit binnen die gebieden te helpen verbeteren. Werkgroe-
pen zijn voorzien rond bijvoorbeeld: de wissel- en samenwerking met beheer- en
invorderingsdiensten Directe Belastingen en BTW; controletechnieken, opspo-
ringen en expertsystemen; dienstverlening en relaties met belastingplichtigen;
permanente vorming enz. (Nota Herstructureringsplan -bis 17.11.95, 7).  Door het
proces van het starten van deze kwaliteitsraden goed te verzorgen en daar de
externe regelproblemen die er zeker zullen zijn, "in gemeenschappelijk overleg"
tussen de betrokkenen op te lossen is een kansrijke organisatorische voorwaarde
voor effectieve aanpak van problemen rond werksystemen gecreeerd.

Door veranderingen aan opleiding, werksystemen, infrastructuur en werkdruk kan
er veel gebeuren om het contact met het publiek optimaler te laten verlopen.

Doorgedreven informatisering biedt een oplossing voor vele problemen: er wordt
meer gernformatiseerd, meer pc's, meer software. Er is duidelijkheid omtrent de
richtlijnen: welke toepassingen ontwikkeld en geinstalleerd kunnen worden door
buitendiensten en tot wie zich richten met vragen. De effectieve initiatieven die
genomen worden door buitendiensten worden op een efficiente manier verspreid
zodat ze bruikbaar zijn voor allen. Via computernetwerken ontstaan effectieve en
efficiente communicatiekanalen, die vroeger onmogelijk waren, bijvoorbeeld
tussen de top en de buitendiensten.

De toppers bij de reranderingsroo,Mellen uit de inte,views in volgorde van

frequentie zijn :

- informatiseren en automatiseren;
- betere kantoorinrichting;
- betere centrale en plaatselijke leiding, meer contact met het hoofdbestuur.

De vraag naar effectieve werksystemen komt dus op de eerste plaats, vervolgens
die naar werkmiddelen en tenslotte vragen de medewerkers uit de buitendiensten
ondersteunende leiding, waarvoor we o.a. verwijzen naar de centraal te organise-
ren managementvorming en -begeleiding en de ondersteunende HRM-systemen
voor de buitendiensten.
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2.3. HRM-AANBEVELINGEN VOOR DE BUITENDIENSTEN BETREF-
FENDE DOELBEPALING, WERKVERDELING, OPVOLGING,
OPLEIDING EN BEOORDELING

In de buitendiensten worden afspraken gemaakt tussen medewerker en chef, steu-
nend op het strategisch plan dat boven in de organisatie gemaakt is. Het wordt
opgedeeld, per domein en niveau. aan de opeenvolgende verantwoordelijken
doorgegeven. Via de cyclus van (1) doelbepaling in dialoog tussen leidingge-
vende en medewerker, met omschrijving en liefst kwantificering van gewenst
gedrag, (2) tussentijdse feedback van de chef aan de medewerker en (3) beoorde-
ling en beloning van prestaties worden verschillende belangrijke motivationele
factoren bewerkt. Het motiveren ligt vooral in het erkennen van de goede presta-
ties. De werkverdeling over de verschillende medewerkers gebeurt door de chef
in overeenstemming met de gemaakte afspraken van de functieomschrijving. De
chef is duidelijk de leidinggevende: beslissingen worden na raadpleging van het
personeel door de chef genomen; taken worden verdeeld rekening houdend met
graad, bekwaamheid en ervaring. De werkorganisatie is gericlit op polyvalentie.
De chef stuurt het werk duidelijk; hij zegt "wat" en "wanneer" iets moet gedaan
zijn. Tegelijk stimuleert hij initiatieven van de medewerkers. Hij probeert hen
zoveel mogelijk ruimte te geven waarin ze zelf kunnen bedissen. Hij stelt
duidelijke eisen. Er is een aanvaard systeem van overleg en rapportage dat door
beide kanten loyaal wordt gevolgd. Hij stimuleert samenwerking en samenhorig-
heid op de dienst. De chef laat conflicten niet aanslepen, hij voelt ze aan en komt
tussen. De chef kan een verschillende stijl hanteren t.o.v. zijn verschillende
medewerkers. Hij houdt daartoe rekening met ervaring en opleidingsbehoefte,
maar bovenal met de persoonlijkheid van de medewerker.
De opleiding op dienst is zeer belangrijk. Om bij te blijven worden de circulaires,
het bulletin met parlementaire vragen, de veranderde wetgeving, de rechtspraak,
nieuwe werkwijzen of de uniformisering ervan samen besproken op dienst. Dit
kan varieeren  van 1 x per maand over 1 x per 14 dagen tot 1x per week. Elkeen
besteedt 5% van de werktijd aan vorming. Iedereen zou meer het werk van de
anderen moeten leren zodat men polyvalenter is, het publiek gemakkelijker kan
voorthelpen bij afwezigheden en de samenwerking binnen de dienst bevorderd
wordt.
Tijdens het functioneringsgesprek tussen chef en medewerker wordt gepeild naar
de verwachtingen van de medewerker inzake zijn professionele toekomst en
wordt de mogelijkheid voorzien om de behoefte aan opleiding vast te stellen en te
plannen. Zo beantwoordt de opleiding aan de concrete noden van de medewerker
zelf. Hiervoor dienen de nodige systemen centraal ontworpen te worden.
Bijsturen en beoordelen gebeuren doorlopend. Zo bespreekt de chef maandelijks
de prestaties met zijn medewerkers en zegt wanneer het goed is, of stuurt
diplomatisch bij als het minder goed is.
De directe chef gaat door dit systeem rechtstreeks en open met zijn medewerkers
communiceren over hun sterke en zwakke prestaties. Samen worden toekornst-
gerichte nieuwe plannen en afspraken gemaakt om de doeleinden van de organi-
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satie en de medewerkers op elkaar af te stemmen. Bij ondermaats presteren van
een individu moet de chef deze persoon bij zich roepen, zijn vaststellingen mede-
delen en vragen naar redenen. Wanneer de chef invloed kan uitoefenen op die
factoren moet men een gezamenlijk plan opstellen dat men een zekere tijd op-
volgt. bijv. het gebrek aan kennis oplossen door opleiding te geven door hemzelf
of een andere medewerker. Wanneer het echter kwade wil is van de medewerker,
moeten er na meerdere berispingen sancties kunnen volgen. Voor slechte pres-
teerders kan de chef een beroep doen op een centraal ontworpen stringenter
afsprakensysteem, waarbij ook de personeelsdienst betrokken kan (of moet)
worden. Berispingen mogen niet in het bijzijn van anderen gegeven worden; ze
moeten persoonlijk aan de betrokkenen gericht worden en niet via via. De chef
moet vragen en luisteren naar uitleg v66r hij zijn besluiten trekt en tenslotte moet
de chef zorgen dat het belang van de dienst voorop staat.
Positieve feedback geven, dus ook laten blijken als er iets goed gedaan wordt,
erkenning en waardering uiten is nodig en is op zichzelf belonend. Mogelijke
'bijkomende beloningen' zijn: meer autonomie geven, mentor-zijn van jongeren,
hogere leidingevenden op de hoogte brengen van goede prestaties, per dienst
samen iets gaan eten, verjaardagen samen vieren, soepelheid bij het toekennen
van verlof.
Ook de groep als groep dient in deze doelbepaling, opvolging en beoordeling
betrokken te worden door regelmatig met de groep een tussentijdse balans op te
maken. Dit kan op verschillende wijzen. Men kan bijvoorbeeld samen vaststellen:
wat er moet gebeuren, wat reeds gedaan is, wat nog moet gebeuren of beter moet
gebeuren. Ofwel maakt de chef jaarlijks een rapport op per medewerker op basis
van objectieve criteria. Het gevaar is echter dat dergelijke beoordeling op objec-
tieve criteria leidt tot routinematig handelen zoals nu gebeurt met het signale-
ment.
Chefs zouden een psychologische en managementstraining moeten krijgen zodat
ze effectief feedback kunnen geven, met motiverende effecten op hun medewer-
kers.
Als criteria voor evaluatie worden voorgesteld:
1. Prestaties op dienst, gepresteerd werk, gemeten aan percentage onderzochte

dossiers en diepgaandheid van die onderzoekingen, aan werken volgens de
onderrichtingen, aan klachten over dossiers, aan supplementen met akkoord,
gebruikte tijd per onderzoek, omzetverhogingen - dus kwaliteit en kwantiteit
van het gepresteerd werk - en meer de kwaliteit dan de kwantiteit;

2. inzet binnen de dienst, willen werken, enthousiasme;
3. kennis, professionele kwaliteit;
4. voor leidinggevenden : leiderschapskwaliteit.

Vanuit de studie van Mintzberg hebben we specifieke aanbevelingen voor de
beheercentra en voor de controlecentra, die ook onderschreven werden door de
ambtenaren van de Taakgroep Organisatie. In de beheercentra kunnen mensen
gemotiveerd worden door lien te laten werken in een aangename sfeer zodanig
dat ze graag komen werken, niet omwille van het werk maar omwille van de
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sociale aspecten. Dit kan door mensen in vaste groepen en onder steeds dezelfde
leidinggevende te laten werken. De chef zou samen met zijn personeel de
werkproblemen moeten bespreken en vooral het mensgericht leidinggeven moe-
ten aan bod laten komen. Aandacht voor de taakinhoud kan door de groepen zelf
de kwaliteit van het verriclite werk te laten meten en door te zorgen voor een
taakrotatie, zodat er toch enige mate van afwisseling is.
In de controlecentra vinden we de professionele ambtenaar, die voldoende gemo-
tiveerd moet zijn om zich te willen perfectioneren. Hij moet zich kunnen identifi-
ceren met zijn professie en door de uitvoering van het aan hem toegewezen werk
komen tot een zekere 3obfierheid'. De organisatie moet de professional de nodige
middelen ter beschikking stellen zodat hij in staat wordt gesteld om zijn werk
naar behoren te doen. Om de professionele werknemer te beoordelen is het
werken met afspraken mogelijk tussen de professionele ambtenaar en zijn chef.
De centraal georganiseerde opleiding en de opleiding op dienst zijn zeer belang-
rijk om zich de normen van de administratie eigen maken.

2.4. ADVIEZEN VOOR BEGELEIDINGSPROJECTEN VOOR HET
HERSTRUCTURERINGSPLAN-BIS

We concentreren ons in eerste instantie op de veranderingen die nodig zijn voor
een optimaal functioneren van de controlecentra (die zouden starten op 1.7.96).
Deze adviezen zijn een eerste maal uitgewerkt in juli 1995. In dat plan werden
enkel de BIC, als interne organisatie-ontwikkelingsdienst, en de leidinggevenden
van de controle- en beheercentra betrokken. Later worden op basis van allerlei
besprekingen niet alleen bovenvermelde groepen betrokken, maar ook het hoofd-
bestuur en de taakgroepen. Door de onderbreking van de uitvoering van de hers-
tructurering in juni 1996 worden deze begeleidingsprojecten ook opgeschort. In
het volgend deel (5) bespreken we nieuwe mogelijkheden voor deze onderbre-
kingsfase.

De huidige organisatiestructuur heeft een sterk centralistisch, top-down karakter.
De voordelen van deze structuur zijn de noodzakelijke uniformiteit t.a.v. de te
hanteren procedures en de toepassing van de wetgeving. Dit moet behouden blij-
ven. Tegelijk moet er wederkerigheid, wisselwerking zijn tussen hoofdbestuur en
buitendiensten.
Het hoofdbestuur levert "service"  aan de buitendiensten. Deze service creeert de
voorwaarden voor de buitendiensten om hun werk optimaal te doen. Deze service
ligt op de volgende vlakken:
-     communiceren van de visie en de verwachte resultaten door de top;
- specialistische, professionele ondersteuning, bijvoorbeeld informeren over

wetgeving, richtlijnen, procedures;-   de nodige werkingsmiddelen en -systemen om de eigen dienst te managen,
bijvoorbeeld op het vlak van informatica, personeelsbeheer en budgetbeheer;

-    bekwame, opgeleide medewerkers.
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De buitendiensten leveren informatie over de resultaten die behaaid werden,
waardoor het hoofdbestuur een reeel beeld krijgt van de situatie "ten velde" en
zodat het hoofdbestuur het eigen beleid kan bijsturen of formuleren op basis van
opportuniteiten en mogelijkheden in de praktijk.

Daarbij moet nagegaan worden: over welke aspecten moet op een centraal niveau
(hoofdbestuur) beslist worden en voor welke aspecten kan de beslissingsmacht op
decentraal niveau (buitendiensten) liggen? Bijvoorbeeld op economaatsvlak:
waarover en in welke mate kan best op lokaal niveau beslist worden ? Bijvoor-
beeld wat personeelsbeheer betreft bij rotaties van medewerkers: waarover en in
welke mate heeft een dienstchef zeggenschap bij personeelwisseling ?

We  stellen drie elkaar versterkende verande, ings- cd begeleidingstrajecten voor
om deze houding van interne service of klantgerichtheid te realiseren. Hierbij
kan gesteund worden op service-gerichte interne systemen die ook door deze
groepen medewerkers  moeten ontwikkeld of aangepast worden.

Concreet denken we hierbij aan een veranderings- of begeleidingstrajecten op 3
vlakken:
1. Begeleiding van de interne begeleidingsdienst (DVB), de vroegere BIC;
2. Begeleiding van taakgroepen in het hoofdbestuur;
3. Begeleiding van de leidinggevenden van de controlecentra.

Voor de begeleiding van de controlecentra werd een nieuwe interne Dienst Voor-
bereiding en Begeleiding (DVB) gecreeerd. Deze dienst zal ook dit grootschalige
veranderingsproject begeleiden. Hen daartoe steunen en opleiden gebeurt in het
eerste tiaject.

Wanneer men stelt dat het succes van de herstructurering staat of valt met de
kwaliteit van de leidinggevenden kan men dit langs twee kanten beschouwen.
Enerzijds kan men de functie of de arbeidsplaats analyseren en nagaan of deze
ongeacht de leidinggevende capaciteiten van de leidinggevende, meer of minder
faciliteiten en beperkingen oplevert om effectief bij de dragen aan het functione-
ren van de organisatie als geheel. Dit ontwerpen gebeurt in de verschillende
taakgroepen, die werken aan de voorbereiding van de herstructurering. Vandaar
dat in deze taakgroepen de kernidee van wederkerigheid, van service en onder-
steuning naar de buitendiensten essentieel is. In de mate dat zowel de ontwerpers
als de uitvoerders, d.w.z. vertegenwoordigers van de leidinggevenden van de con-
trolecentra daarrond de communicatiekanalen verzorgen en naar elkaar luisteren
en kunnen bijsturen, kan effectief gewerkt worden. Dit overlegkanaal creeren is
de bedoeling van het tweede project.

Men kan anderzijds ook stellen dat de persoonlijkheid, het inzicht en de sociale
vaardigheden van chefs bepalend zijn voor de 'kwaliteit' van hun optreden. Daar-
toe is een selectie op werkrelevante criteria nodig. Door het College van Dienst-
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chefs van de Algemene Administratie der Belastingen werd tijdens meerdere
vergaderingen een functiebeschrijving en selectiecriteria opgesteld voor de toe-
komstige leidinggevenden van de controlecentra. Deze persoonlijkheid, inzichten,
sociale vaardigheden en managementcapaciteiten kunnen ook verder gevormd enondersteund worden. Dit is voorzien in het derde veranderingstraject.

We werken deze 3 trajecten hier meer uit.

2.4.1. BEGELEIDING VAN DE INTERNE BEGELEIDINGSDIENST (DVB)

De bedoeling van dit traject is: enerzijds vorm geven aan de adviserende, begelei-
dende en ondersteunende DVB-functie als schakel-functie tussen leidinggeven-
den van de controlecentra en hoofdbestuur en anderzijds hen trainen in het gepast
gebruik van advies-, begeleidings- en ondersteunende vaardigheden in dezeschakelfunctie als interne adviseur. Er kan hierbij gesteund worden op vroegeretoezichtservaringen met buitendiensten vanuit het hoofdbestuur, waaruit lessen
kunnen getrokken worden, en vroegere vormingservaring met de BIC.

2.4.2. BEGELEIDING VAN DE TAAKGROEPEN IN HET HOOFDBESTUUR

De bedoeling van dit traject is: partnership opbouwen tussen hoofdbestuur en
buitendiensten en onderzoeken op weIke punten en in welke mate centralisatie
en/of autonomie van de lokale dienst wenselijk is. Het is wenselijk dat menaansluit bij de visie van de top dn bij  wat in het veld' als 'hete hangijzers' wordt
beleefd. Rond drie essentiele thema's zoals doelen stellen, personeelsbeheer en
informatiebeheer, kunnen projectgroepen aan de slag gaan, die in hun manier van
werken de gewenste nieuwe organisatie verpersoonlijken. D.w.z. aan deze pro-
jectgroepen participeren ontwerpers, implementeerders en uitvoerders of mensen
uit de taakgroepen, dus hoofdbestuur 6n buitendiensten. Het is de bedoeling hier
te werken aan en in een samenwerkingsrelatie gebaseerd op 'partnership'.

1.Objectieven stellen met de deelnemers uit de taakgroepen
In de manier waarop doelstellingen en objectieven worden geformuleerd zijn de
volgende principes leidinggevend:
- Objectieven formuleren voor een bepaalde dienst is een top-down dn bottom-up

proces: rekening houdend met de visie van de top dn met de "lokale situatie"
(complexiteit, intensiteit van het werk, aanwezige capaciteit qua knowhow en
vaardigheden) worden in overleg concrete objectieven geformuleerd.

- Rapportering over de stand van zaken (de 'statistieken' ) is een weerspiegelingvan de reele situatie en geen pro forma-gebeuren.
- Objectieven worden niet enkel geformuleerd t.a.v. gemakkelijk te kwantificeren

doelstellingen; ook kwalitatieve doelen worden geformuleerd.
- Concrete afspraken rond prioriteiten (bijv. selectiecriteria t.a.v. dossiers voor

grondige controle) worden gemaakt in overleg.
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2. Personeelsbeheer met de deelnemers uit de taakgroep personeel
Gewenste uitgangspunten:
- De leidinggevenden van de buitendiensten worden betrokken bij:

* Het formuleren van criteria waaraan hun nieuwe medewerkers moeten vol-
doen.
* Beslissingen betreffende aanstelling, wijziging of rotatie van hun personeel.

- De invloed van de leidinggevende op beloning en sanctionering van hun mede-
werkers wordt verhoogd.

- De problemen waarmee leidinggevenden op menselijk en relationeel viak wor-
den geconfronteerd, worden au strieux genomen. De nodige specialistische
hulp bij 'buitengewone' problemen wordt ingeschakeld.

3.Informatiebeheer met de deelnemers uit de taakgroep informatica
- De leidinggevenden dienen zo snel mogelijk te beschikken over de bestaande

up-to-date informatie die betrekking heeft op hun werkdomein.
- Zij beschikken over optimale informatie-systemen.
- Ze hebben toegang tot bestaande fiscale data-banken.

In deze projectgroepen zijn deelnemers vanuit de taakgroepen aanwezig, alsook
een topambtenaar, met voldoende invloed in de organisatie om besluiten in gans
de organisatie ingang te doen vinden en een evenwichtige verdeling van mede-
werkers van hoofdbestuur dn buitendiensten.

2.4.3. BEGELEIDING VAN DE LEIDINGGEVENDEN VAN DE CONTROLE-
CENTRA

Vooraleer deze begeleiding start, wordt eerst de groep van DVB-begeleiders
opgeleid in hun nieuwe rol als bijstandsverlener. Zij worden betrokken in deze
vorming. Er kan ook samengewerkt worden met de hoofdcontroleurs van de
controles BTW en Directe Belastingen waarvan de dossiers voor het
controlecentrum komen. Dit bevordert sociale integratie 6n afstemming qua
ideeengoed.
Voordien zijn de vademecums ter beschikking gesteld en er worden be-
sprekingsmogelijkheden daarover voorzien. De bedoeling van dit traject is te
komen tot gemeenschappelijke en geaccepteerde doelstellingen en de verwach-
tingen van de verschillende partijen t.0.V. elkaar af te stemmen.
Tijdens dit traject wordt aan de leidinggevenden geleerd hoe ze samen met hun
groep een implementatieplan voor hun organisatie kunnen opstellen. Dit bevat
o.a. een taakverdeling tussen de leidinggevende en zijn adjunct(-en), een
projectmatig overzicht van de functionele tot standkoming van de organisatie: de
wijze waarop intakegesprekken gevoerd worden. het organiseren van de functio-
neringsbegeleiding van medewerkers, de manier waarop ambtenaren opgeleid
zullen worden, de organisatie van de dienstverlening aan de burger en de wijze
waarop de coordinatie tussen de controles Directe Belastingen en BTW en con-
trolecentrum zal verlopen.
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De leidinggevenden leren hoe samen met hun medewerkers verbeterings- en
optimaliseringsacties op te zetten om de werking van de organisatie op een conti-
nue manier te verbeteren. Ze leren groepswerkoverleg organiseren om ideeen te
verzamelen en te bespreken en om de samenwerking te optimaliseren.

2.4.4. BESLUIT

In dit begeleidingsproject betrekken we dus de verschillende organisatiecompo-
nenten (de 7 S- en) om op die manier de succeskansen van het veranderingspro-
ject te maximaliseren. Niet alleen de structuur wordt bewerkt maar ook de mede-
werkers. de nieuwe waarden van resultaat- en interne klantgerichtheid, de ideedat het hoofdbestuur ten dienste en ter ondersteuning van de buitendiensten staat,
de idee van partnerschap waarbij vanuit de centrale diensten krijtlijnen komen
zodat de noodzakelijke uniformiteit gewaarborgd is en er op lokaal vlak voldoen-
de initiatief kan genomen worden zodat men zich eigenaar voelt van zijn werk, de
noodzakelijke communicatieve vaardigheidstraining en voldoende leer- en be-
sprekingsmogelijkheden om het plan tot 'een eigen plan' te laten worden. Dit zijn
significante waarden, die door de staf in de nieuwe stijl, met de nodige sleutel-
vaardigheden en ondersteund door de nodige systemen in praktijk moeten worden
gebracht. Alleen dan kan de structuurhervorming die uitgaat van een nieuwe
strategie waar gemaakt kunnen worden.

2.5. ACTIE-MOGELIJKHEDEN NA DE ONDERBREKING VAN DE
UITVOERING VAN HET HERSTRUCTURERIN(;SPLAN IN JUNI 1996

Na het onderbreken van de uitvoering van de herstructurering van de fiscale
administraties in juni 1996 en het absoluut voorrang geven aan de AlgemeneLoopbaan- en Weddeherziening zou toch verder kunnen gewerkt worden in de
richting van de herstructureringsdoelstellingen:
Daartoe zouden de strategische opties heel duidelijk kunnen verwoord worden en
communicatiekanalen voor het vrijwillig rapporteren en bespreken van acties
kunnen geinstalleerd worden.

Men zou als strategische opties kunnen stellen: de samenwerking tussen Directe
Belastingen en BTW, en effectievere grondige controles (vooral van de vennoot-
schappen en aan de BTW onderworpen natuurlijke personen cfr. interne nota
Min. van Financien) . Men zou daarbij een beroep kunnen doen op elke ambte-
naar en elke leidinggevende op elk niveau om samen met collega's en medewer-
kers te zoeken naar positieve en effectieve samenwerkingservaringen, die resulte-
ren in correcte belastingopbrengsten en vermindering van belastingfraude op

6       In maart 1997 zijn er nog geen data noch concrete plannen bekend voor het terug
opstarten van de uitvoering van de herstructurering.
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korte en lange termijn. Bijvoorbeeld o.a. de nieuw aangeworven adjunct-contro-
leurs, die een polyvalente opleiding gekregen hebben, stage doen op beide admi-
nistraties, elkaar als groep vrij goed kennen en nu de werkwijzen van de twee
administraties leren, zulten hier zeker in gernteresseerd zijn. Dit is immers de
werkwijze van hun toekomst. Ook onder de anderen, zullen er zeker geYnteres-
seerden zijn om ervaring op te doen met de toekomstige werkwijze, als dit goed
ondersteund wordt.

In het verleden zijn de gemeenschappelijke controles BTW-Directe Belastingen
geen succes geweest. Daarvoor worden verschillende redenen vernoemd. Het
gaat om een andere soort belasting, men werkt niet op dezelfde dossiers7, de
uitwerking wordt overgelaten aan de plaatselijke chef, 6dn BTW-controle moet
samenwerken met minimaal 2 soms met 3 of 4 controles Directe Belastingen, aan
de basis wordt gevraagd samen te werken terwijl bovenaan en ook door de eigen
leidinggevenden geen stap gezet en geen voorbeeld gegeven wordt. Enkel daar
waar leidinggevenden of medewerkers elkaar kenden in beide administraties of
waar leidinggevenden zich echt achter de gemeenschappelijke controles gezet
hebben is er enig succes geweest. De samenwerking tussen ambtenaren uit
verschillende administraties, vanuit verschillende soorten belastingen met ver-
schillende onderliggende principes en procedures is niet vanzelfsprekend.

Duidelijke stimulering en steun van bovenuit, met gemeenschappelijke voorberei-
dingssessies, met duidelijke objectieven voor samenwerking en voldoende vrij-
heid om een passende vorm te vinden, met langdurige opvolging en vooral met
openheid om van elkaar te leren, kan bijdragen aan het succes ervan. Er zou
samen met de BIC of de nieuw op te richten Dienst Voorbereiding en Interne
Begeleiding een samenhangend plan kunnen ontwikkeld worden en verschillende
wegen voorgesteld om die gezamelijke grondige controles te stimuleren. Positie-
ve realisaties kunnen dan weer gecommuniceerd worden.

We gaan er dan expliciet vanuit dat de strategie, de grote lijnen gegeven zijn en
dat er nu vertrokken wordt met de eerste stap op een nieuwe, samenwerkende
wijze. Men moet proberen centraal en plaatselijk akkoord te geraken over het wat
en hoe van deze eerste stap en die dan onder gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid uitvoeren. Dan telkens de resultaten samen bekijken en de volgende stap
voorbereiden en zetten. Ondertussen moet er een goed communicatiebeleid
gevoerd worden met de rest van de organisatie zodat zij minimaal op de hoogte
blijven en zich betrokken kunnen voelen bij deze nieuwe wijze van het doorvoe-
ren van de verandering waarvan zij deel zullen zijn in een volgende fase.

7 Dossiers worden in twee reeksen verdeeld, de even en de oneven reeks. Vroeger
werkte in een gegeven jaar de Directe Belastingen op de even en de BTW op de
oneven reeks.  en vice versa. Dit knelpunt voor de gemeenschappelijke controles is
onlangs opgelost.
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Organisatieverandering is het zich samen en individueel anders gaan gedragen
van de organisatieleden. Dit lukt maar op grote schaal als mensen weten waar
naartoe en waarom precies daar naartoe en dat ze er zelf achter staan om daar
naartoe te gaan. Zo'n gedeelde visie (bijv.samenwerking tussen Directe Belasting-
een en BTW voor grondige gemeenschappelijke controles van bepaaide kategori-
en belastingplichtigen) is niet iets dat door top kan afgekondigd worden, waarna
vervolgens de medewerkers zich als 66n man/vrouw daarachter scharen. Zulke
gedeelde visie ontstaat in een communicatieproces tussen de verschillende acto-
ren waarbij de kwaliteit van de communicatie- en interactieprocessen van door-
slaggevend belang is. Het zou tweerichtingsverkeer moeten zijn waarbij de voor
en tegens van de verandering open moeten besproken kunnen worden. Dit bete-
kent voor de top vrijwillig overschakelen op een andere stijl die lastiger is. veel
investeringen in communicatie, tijd en vertrouwen zal vergen, op korte termijn
veel moeilijkheden en geharrewar zal opleveren en soms zelfs niet geapprecieerd
zal worden door de medewerkers die vragen om gewoon te doen zoals altijd en te
bevelen wat moet gedaan worden.
Voor de medewerkers zal het ook moeilijk zijn te geloven dat het anders kan. Ze
zijn niet gewoon dat er alleen duidelijke grote lijnen gegeven zijn en dat ze zelf
moeten zoeken naar de meest optimale realisatiemogelijkheden (van de samen-
werking in hun concrete situatie). Ondertussen dient de top steun en vertrouwen
te geven, en grotere ruimte en verantwoordelijkheid binnen duidelijk afgebakende
grenzen. Er zullen andere capaciteiten en vaardigheden van leidinggevenden en
medewerkers verwacht worden: meer initiatief nemen, meer communiceren,
vrijwillig afstand doen van vroeger verworven gedragswijzen bijv. anderen de
mond snoeren vanuit gezagsposities enz...

Op deze manier kan begonnen worden met de in de toekonist gewenste cultuur, in
het nu te installeren, door die medewerkers die daar oren naar hebben. Voorwaar-
de is dat de top duidelijk stelt wat ze wil en waarom en dat nieuw gedrag zeu
demonstreert en ook steunt. Op deze manier kan de onderbreking van de uitvoe-
ring van de herstructurering een nieuwe kans worden. Als dit opzet slaagt, kan
minstens een deel van de vernieuwing gerntroduceerd worden vanuit voorbeelden
van de organisatie zelf. Beer (199Ob, 159) stelt dat dit de beste en meest zekere
weg is om organisatievernieuwing door te voeren.

Dit veranderingsproces dat een hele culturele ommekeer in een bureaucratie
verwacht zou daarna in de verschillende organisatievariabelen (de strategie,
structuur, systemen, staf, stijl, significante waarden en sleutelvaardigheden)
moeten geintegreerd worden om kansen op slagen te maximaliseren.

Wanneer medewerkers verwachten en ervaren dat de nieuwigheden (samenwer-
king tussen Directe Belastingen en BTW) hen helpen om gewenste werkresulta-
ten (effectieve en efficiente gezamelijke controles) te bereiken zullen ze gemak-
kelijker meegaan met de verandering. Het uitwerken van ondersteunende werk-
wijzen en systemen door de Taakgroep Organisatie is dan ook cruciaal. Eens dat
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de gewenste richting duidelijk is en er veranderingsprojecten van start gaan. is de
daadwerkelijke steun en prioriteitsstelling van de top van de organisatie van door-
slaggevend belang. Zij laten zien in woord en daad dat het hen menens is met de
verandering en verzekeren voldoende begeleiding en steun zodat de projecten
succesvol kunnen zijn. In de mate dat er aldus in de organisatie een lerende
instelling gecreeerd wordt, medewerkers ontdekken dat de nieuwe aanpak effec-
tiever is, ze de nodige opleiding krijgen en ze de nieuwe aanpak in team toe-
passen zullen zijzelf de verandering realiseren. Als verbeterde coordinatie rele-
vante problemen helpt oplossen, zal dit teamgedrag versterken en de wens cre-
eren nieuwe vaardigheden te leren. Dit leren vergroot de effectiviteit nog meer en
resulteert in een sterker commitment om te veranderen. Deze wederzijds verster-
kende cyclus van verbetering in commitment, coordinatie en competentie creeert
een groeiend gevoel van efficientie (Beer, 199Ob, 164). Naarmate de verandering
een grotere koerswijziging t.o.v. vroeger inhoudt moet er meer ontdooit en meer
in transitie gewijzigd worden en is er dus meer ondersteuning nodig door het in
team en individueel leren van nieuwe opvattingen of denkwijzen. vaardigheden,
en houdingen of attitudes, kortom van nieuw gedrag. Deze gedrags- en cultuurve-
randering dient expliciet nagestreefd en ondersteund te worden. De BIC kan in
dit proces een cruciale ondersteunende rol spelen. Hiervoor is dan een duidelijke
keuze en opdracht van de top noodzakelijk en een begeleidings- en vormingspro-
ces voor de BIC.

Samengevat komt het erop neer het veranderingsproject te focussen op de nu
voorliggende fase:
- duidelijke visie, missie en doel communiceren (bijv. samenwerking DB en
BTW in effectievere grondige controles; ondersteunende rol van de BIC daarbij);
- daaruit klare en geaccepteerde doelstellingen afleiden eventueel door een beeld
op te bouwen van hoe het er in het beste geval over l h 2 jaar zal uitzien bij
succesvolle implementatie;
- akkoord gaan over na te streven resultaten, bijv. belastingopbrengsten van dit
jaar moeten minstens gelijk zijn en liefst meer dan vorig jaar en tegelijk zo dat
men zich richt op doelen en resultaten die op lange termijn voldoende belasting-
opbrengsten meebrengen en op korte en lange termijn fraude beteugelen;
- communiceren over de wegen waarvan de medewerkers vinden dat ze effectief
en efficient zijn om die doelen en resultaten te bereiken
- daaruit samen met hen concrete actiepunten afleiden;
- daaruit eerste stap afleiden en die zetten, opvolgen, bespreken, bijsturen enz...
- de BIC (of een andere instantie) aanduiden als centraal communicatieknooppunt
waaraan men succesvolle en minder succesvolle pogingen kan meedelen. De BIC
zou ondersteunend kunnen optreden en de meest succesvolle werkwijzen commu-
niceren in heel de organisatie.
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2.6. BESLUIT

In dit hoofdstuk behandelen we de inhoudelijke aanbevelingen die we doorheen
het gehele onderzoek samen met de ambtenaar genereerden. De aanbevelingen
werden in een "stellende stijl" geformuleerd, alsof ze meteen gerealiseerd zijn:
"Put the future in the present !". Zo zetten we ze meer kracht bij en zijn ze
vlotter leesbaar.



Hoofdstuk 3. Terugbiik op het procesverloop van
het onderzoek

In deze terugblik vertrekken we van (1) ons onderzoeksdoel en onze visie op
organisatie en onderzoek om vervolgens (2) een overzicht van het onderzoek en
(3) van het procesverloop van de gedeelde betekenisgeving te schetsen. Tenslotte
proberen we duidelijk te maken (4) wat typisch is aan de sociaa!-constructionisti-
sche benadering van actie-onderzoek in een overheidsorganisatie. We eindigen
met de epiloog.

3.1. DOEL EN BENADERING VAN HET ONDERZOEK

3.1.1.ONDERZOEKSDOEL

Het doel van dit actie-onderzoek betreffende de optimalisering van het perso-
neelsbeleid  in het Ministerie van Financien, wordt in  mei  1992 met de Secretaris-
Generaal en vervolgens met de stuurgroep als volgt omschreven: "Dit onderzoek
wenst ondersteuning te bieden aan de verantwoordelijken van het Ministerie van
Financien op het vlak van de effectiviteit en efficientie via het personeelsbeleid.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de beperkingen (de contraintes) waar-
mee het Ministerie van Financien als openbare dienst geconfronteerd wordt. Het
onderzoek dient suggesties te geven om binnen het Ministerie bepaalde initia-
tieven te ontwikkelen."
Er worden dus gegevens verzameld om inzicht te verwerven in de concrete
problemen van organisatie en beheer van het personeel en het werk. Het is de
bedoeling op basis daarvan elementen aan te dragen die het Ministerie van Finan-
cien toelaten een veranderingsproces op gang te brengen.
Omdat het om een overheidsorganisatie gaat, wordt tevens onderzocht of en in
welke mate de zogenaamde human resources management-recepten van de parti-
culiere sector kunnen gebruikt worden.

3.1.2.VISIE OP ORGANISATIES EN ONDERZOEK

In deze studie over optimalisatie van het personeelsbeleid in het Ministerie van
Financien kiezen we ervoor om een organisatie te zien als een co-creatie, als iets
dat voortdurend in de maak is, waar de verschillende actoren voortdurend in
onderhandeling zijn over gedeelde betekenissen die het uitgangspunt vormen om
tot gemeenschappelijke actie te komen.
We vertrekken van dit sociaal-constructionistisch uitgangspunt niet omdat dit het
enige juiste is, wel omdat volgens ons, vanuit dit standpunt de mogelijkheden om
generatief te leren en om veranderingen in de gewenste richting te bewerkstelli-
gen het grootst is. Vanuit dit sociaal-constructionisme is er plaats voor de bele-
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ving van het duaal ontologisch karakter van de organisatie. Voor heel wat mede-
werkers in de organisatie wordt "de organisatie" immers gezien en beleefd als een
extern gegeven waaraan zij niets kunnen veranderen. Tegelijk beleven anderen
dat de organisatie door mensen gemaakt en veranderd wordt.

We kiezen voor een praktijkgericht onderzoek, een actie-onderzoek dat
tegelijkertijd gericht is op het scheppen van organisatie-verandering en op het
bestuderen van het proces. In actie-onderzoek is er de typische samenwerking
tussen individuen binnen het systeem, "klanten" genoemd, en individuen buiten
het systeem, "onderzoekers" genoemd. We leggen evenveel nadruk op theorie als
op praktijk. Organisatiediagnose en organisatieinterventie vloeien in het sociaal-
constructionisme volledig in elkaar over. Werken aan een diagnose, zoeken naar
gemeenschappelijke visies impliceert een voortdurend opbouwen en verbreken
van gedeelde betekenis. Zowel organisatieleden als onderzoekers treden in voort-
durende onderhandeling met elkaar om te definieren wat precies de sociale reali-
teit is. Wij werken met het senior management van de organisatie samen. We
bepalen samen met hen de probleemdefinitie en het verloop van het onderzoek.
Wij kiezen voor een vorm van actie-onderzoek die de organisatie in zijn geheel
en in zijn verschillende geledingen wil onderzoeken. We kiezen er ook duidelijk
voor om de ervaring en zienswijze van de basis te onderzoeken en deze te
rapporteren aan de top. We verkiezen om samen met de ambtenaren zicht te
krijgen op hun beelden of percepties over leidinggeven, interne communicatie,
werkverdeling, selectie, opleiding, beoordeling, werkopvolging enz. We kiezen er
vervolgens voor om samen met de actoren, aan de organisatie aangepaste actie-
voorstellen te genereren in voortdurend contact en onderhandeling. We kiezen
voor het sociaal-constructionistisch standpunt waardoor we met

topverantwoordelijken in de stuurgroep onderhandelen over gedeelde betekenis-
sen. Zo ontwikkelen we samen een locale theorie over de specifieke probleem-
oplossing in dit concrete geval.
Verder gebruiken, toetsen en reflecteren we over de methodologische en meta-
theoretische problemen die verband houden met actie-onderzoek. Wij reflecteren
over werkwijzen, methoden en problemen en onderzoeken wat nieuw of anders is
aan actie-onderzoek vanuit constructionistische visie.

3.2. OVERZICHT VAN HET VERLOOP

We starten met contact te nemen en afspraken te maken met de top van financien
over het doel en het verloop van het onderzoek. Deze contracting gebeurt eerst

centraal en vervolgens in de Administratie de Directe Belastingen. Om de sa-
menwerking tussen onderzoekers en clienten mogelijk te maken wordt vanaf het
begin van het onderzoek in de Administratie de Directe Belastingen een stuur-
groep opgericht van topambtenaren en onderzoekers. Deze stuurgroep bepaalt het
onderzoeksopzet en -verloop gedurende het ganse onderzoek. Aan deze stuur-
groep wordt tussentijds gerapporteerd en worden voorstellen voor verdere stap-
pen gedaan door de onderzoekers en/of de ambtenaren. De stuurgroep bepaalt
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telkens welk voorstel uitgewerkt wordt, welke daarin de opeenvolgende acties
zijn en stelt een tijdplanning op.

De stuurgroep beslist in de ve,'kenningsfase te onderzoeken hoe de medewerkers
in de controles en de ontvangkantoren van de Administratie der Directe Belast-
ingen de effectiviteit en de efficientie van hun dienst percipieren. Tegelijk wordt
gevraagd naar hun ideaal of gewenst beeld. Het onderzoek richt zich dus in deze
fase op de basis van de organisatie (juni tot december 1992).

In de uitdiepingsfase wordt nagegaan of de problemen gesignaleerd in de verken-
ningsfase aangepakt en opgelost worden in het pilootproject te Oostende en in het
herstructureringsplan. Er wordt inspiratie gezocht voor alternatieve
aanpakmogelijkheden in grote bureaucratische organisaties zoals banken en
verzekeringsmaatschappijen en bij de Nederlandse belastingdienst. Heel wat
concrete gegevens omtrent werkopvolging en motivatie van personeel worden
verzameld en besproken in de stuurgroep ( januari  1993  tot juni  1993).

De tussentijdse adviesfase (juli 1993 tot maart 1994) bestaat vooreerst uit een
driedaagse workshop met de leden van de herstructureringsgroep en de onderzoe-
kers waarin samen wordt nagegaan hoe het herstructureringsplan aangevuld en
eventueel verbeterd kan worden met de tot hiertoe verzamelde gegevens.
Met de nieuwe dienst "Bijstand en Interne Controle" worden besprekingen ge-
voerd en training gegeven over de gewenste communicatieve houding. De
doelstelling van de BIC is immers de communicatie- en sturingsmogelijkheden
tussen het hoofdbestuur en de buitendiensten te verbeteren.
Tenslotte formuleren we samen met de stuurgroep een aantal tussentijdse advie-
zen op strategisch, inhoudelijk en procesmatig vlak. Deze adviezen groeien
geleidelijk tijdens het onderzoeksproces en worden ook telkens besproken met
ambtenaren in verschillende groepen. Deze adviezen worden achteraf nog verder
theoretisch uitgediept en op hun praktische toepasbaarlieid getoetst in allerlei
besprekingen.

In het vervolgonderzoek van april 1994 tot heden, wordt verder gewerkt op de

twee sporen van actie-onderzoek. Enerzijds wordt via een literatuurstudie dieper
ingegaan op de knelpunten uit de verkenningsfase. Omdat leiding en werkverde-
ling te uitsluitend bepaald worden door bureaucratische gewoonten, regels en
cultuur worden eenzijdig allerlei hinderende of belemmerende factoren opgelegd.
De  prestaties van de ambtenaar zijn niet het centrale punt in het selectie-,
beoordelings-, vormings- en promotiebeleid van de Belastingadministratie. Er is
weinig sprake van interne en externe klantgerichtheid en bij veranderingspogin-
gen grijpt men te uitsluitend naar structuurveranderingen die onvoldoende effec-
ten sorteren door gebrek aan eenstemmigheid met de andere organisatievariabe-
len.
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Anderzijds blijven we in contact met de organisatie en proberen we de reeds
geformuleerde en nieuw ontwikkelde adviezen zo dicht mogelijk bij de potenti-
ele gebruikers ervan te brengen via dee/nanie en bespreking in verschi//ende
commissiewerkzaamheden. Samen met de ambtenaren van de Administratie der
Directe Belastingen en BTW, die in verschillende taakgroepen het herstructure-
ringsplan verder uitwerken, worden de bruikbare conclusies uit de verkennings-
en uitdiepingsfase besproken en gemtegreerd (augustus, september 1994). We
ontwerpen samen met de taakgroep Personeel en Organisatie een management-
vormingsprogramma voor de toekomstige leidinggevenden van de nieuwe dien-
sten na de herstructurering en starten met het geven van managementtraining aan
de huidige leidinggevenden (maart 1995 - maart 1996). Ondertussen werken we
verder samen met de topambtenaren aan de omschrijving van het functieprofiel
van deze leidinggevenden, aan het vademecum voor de nieuwe diensten (met o.a.
de werkorganisatie en taakomschrijvingen, juni 1995 - maart 1996) en aan enkele
kleinere projecten.

We hebben dus op veel verschillende momenten en in veel verschillende bespre-
kingen, vergaderingen, commissies, werk- en taakgroepen meegewerkt aan diag-
nose  en interventie t.a.v. problemen van organisatie en beheer van het personeel
en het werk met het oog op de effectieve en efficiente werking van de Admini-
straties der Directe Belastingen en BTW. Bij al deze werkzaamheden proberen
we gedeelde betekenissen op te bouwen rond de op gang zijnde herstructurering.

3.3. HET PROCES VAN GEDEELDE BETEKENISGEVING

In dit deel gaat de aandacht naar het proces van het ontstaan van gedeelde beteke-
nissen. Per onderzoeksfase is in deel 2 telkens in een kadertje beschreven hoe het
onderzoeksproces verloopt. Bij de aanvang ervan is uiteengezet hoe de beschrij-
ving van het procesverloop gebeurd en gecheckt is.

In dit deel proberen wij op twee manieren scharnierpunten en proceskenmerken
in dat proces van gedeelde betekenisgeving te identificeren en veralgemenende
conclusies te trekken.
Wij hebben vooreerst zelf getracht scharniermomenten in het onderzoeks-interac-
tieproces te identificeren. Daarna hebben wij geprobeerd voor die scharniermo-
menten, de volgens ons specifieke proceskenmerken aan te duiden, die de gedeel-
de betekenisgeving bevorderen.
Vervolgens hebben we het identificeren van scharnierpunten en proceskenmerken
overgedaan in 5 aparte besprekingen met telkens Edn persoon: mijn mede-onder-
zoekster (voor het onderzoeksdeel waaraan zij medewerkte), een van de promoto-
ren van het onderzoek tevens stuurgroeplid, de voorzitter en twee ambtenaren
tevens leden van de stuurgroep. Op die manier hebben wij deze
procesbeschrijving en -analyse proberen aan te vullen en te valideren door ze
voor te leggen aan mede-actoren van dit proces. Zo hebben wij getracht het euvel
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op te lossen van dit samen opgebouwd proces enkel te bestuderen vanuit 6dn
standpunt, dat van 66n onderzoeker. Dit zou niet in overeenstemming zijn met
ons constructionistisch uitgangspunt. We hebben het herinneringsproces in de
bespreking met die vijf personen proberen te vergemakkelijken door telkens eerst
de voornaamste onderzoeksfasen terug voor de geest te roepen. Onderzoeksfasen
zijn duidelijk gedeelde referentiepunten voor alle actoren, daarin kunnen schar-
niermomenten gesitueerd worden. Vervolgens hebben we gevraagd welk volgens
hen in die fase de voorname momenten waren. Voor die spontaan benoemde
scharniermomenten hebben we dan enkele vragen gesteld zoals: welke beelden en
achtergronden of standpunten speelden volgens u mee op dat moment? Wat was
er toen aan de hand, volgens u? Wat maakt dat toen dat beslist is, volgens u?
Wanneer de spontaan genoemde momenten verschilden van de door ons om-
schreven scharniermomenten werd achteraf gevraagd: herinner je je ook dat
moment, die beslissing? en dan werden dezelfde vragen gesteld (Welke beelden
en achtergronden of standpunten speelden volgens u mee op dat moment? Wat
was er toen aan de hand, volgens u? Wat maakt dat toen dat beslist is, volgens
u?). We zijn immers vooral geinteresseerd in de proceskenmerken om te komen
tot gedeelde betekenissen en vinden dat die het duidelijkst naar voor komen in
scharniermomenten, die naargelang de actor wat anders kunnen gedefinieerd
worden. Tenslotte legden we hen, de door onszelf benoemde proceskenmerken
voor, met de vraag naar aanvulling, verbetering, reacties en bedenkingen. De
reacties en verbeteringen van de andere onderzoeker, promotor en stuurgroeple-
den bevatten aanvullingen en (soms minieme) accentverschillen die alle opgeno-
men zijn. Waar er verschillende of tegensprekende visies zijn, worden die expli-
ciet vermeld.
Tenslotte wordt getracht veralgemenende conclusies te trekken.

We geven hier een schematisch overzicht van het onderzoeksverloop.
1.De contractingfase

1.1.  bij de top van financien
1.2.  in de Administratie van de Directe Belastingen

2. De verkenningsfase
2.1. het interviewen
2.2. het rapporteren en interpreteren in de stuurgroep

3. De uitdiepingsfase
3.1.   het beslissen over de verdere onderzoeksstappen van de uitdiepingsfase
3.2. het pilootproject voor de herstructurering te Oostende
3.3. de toetsing en aanvulling van de interviewresultaten met hierarchisch

hogeren van de basis
3.4. de confrontatie van het herstructureringsplan met de probleeminventari-

satie in de stuurgroep
3.5.  de benchmarking
3.6. het beslissen over de verdere onderzoeksstappen
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4. De tussentijdse en vervolgadviesfase
4.1. de bespreking met de herstructureringsgroep met het 7S-en model als

referentiekader
4.2.  de besprekingen en training met de medewerkers van de nieuwe dienst

BIC
4.3. de tussentijdse adviesverstrekking en -besprekingen in de stuurgroep en

aan de Secretaris-Generaal

4.4.  de adviesbesprekingen in de taakgroepen
4.5. het uitwerken van een managementvormingsprogramma voor leidingge-

venden met de trainers
4.6.  de managementvorming bij leidinggevenden
4.7.  de studie van de BTW-administratie
4.8.  omschrijvingen van functieprofielen en vademecums.

We beschrijven kort enkele opvallende omslagen of scharniei'momenten in de
gedeelde betekenisgeving. We verwijzen voor uitgebreider beschrijving naar de
kadertjes in deel 2 en 4. We proberen telkens aan te duiden welke proceskenmer-
ken bij het werken aan de nieuwe gedeelde betekenis tot het gewenste resultaat
leiden. We volgen hie,bij het chi·onologisch onderzoeksverloop.

3.3.1. DE CONTRACTINGFASE

Wij ervaren een duidelijk verschil tussen de contracting bij de top van Financien
(zie blz. 25 en bijlage 7 punt 1 en 2) en die in de Administratie der Directe
Belastingen (zie blz. 29).

In de eerste contractingfase bij de top van Financijn vertrekken we als on-
genode (onderzoeks)-gasten, die aangeboden, eerder opgedrongen zijn aan onze
client. Alhoewel er vertegenwoordigers van Financien betrokken waren in de
besluitvorming rond dit onderzoek, is de Financientop niet concreet gernfor-
meerd. Hun perceptie wordt door henzelf verwoord als: dit onderzoek wordt ons
ongevraagd opgedrongen; daaraan medewerken gaat ons tijd kosten; buitenstaan-
ders onze organisatie laten onderzoeken kan gevaarlijk zijn en wij kennen onze
problemen maar hebben onvoldoende hefbomen om verandering aan te brengen.
In deze eerste contacten handelen we zowel vanuit onze constructionistische
opvatting dat we slechts vanuit een gedeelde betekenis een startpunt hebben voor
een gemeenschappelijke actie als vanuit onze eigen wens: toelating en toegang te
verkrijgen tot het onderzoeksveld. Slechts als de wens en de wil tot samenwer-
king bij beide partijen aanwezig is, kan er van start gegaan worden. Wij hebben
dan ook deze wens en wil tot samenwerking proberen los te weken bij de top van
Financien. We hebben dit gedaan door heel expliciet met hun bezwaren en voor-
waarden rekening te houden, door samen te zoeken naar iets in de organisatie dat
we beiden de moeite waard zouden vinden om uit te zoeken en te implementeren
en door een onderzoeksstructuur voor te stellen waarin wij als onderzoekers
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duidelijk macht en zeggingsschap delen met de ambtenaren.

In de contracting met de Administratie de Directe Belastingen is de sfeer
anders. De pas aangestelde Directeur-generaal van de Administratie der Directe
Belastingen is duidelijk bereid tot samenwerking en openheid. Hij benadrukt het
open willen gebruik maken van een toevallige, zich op het juiste moment
aanbiedende onderzoeksopportuniteit vanuit een universiteit. Vertrekkende van
een gezamelijk ontworpen onderzoeksaanpak ontstaat geleidelijk aan een part-
nershiprelatie met gedeelde bekommernissen en verantwoordelijkheden.

We kunnen dus in deze contractingfase spreken van een omslag VAN ONGENO-
DE GASTEN NAAR EEN GEDEELDE PROBLEEMSTELLING VOOR HET
ONDERZOEK.

Welke proceskenmerken bij het werken aan de nieuwe gedeelde betekenis
leiden tot het gewenste resuitaat?

1. Het ernstig nemen van het standpunt en de bezwaren van de anderen vanuit
een appreciatief standpunt. We hebben begrip getoond voor hun afwijzing van
dit opgedrongen onderzoek. We hebben schriftelijk bevestigd dat we instemden
met hun voorwaarden van het vertrouwelijk behandelen van gegevens en de
minimale medewerking van de ambtenaren. We nemen hun standpunt ernstig,
laten dit in gedrag zien en werken aldus aan de vertrouwensbasis van de relatie.
2. Het duidelijk voorstellen en akkoord zoeken over een algemene lang-termijn
waarde Of PI'incipe i,an sanienwe;king: de optimalisatie van de werking van de
organisatie. We zoeken een uitgangspunt, een gemeenschappelijke waarde of
doel: bijdragen aan de verbetering van het systeem, waarin we allebei echt ga'nte-
resseerd zijn. We zoeken naar een win-win-relatie, ook al wil de partner aanvank-
elijk de samenwerking eerder afhouden.
3. Door het samen bedenken en aftasten van meerdere mogelijkheden per stap in
die samenwerking, waarbij zoveel mogelijk voor- en nadelen van elk alternatief
benoemd worden ontstaat er een gevoel van vrO'heid om te kiezen binnen de
grenzen van de door beide partijen onderschreven samenwerkingsprincipes. Elk
van de partijen heeft zo het gevoel in\,loed te kunnen uitoefenen. Geen van beide
partijen heeft zo het gevoel door de andere partij gemanipuleerd te worden.
4. Het stapsgewijs overleggen welke, binnen dat gemeenschappelijk doel, een
zinvolle eerstvolgende stap zou zijn. Enkel wanneer beide partijen dat een zinvol-
le volgende stap vinden en voor die volgende stap ve, antwoordelijkheid opne-
men, wordt hij gezet. De uitkomst van die stap wordt dan gezamelijk geevalueerd
en daarna wordt weer een volgende stap gezet.
5. Het open communiceren over standpunten. Daarmee bedoelen we het zo veel
mogelijk zeggen van wat men denkt en gewoonlijk niet zegt en het uitnodigen
van de andere partij tot gelijkaardig gedrag. We toetsen voortdurend hoe open we
kunnen zijn en proberen dat maximaal te doen.
6. Het toevallig op het juiste moment komen.
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3.3.2. DE VERKENNINGSFASE

De verkenningsfase omvat twee processen: het proces van gegevensverzameling
door interviews en het proces van rapporteren en interpreteren van de onder-
zoeksgegevens in de stuurgroep.

3.3.2.1. HET VERZAMELEN VAN DE INTERVIEWGEGEVENS (zie blz.52)

Voor het verzamelen van interviewgegevens in de Administratie der Directe
Belastingen is de introductie en de steun van de top onontbeerlijk.  Het is een
noodzakelijke toegangsvoorwaarde. De ambtenaren in de stuurgroep zorgen
daarvoor. Het maken van de interviewafspraken in de geselecteerde kantoren
verzorgen we goed. We leggen telkens uit hoe de diensten en de te interviewen
personen geselecteerd zijn. Wij ervaren duidelijk dat de ambtenaren de opdracht
kregen open mee te werken. Hun hierarchisch hogeren waren verwittigd en
hadden de vraag doorgegeven.
Bij het begin van de interviews wordt anonimiteit gewaarborgd en het doel van
het onderzoek uitgelegd: het door derden rechtreeks bevragen van de basis over
hun percepties van de werking van de dienst en dit rapporteren aan de top ter
ondersteuning van hun beleid. Na inleidende algemene vragen over het eigen
werk en de dienst wordt uitgebreid en diepgaand ingegaan op alle vragen (zie
checklist). We gaan ook in op terzijde of nauwelijks geuite bekommernissen en
bezwaren. Zo "verdienen" we vertrouwen. Er wordt zeer open meegewerkt.
Mijn beeld als onderzoeker is dat de medewerkers het zeer apprecieren hun visie
op het werk en de dienst te kunnen geven. Waar men in het feitelijk decl vooral
aanduidt wat allemaal beperkend werkt en niet kan veranderen, stimuleert het
deel met vragen naar de gewenste of ideate situatie, om mogelijkheden aan te
duiden. Beide delen brengen een eigensoortige dynamiek op de gang. Men lijkt
het een weldoende ervaring te vinden: eigen ideeen te vertellen aan iemand die
geinteresseerd zit allerlei vragen te stellen over je werk en dat allemaal zit op te
schrijven, zonder beoordeling en met serieuze interesse naar hoe komt dat nu, en
wat vind jij daarvan en wat kan er wei en niet gebeuren om te veranderen en wat
kan jij wel en niet doen. Het lijkt werkelijk een voor beide partijen bevredigende
uitwisselingsrelatie . De ambtenaren zeggen hun ideeen, voorstellen en grieven
met de verwachting dat die rechtstreeks doorgegeven worden aan de top van de
organisatie. De onderzoekers worden tot deelgenoot gemaakt van de positieve en
negatieve ervaringen van de ambtenaren en beleven vanuit een appreciatieve
benadering een mengelmoes van gevoelens: dankbaarheid en blijheid om de open
medewerking en de diepte van de contacten, verwondering en medeleven met wat
er gezegd werd. Het beeld dat bij mij als onderzoeker opkomt, is dat van een
ontvanger van een overvloed aan gaven waarbij de vraag bij mij rijst of ik al deze
gaven wel zal kunnen gebruiken overeenkomstig de bedoelingen van de schenk-
ers en waarbij de schenkers duidelijk met overgave schenken.
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We   kunnen   in   deze   interviewfase   spi eken   van   de   omslag:   bet   verk, ijgen   c.q.
verlenen van medewerking aan de interviews of VANUIT DE KAT UIT DE
BOOM KIJKEN NAAR ACTIEF GEGEVENS AANBRENGEN EN MEEWER-
KEN.

Welke proceskenmerken bij het werken aan de nieuwe gedeelde betekenis
leiden tot het gewenste resuitaat?

1.  De  introductie en steun volgens de hierarchische lijnen, het gemachtigd  zijn
door de top

2. Het per contact duidelijk stellen van de bedoeling van het onderzoek en de
gevraagde bijdrage, de verdere verwerkingswijze en de verwachte output.

3. Deze duidelijkheid scheppen, gebeurt in een open ruimtegevende stijl, met
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook voor het mededelen en bespreken
van visies en bekommernissen over het onderzoek is er plaats, zowel bij de
start, als tijdens de gehele interviewfase. Dit gebeurt echt, eerlijk en authen-
thiek, dus met congruentie tussen bedoeling en uitvoering.

4. Het gernteresseerd en appreciatief bevragen van meningen, standpunten, be-
zwaren en wensbeelden.

5. Het gevoel deel uit te maken van een 'rechtstreekser'R communicatie van
ervaringen, suggesties en/of wensen naar de top (wat een gevoel van zinvol-
heid geeft?).

3.3.2.2.  HE:r RAPPORTEREN  EN  INTERPRETEREN  VAN  DE  INTERVIEWGE-
GEVENS IN DE STUURGROEP (zie biz 92)

Er wordt in de tijd onderscheid gemaakt tussen de feitelijke rapportering van
onderzoeksgegevens en de interpretatie ervan op een later tijdstip. Zo wordt meer
tijd besteed aan het 'verstaan' van de verschillende perspectieven en worden
interpretatie en actieplanning bewust wat uitgesteld.
Bij de presentatie van de resultaten benadrukken de onderzoekers dat heel de
rapportering 'percepties' van de medewerkers zijn. De rapportering gebeurt in
een feitelijke, beschrijvende, constaterende taal. Herliaaidelijk wordt door stuur-
groepleden gewezen op onjuistheden of fouten, waarbij de onderzoekers telkens
herhalen dat dit 'percepties' zijn van ambtenaren, van 'hun' realiteit, zoals zij die
zien en beleven. Waar enkele stuurgroepleden deze onderzoeksresultaten inter-
preteren als DE realiteit van de buitendiensten, dringt het  door dat er niet iets
bestaat als DE ENE objectieve realiteit. De onderzoekers benadrukken meerdere
malen de subjectiviteit van de gegevens, in de zin dat dit percepties zijn van
medewerkers en dat percepties als percepties altijd kloppen voor de betrokkenen.
Percepties worden inhoudelijke gegevens waarmee rekening gehouden kan wor-

8    Rechtstreekser w.z. enkel via derden niet via de vele tussenliggende, filterende
hierarchische niveaus.
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den in het beleid. De rapportering van de wensbeelden en idealen draagt bij aan
een opbouwende sfeer. Zo ervaart de top de loyaliteit van de basis. Zo wordt de
top gestimuleerd tot luisteren naar de verschillende percepties van de basis, tot
het aanvaarden van de verschillen in de percepties. Zo wordt er langer aandacht
gegeven aan de onderzoeksgegevens. Zo wordt de dialoog opengehouden en
worden ze gestimuleerd verder te zoeken in plaats van de meer voorkomende
sluitende reactie om voor gesignaleerde problemen te verwijzen naar de beper-
kingen waaronder de Administratie der Directe Belastingen moet werken of de
buitendiensten laksheid, luiheid of onkunde te verwijten. De aandacht blijft
gericht op de percepties van de medewerkers in de buitendiensten, terwijl de
beperkingen ook ernstig genomen worden.

We kunnen in deze interviewrapporteringsfase spreken van de omslag: VAN
GEWOON NIEUWSGIERIG NAAR ECHT ONDERZOEKEND VANUIT VER-
SCHILLENDE STANDPUNTEN GEGEVENS BEKUKEN EN INTERPRETE-
REN.

Welke proceskenmerken leiden tot het gewenste resultaat, bij het werken
aan de nieuwe gedeelde betekenis: echt onderzoekend te zijn?

1. Het consequent au serieux nemen van de percepties van de medewerkers van
de buitendiensten dn van de stuurgroepleden, als hun percepties, hun realiteit,
door ze te beschrijven en te bespreken  in een neutrale, feitelijk beschrijvende
taal.

2. Door het waarderen van de verschillende standpunten van waaruit verschillen-
de percepties ontstaan, 'ervaren' dat er niet iets bestaat als DE ENE objectieve
realiteit maar wel subjectieve percepties die elk vanuit hun standpunt 'klop-
pen' en 'logisch zijn' en waardoor percepties als inhoudelijke gegevens gezien
worden waarmee rekening gehouden kan worden in beleid.
Daarnaast is het volgende ook helpend

3. Het (ook in de tijd) onderscheid maken tussen feitelijke rapportering en inter-
pretatie van de onderzoeksgegevens waardoor er gemakkelijker en langer
aandacht besteed wordt aan de percepties.

4. Door naast de percepties van de buitendiensten over de huidige onvolmaakte
realiteit, ook hun wensbeelden te betrekken, waaruit hun loyaliteit en engage-
ment  naar de toekomst van de gezamelijke organisatie blijkt en ook besproken
wordt.

3.3.3. DE UITDIEPINGSFASE

Er zijn verschillende scharniermomenten in deze uitdiepingsfase waa;in men
telkens toe DE OMSLAG maakt NAAR EEN GEDEELDE VISIE..

Voor de uitgebreider beschrijving van deze verschillende besprekingsprocessenin stuurgroep-, taakgroep- en andere vergadermomenten verwijzen we naar de



347

kadertjes in deel 2 en 4, die we hier niet herhalen, noch samenvatten.

De verschillende stappen van deze uitdiepingsfase met hun specifieke omslag-
punten in de gedeelde betekenisgeving  zijn:
1. het beslissen over de verdere onderzoeksstappen van de uitdiepingsfase

(blz.96):
vanuit de gemeenschappelijke verkenning in vrijheid kiezen voor de
verdere onderzoeksstappen van de uitdiepingsfase.

2. het pilootproject voor de herstructurering te Oostende bestuderen (biz. 101):
van nagaan of 'mijn' gedacht waar is naar samen onderzoeken wat alle-
maal tegelijk waar is.

3. de toetsing en aanvulling van de interviewresultaten met hierarchisch hogeren
van de basis (blz 106):

van scepticisme sorns naar verwonderde belangstelling.
4. de confrontatie van het herstructureringsplan met de probleeminventarisatie in

de stuurgroep (blz 107):
van misschien overtrokken of lage verwachtingen t.o.v. het herstructure-
ringsplan tot getoetste probleeminventarisatie.

5. de benchmarking (blz. 115 en  137):
van schaarste of gebrek aan fantasie naar een veelheid van alternatieven.

6. het beslissen over de verdere onderzoeksstappen (blz. 143):
vanuit de mist terug op weg bij het beslissen over de verdere onderzoeks-
stappen.

De o.i. belangrijkste proceskenmerken om te komen tot een gedeelde visie in
de verschillende etapes van deze uitdiepingsfase zijn: (de helpende procesken-
merken zijn soms wel en soms niet specifiek voor een bepaalde omslag; sommige
- 1,2,3,4,5,8 - komen ook al in vorige fasen voor):

1. Door het samen bedenken en aftasten van meerdere mogelijkheden per stap in
die samenwerking, waarbij zoveel mogelijk voor- en nadelen van elk alterna-
tief benoemd worden ontstaat er een gevoel van vrO'heid om te kiezen binnen
de grenzen van de door beide partijen onderschreven samenwerkingsprincipes.
Elk van de beide partijen heeft zo het gevoel invloed te kunnen uitoefenen.
Geen van beide partijen heeft zo het gevoel door de andere partij gemanipu-
leerd te worden.

2. Het stapsgewijs overleggen welke, binnen dat gemeenschappelijk doel, een
zinvolle eerstvolgende  stap  zou zijn. Enkel wanneer beide partijen  dat  een
zinvolle volgende stap vinden en voor die volgende stap verantwoordelijkheid
opnemen, wordt hij gezet. De uitkomst van die stap wordt dan gezamelijk
geavalueerd en daarna wordt weer een volgende stap gezet.

3. Het open communiceren over standpunten. Daarmee bedoelen we het zo veel
mogelijk zeggen van wat men denkt en gewoonlijk niet zegt en het uitnodigen
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van de andere partij tot gelijkaardig gedrag. We toetsen voortdurend hoe open
we kunnen zijn en proberen dat maximaal te doen.

4. Het consequent au serieux nemen van de percepties van de medewerkers van
de buitendiensten dn die van henzelf, als hun percepties, hun realiteit o.a. door
ze te beschrijven en te bespreken  in een neutrale, feitelijk beschrijvende taal.

5. Door het waarderen van de verschillende standpunten van waaruit verschillen-
de percepties ontstaan, 'ervaren' dat er niet iets bestaat als DE ENE objectieve
realiteit maar wel subjectieve percepties die elk vanuit hun standpunt 'klop-
pen' en 'logisch zijn' m. a.w.percepties als inhoudelijke gegevens zien waar-
mee rekening gehouden kan worden in beleid.

6. Het samen analyseren van de oorzaken van het uitblijven van de verwachte
doorbraak (in het pilootproject van Oostende) op een appreciatieve wijze
vanuit verschillende standpunten en met verschillende inbrengen nl. die van de
stuurgroepleden, die van de gernterviewden, die van de onderzoekers en daard-
oor het herkaderen van die gegevens.

7. Het samen op een appreciatieve wijze bespreken en analyseren van de organi-
satieproblemen met hoofdbestuursleden en gewestelijk directeurs en inspec-
teurs. Dit gebeurde op basis van percepties van de basis aangevuld met hun
eigen percepties, ideeen en voorstellen.

8. Dit bespreken van de onderzoeksresultaten met de hogergeplaatsten kadert ook
in de eerbiediging van de hierarchische lijnen van deze overheidsinstelling. De
hogergeplaatsten worden eerst gemformeerd over het komend onderzoek en
vernemen daarna de resultaten ervan, met de vraag tot kritische bespreking,
aanvulling en verbetering en projecties naar de toekomst. Ook is er zo moge-lijkheid tot informeel gesprek.

9. Het gaandeweg erkennen in de stuurgroep van de onderzoekers als valabele
gesprekspartners om twee redenen. Enerzijds krijgt men vertrouwen in ons
omdat men ervaart dat wij de situatie in de Administratie van binnenuit diep-gaand en genuanceerd vatten. Anderzijds ervaart men dat wij vanuit theorieffn
o.a. over personeelsbeleid en verandermanagement duiding kunnen geven,
kaders en concepten kunnen aanreiken en uitleggen die zijzelf met minimale
inwerkmoeite kunnen toepassen en die dan hun toegevoegde waarde bewijzen.

Alhoewel wij door Financien blijven gezien worden als experten, hebben wij
onszelf vanuit onze keuze voor het constructionistisch standpunt altijd alsontwikkelaars gezien. Wij zijn steeds gericht op gezamelijk gemaakte keuzes
vanuit samen bestudeerde altematieven met bespreking van voor- en nadelen
op korte en lange termijn. We hebben hen steeds mede-eigenaar proberen te
maken van het onderzoek.
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10.De flexibiliteit van de onderzoekers om bij geconstateerde moeilijkheden het
gemeenschappelijk alternatieven- of kennisbestand te willen uitbreiden door
extern te gaan kijken (benchmarking). Deze door de onderzoekers voorgestelde
stap wordt door de ambtenaren ondersteunend en nieuwsgierig en ook scep-
tisch bekeken zo in de aard van: dit is iets nieuws, het zou kunnen iets opleve-
ren en doet het dat niet dan schaadt het ook niet.
De rapportering erover levert genoeg gegevens en krediet om te besluiten tot
het bespreken in de herstructureringsgroep (de 7-S-workshop).

3.3.4. DE TUSSENTIJDSE- EN VERVOLG - ADVIESFASE

Voor de uitgebreider beschrijving van deze verschillende besprekingsprocessen
in stuurgroep-, taakgroep- en andere vergadermomenten verwijzen we naar de
kadertjes in deel 2 en 4. De 7-en Workshop en de managementvorming bespreken
we hier omwille van het belang en de duur wel apart.

De verschillende stappen van deze tussentijdse en vervolgadviesfase met hun
omslagpunten zijn ( 1,3 en 6 worden uitgebreider besproken) :
1. Bespreking van het herstructureringsplan met de herstructureringsgroep met

7S-en model als referentiekader (blz. 145-148):
vanuit verschillende werelden samen iets nieuws ontwikkelen of toevoe-
gen.

2. Bespreking met en training van de medewerkers van de nieuwe dienst BIC
(blz. 158):

van chef of controleur tot coach.
3. Tussentijdse adviesverstrekking en -besprekingen in de stuurgroep en aan de

Secretaris-Generaal (blz. 173):
van voorlopig eindpunt naar nieuw begin, de verandering van de onder-
zoeksrol naar de trainersrol.

4. Adviesbesprekingen in de taakgroepen (blz.306):
van van bovenuit gestuurde kennis naar verwonderd doordenken vanuit
inhoudelijk nieuwe gegevens ondanks onzekerheid.

5. Uitwerken van een managementvormingsprogramma met de trainers (biz 307,
308):

vanuit meeteenheden uit verschillende dimensies maatwerk maken.
6. Geven van de managementvorming aan de leidinggevenden (blz.309):

van scepticisme naar zoeken, vinden en wijzen van de nieuwe weg.
7. Bestuderen van de B.T.W.-administratie (blz.312):

van oppervlakkig kijken naar gelijkenissen en verschillen naar elkaar
proberen 'dieper' te verstaan.

8. Omschrijvingen van functieprofielen en vademecums (blz.316):
van oudere naar nieuwere visie en formulering.
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3.3.4.1. BESPREKING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPLAN MET HEr 7-S
MODEL ALS REFERENTIEKADER,

Aan de 7-Sen workshop nemen de ontwerpers van het herstructureringsplan deel.Dit zijn vertrouwensmensen van de verschillende niveau's van de organisatie,
goed geYnformeerde, open ambtenaren, die met grote loyaliteit t.o.v. hun organi-
satie hun energie, capaciteiten en tijd willen inzetten om samen met de onderzoe-
kers de kwaliteit en de congruentie van het herstructureringsplan voor de toe-
komst te optimaliseren. De ambtenaren begrijpen de idee van noodzakelijke
congruentie, maar zien niet echt hoe het werken met dat 7S-en kader daartoe kan
bijdragen. De onderzoekers voelen zich zeker over het 7 S-en hulpmiddel en de
vele concrete aanbevelingen en input die ze kunnen doen vanuit de benchmar-
king, maar zien niet zo goed hoe deze aanbevelingen vanuit andere organisaties
hier adequaat kunnen gerntegreerd worden. Eerst wordt het 7 S-en model monde-
ling toegelicht. Dan wordt gestart met de uitwerking van elke S. Alle gegevens uit
het herstructureringsplan over die S komen aan bod. De conclusies en de nuttige
gegevens uit de benchmarking worden per S door de onderzoekers ingebracht.
Telkens wordt een voorlopig verslag opgesteld, dat aangevuld en verbeterd
wordt. Er wordt veel tijd besteed aan de afstemming tussen elke S of organisatie-
aspect met de andere S-en. Elke deelnemer identificeert zich met 66n S en toetst
vanuit dat standpunt de ondersteuning en gelijkgerichtheid van elke andere S.
In de workshop wordt er diepgaand geluisterd, vergeleken en geanalyseerd. Door
het werken met dit model en de gegevens uit de benchmarking, wordt de aan-
dacht gericht op heel wat mogelijkheden ter aanvulling, concretisering en
verbetering. Alhoewel men zeer kritisch is t.o.v. wat ingebracht wordt vanuit 'de
privt' gaat men hier zeer open op in. Men zoekt gezamelijk wat de essentie van
het voorstel, systeem of middel is, waardoor precies het niet compatibel is met
de eigen organisatie, hoe de essentie kan behouden blijven en in een andere vorm
gegoten worden om congruent met de andere S-en van de overheidsdienst toch
het gewenste effect te sorteren. De kwaliteit van de dialoogsituatie is hoog. Er
wordt zeer open en direct gesproken, men durft hardop denken ook over onzekere
dingen. In dit proces worden soms nieuwe dingen gevonden, die dan getoetst
worden op hun congruentie met het uitgangspunt (of de praktijk of de theorie
of...). Er is dus echt sprake van zoeken naar valide kennis, van directheid, weder-
zijdsheid en open staan voor elkaar, van het toetsen, soms tegenspreken van wat
gezegd werd. De deelnemers drukken tijdens koffiepauzes en evaluaties hun
tevredenheid uit over zo 'echt kunnen samenwerken en diep doordenken om iets
goeds te maken';"echt rekening houden met 'wat' gezegd wordt, en niet met
'wie' iets zegt en daar echt op voortgaan' en 'samen nadenken en nieuwe dingen
die van buiten komen bijslijpen of soms echt veranderen zo dat het goede dat erin
zit blijft, en het toch echt past in onze administratie'.
De kenmerken van deze dialoogsituatie zijn diegene die Argyris beschrijft als
model-2 gedrag. Model-2- of tweezijdig gedrag is gekenmerkt door: tweezijdigedoelbepaling; wederzijds toetsen van informatie en beweringen; falsifieerbare
beweringen maken en ook gevoelens belangrijk vinden. De onderliggende waar-
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den die hier nagestreefd worden zijn: inteme betrokkenheid en keuze en dat
valide informatie steeds kan en zal doorgegeven worden. De gevolgen voor
groepen en organisaties zijn: minimale defensieve reacties van anderen; openheid
voor informatie en groeiend vertrouwen en voorstellen en ideeen zijn toetsbaar en
tegenspreekbaar (Argyris, 1990, 104. zie deel 3, hoofdstuk 5.1.3). Herhaaldelijk
wordt ook de vraag gesteld: wat willen we eigenlijk? Of willen we dit eigenlijk?
Of als we dit willen wat moet dan waar overal aangevuld worden? Dit zijn toper-
varingen in drieslagsleren (cfr Swieringa) in deze beperkte groep. Er wordt
gekaderd en herkaderd op de verschillende aspecten: inhoudelijk (belastingtech-
nisch of managementgericht), sociaal-relationeel (hierarchisch of samenwerkend
of resultaatgericht), structureel (centralistisch of gedecentraliseerd), politiek
(wiens belang primeert?) (Bouwen, deel 3, hoofdstuk 5). Er wordt cognitief -
inhoudelijke nieuwe informatie aangedragen door de onderzoekers vanuit de
organisatieliteratuur, vanuit de benchmarking in banken en verzekeringskantoren
en vanuit de Nederlandse belastingdienst. Voorgestelde alternatieven en systemen
worden bewerkt en passend gemaakt voor de overheidscontext door de ambtena-
ren en de onderzoekers. Het geheel resulteert in een interne nota die overhandigd
en besproken wordt in de stuurgroep en die in het Ministerie van Financien
gebruikt wordt in verdere besprekingen van de herstructurering ook naar het
politiek topniveau.

We kunnen in deze 7-Sen workshop spreken van de onislag: VANUIT VER-
SCHILLENDE WERELDEN, SAMEN IETS NIEUWS ONTWIKKELEN OF
TOEVOEGEN.

Welke proceskenmerken leiden tot het gewenste resultaat, bij het werken aan
de nieuwe gedeelde betekenis?

1. Het gezamelijk en wederzijds omschrijven van het doel m.n. een doel waarin
men gelooft en waarin men energie wil steken nl. het integreren van interne en
externe kennis om de organisatiewerking en het herstructureringsplan te
optimaliseren, om samen de toekomstige structuur en werking uit te denken.

2. Samen tot een akkoord komen over een te volgen richting van werken en
werkwijze voor de eerste stappen. Daarop gericht blijven en toch voortdurend
bijsturen.

3. Een bijdrage kunnen en willen leveren en daarvoor open en vertrouwvol
steunen op eigen en andermans expertise.

4. Open zijn in communicatie, d.w.z. het zo veel mogelijk zeggen van wat men
denkt en gewoonlijk niet zegt en het uitnodigen van de andere partij tot
gelijkaardig gedrag, daarbij voortdurend toetsen hoe open kunnen we zijn en
dat proberen maximaal te doen. Dus open en direct zijn, onzekere dingen
durven zeggen, toetsen van eigen en andermans beweringen.

5. Het herkaderen van gegevens, open ruimte creeren door dingen vanuit een
ander standpunt te bekijken bijvoorbeeld door het volgen van het 7S-en kader
organisatiegegevens anders bekijken.
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3.3.4.2. VORMING EN TRAINING VAN DE BIC-MEDEWERKERS EN DE
LEIDINGGEVENDEN (zie biz 158 en 307)

Alhoewel de inhoud van deze beide vormings- of trainingssituaties erg verschil-
len, is het interactie- en vormingsproces gelijklopend. Telkens wordt gevraagd
situaties te beschrijven wanneer zijzelf betrokken zijn. Bij het verzamelen van
antwoorden worden feiten, problemen, positieve en negatieve voorbeelden
aangehaald en besproken. Er wordt geklaagd over allerhande beperkingen, over
de bijdrage van hogere leidinggevenden en van de politiek die tegenwerken dat er
effectief en efficient gewerkt wordt.  Aan de hand van enquetegegevens (o.a. van
een andere DWTC onderzoek over motivatie in het Ministerie van Financien)
wordt aangetoond met feiten en cijfers dat hun grootste bezwaar, het gebrek aan
directe geldelijke beloning voor betere presteerders minder zwaar weegt in de
praktijk voor de motivatie van ambtenaren in Financien dan zij dachten. Er wordt
herkadering of duiding vanuit theorieen, vanuit gegevens uit de benchmarking en
andere onderzoeken aangeboden.
In de bespreking komt duidelijk de gedeelde wens naar voor naar meer nadruk
op: het behalen van resultaten, meer communicatie, minder hierarchische relaties,
meer openheid; minder op het uitsluitend volgen van regels alhoewel die toch
ook belangrijk gevonden worden.
In rollenspelen en besprekingen over concrete probleemsituaties komen verschil-
lende mogelijke reactiewijzen van chefs en medewerkers aan bod. Hierarchisch
gerichte communicatie wordt vergeleken met samenwerkende of resultaatsgerich-
te. Er wordt samen onderzocht hoe de verschillende aspecten van de leidingge-
vende functie met elkaar te verzoenen. Hoe tegelijk duidelijke en hoge normen
voorhouden en dus overtuigend of opleggend zijn en toch medewerkers uitnodi-
gen om open over hun moeilijkheden en fouten te praten. Herhaaldelijk wordt de
vraag gesteld: wat willen wij eigenlijk? Of als we dat willen hoe moeten wij dat
dan bekomen? Er wordt gepleit voor een motiverende, steunende, coachende stijl
van leidinggeven.
Er wordt gebrainstormd en geoefend met de meest optimale situationeel bepaalde
aanpakwijze als leidinggevende ambtenaar. De aldus samen gegenereerden richt-
lijnen om feedback of kritiek te formuleren, met weerstand om te gaan. om sa-
menwerkend (en niet tegenwerkend) te communiceren, worden vervolgens inge-
oefend a.h.v. praktijkcases. Het feit dat meerdere leidinggevenden zich samen, of,
hogeren zich samen met hun ondergeschikten in moeilijke situaties bevinden in
rollenspelen heeft constructieve effecten voor de relatie achteraf. Verschillende
deelnemers zeggen ons achteraf dat het samen en open ervaren en bespreken van
deze moeilijkheden maakt dat men zich daardoor later: 'echter en opener en
vertrouwvoller voelt tegenover elkaar wanneer men samen voor moeilijkheden
staat in de praktijk'. Dit duidt op een collectief kerproces (zie deel 5. hoofdstuk
5.3.) waarin men zich samen leert te gedragen volgens de nieuwe regels, inzich-
ten en principes voor de nieuwe organisatie.
De vertaalslag naar het eigen leidinggevend gedrag, waarbinnen deze nieuwe
waarden vanaf morgen kunnen gerealiseerd worden is het onderwerp van ge-
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sprek. Sommigen stellen duidelijk dat hun eigen gedrag als leidinggevende veel
bepaalt. Anderen wijzen op beperkende omstandigheden. Erg belangrijk daarbij
blijkt de gezamelijke erkenning dat de zorg voor de communicatie en motivatie
van hun medewerkers, hun taak als leidinggevende is. Dat dit hetgeen is wat de
top bedoelt als zij zeggen: "managers gezocht'* en dat dit ook blijkens hun eigen
zelfreflecties, het echte motiverende is, de steun van hun eigen leidinggevenden.
Deze trainingen zijn echte onderhandelingen over gedeelde betekenissen.  Tel-
kens opnieuw wordt de eigen impact als leidinggevende en de grootte van de
eigen ruimte binnen beperkende grenzen ter bespreking gesteld. Telkens opnieuw
ontstaat het gedeeld beeld: wij hebben meer ruimte tot verandering, tot actie en
vooral tot eigen taakinvulling dan wij gebruiken.  Als wij allemaal ervan uitgaan
dat elk van ons niets kan veranderen dan co-creeeren wij onze gezamelijke mach-
teloosheid en is "dat" ook de realiteit.

In deze vorming kunnen we spreken van de omslag: VAN SCEFTICISME NAAR
ZOEKEN. WIJZEN  EN VINDEN  VAN  DE  NIEUWE WEG  enlof VAN CONTRO-
LEUR TOT COACH

Welke proceskenmerken leiden tot het gewenste resultaat, bij het werken aan
de nieuwe gedeelde betekenis?

1. Vertrekken van eigen praktijksituaties waarin men zelf betrokken is.
2. Het open, onderzoekend communiceien over standpunten. Daarmee bedoelen

we het zo veel mogelijk zeggen van wat men denkt en gewoonlijk niet zegt en
het uitnodigen van de andere partij tot gelijkaardig gedrag. We toetsen voort-
durend hoe open we kunnen zijn en proberen dat maximaal te doen.

3. Het consequent au serieux nemen van de percepties van de situaties en de
beperkingen als hun percepties, hun realiteit o.a. door ze te beschrijven en te
bespreken  in een neutrale, feitelijk beschrijvende taal.

4. Het gezamelijk en wederzijds omschrijven van het doel, waarin men gelooft en
waarin men energie wil steken m.n.nagaan of, en in hoeverre men achter de
gewenste meer open, resultaatsgerichte leiderschapsstijl staat.

5. Zien hoe dat doel, die waarde concreet in realiteit kan gebracht worden in
rollenspelen die enerzijds eigen praktijkgevallen zijn en anderzijds voldoende
veilige oefenmogelijkheid bieden om het nieuwe gedrag uit te proberen.

6. Het samen aanleren van nieuw gedrag door leidinggevenden en ondergeschik-
ten tegelijk, waardoor iedereen lerende is en ervaart dat elkeen het nieuwe
gedrag aan het leren is.

7. Het samen onderzoeken en bespreken van de transfer van het geleerde naar de
werksituatie.

9     zie interne brochure "Financien straks" gebruikt in de informatiecampagne, in de
ronde van Belgie   in  juni   1994,   in   de provinciehoofdsteden, Brussel,   Min.   van
Financien, D/1994/1418/20, blz. 30.
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8. Het herkaderen van gegevens, open ruimte creeren door dingen vanuit een
ander standpunt te kijken bijvoorbeeld door het anders bekijken van organisa-
tiegegevens. Telkens opnieuw ontdekt elk niveau van leidinggevenden dat
men meer ruimte tot actie, verandering en eigen taakinvulling heeft  dan dat
men gebruikt. In die managementtraining ontstaat daardoor een nieuwe gedeel-
de  betekenis:' Wij hebben meer macht  en meer invloed  dan  we  zelf  zien  en
denken.'    Dit  is een voorbeeld  van het opnieuw kaderen,  van het ontwikkelen
van nieuwe inhoudelijke betekenissen.

3.3.5. CONCLUSIES  I.V.M. DE PROCESKENMERKEN DIE GEDEELDE
BETEKENISGEVING BEVORDEREN

Tot slot proberen we alle verschillende onderzoeksfasen te overzien en belangrij-
ke factoren of proceskenmerken, die een omslag bewerken in de richting van  een
gedeelde betekenis, samen te vatten. Het is hierbij niet de bedoeling deze proces-
kenmerken te zien als deterministische causale factoren die gegarandeerd de
omslag bewerken, zoals wetten in de natuurwetenschappen. In interacties en
relaties bestaan geen mono-causale verbanden. Elke persoon kan elk fenomeen
vanuit heel veel verschillende standpunten bekijken en daardoor verschillende
dingen zien. Afhankelijk van het ingenomen standpunt en de interactie met ande-
re betekenisgevers en allerlei andere bernvloeding wordt betekenis gegenereerd
en al of niet gedeeld. Belangrijk lijkt ons dat een perspectief voor elke deelnemer
een cognitief, affectief en dynamisch aspect bevat, of, een hoofd-, hart- en hand-
aspect. Bij elk perspectief horen zowel ideeen, denkbeelden en opvattingen, als,
emoties, gevoelens en waarden, als, acties en uitvoeringsmodaliteiten. Uiteraard
zijn deze drie aspecten niet altijd even pregnant aanwezig. Delen van betekenis-
sen kan dan ook niet gereduceerd worden tot het delen van ideeen. Het betekent
ook achter die ideeen gaan staan vanuit gevoelde waardendeling en het zien zitten
van de realisatie ervan. Uiteraard is dit proces van betekenisdeling een langdurig
en voortdurend proces dat niet altijd volledig plaatsvindt en waarbij de verschil-
lende componenten verschillende gewichten hebben, naargelang de context en
het samenwerkingsstadium. Delen van betekenissen in een discussiegroep is wat
anders dan in een actiegroep... Toch lijkt mij een omslag in betekenisgeving
samen te gaan met een omslag in meer dan 66n aspect, zonder daarom meteen de
drie aspecten te bevatten. Vandaar dat deze beschrijving van proceskenmerken in
scharniermomenten mij noodzakelijkerwijs eenzijdig lijkt. Ik voel mij niet bij
machte voldoende de affectieve en dynamische componenten van dit proces te
schetsen. Daarvoor zijn andere 'vormen' nodig: verhalen, beelden, video's van
kernmomenten waarin kan aangeduid worden: kijk 'daar' gebeurde 'dat'...
Slechts in een vollediger interactie kunnen we voldoende draagvlak vinden om op
meerdere vlakken aan te duiden hoe betekenis te delen.

De verschillende onderzoeksfasen overlopende, lijken volgende proceskenmerken
of -factoren in de interactie een omslag te bevorderen in de richting van een
gedeelde betekenis:
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1. Het recht doen aan, het tot zijn recht laten komen, het ernstig nemen van het
standpunt, de mening, de ideeen. de percepties, de beperkingen en de bezwa-
ren van de andere(n): onvoorwaardelijk, echt en congruent vanuit een appreci-
atief standpunt.

2. Het duidelijk voorstellen en akkoord zoeken over een algemene lange-termijn
waarde of principe van samenwerking. We zoeken een uitgangspunt, een
gemeenschappelijke waarde of doel: waarin we allen echt gernteresseerd zijn.
We zoeken naar een win-win-relatie. Bij de beslissingnemers of leidinggeven-
den kan dat zijn bijdragen aan de verbetering van het systeem, de optimalisatie
van de werking van de organisatie. Bij meer uitvoerenden ontstaat door het per
contact duidelijk stellen en bespreken van de bedoeling van het onderzoek en
de gevraagde bijdrage, de verdere verwerkingswijze en de verwachte output
het gevoel deel uit te maken van een 'rechtstreekser communicatie van'10

ervaringen, suggesties en/of wensen naar de top.
3. Samen tot een akkoord komen over een te volgen richting en wijze van

werken voor de eerste stappen. Door het samen bedenken en aftasten van
meerdere mogelijkheden per stap in die samenwerking, waarbij zoveel moge-
lijk voor- en nadelen van elk alternatief benoemd worden ontstaat er een
gevoel van vrijheid om te kiezen binnen de grenzen van de door beide partijen
onderschreven samenwerkingsprincipes. Elk van de partijen heeft zo het ge-
voel invloed te kunnen uitoefenen. Geen van beide partijen heeft zo het gevoel
door de andere partij gemanipuleerd te worden.
Het stapsgewijs overleggen welke, binnen dat gemeenschappelijk doel, een
zinvolle eerstvolgende stap zou zijn. Enkel wanneer beide partijen dat een
zinvolle volgende stap vinden en voor die volgende stap verantwoordelijkheid
opnemen, wordt hij gezet. De uitkomst van die stap wordt dan gezamelijk
geevalueerd en daarna wordt weer een volgende stap gezet.

4. Open zijn in communicatie, d.w.z. het zo veel mogelijk zeggen van wat men
denkt en gewoonlijk niet zegt en het uitnodigen van de andere partij tot gelij-
kaardig gedrag, daarbij voortdurend toetsen hoe open kunnen we zijn en dat
proberen maximaal te doen. Dus open en direct zijn, voortdurend mogelijkheid
geven tot vragen stellen en die bespreken, onzekere dingen durven zeggen,
toetsen van eigen en andermans beweringen. "Streven naar" model 2-gedrag
(Argyris, 1990, 104).

5. Het herkaderen van gegevens, open ruimte creeren door dingen vanuit een
ander standpunt te kijken. Bijvoorbeeld door het volgen van het 7S-en kader,
door het bekijken als subjectieve percepties. Door het waarderen van verschil-
lende standpunten van waaruit verschillende percepties ontstaan (zie  1),  'erva-
ren' dat er niet iets bestaat als DE ENE objectieve realiteit maar wel subjectie-
ve percepties die elk vanuit hun standpunt 'kloppen' en 'logisch zijn' en
waardoor percepties als inhoudelijke gegevens gezien worden waarmee reke-

10 Rechtstreekser w.z. via derden niet via de vele tussenliggende. fitterende hierarchi-
sche niveaus.
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ning gehouden kan worden in beleid.  Door het samen analyseren van organi-
satieproblemen in de stuurgroep en met de hierarchische hogeren met verschil-
lende inbregen(en) in de uitdiepingsfase.

6. De introductie en steun volgens de hiararchische lijnen, het gemachtigd zijn
door de hierarchie.

7. Het gaandeweg erkend worden als valabele gesprekspartners. In de inter-
views gebeurt dit omdat wij in hun taal spreken, bijvoorbeeld door te verwij-
zen naar werkzaamheden en formulieren in de codenamen van de Administra-
tie. In de stuurgroep gebeurt dit om twee redenen. Enerzijds krijgt men ver-
trouwen in ons omdat men ervaart dat wij de situatie in de Administratie van
binnenuit diepgaand en genuanceerd vatten. Anderzijds ervaart men dat wij
vanuit theorieen o.a. over personeelsbeleid en verandermanagement duiding
kunnen geven, kaders en concepten kunnen aanreiken en uitleggen die zijzelf
met minimale inwerkmoeite kunnen toepassen en die dan hun toegevoegde
waarde bewijzen.  Wij zijn vanuit ons sociaal-constructionistisch uitgangspunt
steeds gericht geweest op gezamelijk gemaakte keuzes, hebben hen steeds
mede-eigenaar proberen te maken van het onderzoek.

3.4. REFLECTIES BIJ ONZE KEUZE VOOR ACTIE-ONDERZOEK IN
EEN OVERHEIDSBUREAUCRATIE VANUIT EEN
CONSTRUCTIONISTISCHE VISIE

In dit deel reflecteren we over ervaringen en effecten van de fundamentele keuzes
van dit proefschrift.
Bij de start van ons onderzoek kregen wij van de managementtop een reeks
studies van de laatste tien jaar over het management, het personeelsbeleid, de
effectiviteit en de efficientie van het Ministerie van Financien. Ze bevatten door-
dringende analyses en sommige bevatten concrete plannen en richtlijnen ter
verbetering. Wanneer we nu bij het einde van dit onderzoek onze inhoudelijke
conclusies daarmee vergelijken, dan liggen die in dezelfde lijn, alhoewel ze soms
meer uitgewerkt zijn. Het meest opvallende in ons onderzoek zijn dus niet de
inhoudelijke conclusies. 1n verschillende stadia van dit onderzoek hebben we
versteld gestaan van de rijkdom en de diepte van de analyse van de problemen en
de inhoudelijke adviezen van verschillende betrokkenen. Uiteraard is het zo dat
deze analyses en aanpakken verschilden naargelang het standpunt van de betrok-
kenen maar alles bij elkaar genomen is onze conclusie: de problemen en hun
oplossingen zijn algemeen bekend in de belastingadministratie.

Het meest wezenlijke van onze bijdrage ligtin de manier waarop, in het proces
waarmee wij gegevens verzameld en gerapporteerd hebben en onze tussentijdse
conclusie samen hebben getrokken en geimplementeerd. In bespreking met de
diverse betrokkenen: vooral in de stuurgroep, in de workshop met de leden van
de voorbereidingsgroep voor het herstructureringsplan, met de leden van de BIC,
met de taakgroepen, vooral in de uitwerkingen van de vormingsprogramma's en
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de vademecums over de werking en organisatie van de beheer- en controlecentra,
hebben wij duidelijk op een andere manier gewerkt. We hebben veel aandacht
aan procesbegeleiding gegeven; we hebben proberen te werken aan
proceskenmerken die een nieuwe gedeelde betekenisgeving bevorderen zie
3.3.5.). zo hebben we de conclusies van die besprekingen gecocreeerd, zodat het
eigenaarschap bij de ambtenaren bleef.

Het inhoudelijk advies van deze en andere studies is niet doorslaggevend, doet
misschien zelfs niet ter zake gezien op het Ministerie Van Financien waar meer-
dere goede inhoudelijke adviezen in de schuif liggen sommige zelfs met een
planning van actiestappen. Wat wezenlijk is, is de wijze waarop we daartoe
gekomen zijn, waardoor dit een gedeelde betekenis is geworden, waardoor de
ambtenaren mede-eigenaar geworden zijn van de nieuwe visie en de eerste stap
naar de implementatie samen gezet is. Inhoudelijke adviezen zijn slechts een
beginpunt en een bijproduct. De acties rond en de adviezen over het doorvoeren
van het veranderingsproces zijn het meest wezenlijke en die vinden we niet in de
vroegere onderzoeken.

Wij suggereren een veranderingsaanpak waarbij men in de opeenvolgende stap-
pen telkens opnieuw dit co-creatie-proces doormaakt. Waarin men, afhankelijk
van het niveau waarop men zich bevindt, binnen de strategische opties van het
hoger niveau zelf mee gaat zoeken hoe dit concreet te vertalen  naar deze concre-
te entiteit waarvoor men als groep verantwoordelijk is en vervolgens daarover
gedragen afspraken maakt. Daarvoor is aandacht nodig voor de proceskenmerken
om tot gedeelde betekenisgeving te komen, want die zijn voorwaarden voor dit
co-creatieproces. Daardoor laat men het standpunt van de andere tot zijn recht
komen, zoekt men naar een gemeenschappelijk uitgangspunt, richting en wijze
van werken, besteedt men aandacht aan de communicatie, herkadert men gege-
vens, groeit het besef dat men slechts kijkt vanuit het eigen uitgangspunt, dat dat
eigen standpunt er maar 66n is en dat men samen tot voldoende gedeelde beteke-
nis moet komen om tot gemeenschappelijke actie te komen.  Men kan op elk
niveau binnen de krijtlijnen van het hoger niveau en de eigen beperkingen, af-
spreken wat de eerste stap is in de veranderingsproces. Wanneer men het daar-
over eens is kan dat uitgevoerd en dan kan opnieuw overlegd en beslist worden
tot de volgende stap. Uiteraard gaat het hier om implementatiestappen binnen
vroeger afgesproken strategische keuzes.

De huidige onderbreking van de voorbereiding van het herstructureringsplan
evenzeer als de vorige aanpassing tot plan-bis onder invloed van de BTW-top kan
gekaderd worden als een onvoldoende aandacht geven aan dit proces. Hierdoor
besluit men samen niet te doen wat men niet samen besloten heeft en wat niet
voldoende medewerkers tot hun gedeelde werkelijkheid gecreeerd hebben. In het
co-creatie-proces binnen het meer-partijen-overleg heeft een cruciale partner het
gevoel niet genoeg gehoord te zijn. Het ging eerder om de BTW-top en nu om de
vakbonden. Zij hebben het gevoel dat er aan hun standpunt, beeld of belangen
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voorbijgegaan is, dat hun stem onvoldoende doorklinkt in de co-creatie, dat
vanuit hun standpunt de kwaliteit van de communicatie te wensen overliet. Het
co-creatie-proces, het samen creeren van een gedeelde betekenis die voldoende
gemeenschappelijkheid biedt om uitgangspunt te zijn van gemeenschappelijke
actie, moet dan verder gezet worden, de verschillende fase ervan opnieuw doorlo-
pen. Er begint een nieuwe fase in het overleg, in nieuwe onderhandelingsronde.
Een, volgens henzelf onderbelichte, partner wil een duidelijker rot spelen. Effec-
tief voor dit nieuw overleg is het zich richten op het verbindende tussen de ver-
schillende partijen. Achter welke waarden en strategien willen we allen gaan
staan?

Ons uitgangspunt is de keuze om een organisatie te zien als een co-creatie. als
iets dat voortdurend in de maak is, waar de verschillende actoren voordurend in
onderhandeling zijn over gedeelde betekenissen die het uitgangspunt vormen om
tot gemeenschappelijke actie te komen. Deze keuze is niet de eerst opkomende,
spontane, gedeelde betekenis in het Ministerie van Financien. Veel ambtenaren
beleven hun organisatie als een extern gegeven waaraan zij niets kunnen verande-
ren. Zij co-creeren continu hun gezamelijke machteloosheid. De co-creatie van
machteloosheid in deze overheidsbureacratie is duidelijk sterker dan de co-creatie
van veranderingsmogelijheid. Door o.a. de inbreng van een derde partij, een
onpartijdige, wetenschappelijke onderzoeker, staat men stil bij zijn eigen taal en
zingeving. Door het stilstaan bij de eigen taal worden de ambtenaren zich bewust
van hun impliciete zingeving, dat zijzelf hun werkelijklieid als machtelozen
creeren. Door dit bewustwordingsproces ervaren zij zich als mede-eigenaar van
de zingeving van hun wereld. Door telkens opnieuw de zingeving van hun wer-
kelijkheid te bevragen, samen na te gaan wat wel en niet mogelijk is, te vragen
naar positieve topervaringen op dat vlak en daarbij voortdurend de kwaliteit van
de communicatie te benadrukken komt men tot het basisinzicht zijn eigen meester
te zijn over de eigen zingeving van de werkelijkheid. Deze ervaring heeft
verstrekkende gevolgen. Als dit inzicht in een groep gecocreerd wordt, verandert
er iets wezenlijks dat achteraf moeilijk kan weggeveegd worden, dan kan men
achteraf niet zomaar verder bureaucratische spelletjes spelen. Bureaucratisch
gedrag is het samen vermijden van keuzes en het geven van zeggenschap aan
iemand anders of aan een onveranderbaar beleid. Waar cynici afkerig zijn om
vertrouwen te hebben, slachtoffers geen verantwoordelijkheid willen, toeschou-
wers geen betrokkenheid vertonen, is het in het collectief onderkennen en leren in
en over deze processen dat veranderingsmogelijkheden ontstaan. Zoals in het
hoofdstuk 'Veranderen' gesteld wordt, is daarbij voor deze overheidsbureaucratie
een eigen overtuigend collectief leerproces nodig. In dat collectieve leerproces
kan gaandeweg nog een stap verder gegaan worden, en de vraag gesteld worden
naar wat wij eigenlijk willen? Op die manier zijn de mogelijkheden om generatief
te leren en om veranderingen in de gewenste richting te bewerkstelligen het
grootst.
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3.5. BESLUIT

In dit actie-onderzoek is door de aard ervan voortdurend gecommuniceerd met
twee werelden: enerzijds met ambtenaren uit het veld, anderzijds met de acade-
mische wereld. Om met de ambtenaren te communiceren en inzicht te krijgen in
de dynamiek van hun concrete organisatie is het goed te vertrekken van hun
doelen. De ambtenaren zijn geinteresseerd in inzichten en actievoorstellen die
concreet toepasbaar zijn in hun overheidsbureaucratie. In de wetenschappelijke
wereld staat analyseren en nuancering op de voorgrond. Het is de bedoeling
systematisch te analyseren en van iets concreets iets algemeens te maken, zodat
dat breder bruikbaar wordt. In de relatie met beide sociale realiteiten wordt een
ander soort taal gebruikt. De validiteit van wat gezegd wordt hangt af van het
kader waarmee de toehoorder luistert.
We hebben in dit proefschrift beide sporen proberen te overstijgen. Enerzijds
hebben we gepoogd een zo eerlijk mogelijk verhaal van de actie te geven in deel
2, zonder franje, in een taal zoals de kiant, het Ministerie van Financien dat
wenste. De basis hiervoor is een reeks tussentijdse besprekingen waarvan de
conclusies een gedeeld uitgangspunt voor actie vormen. Deze conclusies zijn
opgenomen in verslagen, rapporten en nota's maar zijn slechts een deel van de
realiteit. Immers de besprekingen, het proces was even belangrijk. Anderzijds
zijn we juist in de wisselwerking, in de dialoog tussen theoretici en practici tot
bovenstaande ideeen gekomen. In dit tweerichtingsverkeer worden de generatieve
capaciteiten van theorie duidelijk. Door o.a. de inbreng van een derde partij, een
onpartijdige, wetenschappelijke onderzoeker staat men stil bij zijn eigen taal en
zingeving. Door het stilstaan bij hun eigen taal worden de ambtenaren zich be-
wust van hun impliciete zingeving waarvan ze zich niet bewust waren. Door dit
bewustwordingsproces ervaren zij dat hun zingeving van hun wereld, slechts 66n
van de mogelijke is, naast andere. De mogelijkheid wordt opengehouden dat er
meer waarheden zijn, afhankelijk van hoe we die met elkaar construeren....
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Dit proefschrift handelt over een actie-onderzoek in de Belgische belastingdienst
met als doel, samen met de ambtenaren te leren over het functioneren van die
belastingdienst en samen suggesties en acties te genereren ter optimalisering. We
willen de belevingswereld van de belastingsambtenaren op de diverse niveaus, en
hun wensen, idealen en ideeen over mogelijke veranderingen leren kennen. We
willen samen met hen tot gedeelde betekenissen komen over hun realiteit.

In zijn proefschrift 'Spelen met modellen', stelt Germans (1990,53): 'De proble-
men die de onderzoekers percipieren en de doelen waaraan zij werken zijn tel-
kens een weerspiegeling van hun denkwijze. Tegelijkertijd roept hun analyse en
hun handelen een bepaalde werkelijkheid op die dezelfde problematiek weer
herschept en continueert'. Vanuit ons sociaal-constructionistisch standpunt  is  de
sociale realiteit en dus ook een organisatie geen 'objectief gegeven dat men vast
kan stellen en steeds beter in kaart kan brengen naarmate men meer verfijnde
instrumenten ontwikkelt. Kennis over het Ministerie van Financien is niet de
optelsom van objectieve informatie omtrent de werkelijkheid. Het is dan ook niet
de bedoeling om te proberen zakelijk en objectief naar een organisatie te kijken
om er d6 waarheid over te achterhalen. De werkelijkheid wordt niet ontdekt, maar
sociaal gemaakt, zowel de werkelijkheid van de dingen, als van personen, als van
de maatschappij. 'Kennis is niet een optelsom van objectieve informatie omtrent
de werkelijkheid; kennen wordt hier gedefinieerd als een optelsom van zing-
evingswerelden, een menselijke co-productie' (Rijsman, 1990, 147).

Dit proefschrift is tegelijk een zoektocht en een forum geweest, in het samen
betekenissen delen op de verschillende niveau's en werelden in het Ministerie
van Financien. De werkelijkheid

' Financien' is heel verschillend als je samen
betekenis opbouwt met topfiguren (Secretaris-generaal, de Administrateur-gene-
raal of Directeuren-generaal van BTW of Directe Belastingen) of met medewer-
kers in buitendiensten, of dit gebeurt in een tweegesprek, een stuurgroep of een
vergadering, of dit gebeurt met hoofdbestuurleden van Directe Belastingen of
BTW, die alhoewel ze elkaar nauwelijks kennen toch heel duidelijke beelden
hebben en menen te weten hoe elkaars werkelijkheden eruit zien. Het verschil
tussen de beelden van hierarchisch hogeren en lageren, werkend op het hoofdbe-
stuur of op het algemeen secreteriaat of een gewestelijke directie, is hemelsbreed.
Ditzelfde geldt voor de ambtenaren in de verschillende rangen en star,den in de
buitendiensten. Ook de context van het opbouwen van betekenis is heel verschil-
lend, bijvoorbeeld in de interviews van de verkenningsfase, in het Nederlands of
het Frans, bij het toetsen en bespreken van ideeen met sleutelfiguren 'v66r'
vergaderingen of 'in' vergaderingen al of niet met franstaligen erbij; in de mana-
gementseminaries met een homogene groep gewestelijk directeurs en inspecteurs,
of met hoofdcontroleurs, de eerste of de laatste dag, bij het bespreken van de
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eindconclusies van het proefschrift en hoe die gebruikt kunnen worden bij de
start van de controlecentra.

Betekenissen gegeven in dEn context werden meegenomen naar andere contexten.
Meer en meer werd duidelijk, ook voor de diverse betrokkenen dat er niet zoiets
bestaat als 66n objectieve werkelijkheid. Dit actie-onderzoek is een continue
onderhandelen van waarheid en betekenis. Het creeerde een forum in de speciaal
hiervoor opgerichte stuurgroep met topambtenaren en in de verschillende bespre-
kingen en vergaderingen om over dit soort zaken betekenissen te delen. Het
kijken vanuit meervoudige standpunten zonder de druk hierbij tot de ene juiste
synthese te komen was uitermate verrijkend. Wij namen deel aan de voortduren-
de poging die organisatie-werkelijkheid in overleg te maken. We grondden de
logica van de kennis in het 'sociaal' opgebouwd zijn van betekenis, in het socia-
le, in het onderhandelen, in het voortdurend onder elkaar handelen in dit actie-
onderzoek. Uiteraard is deze betekenis niet tijdloos, maar een neerslag van geco-
ordineerde omgang tussen mensen. Tijd is een onderdeel van betekenisgeving.

Voorwaarde voor het delen van betekenis over 'veranderingsmogelijkheden'
binnen het Ministerie van Financien was dikwijls 'eerst' tot akkoord komen dat
de veranderingsvatbare ruimte slechts 1 h 10 8 30 procent bedraagt en de rest
vastligt. Vervolgens kon het gesprek aangegaan worden over de zinvolheid om
toch op dat beperkt terrein, 'binnen die contraintes' van het Ministerie van Finan-
cien, gezamelijk te zoeken naar mogelijke verbeteringen. Dit zoeken probeerden
we dan op te vatten als echt onderzoek en, zowel in de zin van zoeken naar, als
het langs alle kanten, vanuit verschillende perspectieven bekijken en bedenken en
soms ook verwoorden wat men dan ziet en welke veronderstellingen en opvat-
tingen daarbij meespelen.

Soms waren er momenten van duidelijke erkenning dat zij als groep ambtenaren
'hun' organisatie mede-maken door de manier waarop zij handelen en kijken naar
bijvoorbeeld statistieken en heel de papieren nepwerkelijkheid die mede-gecre-
eerd wordt door de verschillende actoren. Dit was ook zo bij het delen van beel-
den van de kosten en de baten van het blijven proberen het zelf (bij)gesteld doel
te realiseren, al was het maar om het eigen zelfrespect te behouden. Er waren ook
ontmoedigde verhalen over vechten tegen de bierkaai en toch niet willen opgeven
maar zich gedwongen voelen verwachtingen en doelen anders (en lager) te gaan
stellen. Het waren beelden en getuigenissen van jongeren en ouderen, hoog en
laag geplaatsten. Het gebeurde bij besprekingen in werk- en taakgroepen en
managementtraining, dat zij beseften dat zij als ontwerpers of leidinggevenden de
organisatierealiteit voor zichzelf en anderen aan het creeeren zijn. Dat zijzelf ditook anders kunnen aanpakken, meer communiceren, meer uitnodigen tot tweezij-
dige informatie. Ook al is de speetruimte binnen de bureaucratische cultuur niet
onbeperkt, medewerkers zitten toch op die posities dat zij voor zichzelf en vele
ondergeschikten het strakke of meer open gezicht van de organisatie bepalen.
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Betekenis is voortdurend in de maak. We hebben als onderzoeker niet geprobeerd
met zogenaamde objectieve methoden en instrumenten de organisatie vast te
leggen. We hebben deelgenomen aan onderhandelingen over gedeelde betekenis-
sen. Dit proefschrift is mijn poging om met u, lezer, mijn beeld op de verande-
ringsprocessen in Financien te delen, vanuit mijn standpunt. Ik verheel daarbij
niet dat het delen van betekenissen met actoren in het veld, die voortdurend
repliceren en mij daardoor voortdurend uitnodigen mijn betekenissen scherper te
formuleren, mij gemakkelijker afgaat. Ook dit is slechts 6dn beeld van de werke-
lijkheid, naast andere.

A 
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Overzicht schema's, figuren en tabellen

Deel 2, Hoofdstuk 2:
Schema 2.1: Organogram van de Algemene Administratie der Belastingen

(Min. v. Financien, jaarverslag,  1994, 3).
Schema 2.2: Organogram van de Administratie der Directe Belastingen

(Min. v. Financien, documentatieblad, 1990, 68-70).

Deel 2, Hoofdstuk 3:
Figuur 3.1: HRM-cyclus in de Administratie der Directe Belastingen

(Martens, 1994a, 43).
Figuur 3.2: Leiderschapsstijlen in de Administratie der Directe Belastingen

(Martens, 19948,53).

Deel 2, Hoofdstuk 5:
Figuur 5.1: 7S-en model van Waterman en Peters (1991, 566)
Figuur 5.2: Medewerkers betrekken in een iteratief veranderingsproces

(Corthouts, 1993,158)

Deel 3, Hoofdstuk 1
Tabel 1.1: Van de 'oude' administratie naar het 'nieuwe' management

(Hamelinck, 1991)

Deel 3, Hoofdstuk 2:
Tabel 2.1: Het einde van de bureaucratie

(Pinchot, 1994, 66)
Figuur 2.1. Gedrag van managers en het verwerven van macht

(Kotter, 81, 55)
Figuur 2.2: Parallele hierachieen in een professionele bureaucratie

(Mintzberg, 1983, 198)

Deel 3, Hoofdstuk 3:
Figuur 3.1: Human Resource System (Beer, 1985, 12)
Figuur 3.2: Conceptueel HRM-model (Beer, 1985, 17)
Figuur 3.3: De HRM-cyclus van Fombrum, Tichy en Devanna, 1981,41.
Figuur 3.4: De HRM-cyclus in het Ministerie van Financien.

(Martens, 1994, 43).
Schema 3.1: 3 activiteitsniveau's voor bedrijfs- en HR functies

(Fombrun, e.a., 1984,43).
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Bijlage 5
Figuur 5.1. Zes organisatie-elementen volgens Mintzberg (1989)
Tabel 5.1. Zeven organisatieconfiguratie Mintzberg (1989).



BIJLAGE 1: Overzicht van de herstructurerings-
plannen en de wijzigingen ervan

We behandelen eerst de Hoorzitting van de Senaat over de organisatie en het
management van het Ministerie van Financien (28.2.92). Daarna geven we wat
achtergrond over het herstructureren van de Administratie der Directe Belasting-
een en de Administratie der B.T.W.

1.1. HOORZITrING VAN DE SENAAT

We nemen als startpunt de Hoorzitting van de Senaat over de organisatie en het
management van het Ministerie van Financien, omdat dit een recente en duidelijk
openbare bezinning is over de huidige stand van zaken en de actieplannen voor
de toekomst.
Op 28 oktober 1992 heeft de commissie voor de Financien van de Senaat een
ganse dag gewijd aan een grondige bespreking van de organisatie en het manage-
ment van het Ministerie van Financien. De hoogste gezagsdragers van het
Ministerie van Financien: de Secretaris-Generaal, de Administrateur-Generaal en
de Directeur-Generaal van de Administratie der Directe Belastingen en van het
Rekenhof werden uitgenodigd als gastsprekers en namen deel aan de bespreking.
Er werd een uitvoerig verslag over opgesteld en gepubliceerd onder de titel:
Verslag namens de commissie voor Financien van de hoorzitting over de organi-
satie en het management van het Ministerie van Financien van 24 november
1992. Deze bespreking over de werking van het Ministerie van Financien is een
nieuwigheid, volgens het verslag.

Er werd gestart met een aantal uiteenzettingen door de ambtenaren-generaal
over de hinderende factoren voor een optimale werking van de fiscale besturen,
de zorg besteed aan de organisatie en het management, het human resources
management, het vijfjarenplan inzake de herstructurering van de fiscale besturen
en de redenen voor de oprichting van gezamelijke controles Directe Belastingen
en BTW, de optie achter het herstructureringsplan. Volgende punten kwamen
naar voor:
-          de optimale werking van Financien werd de laatste jaren ernstig gehinderd

door: een te snelle personeelsafslanking, een gebrek aan gekwalificeerd
personeel, het te stroeve personeelsbeleid van de overheid, de trage infor-
matisering en de te complexe en te veelvuldig wijzigende wetgeving.

-     qua management worden een aantal initiatieven opgesomd: de directie-
raad, jaarlijkse actieplannen, de Nationale School voor Fiscaliteit en
Financien, managementopleiding, kwaliteitskringen, een interne auditcel.

- verder werden nog behandeld: het Vijfjarenplan inzake de herstructurering
van de Fiscale Besturen, de redenen voor de oprichting van gezamelijke
controles, de herstructurering en automatisering van de invorderingssector
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van de DB (zie D2. H3.3) en een verklaring door de Eerste Voorzitter van
het Rekenhof.

In de bespreking in de senaatscommissie werden volgende standpunten inge-
nomen door verschillende sprekers die (zoals gebruikelijk) in het verslag niet
nader gerdentificeerd worden :
- Meerdere leden spreken hun goedkeuring uit over deze hoorzitting en

bedanken de aanwezigen voor hun bereidwillige medewerking.
-      Op het niveau van het management worden andere problemen als meest

belangrijk gezien dan degene die de Secretaris-Generaal vernoemde:
verminderd gekwalificeerd personeel, te complexe wetgeving enz... Een
spreker stelt volgende 4 problemen prioritair: de effectiviteit of de mate
waarin de inkomsten worden geynd zoals ze door de wetgever nodig
geacht worden, de productiviteit waarbij in Belgie de belastingopbrengst
per belastingsambtenaar 50% lager ligt dan in Nederland, de demotivatie
van de belastingambtenaren en de fiscale rechtvaardigheid: de gelijkmatige
spreiding van de belastingdruk over alle regio's dus het democratisch func-
tioneren.

-         Het Ministerie van Financien werft wel juristen, fiscalisten en informatici
aan, maar geen managers. De gemiddelde leeftijd van topambtenaren is 59
en de gemiddelde ambtsperiode van de Secretaris-Generaal is 5,5 jaar.
Iedere topambtenaar heeft altijd enorme personeelsbehoeften, zelfs als het
kader volzet is.

- Andere sprekers wijzen op het archaYsch karakter van de Administraties,
de vele tijdrovende, weinig opbrengende handelingen, de slechte of laattij-
dige levering van diensten aan de burger, het ingekapseld zitten van het
Ministerie van Financien in het algemene personeelsbeleid van het open-
baar ambt, de noodzaak van voortdurende vorming, het mutatiebeleid, de
tot nu toe beperkte realisatie van het vijfjarenplan en van het nieuwe wet-
boek inzake de harmonisering van de fiscale procedures, de bestrijding
van de fiscale fraude, het rendement van de fiscaliteit, enz., enz.

Voor de antwoorden (13blz) verwijzen we naar het verslag van de Hoorzitting.
We vernoemen hier even de cijfers over de vermindering van het personeel en de
vergroting van het werkvolume. In 1983 was het kader volledig en waren er
13.800 personeelsleden waarvan 1250 instonden voor de controle van 100.000
vennootschappen. In 1992 waren er in totaal 11.050 statutaire ambtenaren
waarvan 1291 personeelsleden instonden voor de controle van 265.000 vennoot-
schappen.
De belangrijkste punten uit de bespreking worden door de verslaggever als volgt
samengevat. Er moeten specifieke maatregelen op HRM-vlak genomen worden
waardoor Financien onttrokken wordt aan het algemeen beleid inzake personeel
in de overheid en er moet minder rechtlijnig bespaard worden op de wer-
kingsmiddelen, dus pleit men voor een voorkeursbehandeling voor het Ministerie
van Financien.
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De Senaat staat achter de maatregelen om de efficentie van Financien op te
voeren. Het is de enige manier om de groeiende fraude te bestrijden en de fiscale
gelijkheid en rechtszekerheid te verzekeren.

1.2. HERSTRUCTURERING VAN DE ADMINISTRATIES VAN DIREC-
TE BELASTINGEEN EN B.T.W.

Het Directiecomite van de Fiscale Besturen heeft in juni 1991, een Vijfjarenplan
opgesteld dat 9 punten bevat, waarvan de herstructurering van de Directe Belas-
tingen en de B.T.W. er 6dn was. Deze herstructurering was oorspronkelijk
gepland voor 1 januari 1995, maar werd al snel uitgesteld tot 1 juli 1995 om de
start te laten samenvallen met het begin van het fiscale jaar.
Ze werd eind 1994 uitgesteld tot 1 januari 1996 voor het hoofdbestuur en 1 juli
1996 voor de buitendiensten.
In september 1995 werden de plannen gewijzigd en zal door het plan-bis de her-
structurering in 4 fasen verlopen en eindigen in 2000.
In  juni   1996 is beslist de uitvoering  van de herstructurering  van de fiscale
administraties te onderbreken en absolute voorrang te geven aan de algemene
loopbaan- en weddeherziening (ALW) voor de ambtenaren van niveau 1 en 2+.
De uitvoering van de herstructurering zal onmiddellijk worden hernomen zodra
de administraties en de ambtenaren een klaar inzicht hebben in de organieke en
financiele reglementering.

Laten we deze verschillende fasen wat meer gedetailleerd beschrijven.

De ideeen over de herstructurering, het samengaan van de Administratie der
Directe Belastingen en de Administratie der B.T.W. bestaan al vanaf de oprich-
ting van de Administratie der B.T.W. in 1970. De idee dat men toen "geen "
aparte adrninistratie had moeten oprichten leeft algemeen.

In 1983 werden er in de Administratie der Directe Belastingen twee belastingcen-
tra opgericht om met moderne hulpmiddelen en een andere structuur van diensten
en werkmethoden te experimenteren. Een interne nota (zie D2 H4.2) beschrijft de
redenen voor de oprichting - in 1983 - van de belastingcentra van Oostende en
La Louvitre als volgt:  "In 1981 hebben de autoriteiten besloten dat een diep-
gaande reorganisatie van de fiscale sector onvermijdelijk en noodzakelijk is
geworden. Om te komen tot een exacte en efficiente belastingheffing en -inning
kan niet langer beroep gedaan worden op het vermenigvuldigen van het aantal
diensten en een uitbreiding van de organieke kaders. Een grotere doeltreffendheid
van de fiscale sector kan enkel nog bereikt worden door een beroep te doen op
moderne hulpmiddelen en door een herziening van de structuur van de diensten
en de werkmethoden."
Het is de bedoeling om te komen tot een betere en efficientere belastingheffing in
die belastingcentra door een achttal maatregelen, die in D2 H4.2 besproken
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worden. Daartoe gaat men over tot de hergroepering in 66n enkel belastingcen-
trum van 3 of 4 controles-natuurlijke personen en 1 of 2 controles-vennoot-
schappen die onder de rechtstreekse leiding van een inspecteur worden geplaatst.
Elk centrum omvat verscheidene afdelingen die elk een specifieke taak hebben.

Wanneer we de doeistellingen van de huidige herstructurering vergelijken met
die van de pilootprojecten, zijn die volledige gelijk, maar is in de huidige plannen
de integratie van de beide belastingsoorten en -administraties toegevoegd. Deze
integratie wordt in het Vijf]arenplan van juni 1991 bepleit vanuit effectiviteits-
en efficientieredenen (zie D2 H4.3).
"De voornaamste doelstellingen van het Vijfjarenplan zijn :
1.      de belastingheffing rationaliseren op strategische punten (vestiging en be-

heer, controle, invordering);
2.       de controlefunctie opnieuw dynamisch te maken.
Dit alles met het finale doel: een adequate, rechtvaardige en gelijkmatige toepas-
sing van de belastingwetten mogelijk maken voor iedereen."

Het plan omvat volgende reeds verwezenlijkte of in uitvoering zijnde punten
(Hoorzitting voor de Senaat, 1992.7).

1. Gemeenschappelijke controlecentra inzake Directe Belastingen en
BTW;
2. Automatisering van de invorderingsdiensten bij de Directe Belastingen;
3. Oprichting van 6dn Invorderingsadministratie en het invoeren van een
enige rekening per belastingplichtige
4. Harmonisering van de fiscale procedures;
5. Harmonisering van de ambtsgebieden van Registratie en Kadaster;
6. Herstructurering van de Bijzondere Belastingsinspectie (B.B.I.);
7. Reorganisatie van de Administratie der douane en accijnzen;
8. Oprichting van een centrale "interne auditcel" voor alle fiscale besturen
(operationeel sinds 1.1.1993);
9. Oprichting gegevensbank "Fiscale documentatie".

Het herstructureringsplan wordt door een beperkte werkgroep van ambtenaren
van de verschillende niveaus van de Administratie der Directe Belastingen
uitgewerkt. Er is tot september 93 weinig overleg met de zusteradministratie van
de BTW. Daarna zijn er besprekingen van het plan door een beperkte groepen in
beide administraties. Het plan wordt overtuigend gepromoot door de Directeur-
generaal van de Administratie der Directe Belastingen en goedgekeurd.
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1.3. CiOEDKEURING DOOR DE MINISTER

Er is een bespreking met de Minister van Financien en de politieke top en het
plan krijgt groen licht in februari-maart 1994. Dit plan omvat de volledige
herstructurering op  1  juli  1995 met polyvalente ambtenaren,  met een interklasse-
ment', met polyvalente beheerscentra (BC) en polyvalente controlecentra (CC).
De taakgroepen worden opgericht en gaan aan het werk vanaf april, mei 1994.
Er wordt een brede informatiecampagne, een ronde van Belgie, gehouden in juni
94 voor beide administraties samen. In de provinciehoofdsteden worden grote
groepen ambtenaren uitgenodigd, telkens 200 h 400 personen. De top (secretaris-
generaal, administrateur-generaal en directeuren-generaal van beide administra-
ties) zetten doeistelling en planning van de herstructurering uiteen en er worden
vooraf verzamelde vragen beantwoord.
De taakgroepen werken heel de tijd verder.

Het Directiecomitd van de Fiscale Besturen heeft aan het plan een aantal vooraf-
gaande voorwaarden gekoppeld. Om de timing van het Plan te respecteren dient
er dringend werk gemaakt van en vooruitgang geboekt op vijf essentiele domei-
nen:"

- kunnen beschikken over het nodige gekwalificeerd personeel;
-         de polyvalente opleiding en vorming van de ambtenaren;
-       de harmonisering van de procedures en de vereenvoudiging van de

wetgeving;
-         een versnelde informatisering en automatisering;
-  een maximale huisvesting in gemeenschappelijke gebouwen"

(Hoorzitting senaat, 1992).

De vooruitgang van de herstructurering van het Ministerie van Financien hangt
dus o.m. af van de invoering van het wetboek voor de harmonisering van de
fiscale procedure. Het uitstel van het wetboek fiscale procedure heeft dan ook
voor de uitvoering van het herstructureringsplan aanzienlijke gevolgen.
De nieuwe fiscale procedure moet er immers voor zorgen dat de bestaande
procedures m.b.t. de inkomstenbelasting en de BTW maximaal worden geharmo-
niseerd.
De discussie over hoe die nieuwe procedure er moet uitzien is echter nog niet
afgesloten.

Het aanvankclijk project om een enig procedurewetboek uit te werken, dat van
toepassing zou zijn op alle belastingen, komt er (voorlopig) niet. In 1994 keurde
de Ministerraad het voorontwerp van de wet over de belastingsprocedure goed.

De bedoeling van het interklassement was om de personeelsleden van de Directe
Belastingen en de BTW die zouden worden geintegreerd in 6dn administratie ook
in 66n klassement te rangschikken met het oog op bevordering.



386

Die nieuwe procedure had in de eerste plaats tot doel de belastingsprocedure te
harmoniseren (vb. aanslagtermijnen). Die procedure verschilt immers nogal
naargelang het gaat om personenbelasting, BTW, successie- of registratierechten.
Belgie telt immers zeven fiscale wetboeken. De samenvoeging tot 66n wetboek
zou het gebruiksgemak aanzienlijk versoepelen en men zou gemakkelijker de
fraude te lijf kunnen gaan. Tegelijk werd er naar gestreefd de procedure zo veel
mogelijk te vereenvoudigen (vb. vrijstelling aangifteplicht en invoering van een
kennisgevingsbericht).
De Raad van State heeft het wetsontwerp echter negatief geadviseerd. De zeven
wetboeken moeten behouden blijven, al kan de harmonizering van de procedures
natuurlijk nog altijd.

Dat is dan ook de noodoplossing waaraan gewerkt wordt. Men heeft er immers
voor gekozen om in de bestaande fiscale wetboeken (BTW en directe belasting-
een) de betreffende teksten op elkaar af te stemmen. Dat daarbij eerst aandacht
wordt besteed aan de wetboeken inkomstenbelasting, BTW en met het zegel
gelijkgestelde taksen, ligt voor de hand. Deze wetboeken hebben betrekking op
de voornaamste categorieen van belastingplichtigen en vormden de kern van de
geplande reorganisatie. Voor de andere belastingssoorten zullen nadien aanpas-
singen worden doorgevoerd.

Na vastgesteld te hebben dat aan de voornaamste voorwaarden niet was voldaan,
heeft de Minister van Financien - die deze voorwaarden steeds als minimumver-
eisten heeft aanzien - midden december 1994 besloten   om  de  kalender  van  de
herstructurering te herzien: de samenvoeging en de reorganisatie van de buiten-
diensten van de nieuwe administraties (controle- en taxatiediensten enerzijds en
de invorderingsdiensten anderzijds) zou doorgaan  op  1  juli   1996. De hoofdbestu-
ren zouden echter reeds worden opgericht op 1 januari 1996, zodat ze operatio-
neel zouden zijn wanneer de buitendiensten worden geinstalleerd. Deze bijko-
mende termijn zou de administratie toelaten om de verschillende aspecten van de
herstructurering verder uit te diepen en de Minister zou een nieuw ontwerp voor
de harmonisering van de fiscale procedures voorleggen aan het Parlement.

1.4. REACTIE VAN BTW-TOP: AANLEIDING TOT HET VERANDE-
REN VAN HET PLAN

Naarmate de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen die zijn belast
met de uitwerking van de herstructurering vorderden en de vervaldag naderde,
kwamen er echter spanningen aan het licht, waardoor het duidelijk werd dat het
samenbrengen, zonder overgangsperiode, van twee zo verschillende culturen een
gewaagde onderneming zou worden.
De BTW-top richt zich schriftelijk met zijn bezwaren tot de minister en maakt
duidelijk dat zij niet achter dit herstructureringsplan staan (augustus 95). Ze wor-
den ontvangen en het plan wordt na besprekingen aangepast tot het Herstructure-
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ringsplan-Bis  dat op 18.10.1995 de definitieve goedkeuring krijgt van de minis-
ter. In dit plan wordt door de Minister, op voorstel van de topambtenaren van het
Departement en van de Colleges van Dienstchefs van de BTW en van de Directe
Belastingen, beslist om de herstructurering te spreiden over vier verschillende
fasen (Fininfo, 1995,5). De essentie van de herstructurering op korte termijn ligt
ongetwijfeld op een betere bestrijding van de belastingfraude door de verbetering
van de grondige controles van de vennootschappen en van de belangrijkste
individuele ondernemingen. Door samenvoeging van de middelen die momenteel
voor de controle van de inkomstenbelastingen en de BTW worden aangewend,
zullen die middelen efficienter kunnen aangewend worden. Deze hervorming
komt uiteraard ook de klantgerichtheid ten goede: de grondige gelijktijdige con-
trole van inkomstenbelasting en BTW zal eveneens de taak vergemakkelijken van
de belastingplichtigen die slechts 66n maal zullen gecontroleerd worden.
Het origineel herstructureringsplan dat voorzag in polyvalente controle- dn
beheerscentra, met polyvalente ambtenaren wordt dus beperkt. Er worden een
fase-gewijze invoering van het plan voorgesteld met de laatste en vierde fase in
2000. Gestart wordt met de oprichting van een dienst op het hoofdbestuur, de
Administratie van fiscale zaken  (fase  1),  gevolgd  door de oprichting  van  poly-
valente controlecentra (fase 2). In deze polyvalente controlecentra zullen amb-
tenaren van BTW en directe belastingen samenwerken zodat de dienstverlening
polyvalent wordt maar de ambtenaren niet. De ambtenaren die daar werken
blijven ofwel tot de BTW ofwel tot de directe belastingen behoren. De idee van
een interklassement voor het personeel werd dus niet weerhouden. De herstruc-
turering zal enkel de polyvalentie van de diensten en van de verificatie-, opspo-
rings- en invorderingswerkzaamheden beogen. Een grotere polyvalentie van de
ambtenaren is dus niet meer direct aan de orde, maar zal op termijn tot stand
komen door een zacht en geleidelijk ingroeien in de nieuwe structuren (Fininfo,
1995, 5). Door een aangepaste vorming worden de ambtenaren van niveaus 1 en
2+ wel voorbereid op die toekomstige polyvalentie (Cfr. algemene en polyvalente
basisvorming van 1 maand bij indiensttreding, brevet van de materie van de
zusteradministratie).
De beheerscentra zullen apart blijven per soort belasting tot in de eindfase tegen
het jaar 2000. De geplande samenvoeging van de centrale diensten van BTW en
directe belastingen zou er niet komen.
De reorganisatie is immers echt titanenwerk: ze raakt zo'n 20.000 ambtenaren,
van wie 13.000 bij de directe belastingen en een kleine 7.000 bij de BTW. Wat
betreft de timing, werd het als onverantwoord beschouwd om de geplande
operatie volledig en zonder overgangsperiode in te voeren met het oog op de
doelstellingen  voor de begrotingen  van de jaren   1996  en   1997  en de daarmee
samenhangende toetreding tot de Europese Monetaire Unie. Risico's van
verstoringen in de inning van de belastingen moeten daarbij vermeden worden
(Fininfo,oktober 1995).
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1.5. HET HERSTRUCTURERiNGSPLAN - BIS

De herstructurering zal volgens het Herstructureringsplan-bis dus in vier fazen
verlopen, die we hier uitgebreider bespreken (Fininfo,1995,5).

FASE  1:  01-01-1996
Oprichting van de Administratie van fiscale zaken (A.F.Z.) door integratie
van de diensten belast met de wetgeving en de internationale betrekkingen
binnen de verschillende fiscale administraties.

FASE 2: 01-07-1996
* Gedeeltelijke oprichting van de Administratie van de onderne-

mings- en de inkomensfiscaliteit (A.O.I.F.) welke voorlopig onder
het 'gezamenlijk beheer' zal worden geplaatst van de
Administrateur-generaal van de belastingen, de Adjunct-admini-
strateur-generaal van de belastingen en de Directeurs-generaal van
de Administraties van de directe belastingen en van de BTW,
registratie en domeinen.

* Oprichting binnen die A.O.I.F. van volgende buitendiensten:
-    een vijftigtal polyvalente controlecentra. Die polyvalente

controlecentra zullen worden belast met de grondige verifi-
catie van de dossiers van vennootschappen en van dossiers
met een zekere belangrijkheidsgraad van natuurlijke perso-
nen die BTW-belastingplichtig zijn. Daartoe zal een vrij
groot aantal controle-ambte naren ter beschikking gesteld
worden van de controlecentra (maximaal 3.000, waarvan 1/3
van de BTW en 2/3 van de Directe belastingen). De contro-
lecentra zullen bestaan uit een aantal polyvalente teams, die
in principe bestaan uit 6 controle-ambtenaren (4 van de
Directe belastingen en 2 van de BTW). Op 1 mei 1996
zullen de hoofden van deze controlecentra worden geselec-
teerd door het College van de administratiechefs (cfr. infra).
Op het niveau van de directie zullen een aantal werkgroepen
geYnstalleerd worden ("kwaliteitsraad") die zullen moeten
waken over de kwaliteit van de interne werking (vb. samen-
werking met beheerscentra en invorderingsdiensten) en van
de dienstverlening aan de belastingplichtigen. Op 1 mei zal
eveneens de Dienst Voorbereiding en Begeleiding
Herstructurering worden opgestart. Deze dienst, op het
niveau van het hoofdbestuur, zal het opstarten van de nieu-
we controlecentra moeten begeleiden. Het lokale manage-
ment zal trouwens een essentiele rol spelen in de evolutie
naar een nieuwe administratie. De Dienst Voorbereiding en
Begeleiding Herstructurering zal dan ook de implementatie
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van het Management-Credo volgen binnen de nieuwe centra.
Op centraal niveau zullen deze diensten worden geleid in co-
beheer tussen de administrateur-generaal, de adjunct-admini-
strateur-generaal en de beide betrokken directeurs-generaal
(directe belastingen en BTW).

-    een nationale en internationale opsporingsdienst, die zal
worden opgericht op grond van de voorstellen van de ambte-
naren van de BTW en van de Directe belastingen die vanaf
half oktober bij wijze van experiment ter beschikking zijn
gesteld van de opsporingsdiensten van de douane.

Deze maatregelen moeten de grondige verificaties en de opsporing-
en nieuwe impulsen geven, hetgeen uiteindelijk het voornaamste
doel is van de herstructurering en rechtstreeks gericht is op een
efficientere bestrijding van de fiscale fraude.

*     Invoering - zodra het voorontwerp van wet tot wijziging van de
belastingprocedure door het Parlement wordt goedgekeurd - van de
nieuwe belastingprocedure inzake aanslag, geschillen en invorde-
ring volgens de ontwerpen die momenteel aan de Raad van State
voor advies zijn voorgelegd, evenals van een nieuwe controlefre-
quentie. Deze controlefrequentie komt erop neer dat iedere
belastingplichtige volgens een vast controleprogramma in beginsel
om de zes jaar aan een grondige verificatie zal worden onderwor-
pen. Die frequentie zal evenwel worden ingekort zodra daartoe
redenen aanwezig zijn. Naast die grondige verificatie is ook een
tussentijdse summiere verificatie voorzien.

*              Oprichting   van    11    (misschien 12) commissies voor belastingge-
schillen, overeenkomstig het herstructureringsplan.

*      De huidige Administratie der BTW, registratie en domeinen en de
Administratie der Directe Belastingen blijven voorlopig bestaan.
Hun controlekantoren blijven belast met het beheer van de dossiers,
de summiere verificaties en de punctuele controles inherent aan het
beheer (inzake BTW, o.a. controles m.b.t. de belastingkredieten en
de bijzondere rekeningen). Aan de opsporings- en invorderings-
diensten wordt in die fase dus evenmin iets gewijzigd. Zij fungeren
dus als beheercentra. Het is de bedoeling door de scheiding tussen
beheer en controle, de grondige controle te dynamiseren.



390

FASE 3: 01-01-1998
* Omvorming binnen de Administraties van de BTW en de Directe

Belastingen, van de huidige taxatiediensten tot gescheiden beheers-
centra BTW/Inkomstenbelastingen met: geharmoniseerde ambtsge-
bieden overeenkomstig het herstructureringsplan, voorlopig behoud
van de bevoegdheden die in fase 2 zijn toegewezen (beheer van de
dosisiers, summiere verificaties en punctuele controles) en samen-
brenging in zelfde dienstgebouw.

Hierdoor zal - in een volgende fase - zowel de volledige integratie
van die diensten, als hun omvorming tot gemeenschappelijke,
polyvalente beheerscentra op een haast geruisloze manier kunnen
worden verwezenlijkt.

*    Oprichting van de "Administratie van de invordering" met haar
gewestelijke directies en haar polyvalente invorderingscentra
volgens het herstructureringsplan.

Op dat ogenblijk zullen aan een aantal voorwaarden op het vlak van
informatica voldaan zijn, nl.:
-         I.C.P.C. zou op kruissnelheid moeten draaien;
-        de gewijzigde procedures zouden moeten ingeburgerd zijn;
-       de verkeersbelasting voor de bedrijfsvoertuigen zou moeten

geautomatiseerd zijn;
-         de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en de onroe-

rende voorheffing zouden worden overgeheveld naar de op
01.01.1998 op te richten beheerscentra;

-  de verkeersbelasting, de belasting op de spelen en
weddenschappen en de belasting op de automatische ont-
spanningstoestellen zouden - op 01.01.1998 of eventueel
nog vroeger - naar de Administratie der douane en accijnzen
worden overgeheveld.

FASE 4:
Dit is de eindfase van het herstructureringsplan, die na een grondige
evaluatie van de vorige fasen en van de toestand op het vlak van de
onroerende fiscaliteit tegen het jaar 2000 zou moeten kunnen worden
gerealiseerd.

Deze fase beoogt:
*        de integratie van de Administratie der directe belastingen en van de

BTW, met hun beheerscentra, in de A.O.I.F. overeenkornstig de
opties en de krachtlijnen van het herstructureringsplan;

*    de verdere uitbreiding van het aantal controlecentra binnen de
A.O.I.F.;
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*       de integratie van de Registratie, de Domeinen en het Kadaster in de
nieuwe Administratie der onroerende fiscaliteit en dominate zaken
(A.O.F.D.Z.).

Slotbeschouwing over het herstructureringsplan.
Deze nieuwe planning is ingegeven door de bezorgdheid om de
herstructurering en de functionele integratie van de betrokken diensten zo
geleidelijk en zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Op die manier zal
iedereen zich ook langzamerhand rekenschap kunnen geven van de voord-
elen die de herstructurering zal bieden. De financientop hoopt dan ook dat
alle ambtenaren van financien zich op termijn bij het plan zullen aanslui-
ten en zonder voorbehoud zullen meewerken aan de uitvoering ervan, die
hen zal toelaten hun opdracht met nog meer doelmatigheid en voldoening
te vervullen.

1.6. COLLEGE VAN DIENSTCHEFS VAN DE AL(;EMENE ADMINI-
STRATIE VAN DE BELASTINGEN OF COLLEGE VAN ADMINISTRA-
TIECHEFS

Hoewel niet rechtstreeks vermeld in het Vijfjarenplan, dient hierbij ook verwezen
te worden naar de oprichting van het College van Administratiechefs van de
fiscale besturen als een soort 'beleidscel' (Jaarverslag Financien 1994,72).

Het merendeel van de problemen die de fiscale administraties ontmoeten kunnen
niet meer binnen 6dn enkele administratie worden opgelost. De nabije herstructu-
rering, de strijd tegen de fiscale fraude en een groot aantal problemen van
organisatorische aard (netwerken, gegevensbanken, samenwerking) hebben de
noodzaak aangetoond om een directieorgaan op te richten dat moet instaan voor
het beleid en het uniform beheer van de fiscale sector van het Ministerie van
Financien. In december 1994 werd dan ook het College van dienstchefs van de
Algemene Administratie van de belastingen opgericht. Binnen dit nieuwe orgaan
zullen beleidsplannen op middellange en lange termijn worden ontwikkeld. Het
college, dat bestaat uit de Directeurs-generaal van de verschillende fiscale
administraties, wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal van de
belastingen en omvat zo de volledige fiscale sector. De bevoegdheden van het
college zijn:
-      het ontwikkelen van een globaal beleid voor de volledige fiscale sector,

o.a. coordinatie op het fiscale vlak, coardinatie van het beleid inzake
organisatie en herstructurering, personeel, informatisering en verbetering
van de kwaliteit, de communicatie en de samenwerking tussen de fiscale
administraties en tussen de hoofdbesturen en de buitendiensten;

- bepaalde bevoegdheden inzake benoemingen (cfr. aanduiding hoofden van
de polyvalente controlecentra).



392

Het college van administratiechefs beoogt echter vooral aan de Administrateur-
generaal de mogelijkheid te bieden zijn opdracht van algemene organisatie en
coordinatie van de Algemene Administratie van de Belastingen en van de samen-
stellende besturen ervan, op een efficientere wijze uit te voeren.

Steeds is als absolute voorwaarde voor de herstructurering gesteld dat en een
eenvormige procedure moest goedgekeurd zijn voor de start, zodat men op
dezelfde manier kan werken in beide belastingssoorten. Het ontwerp voor een
eenvormige procedure is door de Raad van State afgekeurd. Er is dan een
overeenkomst gemaakt om een beperkte eenvormige procedure te ontwerpen met
alleen die procedures die echt noodzakelijk zijn in de controlecentra en de
procedures rond geschillen in een later stadium te behandelen. Op dit ogenblik
(mei 96) is de vraag open of die beperkte eenvormige procedure zal klaar zijn
tegen 1 juli 1996, bij de start van de gemeenschappelijke controlecentra. Hoe zal
men dan samenwerken vanuit 2 belastingssoorten met verschillende procedures?
Dit is dan wei een heel sterk afgezwakte vorm van het oorspronkelijk plan. Vraag
is dan ook of deze zeer beperkte samenwerking de verhoopte hogere resultaten
zal kunnen brengen die ervan verwacht worden. Dit is des te meer de vraag als
men de weerstand in de organisatie ervaart tegen dit plan dat veel onzekerheid
creeert, van bovenaf opgelegd wordt en waarvan men het gevoel heeft niets te
weten, waarover men veel vragen heeft en waarbij door dit gebrek aan eenvormi-
ge procedure 66n van de grondslagen voor de samenwerking vervalt.

1.7. ONDERBREKING VAN DE UITVOERING VAN DE HERSTRUCTU-
RERING
(Fininfollash, 21 juni 1996)

In juni 1996 is de eerste fase van het herstructureringsplan-bis gerealiseerd: de
Administratie van fiscale zaken is operationeel. De tweede fase van de herstruc-
turering kan echter slechts van start gaan nadat het overleg met Ambtenarenza-
ken, Begroting en syndicaten afgerond is. Dat overleg wordt doorkruist door de
tweede fase van de algemene loopbaan- en weddeherziening (ALW) voor de
ambtenaren van niveau 1 en 2+. Daarom heeft de Minister van Financien beslist
een absolute voorrang te geven aan de algemene loopbaan- en weddeherziening
(ALW) voor de ambtenaren van niveau 1 en 2+. De besprekingen over de
uitvoering van de ALW zijn aan de gang. Het Departement heeft dan ook beslist
de uitvoering van de herstructurering van de fiscale administraties te onderbre-
ken. Ze zal onmiddellijk worden hernomen zodra de administraties en de ambte-
naren een kiaar inzicht hebben in de organieke en financiele reglementering. Dit
impliceert dat de datum waarop de controlecentra kunnen opgericht worden
grotendeels afhankelijk is van de datum waarop de algemene loopbaan- enweddeherziening tot stand komt. In afwachting, zullen alle maatregelen, zelfs
gedeeltelijke, die niet rechtstreeks afhankelijk zijn van de ALW, maar die ertoe
zullen leiden dat de strijd tegen de fiscale fraude wordt opgevoerd, worden
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genomen. Zo zal het controlejaar 96-97 georganiseerd worden op basis van het
nieuwe controlebeleid dat een meer diepgaande controle van de vennootschappen
en aan de BTW onderworpen natuurlijke personen zal mogelijk maken. De
samenwerking tussen de diensten van de Directe Belastingen en de BTW zal op
alle vlakken moeten worden versterkt. Het nieuwe controlebeleid zal vooral
gericht zijn op de gevoelige opvoering van het aantal grondige verificaties en op
invoering van een nieuw programma met een nieuwe controlefrequentie, een
doorgedreven selectie van de te onderzoeken dossiers, en meer gerichte en
oordeelkundig voorbereide opsporingen en vaststellingen.
De tijdspanne die noodzakelijk is om de ALW te realiseren zal door de taakgroe-
pen gebruikt worden om bepaalde dossiers verder op punt te stellen. Op die
manier zal de herstructurering worden voortgezet opdat de belastingbesturen zo
snel mogelijk zouden ingeschakeld worden in de logica van de strijd tegen de
fiscale fraude.



BIJLAGE 2: Uitnodigingsbrief en checklist voor
interviews

2.1. UITNODIGINGSBRIEF AAN DE DIENSTHOOFDEN EN DE PERSO-
NEELSLEDEN VAN DE GESELECTEERDE DIENSTEN

LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM UNIVERSITEIT ANTWERPEN
LUC UIA

Geachte.

Het onderzoeksteam LUC-RUCA is op 1 maart 1992 gestart met con ondcrzocksproject in het
Ministerie van Financien, mecr bepaald in de Administratic der Directe Belastingen.

Het project wordt gefinancierd door dc Dienstcn voor de Programmatic van Wetenschapsbeleid en
heeft tot docl de werking van de Administratie te bestudercn om op grond daarvan belcidsadviezen
te formulcren.

Een stuurgroep onder kiding van dc Hccr Van Vreckem, Directeur-gencraal. richt en bcgeleidt het
ondcrzock.  De centrale ondcrzocksvragen zijn: ten ecrste hoc omschrijvcn ambtenaren ecn goed
functionerende dienst op lict viak van interne mobiliteit. rccrutcring. oplciding en vorming.
werkprocessen, loophaanbelcid cn management. Tcn tweedc: wai dicnt volgens lien aan de huidige
toestand veranderd te worden om dit gcwcnst tockomstbecld le rcaliscren ?

Als methode is in cen ccrste fasc gckozen voor het interviewen van amblenarcn van cen beperkt
aantal ontvangkantoren en controles.  Dcze zijn zo gekozen dat zij cen zo representatief mogelijk
staal vormen. Er zullen cen 200-tai ambtcnaren van cen 20-taI dicnsten binncn 3 gewestelijke
directies  ganterviewd worden. De interviews duren  tclkens  1  A  1 u30. Uw kantoor bchoort tot  de
steelq}roef. Waarschijnlijk is u rcals op dc hoogic gcsteld van dit ondcrzock cn is om uw medcwer-
king gevraagd. Wij garandercn cen vollcdig anonicme vcrwerking van de interviews.  Voor ons, als
buitenstaanders, vormen deze interviews dc vcx,maamste informaticbron zodat wij erg afhankclijk
zijn van de coopcratie van u cn uw mcdcwerkers.   December  1992 b januari 1993 bezorgen wij u
een samenvatting van de gegcvens. vcrzamcld tijdens de intervicwfase.

Wij zullen u eerstdaags tclcfonisch contactcren om cventucle vragen of onduidelijkheden te
bespreken en om praktische afspraken te maken voor cen gesprek met u en met ecn aanlal van uw
medewerkers.

Wij hopen op uw medewerking en groeten u,
Hoogachtend,

LUC prof. Felix Corthouts cn Hilda Martens,
Universitaire Campus,  3590  Diepenbeek, tel.  011/26 86 62 of fax 011/26  87  00

RUCA  prof. Eric Henderickx. Luc Sels en Ingeborg Vermeyen
Middclhcimlaan 1,2020 Antwerpen, tel. 03/218 07 06 of fax 03/2180652

A
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2.2. CHECKLIST VOOR INTERVIEWS

1.          Het  individu en zijn functie

1.1      Wat doet u in deze organisatie (dienst)?
1.1.1 Met welke taken bent u belast? Stemmen die overeen met uw
graad?
1.1.2 Wat is uw verantwoordelijkheid in het werk op uw dienst?
1.1.3 Heeft u uw standplaats zelf gekozen?
1.1.4 Heeft u een leidende functie? Aan hoeveel mensen geeft u
leiding? Werkt u met collega's aan dezelfde taak?

1.2 Welke taken voert uw kantoor uit ?

1.3      Hoe past het werk wat U doet in het werk van uw afdeling?  Met wie moet
u - binnen en/of buiten uw afdeling - samenwerken om uw werk gedaan te
krijgen?

2.       Organisatie van de afdeling

2.1    Hoe is het werk in uw afdeling georganiseerd en op welke manier past
deze afdeling in de rest van de organisatie?  Welk is de formele structuur?
Maak een organogram van de afdeling en geef de relaties aan met de rest
van de organisatie.
Komt de feitelijke organisatie overeen met de officiele? Waar weI en waar
niet?

2.2  We hebben gepraat over de wijze waarop tegenwoordig uw afdeling
georganiseerd is.  Kunt u mij iets vertellen over de wijze waarop dit tot
stand gekomen is? Wat is er veranderd de laatste tien jaar? Bijv. t.g.v.
automatisering.

2.3 Hoe wordt het werk binnen de afdeling gecoordineerd, gecontroleerd en
geevalueerd? Welke zijn de verschillende vormen van beheersing die
gebruikt worden, bijvoorbeeld budgettering, directe supervisie,
kwaliteitscontrole, periodieke evaluaties, outputbudgettering etc.

2.4 Met welke andere afdelingen moet u samenwerken om het werk van uw
afdeling gedaan te krijgen? Hoe worden de contacten met deze afdelingen
gecoordineerd?

2.5 Wat loopt vlot en soepel in de relaties met andere afdelingen (hoofdbe-
stuur, algemene diensten, gewestelijke directie, evt. andere) en waar is er
sprake van moeilijkheden, onzekerheden of conflicten?

L
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2.6   Wat zijn naar uw idee de sterke kanten van uw afdeling?  Wat zijn de
sterke kanten van de organisatie als geheel?

3.          Gewenst toekomstbeeld

Indien u het zelf voor het zeggen zou hebben, ...
3.1 hoe zou dan het werk op uw afdeling georganiseerd en gecoordineerd

worden?
3.2      hoe zou dan uw afdeling geleid worden?
3.3 hoe zouden besluiten genomen worden?
3.4. hoe zouden de samenwerking en de communicatie verlopen?
3.5.      hoe zou u laten weten of mensen hun job al dan niet goed gedaan hebben?
3.6 hoe zouden recrutering en opleiding gebeuren?
3.7      op welke basis zou u de mensen laten vooruitkomen in hun job?
3.8     welke zou de managementsstijl zijn van uw afdeling en het ministerie als

geheel?
3.9.    hoe zou het contact met het publiek verlopen?

Het is niet de bedoeling dat bij de antwoorden zuiver gefantaseerd wordt. We
' willen een beschrijving van een werksituatie waarin je echt zou willen functione-

ren.

4.       Huidige toestand

4.1      Hoe is het om hier te werken in de huidige situatie?  Wat is prettig en wat
is frustrerend?

4.2 Stuit u op problemen en weerstanden om het werk gedaan te krijgen of het

te realiseren op de manier zoals u dat graag zou willen?

4.3   Hoe weet u dat u uw werk goed gedaan hebt?  Kent u de criteria die
gehanteerd worden bij de beoordeling van uw werk, zo ja wat vindt u van
deze criteria? Krijgt u terugkoppeling bij goede dn bij minder goede
uitvoering? Na hoeveel tijd?

4.4    Wat moet u doen om hier vooruit te komen? Wordt u beloond voor het
naar behoren uitvoeren van uw werk?

4.5 Welke mogelijkheden worden geboden om binnen uw werk aanvullende
training en opleiding te krijgen? Maakt u gebruik van het aanwezige
trainings- en opleidingsaanbod? Hoe evalueert u dit aanbod ?

4.6      Wie is uw directe baas - de man of vrouw die directe verantwoordelijkheid
draagt voor uw werk?  Wat is de aard van de samenwerkingsrelatie met
uw directe overste?  Hoe is het om met hem of haar samen te werken?
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4.7 Hoe verloopt de samenwerking met andere mensen in uw afdeling?  Hoe
zijn de relaties tussen de medewerkers ?

4.8 Hoe worden beslissingen binnen uw afdelingen genomen (participatie,
inspraak, werkoverleg)? Hoe komen mensen in uw afdeling genomen
beslissingen te weten?

4.9 Hoe verloopt het contact met het publiek nu? Gesteld dat men de dienst
wil openhouden buiten kantooruren, watvindt u daarvan?

4.10 Wanneer mensen het binnen de eenheid niet met elkaar eens zijn, hoe
worden deze verschillen dan opgelost?

4.11 Hoeveel zeggenschap heeft u bij beslissingen die van invioed zijn op uw
werk? In hoeverre overweegt uw chef uw mening? Welke mensen
hebben werkelijk invioed binnen uw eenheid?

4.12      Heeft u uw standplaats zelf gekozen?

4.13      Levert  het  iets  op  in uw afdeling om initiatief te nemen  of  uw  nek  uit  te
steken?  Van wie kunt u steun of sanctie verwachten?

4.14   Heeft u het gevoel dat uw eenheid effectief functioneert? Wat bedoelt u
met effectief? Kunt u een paar criteria geven?

4.15 Wat vindt u van initiatieven zoals Fininfo en T.V.uitzendingen van Finan-             i
cien?

4.16   Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen waar uw afdeling en de organi-
satie als geheel de komende twee tot drie jaar mee te maken krijgen?
Heeft u al enig idee hoe met deze uitdagingen moet worden omgegaan?

5.                          Afsluiting

5.1    We hebben gesproken over de huidige situatie en de gewenste toekomst.           I'
Wat moet er nu volgens u vooral gebeuren om beweging te krijgen in de
gewenste richting? Noem maximaal 3 prioritaire hefbomen voor verande-
ring.

5.2      Omschrijf uw huidige organisatie met een beeld. Omschrijf ook de gewen-
ste toekomst in een beeld.Beschrijf uw afdeling zoals ze nu is in een
beeld. Omschrijf ook de gewenste toekomstige afdeling in een beeld.



BIJLAGE 3: Checklist en interviewfragmenten

3.1. CHECK-LIST TREFWOORDEN

1        taak
2 verantwoordelijkheid
3 taak kantoor
4        organisatie taak kantoor
5 samenwerking andere afdeling
6 prettig
7        frustrerend
8         problemen en weerstanden om werk gedaan te krijgen
9 werkevaluatie -criteria
10 opleiding
11              standplaats
12 overeenkomst graad-functie

12.1     loopbaan of eigen keuzes
13 samenwerking binnen dienst
14 besluiten
15 conflicten
16        baas - leiding
17    zeggenschap
18       contact met publiek
19    openingsuren
20 intiatief nemen doenbaar - levert iets op
21 evolutie laatste 5 h 10 jaar
22 effectief functioneren - criteria
23 sterke kanten afdeling

TOEKOMSTBEELD
24 wensrecrutering
25 wensopleiding
26 wenswerkorganisatie
27 wenswerkevaluatie
28 wenspromotie
29 wensbesluitvorming
30 wensleiding
31 wenssamenwerking
32 wenssamenwerking andere afdelingen
33 wensmanagementstijl dienst - ministerie
34 wenscontact publiek
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AFSLUITING
35      Fininfo en TV-uitzendingen
36     buiten uren openhouden
37 uitdagingen volgende 5 jaren
38    3 hefbomen
39       beeld nu afdeling / organisatie
40 wensbeeld dienst / organisatie

3.2. INTERVIEWFRAGMENT

documentcode                   :
respondent : ctpluik4 verificateur HM
trefwoorden : initiatief

Ik neem niet veel initiatief

documentcode                   :
respondent : ctpluik4 verificateur HM
trefwoorden : evaluatie controle

Ik weet nooit of ik het goed doe. Ik probeer het goed te doen. Als iemand
anders een dossier goed doet zal die het anders doen met eventuele betere
of slechtere resultaten.  Soms is een dossier goed opgemaakt, maar of dit
al of niet overeenkomt met de realiteit, dat weet je niet.  Ik vind supple-
menten (altijd gesteund op gemaakte fouten) maar zouden er dat voor
450.000 of 1,5 miljoen moeten zijn, dat weet men nooit.  Ik werk nu 20
jaar op de Staat maar ik heb nooit iemand weten straffen voor een slechte
taakuitvoering.  Er zijn wel chefs die af en toe opmerkingen in de kantlijn
maken.  Er is het signalement.  Ik heb altijd zeer goed gehad behalve het
eerste jaar van mijn nieuwe graad en dat is normaal zo.  Ik vind beloning
in het gevoel goed gewerkt te hebben, in het werk zelf.  Ik vind niet dat
men mensen moet doen werken zoals een ezel door een wortel voor hun
neus te hangen.
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documentcode                   :
respondent : ctpluik4 verificateur HM
trefwoorden : opleiding

Er zijn de cursussen voor examens.  Er zijn fiscale tijdschriften die zeer
goed zijn maar die niet aanwezig zijn op de dienst. In maart stelde men
taalcellen voor waar native speakers zouden discussies leiden enz.  Wij
hebben ons allemaal ingeschreven en nu zeven maanden later weten we er
nog niets van. Wij hebben ook de kans om in Brussel naar de bibliotheek
te gaan maar we hebben al te weinig tijd op dossiers te doen, dus dat komt
er niet van.  Wij zijn altijd laatst geYnfonneerd over veranderingen in de
wet, bvb over vervoerkosten.

documentcode                   :
respondent : ctpluik4 verificateur HM
trefwoorden : confticten leiding

Dat is zeer moeilijk. Het hangt af van de chef.  Hij kan daarin niet tus-
senkomen op grond van zijn autoriteit.  Bvb in priv6 heeft men schrik voor
ontslag. Hier laten chefs daarom soms alles gaan of ze reageren fet.  Als
men zelf problemen heeft met een chef of met iemand anders kan men
altijd zijn transfer vragen.  Dat is het voordeel van de openbare dienst.  Ik
verkies in een open, vredige sfeer te leven in plaats van in een voortduren-
de strijd.



BIJLAGE 4: Vragen voor benchmarking bij
personeels- en kwaliteitsverantwoordelijken

1.      Hoe zorgt men in deze organisatie ervoor dat mensen voldoende en goed
werk leveren? Hoe meet en controleert men dat?

2.      Hoe wordt het werk verdeeld en eens dat een takenpakket toegewezen is
aan een bepaalde werknemer, hoe wordt dan nagegaan dat die snel en
goed werkt?

3.       Hoe en op basis van welke criteria wordt vastgesteld dat iemand te weinig
of slecht werkt? Wordt dit vastgesteld?  Wie met welke bevoegdheid stelt
dit vast? Wanneer wordt daarop gereageerd? Hoe wordt daarop gerea-
geerd?  Hoe lang kan dit duren?

4. Welke gegevens worden opgevraagd om een min of meer correct beeld te
krijgen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het geleverde werk
van een persoon? Welke gegevens worden daarvan centraal/decentraal
bijgehouden?

5.     Wat motiveert mensen om goed te werken, hoe wordt dit hier concreet
ingevuld?

6.      Wordt er op een andere manier leiding gegeven aan mensen met routine
werk en aan mensen met niet-routine werk?

7.     Wat verwacht uw instelling aan opvolging en motivering door de chef?
Hoe wordt die daarvoor geselecteerd, opgeleid, opgevolgd en beloond?

8.      Zijn er in uw organisatie twee carriBres (technische versus management)?
Hoe verlopen die? Worden die als evenwaardig bekeken, beloond?

9.       Hoe worden de nieuw aangeworvenen praktisch opgeleid?
10. Hoe leidt u uw leidinggevenden op?
11. Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft een chef met

betrekking tot opvolging en motivering van zijn personeel?
12. Worden universitairen aangeworven en hoe worden zij ingepast in de

organisatie in vergelijking met mensen die er komen via interne promotie?
Heeft dit vroeger of nu tot problemen aanleiding gegeven? Zo ja, tot
welke? Hoe zijn die opgelost?

13.      Heeft men in uw dienst op een bepaald ogenblik een teveel gehad aan laag
gekwalificeerden? Zo ja, hoe heeft men dit probleem aangepakt?

14. Worden zware dossiers in ploegverband aangepakt ? Zo ja, wat zijn
daarvoor de procedures en afspraken?
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BIJLAGE 5: Structuurconfiguraties volgens
Mintzberg.

Mintzberg heeft een classificatie van organisaties gemaakt op grond van hun
samenstellende delen, de mechanismen die gebruikt worden voor de coOrdinatie
van de werkzaamheden, elementen van hun structuren, de machtssystemen en
hun contexten.

Mintzberg komt tot zes configuraties op basis van een fundamentele samenhang
tussen zes fundamentele organisatie-elementen, zes fundamentele coordinatie-
mechanismen en zes fundamentele decentralisatievormen.  De zes structuurconfi-
guraties zijn: de ondememingsorganisatie. de machineorganisatie, de professione-
le organisatie, de gediversifieerde organisatie, de innovatieve organisatie en de
zendingsorganisatie.

De twee configuraties die voor deze studie belangrijk zijn, zijn de professionele
en de machineorganisatie. Om dit te verduidelijken moeten we eerst wat dieper
ingaan op de theorie van Mintzberg.

De ideeen van Mintzberg zijn gebaseerd op onderzoekingen in honderden goed
functionerende bedrijven en instellingen.

.
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Mintzberg beschouwt zes organisatie-elementen in een bedrijf of
instelling(Mintzberg, 1989):
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Figuur 5.1: Zes organisatie-elementen volgens Mintzberg (1989).



.

407

-      de operationele kern: de uitvoerders van wie het werk direct betrekking
heeft op het voortbrengen van goederen en diensten;

-    het strategisch management: de topmanagers die ervoor zorgen dat de
organisatie haar'missie' op effectieve wijze vervult;

-      het middenkader: de lijnmanagers die de verbinding verzorgen tussen de
operationele kern en het strategisch management;

-     de technostructuurmakers: het ondersteundend personeel dat zich bezig-
houdt met het invoeren van standaardisering in de organisatie en daarmee
het werk van anderen bernvloedt (o.a. planners, analisten, kwali-
teitscontroleurs, personeelsfunctionarissen);

-      de ondersteunende staf: het overig ondersteunend personeel (onder meer
kantinepersoneel, maar ook ontwerpers).

-       de cultuur omvat de tradities en de overtuigingen van een organisatie die
haar onderscheiden van andere organisaties en het skelet van de structuur
een vorm van leven verlenen;

Organisatie van arbeid doet twee tegenstrijdige eisen ontstaan: verdeling van
arbeid in verschillende uit te voeren taken en de coOrdinatie van deze taken om
de arbeid te realiseren. Mintzberg onderscheidt zes fundamentele manieren
waarop organisaties werkzmamheden kunnen co8rdineren :

Wederzijdse afstemming
Het coordineren van het werk door middel van wederzijdse afstemming, geba-
seerd op informele communicatie tussen de organisatieleden. Overleg als coor-
dinatiemechanisme werkt heel goed in twee situaties die elkaars tegenpolen
vormen, namelijk in heel simpele situaties en in extreem moeilijke situaties.

Directe supervisie
Er is sprake van directe supervisie indien 66n persoon verantwoordelijk is voor
het werk van anderen en daarbij deze anderen instructies geeft en hun werk
controleert en beoordeelt. Directe supervisie wordt toegepast indien het werk
van de 'ondergeschikten' zodanig is opgedeeld in deeltaken of over zoveel
personen is verspreid, dat het niet mogelijk is om het werk door middel van
overleg tot stand te brengen.

Standaardisatie van werkzaamheden of werkprocessen
Hiervan is sprake indien de inhoud van het werk is gespecificeerd (door de
technostructuur) of is voorgeprogrammeerd door instructies, zodanig dat er geen
overleg of directe supervisie meer nodig is.

Standaardisatie van output of resultaten van het werk
Outputs zijn gestandaardiseerd indien de resultaten van het werk zijn gespecifi-
ceerd. Deze zijn doorgaans ontwikkeld door de technostructuur. Dat wil zeggen
dat iemand een werkopdracht laijgt waarbij precies is aangegeven wat het eindre-
sultaat moet zijn (kwalitatief en kwantitatief).
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Standaardisatie van vaardigheden of van bekwaamheden en kennis
Standaardisatie van vaardigheden vindt plaats door middel van specifieke training
en opleiding, waarbij het de training/opleiding is die is gespecificeerd. Deze stan-
daardisatie komt voor bij specialisten die een langdurige opleiding gevolgd
hebben.

Standaardisatie van normen
De normen die het werk beinvloeden worden beheerst door de ganse organisatie,
zodat iedereen werkt volgens hetzelfde stelsel van overtuigingen.

Naarmate de werkzaamheden in de organisatie complexer worden, lijken de
coOrdinatiemechanismen te verschuiven van onderlinge afsternming, naar
rechtstreeks toezicht, vervolgens naar standaardisatie, om ten slotte terug te keren
naar onderlinge afstemming. Een organisatie vertrouwt uiteraard niet op 66n
enkel van deze coordinatiemechanismen. In een redelijk ontwikkelde organisatie
zijn ze allemaal aanwezig. Organisaties geven echter, op zijn minst in bepaaldefasen van hun bestaan, de voorkeur aan Edn van de bovenstaande
coOrdinatiemechanismen.

Decentralisatie heeft te maken met de spreiding van de beslissingsmacht. In een
gecentraliseerde structuur is de beslissingsmacht geconcentreerd bij 6dn enkel
persoon. Naarmate deze macht gespreid is over een groot aantal individuen,
spreken we van een gedecentraliseerde structuur. Mintzberg onderscheidt zes
fundamentele decentralisatievormen :
-         verticale en horizontale centralisatie, waarbij de macht berust bij de strate-

gische top;
- beperkte horizontale decentralisatie (selectief) waarbij de strategische top

een beetje macht deelt met de technostructuur die het werk van alle
anderen standaardiseert;

- beperkt (parallele) verticale decentralisatie, waarbij aan managers van op
bepaalde markten afgestemde eenheden de macht wordt gedelegeerd over
de meeste beslissingen die hun lijneenheden betreffen;

-         verticale en horizontale decentralisatie;
- selectieve horizontale en verticale decentralisatie;
- zuivere decentralisatie.

De zes structuurconfiguraties zijn: de ondememingsorganisatie, de machine-
organisatie, de professionele organisatie. de gediversifieerde organisatie, de
innovatieve organisatie en de zendingsorganisatie.
Naargelang 66n van de zes fundamentele organisatie-elementen overheerst, on-
derscheidt Mintzberg een ander configuratie.
In principe zijn er zeer veel combinaties te maken van situationele factoren en
ontwerpparameters. Mintzberg behandelt en benoemt zeven consistente com-
binaties van situationele factoren en ontwerpparameters. Hij noemt deze consis-
tente combinaties configuraties. Volgens hem kunnen de meeste verschijnselen in
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organisaties worden verklaard met behulp van de zeven door hem behandelde
configuraties. Een configuratie moet worden gezien als een uiterste vorm (ideaal-
type). Ze komt als zodanig dus nooit in de praktijk voor. Een praktijksituatie kan
hoogstens een bepaalde configuratie benaderen. De praktijk speelt zich geheel af
binnen een veelhoek, waarvan de hoekpunten worden gevormd door de configu-
raties. Er is in de praktijk sprake van een krachtenveld: het ene moment wordt
een organisatie meer naar de ene configuratie getrokken, het andere moment meer
naar een andere. Ondanks het feit dat de configuraties uitersten zijn, kunnen toch
veel verschijnselen in organisaties met behulp ervan worden verklaard en boven-
dien kunnen ze dienen als aanzet voor het (her)ontwerp van een zo goed mogelij-
ke (betere) organisatiestructuur.
In onderstaande tabel worden de zes resulterende configuraties weergegeven,
samen met een zevende configuratie die verschijnt wanneer geen van de
organisatie-elementen overheerst.

Tabel 5.1: Zeven organisatie configuraties.

Configuratie Voornaamste coardi- Kernelement van de Type
nerende mechanisme organisatie decentralisatie

Ondernemersorganisa- Rechistrecks toczicht Stratcgische Lop Vcrticalc en
tie                                                                                                                                        horizontale cen-

tralisatie

Machineorganisatie Standaardisalic van ar- Technostructuur Beperkte hori-
bcidsprocessen zontate decen-

tralisatie

Professionele organi- Standaardisatie van bc- Uitvocrende kcni Horizontale dc-
satie kwaarnheden centralisatie

Gediversifiecrde Standaardisatie van Tussengelegen niveau Beperkte verti-
organisaue resullaten calc dccentrali-

satie

Innovatieve organisatie Onderlinge afstcmming Onderstcunende staf Selectieve de-
centralisatie

Zendingsorganisatie Standaardisatic van nor- Cultuur Decentralisatie
men

Politicke organisatic Geen Gcen Varicert
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BIJLAGE 6: Voorstel voor managementopleiding
voor leidinggevende ambtenaren in controle- en
beheercentra ter bespreking in de werkgroep perso-
neel van 28.06.94

H.Martens, L.U.C.

6.1. INLEIDING

Zoals gesteld in de brochure: "Financien straks" zoekt men :" managers van rang
14,    13,    12   en    11 met minstens   3 jaar graadancienniteit. Zij moeten   aan   de

volgende vereisten beantwoorden : beschikken over leidinggevende capaciteiten,
zin voor teamwork en communicatievaardigheid tegenover het personeel en het
publiek.  Voor de kandidaten zal een aangepaste vorming ingericht worden die
met vrucht moet worden beeindigd."'
Door de herstructurering wordt van de leidinggevende ambtenaren een andere

instelling en een ander gedrag verwacht. Dit vergt opleiding en begeleiding op
continue basis.
Dit voorstel handelt over die managementvorming.
We maken daarbij onderscheid tussen een voorstel voor de korte termijn, de
middellange termijn en de lange termijn.

6.1.1. OP KORTE TERMUN

Velen van de huidige personeelsleden van rang 14, 13, 12 hebben al jaren
ervaring als leidinggevende ambtenaar. Voor het lukken van het herstructure-
ringsplan zijn echte "managers" nodig. Daarom wordt managementvorming
voorzien (voor doelstellingen en inhoud : zie verder).

In het herstructureringsplan wordt het met vrucht gevolg hebben van manage-
mentvorming als voorwaarde gesteld om te kunnen postuleren voor de functie
van leidinggevende in de controle- en beheerscentra. De verplichte
managementvorming omvat 3 dagen, gepland tussen september 94 en januari 95 .

"Met vrucht" wordt omschreven als :
- actieve aanwezigheid tijdens de 3 dagen
-     het maken van een schriftelijke huiswerkopgave,een toepassings-

opdracht waarin de bestudeerde theorie door voorbeelden uit de

' "Financitn Straks" brochure gebruikt in de informatiecampagne voor de herstruc-
tureringsplannen  in de verschillende provincian   in  jun 1994, Brussel, Ministerie
van Financian, D/1994/1418/20, biz. 36.
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eigen praktijk gerllustreerd wordt. Deze voorbeelden worden ge-bruikt tijdens de opleiding.
Na de aanstelling als leidinggevende volgen in de periode september - december
1995 nog t h 4 facultatieve dagen opleiding om de realisatie van de gewenste
managementaanpak in de praktijk te ondersteunen en te begeleiden.

6.1.2. OP LANGE TERMIJN

De kandidaten zullen minder ervaring hebben met leidinggeven.Zij zullen kunnen deelnemen aan een verplichte managementopleiding van 7
dagen.
"Met vrucht" zal dan betekenen :

- actieve aanwezigheid
-     het schriftelijk maken van een toepassingsopdracht (bijvoorbeeld

het in praktijk toepassen van het geleerde in de huidige dienst.)-       deze toepassingsopdracht zal deel uitmaken van het selectiedossier
wanneer de persoon kandideert voor een leidinggevende functie.

6.1.3. OP MIDDELLANGE TERMIJN

De kandidaten die de verplichte managementopleiding gevolgd hebben tussen
september 94 en januari 95 maar niet tot leidinggevend ambtenaar benoemd zijn
volgen verplicht de follow-up van l d 4 dagen.
Naargelang gewenst kan men hieraan :

- ofwel geen verdere evaluatie koppelen- ofwel dezelfde evaluatievorm als voor de 3 dagen nl. actieve aanwezig-heid tijdens de dagen dn het maken van een schriftelijke huiswerkopgave,
een toepassingsopdracht waarin de bestudeerde theorie door voorbeeldenuit de eigen praktijk gallustreerd wordt. Deze voorbeelden worden
gebruikt tijdens de opleiding.

6.2. DEELNEMERS

Eerst wordt een overzicht gegeven van het huidig kader en het kader vereist op1.7.95. Daarna volgt een voorstel voor volgorde en aantal deelnemers
(wordt hier               Iniet opgenomen).

6.2.1. EERSTE GROEP

De managementopleiding start voor een eerste groep van leidinggevendeambtenaren van de controlecentra d.w.z. de directeuren en de adjunct-directeurenvan de CC ( dus de huidige gewest. directeuren en adj.- directeuren, rang 14 en13). Dat zijn 93 personen. Ze moeten hun inschrijving bevestigen.
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6.2.2. TWEEDE GROEP

Tegelijk worden de inspecteurs (rang 12  N= 337) uitgenodigd voor de manage-
mentopleiding. Aan deze tweede groep wordt gevraagd zich enkel in te schrijven
als ze in voorjaar 95 willen postuleren voor de functie van adjunct-directeur in
een CC of leidinggevende in een BC (aantal functies : 171 + 268 = 439). Als ze
postuleren voor de functie van adjunct-directeur in een CC volgen ze de vorming
in de tweede groep. Als ze postuleren voor de functie van leidinggevende in een
BC volgen ze de vorming in de derde groep. Als ze zich niet inschrijven voor de
managementvorming komen ze nu niet in aanmerking voor deze functies en
worden ze als inspecteur dossierbeheerder in een CC. Ze kunnen later (na 1.7.95)
nog altijd inschrijven en die managementvorming volgen.

6.2.3. DERDE GROEP

Tegelijk  met de start  van de eerste groep worden de hoofdcontroleurs  (rang  11
N= 788) uitgenodigd voor de managementopleiding. Aan deze groep wordt
gevraagd zich enkel in te schrijven als ze in voorjaar 95 willen postuleren voor de
functie van leidinggevende in een BC (aantal functies 268 ). Ze vormen dan de
derde groep samen met de inspecteurs die postuleren voor de functie van
leidinggevende in een BC. Als ze zich niet inschrijven voor de managementvor-
ming komen ze nu niet in aanmerking voor die functies. Ze kunnen later (na
1.7.95) nog altijd inschrijven en die managementvorming volgen.

6.3. DOELSTELLINGEN EN INHOUD VAN DE VORMING

Doelstelling van de managementvorming is de leidinggevende capaciteiten van de
deelnemers te vergroten, hen te trainen in de nieuwe wijze van leidinggeven.
Dit betekent een aanzet tot het verwerven van kennis en vaardigheden en het

bevragen van opvattingen. Dit is een ingrijpend veranderingsproces van langere
duur dat continue moet ondersteund worden.

De themata van die vorming worden omschreven in het herstructureringsplan(*).
Ze komen overeen met de gewenste vervolgonderwerpen van de
managementsensibiliseringsseminaries i.s.m. met Berenschot(**).

(*) In de "Voorstellen voor de integratie van de taxatiediensten van de DB en
BTW en de herstructurering van de algemene administratie van de belastingen"
staat dat deze vorming zal moeten worden toegespitst op:
- leiding geven (prestatie- en mensgericht)
- sensibiliseren en motiveren van personeel
- dienstverlening aan de burger
- interne organisatie
- taakverdeling en -opvolging
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- toezicht op:
= optimaal tijdsgebruik
= snelheid van uitvoering
= rendement
= kwaliteit

- evaluatietechnieken
- teamwork
- integriteit
- openheid voor maximale ondersteuning vanuit de informatica- en buroticamoge-
lijkheden

(**) In de managementsensibiliseringsseminaries i.s.m. Berenschot duidden de
deelnemers volgende "gewenste" onderwerpen aan voor managementtraining:
- motivatie van medewerkers
- teamvorming en conflicthantering
- plannen + organiseren
- communicatie met medewerkers
- vergaderen.

Ook de opleidingsrol van de chef t.o.v. zijn medewerkers verdient in de nieuwe
"polyvalente" situatie grote aandacht.

6.4. CONCRETE UITWERKING

le  dag - in groep van  30  : 4 blokkenvan  t,5  u

*le blok: verwachtingen t.a.v. de nieuwe leidinggevenden
Het is essentieel dat de directeur-generaal van BTW en/of DB als lijnverant-
woordelijken, in de eerste sessie duidelijk omschrijven welke de doeistellingen
zijn van het herstructureringsplan. Men wil een andere richting uit dan vroeger
en dus verwacht men van de leidinggevenden dat zij veranderen in die gewen-
ste richting. Deze nieuwe verwachtingen worden hier geconcretiseerd. De top
biedt de nieuwe leidinggevenden ondersteuning via deze vorming. Zij stelt
duidelijk dat zij prestatie- dn mensgerichte leiding verwachten met aandacht
voor de resultaten dn aandacht voor begeleiding, waardering, feedback en
bijsturing naar de medewerkers.

*     2e blok: theorie en zelfreflectie over leiderschapsstijlen
Aansluitend kan een zelfreflectielijst over leiderschapsstijl individueel ingevuld
worden en een theoriesessie gegeven over leiderschapsstijlen afgewisseld met
verwerkingsopdrachten in kleine groepen.
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*     3e blok: resultaatgericht leiding geven
Theorie afgewisseld met korte oefening in het formuleren van doelen samen

met medewerkers zodat deze doelen specifiek, meetbaar, bereikbaar en uitda-
gend zijn. Ook dienen ze geaccepteerd te worden door de medewerker en
onder zijn controlebereik te liggen.

*  4e blok: leiderschapsstijl aanpassen aan de taak- en psychologische matu-
riteit van de medewerkers : communicatie, motiveren en beoordelen van
medewerkers.

Er wordt een literatuurklapper met teksten over deze onderwerpen verdeeld met
aansluitende oefenopdrachten en voorbereidende taken naar volgende modules.

Doel van deze dag is dat de deelnemers geproefd hebben van de verschillende

onderwerpen, weten wat verwacht wordt en uitdrukkelijk kiezen voor een
leidende functie in een CC of BC met de daarbij horende voorbereidende vor-

ming. ZIE OOK EINDNOTA.

Vervolg opleiding - 2 dagen in groepen  van 15 personen  met evt 4 dagen follow-

up in september - december 95

Er wordt voortgebouwd op de managementsensibiliseringseminaries zonder dat
dit als noodzakelijke kennis vooraf verondersteld wordt.

Aan de hand van gevalsbeschrijvingen en rollenspelen uit de concrete realiteit
van controles en BTW kantoren zal theorie van leidinggeven geconcretiseerd

worden met betrekking tot :
- leiding geven door communicatie en motivatie van medewerkers - 1 dag
- teamvorming en vergaderen - 1 dag
Dit wordt verder meer uitgewerkt.

Deze nieuwe leidinggevenden zullen wanneer ze hun functie beginnen uit te
oefenen zeker nood hebben aan verdere begeleiding en uitdieping van deze
themata, liefst op continue basis. Daarom worden follow-up dagen voorzien.

De interne organisatie, het plannen en organiseren wordt niet behandeld omdat
daarover een aparte dag voorzien is in de opleiding.  Het zou goed zijn C niet
noodzakelijk ) als de deelnemers die reeds gevolgd hebben v66r ze de dag over
teamvorming en vergaderen volgen.
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Meer uitgewerkt voorbeeld :

Leiding geven door communicatie en motivatie van medewerkers - 1 dago.a.:
- actief luisteren naar medewerkers
- het voeren van planningsgesprekken waarin samen met medewerkers geaccep-teerde bereikbare en uitdagende doelstellingen geformuleerd worden.- het voeren van functioneringsgesprekken waarin regelmatig feedback, waarde-

ring en bijsturing gegeven worden

Om dit echt in te oefenen wordt er in de follow-up opnieuw aandacht aan be-
steed. Dan wordt verder gewerkt aan o.a.:
-     valkuilen bij feedback (hoe acceptatie van beoordeling verhogen)-    het voeren van beoordelingsgesprekken en bijsturing plus verder inoefenen

van feedback geven

Teamvorming en vergaderen - 1 dag

In team bespreken wat doelen, rollen en procedures en persoonlijke verhouding
in het controlecentrum zijn.
Daarover vergaderen met de groep cursisten en op die manier essentiele verga-dertechnieken inoefenen en tegelijk instrumenten voor teamvorming leren
hanteren.

In de follow-up wordt dit verder praktisch ingeoefend. Er wordt dan ook aan-dacht besteed aan de rol van de chef als opleider van medewerkers. Hoe mede-
werkers motiveren om hun kennis door te geven? Hoe in het team een leerklimaat
scheppen en onderhouden?
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NOTA TER BESPREKING: IS HET VOLGENDE BESPREEKBAAR ?

Het lijkt mij essentieel dat leidinggevenden van controlecentra zelf voor deze
functie kunnen kiezen en deze niet opgelegd krijgen. Vandaar dat ik zou pleiten
dat de directeur-generaal dit uitdrukkelijk de eerste dag in zijn bijdrage zou
stellen.
Iets in volgende zin : "De doelstellingen van de herstructurering zijn ... . Wij ver-
wachten van de leidinggevenden van de controlecentra dat zij "trekkers" zijn in
de gewenste richting, wij verwachten een ander soort leidinggevend gedrag.  Wij
vragen u of u daaraan wil meewerken. Of u binnen een redelijke termijn in die
gedragslijn wil handelen. Wij zullen u ondersteunen met vorming en begelei-
ding. Wij willen u dit formeel vragen en vragen u binnen x tijd om een antwoord
( een formulier in te vullen of u in te schrijven voor de managementvorming

of...).
Zo u neen zegt tegen deze keuze, om welke reden dan ook, kan u op ons begrip
rekenen. Redenen kunnen zijn : dat u over twee jaar met pensioen bent en deze
zware taak liever aan jongeren overlaat, dat de gezondheidstoestand van uw
partner of uzelf u veel zorgen baart,enz... Consequenties van deze keuze zijn dat
we samen met u naar een oplossing zoeken i.z.v. vervroegde pensioenering - een
functie als ... .
Het kan ook zijn dat u wel in deze richting mee wil werken maar geen eerste
viool wit spelen, niet als trekker wil fungeren, wel in het team meewerken.  De
gevolgen van deze keuze zijn ...
We hopen natuurlijk dat u met ons mee in de nieuwe richting gaat, dat u gelooft
in deze herstructurering, dat u onderschrijft dat dit ook nieuw gedrag van u
verwacht en dat u bereid bent u te bekwamen en dit nieuwe gedrag te leren.  De
organisatie wil u -binnen haar beperkte middelen- maximaal steunen en begelei-
den. Wij voorzien deze managementsvorming, terugkomdagen achteraf en
continue bijstand van de BIC ook in de nieuwe resultaats- En mensgerichte stijl.

P.S. Ook als 99% kiest om mee verder te gaan -omdat afhaken niet past in de cul-
tuur, teveel financieel- of statusverlies meebrengt, dan nog is het gevoel zelf te
kunnen kiezen erg belangrijk voor de betrokkenheid achteraf, voor de motivatie
bij de vorming en voorbereiding, voor de effectiviteit.
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BIJLAGE 7: Meer gedetailleerde procesbeschrij-
ving

Deze tekst bevat aanvullingen en details bij de beschrijving  van het actie-
onderzoeksproces. De extra delen. de bijkomende uitleg staat telkens in schuin-
druk. De tekstdelen in gewone druk zijn ook in de eigenlijke tekst opgenomen.

Punt 1. Contracting-fase bijde top van Financifn

Het wetenschapsbeleid van de Belgische regering duidt problemen aan waarrond
onderzoeksvoorstellen kunnen gefinancierd worden.
Dit onderzoek start als antwoord op een oproep tot onderzoeksvoorstellen van
DPWB' in september 1991, dat resulteert in een onderzoekscontract2 in het kader
van het Programma Publieke Economie, deelthema Fiscaliteit. Door dit onder-
zoekscontract is er een budget beschikbaar voor 2 onderzoekers 0.1.v. 2 promoto-
ren gedurende twee jaar.
De beide promotoren nemen contact met de Secretaris-generaal van het Ministe-
rie van Financien die niet erg gelukkig is met deze ongevraagde en onaangekon-
digde onderzoekers. Alhoewel er vertegenwoordigers van Financien betrokken
waren in de besluitvorming over deze onderzoeksprojecten, is de top niet geYnfor-

meerd. We ve,trekken dus duidelijk in een sfeer van ongenode gasten. De beide
promotoren leggen hun onderzoeksopdiacht en programnia voor aan de
Secretaris-generaal die dit voorlegt aan de Minister van Financien en nadien
naar de promotoren schrijft: 'De Heer Minister is niet erg gelukkig met de
studie.    Hij  is  van  oordeet  dat  de  studie  slechts  kan  doorgaan   mits  naleving  van
volgende voorwaarden:
- eerbiediging van het confidentieel karakter ervan, d.w.z. dat in tegenstelling tot
artikel x van het contract elke publikatie van de studie  of delen ervan slechts  kan
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van het Ministerie van Financien;
- dat voor de realisatie van de studie sleclits op een minimale wijze mag beroep
worden gedaan op de medewerking van de ambtenaren.' einde citaat.

Op  deze  brief werd met  volgende  brief geantwoord:
'Hiermede bevestigen wij onze telefonische afspraak voor 23 april. met als
agenda een bespreking van het onderzoeksopzet.

i   Tijdens dit onderzoek gebeurde een naamsverandering. D.P.W.B. werd
D.W.T.C. of 'Diensten van de Eerste Minister voor de Programmatie van het
Wetenschapsbeleid' veranderde in 'Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
Technische en Culturele Aangelegenheden'.

2 Onderzoekscontract PE/08/004 in het kader van het Programma 'Publieke
Economie', goedgekeurd op 23.12.91 door de Ministerraad.
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Wij bevestigen dat wij aan het 'confidentiele karakter' (cfr. artikel 9.2 contract)
als  volgt  zullen  tegemoet  komen:  (j)  Periodiek  worden  tussenrapporten  afgele-
verd om na te lezen. teneinde onjuistheden op te sporen en 'vertrouwelijke'
paragrafen aan te stippen: (2) doot-heen de,apportage wordt 'geanonimiseerd' :
(3)  t.a.v.  de pers wordt door het  onde;zoeksteam een embargo toegepast en  (4) 6
maanden na afloop van het onderzoeksprogramma kan via een wetenschappelijke
publikatie in ve,werkte vorm gerapporteerd worden.  Het ontweip artikel wordtter informatie voorgelegd.
Graag zouden wij een kleine 'interne' stuurgroep zien functioneren om hetonderzoek te begeleiden tijdens een beperkt aantal vergaderingen.
M.b.t. de minimale belasting voor de ambtenaren zullen wij een haalbaarvoorstel doen.
Overtuigd dat wij hiermede tegemoet komen aan de 'zorgen' van de Minister en
toch een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van uw departe-
ment. tekenen wij,..' .
Bij dit eerste contact tussen de Secretaris-generaal en de promotoren worden een
hele reeks vroegere studies, nom's en documenten ter beschikking gesteld van het
onderzoek.

Punt  2:   Studiewerk  en   interviews  met   bevoorreclite   getuigen   uit  het  eigen   net-wmk.

Studiewerk en interviews met bevoorrechte getuigen uit het eigen netwerk binnen
de overheidswereld resulteren in volgende ideeen om medewerking van Financi-
en te verkrijgen en te vergemakkelijken.
"Er  is  Un    nieuwe  Directeur-generaal  die    waarschijnlijk  et-g  geinteresseerd  is
in  een  algemeen  beeld van  het functioneren  van zijn  dienst.
Vooral de directeuren-generaal zijn sleutelftguren.  Daarom misschien bij de
afbakening van het onderwerp rooral kijken naar: wie denkt dat het bij hem goedgaat  en  is  daarom  geneigd  mee  te  wei'ken? ;  wie  van  de  directeuren-generaal
heeft het  minst defensieve reacties?; waar is de kans  op succes het  grootst, in eenklein afgebakend onderdeel bijv. accijnzen of registiatie? Daar kan dan een
methode uitgeprobeerd worden (bijvoorbeeld om e#ectiviteit en emcientie te
meten). Als die goed werkt, krijgen we goede informele pers (=tam-tam) envergroot de kans gevraagd te worden in de andere diensten. Hen dus duidelijk
als klant zien en onderzoeken wat zij nodig hebben.  Door regelmatig op kortetermijnen deelresultaten en feedback te geven: kleine stukjes informatie die zijniet hebben en waarmee zij iets kunnen doen: bruikbare dingen, geen grote
theorieen. resultaten die zij kunnen gebruiken om hun diensten te verbeteren, om
dingen  te  herformuleren zodat  het  geheel  beter functioneert.
Door de  radioscopie (een vorig door defederate overheid geinitieerd, grootscha-
lig onderzoek) hebben zij waarschijnlijk nieuwe vragen. De radioscopie heeftveel tijd gekost van veel mensen.  Tijd om mee te werken is een schaars goed
want het vele werk moet ook nog gedaan worden.

k
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Deze keuzes kunnen we best open met de jinancientop bespreken.

Tegelijk moeten wij duidelijk kiezen: Wat wil dit project zijn? Een nuttige studie
voor financitn - met een beperkte implementatie van een zekere know-how die
geconsolideerd kan worden? Of een wetenschappelijke schitterende studie? Of
beide?" (intern ve, slag gespi ekken 2.4.1992).

Punt 3:  Weerstanden  en  beelden van  topambtenaren   verwoorden zijzelf  o.m.  als
Volgt:

- Externen laten kijken en betrekken in management van het ministerie is heel
gevaarlijk.  De externen kennen onvoldoende de binnenkant van Financien en
alle contraintes (bepe, kingen). Als men met onze niensen gaat praten. vertellen
die heel graag alle in omloop zijnde negatieve verhalen en al hun frustraties. En
als men met al die verhalen dan naar de pers loopt.... Onze ambtenaren geven
altijd de schuld aan Brussel, aan het hoofdbestuur. als er iets verkeerd gaat.
Mensen in buitendiensten zeggen dat er veel te veel mensen centraat werken.  De
anibtenaren van het hoofdbestuur zelf.  zeggen dat ze met te weinig zijn voor al
het werk.
- Onderzoekers van universiteiten doen dikwijls alleen onderzoek om zelf in de
onderzoekswereld te kunnen schitteren.
- We moeten onze leidinggevenden meer tot manager maken, maar dat is niet
gemakkelijk bij de overheid door al onze beperkingen.
-  Wij weten heel goed door vorige onderzoeken waar oorzaken en remmende
factoren liggen van minder goed functioneren. Onze vraag is: Hoe kunnen we
onze hervormingen beter doorvoeren op het terrein zonder te grote weerstand op
te roepen.
- Als men in de buitendiensten weet dat we iets bestuderen, iets willen verande-
ren, zijn ze op het terrein zodanig zenuwachtig dat ze dat plan al willen hebben
nog voor het gemaakt is.  En de syndicaten zeggen: voor je iets aan het personeel
zegt, moet je met ons de plannen bespreken: eerst met de politieke, dan met de
apolitieke vakbonden. Wij weten dat we ome basis tijdig moeten informeren,
maar we moeten eerst het akkoord hebben over ons plan met de vakbonden en
ondertussen zit het personeel te wachten.

Punt  4:   Uitnodigingesbrief waarmee  wij  de   stuurgroep  opnieuw  contacteerden
voor verdere onderzoeksstappen op het einde \,an de uitdiepingsfase

Ter illustratie de beschreven over de verdere onderzoeksstappen.

'Op de vergadering van donderdag 8 juli 10.00 uur zouden wij graag uw
opmerkingen op onze teksten (van de benchmarking, Mintzberg en de S-en) en
vooral ook uw voorstellen vernemen.

*
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In voorbereiding op deze vergadering vonden wij het ook interessant u, geheel
\,rijblijvend, op de hoogte te brengen van onze voorstellen en ideeon.
Bij het nadenken over mogelijke onderwerpen voor verdere studie leken ons
volgende criteria belangrijk :

antwoord bieden op vragen relevant voor de Administratie der Directe
Belastingen, bijvoorbeeld geen systemen klakkeloos overnemen uit de privimaar samen met ambtenaren aangepaste en bruikbare systemen ontwikke-
len;

-    optiniaal gebruik niaken van de niogelijkheden van de twee full-time onder-
zoekers gedurende vier maanden (september - december 1993), waarbij
januari en februari kunnen besteed worden aan eindiapportering. Hierbij
willen we wijzen op de vaardigheden van de onderzoekers om in groepensystemen te ontwikkelen (Hilda Martens als lesgever en t,-ainer in A.D.S.V.
en   begeleider   van   prc,jectgroepen  in  het  L.U.C.  en   in   bedrijven,  Ingeborg
Vermeyen als lesge\,er en trainer in jeugdbeweging en vormingswerk). Ook
de ervaring van de promotoren staat ter beschikking (prof. Corthouts als
begeleider van organisatieontwikkelingsprojecten in profit en non-profit be-
drij\,en en prof. Henderickx o.a. als co8rdinator van de cut·sussen "Human
Resources Management in overheidsbedrijven").

Volgende lijst met voorstellen is niet beperkend, geheel vrijblijvend en enkel
bedoeld als illustratie van mogelijke veivolgti ajecten.
(1) Met de herstructureringsgroep samen komen om bijvoorbeeld systemen te
ontwikkelen om kwaliteit en kwantiteit van de prestaties op te volgen en te
controleren, eventueel apart voor routinematig en complex werk;
(2) Met hoofdcontroleurs, inspecteurs enlof gewestelijke directeurs enlof gewes-
telijke adjunct-directeurs of met de herstructureringsgroep een aantal middelen
uitwerken voor de werkorganisatie en -opvolging zodat het werk voor de
medewerkers motiverend wordt en tegelijkertijd de effectiviteit en de efficitntie
van de dienst gerealiseerd wordt. Dit kan zowel uitgewerkt worden voor debeheercentra als de controlecentra.
( 3)   Voor   de   controlecentra   zouden   aanbevelingen   ontwikkeld   kunnen   worden,
samen met een groep professionele ambtenaren ('eclite' taxateurs), om hen bij te
scholen. hen te motiveren o.a. om hun werk zelf te organiseren en te controleren.
(4) Met een tiental hoofdcontroleurs een proefproject doorlopen waarbij samen
een systeem van functioneringsgesprekken wordt voorbereid. uitgevoerd en
geevalueerd. Dergelijk proefproject kan ook opgezet worden rond andere
onderwerpen.
(5)   Deze  en  andere  mogelijkheden  in  de  nieuw  opgestarte  proef-controlecentra
uitproberen.
Wij bedanken U hartelijk voor de aandacht en de moeite die u aan onze voorstel-
len besteedt..' .

/-
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