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Voorwoord 
Een groot deel van mijn werkende leven heb ik besteed aan het adviseren binnen en rond de 
dienst Justitiële Inrichtingen (penitentiaire inrichtingen, TBS klinieken en jeugdinrichtingen). 
Daarbij lag eerst de nadruk op het adviseren rond organisatiestructuur. In het begin van de 
jaren negentig verschoof dit naar de analyse van de werkprocessen binnen inrichtingen en 
de wijze waarop en de condities waaronder medewerkers van verschillende afdelingen met 
elkaar samenwerkten. 

Midden jaren negentig kreeg ik als hoofd van het stafbureau Kwaliteit van de dienst 
Justitiële Inrichtingen de opdracht kwaliteitsmanagement binnen de dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) in te voeren (de Bruine, 1999; de Bruine & Fijn, 2011). Daarbij was mijn 
uitgangspunt dat naast de 'harde' kant van systemen en structuren ook de 'zachte' kant; 
houding en gedrag aan de orde moest komen. Geen revolutionaire stellingname, van 
oudsher wordt het belang hiervan in de literatuur rond kwaliteitsmanagement besproken (zie 
bijvoorbeeld Juran,1974 of Deming,1994). Vanuit de praktijk kwam naar voren dat de 'harde' 
kant (systemen en procedures) relatief eenvoudig in te voeren is, terwijl de 'zachte' kant 
(gedrag en houding) uitgesproken weerbarstig bleek. We willen wel graag, maar consistent 
gedrag in de praktijk van alle dag is lastig. Lukt het echter niet dit gedrag ingesleten te 
krijgen, dan is de effectiviteit van veel systemen om kwaliteit of veiligheid te garanderen zeer 
beperkt. 

Begin van deze eeuw stuitte ik op "Managing the Unexpected" van Weick & Sutcliffe 
(2001), Het boek bleek te gaan over High Reliability Organizing, en behandelde ervaringen 
van organisaties die zich geen grote fouten kunnen veroorloven de zogenaamde High 
Reliability Organizations. Ik had mijn onderwerp gevonden.  

Dat is echter nog iets anders dan er echt werk van maken.  Hiervoor mag ik Jos Tjon 
bedanken. Hij zocht in 2004 contact met me over het onderwerp Beoordelingsmaatstaf 
Personeel (BMP). Het was Jos opgevallen dat bij fusies en overnames de factor Personeel, 
en met name hoe deze omgaan met elkaar en de omgeving, niet meespeelde bij de 
waardebepaling. De link met Managing the Unexpected zag omdat hierin helder werd 
gemaakt dat de wijze waarin mensen met elkaar omgaan cruciaal is voor de 
betrouwbaarheid/ effectiviteit van een organisatie. Zonder Jos was dit proefschrift er nooit 
gekomen.  

Het onderwerp HRO gaf me tegelijkertijd de gelegenheid in mijn parttime lessen bij de 
Haagse Hogeschool het denken van Karl Weick te introduceren. In de kringen waarin ik 
verkeerde stond Weick bekend als “erg interessant, maar onleesbaar”. Op een HBO 
instelling Weick doceren leek daarmee een taboe, wat ik graag wilde doorbreken. Voor mij is 
dit promotieonderzoek daarmee ook een poging het gedachtegoed van Weick in gewone 
mensen taal te vangen en breder dan in academische kring te verspreiden. 
 Dit is nu ook het moment om Herman Fijn en Tim van Tongeren te bedanken omdat 
zij het mogelijk hebben gemaakt dat ik een promotieonderzoek kon starten. Herman omdat 
hij er voor zorgde dat ik werd ingehuurd door PRISMA om het gedachtegoed van Managing 
the Unexpected uit te proberen binnen de Rechtelijke Organisatie. Tim omdat hij me een full 
time aanstelling bij zijn academie aanbood met de ruimte om aan mijn promotie te werken. 
De rest is geschiedenis en voor een groot deel te lezen in dit proefschrift. 

Gedurende het traject ben ik gesteund door vakgenoten, collega’s en studenten 
(deeltijd en duaal van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde en 
Overheidsmanagement) waarvan het onbegonnen werk is om ze allemaal te benoemen. 
Toch kan ik de verleiding niet weerstaan om er een aantal te noemen geordend naar een 
aantal sferen waar ik verkeer(de).  

Rond de dienst Justitiële Inrichtingen zijn dat Karen van Dijken, Marije Nijhof, Piet 
Molenaar, Stan van Loon, Diandra Oldenburger, Johan Jonkman en Frans Douw die ieder 
op hun eigen wijze kritische feedback hebben gegeven en mij duidelijk hebben gemaakt dat 
uiteindelijke de menselijke factor is die afdelingen en organisaties doet slagen.  

Rond de Haagse Hogeschool is dat allereerst Joke Eykelenboom die mij vanaf 2009 
doorlopend voorziet van kritische feedback, zodat de kans dat ook studenten mij kunnen 
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volgen vergroot worden. Daarnaast mijn dank aan Sylvia Meijers en Hans Poldervaart voor 
hun steun dit onderwerp te ontwikkelen en binnen de opleiding voor het voetlicht te krijgen.. 

Rond de jaarlijkse HRO conferentie zijn het de “mannen” van adviesbureau Apollo 13 
die elk jaar weer de mogelijkheid bieden om met mensen in de praktijk over het onderwerp te 
spreken. Door de gelegenheid die deze conferentie biedt blijft ook het inspirerende contact 
met mensen als Peter Gieling en Frans de Kock die het HRO gedachtegoed in hun eigen 
organisatie levend houden en mij helpen taal te ontwikkelen om erover te spreken. 

In mijn privé omgeving zijn er een aantal mensen die er voor zorgden, dat concepten 
niet alleen academisch maar ook praktisch, dagelijks en leesbaar opgeschreven werden; 
Jeroen van de Loo, Jeroen van der Linde, Rutger Jan de Bruine, Thea Veeneman en Daan, 
Veerle en Marieke de Bruine. Het sterkt mij in de overtuiging dat HRO vooral in de dagelijkse 
praktijk gedaan dient te worden en je er een leven lang aan kunt sleutelen zonder je van de 
academische taal bewust te zijn. 

Rond het academische heb ik steun gehad van Peter Noordhoek, Victor Roggeveen 
en Frank Guldenmund. Speciale aandacht verdienen de leden van wat ik soms aanduid met 
mijn dissertatie ondersteuningsteam: Mark de Bruijne, Erik-Hans Kramer, Matthijs Moorkamp 
en Ton Voogt. Zonder hen en mijn promotor John Rijsman zou dit proefschrift nooit afgerond 
zijn.  

Voor mij was dit tien jaar durende traject een mogelijkheid om de door mij opgedane 
kennis en ervaringen te verwerken en te toetsen. Ik hoop dat de lezers van dit proefschrift er 
inspiratie in kunnen vinden om in hun eigen praktijk de betrouwbaarheid te vergroten.  
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Hoofdstuk 1. De kwestie 

1.1. Introductie 
Binnen de Veiligheidskunde wordt al enige tijd gewezen op de beperkingen van 
managementsystemen (zie bijvoorbeeld Hudson, 2003). De stelling daarbij is grofweg dat 
techniek en systemen noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarden zijn om het aantal 
incidenten en ongevallen binnen organisaties naar een acceptabel niveau terug te brengen. 
Ook binnen het gebied kwaliteitsmanagement hebben auteurs als Juran (1974) en Deming 
(1994) hier op gewezen. 

Hoewel deze kennis al enige tijd beschikbaar is, blijkt deze kennis niet overal in praktijk 
te worden gebracht. Om de beperkingen van managementsystemen te illustreren volgt hier een 
voorbeeld uit de Zorg. In de Zorg is veel aandacht voor zogenaamde 
veiligheidsmanagementsystemen (VMS). Een studie van de Bruijne, Zegers, Hoonhout em 
Wagner (2007) was een van de aanleidingen voor aandacht hiervoor. In deze studie wordt 
aangegeven dat er naar schatting 1735 potentieel vermijdbare sterfgevallen per jaar waren in 
Nederlandse ziekenhuizen. Op basis hiervan is tussen 2008 en 2012 in Nederland het VMS 
Veiligheidsprogramma uitgevoerd1. Toch waren er nog incidenten zoals de casus van het 
Maasstad Ziekenhuis2 hieronder beschreven. 
  
Op 31 mei 2011 bericht het NOS Journaal over een uitbraak van een Oxa-48 producerende 
Klebsiella bacterie op de Intensive Care afdeling (IC) van het Maasstad Ziekenhuis te 
Rotterdam. Het ziekenhuis zou hebben gefaald in de aanpak van deze uitbraak, aangezien het 
al zeven maanden met deze bacterie zou kampen en in april 2011 tot tweemaal toe door 
anderen gewezen zou zijn op de aard van de besmetting op de IC3. 
Een externe onderzoekscommissie onderzoekt deze casus. Naast aanbevelingen op het gebied 
van verantwoordelijkheidsverdeling en het afleggen van verantwoordelijkheid, worden door 
deze onderzoekscommissie ook een aantal aanbevelingen op gedragsniveau gedaan:  
- Bewerkstellig een kwaliteits- en veiligheidscultuur in het ziekenhuis.  
- Geef het goede voorbeeld en maak duidelijk dat elkaar aanspreken een goede zaak is en in 
ieders belang is.  
- Maak duidelijk en zichtbaar dat kwaliteit en veiligheid van zorg de hoogste prioriteit hebben. 
- Zorg ervoor dat medewerkers die onregelmatigheden signaleren dit veilig kunnen melden en 
ook doen; niet om anderen in een kwaad daglicht te stellen, maar omwille van de veiligheid. 
Implementeer een klokkenluidersregeling. 
 
Hieruit blijkt dat de ‘zachte’ kant (omgangsvormen) binnen deze zorginstelling niet goed 
ontwikkeld was. Aanbevelingen om dit te verbeteren lijken daarbij een hoog ‘open deur’ gehalte 
te hebben: “geef het goede voorbeeld”, “spreek elkaar aan”. Toch blijkt het nodig deze open 
deuren te benoemen. De vraag is vervolgens: “hoe pakken we het aan” om te zorgen dat er 
echt iets verandert. 

1.2. High Reliability Organizing 
Om de hierboven geschetste kwestie aan de orde te stellen, wordt in dit onderzoek gekeken 
naar de ervaringen an organisaties die zich geen grote fouten kunnen veroorloven de 
zogenaamde High Reliability Organizations (verder HRO’s).  

De eerste onderzoekers van HRO’s (Roberts, La Porte e.a.) vonden dat deze 
organisaties getypeerd werden door een nadruk op vakmanschap, training, gedisciplineerde 
naleving van een goed ontwikkeld systeem van regels en procedures. Daarnaast kennen deze 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld De Blok, Koster, Schilp, en Wagner (2013).  
2 Onderstaande tekst is gebaseerd op “Oog voor het onzichtbare” van de Externe onderzoekscommissie MSZ d.d. 
29 maart 2012. 
3 Deze bacterie is namelijk niet meer gevoelig voor zelfs de zwaarste antibiotica en leidt tot onbehandelbare 
infecties, waaraan ernstig zieke mensen kunnen overlijden. 
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organisaties flexibele besluitvormingsprocedures waarin afhankelijk van de omstandigheden 
(rust, drukte of crisis) wordt aangegeven hoe en met wie besluiten moeten worden genomen.  

Weick (1998) wijst bij HRO’s op een paradox. Enerzijds bevorderen HRO’s een 
routineuze, ordelijke en betrouwbare bedrijfsvoering. Anderzijds is dit tegelijkertijd gevaarlijk, 
doordat mensen zich als op de automatische piloot kunnen gedragen en fouten zich in het 
systeem kunnen ‘nestelen’. Deze fouten kunnen op een gegeven moment met ernstige 
gevolgen aan het licht komen. Volgens Weick en Sutcliffe (2001) is er binnen goed 
functionerende HRO’s meer aan de hand dan de eerder genoemde structurele kenmerken. 
Volgens hen denken en handelen deze organisaties anders. Ze zijn er op gericht snel signalen 
op te vangen als er dingen anders gaan dan verwacht en daarop hun handelen aan te passen. 
Als er iets fout is gegaan, zijn ze niet machteloos, maar in staat te handelen met de middelen 
die er wel zijn en gebruik te maken van de mensen die het meeste verstand van zaken hebben. 
Zo voorkomen ze dat kleine oorzaken grote negatieve gevolgen hebben. Dit is niet iets dat 
middels structuur, organizations (HRO’s), maar via gedrag, organizing (HRO) wordt verankerd. 

Weick, Sutcliffe & Obstfeld (1999) wijzen er op dat bij HRO’s het begrip betrouwbaarheid 
in een ander licht komt te staan. In het dagelijkse spraakgebruik wordt betrouwbaarheid vaak 
verbonden met een totaal gebrek aan variatie in de uitvoering en 'afspraak is afspraak'. Echter 
in een omgeving die dynamisch is, leidt steeds hetzelfde doen niet tot een stabiele prestatie, 
maar is aanpassing of variatie juist nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Dit plaatst de 
menselijke factor in organisaties in een specifiek licht. Voor organisaties, in een dynamische en 
ingewikkelde omgeving, geldt dat niet systemen (met hun inherente tekortkomingen), maar de 
mensen uiteindelijk cruciaal zijn voor een betrouwbare bedrijfsvoering (zie ook Hollnagel, 2010). 
Dit wil overigens niet zeggen dat structuren, systemen en procedures overbodig zijn. Het zijn 
noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarden voor betrouwbaar functioneren. In de praktijk 
van organisaties gaat betrouwbaarheid er om, dat management en medewerkers die regels niet 
naar de letter, maar naar de geest hanteren. Ter illustratie: in een situatie waarbij ambtenaren 
niet mogen staken, is hun beste middel om toch aandacht te krijgen de stiptheidsactie. Door 
zich precies volgens de regels te gedragen functioneert de dienstverlening niet meer naar 
behoren. Dit kan spanningen geven binnen organisaties. Een voorbeeld is een ervaring die een 
parttime student Integrale Veiligheidskunde met mij deelde (hij was de portier in onderstaande 
casus).  
 

Een man meldt zich bij de portier van de gevangenis om de gevangenis te verlaten. De 
portier vertrouwt het niet, dit is mogelijk een gedetineerde die op de naam van zijn 
bezoeker wil vertrekken. De regel is simpel: als je de laatste post bent waarlangs een 
gedetineerde gaat bij een ontsnappingspoging, moet je alarm slaan. De portier schat de 
situatie in: in de wachtruimte staan meerdere bezoekers, de kans bestaat dat de 
gedetineerde iemand gijzelt om toch weg te komen. Daarom besluit hij geen alarm te 
slaan, maar de man te verzoeken een post terug te gaan omdat "daar iets van hem is 
blijven liggen". De man gaat naar deze post, blijkt een gedetineerde te zijn, en wordt 
daarom weer in zijn cel ingesloten. 

De volgende dag dient de portier zich bij de directeur te vervoegen om daar een 
reprimande in ontvangst te nemen, hij heeft in strijd met het beleid gehandeld. 
Een aantal maanden later treedt een nieuwe directeur in dienst. Deze roept de portier 
ook bij zich om hem een compliment te geven over de wijze waarop hij de casus heeft 
afgehandeld. 

 
Uit bovenstaande casus blijkt dat management verschillend kan kijken naar dezelfde situatie en 
dat de afweging, tussen enerzijds discipline en volgens de regels werken en anderzijds naar 
eigen inzicht handelen, verschillend kan uitvallen. Voor beide standpunten blijken redenen te 
zijn. Zowel discipline als handelen naar eigen inzicht dienen tegelijkertijd in de organisatie 
aanwezig te zijn. Handelen naar eigen inzicht is in bovenstaande casus voor de tweede 
directeur wel een optie en voor de eerste niet. De twee directeuren kiezen zo ieder hun eigen 
positie in de afweging tussen regels volgen en van regels afwijken. Een organisatie creëren 
waarin mensen niet naar de letter maar naar de geest van regels opereren gaat niet vanzelf: 

 

gedisciplineerd regels navolgen en tegelijkertijd naar eigen inzicht handelen heeft een 
ingebakken spanning die in de dagelijkse praktijk moet worden gehanteerd. Binnen HRO’s is 
expliciet aandacht voor deze spanning. 

1.3. Doelstelling en onderzoeksvragen 
Doelstelling en relevantie van het onderzoek  
De stelling van Weick en Sutcliffe (2001) is dat andere typen organisaties veel van HRO’s 
kunnen leren. Dit geldt met name voor de gedragskenmerken die Weick en Sutcliffe zien en die 
ze aanduiden met mindfulness/ collectieve opmerkzaamheid4. Binnen het in de 
veiligheidskunde veel gebruikte Hearts and Minds model, wat tegenwoordig ook wordt 
toegepast in bijvoorbeeld ziekenhuizen (Hudson, 2003), geeft aan dat in de hoogste fase van dit 
model een organisatie een HRO is. Wat HRO precies inhoudt en hoe met de spanningen tussen 
regels en gezond verstand moet worden omgegaan, wordt daarin echter niet gedetailleerd 
uitgewerkt. Daarnaast is er weinig literatuur hoe HRO te bevorderen is (Roberts, 2009). 

De doelstelling van dit onderzoek is te onderzoeken hoe HRO bevorderd kan worden in 
andere organisaties dan de traditionele HRO’s. Dit wordt gedaan door binnen organisaties de 
audits van Weick en Sutcliffe (2011) af te nemen en de resultaten ervan te bespreken. 
 
Onderzoeksvragen  
Het hierboven genoemd heeft geleid tot de volgende hoofdonderzoeksvraag: 
 
“Hoe en onder welke condities kunnen de audits van Weick en Sutcliffe ingezet worden om 
HRO, en daarmee binnen organisaties betrouwbaarheid, te bevorderen?”  
 
De aanname dat de toepassing van ervaringen van HRO’s voor andere organisaties nuttig is, 
staat in de literatuur ter discussie. Zo stellen Cook en Nemeth (2006) 'Ziekenhuizen zijn geen 
vliegdekschepen', waarmee ze bedoelen dat het gedachtegoed dat rond HRO’s ontwikkeld is bij 
o.a. vliegdekschepen, vanwege het unieke (m.n. hoogwaardige technologie) karakter van deze 
organisaties, niet zondermeer toepasbaar is op ziekenhuizen. Om deze stelling te onderzoeken 
zijn twee deelvragen opgesteld: 
 
Wat zijn HRO’s en wat is HRO? en 
In welke mate is HRO toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s? 
 
Om deze vragen te beantwoorden is een literatuurstudie (hoofdstuk 2) gedaan naar: 
 wat is de achtergrond van wat in de literatuur als High Reliability Theory (HRT) wordt 

aangeduid? 
 welke ontwikkeling heeft het denken over HRO’s gekend en welke plaats neemt HRO hierbij 

in? 
 wat zijn de kenmerken van HRO volgens Weick en Sutcliffe? 
 welke kritiek is er op HRO’s en HRO geleverd vanuit verwante theorieën als Normal 

Accidents Theory (NAT) en Resilience Engineering (RE)? 
In deze beschouwing worden de spanningen expliciet gemaakt, die volgens NAT, HRO’s, HRO 
en RE spelen rond organisaties die zich geen fouten kunnen veroorloven. Voorbeelden van 
deze spanningen zijn: regelgeving en professionele ruimte (flexibele 
besluitvormingsprocedures), omgang met fouten, het verschil tussen plannen en de 
werkelijkheid en de moeite die het kost om waakzaam te zijn. 

De eerste verkenning in de literatuur geeft al meteen aan dat het door Weick c.s. 
aangegeven onderscheid tussen HRO en HRO’s niet door elke auteur werd opgepakt. Het 
verschil tussen organiseren (in HRO) en organisaties (in HRO’s) is een nuance waarop diverse 
                                                           
4 Er is voor gekozen in dit onderzoek met de Nederlandse term te werken hoewel deze term niet geheel het 
Engelse begrip dekt. Om het onderscheid te maken met de term mindfulness zoals gebruikt in de psychiatrie (zie 
ook voetnoot 13 in hoofdstuk 2) en psychologie zal ook gesproken worden over collectieve opmerkzaamheid, daar 
het begrip van Weick en Sutcliffe vooral een groepseigenschap is. 
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4 Er is voor gekozen in dit onderzoek met de Nederlandse term te werken hoewel deze term niet geheel het 
Engelse begrip dekt. Om het onderscheid te maken met de term mindfulness zoals gebruikt in de psychiatrie (zie 
ook voetnoot 13 in hoofdstuk 2) en psychologie zal ook gesproken worden over collectieve opmerkzaamheid, daar 
het begrip van Weick en Sutcliffe vooral een groepseigenschap is. 
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auteurs zoals van Dongen, de Laat en Maas (1996), van Dijk (1989) en Voogt (1990) gewezen 
hebben. Daarom ligt het voor de hand de theorie van Weick en Sutcliffe (2001) rond HRO, in 
verband te brengen is met het denken van Weick over organizing (1979), hoewel dit in 
Managing the Unexpected niet expliciet gedaan is.  
 
De derde deelvraag is daarmee geworden: Wat is het verband tussen High Reliability 
Organizing en Weick's theorie over organizing? 
 
Voor de beantwoording van deze deelvraag wordt een korte verkenning gedaan (hoofdstuk 3) 
van concepten rond Weick’s theorie over organizing;  
 de definitie van organizing,  
 het belang van (gedrags)patronen boven inhoud van interacties tussen mensen, 
 de vier basiselementen van organizing: Environmental Change, Enactment, Selection en 

Retention) en  
 het belang van twijfel.  
 
Daarna wordt verkend hoe deze concepten terugkomen in het belang dat Weick en Sutcliffe 
(2007, 2015) hechten aan verwachtingen, respectvolle interactie, behoedzame verbondenheid 
en organisatiecultuur. Aansluitend wordt onderzocht hoe de kenmerken van HRO zich kunnen 
verhouden tot de basiselementen van organizing. Ook wordt gekeken hoe het doel dat Weick 
(1979) aangeeft voor organizing, “het reduceren van dubbelzinnigheid”, zich verhoudt tot het 
doel van HRO; het bevorderen van collectieve opmerkzaamheid.  

De eerste editie van Weick en Sutcliffe's Managing the Unexpected verscheen in 2001 in 
de reeks "Innovative solutions to the pressing problems of business" en was bedoeld om 
concepten en gereedschappen aan te reiken aan mensen die het verschil willen maken in hun 
organisatie (Weick en Sutcliffe, 2001, p. iii). Kortom: het was de bedoeling er mee aan de slag 
te gaan in de realiteit van het dagelijksleven. De twee afsluitende hoofdstukken van Weick en 
Sutcliffe (2011) hebben dan ook als titels “Organisatiecultuur: opmerkzaamheid 
institutionaliseren” en “Hoe opmerkzaam te managen” 
 
De vierde deelvraag is daarmee geworden: Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO 
binnen organisaties worden bevorderd?  
 
Voor het bevorderen van HRO zijn in het boek Managing te Unexpected audits opgenomen met 
daarbij het advies om de uitkomsten met anderen te delen. Weick en Sutcliffe (2011, p.113) 
stellen “door deze audits uit te voeren, zeker als meerdere mensen onderdeel ervan zijn, kunt u 
de opmerkzaamheid van uw organisatie vergroten over haar opmerkzame kwaliteiten”. In de 
verandermanagementliteratuur was er daarmee een verwantschap met de onderzoekstechniek 
survey-feedback (Bennebroek Gravenhorst, Schuiling).  

Ook werd in de tweede editie die uitkwam in 20075 gewezen op het gebruik van een 
small wins strategy. Hierdoor ligt het voor de hand dat in eerder werk van Weick over 
verandermanagement en aanpakken als Appreciative Inquiry (Cooperrider & Sereska, 2006) 
aanknopingspunten lagen. Deze worden daarom in de beantwoording van deze vraag 
meegenomen. 

Zoals al benoemd zagen Weick en Sutcliffe hun boek vooral als een hulpmiddel voor 
mensen die in hun organisatie ‘het verschil willen maken’.Dit is in dit onderzoek vertaald naar 
wat kan HRO binnen organisaties betekenen c.q. hoe het kan worden bevorderd. Daarom 
bestaat deze studie ook uit een aantal praktijkonderzoeken bij teams waarin HRO in hun 
specifieke context is besproken c.q. is toegepast. Het startpunt daarbij is de toepassing geweest 
van audits van de Weick en Sutcliffe.  
 

                                                           
5 In dit stuk zal vooral gebruik worden gemaakt van de Nederlandse vertaling uit 2011. 

 

De daarbij behorende vijfde deelvraag is geworden:  
Hoe kan de door Weick en Sutcliffe geïndiceerde survey-feedback methode zo worden 
vormgegeven, dat deze HRO bevordert? 
 
Weick en Sutcliffe zijn naar eigen zeggen (persoonlijke communicaties) geen ’interventionists’, 
Daarom is op basis van eigen ervaringen en toetsing aan condities rond survey-feedback en 
Appreciative Inquiry, een eigen invulling ontwikkeld voor het gebruik van de audits van Weick en 
Sutcliffe (2011). De eigen invulling is ontwikkeld gedurende het onderzoekstraject en aangepast 
aan de ervaringen die tijdens het onderzoekstraject zijn opgedaan. Geprobeerd is het survey-
feedback proces zo in te richten dat de teams de gelegenheid kregen de kwaliteit van hun 
interacties te verbeteren en bijbehorend (opmerkzaam) gedrag te oefenen. Daarnaast is er 
aandacht voor de inbedding in de grotere context van een organisatie.  

Impliciet komen in deze onderzoeken zowel positieve als negatieve factoren aan de orde 
die de kwaliteit van de resultaten van de survey-feedback sessies bepalen.  
 
Dit leidt tot de zesde deelvraag: 
Wat zijn de succesfactoren rond de bevordering van HRO? 
 
Deze vraag wordt vooral beantwoord op basis van de praktijkonderzoeken in deze studie. De 
onderzoeken zijn daarbij gericht op het functioneren van teams. In twee gevallen (officieren van 
Justitie en Politie) zijn de resultaten van de onderzoeken gerapporteerd (waarvan er één 
bewerkt is tot een publicatie; de Bruine, Fijn & de Beer, 2012) aan het topmanagement van de 
onderzochte organisaties. 

Ten slotte worden de uitkomsten van de praktijkonderzoeken geplaatst tegen de 
achtergrond van het aanwezig zijn van (mogelijke) spanningen en de wijze waarop het 
bespreekbaar maken en hanteren van deze spanningen ondersteund wordt door begrippen uit 
HRO en het uitvoeren van survey-feedback onderzoek. 

Samengevat: deze studie is gericht op de praktische toepasbaarheid van HRO in andere 
organisaties dan de klassieke HRO’s (gekenmerkt door hoogwaardige technologie en 
desastreuze gevolgen bij ongevallen) en de wijze waarop HRO zo goed mogelijk 
geïntroduceerd kan worden binnen organisaties.  
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1.4. Opzet van het onderzoek. 
Dit stuk heeft de volgende structuur, weergegeven in onderstaande figuur. 

 
 

Figuur 1.1. Structuur van het onderzoek 
 
Allereerst wordt het ontstaan en de ontwikkeling van HRO als concept onderzocht en van kritiek 
voorzien vanuit Normal Accidents Theory (NAT) en Resilience Engineering (RE). Dit leidt tot 
beantwoording van de eerste twee deelvragen Wat zijn HRO’s en wat is HRO? en In welke 
mate is HRO toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s? 

Daarna wordt HRO geplaatst tegen de achtergrond van het werk Weick (1979) 
betreffende organizing. Hiermee worden de derde en vierde deelvragen beantwoord: 
Wat is het verband tussen High Reliability Organizing en Weick's theorie over organizing? 
Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO binnen organisaties worden bevorderd?  

Vanuit deze basis zijn de eerste praktijkonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn de 
aanwijzingen van Weick en Sutcliffe (2011) in de tweede editie gevolgd. In deze onderzoeken 
staat het leren hanteren van HRO als concept in andere organisaties dan HRO’s centraal. De 
ervaringen uit de eerste praktijkonderzoeken worden afgezet tegen de ideeën van Weick en 
Sutcliffe (2011) en Weick en Quinn (1999) over verandermanagement. Op basis hiervan wordt 
een interventieinstrument voor de invoering van HRO ontwikkeld met behulp van survey-
feedback en Appreciative Inquiry. Dit leidt tot beantwoording van de vijfde deelvraag Hoe kan 
de door Weick en Sutcliffe geïndiceerde survey-feedback methode zo worden vormgegeven, 
dat deze HRO bevordert? 

Hierna volgt verslag van twee onderzoeken waar dit interventieinstrument is ingezet. Dit 
leidt tot beantwoording van de zesde deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren rond de 
bevordering van HRO? 

 

Afgesloten wordt met de beantwoording van de hoofdvraag. Alvorens de resultaten van 
het onderzoek te bespreken, volgt een korte beschouwing over de onderliggende visie op 
onderzoeken, zoals die binnen dit onderzoek is gehanteerd. 

1.5. Onderzoeksaanpak 
In de aanpak van de onderzoeksvragen is de insteek die van een praktijkonderzoek. Zoals al 
geschreven, is de kwestie die onderzocht wordt in dit proefschrift niet slechts een theoretische 
onderzoeksvraag, maar een praktische naar wat HRO binnen organisaties kan betekenen c.q. 
hoe HRO kan worden bevorderd. Kampen en Andriessen (2015, p.7) wijzen er op dat waar de 
wetenschap uitgaat van een kennisvraag, de organisatiepraktijk uitgaat van een praktijkkwestie 
die een verandering nodig maakt. Dit is kenmerkend, zo stellen zij, voor het verschil tussen de 
wereld van de wetenschap en de organisatiepraktijk6. 

Gergen (2014, p.53) geeft aan dat een dergelijke benadering past in 
onderzoeksmethodieken die niet zozeer hypothesen testen met als doel resultaten te 
voorspellen of te beheersen, maar gericht zijn op andere zaken, afhankelijk van de optiek van 
de onderzoeker. De optiek van de onderzoeker kan variëren van het bevrijden van de lezer van 
onderdrukkende conventies tot het veranderen van de samenleving. De optiek in dit onderzoek 
is verwant aan het actieonderzoek (zie bijvoorbeeld Clark, 1976), waarbij tijdens het 
onderzoeken de beïnvloeding van het onderzoeksobject een doel is. Kenmerken van 
actieonderzoek (Lingard, Albert & Levinson, 2008) zijn o.a. samenwerking, egalitaire 
benadering van macht en educatie in het onderzoeksproces en de nadruk op actie rond een 
kwestie. De rol van de onderzoeker is die van een betrokken buitenstaander. Om deze 
beïnvloeding hanteerbaar te houden, ligt in deze studie de nadruk niet op de organisatie als 
geheel, maar wordt gekeken naar het functioneren van teams. 

Gergen (2014, p.53) geeft aan dat actieonderzoek gefundeerd is op de visie dat er 
sprake is van een in beweging zijnde wereld. Alle interactiepatronen zijn aan verandering 
onderworpen. Reproduceerbare kennis genereren is daarmee problematisch. De in-beweging-
zijnde-wereld van Gergen is rond organisatievraagstukken nog scherper neer te zetten. Weick 
(2016, 333) citeert La Porte (1975, p.345) “… must act when we cannot foresee consequences; 
we must plan when we cannot know; we must organize when we cannot control’’. Anders (en 
wat genuanceerder) verwoord: in de praktijk van organiseren is niet alles van tevoren te weten 
of te voorzien, noch te plannen of te beheersen. De bijdrage van wetenschap is niet het van 
tevoren stellen en toetsen van hypothesen, maar veeleer het aanbieden van concepten die de 
onderzochten als relevant zien, die hen inzicht geven en daarmee beter grip op hun specifieke 
situatie. 

De uitdaging in deze wijze van onderzoek is beïnvloeding. Het primaire doel is anderen 
bij te staan te ontdekken hoe ze verder kunnen en verbeteringen kunnen ‘doen’. Belangrijk is 
daarbij dat tijdens het onderzoek de onderzochten zelf conclusies trekken en liefst in actie 
komen. Het doel van het verzamelen van kennis is deze te delen met anderen om zo 
voorbeelden aan te reiken hoe in de eigen situatie tot inzicht en actie kan worden gekomen.  

Weick (2016, p.342) wijst er op dat organisatiekundig onderzoek mensen voorbereidt op 
wat ze niet zien of weten. Zo lost ze geen problemen op, maar ontwikkelt ze vaardigheden voor 
probleemoplossing. Dit gebeurt door het verbinden van waarnemingen en concepten. In dit 
onderzoek komt dit naar voren door te starten met de belangrijkste concepten rond HRO 
(hoofdstukken 2 en 3), en door tijdens de praktijkonderzoeken (hoofdstuk 4, 7 en 8) te 
reflecteren op wetenschappelijke concepten die in de praktijksituaties behulpzaam kunnen zijn 
om meer grip te krijgen op de specifieke situatie die aan de orde is. Waarbij overigens de 
onderzochten bepalen overigens daarbij wat behulpzaam is.  
  

                                                           
6 Met name vanuit de positie van interne of externe organisatieadviseur. 
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de onderzoeker. De optiek van de onderzoeker kan variëren van het bevrijden van de lezer van 
onderdrukkende conventies tot het veranderen van de samenleving. De optiek in dit onderzoek 
is verwant aan het actieonderzoek (zie bijvoorbeeld Clark, 1976), waarbij tijdens het 
onderzoeken de beïnvloeding van het onderzoeksobject een doel is. Kenmerken van 
actieonderzoek (Lingard, Albert & Levinson, 2008) zijn o.a. samenwerking, egalitaire 
benadering van macht en educatie in het onderzoeksproces en de nadruk op actie rond een 
kwestie. De rol van de onderzoeker is die van een betrokken buitenstaander. Om deze 
beïnvloeding hanteerbaar te houden, ligt in deze studie de nadruk niet op de organisatie als 
geheel, maar wordt gekeken naar het functioneren van teams. 

Gergen (2014, p.53) geeft aan dat actieonderzoek gefundeerd is op de visie dat er 
sprake is van een in beweging zijnde wereld. Alle interactiepatronen zijn aan verandering 
onderworpen. Reproduceerbare kennis genereren is daarmee problematisch. De in-beweging-
zijnde-wereld van Gergen is rond organisatievraagstukken nog scherper neer te zetten. Weick 
(2016, 333) citeert La Porte (1975, p.345) “… must act when we cannot foresee consequences; 
we must plan when we cannot know; we must organize when we cannot control’’. Anders (en 
wat genuanceerder) verwoord: in de praktijk van organiseren is niet alles van tevoren te weten 
of te voorzien, noch te plannen of te beheersen. De bijdrage van wetenschap is niet het van 
tevoren stellen en toetsen van hypothesen, maar veeleer het aanbieden van concepten die de 
onderzochten als relevant zien, die hen inzicht geven en daarmee beter grip op hun specifieke 
situatie. 

De uitdaging in deze wijze van onderzoek is beïnvloeding. Het primaire doel is anderen 
bij te staan te ontdekken hoe ze verder kunnen en verbeteringen kunnen ‘doen’. Belangrijk is 
daarbij dat tijdens het onderzoek de onderzochten zelf conclusies trekken en liefst in actie 
komen. Het doel van het verzamelen van kennis is deze te delen met anderen om zo 
voorbeelden aan te reiken hoe in de eigen situatie tot inzicht en actie kan worden gekomen.  

Weick (2016, p.342) wijst er op dat organisatiekundig onderzoek mensen voorbereidt op 
wat ze niet zien of weten. Zo lost ze geen problemen op, maar ontwikkelt ze vaardigheden voor 
probleemoplossing. Dit gebeurt door het verbinden van waarnemingen en concepten. In dit 
onderzoek komt dit naar voren door te starten met de belangrijkste concepten rond HRO 
(hoofdstukken 2 en 3), en door tijdens de praktijkonderzoeken (hoofdstuk 4, 7 en 8) te 
reflecteren op wetenschappelijke concepten die in de praktijksituaties behulpzaam kunnen zijn 
om meer grip te krijgen op de specifieke situatie die aan de orde is. Waarbij overigens de 
onderzochten bepalen overigens daarbij wat behulpzaam is.  
  

                                                           
6 Met name vanuit de positie van interne of externe organisatieadviseur. 
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Hoofdstuk 1

 

1.6. Leeswijzer en verantwoording 
In deze studie is ervoor gekozen veel te werken met citaten, figuren en tabellen.  
 
Hoewel parafrasering in plaats van citaten voor de leesbaarheid van het stuk wellicht beter was 
geweest, zijn er beperkingen aan parafrasering. Deze beperkingen zijn aanwezig, doordat de 
bronnen waaruit deze studie put, praktisch allemaal in het Engels zijn en deze studie in het 
Nederlands is geschreven. Baron en Misovich (1999) spreken van 
overdraagbaarheidsbeperkingen (zie ook paragraaf 2.4.2.), hier vertaalt met: “verstaan de 
lezers hetzelfde onder het vertaalde begrip als de auteur?”. Dit betekent dat m.n. in hoofdstuk 2 
meestal citaten in het Engels zijn blijven staan. Daarbij worden uitzonderingen gemaakt, zoals 
voor de teksten uit Weick en Sutcliffe’s ‘Managing the Unexpected second edition’, omdat 
daarvan een Nederlandse vertaling beschikbaar is, zodat alle termen in hun context terug te 
vinden zijn.  
Daarnaast geldt voor citaten de overweging dat door de originele bron te tonen, de lezer zelf 
kan bepalen of de door de auteur gegeven interpretatie/ betekenisgeving de juiste is. Weick 
(2016) voegt aan deze overwegingen nog toe dat citaten een manier zijn om respect voor 
voorgangers tot uitdrukking te brengen. 

Het gebruik van figuren en tabellen is in deze studie ‘overdadig’. Hoewel een tabel als 
voldoende informatiebron te zien is, is ook alle belangrijke inhoud uit de tabel ook in de 
geschreven tekst opgenomen. Dit zou ervoor pleiten om, als er daardoor geen toegevoegde 
waarde meer is, geen tabellen op te nemen. In dit proefschrift is er van uitgegaan dat de 
toegevoegde waarde van tabellen en figuren liggen in de kans die het de lezer geeft in een blik 
een overzicht te krijgen, wat een uitgeschreven tekst niet biedt. 
 
Noot: in dit stuk zijn de APA richtlijnen als richtlijn gevolgd (dus niet overal naar de letter). Een 
in het oogspringende uitzondering zijn een aantal tabellen en figuren, waarbij grofweg dezelfde 
informatie (zoals significante verschillen tussen onderzoeksgroepen) zeer verschillend is 
gepresenteerd. Dit is geen onwil, maar een gevolg van de onderzoeksfilosofie waarin ook hoe 
gegevens gepresenteerd werden aan de onderzochten een onderdeel van het onderzoek was. 
Bij de tabellen is dit in de titel aangegeven door de term Gerapporteerde.  

 

Hoofdstuk 2. HRO’s en HRO 

2.1.  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de concepten High Reliability Organizations (verder 
HRO’s) en High Reliability Organizing (verder HRO), samen ook wel aangeduid als High 
Reliability Theory (HRT), geschetst. Daartoe wordt eerst de Normal Accidents Theory (verder 
NAT) van Perrow (1999) beschreven, omdat NAT de basis is waarop het onderzoek naar 
HRO’s gestart is. Daarna zal de ontwikkeling van het denken over HRO’s en HRO worden 
geschetst. Ook wordt, als recente ontwikkeling en commentaar op HRO’s, Resilience 
Engineering (RE) behandeld, dat ook schatplichtig is aan NAT. In de behandeling van deze 
concepten wordt steeds aangegeven welke managementvragen/ spanningen met deze 
concepten geadresseerd worden7. Hiervoor is gekozen omdat deze theorieën verwijzen naar 
veldonderzoeken waarin deze managementvragen/ spanningen geconstateerd zijn.  
Daarna wordt de kritiek op HRT (HRO’s en HRO) vanuit NAT en RE behandeld.  
Afgesloten wordt met het onderzoeken van de vraag of HRO toepasbaar is op andere 
organisaties dan de klassieke HRO’s. 

2.2. Normal Accidents Theory 

2.2.1. Inleiding 
In maart 1979 vond in de VS het incident met de kerncentrale op Three Mile Island (TMI) bij 
Harrisburg plaats. Hoewel dit ongeval geen gezondheidsgevolgen had, was het een wake up 
call voor de nucleaire industrie8. Het vertrouwen van het publiek in kernenergie werd ernstig 
geschaad. Naar aanleiding van dit ongeval werd door de federale overheid een 
onderzoekscommissie ingesteld. Perrow (2004) schrijft hierover dat een van zijn 
gepromoveerden (Cora Bagley-Marret) te maken kreeg met dit onderzoek: 

“There, she discovered that the only advisors the commissioners were hiring were 
engineers and lawyers, so she insisted on some social science advice and enlisted the 
Social Science Research Council and reportedly mentioned my name. She had taken an 
organizations course with me and thought that the accident might have something to do 
with organizations.” (p.9) 

 
Perrow kreeg zes weken om een rapport voor de commissie te schrijven. Op basis van de 
getuigenissen van de werknemers van TMI, literatuur over industriële ongevallen en zijn 
ervaringen bij universiteiten en andere organisaties schreef hij zijn rapport (Perrow, 2004). Zijn 
stellingname was kort maar krachtig: sommige vormen van technologie (waaronder 
kernenergie) zijn zo interactief complex en strak gekoppeld, dat ongevallen ‘normaal’ zijn9.  

Dit ging in tegen de literatuur over ongevallen die Perrow (2004, p.10) in 1979 aantrof, 
want die “overwhelmingly blamed the operator”. Iets wat hem als organisatietheoreticus 
wantrouwig maakte. Het effect van zijn rapport was dubbelzinnig:  

“The commissioners read none of the Social Science Research Institute reports I was 
told, but the timing for my contribution was academically fortuitous.” (p.10) 

Het werk dat zijn academische reputatie op dit onderwerp vestigde was het in 1984 verschenen 
Normal Accidents, waarin de Normal Accidents Theory (NAT) wordt ontwikkeld. 

2.2.2. Concepten 
Complexiteit en koppeling 
In NAT staan de begrippen complexiteit en koppeling centraal.  
Allereerst het begrip complexiteit. Perrow (1999, p.78) ontwikkelt het begrip complexiteit uit de 
definitie van lineaire en complexe interacties:  

                                                           
7 Deze insteek is ook gekozen omdat er al veel literatuur is waarin NAT en HRT met elkaar zijn vergeleken zoals Sagan (1993), 
Rijpma (2003), De Bruijne (2006) en Van Den Eede (2009). 
8 Ontleend aan https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html d.d. 2-3-2017 
9 Zijn advies is te stoppen met kernwapens en kernenergie (Perrow, 1999, fig 9.3, p.342). 
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gepromoveerden (Cora Bagley-Marret) te maken kreeg met dit onderzoek: 

“There, she discovered that the only advisors the commissioners were hiring were 
engineers and lawyers, so she insisted on some social science advice and enlisted the 
Social Science Research Council and reportedly mentioned my name. She had taken an 
organizations course with me and thought that the accident might have something to do 
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want die “overwhelmingly blamed the operator”. Iets wat hem als organisatietheoreticus 
wantrouwig maakte. Het effect van zijn rapport was dubbelzinnig:  

“The commissioners read none of the Social Science Research Institute reports I was 
told, but the timing for my contribution was academically fortuitous.” (p.10) 

Het werk dat zijn academische reputatie op dit onderwerp vestigde was het in 1984 verschenen 
Normal Accidents, waarin de Normal Accidents Theory (NAT) wordt ontwikkeld. 

2.2.2. Concepten 
Complexiteit en koppeling 
In NAT staan de begrippen complexiteit en koppeling centraal.  
Allereerst het begrip complexiteit. Perrow (1999, p.78) ontwikkelt het begrip complexiteit uit de 
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7 Deze insteek is ook gekozen omdat er al veel literatuur is waarin NAT en HRT met elkaar zijn vergeleken zoals Sagan (1993), 
Rijpma (2003), De Bruijne (2006) en Van Den Eede (2009). 
8 Ontleend aan https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html d.d. 2-3-2017 
9 Zijn advies is te stoppen met kernwapens en kernenergie (Perrow, 1999, fig 9.3, p.342). 
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Hoofdstuk 2

 

- lineaire interacties zijn interacties die voorkomen in een verwachte en gewone productie of 
onderhoudsvolgorde. Ze zijn behoorlijk zichtbaar, zelfs als ze ongepland zijn. 

- complexe interacties zijn interacties in ongewone volgordes of ongeplande of onverwachte 
volgorde en ofwel niet zichtbaar of niet onmiddellijk begrijpelijk. 

 
Perrow (1999, p. 78) wijst er op dat hij de begrippen complex en lineair heeft gekozen vanwege 
hun beknoptheid en dat bij complex steeds moet worden gedacht aan “interacties in een 
onverwachte volgorde” en bij lineair aan “interacties in een verwachte volgorde”. Perrow heeft 
bewust niet gekozen voor de begrippen simpel versus complex daar productieprocessen als de 
productie van een medicijn of een vliegtuig niet simpel zijn, maar toch lineair. Zo betekent het 
dat een complex systeem niet automatisch een hoog technologisch niveau heeft. Voorbeelden 
hiervan zijn een universiteit of een (beleids)ministerie.  
Om de kenmerken van lineaire en complexe systemen te verhelderen onderscheidt Perrow 
(1999, p.88) een aantal karakteristieken. 
 
Tabel 2.1.  
Enige Karakteristieken van Complexe en Lineaire Systemen 

 Complexe systemen Lineaire systemen 
Plaatsing apparatuur Dicht op elkaar/ nabijheid Ruim gespreid 
Productiestappen Verbonden Gescheiden 
Gemeenschappelijke verbindingen 

(ondersteunende) componenten 
Veel Beperkt (energie en 

omgeving) 
Mogelijkheden om falende componenten te 

isoleren 
Beperkt mogelijk Eenvoudig  

Gespecialiseerd personeel (weinig bewust van 
afhankelijkheden) 

Veel Weinig 

Vervangingsmogelijkheden materiaal Beperkt Ruim 
Ongebruikelijke/ onbedoelde feedback lussen Veel Weinig 
Controle variabelen met interactie Veel Weinig  
Informatiebronnen Indirect, interfererend Direct 
Begrip transformatieprocessen Onvolledig Uitgebreid 
 

In figuur 2.1 zijn twee uitersten getekend; een lineair systeem en een complex systeem. 
In het simpele lineaire systeem beïnvloedt 1, 2 en 2, 3. In het complexe systeem beïnvloedt a1, 
a2 en a4, beïnvloedt a2, a3 en beïnvloedt a4, 
a3. A3 beïnvloedt echter a1, waardoor het 
gedrag van a1 moeilijker voorspelbaar kan 
worden. Daarnaast is er een wisselwerking 
tussen a4 en b2, hoewel dit niet in het ontwerp 
is meegenomen. Een voorbeeld van het laatste: 
begin jaren negentig werden extra beveiligde 
afdelingen binnen bestaande gevangenissen 
gecreëerd. De groepen gedetineerden werden 
strikt gescheiden gehouden. Ze maakten echter 
wel volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimtes 
(voor sport of werkzaamheden). Hierdoor 
ontstond de mogelijkheid dat minder beveiligde 
gedetineerden spullen ‘achterlieten’ voor extra 
beveiligde gedetineerden. Toen er enkele 
ontsnappingen van ‘zware’ gedetineerden hadden plaatsgevonden, werd dit probleem opgelost 
door een extra beveiligde inrichting te maken binnen een bestaande gevangenis die geen 
gedeelde voorzieningen had. 

Het begrip koppeling kent twee ‘waarden’: losse en strakke koppeling. Perrow (1999, p. 
89-90) introduceert het begrip strakke koppeling met een verwijzing naar de techniek: strakke 
koppeling betekent dat er geen ruimte of speling is tussen twee componenten. Wat bij de ene 
component gebeurt, beïnvloedt direct wat er plaatsvindt bij de andere component.  

Figuur 2.1 Complex versus lineair 

 

Bij losjes gekoppelde systemen is dit niet het geval. Perrow (1999, p.92) geeft aan dat losjes 
gekoppelde systemen toestaan dat delen van een systeem zichzelf uitdrukken naar hun eigen 
logica of belangen. Losjes gekoppelde systemen zijn daarom voor een buitenstaander geen 
voorbeelden van efficiency, maar zijn beter dan strak gekoppelde systemen in staat om met 
schokken, storingen en druk tot veranderingen om te gaan. Ook voor koppeling vat Perrow 
(1999, p.96) de kenmerken samen in een aantal karakteristieken. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 2.2.  
Enige Karakteristieken van Strakke en Losse koppeling 
 Karakteristiek Strakke koppeling Losse koppeling 
Mogelijkheid vertragingen Niet Wel 
Volgorde activiteiten Onveranderbaar Veranderbaar 
Alternatieve methodes Niet beschikbaar Beschikbaar 
Mogelijke speling in voorraden, apparatuur of 

personeel 
Weinig  Veel 

Redundantie (buffers, dubbelingen en overlap) Opzettelijk in ontwerp Toevallig beschikbaar 
Vervangende voorraden, apparatuur of 

personeel 
Beperkt, in ontwerp 

meegenomen 
Toevallig beschikbaar 

 
Organisaties en het verband tussen complexiteit en koppeling  
Organisaties zijn in een Perrow diagram te plaatsen op de assen koppeling en interacties (zie 
figuur 2.2). We volgen hierbij de 
redenering van Perrow (1999, p. 98) 
Railtransport en kerncentrales zijn 
voorbeelden van strakke koppeling die 
echter sterk verschillen in hun interacties. 
De interacties binnen het railtransport zijn 
lineair (‘technische” installaties die 
ruimtelijk verspreid zijn), terwijl die in 
kerncentrales complex zijn (alles binnen 
één ruimte die een lagere luchtdruk heeft 
dan buiten). De koppeling binnen 
postkantoren en universiteiten is los. Als 
er iets mis gaat is er veel ruimte om 
zaken te repareren en klanten tolereren 
de vertraging bij kerstbezorging of de 
wachtrijen bij de inschrijving. De interacties bij 
een postkantoor zijn echter zelden onverwacht (de stappen in postbezorging zijn voorspelbaar 
en volgtijdelijk en de dienstverlening aan een klant wordt niet beïnvloed door de dienstverlening 
aan een andere klant) en is daarmee dus lineair, terwijl interacties bij universiteiten door de 
verschillende functies (onderzoek, onderwijs, voorlichting) die vervuld moeten worden, 
onvoorspelbaar zijn (uitkomsten uit het onderzoek beïnvloeden het onderwijs, maar ook de 
manier waarop de universiteit in het nieuws komt, of nieuwe studenten trekt). 
 
  

Figuur 2.2 Perrow diagram 
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afdelingen binnen bestaande gevangenissen 
gecreëerd. De groepen gedetineerden werden 
strikt gescheiden gehouden. Ze maakten echter 
wel volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimtes 
(voor sport of werkzaamheden). Hierdoor 
ontstond de mogelijkheid dat minder beveiligde 
gedetineerden spullen ‘achterlieten’ voor extra 
beveiligde gedetineerden. Toen er enkele 
ontsnappingen van ‘zware’ gedetineerden hadden plaatsgevonden, werd dit probleem opgelost 
door een extra beveiligde inrichting te maken binnen een bestaande gevangenis die geen 
gedeelde voorzieningen had. 

Het begrip koppeling kent twee ‘waarden’: losse en strakke koppeling. Perrow (1999, p. 
89-90) introduceert het begrip strakke koppeling met een verwijzing naar de techniek: strakke 
koppeling betekent dat er geen ruimte of speling is tussen twee componenten. Wat bij de ene 
component gebeurt, beïnvloedt direct wat er plaatsvindt bij de andere component.  

Figuur 2.1 Complex versus lineair 

 

Bij losjes gekoppelde systemen is dit niet het geval. Perrow (1999, p.92) geeft aan dat losjes 
gekoppelde systemen toestaan dat delen van een systeem zichzelf uitdrukken naar hun eigen 
logica of belangen. Losjes gekoppelde systemen zijn daarom voor een buitenstaander geen 
voorbeelden van efficiency, maar zijn beter dan strak gekoppelde systemen in staat om met 
schokken, storingen en druk tot veranderingen om te gaan. Ook voor koppeling vat Perrow 
(1999, p.96) de kenmerken samen in een aantal karakteristieken. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 2.2.  
Enige Karakteristieken van Strakke en Losse koppeling 
 Karakteristiek Strakke koppeling Losse koppeling 
Mogelijkheid vertragingen Niet Wel 
Volgorde activiteiten Onveranderbaar Veranderbaar 
Alternatieve methodes Niet beschikbaar Beschikbaar 
Mogelijke speling in voorraden, apparatuur of 

personeel 
Weinig  Veel 

Redundantie (buffers, dubbelingen en overlap) Opzettelijk in ontwerp Toevallig beschikbaar 
Vervangende voorraden, apparatuur of 

personeel 
Beperkt, in ontwerp 

meegenomen 
Toevallig beschikbaar 

 
Organisaties en het verband tussen complexiteit en koppeling  
Organisaties zijn in een Perrow diagram te plaatsen op de assen koppeling en interacties (zie 
figuur 2.2). We volgen hierbij de 
redenering van Perrow (1999, p. 98) 
Railtransport en kerncentrales zijn 
voorbeelden van strakke koppeling die 
echter sterk verschillen in hun interacties. 
De interacties binnen het railtransport zijn 
lineair (‘technische” installaties die 
ruimtelijk verspreid zijn), terwijl die in 
kerncentrales complex zijn (alles binnen 
één ruimte die een lagere luchtdruk heeft 
dan buiten). De koppeling binnen 
postkantoren en universiteiten is los. Als 
er iets mis gaat is er veel ruimte om 
zaken te repareren en klanten tolereren 
de vertraging bij kerstbezorging of de 
wachtrijen bij de inschrijving. De interacties bij 
een postkantoor zijn echter zelden onverwacht (de stappen in postbezorging zijn voorspelbaar 
en volgtijdelijk en de dienstverlening aan een klant wordt niet beïnvloed door de dienstverlening 
aan een andere klant) en is daarmee dus lineair, terwijl interacties bij universiteiten door de 
verschillende functies (onderzoek, onderwijs, voorlichting) die vervuld moeten worden, 
onvoorspelbaar zijn (uitkomsten uit het onderzoek beïnvloeden het onderwijs, maar ook de 
manier waarop de universiteit in het nieuws komt, of nieuwe studenten trekt). 
 
  

Figuur 2.2 Perrow diagram 
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Centraliseren of decentraliseren of 
allebei? 
In figuur 2.3. is aangegeven (Perrow, 
1999, p.332) welke tendensen tot 
centralisatie of decentralisatie er zijn bij 
een crisis in de organisatie in de 
verschillende kwadranten van het Perrow 
diagram.  
In kwadrant 1 is sprake van strakke 
koppeling en lineaire interacties. Een 
dergelijk systeem reageert voorspelbaar 
en direct op veranderingen, het is hierbij 
wenselijk centraal te sturen (p.331).  
In kwadrant 3 is sprake van lineaire 
interactie en daarmee een voorspelbaar 
gedrag waardoor centralisatie mogelijk is, door de losse koppeling is echter ook decentralisatie 
mogelijk, omdat op uitvoerend niveau gereageerd kan worden op een crisis. Het is daarmee 
volgens Perrow afhankelijk van de elite en tradities waar een organisatie voor kiest. 
In kwadranten 2 en 4 is sprake van complexe interacties, waarbij storingen meestal het snelst 
zichtbaar zijn op uitvoerend niveau, zodat ook op uitvoerend niveau actie moet kunnen worden 
ondernomen wat decentralisatie noodzaakt (p.332). In kwadrant 4 is dit consistent met de losse 
koppeling die decentralisatie mogelijk maakt. Vanwege de strakke koppeling in kwadrant 2 
waarbij het functioneren van één component directe gevolgen heeft voor een andere 
component bestaat ook een sterke tendens tot centralisatie. Dit levert inconsistentie op binnen 
organisaties die bij hoog interactieve complexiteit en zeer strakke koppeling kan leiden tot 
risicovolle situaties (Perrow, 1999, p 334). Er moet tegelijkertijd gecentraliseerd en 
gedecentraliseerd worden, wat tot tegenstrijdigheden leidt in de aansturing van medewerkers 
(geef ruimte en perk ruimte in). 
 
Het gebruik van het Perrow diagram 
Perrow (1999, p.96) geeft aan dat “the placement of systems is based entirely on subjective 
judgment on my part”. De begrippen complexiteit en koppeling zijn ambigu maar een grove 
plaatsing is volgens Perrow (1999, p.97) nuttig. Weick (2004) en Hollnagel (2008) wijzen er op 
dat een plaatsing in het Perrow diagram inzicht geeft in de beschouwing van een organisatie of 
systemen. Weick (2004) geeft aan: 

“Interdependence, coordination, differentiation, sequence, and contingency are issues in 
any organized setting. By simply starting with Perrow’s matrix and engaging in an 
exercise of categorization, we are already knee deep in all five of those issues, we have 
a sense of where we are organizationally, we have some idea of what we need to look at 
and where we need to look, and we have an initial set of explanations as to why the 
ensuing observations may be crucial.” (p.28) 

De discussie over welke (besturings)problemen er binnen een organisatie zijn, wordt daarmee 
gefaciliteerd. Hollnagel (2008) geeft aan: 

Perrow’s thesis … is relevant for risk assessment methods since the understanding 
of risk, either in accident investigation or in risk assessment, must be able to account for 
the nature of interactions and the degree of coupling in the system. (p.38) 

Ook wijzen Hollnagel (2008) en Weick (1990) er op dat de interactieve complexiteit en strakke 
koppeling binnen organisaties veelal toeneemt. Dit is in het Perrow diagram een beweging van 
kwadrant 3 naar kwadrant 2. Deze beweging kan de door Perrow gesignaleerde inconsistentie 
tussen centralisatie en decentralisatie met zich mee brengen. Daarmee wordt de kans op 
normal accidents voor steeds meer organisaties relevant.  

Figuur 2.3 Centralisatie en decentralisatie bij crisis 

 

Toevoegingen aan NAT 
In Perrow (1999) zijn in het nawoord toevoegingen gedaan bij de originele versie uit 1984. Zo 
introduceert Perrow (1999, p.371) het begrip fouten-ontwijkende of fouten-inducerende 
organisaties: organisatie kunnen in het management van storingen verschillend reageren. 
Organisaties kunnen te maken hebben met onafwendbare (veelal kleine) storingen. Als er 
binnen de organisatie dan sprake is van onverwachte interacties en strakke koppeling dan kan 
er sprake zijn van verschillende mate van verspreiding en verschillende consequenties van 
deze storingen. Dit is volgens Perrow afhankelijk van de volgende systeemkarakteristieken:  

 Ervaring met de schaal van opereren. Ook: in welk tempo is ervaring opgedaan. 
 Ervaring met kritische fasen in werkprocessen. Ook: komen deze fasen veel voor starten 

en landen bij vliegtuigen of stilleggingen bij kerncentrales. 
 Delen van informatie over fouten; zowel binnen als tussen organisaties (in Japan 

deelden de kerncentrales informatie over storingen met elkaar, in de VS niet). 
 Nabijheid van de elite bij de werkuitvoering: de top van een organisatie reist met 

vliegtuigen, maar niet met vrachtschepen, woont niet onmiddellijk naast een chemische 
fabriek. 

 Organisatorische beheersing over de medewerkers; groot op een vliegdekschip (militaire 
discipline), beperkt voor een handelsschip (wisseling van bemanning) of afwezig bij 
chemische fabrieken of kerncentrales. 

 Organisatorische dichtheid van de omgeving; is er sprake van veel en rijke interacties 
(met leveranciers, afnemers, vakbonden, toezichthouders, belangenorganisaties) dan 
zal de kans op afschuiven van fouten op God of de uitvoerders verminderd worden 
(p.371-372). 

2.2.3.  Onderliggende aannames NAT en spanningen 
In Perrow (1999, p.368 en 369) worden een aantal organisatiekundige concepten aangegeven 
die belangrijk zijn voor NAT. Voor Perrow kunnen dit (naast de hiervoor benoemde spanning 
tussen centraliseren en decentraliseren) ook de bronnen van spanningen in organisaties zijn. 
 
Beperkte rationaliteit in organisaties 
Veel managers gaan uit van rationele besluitvorming. Het begrip bounded rationality (beperkte 
rationaliteit) van Simon (1956), dat ook de basis is voor de “Garbage Can Theory”10, geeft 
echter aan dat besluitvorming binnen organisaties niet alleen technisch rationeel is. 
 
Organisaties niet voor het geheel maar het belang van hun meesters 
Hoewel in het openbaar organisaties doelen hebben die voor de organisatie als geheel goed 
zijn, is het ook mogelijk dat organisaties instrumenten zijn die gebruikt worden in de belangen 
van hun meesters (Perrow noemt dit de kern van een “power theory”). Overigens kunnen 
bijvoorbeeld beelden over maatschappelijk verantwoord ondernemen, en grotere invloed van 
stakeholders ook het omgekeerde veroorzaken. 
 
Belangengroepen gebruiken de organisatie voor hun eigen doelen. 
De rol van belangengroepen kan een bron van spanning zijn binnen organisaties. 
Belangengroepen hebben de neiging de organisatie te gebruiken voor het realiseren van hun 
(interne en externe) eigen doelen en deze zijn soms niet consistent met de officiële doelen of 
het algemene belang. 
 
Ook op andere plaatsen verwijst Perrow naar spanningen binnen organisaties. 
 

                                                           
10 Naar organisaties kan worden gekeken als een verzameling keuzes op zoek naar problemen, kwesties en gevoelens op zoek 
naar besluitvormingssituaties, waarin ze kunnen worden geuit, oplossingen op zoek naar kwesties waarvoor ze een antwoord 
kunnen zijn, en beslissers op zoek naar werk. Samengevat: de organisatie is een vat met keuzes, problemen, 
beslissingssituaties, oplossingen en beslissers dat constant door elkaar geschud wordt. Zie bijvoorbeeld Cohen, March and 
Olsen (1972) 
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Technological fixes: lapmiddelen die de zaak verergeren 
Perrow (1999, p.11) ziet spanningen bij het gebruik van “technological fixes”, technische 
oplossingen (zoals automatische veiligheidssystemen in kerncentrales) om de betrouwbaarheid 
van systemen te vergroten. Voor Perrow zijn zij echter, toegepast in kwadrant 2 van het Perrow 
diagram slechts lapmiddelen. Ze vergroten de complexiteit en stellen het moment dat fouten 
leiden tot ongevallen slechts uit. Ze zorgen er tevens voor dat ongevallen moeilijker te voorzien 
zijn en grotere gevolgen kunnen hebben. Perrow (1983, p.526) stelt “technological fixes 
reinforce an inappropriate authority structure (centralizing command in an increasingly 
interactive system)”: de inconsistentie in kwadrant 2 van het Perrow diagram. 
 
De grens van menselijke mogelijkheden wordt gezocht en overschreden 
Ook ziet Perrow (1983, p.522) de neiging dat betere prestaties binnen organisaties worden 
gerealiseerd door de rol van de uitvoerder op drie manieren te veranderen: door hogere eisen 
aan de vaardigheden en het prestatieniveau van medewerker te stellen en het reduceren van 
uitvoerend werk tot passieve monitoring, of het geheel automatiseren van functies. 

“The high-demand mode threatens to exceed the physical and biological capacities of 
operators; the passive-monitoring mode encourages deskilling, tedium, and 
low system comprehension, leading to low morale, low output, and lack of skills to cope 
with emergencies or even unexpected variations in system state.” (p.522) 

 
Perrow (1983, p. 534, table 3) geeft ook aan dat de wijze waarop aan technische systemen 
vorm wordt gegeven (zoals geïsoleerde en verspreide werkstations, scheiding van uitvoering en 
onderhoud) leidt tot reductie van personele interacties. Daarnaast kan de vormgeving van 
technische systemen een negatief effect hebben op het delen van operationele informatie, 
vertrouwelijkheid en vertrouwen in collega’s, gebruik van inzichten en speciale vaardigheden 
van collega’s en sociale verbindingen. En daarmee van de versterking van de in het citaat 
hierboven benoemde ontwikkelingen i.c. een steeds minder betrouwbare uitvoering. 
 
Niet debureaucratiseren: betere regels en een gedeelde visie 
In een eerder artikel onder de titel ‘The bureaucratic Paradox: The Efficient Organization 
Centralizes in Order to Decentralize’ had Perrow (1977) aangegeven dat meer 
bureaucratisering het mogelijk maakt meer besluiten te decentraliseren. Daarmee gaat hij in 
tegen wat hij vaak in de praktijk ziet: 

“You may be skeptical at this point, recalling situations in which specialization meant 
tunnel vision, standardization involved crushing routine, rules were something to be 
evaded if anything was to be accomplished quickly and well, and hierarchies meant that 
ideas, requests, and information were delayed, distorted, disemboweled, and denigrated 
as they followed their tortuous route up and down the hierarchy. All too true. It happens 
all the time. We are frequently not very good at making bureaucracy work. But the 
answer is not to debureaucratize (unless the task is so nonroutinethat standardization, 
specialization, and rules are not possible—which is true only for a relatively few exotic 
organizations or parts of them). Nor is the answer to revert to direct, obtrusive controls. 
The answer is better rules, more appropriate supervision to forestall tunnel vision, and 
mechanization or restructuring of tasks whenever we encounter crushing routine. (p. 9-
10) 

In Perrow (1983) wordt de laatste zin genuanceerd met de opmerking: 
“If the behavior is not open to surveillance (i.e., with nonroutine tasks and a great variety 
of tasks) then control is achieved through examining output (a much more decentralized 
mode). The major control device here is control of the premises used by subordinates, 
rather than direct control of their decisions or behavior.” (p.352) 

De beheersing van de premissen/ aannames van ondergeschikten is immers naast regelgeving 
ook mogelijk door een gedeelde visie op de werkzaamheden en niet slechts via regelgeving (de 
nuance hierbij is overigens betere regelgeving). 
 
  

 

Modularisering: veiliger, maar commercieel onverstandig 
Ten slotte wijst Perrow (2008, p.165 ev) erop dat modularisering (systemen opdelen in semi-
onafhankelijke onderdelen) complexiteit in organisaties kan reduceren. Ook kan het de 
strakheid van koppelingen verminderen. Daarmee wordt de kans op normal accidents lager. 
Echter onder verwijzing naar Microsoft geeft hij aan dat er commerciële redenen kunnen zijn om 
producten niet modulair maar juist geïntegreerd aan te bieden (p.167-170). 

2.2.4. Samenvatting en reflectie 
Perrow ziet organisaties waarin steeds ingewikkelder technologie (interactief complexiteit) wordt 
ingezet, terwijl de effecten van de verschillende elementen direct op elkaar inwerken (strakke 
koppeling) zodat ongevallen in deze organisaties 'normaal' zijn. Een eerste reactie bij 
ongevallen in deze organisaties is wijzen naar een menselijke fout. Perrow's analyse is dat er 
sprake is van organisaties waarin tegenstrijdige eisen aan de menselijke factor (tegelijkertijd 
centraliseren en decentraliseren) worden gesteld wat een bron is voor ‘Normal Accidents’. 
Soms werken technische maatregelen (technological fixes) om ongevallen te voorkomen zelfs 
contraproductief. Ook het reduceren van de menselijke rol (de grens van menselijke 
mogelijkheden wordt gezocht en overschreden) leidt dan uiteindelijk tot ongevallen. Ook wijst 
Perrow er op dat simpele oplossingen zoals debureaucratiseren niet productief hoeven te zijn. 
Het gaat niet om het afschaffen van regels maar om betere regels.  
Hoewel er tegenmaatregelen zijn om deze situatie te voorkomen, worden deze niet toegepast, 
doordat ze eisen stellen die strijdig zijn aan machtsverhoudingen of marktbelangen, of 
doorbreking vereisen van het rationele beeld dat managers van zichzelf hebben. Tekenend is 
de wijze waarop de TMI commissie (zie de introductie van deze paragraaf) omgegaan is met de 
rapportage van Perrow (te weten: haar negeren). 
 
Perrow besluit zijn studie met de constatering dat sommige vormen van technologie (m.n. 
kernwapens) beter niet ingezet kunnen worden. De tegenstrijdige eisen die in kwadrant 2 
(interactieve complexiteit en strakke koppeling) aan de mensen binnen organisaties worden 
gesteld, moeten 'normaal' wel tot ongevallen leiden. Dit is geen gezond perspectief voor 
organisaties die in dit kwadrant opereren. Deze constatering was het vertrekpunt in het 
onderzoek naar HRO’s.  

2.3.  High Reliability Organizations (HRO’s) 

2.3.1. Inleiding 
Roberts (1993, p.2) beschrijft dat in de zomer van 1984 een interdisciplinaire groep van 
onderzoekers aan de Berkeley Universiteit in Californië een ontmoeting had met hoger 
management van een drietal organisaties. De drie organisaties (een kerncentrale, 
vliegdekschepen, de federale luchtverkeersleiding) waren uitgekozen vanwege hun excellente 
staat van dienst op het gebied van veiligheid, terwijl allen gebruik maakten van complexe en 
potentieel gevaarlijke technologie (p.2). In het Perrow diagram komt de kerncentrale 
rechtsboven in kwadrant 2 voor (de anderen worden niet benoemd, maar worden ook 
gekenmerkt door interactieve complexiteit en strakke koppeling).  
In het algemeen krijgen deze organisaties slechts belangstelling als er een ongeval heeft 
plaatsgevonden. Onderzoek bij deze organisaties heeft dan vaak het effect van het dempen van 
de put als het kalf verdronken is. Hierdoor speelt onderzoek zich dan vaak af in een 
getraumatiseerde organisatie, waar buitenstaanders defensief benaderd worden (p.2). 
Naast de groep aan Berkeley startte ook in Michigan een groep met een vergelijkbare 
onderzoeksagenda (Roberts 2003), zie bijvoorbeeld Weick (1987)11.  
 
  

                                                           
11 Inmiddels is de groep van onderzoekers gevarieerder zie bijvoorbeeld de website http://high-reliability.org/ 
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de put als het kalf verdronken is. Hierdoor speelt onderzoek zich dan vaak af in een 
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De beide groepen kozen voor de volgende onderzoeksfilosofie: 
“These researchers took a different perspective than most of those who preceded them. 
They were initially concerned with understanding success in organizations in which 
errors can result in catastrophe.” (Roberts, 2003, p.13) 

 
Waar Perrow (1999) zijn NAT vooral op literatuurstudie van ongevallen baseerde, besloten de 
onderzoekers uit Californië (Roberts, 1993, p.4) met zo min mogelijk van tevoren opgestelde 
begrippen aan de slag te gaan, en de interactie met hun onderzoeksobject aan te gaan.  

“During the first year of the work, quarterly workshops were held with managers in the 
initial three organizations in order to help us understand their challenges, to frame those 
challenges within the language of organizational research, and to work out with insiders 
approaches to the most productive data gathering. A considerable amount of time was 
devoted to gaining the trust of participants – people at all levels of their organizations – 
because such organizations are understandably extremely cautious about who they 
allow to observe them.” (Roberts, 1993, p.4) 

Hieruit blijkt dat vanaf de start van dit onderzoek de managementproblemen/ spanningen 
centraal stonden. Ook duidt dit citaat op het bewustzijn dat onderzoek doen binnen organisaties 
alleen productief is bij wederzijds vertrouwen (heel vaak krijgen deze organisaties alleen bezoek 
als er iets fout gegaan is en een schuldige gezocht wordt). Daarover verderop meer. Eerst een 
verkenning van het concept High Reliability Organizations.  

2.3.2. Concepten 
Rochlin (1993) geeft aan dat de keuze voor het begrip High Reliability Organizations met 
wijsheid achteraf zowel noodzakelijk als onfortuinlijk (p.12) was. ‘Noodzakelijk’ omdat er een 
duidelijk onderscheidend label nodig was. ‘Onfortuinlijk’ omdat ze impliceert, dat ze gebaseerd 
is op een absolute en statische maatstaf voor het functioneren, in plaats van een relatief oordeel 
over het dynamische management van moeilijke en veeleisende technologie in een kritische en 
niet vergevingsgezinde sociale en politieke omgeving. 
HRO’s zouden wellicht het beste gekarakteriseerd kunnen worden als ‘zeer effectief’ in het 
leveren van de sociale en technische goederen die ze produceren (p.12). Alternatieve 
benamingen zouden betrouwbaarheid-zoekend of betrouwbaarheid-verhogend kunnen zijn. 
Vanuit deze beschouwing komt Rochlin (1993, p.15) met de volgende drie definiërende criteria 
voor HRO’s. 

1. De activiteit of dienst is inherent complex, dat wil zeggen taken zijn talrijk, 
gedifferentieerd en onderling afhankelijk. 

2. De activiteit of dienst voldoet aan zekere sociale behoeften die om de hoogst haalbare 
dienstverlening vragen binnen de huidige veiligheidseisen, met zowel de behoefte aan 
een steeds betere uitvoering, als de behoefte aan een (impliciete en expliciete) straf als 
de dienstverlening wegzakt. 

3. De activiteit of dienst bevat inherente technologische gevaren in het geval van fouten of 
storingen die omvangrijk, gevarieerd, zeer ernstig en relatief dringend zijn, steeds 
constant, flexibel, technologisch-gericht management vereisen om een acceptabel 
veiligheidsniveau voor de uitvoerders, overige personeel en/ of de burgers te bieden. 
(p.15). 

Centraal in deze criteria staat de technologische complexiteit. Rochlin (1993, p.19-20) geeft 
verder aan dat deze technologische complexiteit drie dreigingen omvat: de ernstige 
consequenties, de strakke koppeling en de potentie dat ongewenst gebeurtenissen zich in een 
snel tempo ontwikkelen. Deze drie dreigingen zijn essentieel omdat ernstige consequenties 
ervoor zorgen dat ‘het risico niet genomen kan worden’, de strakke koppeling en het snelle 
tempo van verspreiding zorgen ervoor dat de effecten van ongewenste gebeurtenissen niet of 
zeer moeilijk geïsoleerd kunnen worden. 
 
De eerste resultaten van het onderzoek naar HRO’s leverden de volgende karakteristieken van 
HRO’s op (samengevat in Rochlin 1993, p.23-24). 
 

 

Tabel 2.3. 
Karakteristieken van HRO’s volgens Rochlin 
1. HRO’s hanteren de basisaanname: fouten zijn alom aanwezig, eeuwige waakzaamheid is 

de prijs van succes. 
2. Tegelijkertijd hanteren HRO’s de aanname dat bronnen van fouten dynamisch zijn. 

Daarom: mechanismen ten behoeve van monitoring dienen constant vernieuwd en 
aangescherpt te worden.  

3. Operationele aanname van HRO’s: de werkomgeving is een constante bron van dreiging. 
Dit noodzaakt tot constante waakzaamheid, zelfs (en speciaal) wanneer zaken goed lijken 
te gaan. 

4. Binnen HRO’s wordt redundantie in probleemoplossing op operationeel niveau 
onderhouden. Er is weerstand tegen het rationaliseren van processen door één ‘beste 
aanpak’. 

5. HRO’s creëren, onderhouden en voeren meerdere simultane, informele 
organisatiestructuren uit, aangepast aan specifieke omstandigheden (afhankelijk van de 
aard van een probleem). 

6. HRO’s kennen een organisatorische toewijding aan proactieve en reactieve wijzen om om 
te gaan met werkelijke en potentiële problemen. 

7. Binnen HRO’s hebben organisatorische eenheden mogelijkheden om beginnende en 
latente problemen te zoeken. 

8. Binnen HRO’s bestaat de onmogelijkheid en onwil om de grenzen van betrouwbaarheid op 
te zoeken (met vallen en opstaan iets leren is geen primaire maar een secundaire houding). 

9. Binnen HRO’s zijn geen “stop-regels” voor zelfverbetering of zelfregulering, zo lang 
organisatorische middelen en tijd beschikbaar zijn. 

10. HRO’s kennen een speciale wijze van gehoorzaamheid aan formele regels, codes en 
traditionele standaardwijzen van handelen (Standard Operating Procedures of SOPs). 

11. HRO’s accepteren het uitgangspunt, dat zelfs als een complete formele beschrijving en 
analyse beschikbaar is, de taak om actief de prestatie op niveau te houden en naar fouten 
te zoeken slechts wordt vereenvoudigd en niet verdwijnt of in belang wordt verminderd. 

 
Rochlin wijst in deze karakterisering vooral op een mentale instelling waarin veel aandacht voor 
fouten nodig is omdat deze constant, maar in zekere mate onvoorspelbaar, op de achtergrond 
aanwezig zijn (punten 1-3). Structureel wordt dit opgevangen met redundantie in middelen en 
(besluitvorming)structuren (punten 4-7). Hierbij is een mentale instelling aanwezig die naast het 
zoveel mogelijk vermijden van onveilige situaties (punt 8) en discipline (punt 10) ook vraagt om 
doorlopend aan de orde te stellen van wat beter en anders kan.  
 
Op basis van onderzoek binnen 5 commerciële banken heeft Libuser (beschreven in Roberts, 
2003), een managementmodel ontwikkeld dat 5 processen omvat waarvan zij denkt dat ze 
nodig zijn in een organisatie die betrouwbaarheid wil maximaliseren. Het zijn:  

1. Process auditing. An established system for ongoing checks and balances designed to 
spot expected as well as unexpected safety problems. Safety drills and equipment 
testing are included. Follow-ups on problems revealed in previous audits are critical.  

2. Appropriate Reward Systems. The payoff an individual or organization realizes for 
behaving one way or another. Rewards have powerful influences on individual, 
organizational, and inter-organizational behavior.  

3. Avoiding Quality Degradation. Comparing the quality of the system to a referent 
generally regarded as the standard for quality in the industry and insuring similar quality.  

4. Risk Perception. This includes two elements: a) whether there is knowledge that risk 
exists, and b) if there is knowledge that risk exists, acknowledging it, and taking 
appropriate steps to mitigate or minimize it.  

5. Command and Control. This includes 5 processes: a) decision migration to the person 
with the most expertise to make the decision, b) redundancy in people and/or hardware, 
c) senior managers who see “the big picture,” d) formal rules and procedures, and e) 
training-training-training. (Roberts, 2003, p.13) 
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In de beschrijving van Libuser komen elementen aan de orde die verwant zijn met 
kwaliteitsmanagement (zie bijvoorbeeld Hackman & Wageman, 1995): de nadruk op processen 
en het bewaken van de kwaliteit c.q. veiligheid ervan (1 en 3), het inrichten van 
beloningssystemen om gedrag te richten (2) naast begrippen uit de veiligheidswereld als 
risicowaarneming (4). Dit is een herformulering van de aandacht voor fouten zoals benoemd 
door Rochlin. In Command and Control zitten de door Rochlin genoemde elementen van 
redundantie in middelen en structuren en de aandacht voor discipline. Als extra element wordt 
hierin de noodzaak voor managers om oog te hebben voor het geheel aangegeven. Schulman 
(1993) stelt dat ook medewerkers dit oog voor het geheel moeten hebben. 

2.3.3. Spanningen 
Door La Porte & Consolini (1991) worden een aantal kwesties rond de structurering van HRO’s 
besproken rond besluitvorming in het aangezicht van catastrofale fouten en voorzieningen voor 
gevaren en piekbelastingen12. Hieronder zijn de belangrijkste spanningen die La Porte en 
Consolini zien benoemd. 
 
Regels waar mogelijk uitschrijven en ruimte voor een deskundig oordeel laten 
De complexiteit en strakke koppelingen van de technologie gekoppeld aan de schadelijke 
gevolgen van fouten leidt tot intensieve planning en hiërarchische patronen. Tegelijkertijd 
sporen de overblijvende onzekerheden aan tot een gelijke nadruk op operationele 
decentralisatie en flexibele processen. 

Op het eerste gezicht lijken de HRO’s zeer dicht het model van een gesloten rationeel 
systeem te benaderen; een goed begrepen, van voldoende buffers voorzien werkproces dat 
consistentie en stabiliteit nodig heeft om effectief en foutvrij te kunnen opereren. Er is veel 
routinematige besluitvorming, waar de beslissing vooral is welke standard operating procedure 
(SOP) gehanteerd moet worden13. Deze procedures dienen daarna correct uitgevoerd te 
worden door de medewerkers. Dit beeld wordt genuanceerd doordat besluiten over operationele 
zaken zonder volledige kennis van de situatie moeten worden genomen. Dit vereist, mits er 
overeenstemming bestaat over het te bereiken doel, een professioneel, deskundig oordeel 
geveld in het overleg tussen de meest deskundige mensen. SOPs worden daarnaast ook 
steeds tegen het licht gehouden. Essentieel is dat als er na afloop van een operatie een 
afwijking wordt geconstateerd, er onmiddellijk na afloop onderzoek naar wordt gedaan. Dit zorgt 
ervoor dat naast centrale planning, een decentraal incrementalistisch mechanisme werkt, 
doordat onderzoek leidt tot kleine bijstellingen in de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast dient 
er bij uitvoerders en managers, op basis van eerdere ervaringen, geleerd te worden welke 
systeemfouten te allen tijde vermeden dienen te worden, daar ze het functioneren van de 
organisatie bedreigen.  
 
Triple decision-strategy challenge  
La Porte & Consolini (1991, p.28) vatten dit samen in wat zij een triple decision-strategy 
challenge noemen: 

1. To extend formal calculative, programmed decision analysis as widely as is warranted 
by the extent of knowledge, the urgency of operational needs, and the ability to train or 
compel adherence to correctly calculated SOPs. 

2. To be sensitive to those areas in which judgmental, incremental strategies must be 
used, with sufficient attention to requisites of performance, evaluation, and analysis to 
improve the process. 

                                                           
12 Daarnaast behandelen La Porte en Consolini het modelleren van strak gekoppelde afhankelijkheden en daarbij met name de 
vraag wanneer sprake is van losse of strakke koppelingen. Dit omdat het verschil tussen strakke of losse koppeling, direct het 
effect dat storingen op de organisatie bepaalt.  
13 These organizations have gone to considerable effort to understand the physical and operational subtleties and behavior of 
their technical systems. There is substantial investment in often very detailed technical descriptions, analyses, and continuous 
review of system performance. This drive for operational predictability has resulted in relatively stable technical processes that 
have become quite well understood within each HRO. (LaPorte & Consolini, p30) 

 

3. To be alert to the surprises or lapses that could result in errors small or large that could 
cascade into major system failures from which there may be no recovery. 

 
Trial without error  
Deze drie simultane processen geven aan dat organisaties zowel fouten actief trachten te 
voorkomen (planning) als ruimte laten om (incrementeel) gegeven specifieke omstandigheden 
naar bevind van zaken in te grijpen. Dit levert een organisatie die streeft naar trial without error 
(La Porte & Consolini, 1991, p.28). Vooral de omgang met fouten is een cruciaal 
aandachtspunt.  

In the attempt to avoid the pitfalls in this struggle, decision making patterns appear to 
support apparently contradictory production-enhancing and error-reduction activities. The 
patterns encourage  
 reporting errors without encouraging a lax attitudes toward the commission of errors; 
 initiatives to identify flaws in SOPs and nominate and validate changes in those that 

prove to be inadequate; 
 error avoidance without stifling initiative or operator rigidity; and 
 mutual monitoring without counterproductive loss of operator confidence, autonomy and 

trust. (La Porte & Consolini, 1991, p.29) 
Samengevat in het Nederlands benoemen La Porte en Consolini de volgende spanningen: 

 Bevorderen dat fouten worden gerapporteerd zonder laks werk te bevorderen. 
 Fouten vermijden zonder initiatief te onderdrukken of rigiditeit te bevorderen. 
 Wederzijdse controle zonder verlies aan zelfvertrouwen bij medewerkers. 

 
Verschillende modi van opereren aanwezig 
De technische systemen in het centrum van een HRO zijn behoorlijk complex en vereisen 
daarmee belangrijke taakdifferentiatie. Ze vereisen daarnaast veel horizontale coördinatie 
tussen de verschillende eenheden, waarbij overigens getracht wordt via SOPs de onzekerheid 
beperkt te houden en de voorspelbaarheid te vergroten. Op grond hiervan kan een 
hiërarchische en functionele indeling van de organisatie verwacht worden (La Porte & Consolini, 
1991, p.30). Deze bureaucratische manier van opereren wordt ook aangetroffen in HRO’s, die 
meestal ook als zodanig functioneren als er lage of gematigde eisen aan de organisatie worden 
gesteld. Als er echter sprake is van piekbelasting of een gevaarlijke situatie verandert de 
bureaucratische modus in een tweede modus van opereren. Er is zelfs een derde modus als er 
sprake is van een noodsituatie (La Porte & Consolini, 1991). 

“The routine mode is the familiar bureaucratic one. It is the most often observed and is 
associated with the many servicing and ordering functions that involve relatively error-
limited and semiskilled activities. SOPs and job procedures are reasonably good at 
covering many job responsibilities. Superiors can know much of what is going on. One 
sees the familiar hierarchical pattern of authority, rank structure, and authority of formal 
position. Disciplined, reliable performance is based primarily on fear of superordinate 
sanction. "Do what I tell you, don't negotiate!" Feedback is not valued; it is a time of 
punishment-centered operations.” (p.31) 
 
“The high-tempo mode, practiced by the same operators who engage in bureaucratic 
patterns during slack times, is the pattern of cooperation and coordination necessary to 
deliver optimum capacity for sustained periods of time. It emerges in response to the 
rigors of increasing demand and peakload.” (p.32) 
 
“There still remains a final, emergency-response mode that is galvanized by the highly 
consensual, unequivocal indications of emergency or superordinate threat. These are 
signals that operations are proceeding in a way ("coming unraveled") that could result in 
very serious, harmful consequences for the unit. These may be life threatening; they are 
sometimes organization threatening as well. This mode is based on a clear specification 
of emergency events. When they occur, there are a number of carefully assigned, 
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practiced operations that are activated. …. 
Authority patterns are based on predetermined, preprogrammed allocation of duties, a 
directed --in a sense scripted-- collegial teamwork process of instant response. HRO’s 
devote considerable effort to simulating emergency situations and practicing responses to 
them.” (p.34-35) 

2.3.4. Samenvatting en reflectie 
Werkend vanuit de analyse van Perrow dat sommige organisaties extra grote risico's lopen op 
ongevallen door ingebakken spanningen zijn Roberts c.s. deze organisaties gaan onderzoeken 
terwijl die ongevallen zich juist niet voordeden. In eerste instantie werden ze vooral getroffen 
door de (besluitvormings)structuren, training, discipline, ver uitgeschreven regelgeving en 
inzicht in het productieproces en de neiging zich te kunnen beschermen tegen invloeden uit de 
omgeving. Later in hun onderzoek komen minder tastbare elementen naar boven en blijkt het 
werken binnen HRO’s een kwestie van hard werken in de dagelijkse praktijk, waarin afhankelijk 
van de specifieke situatie andere eisen aan medewerkers worden gesteld. Dit is door La Porte 
(1996) ooit verwerkt in de titel High Reliability Organizations: Unlikely, Demanding and at Risk. 
De belangrijkste (hierboven genoemde) spanningen die HRO’s kenmerken zijn: 

 Bevorderen dat fouten worden gerapporteerd zonder laks werk te bevorderen. 
 Fouten vermijden zonder initiatief te onderdrukken of rigiditeit te bevorderen. 
 Wederzijdse controle zonder verlies aan zelfvertrouwen bij medewerkers. 

Daarnaast zijn er uit de bovenstaande analyse nog een aantal spanningen af te leiden. 
 
Verschillende gedragseisen aan dezelfde medewerkers  
In bovenstaande beschrijving blijkt dat naast specifieke structurele voorzieningen er aan 
medewerkers binnen HRO’s eisen worden gesteld, die zeer wisselend kunnen zijn. Dit raakt 
aan de spanningen die Perrow benoemt in kwadrant 2 van het Perrow diagram. Ook zorgen de 
structurele voorzieningen ervoor dat er soms tegenstrijdige eisen worden gesteld aan de cultuur 
van de organisatie en de mensen daarbinnen. Enerzijds wordt binnen HRO’s sterk 
gestructureerd, worden regels en procedures gedetailleerd vastgelegd en is er veel aandacht 
voor discipline. Anderzijds wordt van de medewerkers verwacht dat ze initiatief vertonen, 
positief om kunnen gaan met fouten en tijdens piekbelastingen kunnen improviseren. Dit punt is 
ook door Rochlin (1992) geformuleerd. 
 
Een speciale vorm van gehoorzaamheid 
In de karakterisering van Rochlin (1992, p.23-24) wordt gewezen op gehoorzaamheid aan 
SOPs (tabel 2.3., punt 10). Tegelijkertijd benoemt hij: “They live by the book but are unwilling to 
die by it.” (p.24). Dit komt voort uit het besef dat als de werkelijkheid niet compleet voorspelbaar 
en kenbaar is, de basis waarop SOPs zijn opgesteld, nooit compleet kan zijn. Daardoor is er in 
een situatie waarmee tijdens het opstellen van de SOP geen rekening is gehouden, een reden 
om van de SOP af te wijken. Dit vereenvoudigt een complete formele beschrijving en analyse 
slechts de taak om actief de prestatie op niveau te houden en fouten te zoeken (tabel 2.3., punt 
11). Het vraagt medewerkers te opereren naar de geest van de regels en niet naar de letter.  
 
Veiligheid is niet te vangen in procedures, training en kaders 
In de analyse van de Berkeley groep lag eerst de nadruk op indicatoren die beoordeelden hoe 
fouten werden voorkomen en daarmee risico’s werden gemanaged of beheerst (Rochlin et al., 
1987; Rochlin, 1993; La Porte, 1996). Rochlin (1999) stelt echter dat veiligheid 

“... is in many ways a dynamic, interactive, and therefore inter-subjective process that 
can only be nurtured and maintained if the means and modes of social interaction are 
preserved and reinforced.” (p.1556) 

En  
“To those of us trained in formal and rational approaches to analyzing organizational 
performance, such an approach may seem strange, even unprofessional, a prescription 
so far removed from the usual canons of analysis that some will argue that it can have 
no generalizable meaning or prescriptive power (Balfour and Mesaros 1994). Yet, 

 

throughout this research, it was observed again and again, in different contexts and in 
different manifestations, that `operational safety’ is not capturable as a set of rules 
or procedures, of simple, empirically observable properties, of externally imposed 
training or management skills, or of decomposable cognitive or behavioural 
frames.” (p. 1558) 

 
Zo komt Rochlin (1999) met de constatering dat het intersubjectieve begrip operationele 
veiligheid, dat als een onderdeel van betrouwbaarheid kan worden gezien (Weick, 2001, p.154), 
niet volledig te vangen is in procedures, training en kaders. Daarom nu eerst een korte reflectie 
op het begrip betrouwbaarheid. 

2.4.  Reflectie: Betrouwbaarheid 
Rochlin's beschouwing over het intersubjectieve begrip operationele veiligheid geeft de 
noodzaak ook het begrip betrouwbaarheid nader te beschouwen. Betrouwbaarheid (voor zaken) 
wordt in Van Dale’s Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (1996) gedefinieerd als 
deugdelijkheid. Hollnagel (1993, p.51) definieert betrouwbaarheid als het ontbreken van 
ongewenste, ongeanticipeerde en onverklaarbare variatie in de uitvoering. Deze definitie maakt 
duidelijk dat niet elke variatie in een dienst of product onbetrouwbaarheid betekent. Daarmee 
houdt deze omschrijving rekening met de realiteit dat de input en condities waaronder een 
dienst of product worden geleverd kunnen fluctueren. Deze fluctuaties zijn niet altijd te voorzien 
(een klassiek voorbeeld is het gebruik van het begrip stelpost in de bouw), en de 
betrouwbaarheid is dan juist gediend met een beredeneerde afwijking die het mogelijk maakt 
ongewenste consequenties tegen te gaan (naar Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999 p.86). Dit 
betekent dat betrouwbaarheid in de analogie van Rochlin niet compleet te vangen is in 
standaardisatie, regels, training etc.. Schulman (1993, p.369) stelt: 

“The proposition that emerges from analyzing Diablo Canyon is that reliability is not the 
outcome of organizational invariance, but, quite the contrary, results from a continuous 
management of fluctuations both in job performance and in overall department 
interaction” 

In een niet compleet kenbare, onvoorspelbare omgeving waarin de meeste organisaties 
opereren kunnen daarmee stabiele productieprocessen leiden tot onbetrouwbare uitkomsten. 
Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999) stellen daarom: 

“What seems to happen in HRO’s is that there is variation in activity, but there 
is stability in the cognitive processes that make sense of this activity. (p.84) 

Deze visie op HRO’s wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf over High Reliability 
Organizing. 

2.5. High Reliability Organizing (HRO) 

2.5.1. Inleiding 
Waar de onderzoeksgroep in Berkeley (Roberts c.s.) zich vooral richtte op het concept HRO’s, 
kwam de onderzoeksgroep in Michigan (Weick c.s.) met het concept High Reliability Organizing 
(HRO). In de voorgaande beschouwing over betrouwbaarheid is aangegeven dat Weick c.s. 
zich richten op cognitieve processen binnen HRO’s. Dit vanuit het besef dat  

“Some of the necessary but not sufficient conditions that HRT emphasizes are a 
strategic prioritization of safety, careful attention to design and procedures, a limited 
degree of trial-and-error learning, redundancy, decentralized decision-making, 
continuous training often through simulation, and strong cultures that create a broad 
vigilance for and responsiveness to potential accidents.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 
1999, p.83)”  
 

Weick en Sutcliffe (2011, p. i) geven aan dat ze anders kijken naar HRO’s dan andere auteurs. 
“Andere mensen die deze organisaties onderzochten, waren getroffen door hun 
specifieke structurele kenmerken. Wij zagen iets anders. Deze organisaties denken en 
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een situatie waarmee tijdens het opstellen van de SOP geen rekening is gehouden, een reden 
om van de SOP af te wijken. Dit vereenvoudigt een complete formele beschrijving en analyse 
slechts de taak om actief de prestatie op niveau te houden en fouten te zoeken (tabel 2.3., punt 
11). Het vraagt medewerkers te opereren naar de geest van de regels en niet naar de letter.  
 
Veiligheid is niet te vangen in procedures, training en kaders 
In de analyse van de Berkeley groep lag eerst de nadruk op indicatoren die beoordeelden hoe 
fouten werden voorkomen en daarmee risico’s werden gemanaged of beheerst (Rochlin et al., 
1987; Rochlin, 1993; La Porte, 1996). Rochlin (1999) stelt echter dat veiligheid 

“... is in many ways a dynamic, interactive, and therefore inter-subjective process that 
can only be nurtured and maintained if the means and modes of social interaction are 
preserved and reinforced.” (p.1556) 

En  
“To those of us trained in formal and rational approaches to analyzing organizational 
performance, such an approach may seem strange, even unprofessional, a prescription 
so far removed from the usual canons of analysis that some will argue that it can have 
no generalizable meaning or prescriptive power (Balfour and Mesaros 1994). Yet, 

 

throughout this research, it was observed again and again, in different contexts and in 
different manifestations, that `operational safety’ is not capturable as a set of rules 
or procedures, of simple, empirically observable properties, of externally imposed 
training or management skills, or of decomposable cognitive or behavioural 
frames.” (p. 1558) 

 
Zo komt Rochlin (1999) met de constatering dat het intersubjectieve begrip operationele 
veiligheid, dat als een onderdeel van betrouwbaarheid kan worden gezien (Weick, 2001, p.154), 
niet volledig te vangen is in procedures, training en kaders. Daarom nu eerst een korte reflectie 
op het begrip betrouwbaarheid. 

2.4.  Reflectie: Betrouwbaarheid 
Rochlin's beschouwing over het intersubjectieve begrip operationele veiligheid geeft de 
noodzaak ook het begrip betrouwbaarheid nader te beschouwen. Betrouwbaarheid (voor zaken) 
wordt in Van Dale’s Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (1996) gedefinieerd als 
deugdelijkheid. Hollnagel (1993, p.51) definieert betrouwbaarheid als het ontbreken van 
ongewenste, ongeanticipeerde en onverklaarbare variatie in de uitvoering. Deze definitie maakt 
duidelijk dat niet elke variatie in een dienst of product onbetrouwbaarheid betekent. Daarmee 
houdt deze omschrijving rekening met de realiteit dat de input en condities waaronder een 
dienst of product worden geleverd kunnen fluctueren. Deze fluctuaties zijn niet altijd te voorzien 
(een klassiek voorbeeld is het gebruik van het begrip stelpost in de bouw), en de 
betrouwbaarheid is dan juist gediend met een beredeneerde afwijking die het mogelijk maakt 
ongewenste consequenties tegen te gaan (naar Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999 p.86). Dit 
betekent dat betrouwbaarheid in de analogie van Rochlin niet compleet te vangen is in 
standaardisatie, regels, training etc.. Schulman (1993, p.369) stelt: 

“The proposition that emerges from analyzing Diablo Canyon is that reliability is not the 
outcome of organizational invariance, but, quite the contrary, results from a continuous 
management of fluctuations both in job performance and in overall department 
interaction” 

In een niet compleet kenbare, onvoorspelbare omgeving waarin de meeste organisaties 
opereren kunnen daarmee stabiele productieprocessen leiden tot onbetrouwbare uitkomsten. 
Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999) stellen daarom: 

“What seems to happen in HRO’s is that there is variation in activity, but there 
is stability in the cognitive processes that make sense of this activity. (p.84) 

Deze visie op HRO’s wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf over High Reliability 
Organizing. 

2.5. High Reliability Organizing (HRO) 

2.5.1. Inleiding 
Waar de onderzoeksgroep in Berkeley (Roberts c.s.) zich vooral richtte op het concept HRO’s, 
kwam de onderzoeksgroep in Michigan (Weick c.s.) met het concept High Reliability Organizing 
(HRO). In de voorgaande beschouwing over betrouwbaarheid is aangegeven dat Weick c.s. 
zich richten op cognitieve processen binnen HRO’s. Dit vanuit het besef dat  

“Some of the necessary but not sufficient conditions that HRT emphasizes are a 
strategic prioritization of safety, careful attention to design and procedures, a limited 
degree of trial-and-error learning, redundancy, decentralized decision-making, 
continuous training often through simulation, and strong cultures that create a broad 
vigilance for and responsiveness to potential accidents.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 
1999, p.83)”  
 

Weick en Sutcliffe (2011, p. i) geven aan dat ze anders kijken naar HRO’s dan andere auteurs. 
“Andere mensen die deze organisaties onderzochten, waren getroffen door hun 
specifieke structurele kenmerken. Wij zagen iets anders. Deze organisaties denken en 
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handelen anders. Hun processen en werkwijzen zijn anders, maar niet op een unieke 
wijze.” (onderstreping toegevoegd) 

Weick en Sutcliffe (2011, p.161) constateren daarom dat het beter is te spreken over 
hoogbetrouwbaar organiseren (HRO) dan over hoge betrouwbaarheidsorganisaties14. 

Hierbij bouwen ze volgens Roberts (2003) voort op Weick’s concepten over 
sensemaking.  

“These authors point to the importance of various people in the organization correctly 
perceiving the events before them and artfully tying them together to produce a “big 
picture” that includes processes through which error is avoided.” (p.13) 

 
Weick en Sutcliffe (2011) gebruiken als overkoepelend concept voor hun beschouwing van 
HRO’s mindfulness15 (vertaalt opmerkzaamheid) dat ze als concept ontlenen aan Langer (1989; 
1997). Ze definiëren opmerkzaamheid als “een rijk bewustzijn van onderscheidend detail”. 

2.5.2. Principes van HRO 
Weick en Sutcliffe (2011) zien 5 principes van betrouwbaar/ opmerkzaam organiseren 

1. Preoccupation with failure/ Gerichtheid op verstoringen16 
2. Reluctance to simplify/ Terughoudendheid tot simplificeren 
3. Sensitivity to operations/ Gevoeligheid voor de uitvoering 
4. Commitment to resilience/ Toewijding aan veerkracht 
5. Deference to expertise/ Respecteren van expertise 
 

1. Gerichtheid op verstoringen; kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben.  
We hebben allemaal onze blinde vlekken. Vaak worden we hier ons pas van bewust als het fout 
gaat. We hebben anderen daarom nodig om ons te helpen deze te zien. Daarom zijn mensen 
binnen HRO’s actief op zoek naar verstoringen (kleine afwijkingen), naar dat wat anders gaat 
dan we hadden verwacht. Daarbij moeten we elkaar helpen en ons er van bewust zijn dat als 
alles goed lijkt te gaan, we er juist gericht op moeten zijn te zoeken naar de kleine signalen dat 
iets niet loopt als verwacht. 
Binnen het gevangeniswezen vertelde een ervaren bewaarder me dat van gedetineerde X altijd 
wel te zien was wanneer hij een ontsnappingspoging zou doen: Dan had hij wel veters in zijn 
schoenen. 
 
2.Terughoudendheid tot simplificeren; omarm verschillen.  
Simplificeren helpt ons besluiten te nemen in een ingewikkelde en onvoorspelbare wereld. 
Tegelijkertijd brengt simplificeren het risico met zich mee dat we zaken over het hoofd zien. 

                                                           
14 Sutcliffe (2011) stelt: “it is more appropriate to think of HRO’s as reliability-seeking rather than reliability-achieving entities.” 
15 Ook in de Oosterse filosofie wordt het begrip mindfulness gebruikt. Langer (1989, p.78-79) wijst er op dat:  
“As an example of the semantic and philosophical tangles that arise if we try to compare Eastern and Western views of the 
mindful state, consider the activity of creating new categories. While this is a form of mindfulness in our definition, it appears to 
be in direct opposition to what one does during mediation. In meditation, the mind becomes quieter and active thought is 
discouraged.” 
Weick & Putnam (2006) nuanceren dit en zien meer overeenkomsten: “An enriched view of mindfulness, jointly informed by 
Eastern and Western thinking, suggests that attentional processes in organizing have been underspecified. Respecification 
of attention in the context of classical views of mindfulness results in a perspective that features diminished dependence on 
concepts, increased focus on sources of distraction, and greater reliance on acts with meditative properties. Enriched 
mindfulness reveals the reality of impermanence and the necessity for continuous organizing to produce wise action.” 
N.B. Het gebruik van mindfulness meditation in de psychotherapie grijpt overigens wel direct terug op het boeddhisme, zie 
Kabat-Zinn (1982, p.34). 
16 In de vertaling is ervoor gekozen failure, wat in het Engels zowel storing als falen kan betekenen, 'neutraal' te vertalen met 
verstoring omdat afwijkingen van de verwachtingen zowel positief als negatief kunnen zijn. De term verstoringen is 
geïnspireerd op Brevoord, Van Dongen en Maas’ Verstoord Administreren. Daarnaast geldt dat falen en fouten in het dagelijks 
taalgebruik vaak grote 'woorden' zijn, terwijl het gaat om het opvangen van nuances voordat er sprake is van falen of fouten. In 
een workshop uit 2004 (ontleend aan https://www.fs.fed.us/rm/pubs/rmrs_gtr137.pdf d.d. 23-8-2017) waarschuwen Weick en 
Sutcliffe hiervoor. Voor gerichtheid i.p.v. preoccupatie is gekozen vanwege de 'zware' lading en ‘academische’ karakter van het 
woord preoccupatie, waar deze studie gericht is op HRO op de werkvloer. 

 

HRO’s stellen het simplificeren uit door actief op zoek te gaan naar alternatieve 
beschouwingswijzen (en niet meteen in oplossingen te denken zonder een goed beeld van het 
probleem te hebben) en pas daarna te besluiten. Ze waarderen het als mensen hun twijfels en 
zorgen uiten. 
Binnen het gevangeniswezen wordt het zogenaamde multidisciplinaire overleg gehouden. In 
verschillende settingen binnen de gevangenis (zoals de leefafdeling, de recreatie, het bezoek, 
de arbeid) gedragen gedetineerden zich verschillend. Om tot een goed beeld te komen over de 
gedetineerden dienen deze beelden naast elkaar gelegd te worden. 
 
3. Gevoeligheid voor de uitvoering; wees aanwezig in het hier en nu. 
We hebben afspraken over hoe we ons werk doen. Er kunnen echter in het hier en nu andere 
eisen blijken te zijn doordat onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Zie dit onder ogen en 
laat je niet afleiden door hoe het zou moeten zijn. HRO’s zorgen ervoor dat mensen goed op de 
hoogte zijn wat er hier en nu om hen heen gebeurt en wat dit voor consequenties kan hebben. 
Dit geldt zowel tussen medewerkers als tussen medewerkers en leidinggevenden. Ook zorgen 
ze ervoor dat mensen goed weten ‘waar het de organisatie om gaat’ en wat het langere termijn 
perspectief is. 
Binnen het gevangeniswezen wordt er als een mes gemist wordt bij de arbeid, de 
bedrijfsvoering gestopt en desnoods met een team van buiten de gevangenis doorzocht, totdat 
het mes boven water is. 
 
4. Toewijding aan veerkracht; zorg voor improvisatievermogen. 
Ondanks alle voorzorgen kan er altijd wat fout gaan. Het gaat er dan om dat mensen zich niet 
machteloos gedragen, maar improvisatievermogen tonen. HRO’s investeren in een algemene 
overcapaciteit van hun mensen zodat ze regels naar de geest en niet naar de letter kunnen 
volgen, en creatief kunnen omgaan met wat er voor handen is. 
Binnen het gevangeniswezen is in de personeelsformatie rekening gehouden met het optreden 
van onvoorziene omstandigheden, zoals een gedetineerde die acuut naar het ziekenhuis moet. 
 
5. Respecteren deskundigheid, samen weten we meer. 
De baas of een medewerker kan niet alles weten. Het gaat er dus om, bij besluiten in 
afwijkende/ bijzondere omstandigheden, zoveel mogelijk van de binnen de organisatie 
aanwezige expertise en ervaringen gebruik te maken. HRO’s flexibiliseren 
besluitvormingsstructuren als het nodig is. Ze geven ruimte aan ‘onderop’ als daar de situatie 
het best te overzien is en brengen besluiten naar ‘boven’ als dat, door consequenties voor het 
geheel, nodig is. 
Binnen het gevangeniswezen mogen straffen alleen opgelegd worden door de directie. Mocht 
een bewaarder echter een klap hebben gekregen van een gedetineerde dan kan de 
gedetineerde toch voor straf in zijn cel worden ingesloten (het zogenaamde bewaardersarrest). 
Wel dient binnen 24 uur de gedetineerde bezocht te zijn door een directeur die deze straf al dan 
niet bekrachtigt. 
 
Deze principes vormen tesamen collectieve opmerkzaamheid in het volgende verband met 
elkaar;  

“Opmerkzaamheid richt zich op helder en gedetailleerd begrip van zich ontwikkelende 
bedreigingen en op factoren die dit begrip in de weg staan. Kleine verstoringen moeten 
worden opgemerkt (het principe van gerichtheid op verstoringen), hun onderscheidendheid 
moet worden behouden in plaats verloren te gaan tijdens categorisering (terughoudendheid 
tot simplificering). Mensen dienen zich bewust te blijven van de doorgaande uitvoerende 
werkzaamheden, als ze nuances willen kunnen waarnemen die symptomen van falen 
kunnen betekenen (gevoeligheid voor de uitvoering). Aandacht is ook cruciaal om wegen 
naar herstel (toewijding aan veerkracht) en de kennis die daarbij nodig is (respecteren van 
expertise) te kunnen lokaliseren. (Weick en Sutcliffe, 2011, p.35).  
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Hierbij bouwen ze volgens Roberts (2003) voort op Weick’s concepten over 
sensemaking.  
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Anticipatie en indamming 
Binnen de vijf principes maken Weick en Sutcliffe (2011, p.45) onderscheid tussen anticipatie 
(verstoringen, simplificatie, uitvoering) en indamming (veerkracht, expertise). 
 
Anticiperen 
Bij HRO is het voorkomen van fouten en het zo snel mogelijk signaleren van verstoringen van 
het grootste belang. Dit is een lastig proces omdat verwachtingen (ook in de vorm van plannen 
en routines) het waarnemen van mensen beïnvloeden. Mensen hebben eerder de neiging 
bevestigende dan ontkrachtende signalen op te pakken (Weick & Sutcliffe, 2011, p.27-29). Om 
het anticipatievermogen zo groot mogelijk te laten zijn doen HRO’s zaken zoals hieronder 
aangegeven (ontleend aan Weick & Sutcliffe, 2011, p.67) 

 Ze halen al hun leden over om chronisch bezorgd te zijn over het onverwachte en 
gevoelig te zijn voor het feit, dat in het gezicht van de mogelijkheden van verrassingen, 
elk besluit of actie onderwerp kan zijn van verkeerde aannames of analysefouten. 

 Ze werken aan een klimaat waarbinnen mensen zich veilig voelen om aannames ter 
discussie te stellen en openhartig zijn bij het melden van problemen of verstoringen.  

 Ze helpen mensen het aantal ongewenste consequenties dat ze kunnen voorzien te 
vergroten zodat ze het aantal voorzorgsmaatregelen vergroten dat ze kunnen nemen. 

 Ze moedigen organisatieleden aan om bijna ongevallen te zien als een vorm van falen 
dat mogelijk gevaar blootlegt, anders dan een bewijs van succes en het vermogen om 
rampen te vermijden. 

 Ze creëren een klimaat waarin mensen op hun hoede zijn voor succes, wantrouwend in 
rustige perioden, en zich zorgen maken over stabiliteit, routinisering en gebrek aan 
uitdaging en variëteit die ervoor zorgen dat hun organisatie haar waakzaamheid laat 
verslappen en weg kan zakken in meegaandheid die leidt tot zorgeloosheid en fouten. 

 Ze gaan tendensen tegen om aannames, verwachtingen en analyses te simplificeren 
door praktijken zoals “tegen”doorlichtingen, tegenonderzoeken, selectie van personeel 
met afwijkende eerdere ervaringen, frequente mobiliteit tussen functies en hertraining. 

 Ze werken eraan een klimaat te creëren dat variëteit bevordert in de analyse, die 
mensen maken over de technologie en productieprocessen van de organisatie, en 
waarin werkwijzen worden gevestigd die toestaan dat perspectieven getoond worden en 
informatie boven tafel komt die niet gewoon is. Ze trainen de mensen om met deze 
verschillen om te gaan. 

 Ze besteden serieuze aandacht aan de uitvoering, de uitvoerders en hun beider 
gebreken. Ze zorgen voor uitvoerende praktijken die mensen helpen om op ieder 
moment een gedeeld beeld van de uitvoering te ontwikkelen.  

 
Indammen 
HRO’s verwaarlozen vooruitkijken en anticipatie niet, maar realiseren zich dat dit in een 
uiteindelijk onkenbare en onvoorspelbare wereld (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999, p.87), 
beperkingen kent. Onzekerheid is niet weg te nemen en de mogelijkheden en bronnen die een 
organisatie schade kunnen toebrengen zijn ongelimiteerd. Er zullen dus altijd onvoorziene en 
mogelijk ongewenste gebeurtenissen zijn. HRO’s investeren in middelen om mensen te helpen 
onverwachte gebeurtenissen in te dammen of er van te herstellen als ze al zijn opgetreden. 
Indamming vindt in de effectievere HRO’s plaats doordat HRO’s: 

 “Evenveel aandacht besteden aan het opbouwen van capaciteiten om om te gaan met 
optredende fouten als met het verbeteren van de capaciteiten om te plannen rond en te 
anticiperen op gebeurtenissen voordat ze optreden. 

 Capaciteit ontwikkelen voor opmerkzaamheid, snel leren, flexibele rolstructuren en 
snelle opschaling. 

 Een organisatiebrede instelling hebben gericht op zowel genezen als voorkomen. Dit 
betekent dat mensen oplettend zijn voor kennis en middelen die (pijnlijke) verrassingen 
verzachten, verlichten, matigen en verminderen. Mensen zijn bereid een anomalie onder 
handen te nemen zelfs voordat ze een complete diagnose gesteld hebben. Ze doen dat 

 

in de overtuiging dat deze activiteit hen zal helpen om ervaring op te doen en hen een 
helderder beeld te geven van wat ze behandelen. In tegenstelling tot anticipatie, die 
mensen aanmoedigt om eerst te denken en dan te doen, moedigt veerkracht mensen 
aan om te handelen terwijl ze denken of te handelen om helderder na te denken.  

 Mensen aanmoedigen om kennis over het systeem transparant en breed bekend te 
maken. Hoe meer mensen de zwakheden van het systeem kennen, en hoe ze het hoofd 
te bieden zijn, des te eerder zullen ze ontstane problemen oppikken en corrigeren. 

 Ruimte maken voor veerkracht door vrij beschikbare middelen als informele netwerken 
van mensen die, als het nodig is, bij elkaar kunnen komen om lastige problemen op te 
lossen. 

 Een operationele dynamiek creëren waarbij leiderschap schuift naar de mensen 
waarvan het waarschijnlijk is, dat zij het antwoord kennen op het probleem onder 
beschouwing.” (Weick & Sutcliffe, 2011, p.86) 

2.5.3. Spanningen 
Voor Weick en Sutcliffe betekent opmerkzaam organiseren anders denken (en handelen) rond 
succes, simplificeren, strategie, plannen en autoriteit.  

“Het is lastig om opmerkzaamheid te creëren, omdat u mensen vraagt onnatuurlijk te 
handelen. In het belang van meer opmerkzaamheid vraagt u de mensen om meer 
aandacht aan hun falen dan aan hun successen te geven, af te zien van recepten en 
vuistregels en er de voorkeur aan te geven om bij elke activiteit opnieuw het wiel uit te 
vinden, aandacht te geven aan details, aan bouten en moeren in plaats van aan 
strategie en grootse visies, beter te worden in reageren dan in anticiperen, en te 
erkennen dat er een ander kan zijn die meer weet dan jezelf.” (Weick & Sutcliffe, 2011, 
p.159) 

Hieronder worden een aantal van de belangrijkste spanningen benoemd.  
 
1. Gedachteloos activiteiten uitvoeren 
Er is het risico dat we activiteiten gedachteloos/ op automatische piloot uitvoeren. Op 
individueel niveau is dat wat Stanovich en West (2000) systeem 1 noemen. Systeem 1 wordt 
gekarakteriseerd als automatisch, grotendeels onbewust en relatief weinig de 
verwerkingscapaciteit van de hersenen belastend. Veel van wat we in de dagelijkse praktijk 
doen gebeurt op deze efficiënte wijze. Echter het risico aan deze wijze van werken is dat 
activiteiten gedachteloos/ automatisch worden uitgevoerd. De spanning zit al in het gebruik van 
het woord routine (iets uitvoeren op een bekende veel uitgevoerde wijze). Als routine verwijst 
naar “Het is een routineklus,” dan is er het risico dat mensen de “Wat als …?” vraag zullen 
vergeten te stellen en automatisch de activiteit zullen uitvoeren. Als er een krap schema voor 
reguliere werkzaamheden is, bestaat de neiging om “wat als” als verloren tijd te beschouwen. 
(Weick & Sutcliffe, 2011, p.65) 
Enerzijds is er behoefte aan routines om effectief te functioneren. Zo is het in de zorg van 
belang dat bepaalde medische verrichtingen voldoende vaak worden uitgevoerd, omdat anders 
de benodigde vaardigheden onvoldoende in stand blijven. Anderzijds mag dit niet leiden tot 
gedachteloos functioneren en ondergraving van de terughoudendheid tot simplificeren. 
 
2. Het verschil tussen plannen en de werkelijkheid 
In de praktijk van veel organisaties is er een verschil tussen plannen en werkelijkheid; hoe we 
het zouden moeten doen en hoe we het feitelijk doen. Dat verschil (de Bruine, Noordhoek & 
Tjon Tam Pau, 2010; McDonald, 2006) kan er toe leiden dat er gescheiden werelden ontstaan 
(management versus uitvoering), die los van elkaar gaan opereren. Dit kan de gevoeligheid 
voor de uitvoering ernstig bemoeilijken.  
Het kan zelfs zo zijn dat "Planning can make things worse" (Weick & Sutcliffe, 2001, p.51) 
doordat overtuigende plannen en regelgeving mensen blinde vlekken kunnen bezorgen. Als 
illustratie hier opnieuw de casus die ook in hoofdstuk 1 is gebruikt: 
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Anticipatie en indamming 
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Bij HRO is het voorkomen van fouten en het zo snel mogelijk signaleren van verstoringen van 
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de benodigde vaardigheden onvoldoende in stand blijven. Anderzijds mag dit niet leiden tot 
gedachteloos functioneren en ondergraving van de terughoudendheid tot simplificeren. 
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het zouden moeten doen en hoe we het feitelijk doen. Dat verschil (de Bruine, Noordhoek & 
Tjon Tam Pau, 2010; McDonald, 2006) kan er toe leiden dat er gescheiden werelden ontstaan 
(management versus uitvoering), die los van elkaar gaan opereren. Dit kan de gevoeligheid 
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doordat overtuigende plannen en regelgeving mensen blinde vlekken kunnen bezorgen. Als 
illustratie hier opnieuw de casus die ook in hoofdstuk 1 is gebruikt: 
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Een voorbeeld uit een gevangenis 
Een man meldt zich bij de portier van de gevangenis om de gevangenis te verlaten. De portier 
vertrouwt het niet, dit is waarschijnlijk een gedetineerde die op de naam van zijn bezoeker wil 
vertrekken. De regel is simpel: als je de laatste post bent, waarlangs een gedetineerde gaat bij 
een ontsnappingspoging, moet je alarm slaan. De portier schat de situatie in: in de wachtruimte 
staan meerdere bezoekers, de kans bestaat dat de gedetineerde iemand gijzelt om toch weg te 
komen. Daarom besluit hij geen alarm te slaan, maar de man te verzoeken een post terug te 
gaan omdat "daar iets is blijven liggen van hem". De man gaat naar deze post en blijkt een 
gedetineerde te zijn. Na afloop van dit incident wordt de betrokken portier bij de directeur op het 
matje geroepen, hij heeft immers de regels overtreden. Na de komst van een nieuwe directeur 
wordt de portier bij de nieuwe directeur geroepen en geprezen om zijn initiatief. 
 
In dit voorbeeld zien we een medewerker die zich de vraag stelt: "Wat als.. " (element 1) en 
besluit dat de regel een routine is, die deze keer echter niet ongewijzigd kan worden uitgevoerd. 
De oude directeur zag dit als een afwijking van de planning die bestraft diende te worden. 
 
3. Systeemfouten versus persoonsfouten en de blame cycle 
Een mechaniek waarvan de nieuwe 
directeur (in het voorgaande voorbeeld) 
zich bewust lijkt te zijn, is wat Reason 
(1997) de blame cycle noemt. Reason 
(2000) geeft aan dat 90% van de fouten 
'systeemfouten' zijn. Systeemfouten17 
kunnen zaken zijn als onvolkomenheden 
of strijdigheden in de regelgeving, 
onvoldoende training of onduidelijkheid 
van bedoelingen. Bij systeemfouten is het 
bestraffen van 'schuldigen' bij ongevallen 
en fouten contraproductief en zorgt het er 
slechts voor dat medewerkers niet het 
achterste van hun tong te laten zien of 
slechts hun eigen rol rechtvaardigen. Management is daardoor minder op de hoogte van hoe 
het er echt aan toe gaat. Daardoor blijven fouten in het systeem bestaan, zeker als fouten 
steeds worden gezien als menselijke fouten. Dit zorgt ervoor dat niet geleerd wordt van fouten.  
 
4. Menselijke feilbaarheid is als het weer en de zwaartekracht het zal er altijd zijn 
Weick en Sutcliffe (2011) verwijzen naar Reason (1997, p.25) die stelt dat menselijke fouten 
onvermijdelijk zijn. Daarom zouden managers net zo bezig moeten zijn met de condities voor 
genezen, als ze nu zijn met het bedenken van maatregelen ter preventie. Het cruciale punt is 
niet dat HRO’s fout-vrij zijn, maar dat ze niet machteloos zijn als iets niet verloopt als verwacht. 
Het gaat dan om het omgaan met de menselijke feilbaarheid door het mobiliseren van de 
menselijke veerkracht. 
 
5. Geen nieuws is slecht nieuws 
De uitdrukking “geen nieuws is goed nieuws”, is ook binnen organisaties geliefd. In het kader 
van decentralisatie wordt de bevoegdheid aan medewerkers gegeven, maar daarna is het 
‘handen er vanaf’. Medewerkers hebben dan de neiging om ‘de baas’ niet in verleiding te 
brengen, zich ermee te bemoeien, door deze niet op de hoogte te brengen van negatieve 
ontwikkelingen.  

                                                           
17 Reason (1997, p.134) spreekt van General Failure Types. 

Figuur 2.4 De Blame cycle van Reason 

 

Binnen HRO is een cultuur van ‘alle nieuws is goed nieuws’, omdat het betekent dat het 
systeem reageert. “Het goede systeem “praat” voortdurend. Wanneer het stil valt is dat 
onverwacht, dat betekent problemen, dat is slecht nieuws.” (Weick en Sutcliffe, 2011, p.164) 
 
6. Waan van de centraliteit 
Onder de aanname dat een persoon een centrale positie bekleedt, neemt deze persoon aan dat 
als er iets van belang plaatsvindt, deze het zou weten. En als deze er niets van weet, gebeurt 
het ook niet. (Westrum,1993). Het is precies deze misvatting die er voor gezorgd heeft dat 
kinderartsen kindermishandeling niet hebben gediagnosticeerd tot in het begin van de zestiger 
jaren. Hun redenering was: als ouders hun kinderen zouden mishandelen, dan zou ik het 
geweten hebben. Aangezien ik het niet weet, vindt het niet plaats. (Weick en Sutcliffe, 2011, 
p.171). Deze aanname kan ook door medewerkers gehanteerd worden. Medewerkers lichten 
hun leidinggevende niet in omdat ze denken dat de leidinggevende het wel gezien of gelezen 
heeft (‘ik heb het je toch geschreven?’).  
 
7. Kennis van horen zeggen 
"Als we als individuen iets als een onverwachte gebeurtenis willen begrijpen, doen we dit door 
actief onderzoek. Actief onderzoek vereist niet onmiddellijk dat we wat er gebeurd is kunnen 
benoemen. Daardoor starten we met kennis door direct contact. Maar als we beginnen met te 
benoemen wat we hebben gezien, nemen de begrippen het over van de impressies die we 
oppikten. Als de begrippen het overnemen, ontwikkelen we kennis door beschrijving in plaats 
van door direct contact." (Weick & Sutcliffe, 2011, p.61). Met als risico dat anderen aan wie we 
kennis willen overdragen niet precies hetzelfde verstaan onder de begrippen die we hanteren 
en nuances verloren gaan in stereotypen. Dit worden ook wel overdraagbaarheidsbeperkingen 
genoemd (Baron & Misovich, 1999), en zijn een tendens tot simplificatie. 
Een aandachtspunt hierbij is het gebruik van rijke/ warme media (zie bijvoorbeeld Daft & Lengel, 
1986). Weick en Sutcliffe (2011, p.155) geven als voorbeeld de bespreking van de zorgen van 
technici met de NASA, aan de vooravond van de lancering van de Challenger (die explodeerde 
bij de start), via de telefoon en niet in direct contact. Met alleen de aanwijzingen uit de 
stemmen, had de NASA geen visuele gegevens zoals de gezichtsuitdrukkingen, wat haar meer 
volledige informatie zou hebben gegeven hoe bezorgd de technici waren bij het vooruitzicht van 
de lancering. 
 
8. Waarom ik altijd gelijk heb; bevestiging zoeken is natuurlijk 
Daarnaast is er het effect dat we als mensen last hebben van confirmatiebias (Rassin, 2007). 
We zoeken doorgaans naar bevestiging van wat we al van mening zijn. Dit brengt als risico met 
zich mee dat we signalen die onze mening ontkrachten over het hoofd zien of zelfs negeren, 
wat de gerichtheid op verstoringen ondergraaft. In groepen kan dit aspect versterkt worden en 
tot tunnelvisie leiden. In organisaties met chronische bezorgdheid (gerichtheid op verstoringen) 
worden mensen aangemoedigd om anders te kijken en afwijkende meningen te ventileren. Dit 
betekent dat ook in de samenstelling van teams gekeken wordt naar verschillende 
achtergronden en deskundigheden. Maar dit bevorderen van variëteit heeft een prijs: het kan 
het aantal meningsverschillen en conflicten, als er actie moet worden ondernomen, vergroten 
(Weick & Sutcliffe, 2011, p.165). 
 
9. Overkwalificatie is zo slecht nog niet 
In het kader van efficiency wordt overtollig vet weggesneden uit de organisatie, worden geen 
overgekwalificeerde of anders gekwalificeerde medewerkers aangenomen. Dit kan de 
veerkracht van de organisatie aantasten als flexibiliteit en improvisatievermogen vereist worden. 
Talib, Goldstein en Spitznagel (2009, p. 81) schrijven erover: 

“We are taught that efficiency and maximizing shareholder value don’t tolerate 
redundancy. Most executives don’t realize that optimization makes companies 
vulnerable to changes in the environment. Biological systems cope with change; Mother 
Nature is the best risk manager of all. That’s partly because she loves redundancy. 
Evolution has given us spare parts – we have two lungs and two kidneys, for instance – 
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Weick en Sutcliffe (2011) verwijzen naar Reason (1997, p.25) die stelt dat menselijke fouten 
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niet dat HRO’s fout-vrij zijn, maar dat ze niet machteloos zijn als iets niet verloopt als verwacht. 
Het gaat dan om het omgaan met de menselijke feilbaarheid door het mobiliseren van de 
menselijke veerkracht. 
 
5. Geen nieuws is slecht nieuws 
De uitdrukking “geen nieuws is goed nieuws”, is ook binnen organisaties geliefd. In het kader 
van decentralisatie wordt de bevoegdheid aan medewerkers gegeven, maar daarna is het 
‘handen er vanaf’. Medewerkers hebben dan de neiging om ‘de baas’ niet in verleiding te 
brengen, zich ermee te bemoeien, door deze niet op de hoogte te brengen van negatieve 
ontwikkelingen.  

                                                           
17 Reason (1997, p.134) spreekt van General Failure Types. 

Figuur 2.4 De Blame cycle van Reason 

 

Binnen HRO is een cultuur van ‘alle nieuws is goed nieuws’, omdat het betekent dat het 
systeem reageert. “Het goede systeem “praat” voortdurend. Wanneer het stil valt is dat 
onverwacht, dat betekent problemen, dat is slecht nieuws.” (Weick en Sutcliffe, 2011, p.164) 
 
6. Waan van de centraliteit 
Onder de aanname dat een persoon een centrale positie bekleedt, neemt deze persoon aan dat 
als er iets van belang plaatsvindt, deze het zou weten. En als deze er niets van weet, gebeurt 
het ook niet. (Westrum,1993). Het is precies deze misvatting die er voor gezorgd heeft dat 
kinderartsen kindermishandeling niet hebben gediagnosticeerd tot in het begin van de zestiger 
jaren. Hun redenering was: als ouders hun kinderen zouden mishandelen, dan zou ik het 
geweten hebben. Aangezien ik het niet weet, vindt het niet plaats. (Weick en Sutcliffe, 2011, 
p.171). Deze aanname kan ook door medewerkers gehanteerd worden. Medewerkers lichten 
hun leidinggevende niet in omdat ze denken dat de leidinggevende het wel gezien of gelezen 
heeft (‘ik heb het je toch geschreven?’).  
 
7. Kennis van horen zeggen 
"Als we als individuen iets als een onverwachte gebeurtenis willen begrijpen, doen we dit door 
actief onderzoek. Actief onderzoek vereist niet onmiddellijk dat we wat er gebeurd is kunnen 
benoemen. Daardoor starten we met kennis door direct contact. Maar als we beginnen met te 
benoemen wat we hebben gezien, nemen de begrippen het over van de impressies die we 
oppikten. Als de begrippen het overnemen, ontwikkelen we kennis door beschrijving in plaats 
van door direct contact." (Weick & Sutcliffe, 2011, p.61). Met als risico dat anderen aan wie we 
kennis willen overdragen niet precies hetzelfde verstaan onder de begrippen die we hanteren 
en nuances verloren gaan in stereotypen. Dit worden ook wel overdraagbaarheidsbeperkingen 
genoemd (Baron & Misovich, 1999), en zijn een tendens tot simplificatie. 
Een aandachtspunt hierbij is het gebruik van rijke/ warme media (zie bijvoorbeeld Daft & Lengel, 
1986). Weick en Sutcliffe (2011, p.155) geven als voorbeeld de bespreking van de zorgen van 
technici met de NASA, aan de vooravond van de lancering van de Challenger (die explodeerde 
bij de start), via de telefoon en niet in direct contact. Met alleen de aanwijzingen uit de 
stemmen, had de NASA geen visuele gegevens zoals de gezichtsuitdrukkingen, wat haar meer 
volledige informatie zou hebben gegeven hoe bezorgd de technici waren bij het vooruitzicht van 
de lancering. 
 
8. Waarom ik altijd gelijk heb; bevestiging zoeken is natuurlijk 
Daarnaast is er het effect dat we als mensen last hebben van confirmatiebias (Rassin, 2007). 
We zoeken doorgaans naar bevestiging van wat we al van mening zijn. Dit brengt als risico met 
zich mee dat we signalen die onze mening ontkrachten over het hoofd zien of zelfs negeren, 
wat de gerichtheid op verstoringen ondergraaft. In groepen kan dit aspect versterkt worden en 
tot tunnelvisie leiden. In organisaties met chronische bezorgdheid (gerichtheid op verstoringen) 
worden mensen aangemoedigd om anders te kijken en afwijkende meningen te ventileren. Dit 
betekent dat ook in de samenstelling van teams gekeken wordt naar verschillende 
achtergronden en deskundigheden. Maar dit bevorderen van variëteit heeft een prijs: het kan 
het aantal meningsverschillen en conflicten, als er actie moet worden ondernomen, vergroten 
(Weick & Sutcliffe, 2011, p.165). 
 
9. Overkwalificatie is zo slecht nog niet 
In het kader van efficiency wordt overtollig vet weggesneden uit de organisatie, worden geen 
overgekwalificeerde of anders gekwalificeerde medewerkers aangenomen. Dit kan de 
veerkracht van de organisatie aantasten als flexibiliteit en improvisatievermogen vereist worden. 
Talib, Goldstein en Spitznagel (2009, p. 81) schrijven erover: 

“We are taught that efficiency and maximizing shareholder value don’t tolerate 
redundancy. Most executives don’t realize that optimization makes companies 
vulnerable to changes in the environment. Biological systems cope with change; Mother 
Nature is the best risk manager of all. That’s partly because she loves redundancy. 
Evolution has given us spare parts – we have two lungs and two kidneys, for instance – 
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that allow us to survive. In companies, redundancy consists of apparent inefficiency: idle 
capacities, unused parts, and money that isn’t put to work.” 

Een organisatie zonder vet kan schitteren op de korte termijn, maar ook struikelen over de 
eerste de beste onverwachte hindernis. Zo kan het verwijderen van ‘overbodige’ posities uit de 
organisatie, ook het opofferen van ervaring en expertise betekenen. Dat verlies kan het 
repertoire aan reacties van de organisatie beperken (naar Weick en Sutcliffe, 2011, p.170). 
 
10. Beroepstrots en overmoed 
In een organisatie met professionals kan een cultuur zijn dat er veel kennis wordt uitgewisseld 
en elkaars deskundigheid wordt gebruikt. Helaas is het ook mogelijk dat professionals hun 
eigen autonomie benadrukken en het juist moeilijk vinden elkaar te gebruiken of aan te spreken 
(Roberts, 2009). Statusverschillen, zowel in positie als in het karakter van de kennis waarop 
iemand zich beroept (expliciete wetenschappelijke of impliciete praktijkkennis), kunnen het 
gebruik van elkaars kennis bemoeilijken. Weick en Sutcliffe (2011, p.64) wijzen hier op het 
gevaar in kerncentrales waar het risico bestaat dat er een “ingenieurscultuur” ontstaat die meer 
waarde toekent aan kennis die kwantitatief, meetbaar, hard, objectief of formeel is dan aan de 
ervaringskennis en de kennis van de weerbarstige realiteit van de uitvoering van de operators.  
 
11. Tegelijkertijd centralisatie en decentralisatie; eenheid en verscheidenheid naast elkaar 
In HRO’s, worden decentralisatie en centralisatie in een kritiek evenwicht gehouden, vaak door 
sterke sociale koppeling rond een handvol culturele kernwaarden en losse koppeling van de 
middelen die nodig zijn om deze waarden te realiseren. Overmatige centralisatie kan lokale 
beheersing en variatie verzwakken, terwijl overmatige decentralisatie het begrip van 
overstijgende bedreigingen en de capaciteit om (re)acties af te stemmen verzwakken (Weick en 
Sutcliffe, 2011, p.150).  
 
Het thema eenheid en verscheidenheid wordt door Weick en Sutcliffe (2011) in hoofdstuk 6 
dieper uitgewerkt. Collectieve opmerkzaamheid vereist een cultuur waarin integratie, 
differentiatie en fragmentatie (Weick & Sutcliffe, 2011, hoofdstuk 6) tegelijkertijd en naast elkaar 
mogen bestaan. Integratie omdat het belangrijk is te weten wat ons bindt aan de organisatie en 
groep waarvan we deel uitmaken. Differentiatie omdat individuen een eigen rol en 
deskundigheid/ vakmanschap hebben, die afwijkt van anderen en verschillende dingen/ 
aspecten belangrijk gevonden worden. En fragmentatie omdat zelfs in een zelfde rol een 
individu nog andere zaken kan zien dan een ander individu in dezelfde rol.  

Dit stelt eisen aan de wijze van omgang met elkaar, door Weick (2009), Sutcliffe (2012) 
en Weick & Sutcliffe (2015) benoemt als respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid. 
 
Respectvolle interactie 
Respectvolle interactie is gebaseerd op het kunnen vertrouwen van de informatie van anderen 
en het vermogen zelf een betrouwbare waarnemer te zijn. Hier spelen op individueel niveau 
spanningen mee over de plaats in de groep; conformisme versus eigenheid, ‘wie ben ik om het 
anders te zien?’ en ‘hoe kan ik constructief gebruik maken van verschillen in inzicht’.  
 
Behoedzame verbondenheid 
Behoedzame verbondenheid verwijst ernaar dat je je werk als een bijdrage aan het grotere 
geheel kan zien. Daarvoor is het nodig om in beeld te hebben hoe de bijdragen van jezelf en 
anderen leiden naar het doel van het ‘systeem’. Onbehoedzaam zijn is simpelweg je werk doen 
zonder stil te staan bij wat er om je heen gebeurt. 

2.5.4. Samenvatting en reflectie 
Op basis van (in eerste instantie) een review van bestaande literatuur (Weick, Sutcliffe & 
Obstfeld, 1999) en daarna o.a. getoetst binnen de Wildland Fire Service van de VS en de 
gezondheidszorg (Weick & Sutcliffe 2011) formuleren Weick en Sutcliffe het concept High 
Reliability Organizing: de stabiele mentale processen die horen bij organisaties die naar hoge 
betrouwbaarheid streven. Hiermee komen ze los van het concept HRO’s, die ze overigens 

 

liever reliability seeking organizations noemen. HRO’s zijn niet 'fout-vrij' maar fouten verlammen 
hen niet. Hun kracht zit juist in het beter (en eerder) doorgronden van verstoringen en het met 
meer vertrouwen aanpakken ervan (Weick & Sutcliffe, 2011, p.20). HRO staat voor een 
collectieve opmerkzaamheid, die ervoor zorgt dat fouten snel ontdekt worden en aangepakt 
voordat ze tot een crisis escaleren. Daartoe onderscheiden Weick en Sutcliffe (2011) vijf 
principes; 

 gerichtheid op verstoringen, zodat verstoringen snel worden opgepikt, 
 terughoudendheid tot simplificeren, zodat oversimplificatie en daarmee wegredeneren 

van verstoring wordt voorkomen, 
 gevoeligheid voor de uitvoering, zodat wat er in het hier en nu aan de hand is centraal 

staat en niet wat we hadden gedacht of hoe het zou moeten zijn, 
 toewijding aan veerkracht, zodat mensen niet machteloos zijn als ‘omstandigheden zich 

niet aan de regels houden’, 
 respecteren deskundigheid, zodat als er besluiten worden genomen om een crisis te 

bezweren dit gedaan wordt door de mensen met de meest relevante kennis en ervaring. 
Deze vijf principes zijn niet van nature aanwezig in organisaties omdat ze vaak om ‘onnatuurlijk’ 
gedrag vragen, zoals ontkrachting/ ongemak zoeken in plaats van bevestiging. Rond HRO 
kunnen de volgende spanningen gezien worden: 

• Collectieve opmerkzaamheid is alleen te creëren door ‘onnatuurlijk’ handelen 
 meer aandacht besteden aan falen dan aan successen 
 afzien van recepten en vuistregels, voorkeur geven aan het wiel opnieuw uit te vinden  
 uitvoering verkiezen boven strategie en visie 
 beter zijn in reageren dan in anticiperen 
 erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf 

• Routines mogen niet leiden tot gedachteloosheid  
• Plannen geven structuur maar ook blinde vlekken  
• Fouten zijn meestal systeemfouten en niet persoonsfouten (blameer cyclus) 
• Zie menselijke feilbaarheid onder ogen 
• Geen nieuws is slecht nieuws i.p.v. geen nieuws is goed nieuws 
• Waan van de centraliteit (zowel top down als bottom up) 
• Overdraagbaarheidsbeperkingen, kennis van horen zeggen 
• Bevestiging zoeken is natuurlijk, variëteit zorgt voor ongemak.  
• Efficiency en redundantie (overkwalificatie is zo slecht nog niet)  
• Beroepstrots en overmoed 
• Cultuur van eenheid en verscheidenheid 
• Menselijke feilbaarheid en menselijke veerkracht beiden belangrijk 

HRO is vanaf 1999 ontwikkeld in de kring rond Weick met vooral een sociaal psychologische 
insteek. Iets later in de tijd ontwikkelde zich parallel aan HRO een groep veiligheidskundigen 
(vooral vanuit de cognitieve psychologie) die zich met vergelijkbare problemen bezig hield. 
Deze groep verbond zich rond het thema Resilience Engineering, het onderwerp van de 
volgende paragraaf. 

2.6. Resilience Engineering 

2.6.1. Inleiding 
Resilience Engineering ontstaat als onderzoeksonderwerp rond het begin van deze eeuw. Een 
vroege referentie waarin het begrip gehanteerd wordt, is een conferentie onder de titel 
Resilience Engineering in oktober 2004 in Zweden. Organisatoren zijn Hollnagel, Woods en 
Leveson die ook de redacteuren zijn van Resilience Engineering, Concepts and Precept 
(Hollnagel, Woods & Leveson, 2006) dat verschenen is naar aanleiding van deze conferentie18. 
De deelnemers (veelal veiligheidsdeskundigen) aan deze conferentie kwamen met name uit de 
lucht- en ruimtevaart, railtransport en gezondheidszorg. Hun insteek was veelal onderzoek naar 
Human Factors.  
                                                           
18 Inmiddels kent Resilience Engineering zijn eigen netwerk onder http://www.resilience-engineering.org/ 
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that allow us to survive. In companies, redundancy consists of apparent inefficiency: idle 
capacities, unused parts, and money that isn’t put to work.” 

Een organisatie zonder vet kan schitteren op de korte termijn, maar ook struikelen over de 
eerste de beste onverwachte hindernis. Zo kan het verwijderen van ‘overbodige’ posities uit de 
organisatie, ook het opofferen van ervaring en expertise betekenen. Dat verlies kan het 
repertoire aan reacties van de organisatie beperken (naar Weick en Sutcliffe, 2011, p.170). 
 
10. Beroepstrots en overmoed 
In een organisatie met professionals kan een cultuur zijn dat er veel kennis wordt uitgewisseld 
en elkaars deskundigheid wordt gebruikt. Helaas is het ook mogelijk dat professionals hun 
eigen autonomie benadrukken en het juist moeilijk vinden elkaar te gebruiken of aan te spreken 
(Roberts, 2009). Statusverschillen, zowel in positie als in het karakter van de kennis waarop 
iemand zich beroept (expliciete wetenschappelijke of impliciete praktijkkennis), kunnen het 
gebruik van elkaars kennis bemoeilijken. Weick en Sutcliffe (2011, p.64) wijzen hier op het 
gevaar in kerncentrales waar het risico bestaat dat er een “ingenieurscultuur” ontstaat die meer 
waarde toekent aan kennis die kwantitatief, meetbaar, hard, objectief of formeel is dan aan de 
ervaringskennis en de kennis van de weerbarstige realiteit van de uitvoering van de operators.  
 
11. Tegelijkertijd centralisatie en decentralisatie; eenheid en verscheidenheid naast elkaar 
In HRO’s, worden decentralisatie en centralisatie in een kritiek evenwicht gehouden, vaak door 
sterke sociale koppeling rond een handvol culturele kernwaarden en losse koppeling van de 
middelen die nodig zijn om deze waarden te realiseren. Overmatige centralisatie kan lokale 
beheersing en variatie verzwakken, terwijl overmatige decentralisatie het begrip van 
overstijgende bedreigingen en de capaciteit om (re)acties af te stemmen verzwakken (Weick en 
Sutcliffe, 2011, p.150).  
 
Het thema eenheid en verscheidenheid wordt door Weick en Sutcliffe (2011) in hoofdstuk 6 
dieper uitgewerkt. Collectieve opmerkzaamheid vereist een cultuur waarin integratie, 
differentiatie en fragmentatie (Weick & Sutcliffe, 2011, hoofdstuk 6) tegelijkertijd en naast elkaar 
mogen bestaan. Integratie omdat het belangrijk is te weten wat ons bindt aan de organisatie en 
groep waarvan we deel uitmaken. Differentiatie omdat individuen een eigen rol en 
deskundigheid/ vakmanschap hebben, die afwijkt van anderen en verschillende dingen/ 
aspecten belangrijk gevonden worden. En fragmentatie omdat zelfs in een zelfde rol een 
individu nog andere zaken kan zien dan een ander individu in dezelfde rol.  

Dit stelt eisen aan de wijze van omgang met elkaar, door Weick (2009), Sutcliffe (2012) 
en Weick & Sutcliffe (2015) benoemt als respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid. 
 
Respectvolle interactie 
Respectvolle interactie is gebaseerd op het kunnen vertrouwen van de informatie van anderen 
en het vermogen zelf een betrouwbare waarnemer te zijn. Hier spelen op individueel niveau 
spanningen mee over de plaats in de groep; conformisme versus eigenheid, ‘wie ben ik om het 
anders te zien?’ en ‘hoe kan ik constructief gebruik maken van verschillen in inzicht’.  
 
Behoedzame verbondenheid 
Behoedzame verbondenheid verwijst ernaar dat je je werk als een bijdrage aan het grotere 
geheel kan zien. Daarvoor is het nodig om in beeld te hebben hoe de bijdragen van jezelf en 
anderen leiden naar het doel van het ‘systeem’. Onbehoedzaam zijn is simpelweg je werk doen 
zonder stil te staan bij wat er om je heen gebeurt. 

2.5.4. Samenvatting en reflectie 
Op basis van (in eerste instantie) een review van bestaande literatuur (Weick, Sutcliffe & 
Obstfeld, 1999) en daarna o.a. getoetst binnen de Wildland Fire Service van de VS en de 
gezondheidszorg (Weick & Sutcliffe 2011) formuleren Weick en Sutcliffe het concept High 
Reliability Organizing: de stabiele mentale processen die horen bij organisaties die naar hoge 
betrouwbaarheid streven. Hiermee komen ze los van het concept HRO’s, die ze overigens 

 

liever reliability seeking organizations noemen. HRO’s zijn niet 'fout-vrij' maar fouten verlammen 
hen niet. Hun kracht zit juist in het beter (en eerder) doorgronden van verstoringen en het met 
meer vertrouwen aanpakken ervan (Weick & Sutcliffe, 2011, p.20). HRO staat voor een 
collectieve opmerkzaamheid, die ervoor zorgt dat fouten snel ontdekt worden en aangepakt 
voordat ze tot een crisis escaleren. Daartoe onderscheiden Weick en Sutcliffe (2011) vijf 
principes; 

 gerichtheid op verstoringen, zodat verstoringen snel worden opgepikt, 
 terughoudendheid tot simplificeren, zodat oversimplificatie en daarmee wegredeneren 

van verstoring wordt voorkomen, 
 gevoeligheid voor de uitvoering, zodat wat er in het hier en nu aan de hand is centraal 

staat en niet wat we hadden gedacht of hoe het zou moeten zijn, 
 toewijding aan veerkracht, zodat mensen niet machteloos zijn als ‘omstandigheden zich 

niet aan de regels houden’, 
 respecteren deskundigheid, zodat als er besluiten worden genomen om een crisis te 

bezweren dit gedaan wordt door de mensen met de meest relevante kennis en ervaring. 
Deze vijf principes zijn niet van nature aanwezig in organisaties omdat ze vaak om ‘onnatuurlijk’ 
gedrag vragen, zoals ontkrachting/ ongemak zoeken in plaats van bevestiging. Rond HRO 
kunnen de volgende spanningen gezien worden: 

• Collectieve opmerkzaamheid is alleen te creëren door ‘onnatuurlijk’ handelen 
 meer aandacht besteden aan falen dan aan successen 
 afzien van recepten en vuistregels, voorkeur geven aan het wiel opnieuw uit te vinden  
 uitvoering verkiezen boven strategie en visie 
 beter zijn in reageren dan in anticiperen 
 erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf 

• Routines mogen niet leiden tot gedachteloosheid  
• Plannen geven structuur maar ook blinde vlekken  
• Fouten zijn meestal systeemfouten en niet persoonsfouten (blameer cyclus) 
• Zie menselijke feilbaarheid onder ogen 
• Geen nieuws is slecht nieuws i.p.v. geen nieuws is goed nieuws 
• Waan van de centraliteit (zowel top down als bottom up) 
• Overdraagbaarheidsbeperkingen, kennis van horen zeggen 
• Bevestiging zoeken is natuurlijk, variëteit zorgt voor ongemak.  
• Efficiency en redundantie (overkwalificatie is zo slecht nog niet)  
• Beroepstrots en overmoed 
• Cultuur van eenheid en verscheidenheid 
• Menselijke feilbaarheid en menselijke veerkracht beiden belangrijk 

HRO is vanaf 1999 ontwikkeld in de kring rond Weick met vooral een sociaal psychologische 
insteek. Iets later in de tijd ontwikkelde zich parallel aan HRO een groep veiligheidskundigen 
(vooral vanuit de cognitieve psychologie) die zich met vergelijkbare problemen bezig hield. 
Deze groep verbond zich rond het thema Resilience Engineering, het onderwerp van de 
volgende paragraaf. 

2.6. Resilience Engineering 

2.6.1. Inleiding 
Resilience Engineering ontstaat als onderzoeksonderwerp rond het begin van deze eeuw. Een 
vroege referentie waarin het begrip gehanteerd wordt, is een conferentie onder de titel 
Resilience Engineering in oktober 2004 in Zweden. Organisatoren zijn Hollnagel, Woods en 
Leveson die ook de redacteuren zijn van Resilience Engineering, Concepts and Precept 
(Hollnagel, Woods & Leveson, 2006) dat verschenen is naar aanleiding van deze conferentie18. 
De deelnemers (veelal veiligheidsdeskundigen) aan deze conferentie kwamen met name uit de 
lucht- en ruimtevaart, railtransport en gezondheidszorg. Hun insteek was veelal onderzoek naar 
Human Factors.  
                                                           
18 Inmiddels kent Resilience Engineering zijn eigen netwerk onder http://www.resilience-engineering.org/ 
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2.6.2. Concepten 
Voor een beschrijving van Resilience Engineering is een definitie van het concept noodzakelijk. 
De groep hanteert de volgende definities: 

“Resilience is the intrinsic ability of a system to adjust its functioning, prior to or following 
changes and disturbances, so that it can sustain operations even after a major mishap or 
in the presence of continuous stress.  
 
A resilient system, where a system can be anything from an individual to a global socio-
technical organisation, must have the following three abilities:  
 The ability to respond, quickly and efficiently, to regular disturbances and threats.  
 The ability continuously to monitor for irregular disturbances and threats, and to 

revise the basis for the monitoring when needed.  
 The ability to anticipate future changes in the environment that may affect the 

system’s ability to function, and the willingness to prepare against these changes 
even if the outcome is uncertain. 

Resilience engineering provides the methods by which a system’s resilience can be 
gauged or measured, and the means by which a system’s resilience can be improved”19. 

 
Centrale thematiek binnen Resilience Engineering 
De centrale vraag binnen Resilience Engineering (RE) is de omgang met de human factor.  
Dekker (2002, p.372) stelt dat in het gebied human factor twee verschillende visies bestaan op 
menselijke fouten en de menselijke bijdrage aan ongevallen. De eerste visie die Dekker ‘de 
oude visie’ noemt, ziet menselijke fouten als de oorzaak van falen. In de oude visie op 
menselijke fouten; 
- zijn menselijke fouten de oorzaak van de meeste ongevallen, 
- zijn de ontworpen systemen waarbinnen mensen werken in hun basis veilig, 
- komt belangrijkste bedreiging van de veiligheid voort uit de inherente onbetrouwbaarheid 

van mensen, 
- kan voortgang in veiligheid worden geboekt door deze systemen te beschermen tegen 

onbetrouwbare mensen door selectie, procedures, automatisering, training en discipline. 
 
De tweede visie die Dekker ‘de nieuwe visie’ noemt, ziet menselijke fouten niet als een 
oorzaak, maar als een symptoom van falen. In de nieuwe visie op menselijke fouten; 
- Is een menselijke fout een symptoom van een dieperliggend probleem binnen het systeem, 
- Is veiligheid niet inherent aan systemen, systemen zelf bevatten tegenstrijdigheden tussen 

meerdere doelen, die mensen tegelijkertijd moeten nastreven,  
- moeten mensen veiligheid creëren, 
- Zijn menselijke fouten systemisch verbonden aan eigenschappen van mensen, 

hulpmiddelen, taken en werkomgeving, 
- Komt vooruitgang op het gebied van veiligheid door het begrip en het beïnvloeden van deze 

verbindingen. 
 
Vanuit het dominante veiligheidsparadigma (de oude visie) is lang gezocht naar het beperken 
van menselijke variatie in anderszins veilige systemen. De aanname hierachter is dat veiligheid, 
mits ingesteld, kan worden behouden door menselijk handelen te dwingen zich binnen 
voorgeschreven grenzen te bewegen (Dekker, 2007a, p.182).  
 
Hollnagel (2010) geeft aan dat de visie op opereren achter RE (theorie Z) is dat in een 
complexe niet volledig te specificeren werkelijkheid, de variatiemogelijkheden, die de mensen in 
het functioneren van een systeem brengen, juist wenselijk zijn. De mens is daarmee de 
succesfactor voor betrouwbaar opereren.  
 

                                                           
19 Ontleend aan http://www.resilience-engineering.org/faq.htm d.d. 4-9-2009 

 

Tabel 2.4.  
Aannames achter visie op foutloos opereren van organisaties (bewerkt uit Hollnagel, 2010) 

Theorie W Theorie Z 
Systemen zijn goed ontworpen en tip top 

onderhouden 
Mensen leren ontwerptekorten en 

tegenstrijdigheden op te vangen 
Procedures zijn compleet en correct Mensen passen hun werk aan, aan de vragen 

die eraan worden gesteld 
Mensen handelen zoals verwacht en hen 

geleerd is 
Mensen interpreteren en passen procedures 

toe toegesneden op de situatie 

Ontwerpers voorzien en anticiperen op alle 
omstandigheden 

Mensen ontdekken en corrigeren als zaken fout 
lopen 

Mensen zijn faalfactor Mensen zijn succesfactor 

 
Dit contrasteert met de visie (theorie W) dat de mens de belangrijkste faalfactor in organisatie 
is. In de praktijk zijn er managers die er van overtuigd zijn dat het mogelijk is systemen goed te 
ontwerpen en te onderhouden, procedures compleet en correct te laten zijn, omdat ontwerpers 
op alle omstandigheden anticiperen. Onder deze omstandigheden dienen mensen zich te 
gedragen zoals het systeem van hen verwacht en hen geleerd is. Helaas zijn mensen 
onvoorspelbaar en daarmee een faalfactor. 
 
Voorwaarden voor de mens als succesfactor zijn; dat hij begrijpt wat de redenen zijn om te 
variëren, wat het doel van het systeem is en wat de consequenties van afwijkingen zijn. 
Dit betekent dat regels in organisaties een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde zijn 
voor het effectief functioneren van organisaties. Een organisatie waarin alleen gewerkt wordt 
volgens de letter van de regelgeving zal immers weinig effectief zijn (ambtenaren protesteren 
via stiptheidsacties).  
 
Als het creëren van veiligheid gaat over hoe mensen leren van en zich aanpassen aan 
meervoudige doelen, gevaren en compromissen sluiten, levert nader onderzoek op dat de 
meeste verhalen over fouten tonen dat falen meestal veroorzaakt wordt door falende 
aanpassingen in het omgaan met complexiteit. De volgende patronen komen in het omgaan 
met complexiteit en aanpassingen aan de orde: 
- Uitvoerenden en organisaties zijn continu bezig hun benadering van het werk vast- en bij te 

stellen in een poging om gevoelig te blijven voor de mogelijkheid van falen. Inspanning om 
veiligheid te creëren zijn met andere woorden, continu. Hierin niet succesvol zijn, is 
gerelateerd aan de grenzen van de huidige competenties en geeft in een lerende 
organisatie het ontdekken van deze grenzen aan. 

- Strategieën, die uitvoerenden en organisaties onderhouden om om te gaan met de 
potentiële wegen tot falen, zijn of sterk en veerkrachtig (d.w.z. goed afgestemd), of zwak en 
fout (d.w.z. slecht afgestemd), 

- Organisatie en de mensen daarbinnen kunnen ook overmoedig zijn in hoe goed hun 
strategieën afgestemd zijn. Effectieve organisaties blijven alert op tekens dat 
omstandigheden bestaan of zich ontwikkelen, waarin dit vertrouwen fout of misplaatst is. Dit 
kan beperkte interpretaties van risico’s en het verschralen van tegenmaatregelen 
voorkomen. 

Ook stellen Hollnagel en Woods (2006, p.347) dat veiligheid geen vaststaande 
systeemeigenschap is. Daarom vinden Hollnagel en Woods dat alleen de potentiële veerkracht 
kan worden gemeten, niet veerkracht zelf. Veiligheid wordt vaak uitgedrukt in termen van 
betrouwbaarheid, gemeten als de kans dat een bepaalde functie of component zal falen onder 
specifieke omstandigheden. Het is echter niet voldoende dat systemen betrouwbaar zijn en dat 
de kans op falen lager is dan een bepaalde waarde. Systemen dienen ook veerkrachtig te zijn 
en de mogelijkheid te hebben om te herstellen van irreguliere variaties, storingen en 
verslechtering van de verwachte werkomstandigheden. 
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2.6.2. Concepten 
Voor een beschrijving van Resilience Engineering is een definitie van het concept noodzakelijk. 
De groep hanteert de volgende definities: 

“Resilience is the intrinsic ability of a system to adjust its functioning, prior to or following 
changes and disturbances, so that it can sustain operations even after a major mishap or 
in the presence of continuous stress.  
 
A resilient system, where a system can be anything from an individual to a global socio-
technical organisation, must have the following three abilities:  
 The ability to respond, quickly and efficiently, to regular disturbances and threats.  
 The ability continuously to monitor for irregular disturbances and threats, and to 

revise the basis for the monitoring when needed.  
 The ability to anticipate future changes in the environment that may affect the 

system’s ability to function, and the willingness to prepare against these changes 
even if the outcome is uncertain. 

Resilience engineering provides the methods by which a system’s resilience can be 
gauged or measured, and the means by which a system’s resilience can be improved”19. 
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van mensen, 
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De tweede visie die Dekker ‘de nieuwe visie’ noemt, ziet menselijke fouten niet als een 
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verbindingen. 
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het functioneren van een systeem brengen, juist wenselijk zijn. De mens is daarmee de 
succesfactor voor betrouwbaar opereren.  
 

                                                           
19 Ontleend aan http://www.resilience-engineering.org/faq.htm d.d. 4-9-2009 
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“Resilience cannot be engineered simply by introducing more procedures, safeguards, 
and barriers. Resilience engineering instead requires a continuous monitoring of system 
performance, of how things are done. In this respect resilience is tantamount to coping 
with complexity, and to the ability to retain control” (Hollnagel & Woods, 2007, p. 347)  

 
Op basis van Hollnagel (1993) onderscheidt Woods (2005, p.296-301) vijf patronen achter 
ongevallen, zoals met de space shuttle Columbia, die de basis van RE vormen:  

1. Het afglijden van veiligheidsmaatregelen onder druk van productie-eisen. 
2. Een organisatie beschouwt successen in het verleden als geruststelling, als een reden 

om niet nader te hoeven zoeken naar onderliggende risico’s. 
3. Gefragmenteerde besluitvorming verhult het zicht op het grotere geheel. 
4. Aannames worden niet bijgesteld op basis van nieuwe bevindingen. 
5. Organisaties zijn niet in staat tot constructieve omgang tussen verschillende eenheden. 

In deze vijf patronen zitten impliciet al een aantal spanningen, in de volgende paragraaf wordt 
dieper ingegaan op spanningen die RE ziet. 

2.6.3. Spanningen  
Afdrijven naar falen, er wordt altijd gemarchandeerd  
Dekker (2006, p.82) ziet als grootste risico voor veilige sociotechnische systemen het afdrijven 
naar falen. Afdrijven naar falen is een metafoor voor het langzaam, stukje bij beetje bewegen 
van systemen in de richting van (en uiteindelijk over) de grenzen van veilig functioneren. Druk 
op het productiesysteem voedt deze bewegingen; onzekerheden in de technologie en 
incomplete kennis waar deze grenzen zich feitelijk bevinden, verhinderen dat mensen de 
beweging stoppen of zelfs maar zien.  
Woods (2006, p. 24) wijst in dit verband op de mechaniek van “sneller, beter, goedkoper” (N.B. 
niet alleen sneller en goedkoper). Met een verwijzing naar de Columbia accident investigation 
board20 (Woods, 2006, p.27) geeft hij aan dat er geen ‘silver bullet’-oplossing is die 
conflicterende doelen met elkaar in lijn brengt, maar dat er altijd sprake is van ‘trade-offs’ tussen 
korte en lange termijn doelen. Het gaat erom deze spanning expliciet te maken binnen een 
organisatie. Hollnagel (2007) benoemd deze spanning als de trade-off tussen efficiency en 
thoroughness/ grondigheid. 
 
Veerkracht bezitten en oplettend zijn gaan niet vanzelf 
Hale en Heijer (2006, p.159) geven aan dat, naast de druk van het productieproces, ook goede 
prestaties in het verleden door organisaties nogal eens leiden tot minder oplettendheid. Ook 
worden risico-inschattingen niet altijd bijgesteld aan gewijzigde omstandigheden. Er is 
toewijding nodig aan veiligheid en veerkracht. 
Westrum (2006, p.59-60) wijst er verder op dat ‘zwakke signalen’ beter opgepakt worden in 
organisaties met organisatieculturen met high alignment, awareness and empowerment, die het 
vermogen van de organisatie, om uiteenlopende informatie te onderkennen, bijeen te brengen 
en te integreren, vergroten. Deze capaciteit maakt het mogelijk ‘verborgen gebeurtenissen’ te 
onderkennen, maar maakt het ook mogelijk pro-actief te reageren op gevaren die nog niet 
gematerialiseerd zijn. 
 
Vasthouden en veranderen 
McDonald (2006, p.159) ziet tegenstellingen rond vasthouden en veranderen op gebieden als: 

a. De kwaliteit van het product of de dienst constant houden versus het aanpassen van het 
product of de dienst aan veranderende vragen en behoeften, 

b. Het stabiel houden van het systeem of de organisatie versus de capaciteit om te 
veranderen, 

c. Het gebruik van goed geteste technologie versus het ontwikkelen van innovatieve 
technische systemen. 

                                                           
20 Deze commissie onderzocht de ramp met de Columbia (de spaceshuttle die op 1 februari 2003 bij terugkeer in 
de dampkring verbrandde). 

 

Westrum (2006) voegt er aan toe dat in veel organisaties, onder druk van veranderingen, het 
deugdelijk leren c.q. herinneren van ervaringen in het geding komen. 

“A recent study of Veterans’ Administration physicians showed that they frequently forgot 
to use known effective methods for dealing with cardiac and pneumonia problems. The 
results were devastating; there have been thousands of unnecessary deaths. After many 
of the simple methods forgotten were reinstated, hospitals saw their relevant mortality 
rates drop by as much as 40% (Kotala, 2004).” (p.59) 

 
Werk zoals bedacht versus zoals daadwerkelijk uitgevoerd  
Dekker (2006, p.86) geeft als een van de indicatoren voor veerkracht het verschil tussen hoe 
het werk bedacht is door het management (of staf) en hoe het feitelijk wordt uitgevoerd. Een 
groot verschil indiceert dat het leiderschap in de organisatie slecht toegerust kan zijn voor de 
uitdagingen en risico’s in de uitvoering. Dat grote verschillen voorkomen, lijkt van buitenaf 
(managementperspectief) zeer onwenselijk, want het betekent het routinematig overtreden van 
procedures. Van binnenuit (medewerkersperspectief) wordt hetzelfde gedrag gezien als een 
teken van expertise, gevoed door professionele trots en lof van gelijken. Daarbij moet worden 
bedacht dat deze informele werksystemen op de eerste plaats ontstaan doordat procedures 
inadequaat zijn in het omgaan met lokale uitdagingen en verrassingen en omdat procedures (en 
management)conceptie van het werk botsen op de schaarste, druk en meervoudige doelen in 
het werkelijke werk (p.86-87). Dit brengt in het algemeen spanning rond regels.  
 
Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
In een beschouwing over regelgeving ziet Dekker (2003) dat er altijd een spanning is tussen 
centrale richtlijnen en lokale praktijk. Het is de stelling van Dekker dat in de praktijk regels te 
uitgebreid zijn. Vasthouden aan algemene procedures kan leiden tot ineffectieve, onproductieve 
of zelfs onveilige lokale acties. Echter het aanpassen aan lokale gebruiken kan er ook voor 
zorgen dat doelen van het systeem als geheel of andere beperkingen en kwetsbaarheden niet 
de aandacht krijgen die ze behoeven. Om mensen te helpen met deze fundamentele afweging 
is geen kwestie van keuze voor het een of het ander, maar het in beschouwing nemen van 
beide gezichtspunten. Centrale sturing als het ontmoedigen van de pogingen tot aanpassingen 
kan het aantal fouten verhogen in situaties waar aanpassing noodzakelijk was. Anderzijds kan 
ruimte laten in procedures, zonder mensen goed toe te rusten voor aanpassingen, het aantal 
fouten gemaakt bij aanpassingen verhogen. Als een organisatie vooruitgang wil boeken op het 
gebied van veiligheid door procedures, zal ze het verschil tussen procedures en praktijk goed 
moeten volgen en de aanleiding(en) tot het verschil moeten begrijpen. Centralisatie van 
functies, kennis en controlemechanismen kan dan spanning opleveren met de locale veerkracht 
en decentralisatie die daarvoor nodig is (McDonald, 2006, p.59). 
 
Individuele verantwoordelijkheid of systeemverantwoordelijkheid 
Dekker, Siegenthaler en Laursen (2007, p.2) geven aan dat in de oude visie op veiligheid, 
omgang met fouten, het vinden van de schuldige, het geven van reprimandes (of ernstiger), en 
het inzetten van strakkere procedures en meer technologie betekent. Vanuit de nieuwe visie is 
dit contraproductief en verhoogt het zelfs de kans op fouten (zie voorgaande paragraaf). Maar 
hoe dan wel? Het blijkt veel organisaties veel moeite te kosten. Dekker, Siegenthaler en 
Laursen (2007, p.2) zien zelfs zes fasen21 waar organisaties doorheen moeten voordat ze 
opereren conform de nieuwe visie. Op een andere plek heeft Dekker (2007b) zelfs gewezen op 
de verankering van het ‘oude’ denken in termen van het zoeken van schuldigen in de Joods-
Christelijke traditie. 

                                                           
21 1. Crisis of verlamming van de oude visie, 2. Het ontmantelen van oude visie interpretaties, 3. Het bevriezen van 
oude visie tegenmaatregelen, 4. Het begrip dat mensen veiligheid creëren door uitvoering, 5. Investeringen en 
tegenmaatregelen vanuit de nieuwe visie, 6. Leren hoe te leren van fouten. 
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uitgebreid zijn. Vasthouden aan algemene procedures kan leiden tot ineffectieve, onproductieve 
of zelfs onveilige lokale acties. Echter het aanpassen aan lokale gebruiken kan er ook voor 
zorgen dat doelen van het systeem als geheel of andere beperkingen en kwetsbaarheden niet 
de aandacht krijgen die ze behoeven. Om mensen te helpen met deze fundamentele afweging 
is geen kwestie van keuze voor het een of het ander, maar het in beschouwing nemen van 
beide gezichtspunten. Centrale sturing als het ontmoedigen van de pogingen tot aanpassingen 
kan het aantal fouten verhogen in situaties waar aanpassing noodzakelijk was. Anderzijds kan 
ruimte laten in procedures, zonder mensen goed toe te rusten voor aanpassingen, het aantal 
fouten gemaakt bij aanpassingen verhogen. Als een organisatie vooruitgang wil boeken op het 
gebied van veiligheid door procedures, zal ze het verschil tussen procedures en praktijk goed 
moeten volgen en de aanleiding(en) tot het verschil moeten begrijpen. Centralisatie van 
functies, kennis en controlemechanismen kan dan spanning opleveren met de locale veerkracht 
en decentralisatie die daarvoor nodig is (McDonald, 2006, p.59). 
 
Individuele verantwoordelijkheid of systeemverantwoordelijkheid 
Dekker, Siegenthaler en Laursen (2007, p.2) geven aan dat in de oude visie op veiligheid, 
omgang met fouten, het vinden van de schuldige, het geven van reprimandes (of ernstiger), en 
het inzetten van strakkere procedures en meer technologie betekent. Vanuit de nieuwe visie is 
dit contraproductief en verhoogt het zelfs de kans op fouten (zie voorgaande paragraaf). Maar 
hoe dan wel? Het blijkt veel organisaties veel moeite te kosten. Dekker, Siegenthaler en 
Laursen (2007, p.2) zien zelfs zes fasen21 waar organisaties doorheen moeten voordat ze 
opereren conform de nieuwe visie. Op een andere plek heeft Dekker (2007b) zelfs gewezen op 
de verankering van het ‘oude’ denken in termen van het zoeken van schuldigen in de Joods-
Christelijke traditie. 

                                                           
21 1. Crisis of verlamming van de oude visie, 2. Het ontmantelen van oude visie interpretaties, 3. Het bevriezen van 
oude visie tegenmaatregelen, 4. Het begrip dat mensen veiligheid creëren door uitvoering, 5. Investeringen en 
tegenmaatregelen vanuit de nieuwe visie, 6. Leren hoe te leren van fouten. 
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2.6.4. Samenvatting en reflectie 
RE gaat uit van de gedachte dat geen enkel systeem perfect is en dat daarom veerkracht nodig 
is om fouten binnen het functioneren te herstellen. Daarbij benadrukken de auteurs van RE dat 
er een andere wijze van kijken nodig is als het gaat om de menselijke factor. De essentie 
daarbij is dat veel ongevallen in organisaties voorkomen worden met menselijke flexibiliteit om 
in te spelen op onvoorziene omstandigheden. De overgang van de oude naar de nieuwe kijk op 
de menselijke factor (of van theorie W naar Z) is daarbij een centraal aandachtspunt van RE. 
Rond dit thema zien de auteurs van RE als belangrijkste spanningen in organisaties: 

• Afdrijven naar falen, er wordt altijd gemarchandeerd 
• Veerkracht hebben en oplettend zijn gaan niet vanzelf 
• Tegelijkertijd vasthouden en veranderen 
• Het verschil tussen werk zoals bedacht en zoals het daadwerkelijk wordt uitgevoerd 
• Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
• De omgang met fouten individuele verantwoordelijkheid of systeemverantwoordelijkheid. 

Een van de aantal thema’s die RE benoemt, is in andere bewoordingen eerder in dit hoofdstuk 
benoemd bij de behandeling van HRO’s en HRO. In de volgende paragraaf wordt aan de hand 
van discussies tussen auteurs uit de verschillende richtingen onderzocht welke overeenkomsten 
en verschillen er zijn tussen NAT, HRO’s, HRO en RE. 

2.7 Discussie NAT, HRO’s, HRO en RE 
De auteurs binnen de gebieden NAT, HRO’s, HRO en RE voorzien elkaar van kritisch 
commentaar. Hieronder zal eerst aan de orde komen de discussie die gevoerd is tussen NAT 
en HRT (HRO’s en HRO) in de jaren negentig van de vorige eeuw (zie bijvoorbeeld Sagan, 
1993; Perrow, 1999; La Porte, 1996; Rijpma, 1996 en 2003). Daarna wordt ingegaan op 
recentere discussies waarin commentaar van auteurs rond RE op HRT besproken worden. 

2.7.1. Discussie NAT versus HRT 
Door Sagan (1993) wordt de discussie tussen NAT en HRT geschetst. Zijn analyse (p.46) wordt 
in de volgende tabel 2.5. grof samengevat.  
Tabel 2.5.  
HRT versus NAT 
Onderwerp HRT  NAT  
Ongevallen  Worden voorkomen door goed ontwerp en 

management 
Zijn onvermijdelijk bij complexe en strak 

gekoppelde systemen 
Veiligheid  Is de eerste organisatorische prioriteit Is één van de doelen 
Redundantie  Vergroot veiligheid; dubbeling en overlap 

maken een betrouwbaar systeem van 
onbetrouwbare delen 

Vergroot complexiteit en risico’s nemen en 
bevordert daarmee onveiligheid. 

Decentralisatie  Is nodig om op uitvoeringsniveau in te 
kunnen spelen op verrassingen 

Is nodig vanwege complexiteit, maar is 
ongewenst vanwege strakke koppelingen  

Cultuur  Bevordert uniforme en toegesneden 
reacties in de uitvoering 

Discipline, socialisatie en isolatie verhoudt zich 
niet tot democratische waarden 

Training en 
simulaties  

Continue aandacht hiervoor creëert en 
borgt een HRO 

Niet mogelijk voor niet voorstelbare, zeer 
gevaarlijke operaties  

Leercultuur  Bestaat uit leren van incidenten aangevuld 
met simulatie en anticipatie  

Is in meeste organisaties slecht: ontkennen 
van verantwoordelijkheid, herschrijven van 
de geschiedenis  

 
Door Sagan (p.13) worden HRT en NAT als de optimistische visie versus de pessimistische 
visie neergezet. Roberts (2009) geeft aan dat er veel overlap is tussen beide theorieën (zoals in 
2.3. aangegeven, was Perrow adviseur van het eerste project rond HRT). Rijpma (2003) stelt 
dat het niet productief is deze discussie verder te voeren. Eerst was de vraag of rampen konden 
worden voorkomen, daarna wat de werkelijke oorzaak van rampen waren (Rijpma, 2003, p.42). 
Als stuk voor stuk naar de stellingen van Sagan wordt gekeken in het licht van HRO (o.a. 
Weick,1998 en 1994; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999; Weick & Sutcliffe, 2011), ontstaat het 
volgende beeld, waarin deze spanning niet langer hinderlijk is. 
 
  

 

Ongevallen voorkomen 
Als een organisatie geen opmerkzame cultuur heeft (het management is daar primair 
verantwoordelijk voor) is de kans op ongevallen aanzienlijk. In het ontwerp en de plannen van 
een organisatie kan immers nooit rekening worden gehouden met alle mogelijke bronnen van 
ongevallen of verstoringen. Juist bij hoge complexiteit en strakke koppeling is de noodzaak voor 
een opmerkzame cultuur groter. Weick en Sutcliffe (2011, p.98) hebben een audit (waar 
opmerkzaamheid het meest vereist is) waarin dit aan de orde komt, daarbij expliciet verwijzend 
naar Perrow (zie ook 3.4.2.). 
 
Veiligheid 
Veiligheid is wellicht de eerste organisatorische prioriteit, er zijn echter ‘natuurlijke’ 
mechanismen waardoor waakzaamheid verslapt. Dit vereist dat er continu tegendruk wordt 
gegeven aan fenomenen als tunnelvisie en confirmation bias. Ook doelstellingen (en de 
verwachtingen die daarbij horen) die voortkomen uit plannen leiden mensen af van veiligheid. 
Ook speelt volgens Weick en Sutcliffe verwijzend naar Reason: 

“Aannemen dat elke dag een slechte dag zal zijn en daarnaar handelen, is niet eenvoudig, 
met name als dat waarover je onrustig bent nog niet of lang geleden heeft plaatsgevonden, 
en wellicht slechts bij een andere organisatie” (Reason, 1997, p.36) 
 

Redundantie 
Redundantie kan in samenhang met complexiteit onoverzichtelijkheid geven, wat een 
risicofactor is. Redundantie verhoogt daarmee de noodzaak tot collectieve opmerkzaamheid.  
Om flexibel te kunnen inspelen op een gedeeltelijk onvoorspelbare toekomst, is het nodig dat er 
meerdere manieren zijn om een product of dienst te leveren. In deze zin zijn er ook reserves bij 
lean and mean (Weick & Sutcliffe, 2011, p.170). In de HRO literatuur is ook nadruk op ruimte 
voor conceptual slack (Schulman, 1993, p.353-354). In het definiëren van veerkracht is het 
mentale ‘boven de stof staan’ of het begrip bricolage (bestaande middelen op een nieuwe 
manier kunnen gebruiken, zie Weick, 2001, p.62) essentieel. Deze redundantie komt juist los 
van de technological fixes waar Perrow voor waarschuwt. 
 
Decentralisatie 
Een complexe buitenwereld of technologie, met grote onderlinge afhankelijkheden, geeft bij 
management de neiging om zaken strak te regelen. Strak regelen betekent echter dat flexibiliteit 
verdwijnt, daarmee lijkt deze spanning onoplosbaar. Zowel Perrow (1977, p.3) als Weick (1987, 
p.124) hebben het adagium ‘to decentralize you have to centralize first’, waarmee wordt 
aangegeven dat deze spanning niet middels structuuringrepen, maar slechts via beïnvloeding 
van de cultuur kan worden weggenomen. 
 
Cultuur 
Een opmerkzame cultuur, waarin sterke gedeelde waarden zijn, maar tegelijkertijd ruimte is 
voor het verschillende zicht dat de organisatieleden op de werkelijkheid hebben, zorgt voor een 
rechtvaardige, geïnformeerde, flexibele en lerende organisatie. Hierin worden medewerkers 
gedreven door gedeelde waarden waardoor ze in vergelijkbare situaties vergelijkbare reacties 
vertonen. Weick en Sutcliffe (2007, p.113) stellen dat terwijl HRO’s een inspanning plegen om 
een geïntegreerde cultuur te ontwikkelen, gericht op veilige uitvoering, ze zwaar leunen op de 
onderscheiden subculturen van operators, technici en lijnfunctionarissen om een breder scala 
van zwakke signalen op te kunnen vangen. Hiermee wordt voorkomen dat binnen een HRO een 
eenvormige cultuur ontstaat, precies waarvoor NAT waarschuwt (zie ook Nævestad, 2008). 
 
Training en simulaties 
Een opmerkzame cultuur moet worden ‘gedaan’, training en simulaties kunnen mensen daarbij 
slechts helpen in het oefenen van opmerkzaam gedrag. Training en simulatie zijn echter 
onvoldoende om geheel voorbereid te zijn op onverwachte zaken. Zoals Rochlin (1993, p.24) in 
zijn karakteristieken heeft aangegeven kennen HRO’s een speciale wijze van gehoorzaamheid. 
En gaan ze er vanuit dat zelfs met een complete formele beschrijving en analyse, de taak om 
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2.6.4. Samenvatting en reflectie 
RE gaat uit van de gedachte dat geen enkel systeem perfect is en dat daarom veerkracht nodig 
is om fouten binnen het functioneren te herstellen. Daarbij benadrukken de auteurs van RE dat 
er een andere wijze van kijken nodig is als het gaat om de menselijke factor. De essentie 
daarbij is dat veel ongevallen in organisaties voorkomen worden met menselijke flexibiliteit om 
in te spelen op onvoorziene omstandigheden. De overgang van de oude naar de nieuwe kijk op 
de menselijke factor (of van theorie W naar Z) is daarbij een centraal aandachtspunt van RE. 
Rond dit thema zien de auteurs van RE als belangrijkste spanningen in organisaties: 

• Afdrijven naar falen, er wordt altijd gemarchandeerd 
• Veerkracht hebben en oplettend zijn gaan niet vanzelf 
• Tegelijkertijd vasthouden en veranderen 
• Het verschil tussen werk zoals bedacht en zoals het daadwerkelijk wordt uitgevoerd 
• Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
• De omgang met fouten individuele verantwoordelijkheid of systeemverantwoordelijkheid. 

Een van de aantal thema’s die RE benoemt, is in andere bewoordingen eerder in dit hoofdstuk 
benoemd bij de behandeling van HRO’s en HRO. In de volgende paragraaf wordt aan de hand 
van discussies tussen auteurs uit de verschillende richtingen onderzocht welke overeenkomsten 
en verschillen er zijn tussen NAT, HRO’s, HRO en RE. 

2.7 Discussie NAT, HRO’s, HRO en RE 
De auteurs binnen de gebieden NAT, HRO’s, HRO en RE voorzien elkaar van kritisch 
commentaar. Hieronder zal eerst aan de orde komen de discussie die gevoerd is tussen NAT 
en HRT (HRO’s en HRO) in de jaren negentig van de vorige eeuw (zie bijvoorbeeld Sagan, 
1993; Perrow, 1999; La Porte, 1996; Rijpma, 1996 en 2003). Daarna wordt ingegaan op 
recentere discussies waarin commentaar van auteurs rond RE op HRT besproken worden. 

2.7.1. Discussie NAT versus HRT 
Door Sagan (1993) wordt de discussie tussen NAT en HRT geschetst. Zijn analyse (p.46) wordt 
in de volgende tabel 2.5. grof samengevat.  
Tabel 2.5.  
HRT versus NAT 
Onderwerp HRT  NAT  
Ongevallen  Worden voorkomen door goed ontwerp en 

management 
Zijn onvermijdelijk bij complexe en strak 

gekoppelde systemen 
Veiligheid  Is de eerste organisatorische prioriteit Is één van de doelen 
Redundantie  Vergroot veiligheid; dubbeling en overlap 

maken een betrouwbaar systeem van 
onbetrouwbare delen 

Vergroot complexiteit en risico’s nemen en 
bevordert daarmee onveiligheid. 

Decentralisatie  Is nodig om op uitvoeringsniveau in te 
kunnen spelen op verrassingen 

Is nodig vanwege complexiteit, maar is 
ongewenst vanwege strakke koppelingen  

Cultuur  Bevordert uniforme en toegesneden 
reacties in de uitvoering 

Discipline, socialisatie en isolatie verhoudt zich 
niet tot democratische waarden 

Training en 
simulaties  

Continue aandacht hiervoor creëert en 
borgt een HRO 

Niet mogelijk voor niet voorstelbare, zeer 
gevaarlijke operaties  

Leercultuur  Bestaat uit leren van incidenten aangevuld 
met simulatie en anticipatie  

Is in meeste organisaties slecht: ontkennen 
van verantwoordelijkheid, herschrijven van 
de geschiedenis  

 
Door Sagan (p.13) worden HRT en NAT als de optimistische visie versus de pessimistische 
visie neergezet. Roberts (2009) geeft aan dat er veel overlap is tussen beide theorieën (zoals in 
2.3. aangegeven, was Perrow adviseur van het eerste project rond HRT). Rijpma (2003) stelt 
dat het niet productief is deze discussie verder te voeren. Eerst was de vraag of rampen konden 
worden voorkomen, daarna wat de werkelijke oorzaak van rampen waren (Rijpma, 2003, p.42). 
Als stuk voor stuk naar de stellingen van Sagan wordt gekeken in het licht van HRO (o.a. 
Weick,1998 en 1994; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999; Weick & Sutcliffe, 2011), ontstaat het 
volgende beeld, waarin deze spanning niet langer hinderlijk is. 
 
  

 

Ongevallen voorkomen 
Als een organisatie geen opmerkzame cultuur heeft (het management is daar primair 
verantwoordelijk voor) is de kans op ongevallen aanzienlijk. In het ontwerp en de plannen van 
een organisatie kan immers nooit rekening worden gehouden met alle mogelijke bronnen van 
ongevallen of verstoringen. Juist bij hoge complexiteit en strakke koppeling is de noodzaak voor 
een opmerkzame cultuur groter. Weick en Sutcliffe (2011, p.98) hebben een audit (waar 
opmerkzaamheid het meest vereist is) waarin dit aan de orde komt, daarbij expliciet verwijzend 
naar Perrow (zie ook 3.4.2.). 
 
Veiligheid 
Veiligheid is wellicht de eerste organisatorische prioriteit, er zijn echter ‘natuurlijke’ 
mechanismen waardoor waakzaamheid verslapt. Dit vereist dat er continu tegendruk wordt 
gegeven aan fenomenen als tunnelvisie en confirmation bias. Ook doelstellingen (en de 
verwachtingen die daarbij horen) die voortkomen uit plannen leiden mensen af van veiligheid. 
Ook speelt volgens Weick en Sutcliffe verwijzend naar Reason: 

“Aannemen dat elke dag een slechte dag zal zijn en daarnaar handelen, is niet eenvoudig, 
met name als dat waarover je onrustig bent nog niet of lang geleden heeft plaatsgevonden, 
en wellicht slechts bij een andere organisatie” (Reason, 1997, p.36) 
 

Redundantie 
Redundantie kan in samenhang met complexiteit onoverzichtelijkheid geven, wat een 
risicofactor is. Redundantie verhoogt daarmee de noodzaak tot collectieve opmerkzaamheid.  
Om flexibel te kunnen inspelen op een gedeeltelijk onvoorspelbare toekomst, is het nodig dat er 
meerdere manieren zijn om een product of dienst te leveren. In deze zin zijn er ook reserves bij 
lean and mean (Weick & Sutcliffe, 2011, p.170). In de HRO literatuur is ook nadruk op ruimte 
voor conceptual slack (Schulman, 1993, p.353-354). In het definiëren van veerkracht is het 
mentale ‘boven de stof staan’ of het begrip bricolage (bestaande middelen op een nieuwe 
manier kunnen gebruiken, zie Weick, 2001, p.62) essentieel. Deze redundantie komt juist los 
van de technological fixes waar Perrow voor waarschuwt. 
 
Decentralisatie 
Een complexe buitenwereld of technologie, met grote onderlinge afhankelijkheden, geeft bij 
management de neiging om zaken strak te regelen. Strak regelen betekent echter dat flexibiliteit 
verdwijnt, daarmee lijkt deze spanning onoplosbaar. Zowel Perrow (1977, p.3) als Weick (1987, 
p.124) hebben het adagium ‘to decentralize you have to centralize first’, waarmee wordt 
aangegeven dat deze spanning niet middels structuuringrepen, maar slechts via beïnvloeding 
van de cultuur kan worden weggenomen. 
 
Cultuur 
Een opmerkzame cultuur, waarin sterke gedeelde waarden zijn, maar tegelijkertijd ruimte is 
voor het verschillende zicht dat de organisatieleden op de werkelijkheid hebben, zorgt voor een 
rechtvaardige, geïnformeerde, flexibele en lerende organisatie. Hierin worden medewerkers 
gedreven door gedeelde waarden waardoor ze in vergelijkbare situaties vergelijkbare reacties 
vertonen. Weick en Sutcliffe (2007, p.113) stellen dat terwijl HRO’s een inspanning plegen om 
een geïntegreerde cultuur te ontwikkelen, gericht op veilige uitvoering, ze zwaar leunen op de 
onderscheiden subculturen van operators, technici en lijnfunctionarissen om een breder scala 
van zwakke signalen op te kunnen vangen. Hiermee wordt voorkomen dat binnen een HRO een 
eenvormige cultuur ontstaat, precies waarvoor NAT waarschuwt (zie ook Nævestad, 2008). 
 
Training en simulaties 
Een opmerkzame cultuur moet worden ‘gedaan’, training en simulaties kunnen mensen daarbij 
slechts helpen in het oefenen van opmerkzaam gedrag. Training en simulatie zijn echter 
onvoldoende om geheel voorbereid te zijn op onverwachte zaken. Zoals Rochlin (1993, p.24) in 
zijn karakteristieken heeft aangegeven kennen HRO’s een speciale wijze van gehoorzaamheid. 
En gaan ze er vanuit dat zelfs met een complete formele beschrijving en analyse, de taak om 
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actief de prestatie op niveau te houden en naar fouten te zoeken slechts vereenvoudigd wordt 
en niet in belang vermindert. Nader onderzoek binnen HRT (Rochlin, 1999; Weick, Sutcliffe & 
Obstfeld, 1999; Roberts, 2003) heeft dit aangescherpt. Het betreft vooral mentale processen, 
eerder dan structuur. 
 
Leercultuur 
In de HRT literatuur is leercultuur een belangrijk element. Er wordt verwezen naar het leren van 
incidenten, het ontwikkelen van competenties en improvisatievermogen, naar anticipatie, 
indamming en daarbij behorende veerkracht. Tegelijkertijd wordt de leercultuur als een 
‘moeilijke’ factor gezien. Roberts (2009, p.52) geeft aan dat invoering van het HRO 
gedachtengoed in de gezondheidszorg om drie redenen problematisch is. Ten eerste door het 
mechanische, deterministische wereldbeeld waarbinnen gewerkt wordt. Ten tweede doordat 
daar HRO-ontwikkeling eerder een proces behelst dan het invoeren van een structuur. Ten 
derde doordat HRO-denken decentralisatie binnen een gecentraliseerde wereld betekent. In 
Weick en Sutcliffe (2003, p.82) wordt de onderzoekscommissie naar incidenten van het Bristol 
Royal Infirmary (BRI) ziekenhuis naar de hoge mortaliteit aldaar geciteerd:  

“The BRI board of inquiry variously referred to BRI as a provider-oriented culture, a culture 
of blame, a club culture where your career depends on whether you fit into the inner circle 
and not on your performance, a culture of fear, an oral culture, a culture of justification, a 
culture of paternalism (professionals know best so don’t ask questions), and a culture of 
uncertainty.” 

 
De reserves van NAT zijn ook wat dit betreft serieus genomen. Overall lijkt de discussie tussen 
NAT en HRT er vooral een te zijn van beschouwingsniveau’s. Perrow (1999, p.377): 

“I like many of Karl Weick’s ideas … But I have never systematically used them in 
conjunction with my own macro level.”  

Weick (2004, p.29) zegt erover: 
“What Perrow attributes to technology and to structure at the macro level, I attribute to mind 
and to process at the micro level.” 

Weick (1998, p.30) is schatplichting aan Perrow, ook als hij stelt dat het kan zijn "dat het 
routineuze, ordelijke en betrouwbare wat Hoge Betrouwbaarheidsorganisaties (HRO’s) 
cultiveren, bevorderen dat kleine fouten zich naar veel plekken verspreiden en zich daar 
nestelen. Deze verspreiding vergroot de waarschijnlijkheid dat afzonderlijke fouten aan elkaar 
gekoppeld raken, en daarmee serieuze consequenties veroorzaken. Daarom zouden HRO’s wel 
eens storingsvrij kunnen zijn ondanks en niet vanwege hun ordelijkheid. Als dit plausibel is, dan 
kan dit een oplossing geven voor de puzzel dat HRO’s tegelijkertijd relatief storingsvrij opereren 
maar eerder overeenkomen met ‘vuilnisvaten’22, dan met mechanische systemen.” 

2.7.2. Discussie HRT en RE 
Een aantal auteurs rond RE zoals Nemeth en Cook (2007) en Benn, Healey en Hollnagel 
(2008) geven aan dat HRT en RE verschillende benaderingen zijn. Nemeth en Cook (2007, p.1) 
stellen: 

“High reliability is desirable in organizations that perform inherently hazardous, highly 
technical tasks. However, healthcare’s high variability, diversity, partition between workers 
and managers, and production pressure make it difficult to employ essential aspects of high 
reliability organizations (HRO’s) such as redundancy and extensive training. A different 
approach is needed to understand the nature of healthcare systems and their ability to 
perform and survive under duress; in other words, to be resilient.” 

Verderop in Nemeth en Cook (2007) is een kopje ‘a hospital is not an aircraft carrier’. Deze 
constatering is op zich niet te bestrijden, echter de nadruk die hier op structurele voorzieningen 
wordt gedaan doet tekort aan de insteek van HRO waarbij vooral de mentale processen 
centraal staan. HRO auteurs m.n. Sutcliffe en Vogus (2003), Vogus en Sutcliffe (2007) en 

                                                           
22 een verwijzing naar het garbage can model, zie Cohen, March & Olsen (1972). 

 

Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999) en Weick en Sutcliffe (2008) benadrukken het belang van 
veerkracht. Ook Benn, Healey en Hollnagel (2008) nemen dit niet mee in hun beschouwing: 

“Reliability theorists have therefore attempted to define a set of conditions that deliver 
stability in the face of unanticipated and variable task conditions. Such an approach, 
however, does not account for the processes by which systems can regain control, shift to 
novel states in response to dynamic situations and so maintain safety” (p.334) 

Ook hier lijken de auteurs erg gericht te zijn op de HRO literatuur van begin jaren negentig zoals 
La Porte en Consolini (1991, p.30), die stellen over HRO’s: 

“These organizations have gone to considerable effort to understand the physical and 
operational subtleties and behavior of their technical systems. There is substantial 
investment in often very detailed technical descriptions, analyses, and continuous review 
of system performance. This drive for operational predictability has resulted in relatively 
stable technical processes that have become quite well understood within each HRO.”  

Weick, Sutcliffe & Obstfeld (1999) geven aan dat de reserve van Benn, Healey en Hollnagel 
voor de eerste fasen van het HRO’s onderzoek geldt. 

“Early high reliability theory stressed the closed system nature of high reliability 
organizations (Weick, 1987; Weick & Roberts, 1993) by suggesting that these 
organizations tend to be more buffered from environmental influences and work actively to 
develop and maintain those buffers.” (LaPorte & Consolini, 1991) 

De verdere ontwikkeling van met name HRO ontkracht deze kritiek, zeker ook in het licht van 
het belang dat Weick en Sutcliffe toekennen aan het begrip resilience. Weick en Sutcliffe (2008, 
p. 16-17) wijzen er op dat ze de ondertitel van hun boek hebben aangepast van Assured 
Performance in an Age of Complexity naar Resilient Performance in an Age of Uncertainty. 
Hiermee geven ze aan dat het grote probleem van een organisatie niet complexiteit maar 
onzekerheid is en dit slechts kan worden opgevangen door veerkracht. 

Overigens hebben Benn, Healey en Hollnagel (2008) ook andere kritiek op bijvoorbeeld 
de HRO benadering van Weick c.s. 

“Prescriptive models such as Weick’s require that there is sufficient resource available to 
implement the components of reliability, but this is often not the case under the 
operational conditions of work. Trade-offs between effectiveness and thoroughness due to 
resource constraints and time pressures are therefore unavoidable, transferring the 
burden of detection and compensation to other areas of the organisation in what will then 
become an increasingly tightly coupled system.” (Benn, Healey & Hollnagel, 2008, p.334) 

De trade-offs (beter spanningen) waar Benn, Healey en Hollnagel naar verwijzen zijn in de 
praktijk niet te ontkennen23. La Porte en Consolini (1991, p.23) geven aan dat de eerste HRO 
onderzoeken bij bijvoorbeeld vliegdekschepen zonder grote budgettaire druk plaatsvonden. In 
Weick en Sutcliffe (2011, p.37) komt echter aan de orde dat de druk tussen effectiviteit en 
efficiency (inmiddels) ook op vliegdekschepen bestaat. Vanuit opmerkzaamheidsperspectief zijn 
echter de ‘krachten’ op individueel en groepsniveau (confirmatie bias en tunnelvisie) nog veel 
basalere krachten die betrouwbaarheid in gevaar kunnen brengen. 

In recenter werk neemt Hollnagel (2014, p.36) in zekere zin afstand van de door Benn, 
Healy en Hollnagel (2008) geformuleerde kritiek door aan te geven dat het concept collectieve 
opmerkzaamheid (centraal punt van Weick en Sutcliffe’s visie op HRO) nuttig is in het door 
Hollnagel voorgestane ontwikkelen van Safety II binnen organisaties. 

De principes van Weick en Sutcliffe (2011) en de patronen van RE op basis van Woods 
(2005) en Hollnagel (1993) worden in tabel 2.6. naast elkaar gezet. 
 
  

                                                           
23 Hollnagel (2009) heeft aan de Efficiency-Thoroughness Trade-Off (ETTO) een separaat boek gewijd. In later werk 
(Hollnagel, 2014) spreekt Hollnagel meer in termen van spanningen, bijvoorbeeld door het tegelijk optreden van 
werkwijzen conform Safety I (grofweg met oplossingen die voortkomen uit theorie W) en Safety II (waar de 
oplossingen eerder voortkomen uit theorie Z). 
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actief de prestatie op niveau te houden en naar fouten te zoeken slechts vereenvoudigd wordt 
en niet in belang vermindert. Nader onderzoek binnen HRT (Rochlin, 1999; Weick, Sutcliffe & 
Obstfeld, 1999; Roberts, 2003) heeft dit aangescherpt. Het betreft vooral mentale processen, 
eerder dan structuur. 
 
Leercultuur 
In de HRT literatuur is leercultuur een belangrijk element. Er wordt verwezen naar het leren van 
incidenten, het ontwikkelen van competenties en improvisatievermogen, naar anticipatie, 
indamming en daarbij behorende veerkracht. Tegelijkertijd wordt de leercultuur als een 
‘moeilijke’ factor gezien. Roberts (2009, p.52) geeft aan dat invoering van het HRO 
gedachtengoed in de gezondheidszorg om drie redenen problematisch is. Ten eerste door het 
mechanische, deterministische wereldbeeld waarbinnen gewerkt wordt. Ten tweede doordat 
daar HRO-ontwikkeling eerder een proces behelst dan het invoeren van een structuur. Ten 
derde doordat HRO-denken decentralisatie binnen een gecentraliseerde wereld betekent. In 
Weick en Sutcliffe (2003, p.82) wordt de onderzoekscommissie naar incidenten van het Bristol 
Royal Infirmary (BRI) ziekenhuis naar de hoge mortaliteit aldaar geciteerd:  

“The BRI board of inquiry variously referred to BRI as a provider-oriented culture, a culture 
of blame, a club culture where your career depends on whether you fit into the inner circle 
and not on your performance, a culture of fear, an oral culture, a culture of justification, a 
culture of paternalism (professionals know best so don’t ask questions), and a culture of 
uncertainty.” 

 
De reserves van NAT zijn ook wat dit betreft serieus genomen. Overall lijkt de discussie tussen 
NAT en HRT er vooral een te zijn van beschouwingsniveau’s. Perrow (1999, p.377): 

“I like many of Karl Weick’s ideas … But I have never systematically used them in 
conjunction with my own macro level.”  

Weick (2004, p.29) zegt erover: 
“What Perrow attributes to technology and to structure at the macro level, I attribute to mind 
and to process at the micro level.” 

Weick (1998, p.30) is schatplichting aan Perrow, ook als hij stelt dat het kan zijn "dat het 
routineuze, ordelijke en betrouwbare wat Hoge Betrouwbaarheidsorganisaties (HRO’s) 
cultiveren, bevorderen dat kleine fouten zich naar veel plekken verspreiden en zich daar 
nestelen. Deze verspreiding vergroot de waarschijnlijkheid dat afzonderlijke fouten aan elkaar 
gekoppeld raken, en daarmee serieuze consequenties veroorzaken. Daarom zouden HRO’s wel 
eens storingsvrij kunnen zijn ondanks en niet vanwege hun ordelijkheid. Als dit plausibel is, dan 
kan dit een oplossing geven voor de puzzel dat HRO’s tegelijkertijd relatief storingsvrij opereren 
maar eerder overeenkomen met ‘vuilnisvaten’22, dan met mechanische systemen.” 

2.7.2. Discussie HRT en RE 
Een aantal auteurs rond RE zoals Nemeth en Cook (2007) en Benn, Healey en Hollnagel 
(2008) geven aan dat HRT en RE verschillende benaderingen zijn. Nemeth en Cook (2007, p.1) 
stellen: 

“High reliability is desirable in organizations that perform inherently hazardous, highly 
technical tasks. However, healthcare’s high variability, diversity, partition between workers 
and managers, and production pressure make it difficult to employ essential aspects of high 
reliability organizations (HRO’s) such as redundancy and extensive training. A different 
approach is needed to understand the nature of healthcare systems and their ability to 
perform and survive under duress; in other words, to be resilient.” 

Verderop in Nemeth en Cook (2007) is een kopje ‘a hospital is not an aircraft carrier’. Deze 
constatering is op zich niet te bestrijden, echter de nadruk die hier op structurele voorzieningen 
wordt gedaan doet tekort aan de insteek van HRO waarbij vooral de mentale processen 
centraal staan. HRO auteurs m.n. Sutcliffe en Vogus (2003), Vogus en Sutcliffe (2007) en 

                                                           
22 een verwijzing naar het garbage can model, zie Cohen, March & Olsen (1972). 

 

Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999) en Weick en Sutcliffe (2008) benadrukken het belang van 
veerkracht. Ook Benn, Healey en Hollnagel (2008) nemen dit niet mee in hun beschouwing: 

“Reliability theorists have therefore attempted to define a set of conditions that deliver 
stability in the face of unanticipated and variable task conditions. Such an approach, 
however, does not account for the processes by which systems can regain control, shift to 
novel states in response to dynamic situations and so maintain safety” (p.334) 

Ook hier lijken de auteurs erg gericht te zijn op de HRO literatuur van begin jaren negentig zoals 
La Porte en Consolini (1991, p.30), die stellen over HRO’s: 

“These organizations have gone to considerable effort to understand the physical and 
operational subtleties and behavior of their technical systems. There is substantial 
investment in often very detailed technical descriptions, analyses, and continuous review 
of system performance. This drive for operational predictability has resulted in relatively 
stable technical processes that have become quite well understood within each HRO.”  

Weick, Sutcliffe & Obstfeld (1999) geven aan dat de reserve van Benn, Healey en Hollnagel 
voor de eerste fasen van het HRO’s onderzoek geldt. 

“Early high reliability theory stressed the closed system nature of high reliability 
organizations (Weick, 1987; Weick & Roberts, 1993) by suggesting that these 
organizations tend to be more buffered from environmental influences and work actively to 
develop and maintain those buffers.” (LaPorte & Consolini, 1991) 

De verdere ontwikkeling van met name HRO ontkracht deze kritiek, zeker ook in het licht van 
het belang dat Weick en Sutcliffe toekennen aan het begrip resilience. Weick en Sutcliffe (2008, 
p. 16-17) wijzen er op dat ze de ondertitel van hun boek hebben aangepast van Assured 
Performance in an Age of Complexity naar Resilient Performance in an Age of Uncertainty. 
Hiermee geven ze aan dat het grote probleem van een organisatie niet complexiteit maar 
onzekerheid is en dit slechts kan worden opgevangen door veerkracht. 

Overigens hebben Benn, Healey en Hollnagel (2008) ook andere kritiek op bijvoorbeeld 
de HRO benadering van Weick c.s. 

“Prescriptive models such as Weick’s require that there is sufficient resource available to 
implement the components of reliability, but this is often not the case under the 
operational conditions of work. Trade-offs between effectiveness and thoroughness due to 
resource constraints and time pressures are therefore unavoidable, transferring the 
burden of detection and compensation to other areas of the organisation in what will then 
become an increasingly tightly coupled system.” (Benn, Healey & Hollnagel, 2008, p.334) 

De trade-offs (beter spanningen) waar Benn, Healey en Hollnagel naar verwijzen zijn in de 
praktijk niet te ontkennen23. La Porte en Consolini (1991, p.23) geven aan dat de eerste HRO 
onderzoeken bij bijvoorbeeld vliegdekschepen zonder grote budgettaire druk plaatsvonden. In 
Weick en Sutcliffe (2011, p.37) komt echter aan de orde dat de druk tussen effectiviteit en 
efficiency (inmiddels) ook op vliegdekschepen bestaat. Vanuit opmerkzaamheidsperspectief zijn 
echter de ‘krachten’ op individueel en groepsniveau (confirmatie bias en tunnelvisie) nog veel 
basalere krachten die betrouwbaarheid in gevaar kunnen brengen. 

In recenter werk neemt Hollnagel (2014, p.36) in zekere zin afstand van de door Benn, 
Healy en Hollnagel (2008) geformuleerde kritiek door aan te geven dat het concept collectieve 
opmerkzaamheid (centraal punt van Weick en Sutcliffe’s visie op HRO) nuttig is in het door 
Hollnagel voorgestane ontwikkelen van Safety II binnen organisaties. 

De principes van Weick en Sutcliffe (2011) en de patronen van RE op basis van Woods 
(2005) en Hollnagel (1993) worden in tabel 2.6. naast elkaar gezet. 
 
  

                                                           
23 Hollnagel (2009) heeft aan de Efficiency-Thoroughness Trade-Off (ETTO) een separaat boek gewijd. In later werk 
(Hollnagel, 2014) spreekt Hollnagel meer in termen van spanningen, bijvoorbeeld door het tegelijk optreden van 
werkwijzen conform Safety I (grofweg met oplossingen die voortkomen uit theorie W) en Safety II (waar de 
oplossingen eerder voortkomen uit theorie Z). 
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Tabel 2.6.  
HRO versus RE 

HRO RE 
a. Gerichtheid op verstoringen 
b. Terughoudendheid tot 

simplificeren  
c. Gevoeligheid voor de uitvoering 
d. Toewijding aan veerkracht 
e. Respecteren van expertise 
 

1. Afglijden van veiligheidsmaatregelen  
2. Successen in het verleden zien als 

geruststelling 
3. Gefragmenteerde besluitvorming  
4. Aannames worden niet bijgesteld op basis van 

nieuwe bevindingen 
5. Niet constructieve omgang tussen 

verschillende organisatie-eenheden 
 
Hierbij vallen de volgende verschillen24 en overeenkomsten op. De punten a en 2 betreffen 
hetzelfde aandachtspunt; HRO meldt dat gerichtheid op verstoringen tegengaat dat de 
organisatie zich richt op haar succes. In punt 3 geeft Woods (2005, p.300) aan dat het verwijst 
naar punten a, b en e. Daar zou punt c aan toegevoegd kunnen worden omdat het aanmoedigt 
om een compleet beeld van de uitvoering in het hier en nu op te stellen. Punt 4 heeft een relatie 
met punt b aldaar aannames zich vastzetten in categorieën waarlangs mensen zaken 
waarnemen. Terzijde: in de eerste editie van Weick en Sutcliffe (2001, p. 96) staan een aantal 
extra vragen naar het bijstellen van aannames25. Punt 5 heeft overlap met punt e van HRO, 
waarbij HRO stelt dat het fenomeen zich ook binnen afdelingen kan afspelen. Zoals in de 
voorgaande alinea aangegeven, is de druk van productie-eisen niet de primaire bron die Weick 
en Sutcliffe zien26, waarmee punt 1 geen directe pendant bij HRO kent. Toch is ook in het 
gedachtegoed rond HRO zicht op afglijden. In een bespreking van Snook stelt Weick (2004, 
p.29), een nuance aanbrengend op het afglijden zoals dat binnen RE wordt gezien: 

“The larger point Snook makes is that when a global system is first designed, it is treated as 
a tightly coupled system with safeguards built in to prevent worst-case scenarios. When 
these designs are implemented, they often prove unworkable locally. Units adopt their own 
local variations, which get perpetuated by instructors who themselves rotate in and out of 
the local setting and who give briefings to crews that also keep changing. With each new 
generation of briefing, the entire system becomes more loosely coupled, and the logic of 
the local task becomes more compelling. People become less and less familiar with the 
original, tightly coupled logic of the entire operation. As coordination loosens, each unit that 
follows its own increasingly unique path assumes that all other groups are behaving in 
accord with the original set of established rules (Snook, 2000, p.198). 
 
If a system that has drifted into locally acceptable procedures suddenly becomes tightly 
coupled, the local adaptations no longer mesh, and this produces an incomprehensible 
catastrophic moment. Notice what this means. It means that a high-reliability system can 
still experience a normal accident” (p.29) 

Terzijde: een belangrijk verschil tussen HRO en RE is de normatieve inkleuring die RE i.c. 
Dekker (2006) aan het begrip drift geeft. Drift is bij Dekker direct gekoppeld aan afglijden. In 
termen van HRO i.c. Weick en Sutcliffe lijkt drift een natuurlijk proces waar tijdens het 
organiseerproces kleine veranderingen worden doorgevoerd om in te spelen op een 
                                                           
24 Naast de positieve toonzetting van Weick en Sutcliffe versus de negatieve toonzetting van Woods. 
25 In de eerste editie van Weick & Sutcliffe (2001) wordt de Tendency Toward Doubt, Inquiry, and Updating 
onderscheiden. Weick (in een persoonlijke communicatie te Washington d.d. 21 april 2011) en Sutcliffe (in een 
persoonlijke communicatie te Delft d.d. 17 november 2011) gaven aan dat zij hechten aan het belang van twijfel, 
onderzoek en bijstelling. 
26 Bij de audits van hoofdstuk 5 van Weick en Sutcliffe (2011) zijn naast de audits op de HRO gebieden ook twee 
audits opgenomen over de aspecten Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid en Noodzaak tot opmerkzaamheid. Bij 
kwetsbaarheid voor gedachteloosheid wordt verwezen naar mechanieken waardoor aandacht verslapt. Bij 
noodzaak tot opmerkzaamheid wordt verwezen naar Perrow's strak gekoppelde en interactief complexe systemen 
en de risico's die dit met zich meebrengt. 

 

veranderende omgeving c.q. een omgeving die niet (meer) voldoet aan eerdere aannames of 
verwachtingen. 

2.7.3.  Reflectie NAT, HRO’s, HRO en RE. 
Na deze beschouwing van de kritiek die vertegenwoordigers van NAT, HRO’s, HRO en RE op 
elkaar hebben gehad, worden hierna verschillen en overeenkomsten onderzocht aan de hand 
van de eerder benoemde spanningen in de diverse insteken. In onderstaande tabel 2.7. zijn de 
spanningen per insteek samengevat (de spanningen zijn gemarkeerd door signaalwoorden te 
onderstrepen). 
 
Tabel 2.7. 
Spanningen in NAT, HRO’s, HRO en RE 
NAT 
 Centraliseren en decentraliseren 
 Beperkte rationaliteit in organisaties 
 Organisaties zijn er niet voor het geheel 

maar voor het belang van hun meesters 
 Belangengroepen gebruiken de 

organisatie voor hun eigen doelen. 
 Technological fixes: lapmiddelen die de 

zaak verergeren 
 De grens van menselijke mogelijkheden 

wordt gezocht en overschreden 
 Niet debureaucratiseren: betere regels en 

een gedeelde visie 
 Modularisering: veiliger, maar 

commercieel onverstandig (losse 
koppeling bevorderen) 

HRO’s 
 Voortdurende waakzaamheid 
 Monitoring mechanismen dienen constant 

vernieuwd en aangescherpt te worden 
 Speciale wijze van gehoorzaamheid 
 Zelfs bij een complete formele 

beschrijving blijft naar fouten zoeken 
nodig 

 Regels waar mogelijk uitschrijven en 
ruimte voor een deskundig oordeel laten 

 Fouten doen rapporteren zonder laks 
werk te bevorderen 

 Fouten vermijden zonder initiatief te 
onderdrukken of rigiditeit te bevorderen 

 Wederzijdse controle zonder verlies aan 
(zelf)vertrouwen bij de uitvoerders 

 Verschillende gedragseisen aan dezelfde 
medewerkers in verschillende situaties 

 Veiligheid is niet compleet te vangen in 
procedures, training en kaders 

HRO 
 Collectieve opmerkzaamheid is alleen te creëren door 

‘onnatuurlijk’ handelen 
- meer aandacht geven aan falen dan aan successen 
- af te zien van recepten en vuistregels, voorkeur geven 

aan het wiel opnieuw uit te vinden  
- uitvoering te verkiezen boven strategie en visie 
- beter in reageren dan anticiperen 
- erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf 

 Routines mogen niet leiden tot gedachteloosheid  
 Plannen geven structuur en blinde vlekken  
 Fouten zijn meestal systeemfouten en niet persoonsfouten 

(blameer cyclus) 
 Zie menselijke feilbaarheid onder ogen 
 Geen nieuws is slecht nieuws i.p.v. geen nieuws is goed 

nieuws 
 Waan van de centraliteit (zowel top down als bottom up) 
 Overdraagbaarheidsbeperkingen, kennis van horen 

zeggen 
 Bevestiging zoeken is natuurlijk, variëteit zorgt voor 

ongemak.  
 Efficiency en redundantie (overkwalificatie is zo slecht nog 

niet)  
 Beroepstrots en overmoed 
 Cultuur van eenheid en verscheidenheid 
 Menselijke feilbaarheid en menselijke veerkracht 
 Behoedzame verbondenheid 
 Respectvolle interactie  
RE 
 Afdrijven naar falen, er wordt altijd gemarchandeerd 
 Veerkracht hebben en oplettend zijn gaan niet vanzelf 
 Vasthouden en veranderen 
 Werk zoals bedacht versus daadwerkelijk uitgevoerd 
 Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
 Individuele verantwoordelijkheid of 

systeemverantwoordelijkheid 
 
Op basis van deze tabel zijn een aantal gemeenschappelijke thema’s te formuleren. Deze 
thema’s worden hieronder stuk voor stuk behandeld. Er wordt steeds per thema aangegeven 
vanuit welke insteek hier iets over geschreven is. 
 
Voortdurende waakzaamheid 
Alle insteken verwijzen naar het belang van voortdurende waakzaamheid (term uit HRO’s) die 
echter niet ‘natuurlijk’ is in organisaties. Zo wordt binnen HRO opgemerkt dat collectieve 
opmerkzaamheid alleen te creëren is door ‘onnatuurlijk’ handelen. Binnen RE wordt er op 
gewezen dat organisaties ‘automatisch’ afdrijven naar falen, terwijl veerkracht hebben en 
oplettend zijn niet vanzelf gaan. NAT stelt dat de grens van menselijke mogelijkheden wordt 
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Tabel 2.6.  
HRO versus RE 

HRO RE 
a. Gerichtheid op verstoringen 
b. Terughoudendheid tot 

simplificeren  
c. Gevoeligheid voor de uitvoering 
d. Toewijding aan veerkracht 
e. Respecteren van expertise 
 

1. Afglijden van veiligheidsmaatregelen  
2. Successen in het verleden zien als 

geruststelling 
3. Gefragmenteerde besluitvorming  
4. Aannames worden niet bijgesteld op basis van 

nieuwe bevindingen 
5. Niet constructieve omgang tussen 

verschillende organisatie-eenheden 
 
Hierbij vallen de volgende verschillen24 en overeenkomsten op. De punten a en 2 betreffen 
hetzelfde aandachtspunt; HRO meldt dat gerichtheid op verstoringen tegengaat dat de 
organisatie zich richt op haar succes. In punt 3 geeft Woods (2005, p.300) aan dat het verwijst 
naar punten a, b en e. Daar zou punt c aan toegevoegd kunnen worden omdat het aanmoedigt 
om een compleet beeld van de uitvoering in het hier en nu op te stellen. Punt 4 heeft een relatie 
met punt b aldaar aannames zich vastzetten in categorieën waarlangs mensen zaken 
waarnemen. Terzijde: in de eerste editie van Weick en Sutcliffe (2001, p. 96) staan een aantal 
extra vragen naar het bijstellen van aannames25. Punt 5 heeft overlap met punt e van HRO, 
waarbij HRO stelt dat het fenomeen zich ook binnen afdelingen kan afspelen. Zoals in de 
voorgaande alinea aangegeven, is de druk van productie-eisen niet de primaire bron die Weick 
en Sutcliffe zien26, waarmee punt 1 geen directe pendant bij HRO kent. Toch is ook in het 
gedachtegoed rond HRO zicht op afglijden. In een bespreking van Snook stelt Weick (2004, 
p.29), een nuance aanbrengend op het afglijden zoals dat binnen RE wordt gezien: 

“The larger point Snook makes is that when a global system is first designed, it is treated as 
a tightly coupled system with safeguards built in to prevent worst-case scenarios. When 
these designs are implemented, they often prove unworkable locally. Units adopt their own 
local variations, which get perpetuated by instructors who themselves rotate in and out of 
the local setting and who give briefings to crews that also keep changing. With each new 
generation of briefing, the entire system becomes more loosely coupled, and the logic of 
the local task becomes more compelling. People become less and less familiar with the 
original, tightly coupled logic of the entire operation. As coordination loosens, each unit that 
follows its own increasingly unique path assumes that all other groups are behaving in 
accord with the original set of established rules (Snook, 2000, p.198). 
 
If a system that has drifted into locally acceptable procedures suddenly becomes tightly 
coupled, the local adaptations no longer mesh, and this produces an incomprehensible 
catastrophic moment. Notice what this means. It means that a high-reliability system can 
still experience a normal accident” (p.29) 

Terzijde: een belangrijk verschil tussen HRO en RE is de normatieve inkleuring die RE i.c. 
Dekker (2006) aan het begrip drift geeft. Drift is bij Dekker direct gekoppeld aan afglijden. In 
termen van HRO i.c. Weick en Sutcliffe lijkt drift een natuurlijk proces waar tijdens het 
organiseerproces kleine veranderingen worden doorgevoerd om in te spelen op een 
                                                           
24 Naast de positieve toonzetting van Weick en Sutcliffe versus de negatieve toonzetting van Woods. 
25 In de eerste editie van Weick & Sutcliffe (2001) wordt de Tendency Toward Doubt, Inquiry, and Updating 
onderscheiden. Weick (in een persoonlijke communicatie te Washington d.d. 21 april 2011) en Sutcliffe (in een 
persoonlijke communicatie te Delft d.d. 17 november 2011) gaven aan dat zij hechten aan het belang van twijfel, 
onderzoek en bijstelling. 
26 Bij de audits van hoofdstuk 5 van Weick en Sutcliffe (2011) zijn naast de audits op de HRO gebieden ook twee 
audits opgenomen over de aspecten Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid en Noodzaak tot opmerkzaamheid. Bij 
kwetsbaarheid voor gedachteloosheid wordt verwezen naar mechanieken waardoor aandacht verslapt. Bij 
noodzaak tot opmerkzaamheid wordt verwezen naar Perrow's strak gekoppelde en interactief complexe systemen 
en de risico's die dit met zich meebrengt. 

 

veranderende omgeving c.q. een omgeving die niet (meer) voldoet aan eerdere aannames of 
verwachtingen. 

2.7.3.  Reflectie NAT, HRO’s, HRO en RE. 
Na deze beschouwing van de kritiek die vertegenwoordigers van NAT, HRO’s, HRO en RE op 
elkaar hebben gehad, worden hierna verschillen en overeenkomsten onderzocht aan de hand 
van de eerder benoemde spanningen in de diverse insteken. In onderstaande tabel 2.7. zijn de 
spanningen per insteek samengevat (de spanningen zijn gemarkeerd door signaalwoorden te 
onderstrepen). 
 
Tabel 2.7. 
Spanningen in NAT, HRO’s, HRO en RE 
NAT 
 Centraliseren en decentraliseren 
 Beperkte rationaliteit in organisaties 
 Organisaties zijn er niet voor het geheel 

maar voor het belang van hun meesters 
 Belangengroepen gebruiken de 

organisatie voor hun eigen doelen. 
 Technological fixes: lapmiddelen die de 

zaak verergeren 
 De grens van menselijke mogelijkheden 

wordt gezocht en overschreden 
 Niet debureaucratiseren: betere regels en 

een gedeelde visie 
 Modularisering: veiliger, maar 

commercieel onverstandig (losse 
koppeling bevorderen) 

HRO’s 
 Voortdurende waakzaamheid 
 Monitoring mechanismen dienen constant 

vernieuwd en aangescherpt te worden 
 Speciale wijze van gehoorzaamheid 
 Zelfs bij een complete formele 

beschrijving blijft naar fouten zoeken 
nodig 

 Regels waar mogelijk uitschrijven en 
ruimte voor een deskundig oordeel laten 

 Fouten doen rapporteren zonder laks 
werk te bevorderen 

 Fouten vermijden zonder initiatief te 
onderdrukken of rigiditeit te bevorderen 

 Wederzijdse controle zonder verlies aan 
(zelf)vertrouwen bij de uitvoerders 

 Verschillende gedragseisen aan dezelfde 
medewerkers in verschillende situaties 

 Veiligheid is niet compleet te vangen in 
procedures, training en kaders 

HRO 
 Collectieve opmerkzaamheid is alleen te creëren door 

‘onnatuurlijk’ handelen 
- meer aandacht geven aan falen dan aan successen 
- af te zien van recepten en vuistregels, voorkeur geven 

aan het wiel opnieuw uit te vinden  
- uitvoering te verkiezen boven strategie en visie 
- beter in reageren dan anticiperen 
- erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf 

 Routines mogen niet leiden tot gedachteloosheid  
 Plannen geven structuur en blinde vlekken  
 Fouten zijn meestal systeemfouten en niet persoonsfouten 

(blameer cyclus) 
 Zie menselijke feilbaarheid onder ogen 
 Geen nieuws is slecht nieuws i.p.v. geen nieuws is goed 

nieuws 
 Waan van de centraliteit (zowel top down als bottom up) 
 Overdraagbaarheidsbeperkingen, kennis van horen 

zeggen 
 Bevestiging zoeken is natuurlijk, variëteit zorgt voor 

ongemak.  
 Efficiency en redundantie (overkwalificatie is zo slecht nog 

niet)  
 Beroepstrots en overmoed 
 Cultuur van eenheid en verscheidenheid 
 Menselijke feilbaarheid en menselijke veerkracht 
 Behoedzame verbondenheid 
 Respectvolle interactie  
RE 
 Afdrijven naar falen, er wordt altijd gemarchandeerd 
 Veerkracht hebben en oplettend zijn gaan niet vanzelf 
 Vasthouden en veranderen 
 Werk zoals bedacht versus daadwerkelijk uitgevoerd 
 Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
 Individuele verantwoordelijkheid of 

systeemverantwoordelijkheid 
 
Op basis van deze tabel zijn een aantal gemeenschappelijke thema’s te formuleren. Deze 
thema’s worden hieronder stuk voor stuk behandeld. Er wordt steeds per thema aangegeven 
vanuit welke insteek hier iets over geschreven is. 
 
Voortdurende waakzaamheid 
Alle insteken verwijzen naar het belang van voortdurende waakzaamheid (term uit HRO’s) die 
echter niet ‘natuurlijk’ is in organisaties. Zo wordt binnen HRO opgemerkt dat collectieve 
opmerkzaamheid alleen te creëren is door ‘onnatuurlijk’ handelen. Binnen RE wordt er op 
gewezen dat organisaties ‘automatisch’ afdrijven naar falen, terwijl veerkracht hebben en 
oplettend zijn niet vanzelf gaan. NAT stelt dat de grens van menselijke mogelijkheden wordt 
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gezocht en overschreden, en impliceert dat betrouwbaarheid slechts mogelijk is als hier actief 
‘tegengas’ aan wordt gegeven. 
 
Mechanismen tot waakzaamheid 
Binnen HRO’s en HRO is ook aandacht voor de mechanismen die waakzaamheid 
ondersteunen. Zo ziet HRO’s monitoring mechanismen als remedie, die constant vernieuwd en 
aangescherpt dienen te worden. Binnen HRO betreft het de collectieve opmerkzaamheid met 
het meer aandacht geven aan falen dan aan successen, af te zien van recepten en vuistregels, 
voorkeur geven aan het wiel opnieuw uit te vinden, uitvoering te verkiezen boven strategie en 
visie en te erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf. Daarnaast geldt de realisatie dat 
het belangrijk is beter te zijn in reageren dan in anticiperen, dat geen nieuws slecht nieuws is en 
dat kennis van horen zeggen per definitie beperkt is. 
 
De wereld van het plan en die van de uitvoering zijn verschillend 
Een belangrijke constatering is dat er een verschil is tussen de wereld van het plan (of beleid) 
en de dagelijkse uitvoering. Zo wijst HRO’s er op dat ‘het plan’ nooit volledig is: veiligheid is niet 
compleet te vangen in procedures, training en kaders en zelfs bij een complete formele 
beschrijving blijft het zoeken naar fouten nodig. HRO geeft aan dat routines niet mogen leiden 
tot gedachteloosheid en dat plannen structuur geven en maar ook blinde vlekken creëren. In RE 
is uitgebreid aandacht voor het verschil tussen werk zoals bedacht en hoe het daadwerkelijk 
uitgevoerd wordt. 
 
Regels maar met mate 
Ook de rol van regels is een belangrijk aandachtspunt. NAT verzet zich tegen de tendens regels 
af te schaffen en benadrukt dat er betere regels moeten komen op basis van een gedeelde 
visie. HRO’s geeft aan dat regels waar mogelijk uitgeschreven moeten worden, en dat de regels 
tegelijkertijd ruimte voor een deskundig oordeel laten. Ook RE heeft een ambivalente houding 
tot regelgeving: noodzakelijk maar niet te uitgebreid. 
 
Menselijke feilbaarheid 
Menselijke feilbaarheid is een belangrijke factor rond betrouwbaarheid. NAT toont een scherpe 
blik: er is nu eenmaal beperkte rationaliteit in organisaties. Organisaties zijn er niet voor het 
geheel maar voor het belang van hun meesters en belangengroepen gebruiken de organisatie 
voor hun eigen doelen. HRO vind het belangrijk de menselijke feilbaarheid onder ogen te zien, 
ook in de vorm van de waan van de centraliteit en in de combinatie beroepstrots en overmoed. 
Tegelijkertijd is volgens HRO en RE de mens een bron van veerkracht. 
 
Productieve omgang met fouten 
De wijze waarop omgegaan wordt met fouten en de schuldvraag binnen organisaties is een 
centraal thema binnen RE. Dit betreft met name de individuele verantwoordelijkheid versus 
systeemverantwoordelijkheid. Binnen HRO wordt aangegeven dat fouten meestal 
systeemfouten en niet persoonsfouten zijn. Binnen HRO’s worden spanningen aangegeven 
“hoe fouten te doen rapporteren zonder laks werk te bevorderen“ en “fouten vermijden zonder 
initiatief te onderdrukken of rigiditeit te bevorderen”. 
 
Mentaliteit: omgang met diversiteit 
De mentale instelling die nodig is om betrouwbaar te kunnen zijn en waar nodig af te wijken van 
wat er ‘normaal’ van je verwacht wordt, wordt in HRO’s aangeduid met een speciale wijze van 
gehoorzaamheid. Binnen HRO zijn er de concepten behoedzame verbondenheid en 
respectvolle interactie die deze spanning zichtbaar maken. Ook wijst HRO er op dat ruimte voor 
verschillende visies voor ongemak zorgt en er in de organisatiecultuur tegelijkertijd eenheid en 
verscheidenheid moet zijn. 
  
  

 

Ambiguïteit in besturing/ management 
Het streven naar betrouwbaarheid geeft ambiguïteit in de wijze waarop een organisatie 
bestuurd wordt. NAT wijst op het tegelijkertijd centraliseren en decentraliseren. HRO’s wijzen op 
wederzijdse controle zonder verlies aan (zelf)vertrouwen bij de uitvoerders en verschillende 
gedragseisen aan dezelfde medewerkers in verschillende situaties. HRO stelt aan de orde dat 
er een evenwicht moet worden gevonden tussen efficiency en redundantie. Tenslotte verwijst 
RE naar het tegelijkertijd vasthouden en veranderen binnen een organisatie. 
 
Uit de bovenstaande thema’s blijkt dat de NAT, HRO’s, HRO en RE veel gemeenschappelijke 
elementen hebben, met soms verschillende (extra) aandachtspunten. Deze verschillen in 
inkleuring maken juist het genuanceerd hanteren van deze thema’s mogelijk. 

2.8. Toepasbaarheid HRO 
Om de vraag te beantwoorden of HRO en de ervaringen van HRO’s relevant zijn voor andere 
organisaties wordt opnieuw gekeken naar de basisbegrippen van NAT, vormgegeven in het 
complexiteit/ koppeling diagram van Perrow. In hoeverre zijn deze begrippen van toepassing op 
andere organisaties dan HRO’s? 

Eerst terug naar de behandeling van de kernbegrippen Complexiteit en Koppeling. Deze 
begrippen zijn eerder behandeld vanuit het perspectief van Perrow. Omdat deze begrippen en 
hun relatie in het Perrow diagram echter niet alleen door hem, maar ook door auteurs binnen 
HRO (m.n. Weick, 2004; Weick en Sutcliffe, 2011, p.97-99) en RE (m.n. Hollnagel, 2008) 
worden gebruikt, is nadere analyse nuttig.  
 
Complexiteit 
Het begrip complexiteit en daarbinnen het onderscheid tussen lineair en interactiviteit lijkt bij 
Perrow gericht op de mate waarin interactieve complexiteit leidt tot ongeplande of onverwachte 
gevolgen. In het postscript van ‘Normal Accidents’ haalt Perrow (2008, p.398) het, uit de chaos- 
of complexiteitstheorie bekende, vlindereffect aan (een vlinder in China kan het klimaat in 
Florida beïnvloeden).  
Omdat Perrow's voorbeelden (noodzakelijkerwijze) vooral ontleend zijn aan industriële 
omgevingen, zijn hierbij de interacties met de buitenwereld (zoals klanten en belanghebbenden) 
onderbelicht gebleven. In de latere toevoeging (zie paragraaf 2.1.3.) worden hiervan elementen 
benoemd in samenhang met factoren die de mate van koppeling bepalen. Daardoor is de lezer 
niet geheel zeker of de daar genoemde factoren betrekking hebben op interacties of 
koppelingen. In tabel 2.8. worden ze beknopt herhaald. 
 
Tabel 2.8.  
Extra factoren van Perrow 
1. Ervaring met de schaal van opereren 
2. Ervaring met kritische fasen in werkprocessen 
3. Delen van informatie over fouten zowel binnen als tussen organisaties 
4. Nabijheid van de elite bij de werkuitvoering 
5. Organisatorische beheersing van de medewerkers 
6. Organisatorische interactiedichtheid van de omgeving 
 
Vanuit de bovenstaande insteek op interacties, lijken het delen van informatie over fouten (3) en 
organisatorische interactiedichtheid met de omgeving (6) extra complexiteitsfactoren te zijn. 
Deze factoren vergroten de complexiteit in de interactie en verhogen daarmee de 'score' op de 
complexiteitsschaal. Over de nabijheid van de elite is discussie mogelijk, maar doordat 
nabijheid van de elite voor Perrow (1999, p.372) wijst op error-avoiding lijkt dit geen 
complexiteitsfactor, maar een koppelingsfactor. Ervaring met de schaal van opereren en 
ervaring met kritische fasen in werkprocessen passen bij de koppelingsschaal. 
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gezocht en overschreden, en impliceert dat betrouwbaarheid slechts mogelijk is als hier actief 
‘tegengas’ aan wordt gegeven. 
 
Mechanismen tot waakzaamheid 
Binnen HRO’s en HRO is ook aandacht voor de mechanismen die waakzaamheid 
ondersteunen. Zo ziet HRO’s monitoring mechanismen als remedie, die constant vernieuwd en 
aangescherpt dienen te worden. Binnen HRO betreft het de collectieve opmerkzaamheid met 
het meer aandacht geven aan falen dan aan successen, af te zien van recepten en vuistregels, 
voorkeur geven aan het wiel opnieuw uit te vinden, uitvoering te verkiezen boven strategie en 
visie en te erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf. Daarnaast geldt de realisatie dat 
het belangrijk is beter te zijn in reageren dan in anticiperen, dat geen nieuws slecht nieuws is en 
dat kennis van horen zeggen per definitie beperkt is. 
 
De wereld van het plan en die van de uitvoering zijn verschillend 
Een belangrijke constatering is dat er een verschil is tussen de wereld van het plan (of beleid) 
en de dagelijkse uitvoering. Zo wijst HRO’s er op dat ‘het plan’ nooit volledig is: veiligheid is niet 
compleet te vangen in procedures, training en kaders en zelfs bij een complete formele 
beschrijving blijft het zoeken naar fouten nodig. HRO geeft aan dat routines niet mogen leiden 
tot gedachteloosheid en dat plannen structuur geven en maar ook blinde vlekken creëren. In RE 
is uitgebreid aandacht voor het verschil tussen werk zoals bedacht en hoe het daadwerkelijk 
uitgevoerd wordt. 
 
Regels maar met mate 
Ook de rol van regels is een belangrijk aandachtspunt. NAT verzet zich tegen de tendens regels 
af te schaffen en benadrukt dat er betere regels moeten komen op basis van een gedeelde 
visie. HRO’s geeft aan dat regels waar mogelijk uitgeschreven moeten worden, en dat de regels 
tegelijkertijd ruimte voor een deskundig oordeel laten. Ook RE heeft een ambivalente houding 
tot regelgeving: noodzakelijk maar niet te uitgebreid. 
 
Menselijke feilbaarheid 
Menselijke feilbaarheid is een belangrijke factor rond betrouwbaarheid. NAT toont een scherpe 
blik: er is nu eenmaal beperkte rationaliteit in organisaties. Organisaties zijn er niet voor het 
geheel maar voor het belang van hun meesters en belangengroepen gebruiken de organisatie 
voor hun eigen doelen. HRO vind het belangrijk de menselijke feilbaarheid onder ogen te zien, 
ook in de vorm van de waan van de centraliteit en in de combinatie beroepstrots en overmoed. 
Tegelijkertijd is volgens HRO en RE de mens een bron van veerkracht. 
 
Productieve omgang met fouten 
De wijze waarop omgegaan wordt met fouten en de schuldvraag binnen organisaties is een 
centraal thema binnen RE. Dit betreft met name de individuele verantwoordelijkheid versus 
systeemverantwoordelijkheid. Binnen HRO wordt aangegeven dat fouten meestal 
systeemfouten en niet persoonsfouten zijn. Binnen HRO’s worden spanningen aangegeven 
“hoe fouten te doen rapporteren zonder laks werk te bevorderen“ en “fouten vermijden zonder 
initiatief te onderdrukken of rigiditeit te bevorderen”. 
 
Mentaliteit: omgang met diversiteit 
De mentale instelling die nodig is om betrouwbaar te kunnen zijn en waar nodig af te wijken van 
wat er ‘normaal’ van je verwacht wordt, wordt in HRO’s aangeduid met een speciale wijze van 
gehoorzaamheid. Binnen HRO zijn er de concepten behoedzame verbondenheid en 
respectvolle interactie die deze spanning zichtbaar maken. Ook wijst HRO er op dat ruimte voor 
verschillende visies voor ongemak zorgt en er in de organisatiecultuur tegelijkertijd eenheid en 
verscheidenheid moet zijn. 
  
  

 

Ambiguïteit in besturing/ management 
Het streven naar betrouwbaarheid geeft ambiguïteit in de wijze waarop een organisatie 
bestuurd wordt. NAT wijst op het tegelijkertijd centraliseren en decentraliseren. HRO’s wijzen op 
wederzijdse controle zonder verlies aan (zelf)vertrouwen bij de uitvoerders en verschillende 
gedragseisen aan dezelfde medewerkers in verschillende situaties. HRO stelt aan de orde dat 
er een evenwicht moet worden gevonden tussen efficiency en redundantie. Tenslotte verwijst 
RE naar het tegelijkertijd vasthouden en veranderen binnen een organisatie. 
 
Uit de bovenstaande thema’s blijkt dat de NAT, HRO’s, HRO en RE veel gemeenschappelijke 
elementen hebben, met soms verschillende (extra) aandachtspunten. Deze verschillen in 
inkleuring maken juist het genuanceerd hanteren van deze thema’s mogelijk. 

2.8. Toepasbaarheid HRO 
Om de vraag te beantwoorden of HRO en de ervaringen van HRO’s relevant zijn voor andere 
organisaties wordt opnieuw gekeken naar de basisbegrippen van NAT, vormgegeven in het 
complexiteit/ koppeling diagram van Perrow. In hoeverre zijn deze begrippen van toepassing op 
andere organisaties dan HRO’s? 

Eerst terug naar de behandeling van de kernbegrippen Complexiteit en Koppeling. Deze 
begrippen zijn eerder behandeld vanuit het perspectief van Perrow. Omdat deze begrippen en 
hun relatie in het Perrow diagram echter niet alleen door hem, maar ook door auteurs binnen 
HRO (m.n. Weick, 2004; Weick en Sutcliffe, 2011, p.97-99) en RE (m.n. Hollnagel, 2008) 
worden gebruikt, is nadere analyse nuttig.  
 
Complexiteit 
Het begrip complexiteit en daarbinnen het onderscheid tussen lineair en interactiviteit lijkt bij 
Perrow gericht op de mate waarin interactieve complexiteit leidt tot ongeplande of onverwachte 
gevolgen. In het postscript van ‘Normal Accidents’ haalt Perrow (2008, p.398) het, uit de chaos- 
of complexiteitstheorie bekende, vlindereffect aan (een vlinder in China kan het klimaat in 
Florida beïnvloeden).  
Omdat Perrow's voorbeelden (noodzakelijkerwijze) vooral ontleend zijn aan industriële 
omgevingen, zijn hierbij de interacties met de buitenwereld (zoals klanten en belanghebbenden) 
onderbelicht gebleven. In de latere toevoeging (zie paragraaf 2.1.3.) worden hiervan elementen 
benoemd in samenhang met factoren die de mate van koppeling bepalen. Daardoor is de lezer 
niet geheel zeker of de daar genoemde factoren betrekking hebben op interacties of 
koppelingen. In tabel 2.8. worden ze beknopt herhaald. 
 
Tabel 2.8.  
Extra factoren van Perrow 
1. Ervaring met de schaal van opereren 
2. Ervaring met kritische fasen in werkprocessen 
3. Delen van informatie over fouten zowel binnen als tussen organisaties 
4. Nabijheid van de elite bij de werkuitvoering 
5. Organisatorische beheersing van de medewerkers 
6. Organisatorische interactiedichtheid van de omgeving 
 
Vanuit de bovenstaande insteek op interacties, lijken het delen van informatie over fouten (3) en 
organisatorische interactiedichtheid met de omgeving (6) extra complexiteitsfactoren te zijn. 
Deze factoren vergroten de complexiteit in de interactie en verhogen daarmee de 'score' op de 
complexiteitsschaal. Over de nabijheid van de elite is discussie mogelijk, maar doordat 
nabijheid van de elite voor Perrow (1999, p.372) wijst op error-avoiding lijkt dit geen 
complexiteitsfactor, maar een koppelingsfactor. Ervaring met de schaal van opereren en 
ervaring met kritische fasen in werkprocessen passen bij de koppelingsschaal. 
 
  



42

Hoofdstuk 2

 

Koppeling 
Het begrip koppeling kent twee ‘waarden’ losse en strakke koppeling. Perrow (1999, p.89-90) 
introduceert het begrip koppeling aan de hand van een verwijzing naar de techniek: strakke 
koppeling betekent dat er geen ruimte of speling is tussen twee componenten. Wat bij de ene 
component gebeurt, beïnvloedt direct wat er plaatsvindt bij de andere component.  
Bij losjes gekoppelde systemen is dit niet het geval. Perrow (1999, p.92) geeft aan dat los 
gekoppelde systemen toestaan dat delen van een systeem zichzelf uitdrukken naar hun eigen 
logica of belangen. Perrow (2009, p.366) wijst er ook op dat waar in een systeem 
mogelijkheden bestaan om van verschillende strak gekoppelde scenario’s gebruik te maken, er 
sprake is van een losjes gekoppeld systeem. Het begrip losjes gekoppelde systemen wordt in 
de literatuur veelal verbonden aan Weick27 (zie bijvoorbeeld de Caluwe & Vermaak, 2006; 
Czarniawska, 2005). Over het begrip zijn volgens Czarniawska (2005) en Orton en Weick 
(1990) een aantal misverstanden. Er bestaat de neiging om losjes gekoppelde systemen te zien 
als het tegendeel van strak gekoppelde systemen. Hierbij gaat de nuance verloren dat er een 
verschil kan worden gemaakt tussen ontkoppelde en losjes gekoppelde elementen van 
systemen. Bij ontkoppelde elementen is er geen verband tussen het gedrag van het ene 
element en het andere (en daarmee eigenlijk geen sprake van een systeem). Bij losjes 
gekoppelde systemen is er sprake van een verband tussen het gedrag van het ene element en 
het andere, echter dit gedrag is niet elke keer hetzelfde. Orton en Weick (1990) vatten het 
samen: 

“If there is responsiveness without distinctiveness, the system is tightly coupled. If there is 
distinctiveness without responsiveness, the system is decoupled. If there is both 
distinctiveness and responsiveness, the system is loosely coupled” (p.205) 

Daarmee lijken de uitersten op de schaal voor koppeling strakke koppeling en (bijna) geheel 
ontkoppeld te kunnen zijn.28 
 
Rond koppeling is nog een extra fenomeen te beschouwen. In Weick (1990a, p.29-34) wordt 
aangegeven dat onder hoge druk de waarneming van mensen als het ware vernauwt, omdat 
signalen niet meer worden meegenomen (de nuance verdwijnt). Hiermee wordt distinctiveness 
verminderd terwijl responsiveness blijft bestaan. Zo kan een systeem onder druk veranderen 
van losjes naar strak gekoppeld. Weick (2004) geeft als voorbeeld: 

“I argued (e.g., the Tenerife air disaster in Weick, 1990) that agents operating in the airway 
system under production pressure often enact systems where interactions between people 
and activities become tighter and more incomprehensible as cognitive processes revert to 
more primitive categories and lag further behind unfolding events.” (p.29) 

 
Vanuit het gezichtspunt van blikvernauwing lijken de extra factoren van Perrow (tabel 2.8) een 
verdere verdieping te geven. 

De nabijheid van de elite maakt de elite meer gevoelig voor nuances en vermindert 
daarmee de strakheid van koppeling. Naarmate de organisatorische beheersing van de 
medewerkers (lees disciplinering en regelgeving) toeneemt, is het risico dat de distinctiveness 
(onderscheidenheid) afneemt en daarmee de strakheid van de koppeling toeneemt.  

De twee laatste factoren; ervaring met de schaal van opereren en met kritische fasen in 
werkprocessen, zijn in dit licht te duiden als elementen die er bij toename voor zorgen dat de 
strakheid van koppeling vermindert, doordat het vanuit meer ervaring en kennis makkelijker is 
om nuances waar te nemen (bijvoorbeeld onderzoek bij verpleegkundigen van Benner, Tanner 
& Chesla, 2009).  

Door de nadere verdieping van de begrippen interactie en koppeling is het ook mogelijk 
dat organisaties zonder uitgebreide of gesofisticeerde technische systemen betekenisvol in het 
Perrow diagram geplaatst kunnen worden. Terzijde: hun positie daarin is niet statisch, 
bijvoorbeeld omdat er perioden zijn van meer of minder druk (zie ook Weick 1990a, p.31-32). 

                                                           
27 Hoewel het volgens Czarniawska (2005, p.270) geïntroduceerd is door Robert B. Glassman. 
28 Deze nuance onderscheid de causale schema’s van Weick (1979) van de causale schema’s van Senge (1995), die 
verbanden tussen variabelen eerder als onveranderbaar lijkt te zien. 

 
 

Daarmee kunnen ook organisaties die niet van oudsher als HRO worden gezien ook in 
kwadrant 2 van het Perrow diagram geplaatst worden, met de daarbij behorende spanningen.  

Intermezzo 
Een eerste proeve hiervan met een aantal gevangenisdirecteuren (op basis van een vragenlijst 
naar de elementen van interactie en koppeling) gaf aan dat zij hun organisatie in kwadrant 2 
plaatsten. Hierbij kwamen ook een aantal concrete voorbeelden naar voren waarin de door 
Perrow gesignaleerde spanning rond centralisatie en decentralisatie tot uiting kwamen. Dit 
betreft vooral ver doorgevoerde regelgeving (strakke koppeling) die onder politieke druk na 
incidenten tot stand kwam, waarbij echter verschillende contexten (interactieve complexiteit) 
van de inrichtingen uit het oog werden verloren. Een markant voorbeeld hiervan is het 
voorschrift dat bewaarders tijdens het luchten diagonaal opgesteld dienen te staan om 
ontsnappingen te kunnen voorkomen. Echter bij samenscholen van gedetineerden in een hoek 
van de luchtruimte is het verstandig dat een van beide bewaarders poolshoogte gaat nemen en 
daarom zijn diagonale positie verlaat, dit is echter ingaan tegen de regelgeving. Daarnaast zijn 
lang niet alle luchtplaatsen vierzijdig, of staan er vaste objecten die het zicht verminderen, wat 
voldoen aan de letter van de regel lastig, zo niet onmogelijk, maakt.  
Gesprekken met bewaarders leverden overigens op dat het zo ver uit elkaar staan tot 
gevoelens van onveiligheid leidde en dat bewaarders een voorkeur hebben in tweetallen te 
opereren. 
 
Door de verbreding van de begrippen (interactieve) complexiteit en (strakke) koppeling met 
andere, technische dimensies (waartoe Perrow zelf de aanzet heeft gegeven) verbreedt zich het 
toepassingsgebied van het gedachtegoed rond HRO’s. Waar HRO onderzoek eerst gericht was 
op hoog technologische organisaties in kwadrant 2 van het Perrow diagram (zoals 
kerncentrales), wordt nu gekeken naar de toepassing van concepten uit HRO bij organisaties in 
het algemeen. Ook zonder dat er sprake is van technologisch zeer complexe 
productieprocessen. Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999) zeggen hierover: 

“High Reliability Organizations (HRO’s) have been treated as exotic outsiders in 
mainstream organizational theory because of their unique potentials for catastrophic 
consequences and interactively complex technology. We argue that HRO’s are more 
central to the mainstream because they provide a unique window into organizational 
effectiveness under trying conditions.” (p.81) 

Er zijn veel meer organisaties die hun effectiviteit onder 'trying conditions' op peil moeten 
houden (marktdruk, doorlopende bezuinigingen, risico's op imago aantasting). Of zoals Waller & 
Roberts (2003) aangeven: 

“The oft-cited excuse that HRO’s cannot provide useful information to ‘normal’ 
organizations due to their ‘exotic’ contexts (e.g. aerospace, medicine, petrochemical 
production, military operations, and others), is simply no longer relevant. HRO’s are the 
experts when it comes to making fast decisions based on imperfect data and knowing 
when to abandon routines in favor of improvisation.” (p. 814) 

Een variant op deze omgang met het gedachtegoed van Perrow, is het onderscheid dat 
Hollnagel (2010, p.52) maakt tussen tractable en intractable systems. In onderstaande tabel is 
dit weergegeven. 
 
Tabel 2.9. 
Kenmerken van Tractable en Intractable Systems volgens Hollnagel 
Kenmerken Tractable System Intractable System 
Aantal details Beschrijving simpel met weinig details Beschrijving uitgebreid met veel 

details 
Begrijpelijkheid Functioneringsprincipes zijn bekend Functioneringsprincipes zijn deels 

onbekend 
Stabiliteit Systeem verandert niet terwijl het 

wordt beschreven 
Systeem verandert voordat 
beschrijving ervan afgerond is 

Relatie met andere 
systemen 

Onafhankelijkheid Afhankelijkheid 

Metafoor Uurwerk Teamwork 
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Koppeling 
Het begrip koppeling kent twee ‘waarden’ losse en strakke koppeling. Perrow (1999, p.89-90) 
introduceert het begrip koppeling aan de hand van een verwijzing naar de techniek: strakke 
koppeling betekent dat er geen ruimte of speling is tussen twee componenten. Wat bij de ene 
component gebeurt, beïnvloedt direct wat er plaatsvindt bij de andere component.  
Bij losjes gekoppelde systemen is dit niet het geval. Perrow (1999, p.92) geeft aan dat los 
gekoppelde systemen toestaan dat delen van een systeem zichzelf uitdrukken naar hun eigen 
logica of belangen. Perrow (2009, p.366) wijst er ook op dat waar in een systeem 
mogelijkheden bestaan om van verschillende strak gekoppelde scenario’s gebruik te maken, er 
sprake is van een losjes gekoppeld systeem. Het begrip losjes gekoppelde systemen wordt in 
de literatuur veelal verbonden aan Weick27 (zie bijvoorbeeld de Caluwe & Vermaak, 2006; 
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element en het andere (en daarmee eigenlijk geen sprake van een systeem). Bij losjes 
gekoppelde systemen is er sprake van een verband tussen het gedrag van het ene element en 
het andere, echter dit gedrag is niet elke keer hetzelfde. Orton en Weick (1990) vatten het 
samen: 
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distinctiveness without responsiveness, the system is decoupled. If there is both 
distinctiveness and responsiveness, the system is loosely coupled” (p.205) 

Daarmee lijken de uitersten op de schaal voor koppeling strakke koppeling en (bijna) geheel 
ontkoppeld te kunnen zijn.28 
 
Rond koppeling is nog een extra fenomeen te beschouwen. In Weick (1990a, p.29-34) wordt 
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Vanuit het gezichtspunt van blikvernauwing lijken de extra factoren van Perrow (tabel 2.8) een 
verdere verdieping te geven. 
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27 Hoewel het volgens Czarniawska (2005, p.270) geïntroduceerd is door Robert B. Glassman. 
28 Deze nuance onderscheid de causale schema’s van Weick (1979) van de causale schema’s van Senge (1995), die 
verbanden tussen variabelen eerder als onveranderbaar lijkt te zien. 

 
 

Daarmee kunnen ook organisaties die niet van oudsher als HRO worden gezien ook in 
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Door de verbreding van de begrippen (interactieve) complexiteit en (strakke) koppeling met 
andere, technische dimensies (waartoe Perrow zelf de aanzet heeft gegeven) verbreedt zich het 
toepassingsgebied van het gedachtegoed rond HRO’s. Waar HRO onderzoek eerst gericht was 
op hoog technologische organisaties in kwadrant 2 van het Perrow diagram (zoals 
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Er zijn veel meer organisaties die hun effectiviteit onder 'trying conditions' op peil moeten 
houden (marktdruk, doorlopende bezuinigingen, risico's op imago aantasting). Of zoals Waller & 
Roberts (2003) aangeven: 

“The oft-cited excuse that HRO’s cannot provide useful information to ‘normal’ 
organizations due to their ‘exotic’ contexts (e.g. aerospace, medicine, petrochemical 
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when to abandon routines in favor of improvisation.” (p. 814) 
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In deze vergelijking tussen tractable en intractable systems verdwijnt een expliciete benoeming 
van technologie, waardoor ook organisaties met veel procedures en aan elkaar geschakelde 
systemen zonder uitgebreide technische systemen in beeld van deze analyse komen.  
 

2.9. Samenvatting 
Hierboven is plausibel gemaakt dat HRO toepasbaar kan zijn voor andere dan de klassieke 
HRO’s. Op weg naar de beantwoording van de vraag kwamen verschillende standpunten 
voorbij die ieder hun specifieke aandachtspunten rond organisaties en organiseren in relatie tot 
betrouwbaarheid en veiligheid hebben. Daarmee kwam ook de eerste deelvraag “Wat zijn 
HRO’s en wat is HRO?” aan de orde.  
 
De Normal Accidents Theory (NAT) van Perrow waarschuwt voor mechanismen in organisaties 
die de kans op ongevallen vergroten. Perrow leidde dit af uit de tegenstrijdige eisen die aan 
deze organisaties worden gesteld. Enerzijds zijn ze strak gekoppeld zodat als er iets misgaat dit 
snel kan leiden tot effecten in andere onderdelen van de organisatie. De natuurlijke reactie van 
het management is dan om te centraliseren en te standaardiseren. Tegelijkertijd worden deze 
organisaties gekenmerkt door interactieve complexiteit, waardoor het functioneren van de 
organisatie voor een deel onvoorspelbaar wordt, wat vraagt om decentralisatie en ruimte voor 
de uitvoerders om naar bevind van zaken te opereren. 
 
Roberts et al (1993) gingen als reactie hierop onderzoek doen bij organisaties, de zogenaamde 
High Reliability Organizations of HRO’s, die ondanks dat ze voldeden aan de criteria van 
Perrow (interactief complex en strak gekoppeld) toch minder dan hun ‘fair share’ aan ongevallen 
hadden. Daarbij werd in eerste instantie vooral gekeken naar overwegend structurele 
componenten ter voorkoming van ongevallen, zoals voorbereiding, informatievoorziening, 
flexibele besluitvormingsstructuren, regelgeving en training. Later in het onderzoek verschoof de 
aandacht naar de beperkingen aan het voorkomen van fouten en de immer aanwezige 
onzekerheid in de omgeving van deze organisaties.  
 
Weick en Sutcliffe (2001) bouwden voort op Roberts c.s. maar zagen iets anders. Ze zagen niet 
alleen specifieke structurele kenmerken maar ook andere manieren denken en handelen. 
Binnen HRO’s zijn de processen en werkwijzen anders dan in veel andere organisaties, maar 
niet uniek. Weick en Sutcliffe spreken daarom liever over High Reliability Organizing (HRO). 
Het belangrijkste concept dat ze daarbij introduceren is collectieve opmerkzaamheid, dat uit vijf 
samenhangende principes bestaat. Deze samenhangende principes zijn: gerichtheid op 
verstoringen, terughoudendheid tot simplificeren, gevoeligheid voor de uitvoering, toewijding 
aan veerkracht en respecteren deskundigheid. Bij HRO zijn de medewerkers gericht op het 
opvangen van zwakke signalen dat zaken anders lopen dan verwacht (gerichtheid op 
verstoringen). Ze onderdrukken de natuurlijke neiging om afwijkingen weg te redeneren 
(terughoudendheid tot simplificeren) en zijn gevoelig voor wat er in het hier en nu gebeurt 
zonder zich te laten afleiden door hoe het ‘zou moeten zijn’ (gevoeligheid voor de uitvoering). 
Als ze constateren dat iets zich niet goed ontwikkelt, zijn ze niet machteloos. Ze handelen naar 
wat ze wel kunnen (toewijding aan veerkracht), en gebruiken daarbij andermans relevante 
deskundigheid, zonder te kijken naar de hiërarchische positie (respecteren deskundigheid). 
 
Naast NAT, HRO’s en HRO is ook Resilience Engineering behandeld. RE komt voort uit de 
discipline van de Human Factors (en vooral de cognitieve psychologie) en stelt de veerkracht 
centraal in haar analyse van de veiligheids- (en daarmee betrouwbaarheids)problematiek van 
organisaties. RE is behandeld omdat auteurs in deze stroming zich kritisch uitgelaten hebben 
over HRO’s. RE gaat uit van de premisse dat de meeste fouten in een organisatie 
systeemfouten zijn. Veerkracht is haars inziens cruciaal om tekortkomingen (die altijd aanwezig 
zullen blijven) van technische systemen te kunnen opvangen. De veerkracht in een organisatie 

 

staat echter constant onder druk door de eisen van 'faster, better, cheaper' (Woods, 2007) wat 
door Hollnagel (2007) de trade-off tussen efficiency en thoroughness (ETTO) wordt genoemd. 
 
Uit de beschouwing van de spanningen die in organisaties geïmpliceerd worden in NAT, HRO’s, 
HRO en RE komt naar voren dat er een aantal gemeenschappelijke thema’s zijn:  

 Voortdurende waakzaamheid 
 Mechanismen tot waakzaamheid 
 De wereld van het plan en de uitvoering zijn verschillend  
 Regels maar met mate 
 Menselijke feilbaarheid 
 Productieve omgang met fouten 
 Mentaliteit: omgang met diversiteit 
 Ambiguïteit in besturing/ management 

Vanuit de constatering dat veel van deze thema’s ook voor niet HRO’s gelden en vanuit een 
nuancering van de begrippen strakke koppeling en interactieve complexiteit, is aannemelijk 
gemaakt dat HRO ook interessante concepten oplevert die toepasbaar zijn in andere 
organisaties dan ‘klassieke’ HRO’s. Waarmee de tweede deelvraag “In welke mate is HRO 
toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s?” is beantwoord. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de achterliggende theorie rond organizing 
(Weick, 1979). Hoewel het begrip cruciaal is binnen Weick en Sutcliffe (2011) wordt dit door hen 
niet uitgediept. Voor het hanteren van HRO en het bedenken van interventies kan deze 
verdieping interessante inzichten opleveren. 
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Hoofdstuk 3 HRO en organizing 

3.1. Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is het verschil benoemd tussen HROrganisaties en 
HROrganiseren. Daarbij is het begrip betrouwbaarheid nader beschouwd en High Reliability 
Theory (als verzamelterm voor HRO’s en HRO) en de kritiek daarop behandelt. De contouren 
van HRO zijn geschetst. In deze schets zijn o.a. de spanningen en de vijf principes van 
opmerkzaam organiseren behandeld. Deze principes komen niet uit de lucht vallen; volgens 
Roberts (2003) bouwt HRO voort op Weick’s concepten over sensemaking (bijv. Weick, 1995). 
In een gesprek met Weick29 verwijst hij zelf naar organizing. Daarnaast behoorde de theorie van 
organizing tot het referentiekader waarmee de onderzoeker aan de slag gegaan is met HRO. 
De derde deelvraag van dit onderzoek “Wat is het verband tussen High Reliability Organizing en 
Weick’s theorie over organizing?” wordt in dit hoofdstuk behandeld. 
Allereerst wordt nader beschouwd wat Weick verstaat onder organizing. Daarna wordt gekeken 
hoe Weick en Sutcliffe (2011) uitwerken hoe vertrouwen en twijfel tegelijkertijd de basis vormen 
voor een stabiel organiseerproces en hoe dit er in de praktijk van menselijke samenwerking uit 
kan zien. Daarbij worden fenomenen als verwachtingen en organisatiecultuur besproken die 
volgens Weick en Sutcliffe (2011) hierbij een rol spelen. Vanuit deze analyse wordt gekeken 
naar de inhoud van de audits die Weick en Sutcliffe in Management van het Onverwachte 
(2011) de lezer adviseren in te vullen. Hierbij wordt verkend hoe de verschillende audits zich 
verhouden tot het organizing model van Weick (1979). 

3.2. Organizing 
Het begrip organizing (het organiseerproces of, korter, organiseren) neemt een centrale plek in 
het werk van Weick (1969; 1979) in. Weick definieert organizing als “consensually validated 
grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked behaviors.” (1979, p.3) 
Er is sprake van een groepsactiviteit waarin mensen op grond van geen bezwaar met elkaar 
komen tot een set van regels en conventies waarmee dubbelzinnigheid wordt beperkt door op 
een verstandige wijze met elkaar om te gaan. Anders geschreven: we spreken met elkaar af 
wat reëel is en wat een illusie (1979, p.3). In deze definitie staat het pragmatisme voorop: geen 
bezwaar, verstandig en beperken (niet uitbannen). Dit wordt ook uitgedrukt in de definitie van ‘to 
organize’: “to assemble ongoing interdependent actions into sensible sequences that generate 
sensible outcomes” (1979, p.3). Rationaliteit in organisaties kent daarmee zo zijn grens, waarop 
Weick (1979) o.a. verwijst naar de begrippen ‘bounded rationality’ van Simon (1957), het 
‘garbage can model’ van Cohen, March en Olsen (1972), en de 'self-fulfilling prophecy'.  
Weick (1979) besluit het hoofdstuk Introduction to organizing met twee constateringen: hoe in 
organizing omgegaan wordt met omgevingen en technologie (1979, p.22). Omgevingen worden 
behandeld als de resultante van organiseren en als de scheppingen van actoren binnen de 
organisatie. Technologie ziet Weick slechts als relevant voor de informatie die zij de leden van 
de organisatie verschaft en de effecten die technologie heeft op dubbelzinnigheid, met name de 
vermindering ervan, bijvoorbeeld in de vorm van standaardisatie (zie ook Weick, 1990a).  

Door het belang van onderling afhankelijke relaties in zijn analyse van organisaties 
centraal te stellen, zijn voor Weick (1979, p.79) patronen belangrijker dan inhoud. Veel van de 
problemen van organisaties zijn daarmee voor Weick te verklaren doordat ze zijn 'vastgelopen': 
variabelen hebben hun variabiliteit verloren. Er is alleen nog sprake van strakke koppelingen. 
We kunnen niet meer anders reageren dan we doen; het recept voor een vicieuze cirkel. Om 
deze patronen in beeld te brengen werkt Weick met 'cause maps'; schema’s waarin hij het 
verband tussen variabelen benoemt. Hieronder een bewerking van een voorbeeld in Weick 
(1979, p.81-82). Een meisje van 12 heeft jeugdpuistjes, daardoor wordt haar verlegenheid 
vergroot (‘ik zie er niet uit’). Dit is jammer omdat ze net in de eerste klas van de middelbare 
school zit, waarin je je plekje in de groep moet zien te vinden. Omdat ze verlegen is, ontwikkelt 
ze geen sociale vaardigheden en raakt ze op het gebied van sociale vaardigheden achterop bij 
                                                           
29 Gesprek met Weick en Slagmolen (20-4-2011) tijdens de HRO conference 2011 in Washington. 
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Hoofdstuk 3 HRO en organizing 
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verband tussen variabelen benoemt. Hieronder een bewerking van een voorbeeld in Weick 
(1979, p.81-82). Een meisje van 12 heeft jeugdpuistjes, daardoor wordt haar verlegenheid 
vergroot (‘ik zie er niet uit’). Dit is jammer omdat ze net in de eerste klas van de middelbare 
school zit, waarin je je plekje in de groep moet zien te vinden. Omdat ze verlegen is, ontwikkelt 
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haar leeftijdgenootjes. Dit leidt ertoe dat als ze zich bij een groepje wil aansluiten, ze eerder 
afgewezen of genegeerd wordt. Dit tast haar zelfvertrouwen aan, wat haar verlegenheid 
vergroot. In figuur 3.1. is de wisselwerking tussen 
verschillende variabelen aangegeven: 
- meer jeugdpuistjes geeft meer verlegenheid (+) 
- meer verlegenheid geeft minder sociale 
vaardigheden (-) 
- minder sociale vaardigheden geeft meer afwijzing (-) 
- meer afwijzing geeft minder zelfvertrouwen (-) 
- minder zelfvertrouwen geeft meer verlegenheid (-)  
- meer afwijzing geeft meer verlegenheid (+) 
- minder sociale vaardigheden geeft meer 
verlegenheid (-) 
Er is hier sprake van een vicieuze cirkel waarin 
het alleen maar slechter gaat met de sociale 
positie van het meisje. Een opvallend detail is dat 
op een gegeven moment de jeugdpuistjes (de oorzaak) verdwijnen, maar de dynamiek in stand 
blijft. Sterker nog, de oorzaak had ook ‘foute’ kleding, een bril, haar haarkleur of muzieksmaak 
kunnen zijn. Om dit patroon te doorbreken, werkt het niet om een middel tegen jeugdpuistjes te 
verstrekken, maar zou bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden kunnen worden 
overwogen. 
 
Een ander voorbeeld van Weick 
(1979, p.251) is een toepassing in 
de top van een organisatie. Boven 
in figuur 3.2. is het organogram 
getekend. Daaronder belangrijke 
gedragskenmerken van de 
verschillende functionarissen. 
Twee voorbeelden van patronen: 
Tussen de president en A leidt 
meer aarzeling bij de president tot 
meer assertiviteit van A, en de 
reactie van de president op deze 
toegenomen assertiviteit is minder 
aarzeling (een stabiel proces). 
Meer aarzeling bij de president 
leidt bij B tot minder 
meegaandheid, waar bij minder 
meegaandheid de aarzeling van 
de president toeneemt (een 
instabiel proces). Als A minder 
aarzeling van de president wil, is assertiever gedrag functioneel. Als B minder aarzeling bij de 
president wil, is het minder meegaande gedrag echter niet functioneel. Weick wijst er op dat 
patronen vooral vastzitten als de relaties strak gekoppeld zijn (steeds hetzelfde effect hebben). 
In het geval van B kan deze besluiten wel meegaand gedrag te vertonen als hij wil dat de 
aarzeling van de president afneemt. Stabiele processen zijn te herkennen aan een even aantal 
(of geen) minnen. 
 
De basis-elementen van organiseren 
Rond organiseren ziet Weick vier elementen: ecological change, enactment, selection en 
retention. Hieronder worden deze elementen kort toegelicht. 
 
Ecological change/ ecologische veranderingen 
Het organiseerproces wordt getriggerd door veranderingen in de omgeving.  

Figuur 3.1. Een voorbeeld van een cause map 
ontleent aan Weick (1979) 

Figuur 3.2. Een causemap over het functioneren van de top van 
een organisatie ontleent aan Weick 

 

 
Enactment/ oppikken 
Wat in de omgevingen wordt waargenomen kan slechts een gedeelte zijn van de werkelijkheid, 
en actoren schenken vooral aandacht aan de omgeving als er sprake is van een verandering. In 
enactment, te vertalen met ‘uitlichten’ (Voogt, 1990, p.68) of ‘oppikken’30 (de Bruine, Noordhoek 
& Tjon Tam Pau, 2010) worden stukjes werkelijkheid opgepikt om nader onderzocht te worden. 
Hierbij zijn twee acties mogelijk (van Dijk, 1989). Ten eerste kunnen de actoren deze 
veranderingen nader beschouwen in het selection proces (selecteren). Ten tweede kunnen ze 
door te handelen de omgeving beïnvloeden, wat tot een ecologische verandering leidt die op 
zijn beurt weer opgepikt kan worden. Let wel, het proces van oppikken genereert 
dubbelzinnigheid (Weick, 1979) tussen actoren, we hoeven niet hetzelfde te zien in een 
bepaalde ecologische verandering. 
 

Een voorbeeld: na twee maanden in dienst te zijn, houdt de nieuwe directeur van een 
grote ambtelijke dienst zijn nieuwjaarstoespraak. In deze toespraak deelt hij mee dat over 
een half jaar de dienst echt anders gaat functioneren en dat als mensen niet willen 
meegaan, ze na moeten denken over hun toekomst binnen de dienst. In het publiek zijn 
minstens twee verschillende meningen. De eerste "fijn dat de nieuwe directeur de zaken 
voortvarend aanpakt, het werd tijd dat hier iets veranderde". De tweede "deze meneer is 
wel erg snel met zijn oordeel over wat er goed en fout gaat, maar even goed oppassen 
met hoe dat de komende tijd gaat, dit lijkt me een gevaarlijke man".  

 
Selection/ selecteren 
De dubbelzinnigheid die door het oppikken wordt gegenereerd wordt tijdens het selecteren 
verminderd. De actoren proberen in interactie met elkaar te komen tot overeenstemming over 
de betekenis die aan de waargenomen verandering moet worden toegekend. De actoren in een 
organisatie besteden een behoorlijke hoeveelheid tijd aan het onderhandelen wat een 
acceptabele versie is van 'wat er hier aan de hand is' (Weick, 1979, p.6). In andere termen: het 
selecteren van de causale kaart of het schema waarlangs de actoren gezamenlijk de 
gebeurtenissen in de omgeving interpreteren.  
 
Retention/ bewaren 
In het bewaren worden succesvolle resultaten van het selecteren bewaard. Weick spreekt hier 
van enacted environments (Weick, 1979, p.131); een 'verstandige' versie betreffende de 
dubbelzinnigheid, hoewel andere versies ook hadden kunnen worden geconstrueerd.  
 
De elementen van het organiseerproces zijn door Weick in een causaal schema (1979, p.132) 
gezet. 

  
Figuur 3.3. Weick's organiseermodel 

In het schema wordt verduidelijkt dat stappen oppikken en selecteren ook beïnvloed worden 
door wat de actoren bewaard hebben, welke schema's/ kennis bewaard worden. Anders 
gesteld: wat we al weten, of waar we al mee bekend zijn, bepaalt mede wat we oppikken en wat 
we selecteren. Als de ervaring is dat alle directeuren na twee maanden kwamen met de 

                                                           
30 Er is geen direct Nederlands equivalent voor deze Engelse term, voor oppikken wordt gekozen omdat enactment 
verwijst naar een keuze om in de omgeving zaken op te pikken, zoals ervoor te kiezen een dubbeltje van de straat 
op te rapen, door het oprapen verandert de omgeving. 
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mededeling dat het anders moet, en uiteindelijk niets veranderd hebben, horen we de 
mededeling van de directeur heel anders aan dan als we deze ervaring niet hebben. 
 
We zien dat het verband tussen ecologische verandering en oppikken een instabiel proces is 
dat zichzelf versterkt. De toespraak van de directeur uit het voorbeeld kan heel wat in gang 
zetten. Ook zien we dat als de relatie van bewaren naar oppikken en selecteren een + is, het 
gehele proces uitsluitend uit zichzelf versterkende (instabiele) processen bestaat (vanwege het 
even aantal of het ontbreken van minnen). De + betekent dat we vasthouden aan wat onze 
eerdere ervaringen ons hebben geleerd. Overigens, ook als de relatie tussen bewaren en 
selecteren beiden een - zijn (we wijzen onze ervaringen af) leidt dit ook tot een instabiel proces. 
Alleen tegelijkertijd vertrouwen en ongeloof zullen een stabiel organiseerproces opleveren 
(Weick, 1979, p.133). Weick (2009) duidt dit, met een verwijzing naar Kramer (2007), aan als 
het belang van twijfel. Dit sluit ook aan op de begrippen losse en strakke koppeling die eerder 
zijn besproken. Bij strakke koppeling is sprake van steeds dezelfde reactie, bij losse koppeling 
dat een bepaalde stimulus niet altijd tot dezelfde reactie leidt. 
Wat het abstracte organizing model en de rol van strakke en losse koppeling in de praktijk kan 
betekenen wordt in de volgende paragraaf verder onderzocht door te kijken naar de rol van 
verwachtingen en organisatiecultuur, die beide invloed hebben op de wijze waarop het 
organizing proces binnen organisaties verloopt en de mate waarin sprake is van strakke of 
losse koppeling. 

3.3. Verwachtingen en organisatiecultuur 
Weick en Sutcliffe besteden in Management van het Onverwachte (2011) naast aandacht voor 
de vijf principes van HRO een hoofdstuk aan verwachtingen (hoofdstuk 2) en een hoofdstuk aan 
organisatiecultuur (hoofdstuk 6) die het tegelijkertijd aanwezig zijn van vertrouwen (het zit wel 
goed/ krediet geven) en ongeloof/ scepsis behandelen. 
Weick en Sutcliffe geven aan dat verwachtingen (al dan niet vastgelegd in regels en 
procedures) en plannen een belangrijke rol spelen om organisaties te laten 'werken'. Ze geven 
aan wat we mogen verwachten en waar we ons op richten (zo niet, dan loopt de organisatie de 
kans een kruiwagen vol kikkers te worden waarvan de ‘leden’ elke kant kunnen uitspringen). 
Verwachtingen en plannen geven mensen duidelijkheid en structuur, maar tegelijkertijd kunnen 
er onverwachte/ onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden. In eerste instantie zullen we 
proberen alle gebeurtenissen te plaatsen in bestaande verwachtingen en plannen, en 'zien' we 
afwijkingen niet: de invloed van bewaren op oppikken. Daarnaast proberen we (geringe) 
afwijkingen ervan te bagatelliseren of weg te redeneren (confirmation bias; Rassin, 2007): de 
invloed van bewaren op selecteren. Door onze verwachtingen en plannen letten we op 
bepaalde zaken, maar andere zaken lijken niet relevant en krijgen daarom geen aandacht. Dit 
betekent dat we bewuste inspanningen moeten plegen om verstoringen van onze 
verwachtingen en plannen te signaleren en weerstand te bieden aan afleidingen en 
oversimplificaties die blinde vlekken bevorderen. 
 
Respectvolle interactie 
Ingaan tegen de weg van de minste weerstand of niet zomaar iets aannemen, is binnen 
organisaties echter zo eenvoudig nog niet. Ieder voor zich kunnen we verschillende dingen zien 
aan de situatie waarin we ons bevinden.  

“Hoewel waarnemers van oorlogvoering vaak hebben gewezen op de verwarring tijdens 
de strijd, benadrukt de ideologie van militaire besluitvorming het opleggen van orde door 
organisatie en commandovoering en het belang van helderheid, coherentie en 
beknoptheid. Als gevolg daarvan is het onderzoeken van dubbelzinnigheid in militaire 
besluitvorming een beetje als het onderzoeken van de seksuele gewoonten van 
Victoriaans Engeland. Het vereist de bereidheid om de mogelijkheid, dat zaken niet 
precies zo zijn als ze schijnen of behoren te zijn, te accepteren.” (March and Weissinger-
Baylon, 1986) 

Daarmee kunnen we in een situatie terechtkomen waar onze persoonlijke mening of inschatting 
van de situatie afwijkt van de mening van de leidinggevende of de meerderheid van de groep 

 

waarvan we deel uitmaken . In een dergelijke situatie kan het moeilijk zijn je mening te geven. 
Echter door het niet uitspreken kan de groep signalen missen die wel degelijk relevant/ 
belangrijk zijn c.q. een ander licht op de zaken werpen. We hebben immers niet allemaal 
dezelfde blinde vlekken. Hier komt het begrip respectvolle interactie (Weick, 2009; Sutcliffe, 
2012; Weick & Sutcliffe, 2015) in beeld. Volgens Sutcliffe (2012) voldoet het gedrag van 
mensen die respectvol met elkaar omgaan aan drie morele normen:  

“Ten eerste respecteren ze de meningen van anderen, zodat ze bereid zijn ook hun eigen 
meningen en overtuigingen daarop te baseren; met andere woorden, ze vertrouwen 
elkaar. Ten tweede vertellen ze zelf wat ze daadwerkelijk denken, zodat anderen daar 
hun overtuigingen weer op kunnen baseren; met andere woorden, ze zijn eerlijk in hun 
interactie. Ten derde respecteren ze zowel hun eigen percepties als die van anderen, 
zodat ze hun eigen percepties integreren in een sociaal gedeelde perceptie zonder hun 
eigen percepties of die van anderen tekort te doen; met andere woorden, ze hebben 
zelfrespect.” 

 
Het is deze combinatie van vertrouwen, eerlijkheid en zelfrespect die het mogelijk maakt dat 
mensen eventuele zorgen durven uit te spreken, hun mening te geven en anderen vragen 
durven te stellen over hun kijk op de situatie. Daarmee is de kans groter dat de groep een rijk 
en genuanceerd beeld van de situatie vormt: een kenmerk van collectieve opmerkzaamheid.  
 
Behoedzame verbondenheid 
Naast respectvolle interactie spreken Weick en Roberts (1993), Weick (2009), Sutcliffe (2012) 
en Weick en Sutcliffe (2015) van behoedzame verbondenheid. Behoedzame verbondenheid 
verwijst ernaar dat je in staat bent je werk als een bijdrage tot het grotere geheel te zien. 
Daarvoor is het nodig om in beeld te hebben hoe de bijdragen van jezelf en anderen leiden naar 
het doel van het ‘systeem’. Daarbij zijn ‘bewust deel te zijn van het systeem’ en ‘de doelstelling 
onderschrijven’ belangrijke voorwaarden. Het tegendeel van behoedzame verbondenheid is 
simpelweg je werk uitvoeren zonder stil te staan wat er om je heen gebeurt. 
 
Respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid creëren een gedeelde interpretatie en 
onderling handelen en vormen zo de relationele basis van HRO (Sutcliffe, 2012). 
 
Organisatiecultuur 
De begrippen respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid geven op groepsniveau 
aan dat er ruimte dient te zijn voor 'afwijkende' visies op de werkelijkheid. Dit stelt ook eisen aan 
de cultuur binnen de organisatie. Weick en Sutcliffe (2011) verwijzen hierbij naar Turner (via 
Turner & Pidgeon, 1997) die schrijft over een voldoende vergelijkbare aanpak, opvattingen en 
prioriteiten die nodig zijn om een organisatie zijn doelen te laten behalen. Tegelijkertijd brengt 
die vergelijkbaarheid het gevaar van collectieve blindheid met zich mee (Turner in Weick en 
Sutcliffe, 2011). Weick en Sutcliffe baseren zich in hun beschouwing van organisatiecultuur 
vooral op Schein (1996) en Meyerson en Martin (1987). Weick en Sutcliffe geven aan dat in een 
organisatie consensus (integratie), meningsverschillen (differentiatie) en verwarring 
(fragmentatie) naast elkaar kunnen en moeten bestaan. Integratie/ consensus is nodig om 
mensen in een organisatie een voldoende vergelijkbare benadering (Turner & Pidgeon, 1997) 
mee te geven in hun dagelijks functioneren. Echter, als alle neuzen dezelfde kant op staan, 
hebben we allemaal dezelfde gebieden die we niet zien. Daarom is het noodzakelijk toe te 
staan dat er tussen groepen verschillende waarden bestaan (differentiatie); het belang van de 
administratieve organisatie/ interne controle wordt door de financiële afdeling als veel groter 
gezien dan door de gemiddelde lijnmanager. Sterker gezegd, Weick en Sutcliffe stellen dat er 
zelfs ruimte dient te zijn voor individuen van wie de interpretaties onverenigbaar en moeilijk in te 
kaderen zijn (fragmentatie).  
 
Naast deze algemene kwalificatie van cultuur besteden Weick en Sutcliffe aandacht aan 
specifieke elementen van wat zij een geïnformeerde cultuur (Weick & Sutcliffe, 2011, p.134) 
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mededeling dat het anders moet, en uiteindelijk niets veranderd hebben, horen we de 
mededeling van de directeur heel anders aan dan als we deze ervaring niet hebben. 
 
We zien dat het verband tussen ecologische verandering en oppikken een instabiel proces is 
dat zichzelf versterkt. De toespraak van de directeur uit het voorbeeld kan heel wat in gang 
zetten. Ook zien we dat als de relatie van bewaren naar oppikken en selecteren een + is, het 
gehele proces uitsluitend uit zichzelf versterkende (instabiele) processen bestaat (vanwege het 
even aantal of het ontbreken van minnen). De + betekent dat we vasthouden aan wat onze 
eerdere ervaringen ons hebben geleerd. Overigens, ook als de relatie tussen bewaren en 
selecteren beiden een - zijn (we wijzen onze ervaringen af) leidt dit ook tot een instabiel proces. 
Alleen tegelijkertijd vertrouwen en ongeloof zullen een stabiel organiseerproces opleveren 
(Weick, 1979, p.133). Weick (2009) duidt dit, met een verwijzing naar Kramer (2007), aan als 
het belang van twijfel. Dit sluit ook aan op de begrippen losse en strakke koppeling die eerder 
zijn besproken. Bij strakke koppeling is sprake van steeds dezelfde reactie, bij losse koppeling 
dat een bepaalde stimulus niet altijd tot dezelfde reactie leidt. 
Wat het abstracte organizing model en de rol van strakke en losse koppeling in de praktijk kan 
betekenen wordt in de volgende paragraaf verder onderzocht door te kijken naar de rol van 
verwachtingen en organisatiecultuur, die beide invloed hebben op de wijze waarop het 
organizing proces binnen organisaties verloopt en de mate waarin sprake is van strakke of 
losse koppeling. 

3.3. Verwachtingen en organisatiecultuur 
Weick en Sutcliffe besteden in Management van het Onverwachte (2011) naast aandacht voor 
de vijf principes van HRO een hoofdstuk aan verwachtingen (hoofdstuk 2) en een hoofdstuk aan 
organisatiecultuur (hoofdstuk 6) die het tegelijkertijd aanwezig zijn van vertrouwen (het zit wel 
goed/ krediet geven) en ongeloof/ scepsis behandelen. 
Weick en Sutcliffe geven aan dat verwachtingen (al dan niet vastgelegd in regels en 
procedures) en plannen een belangrijke rol spelen om organisaties te laten 'werken'. Ze geven 
aan wat we mogen verwachten en waar we ons op richten (zo niet, dan loopt de organisatie de 
kans een kruiwagen vol kikkers te worden waarvan de ‘leden’ elke kant kunnen uitspringen). 
Verwachtingen en plannen geven mensen duidelijkheid en structuur, maar tegelijkertijd kunnen 
er onverwachte/ onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden. In eerste instantie zullen we 
proberen alle gebeurtenissen te plaatsen in bestaande verwachtingen en plannen, en 'zien' we 
afwijkingen niet: de invloed van bewaren op oppikken. Daarnaast proberen we (geringe) 
afwijkingen ervan te bagatelliseren of weg te redeneren (confirmation bias; Rassin, 2007): de 
invloed van bewaren op selecteren. Door onze verwachtingen en plannen letten we op 
bepaalde zaken, maar andere zaken lijken niet relevant en krijgen daarom geen aandacht. Dit 
betekent dat we bewuste inspanningen moeten plegen om verstoringen van onze 
verwachtingen en plannen te signaleren en weerstand te bieden aan afleidingen en 
oversimplificaties die blinde vlekken bevorderen. 
 
Respectvolle interactie 
Ingaan tegen de weg van de minste weerstand of niet zomaar iets aannemen, is binnen 
organisaties echter zo eenvoudig nog niet. Ieder voor zich kunnen we verschillende dingen zien 
aan de situatie waarin we ons bevinden.  

“Hoewel waarnemers van oorlogvoering vaak hebben gewezen op de verwarring tijdens 
de strijd, benadrukt de ideologie van militaire besluitvorming het opleggen van orde door 
organisatie en commandovoering en het belang van helderheid, coherentie en 
beknoptheid. Als gevolg daarvan is het onderzoeken van dubbelzinnigheid in militaire 
besluitvorming een beetje als het onderzoeken van de seksuele gewoonten van 
Victoriaans Engeland. Het vereist de bereidheid om de mogelijkheid, dat zaken niet 
precies zo zijn als ze schijnen of behoren te zijn, te accepteren.” (March and Weissinger-
Baylon, 1986) 

Daarmee kunnen we in een situatie terechtkomen waar onze persoonlijke mening of inschatting 
van de situatie afwijkt van de mening van de leidinggevende of de meerderheid van de groep 

 

waarvan we deel uitmaken . In een dergelijke situatie kan het moeilijk zijn je mening te geven. 
Echter door het niet uitspreken kan de groep signalen missen die wel degelijk relevant/ 
belangrijk zijn c.q. een ander licht op de zaken werpen. We hebben immers niet allemaal 
dezelfde blinde vlekken. Hier komt het begrip respectvolle interactie (Weick, 2009; Sutcliffe, 
2012; Weick & Sutcliffe, 2015) in beeld. Volgens Sutcliffe (2012) voldoet het gedrag van 
mensen die respectvol met elkaar omgaan aan drie morele normen:  

“Ten eerste respecteren ze de meningen van anderen, zodat ze bereid zijn ook hun eigen 
meningen en overtuigingen daarop te baseren; met andere woorden, ze vertrouwen 
elkaar. Ten tweede vertellen ze zelf wat ze daadwerkelijk denken, zodat anderen daar 
hun overtuigingen weer op kunnen baseren; met andere woorden, ze zijn eerlijk in hun 
interactie. Ten derde respecteren ze zowel hun eigen percepties als die van anderen, 
zodat ze hun eigen percepties integreren in een sociaal gedeelde perceptie zonder hun 
eigen percepties of die van anderen tekort te doen; met andere woorden, ze hebben 
zelfrespect.” 

 
Het is deze combinatie van vertrouwen, eerlijkheid en zelfrespect die het mogelijk maakt dat 
mensen eventuele zorgen durven uit te spreken, hun mening te geven en anderen vragen 
durven te stellen over hun kijk op de situatie. Daarmee is de kans groter dat de groep een rijk 
en genuanceerd beeld van de situatie vormt: een kenmerk van collectieve opmerkzaamheid.  
 
Behoedzame verbondenheid 
Naast respectvolle interactie spreken Weick en Roberts (1993), Weick (2009), Sutcliffe (2012) 
en Weick en Sutcliffe (2015) van behoedzame verbondenheid. Behoedzame verbondenheid 
verwijst ernaar dat je in staat bent je werk als een bijdrage tot het grotere geheel te zien. 
Daarvoor is het nodig om in beeld te hebben hoe de bijdragen van jezelf en anderen leiden naar 
het doel van het ‘systeem’. Daarbij zijn ‘bewust deel te zijn van het systeem’ en ‘de doelstelling 
onderschrijven’ belangrijke voorwaarden. Het tegendeel van behoedzame verbondenheid is 
simpelweg je werk uitvoeren zonder stil te staan wat er om je heen gebeurt. 
 
Respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid creëren een gedeelde interpretatie en 
onderling handelen en vormen zo de relationele basis van HRO (Sutcliffe, 2012). 
 
Organisatiecultuur 
De begrippen respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid geven op groepsniveau 
aan dat er ruimte dient te zijn voor 'afwijkende' visies op de werkelijkheid. Dit stelt ook eisen aan 
de cultuur binnen de organisatie. Weick en Sutcliffe (2011) verwijzen hierbij naar Turner (via 
Turner & Pidgeon, 1997) die schrijft over een voldoende vergelijkbare aanpak, opvattingen en 
prioriteiten die nodig zijn om een organisatie zijn doelen te laten behalen. Tegelijkertijd brengt 
die vergelijkbaarheid het gevaar van collectieve blindheid met zich mee (Turner in Weick en 
Sutcliffe, 2011). Weick en Sutcliffe baseren zich in hun beschouwing van organisatiecultuur 
vooral op Schein (1996) en Meyerson en Martin (1987). Weick en Sutcliffe geven aan dat in een 
organisatie consensus (integratie), meningsverschillen (differentiatie) en verwarring 
(fragmentatie) naast elkaar kunnen en moeten bestaan. Integratie/ consensus is nodig om 
mensen in een organisatie een voldoende vergelijkbare benadering (Turner & Pidgeon, 1997) 
mee te geven in hun dagelijks functioneren. Echter, als alle neuzen dezelfde kant op staan, 
hebben we allemaal dezelfde gebieden die we niet zien. Daarom is het noodzakelijk toe te 
staan dat er tussen groepen verschillende waarden bestaan (differentiatie); het belang van de 
administratieve organisatie/ interne controle wordt door de financiële afdeling als veel groter 
gezien dan door de gemiddelde lijnmanager. Sterker gezegd, Weick en Sutcliffe stellen dat er 
zelfs ruimte dient te zijn voor individuen van wie de interpretaties onverenigbaar en moeilijk in te 
kaderen zijn (fragmentatie).  
 
Naast deze algemene kwalificatie van cultuur besteden Weick en Sutcliffe aandacht aan 
specifieke elementen van wat zij een geïnformeerde cultuur (Weick & Sutcliffe, 2011, p.134) 
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noemen. Hierbij baseren ze zich op het werk van Reason (m.n. Reason, 1997) die vier soorten 
culturen onderscheid rond rapportage, rechtvaardigheid, flexibiliteit en leren.  
- Rapportagecultuur: wat en hoe wordt er gerapporteerd als mensen fouten maken of bijna 

ongevallen ervaren, en hoe wordt bevorderd dat mensen verstoringen rapporteren? 
- Rechtvaardige cultuur: hoe wordt met de schuldvraag omgegaan als er iets fout gaat, de 

mate waarin fouten een persoon- of systeemzaak zijn en hoe consistent de oordelen zijn. 
- Flexibele cultuur: hoe en in welke mate zijn mensen in staat zich aan te passen aan 

plotselinge en radicale toenames in druk, tempo en intensiteit? 
- Leercultuur: hoe en in welke mate kunnen de mensen de lessen die ze geleerd hebben 

omzetten in veranderingen, aannames, kaders en acties. 
De blame cycle (zie 2.4.2.) geeft het verband aan tussen rapportage, rechtvaardigheid en leren: 
Geen rapportage als er niet rechtvaardig wordt opgetreden, zorgt ervoor dat er niet geleerd 
wordt. Vanuit dit perspectief leidt het ontbreken van respectvolle interactie tot het niet melden 
van verstoringen en gebrekkig leren. 
 
Samenvatting en reflectie 
De thema's die uit het algemene werk van Weick betreffende organizing komen (m.n. het 
belang van twijfel als een uiting van losse koppeling) en de algemene thema's die Weick en 
Sutcliffe (2011) behandelen in Management van het Onverwachte (zoals eenheid in 
verscheidenheid, de waan van de centraliteit) hebben duidelijke overeenkomsten en adresseren 
dezelfde soort problemen. Basisproblematiek is het tegelijkertijd aanwezig zijn van vertrouwen 
en ongeloof, en de ruimte die nodig is om verschillende visies op de werkelijkheid tegelijkertijd 
constructief naast elkaar te laten bestaan. Hierna zal worden onderzocht wat het verband is 
tussen de begrippen die Weick en Sutcliffe (2011) hanteren rond HRO en het hierboven 
besproken organizing model en de wijze waarop in de praktijk losse koppeling vorm kan worden 
gegeven. 

3.4. Audits van Weick en Sutcliffe en het organizing model 

3.4.1. Inleiding 
Na deze algemene verkenning over het verband tussen HRO en het organizing model, worden 
hieronder de audits, waarin Weick en Sutcliffe 5 HRO principes operationaliseren, geplaatst 
tegen de achtergrond van het organizing model.  
Weick en Sutcliffe (2011) werken in totaal 8 audits uit die zij relevant achten rond HRO; 
1. opmerkzaamheid binnen uw organisatie, 
2. kwetsbaarheid voor gedachteloosheid, 
3. waar opmerkzaamheid het meest vereist is, 
4. gerichtheid op verstoringen, 
5. terughoudendheid tot simplificeren, 
6. gevoeligheid voor de uitvoering, 
7. toewijding aan veerkracht, 
8. respect voor expertise. 
Daarnaast hanteren ze een negende audit die Weick en Sutcliffe introduceren als een 
'economischere' versie (Weick en Sutcliffe, 2011, p.110) de opmerkzaam organiseren schaal 
(OOS), deze zal worden behandeld in een separate paragraaf.  

3.4.2. De acht audits 
Allereerst worden de eerste drie audits behandeld hoewel deze geen directe relatie hebben met 
de 5 HRO principes, maar wel in verband kunnen worden gebracht met het organizing model. 
 
Opmerkzaamheid binnen uw organisatie 
In de audit ‘Opmerkzaamheid binnen uw organisatie’ staan de onderstaande negen stellingen: 

1. Er is een organisatiebrede gevoeligheid (bewustzijn) voor het onverwachte of 
onverwachte gebeurtenissen. 

2. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op betrouwbaarheid. 

 
 

3. Leidinggevenden geven evenveel aandacht aan sturen van onverwachte 
gebeurtenissen als het bereiken van tevoren vastgelegde organisatiedoelstellingen. 
 

4. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd worden beschreven.  

5. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd begrepen worden. 

6. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen goed 
worden herkend/ geïdentificeerd. 
 

7. We besteden tijd aan het identificeren hoe onze activiteiten schade bij onze 
belanghebbenden kan berokkenen. 

8. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen 
gaan. 

9. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk hoe zaken fout kunnen gaan. 
 
De stellingen bij opmerkzaamheid binnen uw organisatie zijn te lezen als een verkenning in 
welke mate de organisatie als geheel (het integratie element van de organisatiecultuur) gericht 
is op het bevorderen van opmerkzaamheid. Er zijn drie elementen te herkennen. Het eerste 
element is betrouwbaarheid en onverwachte gebeurtenissen (het eerste drietal stellingen) en 
geeft de gerichtheid op verstoringen (ook oppikken en selecteren) in de organisatiecultuur aan. 
Het tweede element betreft het zorgen maken over het herkennen, beschrijven en begrijpen van 
gebeurtenissen (het volgende drietal stellingen) en geeft de terughoudendheid tot simplificeren. 
Deze beide elementen zijn 'procesmatige' eisen aan de organisatie. Het laatste element (het 
laatste drietal stellingen) is meer inhoudelijk gericht op de negatieve kant (schade/ falen/ fouten) 
van organisaties en vraagt in hoeverre hierbij expliciet wordt stilgestaan en in hoeverre dit 
(integrerend) een ieder helder is. Dit is een context waarbinnen teams (de focus binnen de 
audits naar de HRO principes) functioneren. 
 
Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid 
In de audit ‘Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid’ staan de onderstaande acht stellingen: 

1. In ons werk doen zich zelden uitzonderingen voor. 
2. We komen dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegen. 

 
3. Het kost medewerkers moeite om alle informatie die ze nodig hebben voor hun werk 

te verzamelen. 
4. Medewerkers hebben weinig bevoegdheden of regelruimte om acties te ondernemen 

om onverwachte problemen op te lossen als ze zich voordoen.  
5. Van medewerkers wordt verwacht dat ze hun werk op een specifieke wijze uitvoeren 

zonder daarvan af te mogen afwijken.  
6. Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden om op te treden als 

onverwachte problemen zich voordoen. 
 

7. Medewerkers werken vaak onder de druk van strenge productie-eisen (tijd, kosten, 
omzetgroei of winst). 

8. Druk leidt er toe dat medewerkers het niet zo nauw met de regels nemen. 
 
In deze stellingen wordt gekeken naar de kans op gedachteloos opereren, routines 
onnadenkend uitvoeren of bureaucratisch opereren (zoals in de volksmond) gepeild. Deze kans 
wordt groter als het werk steeds hetzelfde lijkt (de eerste twee stellingen). Aandachtspunten in 
het voorkomen van gedachteloosheid zijn om de nuance in de uitvoering van het werk te vinden 
(informatie), de gevonden nuances te mogen gebruiken (regelgeving, specifieke werkwijze) of te 
kunnen zien (taakvolwassenheid ). Het risico dat medewerkers gedachteloos te werk gaan 
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noemen. Hierbij baseren ze zich op het werk van Reason (m.n. Reason, 1997) die vier soorten 
culturen onderscheid rond rapportage, rechtvaardigheid, flexibiliteit en leren.  
- Rapportagecultuur: wat en hoe wordt er gerapporteerd als mensen fouten maken of bijna 

ongevallen ervaren, en hoe wordt bevorderd dat mensen verstoringen rapporteren? 
- Rechtvaardige cultuur: hoe wordt met de schuldvraag omgegaan als er iets fout gaat, de 

mate waarin fouten een persoon- of systeemzaak zijn en hoe consistent de oordelen zijn. 
- Flexibele cultuur: hoe en in welke mate zijn mensen in staat zich aan te passen aan 

plotselinge en radicale toenames in druk, tempo en intensiteit? 
- Leercultuur: hoe en in welke mate kunnen de mensen de lessen die ze geleerd hebben 

omzetten in veranderingen, aannames, kaders en acties. 
De blame cycle (zie 2.4.2.) geeft het verband aan tussen rapportage, rechtvaardigheid en leren: 
Geen rapportage als er niet rechtvaardig wordt opgetreden, zorgt ervoor dat er niet geleerd 
wordt. Vanuit dit perspectief leidt het ontbreken van respectvolle interactie tot het niet melden 
van verstoringen en gebrekkig leren. 
 
Samenvatting en reflectie 
De thema's die uit het algemene werk van Weick betreffende organizing komen (m.n. het 
belang van twijfel als een uiting van losse koppeling) en de algemene thema's die Weick en 
Sutcliffe (2011) behandelen in Management van het Onverwachte (zoals eenheid in 
verscheidenheid, de waan van de centraliteit) hebben duidelijke overeenkomsten en adresseren 
dezelfde soort problemen. Basisproblematiek is het tegelijkertijd aanwezig zijn van vertrouwen 
en ongeloof, en de ruimte die nodig is om verschillende visies op de werkelijkheid tegelijkertijd 
constructief naast elkaar te laten bestaan. Hierna zal worden onderzocht wat het verband is 
tussen de begrippen die Weick en Sutcliffe (2011) hanteren rond HRO en het hierboven 
besproken organizing model en de wijze waarop in de praktijk losse koppeling vorm kan worden 
gegeven. 

3.4. Audits van Weick en Sutcliffe en het organizing model 

3.4.1. Inleiding 
Na deze algemene verkenning over het verband tussen HRO en het organizing model, worden 
hieronder de audits, waarin Weick en Sutcliffe 5 HRO principes operationaliseren, geplaatst 
tegen de achtergrond van het organizing model.  
Weick en Sutcliffe (2011) werken in totaal 8 audits uit die zij relevant achten rond HRO; 
1. opmerkzaamheid binnen uw organisatie, 
2. kwetsbaarheid voor gedachteloosheid, 
3. waar opmerkzaamheid het meest vereist is, 
4. gerichtheid op verstoringen, 
5. terughoudendheid tot simplificeren, 
6. gevoeligheid voor de uitvoering, 
7. toewijding aan veerkracht, 
8. respect voor expertise. 
Daarnaast hanteren ze een negende audit die Weick en Sutcliffe introduceren als een 
'economischere' versie (Weick en Sutcliffe, 2011, p.110) de opmerkzaam organiseren schaal 
(OOS), deze zal worden behandeld in een separate paragraaf.  

3.4.2. De acht audits 
Allereerst worden de eerste drie audits behandeld hoewel deze geen directe relatie hebben met 
de 5 HRO principes, maar wel in verband kunnen worden gebracht met het organizing model. 
 
Opmerkzaamheid binnen uw organisatie 
In de audit ‘Opmerkzaamheid binnen uw organisatie’ staan de onderstaande negen stellingen: 

1. Er is een organisatiebrede gevoeligheid (bewustzijn) voor het onverwachte of 
onverwachte gebeurtenissen. 

2. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op betrouwbaarheid. 

 
 

3. Leidinggevenden geven evenveel aandacht aan sturen van onverwachte 
gebeurtenissen als het bereiken van tevoren vastgelegde organisatiedoelstellingen. 
 

4. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd worden beschreven.  

5. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd begrepen worden. 

6. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen goed 
worden herkend/ geïdentificeerd. 
 

7. We besteden tijd aan het identificeren hoe onze activiteiten schade bij onze 
belanghebbenden kan berokkenen. 

8. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen 
gaan. 

9. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk hoe zaken fout kunnen gaan. 
 
De stellingen bij opmerkzaamheid binnen uw organisatie zijn te lezen als een verkenning in 
welke mate de organisatie als geheel (het integratie element van de organisatiecultuur) gericht 
is op het bevorderen van opmerkzaamheid. Er zijn drie elementen te herkennen. Het eerste 
element is betrouwbaarheid en onverwachte gebeurtenissen (het eerste drietal stellingen) en 
geeft de gerichtheid op verstoringen (ook oppikken en selecteren) in de organisatiecultuur aan. 
Het tweede element betreft het zorgen maken over het herkennen, beschrijven en begrijpen van 
gebeurtenissen (het volgende drietal stellingen) en geeft de terughoudendheid tot simplificeren. 
Deze beide elementen zijn 'procesmatige' eisen aan de organisatie. Het laatste element (het 
laatste drietal stellingen) is meer inhoudelijk gericht op de negatieve kant (schade/ falen/ fouten) 
van organisaties en vraagt in hoeverre hierbij expliciet wordt stilgestaan en in hoeverre dit 
(integrerend) een ieder helder is. Dit is een context waarbinnen teams (de focus binnen de 
audits naar de HRO principes) functioneren. 
 
Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid 
In de audit ‘Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid’ staan de onderstaande acht stellingen: 

1. In ons werk doen zich zelden uitzonderingen voor. 
2. We komen dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegen. 

 
3. Het kost medewerkers moeite om alle informatie die ze nodig hebben voor hun werk 

te verzamelen. 
4. Medewerkers hebben weinig bevoegdheden of regelruimte om acties te ondernemen 

om onverwachte problemen op te lossen als ze zich voordoen.  
5. Van medewerkers wordt verwacht dat ze hun werk op een specifieke wijze uitvoeren 

zonder daarvan af te mogen afwijken.  
6. Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden om op te treden als 

onverwachte problemen zich voordoen. 
 

7. Medewerkers werken vaak onder de druk van strenge productie-eisen (tijd, kosten, 
omzetgroei of winst). 

8. Druk leidt er toe dat medewerkers het niet zo nauw met de regels nemen. 
 
In deze stellingen wordt gekeken naar de kans op gedachteloos opereren, routines 
onnadenkend uitvoeren of bureaucratisch opereren (zoals in de volksmond) gepeild. Deze kans 
wordt groter als het werk steeds hetzelfde lijkt (de eerste twee stellingen). Aandachtspunten in 
het voorkomen van gedachteloosheid zijn om de nuance in de uitvoering van het werk te vinden 
(informatie), de gevonden nuances te mogen gebruiken (regelgeving, specifieke werkwijze) of te 
kunnen zien (taakvolwassenheid ). Het risico dat medewerkers gedachteloos te werk gaan 
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wordt verhoogd als medewerkers onder druk staan en dan de neiging hebben zich in hun eigen 
taak en perspectief terug te trekken.  
In termen van het organizing model geeft deze audit de mate aan waarin veranderingen in de 
omgeving als trigger voor organizing kunnen optreden en welke factoren zorgen dat 
medewerkers deze veranderingen niet of te laat opmerken. 
 
Waar opmerkzaamheid het meest vereist is 
In de audit waar opmerkzaamheid het meest vereist is staan de onderstaande 9 stellingen: 

1. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal opeenvolgende stappen. 
2. Feedback/ terugkoppeling en informatie over wat er plaatsvindt, is direct en 

eenvoudig te controleren. 
3. Het werkproces wordt relatief goed begrepen. 
4. Het werkproces behoeft geen gecoördineerde acties. 
5. We kunnen alle componenten/ delen van ons productieproces direct in de gaten 

houden. 
 

6. Er zijn veel manieren om onze diensten te produceren (stappen kunnen in een 
andere volgorde, roosters aangepast, onderdelen later toegevoegd bij vertragingen 
of tekorten). 

7. Er zit veel speling in onze werkprocessen. 
8. In ons werkproces hoeven zaken niet in een keer goed te gaan, omdat ze altijd 

opnieuw kunnen worden uitgevoerd. 
9. Er zijn veel mogelijkheden om te improviseren als zaken fout lopen. 

 
In deze audit wordt gerefereerd aan Perrow's NAT (Weick en Sutcliffe, 2011, p.97-98). De 
eerste vijf stellingen brengen de interactieve complexiteit in beeld, de overige stellingen de 
strakheid van de koppeling. De audit brengt daarmee de technologie (in brede zin31) van de 
organisatie in beeld. Hoe hoger de score op deze audit hoe groter de kans is op 'normale 
ongevallen' en hoe meer behoefte aan opmerkzaamheid. Gegeven de stellingname van Weick 
over technologie (zie 3.1.) is dit een omgevingsfactor, en naarmate de score op deze audit 
hoger is genereert de technologie meer dubbelzinnigheid. 
 
Hierna worden de audits rond de vijf HRO principes behandeld. 
 
Gerichtheid op verstoringen 
De audit ‘Gerichtheid op verstoringen’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Managers stimuleren het melden van slecht nieuws. 
2. Medewerkers voelen zich vrij om met leidinggevenden te spreken over problemen. 
3. Medewerkers worden beloond als ze potentiële probleemgebieden benoemen.  

 
4. We zijn actief op zoek naar verstoringen in alle soorten en maten en trachten deze te 

begrijpen. 
5. We beschouwen "het ging nog net goed" en "nog net niet fout" eerder als een soort 

van falen dat mogelijke gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en 
vermogen om rampen te voorkomen. 

6. We behandelen (bijna) fouten als informatie over de gezondheid van ons systeem 
van werken en proberen ervan te leren. 

7. Wanneer iets onverwachts plaatsvindt, trachten we altijd te doorgronden waarom 
onze verwachtingen niet zijn uitgekomen. 

8. We stellen onze procedures bij na een ‘het ging nog net goed”. 
 

                                                           
31 Zie hiervoor bijvoorbeeld Weick (1990). 

 

9. Medewerkers rapporteren fouten met ernstige consequenties, zelfs als ze niemand 
anders opvallen. 

10. Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt. 
 
De eerste drie stellingen brengen in beeld in hoeverre managers/ leidinggevende een klimaat 
creëren waarin problemen en zorgen gemeld kunnen worden. De volgende vijf stellingen richten 
zich op het actief op zoek gaan naar verstoringen en het tegendruk geven aan de neiging om 
gericht te zijn op successen. Ten slotte refereren de laatste twee stellingen aan de omgang met 
fouten, is er sprake van een blame cycle of niet. In termen van organizing is er sprake van 
oppikken en dan voornamelijk van het deel hoe stukjes in werkelijkheid worden opgepikt/ 
uitgelicht om nader onderzocht te worden. De stellingen zijn een uitwerking van gedrag dat 
bevordert dat veranderingen worden opgepikt en gedeeld worden met anderen. De achtste 
vraag kan ook worden gezien in het licht van bewaren, omdat bij bewaren ook het bijstellen van 
kennis hoort op grond van wat ervaren is. 
 
Terughoudendheid tot simplificeren 
De audit ‘Terughoudendheid tot simplificeren’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Sceptici worden hogelijk gewaardeerd. 
2. Medewerkers nemen niets zo maar aan. 
3. We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen. 
4. Medewerkers in onze organisatie voelen zich vrij om problemen en netelige kwesties 

ter sprake te brengen. 
5. Medewerkers worden niet aangevallen als op grond van hun informatie het werk 

onderbroken zou kunnen worden.  
6. Medewerkers luisteren zorgvuldig, zelden wordt iemands visie als niet relevant 

afgedaan. 
 

7. Vragenstellen wordt gestimuleerd. 
8. In het algemeen verdiepen medewerkers hun analyse om beter grip te krijgen op de 

aard van ontstane problemen. 
9. Medewerkers worden uitgenodigd een alternatieve kijk op zaken te geven. 
10. Als er iets onverwachts gebeurt, besteden medewerkers meer tijd aan analyseren 

dan hun mening te verkondigen. 
11. Medewerkers vertrouwen elkaar. 
12. Medewerkers tonen veel respect voor elkaar. 

 
De eerste zes stellingen brengen in beeld hoe met mensen wordt omgegaan die bestaande 
interpretaties ter discussie stellen. In de volgende vier stellingen wordt gekeken of actief 
gezocht wordt naar andere visies. In de laatste twee stellingen verwijzen (vertrouwen en 
respecteren) naar onderliggende elementen van respectvolle interactie. In termen van 
organizing verwijzen deze stellingen naar de eisen die aan het proces van selecteren worden 
gesteld. Het gaat over het goed faciliteren van de onderhandeling waarin tot een voor iedereen 
acceptabele interpretatie kan worden gekomen (consensus).  
 
Gevoeligheid voor de uitvoering 
De audit ‘Gevoeligheid voor de uitvoering’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 
zaken (vinger aan de pols). 

2. Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze als de 
werkbelasting te hoog wordt. 

3. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen, 
beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende medewerkers. 

4. Ploegbazen/ voormannen grijpen direct in waar dat nodig is. 
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wordt verhoogd als medewerkers onder druk staan en dan de neiging hebben zich in hun eigen 
taak en perspectief terug te trekken.  
In termen van het organizing model geeft deze audit de mate aan waarin veranderingen in de 
omgeving als trigger voor organizing kunnen optreden en welke factoren zorgen dat 
medewerkers deze veranderingen niet of te laat opmerken. 
 
Waar opmerkzaamheid het meest vereist is 
In de audit waar opmerkzaamheid het meest vereist is staan de onderstaande 9 stellingen: 

1. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal opeenvolgende stappen. 
2. Feedback/ terugkoppeling en informatie over wat er plaatsvindt, is direct en 

eenvoudig te controleren. 
3. Het werkproces wordt relatief goed begrepen. 
4. Het werkproces behoeft geen gecoördineerde acties. 
5. We kunnen alle componenten/ delen van ons productieproces direct in de gaten 

houden. 
 

6. Er zijn veel manieren om onze diensten te produceren (stappen kunnen in een 
andere volgorde, roosters aangepast, onderdelen later toegevoegd bij vertragingen 
of tekorten). 

7. Er zit veel speling in onze werkprocessen. 
8. In ons werkproces hoeven zaken niet in een keer goed te gaan, omdat ze altijd 

opnieuw kunnen worden uitgevoerd. 
9. Er zijn veel mogelijkheden om te improviseren als zaken fout lopen. 

 
In deze audit wordt gerefereerd aan Perrow's NAT (Weick en Sutcliffe, 2011, p.97-98). De 
eerste vijf stellingen brengen de interactieve complexiteit in beeld, de overige stellingen de 
strakheid van de koppeling. De audit brengt daarmee de technologie (in brede zin31) van de 
organisatie in beeld. Hoe hoger de score op deze audit hoe groter de kans is op 'normale 
ongevallen' en hoe meer behoefte aan opmerkzaamheid. Gegeven de stellingname van Weick 
over technologie (zie 3.1.) is dit een omgevingsfactor, en naarmate de score op deze audit 
hoger is genereert de technologie meer dubbelzinnigheid. 
 
Hierna worden de audits rond de vijf HRO principes behandeld. 
 
Gerichtheid op verstoringen 
De audit ‘Gerichtheid op verstoringen’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Managers stimuleren het melden van slecht nieuws. 
2. Medewerkers voelen zich vrij om met leidinggevenden te spreken over problemen. 
3. Medewerkers worden beloond als ze potentiële probleemgebieden benoemen.  

 
4. We zijn actief op zoek naar verstoringen in alle soorten en maten en trachten deze te 

begrijpen. 
5. We beschouwen "het ging nog net goed" en "nog net niet fout" eerder als een soort 

van falen dat mogelijke gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en 
vermogen om rampen te voorkomen. 

6. We behandelen (bijna) fouten als informatie over de gezondheid van ons systeem 
van werken en proberen ervan te leren. 

7. Wanneer iets onverwachts plaatsvindt, trachten we altijd te doorgronden waarom 
onze verwachtingen niet zijn uitgekomen. 

8. We stellen onze procedures bij na een ‘het ging nog net goed”. 
 

                                                           
31 Zie hiervoor bijvoorbeeld Weick (1990). 

 

9. Medewerkers rapporteren fouten met ernstige consequenties, zelfs als ze niemand 
anders opvallen. 

10. Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt. 
 
De eerste drie stellingen brengen in beeld in hoeverre managers/ leidinggevende een klimaat 
creëren waarin problemen en zorgen gemeld kunnen worden. De volgende vijf stellingen richten 
zich op het actief op zoek gaan naar verstoringen en het tegendruk geven aan de neiging om 
gericht te zijn op successen. Ten slotte refereren de laatste twee stellingen aan de omgang met 
fouten, is er sprake van een blame cycle of niet. In termen van organizing is er sprake van 
oppikken en dan voornamelijk van het deel hoe stukjes in werkelijkheid worden opgepikt/ 
uitgelicht om nader onderzocht te worden. De stellingen zijn een uitwerking van gedrag dat 
bevordert dat veranderingen worden opgepikt en gedeeld worden met anderen. De achtste 
vraag kan ook worden gezien in het licht van bewaren, omdat bij bewaren ook het bijstellen van 
kennis hoort op grond van wat ervaren is. 
 
Terughoudendheid tot simplificeren 
De audit ‘Terughoudendheid tot simplificeren’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Sceptici worden hogelijk gewaardeerd. 
2. Medewerkers nemen niets zo maar aan. 
3. We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen. 
4. Medewerkers in onze organisatie voelen zich vrij om problemen en netelige kwesties 

ter sprake te brengen. 
5. Medewerkers worden niet aangevallen als op grond van hun informatie het werk 

onderbroken zou kunnen worden.  
6. Medewerkers luisteren zorgvuldig, zelden wordt iemands visie als niet relevant 

afgedaan. 
 

7. Vragenstellen wordt gestimuleerd. 
8. In het algemeen verdiepen medewerkers hun analyse om beter grip te krijgen op de 

aard van ontstane problemen. 
9. Medewerkers worden uitgenodigd een alternatieve kijk op zaken te geven. 
10. Als er iets onverwachts gebeurt, besteden medewerkers meer tijd aan analyseren 

dan hun mening te verkondigen. 
11. Medewerkers vertrouwen elkaar. 
12. Medewerkers tonen veel respect voor elkaar. 

 
De eerste zes stellingen brengen in beeld hoe met mensen wordt omgegaan die bestaande 
interpretaties ter discussie stellen. In de volgende vier stellingen wordt gekeken of actief 
gezocht wordt naar andere visies. In de laatste twee stellingen verwijzen (vertrouwen en 
respecteren) naar onderliggende elementen van respectvolle interactie. In termen van 
organizing verwijzen deze stellingen naar de eisen die aan het proces van selecteren worden 
gesteld. Het gaat over het goed faciliteren van de onderhandeling waarin tot een voor iedereen 
acceptabele interpretatie kan worden gekomen (consensus).  
 
Gevoeligheid voor de uitvoering 
De audit ‘Gevoeligheid voor de uitvoering’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 
zaken (vinger aan de pols). 

2. Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze als de 
werkbelasting te hoog wordt. 

3. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen, 
beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende medewerkers. 

4. Ploegbazen/ voormannen grijpen direct in waar dat nodig is. 
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5. We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte 
verrassing de kop op steekt. 

6. Medewerkers zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan. 
7. Medewerkers zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen. 
8. Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar om 

een helder beeld te hebben van de actuele situatie. 
9. Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken 

als ze zich voordoen. 
 
De eerste vier stellingen betreffen de nabijheid van het management/ de leiding en in hoeverre 
deze faciliteren dat problemen/ kwesties in de omgeving direct opgepakt kunnen worden. In de 
laatste vijf stellingen gaat het over de verbinding die medewerkers met elkaar hebben (en het 
zicht dat ze op elkaar hebben) en hun eigen mogelijkheden om zaken in de omgeving op te 
pakken. Dit is te koppelen aan het tweede element van oppikken, het kunnen handelen om hun 
omgeving te beïnvloeden. Ook zien we hier elementen van behoedzame verbondenheid 
(bekendheid met werkzaamheden buiten de eigen functie). 
 
Toewijding aan veerkracht 
De audit ‘Toewijding aan veerkracht’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Er zijn continu middelen toegewezen om medewerkers te trainen en hertrainen 
aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van het technische systeem. 

2. Men is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
(mogelijkheden om aangepast aan de situatie te handelen). 

3. Deze organisatie bevordert opdrachten waarbij medewerkers uitgedaagd worden 
hun eigen grenzen te verleggen.  

4. Deze organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden 
van haar medewerkers. 
 

5. Medewerkers hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk wat ze 
moeten doen. 

6. De meeste medewerkers bezitten de vaardigheden om te handelen als zich 
onverwachte problemen voordoen. 

7. Medewerkers hebben een aantal informele contacten die ze gebruiken om 
problemen op te lossen. 

8. Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze 
kunnen gebruiken. 

9. Medewerkers leren van hun fouten. 
10. Medewerkers zijn in staat op anderen te vertrouwen. 

 
De eerste vier stellingen vragen naar de ruimte die de organisatie creëert voor medewerkers om 
zich te ontwikkelen. De andere stellingen betreffen kennis en vaardigheden van medewerkers 
om te leren en gebruik te maken van hun kennis en om buiten de kaders te denken (denk ook 
aan bricolage; Weick, 2001, p.62). In het organizing schema kan dit de terugkoppeling tussen 
bewaren (wat mensen in de organisatie kennen, kunnen en weten) en oppikken en selecteren 
zijn omdat Weick en Sutcliffe (2011, p.108) suggereren dat een beperkt actierepertoire een 
belangrijke bron voor beperkt waarnemen is.  
 
Respect voor expertise 
De audit ‘Respect voor expertise’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Medewerkers in dit bedrijf waarderen expertise en ervaringen meer dan 
hiërarchische positie. 

2. In deze organisatie worden de besluiten genomen door medewerkers die daarvoor 
het best gekwalificeerd zijn. 
 

 

3. Als er iets abnormaals gebeurt, weten de medewerkers wie de expertise heeft om er 
op te reageren. 

4. Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets aan 
de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. 
 

5. Medewerkers zijn toegewijd hun werk goed te doen. 
6. Medewerkers respecteren de essentie van het werk van anderen. 
7. Het is typerend dat medewerkers zich "eigenaar" voelen van een probleem totdat het 

is opgelost. 
 
De eerste twee stellingen gaan over het optimaal benutten van kennis binnen de organisatie, 
los van positie en rang (wordt kennis gebruikt in oppikken en selecteren). Waar in de eerste 
editie van Weick en Sutcliffe (2001) veel aandacht wordt besteed aan het gebruik van de kennis 
van de werkvloer, wordt in de tweede editie ook benadrukt dat bepaalde besluiten juist naar het 
management toe moeten worden toegebracht. De volgende twee stellingen verkennen of 
deskundige hulp bekend en beschikbaar is. Weick en Sutcliffe (2011, p.87) geven daarbij aan 
dat expertise zowel in individuen als in relaties huist. De laatste drie stellingen onderzoeken de 
basis waarop mensen samenwerken (en daarmee of ze gemeenschappelijke kennis willen 
gebruiken), hier is een verband met behoedzame verbondenheid (5 en 7) en respectvolle 
interactie (6). 
 
In het begin van deze paragraaf is aangegeven dat Weick en Sutcliffe (2011) ook verwijzen 
naar wat zij een meer economische audit noemen (omdat deze de andere audits zou kunnen 
vervangen). Deze audit, de OOS, wordt in de volgende paragraaf besproken. 

3.4.2. De OOS 
Als een alternatief voor het gebruik van de eerder genoemde audits geven Weick en Sutcliffe 
(2011) de ‘Opmerkzaam Organiseren Schaal’ (verder OOS) bestaande uit onderstaande 
stellingen: 

1. We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij niet verkeerd willen laten 
gaan. 

2. Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen spreken met collega's, 
bespreken we gewoonlijk waar we op moeten letten. 

3. We bespreken alternatieven hoe we onze normale werkzaamheden kunnen uitvoeren. 
4. We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar zo dat we weten wie relevante 

vaardigheden en kennis bezitten. 
5. We hebben een goed beeld van de talenten en vaardigheden van de medewerkers. 
6. We spreken over fouten en de manier waarop we van ze kunnen leren, 
7. Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze hadden kunnen 

voorkomen. 
8. Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de specifieke 

vaardigheden van onze collega's. 
9. Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel onze collectieve expertise om deze 

op te lossen. 
 
Vogus en Sutcliffe (2007a) geven aan dat deze negen stellingen verband houden met de vijf 
principes van collectieve opmerkzaamheid. De stellingen 1 en 2 refereren aan gerichtheid op 
verstoringen, 3 aan terughoudendheid tot simplificaties, 4 en 5 aan gevoeligheid voor de 
uitvoering, 6 en 7 aan toewijding aan veerkracht en 8 en 9 aan respect voor expertise. De 
vragenlijst is door Vogus en Sutcliffe gevalideerd in een onderzoek bij verpleegkundigen. 
Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal voor de antwoorden, waar de 
andere audits werken met twee of drie antwoordmogelijkheden. Dit onderzoek gaf een relatie 
tussen de score op de vragenlijst en het aantal fouten in medicatieverstrekking en het aantal 
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5. We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte 
verrassing de kop op steekt. 

6. Medewerkers zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan. 
7. Medewerkers zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen. 
8. Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar om 

een helder beeld te hebben van de actuele situatie. 
9. Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken 

als ze zich voordoen. 
 
De eerste vier stellingen betreffen de nabijheid van het management/ de leiding en in hoeverre 
deze faciliteren dat problemen/ kwesties in de omgeving direct opgepakt kunnen worden. In de 
laatste vijf stellingen gaat het over de verbinding die medewerkers met elkaar hebben (en het 
zicht dat ze op elkaar hebben) en hun eigen mogelijkheden om zaken in de omgeving op te 
pakken. Dit is te koppelen aan het tweede element van oppikken, het kunnen handelen om hun 
omgeving te beïnvloeden. Ook zien we hier elementen van behoedzame verbondenheid 
(bekendheid met werkzaamheden buiten de eigen functie). 
 
Toewijding aan veerkracht 
De audit ‘Toewijding aan veerkracht’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 

1. Er zijn continu middelen toegewezen om medewerkers te trainen en hertrainen 
aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van het technische systeem. 

2. Men is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
(mogelijkheden om aangepast aan de situatie te handelen). 

3. Deze organisatie bevordert opdrachten waarbij medewerkers uitgedaagd worden 
hun eigen grenzen te verleggen.  

4. Deze organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden 
van haar medewerkers. 
 

5. Medewerkers hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk wat ze 
moeten doen. 

6. De meeste medewerkers bezitten de vaardigheden om te handelen als zich 
onverwachte problemen voordoen. 

7. Medewerkers hebben een aantal informele contacten die ze gebruiken om 
problemen op te lossen. 

8. Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze 
kunnen gebruiken. 

9. Medewerkers leren van hun fouten. 
10. Medewerkers zijn in staat op anderen te vertrouwen. 

 
De eerste vier stellingen vragen naar de ruimte die de organisatie creëert voor medewerkers om 
zich te ontwikkelen. De andere stellingen betreffen kennis en vaardigheden van medewerkers 
om te leren en gebruik te maken van hun kennis en om buiten de kaders te denken (denk ook 
aan bricolage; Weick, 2001, p.62). In het organizing schema kan dit de terugkoppeling tussen 
bewaren (wat mensen in de organisatie kennen, kunnen en weten) en oppikken en selecteren 
zijn omdat Weick en Sutcliffe (2011, p.108) suggereren dat een beperkt actierepertoire een 
belangrijke bron voor beperkt waarnemen is.  
 
Respect voor expertise 
De audit ‘Respect voor expertise’ bestaat uit de onderstaande stellingen: 
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3. Als er iets abnormaals gebeurt, weten de medewerkers wie de expertise heeft om er 
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7. Het is typerend dat medewerkers zich "eigenaar" voelen van een probleem totdat het 

is opgelost. 
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3.4.2. De OOS 
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vaardigheden en kennis bezitten. 
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patiënten dat gevallen is op een verpleegafdeling. Een hogere score op de vragenlijst 
correleerde met minder fouten en vallen. 
 
Wat opvalt, wanneer de stellingen worden vergeleken met de uitgebreidere audits, is dat er een 
andere toon uit spreekt. Waar in de uitgebreide audits vooral procescondities aan de orde 
komen, komen in de OOS vertoond gedrag en resultaten van gedrag aan de orde. Om dit te 
illustreren zijn hieronder (in figuur 3.4.) de stellingen rond gerichtheid op verstoringen 
weergegeven. De horizontale pijlen staan daarbij voor de verbanden tussen de stellingen van 
Weick en Sutcliffe (2011) die een bijdrage aan de stellingen van Vogus en Sutcliffe (2007) 
kunnen leveren. De stelling “We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die we niet 
verkeerd willen laten gaan” kan een resultaat zijn van stellingen als “We zijn actief op zoek naar 
verstoringen … “ en ”Medewerkers worden beloond als ze potentiele probleemgebieden 
benoemen.”  

 
Figuur 3.4. Verband tussen stellingen Weick en Sutcliffe (2011) en Vogus en Sutcliffe (2007) bij 
Gerichtheid op verstoringen 

In Vogus en Sutcliffe-stellingen rond gevoeligheid voor de uitvoering en toewijding aan 
veerkracht lijken zelfs hele andere aspecten aan de orde te komen. Bij Vogus en Sutcliffe 
(2007) zijn de vragen over gevoeligheid voor de uitvoering (zie tabel 3.1.) gericht op het 
bespreken van vaardigheden van de collega's en kwaliteit van het beeld van de kennis en 
vaardigheden van de collega's. Bij Weick en Sutcliffe (2011) zijn de stellingen gericht op de 
nabijheid van het management en de verbinding die medewerkers met elkaar hebben (en het 
zicht dat ze op elkaar hebben) en hun eigen mogelijkheden om zaken in de omgeving op te 
pakken.  
 
  

 

Tabel 3.1. 
De Stellingen van Vogus en Sutcliffe (2007) en de Stellingen van Weick en Sutcliffe (2011) over 
Gevoeligheid voor de Uitvoering  
Stellingen Vogus en Sutcliffe Stellingen Weick en Sutcliffe 

a) We bespreken onze 
specifieke vaardigheden met 
elkaar zo dat we weten wie 
relevante vaardigheden en 
kennis bezitten 

b) We hebben een goed beeld 
van de talenten en 
vaardigheden van de 
medewerkers 

1. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de 
lopende zaken (vinger aan de pols) 

2. Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren 
deze als de werkbelasting te hoog wordt 

3. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag 
nemen en beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende 
medewerkers 

4. Ploegbazen/ voormannen grijpen direct in waar dat nodig is 
5. We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een 

onverwachte verrassing de kop op steekt 
6. Medewerkers zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan 
7. Medewerkers zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen 

functie vallen 
8. Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met 

elkaar om een helder beeld te hebben van de actuele situatie 
9. Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan 

te pakken als ze zich voordoen 
Hier lijken de stellingen van Vogus en Sutcliffe (de OOS) eerder condities om met elkaar over 
de uitvoering te kunnen spreken. De stellingen over toewijding aan veerkracht gaan bij Vogus 
en Sutcliffe uitsluitend over het leren van fouten (wat ook lijkt te verwijzen naar bewaren in het 
organizing model). De stellingen van Weick en Sutcliffe betreffen condities rond het leerproces 
die breder zijn zoals “Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe 
wijze kunnen gebruiken”. 
 
Reflectie 
Het voordeel van de Vogus & Sutcliffe-vragenlijst is dat ze (met een zevenpuntsschaal) 
gevalideerd is middels een onderzoek bij verpleegkundigen in de VS en daarmee indicaties kan 
geven, hoe groepen zich ten opzichte van deze referentiegroep verhouden. Door het beknopte 
karakter van de vragenlijst wordt echter de dialoog minder gefaciliteerd. Ook benadrukt de 
Vogus & Sutcliffe-vragenlijst andere aspecten van de HRO principes. Dit geeft ruimte voor 
complementair gebruik, naast vervangend gebruik van de Vogus en Sutcliffe-stellingen zoals 
Weick en Sutcliffe suggereren. 
 
Nu alle audits van Weick en Sutcliffe (2011) behandeld zijn is het mogelijk de 5 principes van 
HRO in het organizing model te plaatsen. 

3.4.3 Reflectie: HRO en het organizing model 
Als in lijn met de bovenstaande verkenning de 5 principes van HRO in verband worden 
gebracht met het organizing model ontstaat het volgende beeld: 

 
 Figuur 3.5. Weick's organizing model met daarin de vijf HRO principes 
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Gerichtheid op verstoringen en gevoeligheid voor de uitvoering zijn gerelateerd aan oppikken 
zoals terughoudendheid tot simplificeren gerelateerd is aan selecteren. Toewijding aan 
veerkracht en respect voor deskundigheid koppelen de kennis en ervaringen binnen de 
organisatie (het product van bewaren) aan oppikken en selecteren. Het karakter van de 
stellingen in deze vijf audits verwijst naar het tegengaan van zoeken naar bevestiging en naar 
het creëren van de condities die psychologische veiligheid32 bieden teneinde om te gaan met 
het ongemak dat we niet allemaal hetzelfde naar situaties kijken. In algemene termen door 
Weick en Sutcliffe beschreven als respectvolle interactie en behoedzame verbondenheid. Wat 
opvalt dat er in de audits weinig aandacht is voor het proces bewaren.  
 
In de eerste editie van Weick en Sutcliffe (2001, p.96) is een audit opgenomen die in de tweede 
en derde niet is opgenomen. Deze omvat de onderstaande stellingen:  
Twijfel 
 Bij ons worden problemen snel ontkend als ze zich voordoen. 
 Als iemand openlijk twijfelt of een zorg uit, wordt dat snel terzijde geschoven. 
 Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we zelden te achterhalen waarom zaken niet 

lopen als we verwacht hadden. 
Onderzoek 
 Wanneer er iets onverwachts gebeurt, wordt informatie hierover met weinigen gedeeld. 
 Wanneer onverwachte problemen optreden, nemen betrokkenen zelden of nooit de moeite 

om door te geven wat ze voor het incident hoorden of zagen. 
 Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we zelden terug te halen welke 

aannames we van te voren hadden. 
 Het is ongebruikelijk om onze verwachtingen te toetsen aan de realiteit. 
Bijstellen 
 Als zaken niet lopen zoals verwacht, is het ongebruikelijk om de originele aannames 

(vertrekpunten) bij te stellen. 
 Het is ongebruikelijk om de verwachtingen die we hebben over hoe het werkproces behoort 

te verlopen, te toetsen aan hoe het werkelijk gaat. 
 
Deze stellingen, met name de stellingen naar onderzoek en bijstellen, hebben een verband met 
de omgang van het bewaren van ervaringen en het toetsen van wat bewaard is aan een 
onverwachte gebeurtenis. Het zijn aansporingen om onverwachte gebeurtenissen, die hebben 
plaats gevonden, diepgaander te onderzoeken en de rol van onze eigen aannames daarbij te 
onderzoeken. Als werktitel van dit gebied is gekozen voor behoedzaamheid met ervaringen. 
Dit levert de volgende figuur op (zie ook de Bruine, Noordhoek & Tjon Tam Pau, 2010): 

 
  

Figuur 3.6. Weick's organizing model aangevuld met Behoedzaamheid met ervaringen. 

                                                           
32 In dit onderzoek wordt afgeleid, uit de definitie van Edmondson (1999) voor team psychologische veiligheid, 
psychologische veiligheid gedefinieerd als de overtuiging dat het veilig is om risico’s te nemen in wat je tegen een 
ander kunt zeggen. Het is een voorwaarde onder respectvolle interactie. 

 

In het hanteren van de audits naar de HRO-principes ligt onderzoek op teamniveau voor de 
hand omdat er op dit niveau sprake is van directe ervaring. Het organizing model laat zich 
samengevat als volgt lezen: In oppikken bepaalt het team welke gebeurtenissen/ activiteiten in 
de omgeving aan een nadere beschouwing worden onderworpen. Tegelijkertijd beïnvloedt de 
omgeving het team en beïnvloedt het team de omgeving door te handelen. In selecteren 
bepaalt het team wat de gesignaleerde gebeurtenissen betekenen, en of er actie op wordt 
ondernomen. In bewaren bepaalt het team wat geleerd kan worden van de gebeurtenissen; 
welke kennis zal worden vastgelegd of welke aannames of regels bijgesteld moeten worden. 
Vanuit hun kennisbasis kunnen individuen en teams (nieuwe) oplossingen inbrengen en deze 
met elkaar uitwisselen c.q. anderen inschakelen om ongewenste gebeurtenissen in te dammen 
of te repareren. Hiernaast geldt dat naarmate teams beter toegerust zijn, ze meer in staat zijn 
signalen op te pikken of te selecteren voor acties. Anders gezegd: hoe meer veerkracht teams 
bezitten, hoe beter ze kunnen anticiperen. 
De uitkomsten van de andere audits (die geen HRO-principe vertegenwoordigen) zeggen iets 
over de omgeving waarin het team opereert. Over de mate waarin de overkoepelende 
organisatie collectieve opmerkzaamheid bevordert, het risico dat het werkproces meebrengt dat 
medewerkers op automatische piloot functioneren, of het risico op ‘normale’ ongevallen. 
Als illustratie wordt hieronder de uitkomst getoond van de audits, uitgevoerd door een 
deeltijdstudent bestuurskunde/ overheidsmanagement in zijn werksituatie.  
 

 
Bij de presentatie van het schema zijn de scoreaanwijzingen van Weick en Sutcliffe rond de 
audits gevolgd. Zij onderscheiden drie niveaus: onmiddellijke aandacht, aandachtspunt en sterk 
ontwikkelt. N.B. In onderstaande casus komt onmiddellijke aandacht niet voor. 
 
In deze casus constateerde de student het volgende: In de omgeving waarbinnen het team 
functioneert, is het risico om het werk op automatische piloot uit te voeren beperkt 
(kwetsbaarheid voor gedachteloosheid). De noodzaak voor opmerkzaamheid is wel aanwezig 
omdat er sprake is een behoorlijk risico op normale ongevallen door de onoverzichtelijkheid van 
het werk. Het team functioneert in een organisatie waarbij het niet voor iedereen duidelijk is hoe 
zaken fout kunnen gaan.  
Het team zelf pikt signalen van verstoringen nog niet goed op en spreekt met meer 
terughoudendheid over zaken die niet gaan zoals verwacht. Ook is er een afstand tussen 
management en de werkvloer waardoor niet-leidinggevenden niet goed op de hoogte zijn van 
wat er in de uitvoering plaatsvindt. Als er iets fout is gelopen wordt het wel goed onderzocht, 
echter de veerkracht van medewerkers is nog beperkt. Wel wordt er goed gebruik gemaakt van 
de deskundigheid van anderen. Dit brengt echter het risico met zich mee dat medewerkers 
problemen bij collega's op het bordje leggen (jij bent de expert). Tijdens het werken aan deze 
casus overkwam het team dat een van de drie grote klanten besloot niet langer gebruik te 
maken van de diensten van het team, wegens ontevredenheid over de kwaliteit van de 
dienstverlening. Het team had dit niet zien aankomen. 
 
In deze paragraaf is het verband tussen het organizing model en de HRO principes onderzocht 
en gesuggereerd dat er om de afstemming met het organizing model ‘compleet’ te maken een 
zesde HRO principe ‘behoedzaamheid met ervaringen’ kan worden overwogen. Er is echter nog 
een extra aspect dat door de koppeling van de audits aan het organizing model kan worden 
onderzocht: om de betrouwbaarheid te vergroten kan gewerkt worden aan de principes van 
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HRO. Het is echter theoretisch mogelijk ook aan de linkerzijde van het organizing model te 
interveniëren. Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf, waarin inzichten uit de 
organisatiekunde gekoppeld worden aan het organizing model. 

3.5. Reflectie: Het organizing model en het bevorderen van betrouwbaarheid 
Om betrouwbaarheid in een complexe en dynamische omgeving te verhogen zijn verschillende 
maatregelen mogelijk. Grofweg kunnen er twee strategieën worden onderscheiden: (1) de 
complexiteit en dynamiek rond de organisatie verminderen c.q. voorspelbaarheid te vergroten 
en (2) de capaciteit van de organisatie om complexiteit waar te nemen en te absorberen te 
verhogen (Galbraith, 1973; Ashby, 1958). 
 
Er zijn verschillende strategieën om complexiteit en dynamiek te verminderen c.q. 
voorspelbaarheid en overzicht te vergroten (voor het gemak aangeduid als 'harde' 
maatregelen).  
De eerste stap is daarbij veelal het creëren van duidelijkheid over wie wat, wanneer en hoe 
moet doen. Mogelijke maatregelen zijn (aanscherping van) regelgeving, functie- en 
procesbeschrijving, standaardisatie, het opstellen van reminders of checklists.  
Ook aanpassingen in de organisatie- en communicatiestructuur, expliciete taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling en besluitvormingsprocedures afgestemd op specifieke 
situaties, kunnen worden toegepast. 
Een volgende soort maatregelen is gericht op de kwaliteiten van de medewerkers zoals het 
opleiden van medewerkers om hun vakkundigheid te vergroten, of door ze individueel of 
groepsgewijs te trainen in het omgaan met kritieke situaties. Vaak gaat dit ook gepaard met 
bewustwordingscampagnes waarmee het urgentiebesef rond betrouwbaarheid vergroot wordt. 
Tenslotte kan geïnvesteerd worden in het genereren van overzicht bij medewerkers. Hierbij kan 
gedacht worden aan het creëren van helderheid over doelen en wat er fout kan gaan of 
medewerkers een beeld van het geheel geven (ook door het ontwikkelen en bespreken van 
scenario's). Overzicht over het geheel kan ook bevorderd worden door te investeren in 
informatiesystemen waarmee medewerkers op de hoogte gesteld worden van de prestaties en 
vordering van de organisatie als geheel en hun bijdrage daaraan. Ook kan gedacht worden aan 
maatregelen rond bijvoorbeeld (veiligheids)cultuur. In veel van deze maatregelen zijn de eerste 
uitkomsten van het onderzoek naar HRO’s van Roberts c.s. te herkennen.  
In een gesprek met een Nederlandse marineofficier reageerde deze op HRO bij 
vliegdekschepen met de opmerking "het is geen kunst om betrouwbaar te zijn: als ik binnen 10 
mijl van een vliegdekschip kom, word ik meteen verordonneerd om te maken dat ik weg kom". 
Anders gezegd: als het even kan reduceert het vliegdekschip de complexiteit van zijn omgeving.  
 
In termen van de audits van Weick en Sutcliffe zijn maatregelen rond complexiteitsreductie af te 
leiden uit de eerste drie audits. De toevoeging van HRO is het verhogen van de collectieve 
opmerkzaamheid.  

 
Figuur 3.6. Weick's organizing model en de twee strategieën om betrouwbaarder te opereren. 

Weick (in een persoonlijke communicatie d.d. 20-4-2011) geeft ook aan dat beide strategieën 
een bijdrage leveren aan het verhogen van betrouwbaarheid, maar dat zijn persoonlijke 
voorkeur uitgaat naar het verhogen van opmerkzaamheid. 

 

3.6.  Reflectie: betrouwbaarheid en validiteit vragenlijsten. 
Bij het gebruik van vragenlijsten is er de vraag naar validiteit en betrouwbaarheid. Hierbij moet 
onderscheid gemaakt worden tussen de OOS en de overige audits.  

Voor de OOS geldt dat de validiteit en betrouwbaarheid van de OOS is getoetst (Vogus 
& Sutcliffe, 2007a) voor een groep van 1685 verpleegkundigen in de Verenigde Staten. Hierbij 
is een negatief verband vastgesteld tussen het aantal medicatie fouten en gevallen patiënten op 
een afdeling en de score van die afdeling op de OOS. In het onderzoek is er daarom voor 
gekozen de formulering van deze vragen in alle onderzoeken gelijk te houden. Een eerste 
validatie met de vertaling in het Duits, Frans en Italiaans van de OOS door Ausserhofer, 
Schubert, Blegen, de Geest en Schwendimann (2013) wijst er op dat ook in deze talen de 
betrouwbaarheid en validiteit in orde zijn, hoewel bevestiging hiervan nog wel nodig is (vooral 
vanwege de koppeling aan outcome maatstaven). 

Voor de overige audits wijst Fratus (2007) er, na communicatie met Weick en Sutcliffe, 
op dat de audits uit Weick en Sutcliffe (2001), die ook de basis zijn voor Weick en Sutcliffe 
(2011), niet gevalideerd zijn. Er is bij een aantal stellingen sprake van meerdere vragen in één 
zoals bij “Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze als de 
werkbelasting te hoog wordt.” Voor een actieonderzoek-vragenlijst is dat geen probleem, de 
stellingen en de uitkomsten zijn het startpunt van de discussie, niet het einde. 

3.7. Samenvatting en reflectie  
In dit hoofdstuk is het verband tussen HRO en het organizing model (oppikken, selecteren en 
bewaren) van Weick (1979) onderzocht. Allereerst is daartoe Weick's visie op organiseren 
geschetst: een groepsactiviteit waarin mensen, op grond van geen bezwaar in interactie, komen 
tot een set van regels en conventies waarmee dubbelzinnigheid wordt beperkt. Voor Weick zijn 
daarmee binnen organisaties de patronen (hoe we met elkaar omgaan) belangrijker dan de 
inhoud. Bij een gezond patroon binnen organisaties hoort dat vertrouwen (‘ik vertrouw de 
waarnemingen van een ander’) en twijfel (‘zien we het wel goed’) tegelijkertijd naast elkaar te 
bestaan. 
 
De visie dat vertrouwen en twijfel naast elkaar mogen bestaan, heeft consequenties voor de 
wijze waarop individuen zich opstellen in teams (respectvolle interactie en behoedzame 
verbondenheid) en hoe naar organisatiecultuur kan worden gekeken. Zowel op team- als 
organisatieniveau speelt eenheid in verscheidenheid: ruimte om op basis van eigen inzicht te 
handelen binnen verbondenheid aan het grotere geheel. 
De organizing theorie is ingebracht omdat dit het referentiekader was waarmee de onderzoeker 
gekeken heeft naar de toepassing van HRO. 
 
Hierna wordt onderzocht hoe de audits (gericht op teamniveau) van Weick en Sutcliffe (2011) 
passen in het organizing model. De eerste drie audits: (1) opmerkzaamheid binnen uw 
organisatie, (2) kwetsbaarheid voor gedachteloosheid en (3) waar opmerkzaamheid het meest 
vereist is geven indicaties over de omgeving waarin het team dat de audit afneemt opereert. 
Daarna is onderzocht in hoeverre de vijf HRO principes te koppelen zijn aan de elementen van 
het organizing model. In deze beschouwing is een extra audit (behoedzaamheid met 
ervaringen) uit de eerste editie van Managing the Unexpected (2001) ingebracht omdat hierin 
elementen van bewaren zijn opgenomen. Plaatsing van de audits op het organizing model geeft 
aan dat de audits indicaties geven over het gehele organizing model.  
Daarmee wordt de derde deelvraag “Wat is het verband tussen High Reliability Organizing 
en Weick’s theorie?” beantwoord. 
Uit een analyse van het organizing model volgen twee strategieën om de betrouwbaarheid van 
organisaties te verhogen. Enerzijds door de, door medewerkers waargenomen, dynamiek of 
complexiteit te verminderen. Anders gezegd de voorspelbaarheid en overzichtelijkheid te 
vergroten, bijvoorbeeld door standaardisatie. Dit vermindert de door de medewerkers 
waargenomen dubbelzinnigheid. Anderzijds door het bevorderen van collectieve 
opmerkzaamheid: de capaciteit om om te gaan met onvoorspelbaarheid en complexiteit en de 
daarmee gepaard gaande dubbelzinnigheid. 
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In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan van de eerste ervaringen van het gebruik van 
de audits van Weick en Sutcliffe zowel om bevindingen te rapporteren als om in gesprek te 
gaan met teams. Daarbij is meestal gebruik gemaakt van een vragenlijst die alle audits van 
Weick en Sutcliffe bevatte inclusief de OOS lijst. 
  

 
 

Hoofdstuk 4. Eerste ervaringen met HRO 

4.1. Inleiding 
In hoofdstuk 2 is het theoretische antwoord gegeven op de tweede deelvraag “Is HRO 
toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s?”. In dit hoofdstuk wordt bij een aantal 
organisaties onderzocht of dit ook praktisch het geval is. Daarnaast komt de vierde deelvraag 
“Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO binnen organisaties worden bevorderd?” 
aan de orde. Deze deelvraag wordt ‘aangepakt’ door de aanwijzingen te volgen die Weick en 
Sutcliffe (2011) in hoofdstuk 5 geven. Daartoe wordt gebruikgemaakt van de audits, zoals die in 
het voorgaande hoofdstuk over HRO en organizing zijn behandeld. In dit hoofdstuk worden 
daarmee de eerste praktische ervaringen in dit onderzoek met HRO besproken. Ze worden 
besproken in chronologische volgorde.  

De cases geven zicht op de toepasbaarheid van de HRO concepten in verschillende 
organisaties variërend van adviesafdelingen binnen de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), teams 
van officieren van Justitie (OvJ’s), een uitvaartorganisatie (UO) en een managementteam (MT) 
binnen een Hogeschool. Daarnaast is in drie van de vier cases gewerkt volgens de 
aanwijzingen van Weick en Sutcliffe (2011) en geven de cases daarmee zicht op de knelpunten 
en mogelijkheden van de door Weick en Sutcliffe (2011) gesuggereerde aanpak. 

De eerste casus adviesafdelingen 
(DJI) is langs de lijnen van een klassiek 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(MTO) opgezet: de vragenlijst wordt 
afgenomen bij medewerkers, resultaten 
worden gepresenteerd in de vorm een 
rapportage aan het management. Daartoe 
is de OOS vragenlijst met de 
antwoordcategorieën (zevenpuntsschaal) 
van Vogus en Sutcliffe (2007a) uitgezet 
binnen vijf vergelijkbare adviesafdelingen; op grond van de uitkomsten is na een statistische 
analyse een rapportage opgesteld. Doel van deze casus is plausibel te maken dat het 
begrippenapparaat van HRO een zinvol gesprek binnen deze organisatie mogelijk maakt. 

De tweede en meest omvangrijke casus (met een doorlooptijd van drie jaar) is een 
onderzoek binnen teams van officieren van Justitie (OvJ’s) in opdracht van het interne 
organisatieadviesbureau van de Rechterlijke Organisatie. In deze casus wordt getracht HRO te 
plaatsen in lopende ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt geëxperimenteerd met de 
wijze van terugkoppeling en de mogelijkheden de audits aan te passen aan de specifieke 
wensen van de opdrachtgever. In deze casus zijn dus zowel aan de orde de mogelijke 
toepasbaarheid van HRO, als de knelpunten en mogelijkheden om van het werken met de 
audits van Weick en Sutcliffe om HRO te bevorderen, en meer specifiek het verhogen van 
collectieve opmerkzaamheid. 

De derde casus is een uitvaartorganisatie. Hierbij worden de audits en de OOS ingezet. 
Na het uitzetten van de vragenlijst zijn de uitkomsten met de verschillende groepen/ teams 
binnen de organisatie besproken. Op basis hiervan is een rapportage aan het management 
geschreven waarin zowel de uitkomsten uit de vragenlijsten, als de bespreking ervan in de 
teams worden gerapporteerd. Daarnaast is in deze casus ook de relatie tussen de uitkomsten 
van de audits en OOS bekeken. In deze casus is zowel de toepasbaarheid van HRO aan de 
orde, als het werken met de audits om HRO te bevorderen. In deze casus komt daarbij zowel 
het reduceren van dubbelzinnigheid, als het bevorderen van collectieve opmerkzaamheid aan 
bod. 

De vierde casus betreft een managementteam binnen een Hogeschool en is daarmee 
een casus op teamniveau. Dit wijkt af van de cases OvJ’s en uitvaartorganisatie, die meer op 
organisatieniveau worden behandeld. Deze casus geeft zicht op hoe een bespreking van de 
uitkomsten van de audits en de OOS op teamniveau in deze fase van het onderzoek werd 
uitgevoerd. Ook in deze casus komen zowel de toepasbaarheid van HRO als de werkzaamheid 
van de audits ter bevordering van HRO aan de orde. 

Figuur 4.1. De eerste praktijkonderzoeken 
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In hoofdstuk 2 is het theoretische antwoord gegeven op de tweede deelvraag “Is HRO 
toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s?”. In dit hoofdstuk wordt bij een aantal 
organisaties onderzocht of dit ook praktisch het geval is. Daarnaast komt de vierde deelvraag 
“Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO binnen organisaties worden bevorderd?” 
aan de orde. Deze deelvraag wordt ‘aangepakt’ door de aanwijzingen te volgen die Weick en 
Sutcliffe (2011) in hoofdstuk 5 geven. Daartoe wordt gebruikgemaakt van de audits, zoals die in 
het voorgaande hoofdstuk over HRO en organizing zijn behandeld. In dit hoofdstuk worden 
daarmee de eerste praktische ervaringen in dit onderzoek met HRO besproken. Ze worden 
besproken in chronologische volgorde.  

De cases geven zicht op de toepasbaarheid van de HRO concepten in verschillende 
organisaties variërend van adviesafdelingen binnen de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), teams 
van officieren van Justitie (OvJ’s), een uitvaartorganisatie (UO) en een managementteam (MT) 
binnen een Hogeschool. Daarnaast is in drie van de vier cases gewerkt volgens de 
aanwijzingen van Weick en Sutcliffe (2011) en geven de cases daarmee zicht op de knelpunten 
en mogelijkheden van de door Weick en Sutcliffe (2011) gesuggereerde aanpak. 

De eerste casus adviesafdelingen 
(DJI) is langs de lijnen van een klassiek 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(MTO) opgezet: de vragenlijst wordt 
afgenomen bij medewerkers, resultaten 
worden gepresenteerd in de vorm een 
rapportage aan het management. Daartoe 
is de OOS vragenlijst met de 
antwoordcategorieën (zevenpuntsschaal) 
van Vogus en Sutcliffe (2007a) uitgezet 
binnen vijf vergelijkbare adviesafdelingen; op grond van de uitkomsten is na een statistische 
analyse een rapportage opgesteld. Doel van deze casus is plausibel te maken dat het 
begrippenapparaat van HRO een zinvol gesprek binnen deze organisatie mogelijk maakt. 

De tweede en meest omvangrijke casus (met een doorlooptijd van drie jaar) is een 
onderzoek binnen teams van officieren van Justitie (OvJ’s) in opdracht van het interne 
organisatieadviesbureau van de Rechterlijke Organisatie. In deze casus wordt getracht HRO te 
plaatsen in lopende ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt geëxperimenteerd met de 
wijze van terugkoppeling en de mogelijkheden de audits aan te passen aan de specifieke 
wensen van de opdrachtgever. In deze casus zijn dus zowel aan de orde de mogelijke 
toepasbaarheid van HRO, als de knelpunten en mogelijkheden om van het werken met de 
audits van Weick en Sutcliffe om HRO te bevorderen, en meer specifiek het verhogen van 
collectieve opmerkzaamheid. 

De derde casus is een uitvaartorganisatie. Hierbij worden de audits en de OOS ingezet. 
Na het uitzetten van de vragenlijst zijn de uitkomsten met de verschillende groepen/ teams 
binnen de organisatie besproken. Op basis hiervan is een rapportage aan het management 
geschreven waarin zowel de uitkomsten uit de vragenlijsten, als de bespreking ervan in de 
teams worden gerapporteerd. Daarnaast is in deze casus ook de relatie tussen de uitkomsten 
van de audits en OOS bekeken. In deze casus is zowel de toepasbaarheid van HRO aan de 
orde, als het werken met de audits om HRO te bevorderen. In deze casus komt daarbij zowel 
het reduceren van dubbelzinnigheid, als het bevorderen van collectieve opmerkzaamheid aan 
bod. 

De vierde casus betreft een managementteam binnen een Hogeschool en is daarmee 
een casus op teamniveau. Dit wijkt af van de cases OvJ’s en uitvaartorganisatie, die meer op 
organisatieniveau worden behandeld. Deze casus geeft zicht op hoe een bespreking van de 
uitkomsten van de audits en de OOS op teamniveau in deze fase van het onderzoek werd 
uitgevoerd. Ook in deze casus komen zowel de toepasbaarheid van HRO als de werkzaamheid 
van de audits ter bevordering van HRO aan de orde. 

Figuur 4.1. De eerste praktijkonderzoeken 
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N.B. in deze cases wordt gesproken over de uitgebreide of actievragenlijst (de negen audits) en 
de beknopte of OOS vragenlijst beide behandeld in hoofdstuk 3. 

4.2. Onderzoek binnen DJI adviesafdelingen 

4.2.1. Inleiding 
Begin 2008 wordt onderzoek gedaan bij adviesafdelingen verbonden aan het Shared Service 
Center (SSC) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het onderzoek vindt plaats binnen de 
context dat de onderzoeker deze organisatie verlaat. Er was sprake van vijf regionale 
afdelingen met ieder een gelijke organisatiestructuur en taakstelling. Deze afdelingen 
bestonden uit adviseurs Personeel en Organisatie, Financiën en Automatisering. Alle 
medewerkers hadden minimaal een HBO opleiding. De vijf regionale adviesafdelingen hadden 
als klanten de op dat moment ongeveer 80 inrichtingen van de DJI verdeeld over geheel 
Nederland. De voorgaande twee jaar was de onderzoeker leidinggevende van een van deze 
teams (Noord West), en had een maandelijks (collegiaal) overleg met de leidinggevenden van 
de andere teams.  
 
Situatieschets van de teams 
De teams Midden en Zuid West bestonden op het moment van het onderzoek vier jaar, de 
andere teams 2,5 jaar. Binnen team Midden was veel aan teambuilding gedaan o.a. door het 
organiseren van intervisie binnen het team. Binnen team Noord Oost hadden in het half jaar 
voor het onderzoek alle medewerkers deelgenomen aan een gezamenlijke externe cursus. 
Binnen team Noord West was de onderzoeker een half jaar na de start van het team binnen 
gekomen en was er sprake van verschillende "kampen" die slecht met elkaar communiceerden. 
In team Zuid West was er sprake van een nieuwe leidinggevende die een jaar voor het 
onderzoek was aangetreden. Binnen team Zuid Oost was in het laatste jaar de leidinggevende 
door ziekte uitgevallen en werd de functie waargenomen door de directeur van het SSC Zuid 
Oost.  

4.2.2. Uitkomsten van het onderzoek 
De vragenlijst en de respons 
Bij de adviesafdelingen is de OOS vragenlijst, door de leidinggevende van de afdeling via de 
email, uitgezet onder alle medewerkers van de afdelingen. Hieronder is de respons van de 
verschillende adviesafdelingen weergegeven. 
  
Tabel 4.1.  
Respons Adviesafdelingen 
  Zuid West Zuid Oost Midden Noord Oost Noord West Totaal 

Aantal respondenten 11 11 9 18 21 70 

Aantal adviseurs 40 20 18 25 22 125 

Respons 28% 55% 50% 72% 95% 56% 
 
Voor Noord Oost en Noord West geeft de respons een representatief beeld, voor Zuid Oost en 
Midden is voorzichtigheid bij het trekken van conclusies op zijn plaats, bij Zuid West is de 
respons zodanig laag dat er geen uitspraken gedaan worden. 
 
De resultaten uit de vragenlijst 
De resultaten (op een zevenpuntschaal) uit de vragenlijst voor de adviesafdelingen zijn in tabel 
4.2. weergegeven.  
 
  

 

Tabel 4.2.  
Gepresenteerde Uitkomsten en statistische verwerking adviesafdelingen 
Gemiddelde scores V&S33 Advies std T test34 ZW ZO Mn NO NW 
Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke 
problemen spreken met collega's, bespreken we 
gewoonlijk waar we op moeten letten 

5,55 3,93 1,32 -10,28 3,91 3,20 5,11 4,00 3,81 

We besteden tijd aan het identificeren van 
activiteiten die wij niet verkeerd willen laten gaan 4,87 4,05 1,40 -4,88 4,64 4,09 4,44 4,39 3,52 

We bespreken alternatieven hoe we onze normale 
werkzaamheden kunnen uitvoeren 4,29 3,72 1,35 -3,54 3,82 3,18 4,89 3,94 3,48 

We hebben een goed beeld van de talenten en 
vaardigheden van de medewerkers 5,05 3,84 1,35 -7,52 3,73 3,36 5,00 4,17 3,43 

We bespreken onze specifieke vaardigheden met 
elkaar zo dat we weten wie relevante vaardigheden 
en kennis bezitten 

4,76 3,43 1,25 -8,84 3,55 2,91 5,00 3,50 3,05 

We spreken over fouten en de manier waarop we 
van ze kunnen leren 4,95 3,58 1,24 -9,23 3,55 2,64 4,67 4,17 3,19 

Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe 
wij deze hadden kunnen voorkomen 5,16 3,68 1,23 -10,05 3,82 3,00 4,67 3,89 3,43 

Tijdens het oplossen van problemen, maken we 
gebruik van de specifieke vaardigheden van onze 
collega's 

5,46 4,07 1,45 -8,02 4,55 3,45 5,56 4,33 3,38 

Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel 
onze collectieve expertise om deze op te lossen 5,86 4,07 1,45 -10,36 4,27 3,73 5,22 4,11 3,86 

Schaalscore 5,11 3,82   3,97 3,28 4,95 4,05 3,46 

 
De resultaten geven aan dat de respondenten van de adviesafdelingen op elk van de negen 
vragen significant lager scoren dan de verpleegkundigen uit het onderzoek van Vogus & 
Sutcliffe (2007a). Op zich is dit niet verwonderlijk omdat verpleegkundigen in operationele 
teams opereren, terwijl adviseurs in de SSC context vaak alleen bij een klant zijn.  

Toch zijn ook duidelijke verschillen tussen de adviesafdelingen (goed te zien in de 
verschillende schaalscores van 3,28 tot 4,95). Vanwege deze verschillen zijn de afdelingen met 
elkaar vergeleken door hun gemiddeldes t.o.v. elkaar te vergelijken. De uitkomsten hiervan 
staan in onderstaande tabel, waarbij statistisch significante verschillen vet zijn aangegeven en 
van een grijze achtergrond voorzien. Hierbij komt het beeld dat Midden relatief goed scoort. Op 
alle vragen met uitzondering van de eerste twee (volgens Vogus en Sutcliffe gerelateerd aan 
gerichtheid op verstoringen) scoort Midden significant hoger. Bij de drie andere teams zijn 
accenten te benoemen. Bij Zuid Oost en Noord West wordt minder over fouten gesproken, bij 
Noord Oost juist meer. Noord West scoort ook lager op identificeren van ‘wat we niet verkeerd 
willen laten gaan’, het bespreken van kwaliteiten en het gebruiken van elkaar kwaliteiten. 
 
  

                                                           
33 V&S verwijst naar de resultaten van Vogus en Sutcliffe (2007a) bij een onderzoek onder teams verpleegkundigen 
(n=1680) in verschillende ziekenhuizen in de VS. 
34 Gebruik wordt gemaakt van de t test uit Boot & Cox (1974): verschil in het gemiddelde gedeeld door de 
standaarddeviatie gedeeld door de wortel van het aantal respondenten, waarbij de significantie ook nog 
afhankelijk is van de n (het aantal respondenten) zie Boot & Cox tabel 10 (p 633) op basis 95% waarschijnlijkheid. 
Bij n=60 duidt een waarde groter dan 2,000 op een significante afwijking 
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N.B. in deze cases wordt gesproken over de uitgebreide of actievragenlijst (de negen audits) en 
de beknopte of OOS vragenlijst beide behandeld in hoofdstuk 3. 

4.2. Onderzoek binnen DJI adviesafdelingen 

4.2.1. Inleiding 
Begin 2008 wordt onderzoek gedaan bij adviesafdelingen verbonden aan het Shared Service 
Center (SSC) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het onderzoek vindt plaats binnen de 
context dat de onderzoeker deze organisatie verlaat. Er was sprake van vijf regionale 
afdelingen met ieder een gelijke organisatiestructuur en taakstelling. Deze afdelingen 
bestonden uit adviseurs Personeel en Organisatie, Financiën en Automatisering. Alle 
medewerkers hadden minimaal een HBO opleiding. De vijf regionale adviesafdelingen hadden 
als klanten de op dat moment ongeveer 80 inrichtingen van de DJI verdeeld over geheel 
Nederland. De voorgaande twee jaar was de onderzoeker leidinggevende van een van deze 
teams (Noord West), en had een maandelijks (collegiaal) overleg met de leidinggevenden van 
de andere teams.  
 
Situatieschets van de teams 
De teams Midden en Zuid West bestonden op het moment van het onderzoek vier jaar, de 
andere teams 2,5 jaar. Binnen team Midden was veel aan teambuilding gedaan o.a. door het 
organiseren van intervisie binnen het team. Binnen team Noord Oost hadden in het half jaar 
voor het onderzoek alle medewerkers deelgenomen aan een gezamenlijke externe cursus. 
Binnen team Noord West was de onderzoeker een half jaar na de start van het team binnen 
gekomen en was er sprake van verschillende "kampen" die slecht met elkaar communiceerden. 
In team Zuid West was er sprake van een nieuwe leidinggevende die een jaar voor het 
onderzoek was aangetreden. Binnen team Zuid Oost was in het laatste jaar de leidinggevende 
door ziekte uitgevallen en werd de functie waargenomen door de directeur van het SSC Zuid 
Oost.  

4.2.2. Uitkomsten van het onderzoek 
De vragenlijst en de respons 
Bij de adviesafdelingen is de OOS vragenlijst, door de leidinggevende van de afdeling via de 
email, uitgezet onder alle medewerkers van de afdelingen. Hieronder is de respons van de 
verschillende adviesafdelingen weergegeven. 
  
Tabel 4.1.  
Respons Adviesafdelingen 
  Zuid West Zuid Oost Midden Noord Oost Noord West Totaal 

Aantal respondenten 11 11 9 18 21 70 

Aantal adviseurs 40 20 18 25 22 125 

Respons 28% 55% 50% 72% 95% 56% 
 
Voor Noord Oost en Noord West geeft de respons een representatief beeld, voor Zuid Oost en 
Midden is voorzichtigheid bij het trekken van conclusies op zijn plaats, bij Zuid West is de 
respons zodanig laag dat er geen uitspraken gedaan worden. 
 
De resultaten uit de vragenlijst 
De resultaten (op een zevenpuntschaal) uit de vragenlijst voor de adviesafdelingen zijn in tabel 
4.2. weergegeven.  
 
  

 

Tabel 4.2.  
Gepresenteerde Uitkomsten en statistische verwerking adviesafdelingen 
Gemiddelde scores V&S33 Advies std T test34 ZW ZO Mn NO NW 
Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke 
problemen spreken met collega's, bespreken we 
gewoonlijk waar we op moeten letten 

5,55 3,93 1,32 -10,28 3,91 3,20 5,11 4,00 3,81 

We besteden tijd aan het identificeren van 
activiteiten die wij niet verkeerd willen laten gaan 4,87 4,05 1,40 -4,88 4,64 4,09 4,44 4,39 3,52 

We bespreken alternatieven hoe we onze normale 
werkzaamheden kunnen uitvoeren 4,29 3,72 1,35 -3,54 3,82 3,18 4,89 3,94 3,48 

We hebben een goed beeld van de talenten en 
vaardigheden van de medewerkers 5,05 3,84 1,35 -7,52 3,73 3,36 5,00 4,17 3,43 

We bespreken onze specifieke vaardigheden met 
elkaar zo dat we weten wie relevante vaardigheden 
en kennis bezitten 

4,76 3,43 1,25 -8,84 3,55 2,91 5,00 3,50 3,05 

We spreken over fouten en de manier waarop we 
van ze kunnen leren 4,95 3,58 1,24 -9,23 3,55 2,64 4,67 4,17 3,19 

Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe 
wij deze hadden kunnen voorkomen 5,16 3,68 1,23 -10,05 3,82 3,00 4,67 3,89 3,43 

Tijdens het oplossen van problemen, maken we 
gebruik van de specifieke vaardigheden van onze 
collega's 

5,46 4,07 1,45 -8,02 4,55 3,45 5,56 4,33 3,38 

Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel 
onze collectieve expertise om deze op te lossen 5,86 4,07 1,45 -10,36 4,27 3,73 5,22 4,11 3,86 

Schaalscore 5,11 3,82   3,97 3,28 4,95 4,05 3,46 

 
De resultaten geven aan dat de respondenten van de adviesafdelingen op elk van de negen 
vragen significant lager scoren dan de verpleegkundigen uit het onderzoek van Vogus & 
Sutcliffe (2007a). Op zich is dit niet verwonderlijk omdat verpleegkundigen in operationele 
teams opereren, terwijl adviseurs in de SSC context vaak alleen bij een klant zijn.  

Toch zijn ook duidelijke verschillen tussen de adviesafdelingen (goed te zien in de 
verschillende schaalscores van 3,28 tot 4,95). Vanwege deze verschillen zijn de afdelingen met 
elkaar vergeleken door hun gemiddeldes t.o.v. elkaar te vergelijken. De uitkomsten hiervan 
staan in onderstaande tabel, waarbij statistisch significante verschillen vet zijn aangegeven en 
van een grijze achtergrond voorzien. Hierbij komt het beeld dat Midden relatief goed scoort. Op 
alle vragen met uitzondering van de eerste twee (volgens Vogus en Sutcliffe gerelateerd aan 
gerichtheid op verstoringen) scoort Midden significant hoger. Bij de drie andere teams zijn 
accenten te benoemen. Bij Zuid Oost en Noord West wordt minder over fouten gesproken, bij 
Noord Oost juist meer. Noord West scoort ook lager op identificeren van ‘wat we niet verkeerd 
willen laten gaan’, het bespreken van kwaliteiten en het gebruiken van elkaar kwaliteiten. 
 
  

                                                           
33 V&S verwijst naar de resultaten van Vogus en Sutcliffe (2007a) bij een onderzoek onder teams verpleegkundigen 
(n=1680) in verschillende ziekenhuizen in de VS. 
34 Gebruik wordt gemaakt van de t test uit Boot & Cox (1974): verschil in het gemiddelde gedeeld door de 
standaarddeviatie gedeeld door de wortel van het aantal respondenten, waarbij de significantie ook nog 
afhankelijk is van de n (het aantal respondenten) zie Boot & Cox tabel 10 (p 633) op basis 95% waarschijnlijkheid. 
Bij n=60 duidt een waarde groter dan 2,000 op een significante afwijking 
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Tabel 4.3.  
Gepresenteerde Statistische Vergelijking Adviesafdelingen  
(T test op het gemiddelde per regio afgezet tegen gemiddelde score Advies (minus eigen regioscores) 
Stelling ZO Mn NO NW 
Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen spreken met 
collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op moeten letten -1,95 2,22 0,46 -0,60 

We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij niet verkeerd willen 
laten gaan 0,11 0,90 1,55 -2,20 

We bespreken alternatieven hoe we onze normale werkzaamheden kunnen 
uitvoeren -1,32 2,78 1,23 -1,19 

We hebben een goed beeld van de talenten en vaardigheden van de 
medewerkers -1,38 3,02 1,70 -1,88 

We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar zo dat we weten wie 
relevante vaardigheden en kennis bezitten -1,69 3,81 0,43 -2,18 

We spreken over fouten en de manier waarop we van ze kunnen leren -3,61 2,83 3,91 -2,18 
Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze hadden kunnen 
voorkomen -1,81 2,40 1,32 -1,47 

Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de specifieke 
vaardigheden van onze collega's -1,55 3,21 1,16 -4,23 

Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel onze collectieve expertise om 
deze op te lossen -0,66 2,55 0,22 -0,93 

 
Reflectie 
De uitkomsten van drie van de vier adviesafdelingen verschillen statistisch nauwelijks van 
elkaar. Opvallend is de positieve score van Midden. Op bijna alle HRO principes scoren de 
medewerkers (m.u.v. de vragen naar gerichtheid op verstoringen, vraag 1 en 2) significant 
hoger dan het gemiddelde van de afdelingen. Het beeld dat hieruit komt is dat een beter beeld 
van elkaars kwaliteiten, het bespreken van fouten, het bespreken van alternatieven en het 
gebruiken van elkaars expertise, met elkaar samenhangen. Bij de vragen die zich op 
gerichtheid op verstoringen richten is geen significant verschil. Noord Oost laat ook zien dat 
deze combinatie niet automatisch optreedt (zij scoort alleen significant hoger op het spreken 
over fouten).  

Als verklaring voor deze uitkomst gaf een aantal respondenten uit Midden al ‘spontaan’ 
aan dat zij als team al een tijd aan intervisie deden. Zo was het binnen Noord West nog niet 
gelukt draagvlak voor intervisie te verkrijgen, ondanks pogingen vanuit de leiding daartoe. In 
Noord West was er bij de binnenkomst van de leidinggevende (twee jaar terug) sprake van een 
uit elkaar gevallen team, waardoor veel tijd ging zitten in het repareren van de onderlinge 
verhoudingen. In Noord West gaven een aantal respondenten spontaan aan dat als ze hun 
eigen team gescoord hadden op de groep F-adviseurs (5 medewerkers) in plaats van hun 
collega’s van de afdeling, de score dan 2 tot 3 punten hoger had gelegen. 

Relatief is de gemiddelde score van Noord Oost wat gunstiger dan die van Zuid Oost en 
Noord West. Van een afstand gezien wellicht te verklaren uit de gemeenschappelijke training 
die de adviseurs uit Noord Oost gevolgd hebben. Het beeld dat de teamontwikkeling van 
Midden verder was dan van de andere teams kwam overeen met het beeld uit het maandelijks 
overleg van de leidinggevenden van de teams. 

Een vraag die open blijft staan is hoe belangrijk collectieve opmerkzaamheid is voor het 
presteren van een adviesafdeling, en hoe het effect ervan te meten is. In de directe contacten 
met de klant zijn de individuele kennis en vaardigheden van de adviseur cruciaal, echter de 
kracht van de adviseur wordt mede bepaald door haar of zijn mogelijkheden tot reflectie c.q. uit 
de situatie stappen. Hierbij kan ondersteuning door en kennisuitwisseling met collega’s een 
belangrijke factor zijn (‘twee weten meer dan één). De schaal waarop deze ondersteuning 
georganiseerd wordt is daarbij van belang (dit varieert in de onderzochte afdelingen van een 
groep van 40, 20-25 tot 8). Zie ook de eerdere opmerkingen van de F-adviseurs in Noord West.  
Er waren in deze casus geen output indicatoren (financiële resultaten lijken in dit geval niet 
relevant) beschikbaar en de resultaten zijn niet besproken met de teams. 

 

4.2.3. Conclusies uit deze casus 
In deze casus zijn vier redelijk vergelijkbare teams (qua omvang en taakstelling) met elkaar 
vergeleken. Er zijn verschillen te constateren tussen deze teams. Het enige team waar 
adviseurs intervisie met elkaar hebben gehad, scoort significant beter dan de andere teams. Dit 
team scoorde in vergelijking met de verpleegkundigen gemiddeld. In termen van Weick en 
Sutcliffe (2011) lijkt er bij dit team (in verhouding tot de andere teams) sprake van een meer 
gedeeld beeld van waar het team voor staat en daarmee een steviger basis om elkaar te helpen 
bij het oplossen van operationele problemen. 

De vragenlijst bracht verschillen tussen afdelingen in beeld. Van de nuances die er op 
vraagniveau waren te zien is helaas niet vastgesteld of deze ook door de leidinggevenden 
werden gedeeld. In deze casus wordt helder dat de begrippen rond HRO gebruikt kunnen 
worden om zaken die binnen adviesafdelingen spelen te verhelderen. Echter: louter het gebruik 
van de OOS lijkt onvoldoende basis voor de bespreking van spanningen zoals die binnen 
HRO’s spelen. 

4.3. Onderzoek bij officieren van Justitie35 

4.3.1. Inleiding. 
In 2001 was de geruchtmakende zaak van de Schiedammer Parkmoord, waar achteraf (in 
2005) bleek dat een onschuldige veroordeeld was en jaren ten onrechte had vastgezeten. Als 
gevolg hiervan werd een omvangrijk verbeteringsprogramma gestart binnen het Openbaar 
Ministerie en de Politie: Versterking Opsporing en Vervolging. Veel klassieke maatregelen 
werden in dit project getroffen: aanscherping van regels en procedures zoals de invoering van 
‘tegenspraak’36, aanpassing van de besluitvorming en training en opleiding zowel binnen de 
Politie als binnen het Openbaar Ministerie. Binnen Prisma, het bureau voor organisatie 
ontwikkeling van de Rechtelijke Organisatie, bestond de indruk dat ook het HRO gedachtegoed 
een bijdrage aan verbetering van de betrouwbaarheid van de rechtelijke organisatie zou kunnen 
leveren. In dit kader werd in 2007 contact gelegd met de onderzoeker en werden afspraken 
gemaakt om de toepasbaarheid van HRO binnen met name het Openbaar Ministerie te 
onderzoeken. 
 
Opzet en beperkingen van het onderzoek 
Het onderzoek was gericht op het functioneren van (teams van) officieren van Justitie (OvJ’s). 
Er is binnen 5 van de 27 op dat moment aanwezige parketten (de basis organisatie van waaruit 
OvJ’s opereren) onderzoek in de vorm van workshops gedaan. De resultaten van de workshops 
zijn gerapporteerd aan de betrokken teams. De rapportages zijn opgesteld vanuit overleg 
tussen de onderzoeker en de begeleiders werkzaam bij Prisma. Daarnaast is een 
overkoepelende rapportage opgesteld door de onderzoekers en begeleiders, die aangeboden is 
aan het topmanagementniveau van de OvJ’s (het college van Procureurs Generaal of PG’s). 
Uiteindelijk zijn de resultaten gepubliceerd in het blad van het Wetenschappelijk Onderzoeks- 
en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (de Bruine, Fijn en de 
Beer, 2012). 

4.3.2. Hanteren van de audits. 
De audits van Weick en Sutcliffe hebben een dubbel doel: positie vaststellen en tot 
(opmerkzame) actie bewegen. De audits richten zich op een brede analyse van de mentale 
processen van HRO. De schaal die voor de antwoordcategorieën gebruikt wordt is vrij grof 
(driepunts of tweepunt zie onderstaande tabel 4.4.).  
 
                                                           
35 Om de leesbaarheid van deze paragraaf te verhogen is veel van de onderbouwing opgenomen in bijlage bij 4.2. 
Resultaten van de onderzoeken bij Parketten. Hierin wordt verslag gedaan van vier workshops met officieren van 
Justitie. 
36 Tegenspraak houdt in dat een niet betrokken OvJ een check uitvoert op het dossier van een zaak van een collega 
OvJ. 
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Tabel 4.3.  
Gepresenteerde Statistische Vergelijking Adviesafdelingen  
(T test op het gemiddelde per regio afgezet tegen gemiddelde score Advies (minus eigen regioscores) 
Stelling ZO Mn NO NW 
Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen spreken met 
collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op moeten letten -1,95 2,22 0,46 -0,60 

We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij niet verkeerd willen 
laten gaan 0,11 0,90 1,55 -2,20 

We bespreken alternatieven hoe we onze normale werkzaamheden kunnen 
uitvoeren -1,32 2,78 1,23 -1,19 

We hebben een goed beeld van de talenten en vaardigheden van de 
medewerkers -1,38 3,02 1,70 -1,88 

We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar zo dat we weten wie 
relevante vaardigheden en kennis bezitten -1,69 3,81 0,43 -2,18 

We spreken over fouten en de manier waarop we van ze kunnen leren -3,61 2,83 3,91 -2,18 
Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze hadden kunnen 
voorkomen -1,81 2,40 1,32 -1,47 

Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de specifieke 
vaardigheden van onze collega's -1,55 3,21 1,16 -4,23 

Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel onze collectieve expertise om 
deze op te lossen -0,66 2,55 0,22 -0,93 

 
Reflectie 
De uitkomsten van drie van de vier adviesafdelingen verschillen statistisch nauwelijks van 
elkaar. Opvallend is de positieve score van Midden. Op bijna alle HRO principes scoren de 
medewerkers (m.u.v. de vragen naar gerichtheid op verstoringen, vraag 1 en 2) significant 
hoger dan het gemiddelde van de afdelingen. Het beeld dat hieruit komt is dat een beter beeld 
van elkaars kwaliteiten, het bespreken van fouten, het bespreken van alternatieven en het 
gebruiken van elkaars expertise, met elkaar samenhangen. Bij de vragen die zich op 
gerichtheid op verstoringen richten is geen significant verschil. Noord Oost laat ook zien dat 
deze combinatie niet automatisch optreedt (zij scoort alleen significant hoger op het spreken 
over fouten).  

Als verklaring voor deze uitkomst gaf een aantal respondenten uit Midden al ‘spontaan’ 
aan dat zij als team al een tijd aan intervisie deden. Zo was het binnen Noord West nog niet 
gelukt draagvlak voor intervisie te verkrijgen, ondanks pogingen vanuit de leiding daartoe. In 
Noord West was er bij de binnenkomst van de leidinggevende (twee jaar terug) sprake van een 
uit elkaar gevallen team, waardoor veel tijd ging zitten in het repareren van de onderlinge 
verhoudingen. In Noord West gaven een aantal respondenten spontaan aan dat als ze hun 
eigen team gescoord hadden op de groep F-adviseurs (5 medewerkers) in plaats van hun 
collega’s van de afdeling, de score dan 2 tot 3 punten hoger had gelegen. 

Relatief is de gemiddelde score van Noord Oost wat gunstiger dan die van Zuid Oost en 
Noord West. Van een afstand gezien wellicht te verklaren uit de gemeenschappelijke training 
die de adviseurs uit Noord Oost gevolgd hebben. Het beeld dat de teamontwikkeling van 
Midden verder was dan van de andere teams kwam overeen met het beeld uit het maandelijks 
overleg van de leidinggevenden van de teams. 

Een vraag die open blijft staan is hoe belangrijk collectieve opmerkzaamheid is voor het 
presteren van een adviesafdeling, en hoe het effect ervan te meten is. In de directe contacten 
met de klant zijn de individuele kennis en vaardigheden van de adviseur cruciaal, echter de 
kracht van de adviseur wordt mede bepaald door haar of zijn mogelijkheden tot reflectie c.q. uit 
de situatie stappen. Hierbij kan ondersteuning door en kennisuitwisseling met collega’s een 
belangrijke factor zijn (‘twee weten meer dan één). De schaal waarop deze ondersteuning 
georganiseerd wordt is daarbij van belang (dit varieert in de onderzochte afdelingen van een 
groep van 40, 20-25 tot 8). Zie ook de eerdere opmerkingen van de F-adviseurs in Noord West.  
Er waren in deze casus geen output indicatoren (financiële resultaten lijken in dit geval niet 
relevant) beschikbaar en de resultaten zijn niet besproken met de teams. 

 

4.2.3. Conclusies uit deze casus 
In deze casus zijn vier redelijk vergelijkbare teams (qua omvang en taakstelling) met elkaar 
vergeleken. Er zijn verschillen te constateren tussen deze teams. Het enige team waar 
adviseurs intervisie met elkaar hebben gehad, scoort significant beter dan de andere teams. Dit 
team scoorde in vergelijking met de verpleegkundigen gemiddeld. In termen van Weick en 
Sutcliffe (2011) lijkt er bij dit team (in verhouding tot de andere teams) sprake van een meer 
gedeeld beeld van waar het team voor staat en daarmee een steviger basis om elkaar te helpen 
bij het oplossen van operationele problemen. 

De vragenlijst bracht verschillen tussen afdelingen in beeld. Van de nuances die er op 
vraagniveau waren te zien is helaas niet vastgesteld of deze ook door de leidinggevenden 
werden gedeeld. In deze casus wordt helder dat de begrippen rond HRO gebruikt kunnen 
worden om zaken die binnen adviesafdelingen spelen te verhelderen. Echter: louter het gebruik 
van de OOS lijkt onvoldoende basis voor de bespreking van spanningen zoals die binnen 
HRO’s spelen. 

4.3. Onderzoek bij officieren van Justitie35 

4.3.1. Inleiding. 
In 2001 was de geruchtmakende zaak van de Schiedammer Parkmoord, waar achteraf (in 
2005) bleek dat een onschuldige veroordeeld was en jaren ten onrechte had vastgezeten. Als 
gevolg hiervan werd een omvangrijk verbeteringsprogramma gestart binnen het Openbaar 
Ministerie en de Politie: Versterking Opsporing en Vervolging. Veel klassieke maatregelen 
werden in dit project getroffen: aanscherping van regels en procedures zoals de invoering van 
‘tegenspraak’36, aanpassing van de besluitvorming en training en opleiding zowel binnen de 
Politie als binnen het Openbaar Ministerie. Binnen Prisma, het bureau voor organisatie 
ontwikkeling van de Rechtelijke Organisatie, bestond de indruk dat ook het HRO gedachtegoed 
een bijdrage aan verbetering van de betrouwbaarheid van de rechtelijke organisatie zou kunnen 
leveren. In dit kader werd in 2007 contact gelegd met de onderzoeker en werden afspraken 
gemaakt om de toepasbaarheid van HRO binnen met name het Openbaar Ministerie te 
onderzoeken. 
 
Opzet en beperkingen van het onderzoek 
Het onderzoek was gericht op het functioneren van (teams van) officieren van Justitie (OvJ’s). 
Er is binnen 5 van de 27 op dat moment aanwezige parketten (de basis organisatie van waaruit 
OvJ’s opereren) onderzoek in de vorm van workshops gedaan. De resultaten van de workshops 
zijn gerapporteerd aan de betrokken teams. De rapportages zijn opgesteld vanuit overleg 
tussen de onderzoeker en de begeleiders werkzaam bij Prisma. Daarnaast is een 
overkoepelende rapportage opgesteld door de onderzoekers en begeleiders, die aangeboden is 
aan het topmanagementniveau van de OvJ’s (het college van Procureurs Generaal of PG’s). 
Uiteindelijk zijn de resultaten gepubliceerd in het blad van het Wetenschappelijk Onderzoeks- 
en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (de Bruine, Fijn en de 
Beer, 2012). 

4.3.2. Hanteren van de audits. 
De audits van Weick en Sutcliffe hebben een dubbel doel: positie vaststellen en tot 
(opmerkzame) actie bewegen. De audits richten zich op een brede analyse van de mentale 
processen van HRO. De schaal die voor de antwoordcategorieën gebruikt wordt is vrij grof 
(driepunts of tweepunt zie onderstaande tabel 4.4.).  
 
                                                           
35 Om de leesbaarheid van deze paragraaf te verhogen is veel van de onderbouwing opgenomen in bijlage bij 4.2. 
Resultaten van de onderzoeken bij Parketten. Hierin wordt verslag gedaan van vier workshops met officieren van 
Justitie. 
36 Tegenspraak houdt in dat een niet betrokken OvJ een check uitvoert op het dossier van een zaak van een collega 
OvJ. 
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Tabel 4.4.  
De Antwoordcategorieën bij de Audits 
Driepunt schaal (niet van toepassing/ enige mate/ grote mate) Tweepunt schaal (oneens/ eens) 
 opmerkzaamheid binnen uw organisatie 
 waar opmerkzaamheid het meest vereist is 
 gerichtheid op verstoringen 
 terughoudendheid tot simplificeren 
 toewijding aan veerkracht 
 respect voor expertise 

 kwetsbaarheid voor gedachteloosheid 
 behoedzaamheid met ervaringen 
 gevoeligheid voor de uitvoering 

 
Hoewel anderen (bv van den Eede, 2010) er voor kiezen de antwoordcategorieën te verbreden 
tot een vijfpunt schaal; wordt in deze studie gewerkt met de door Weick en Sutcliffe 
gehanteerde schalen. 
Weick en Sutcliffe (2011, p. 92) moedigen hun lezers aan om deze audits in te vullen en 
anderen in hun organisatie te vragen dit ook te doen en het resultaat daarna met hen te 
bespreken. De bedoeling hiervan is dat mensen aandacht geven aan de kwesties die 
geïmpliceerd worden door de vragen van de audits (Weick & Sutcliffe, 2011, p.112). De audits 
zijn er op gericht de lezers zich comfortabeler te laten voelen in de omgang met het 
onverwachte, een vergelijking te maken met HRO’s en hen te richten op handelingen en 
gedragingen in de dagelijkse praktijk. Ook nodigen Weick en Sutcliffe uit de audits te herhalen.  

In de bespreking van de scores bevelen Weick en Sutcliffe (2011, p. 113) aan, observaties 
uit te wisselen. Dit genereert een rijker beeld van de organisatie dan dat op zoek gegaan wordt 
naar de redenen voor de verschillen in observatie. Weick en Sutcliffe adviseren in de 
bespreking de volgende vragen te hanteren. 

 Hoe beantwoordde u de in de audit gestelde vragen? 
 Hoe beantwoordden anderen de vragen uit de audit? 
 In hoeverre sloot uw beoordeling van andere eenheden aan op hun beoordeling en vice 

versa? 
 Wat vond u niet, wat u wel verwachtte te vinden? 
 Wat vond u wel, wat u niet verwachtte te vinden? 
 Wat verraste u? 

In deze vragen komt het belang terug om expliciet over verwachtingen te spreken. 
Weick en Sutcliffe (2011, p. 113) geven ten slotte aan dat bij evaluatie van de respons op de 

audits vier kwesties aan de orde moeten komen: 
 over hoeveel zaken mensen het eens waren 
 wat men sterke punten vond  
 wat men verontrustend vond 
 waar men opmerkzamer kan zijn. 

 
Presentatievorm 
Weick en Sutcliffe (2001; 2011) hebben de audits voorzien van aanwijzingen voor het 
interpreteren van de uitkomsten van de audits. Voor audits met driepuntschalen zoals 
gerichtheid op verstoringen (10 vragen) geldt de volgende aanwijzing (Weick en Sutcliffe 2011, 
p. 101) 
Tel de getallen (scores op de individuele stellingen) bij elkaar op. Als u lager dan 12 scoort, bent u eerder 
gericht op succes, en zou u actief moeten overwegen hoe u uw gerichtheid op verstoringen kunnen 
verhogen. Als u tussen 12 en 20 scoort heeft u eerder een gerichtheid op succes dan een opmerkzame 
gerichtheid op verstoringen. Een score hoger dan 20 duidt op een gezonde gerichtheid op verstoringen 
en een sterke capaciteit voor opmerkzaamheid. 
 
In de rapportage aan de deelnemers werd deze aanwijzing omgezet naar een kleurenschaal. 
Daarbij werd gekozen voor stoplichtkleuren rood, oranje en groen. Rood werd gezien als 

 

“onmiddellijke actie nodig”, oranje/ geel37 als “duidelijke verbeterpunten aanwezig” en groen “als 
u doet het behoorlijk goed”.  
Om de stoplichtkleuren voor alle HRO principes vergelijkbaar te maken tussen de schalen werd 
de score omgezet in een percentage38. Rood was 15% of lager, Geel tussen 15% en 50%, 
Groen 50% of hoger.  
 
Voor de twee puntschalen zoals gevoeligheid voor de uitvoering hebben Weick en Sutcliffe 
(2011,105) een andere aanwijzing. 
 
Tel het aantal “eens” en “oneens” antwoorden. Hoe hoger het aantal “oneens” antwoorden, hoe lager de 
gevoeligheid voor de uitvoering. Gebruik deze antwoorden om te beginnen met nadenken hoe u uw 
gevoeligheid voor de uitvoering en capaciteit voor opmerkzaamheid kunt verhogen. 
 
Om dit om te zetten in een percentage is de oneens score een waarde 1 en de eens score een 
waarde 2 gegeven. Ook dit is omgezet in een percentage39 . 
De kleurencode rood, geel en groen werd om de terugmeldingssystematiek gelijk te houden ook 
gebruikt voor de audits met een tweepuntschaal hoewel dit niet zo in Weick en Sutcliffe staat.  

4.3.3. Opzet onderzoek. 
Het onderzoek naar de OvJ’s heeft in twee fasen plaatsgevonden. In de eerste fase is gewerkt 
met een vragenlijst met daarin de audits uit de eerste editie van Weick en Sutcliffe (2001), 
zonder de OOS. Deze vragenlijst is onder een aantal OvJ’s uitgezet werkzaam binnen drie 
afzonderlijke parketten (het organisatieniveau waarop OvJ’s georganiseerd zijn). De resultaten 
zijn door de onderzoeker verwerkt. De rapportagevorm was daarbij een individueel schema in 
de vorm van het organizingmodel met daaronder een schetsmatige toelichting van de 
belangrijkste uitkomsten (zie figuur 4.2.). Bespreking van de uitkomsten met de respondenten is 
gedaan door medewerkers van Prisma (de directeur en de plaatsvervangend directeur).  

In de tweede fase is gewerkt met een beperkte vragenlijst (bestaande uit een selectie van 
de vragen uit de audits). Daarnaast is de formulering van de vragen aangepast aan de tweede 
editie van Weick en Sutcliffe (2007) en de ervaringen met de eerste fase. Ook zijn de vragen 
van de OOS vragenlijst meegenomen. De resultaten van de vragenlijsten zijn in de betrokken 
teams teruggekoppeld, waarbij eerst een inleiding werd gegeven over HRO en daarna de 
uitkomsten op teamniveau werden teruggemeld. Hierbij werd door de begeleiders, 
medewerkers van Prisma (de plaatsvervangend directeur en een gedetacheerde OvJ, in twee 
van de drie sessies ondersteund door de onderzoeker), een gesprek met en tussen de 
deelnemers over HRO gevoerd. Naast bespreking van de uitkomsten van de vragenlijst werden 
teams vergeleken met andere groepen, m.n. de verpleegkundigen van Vogus en Sutcliffe 
(2007a) en zo mogelijk de groepen uit de andere onderzoeken die in dit hoofdstuk zijn 
behandeld. Na afloop van de sessie werd steeds door de begeleiders een verslag opgesteld dat 
gedeeld is met de respondenten. 

4.3.4. Werkwijze en uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek. 
Werkwijze 
In de eerste fase wordt in de terugkoppeling van de resultaten de nadruk gelegd op de 
individuele resultaten. Dit mede omdat de respondenten in de parketten willekeurig gekozen 
lijken te zijn (in ieder geval geen complete teams zoals in de tweede fase). Voor elke 
respondent wordt een presentatie zoals in het onderstaande figuur 4.2. opgesteld.  

                                                           
37 In de praktijk van de terugkoppelbijeenkomsten werd oranje vervangen door geel omdat bij projecteren met een 
beamer het verschil in kleur tussen en oranje en rood niet altijd goed te zien was. 
38 Het percentage dat wordt gerapporteerd ontstaat door de som van de scores op de vragen (A) te nemen, dit te 
delen door het aantal vragen (B) en daarna van dit getal (C) 1 af te trekken en dit door 2 te delen. Wiskundig (A/B-
1)/2 daarna omgezet in een percentage, 0,1 wordt dan 10%. 
39 Hier ontstaat het percentage door de som van de score op de vragen (A) te nemen, dit te delen door het aantal 
vragen (B) en er daarna 1 van af te trekken. Wiskundig A/B-1, daarna omgezet in een percentage. 
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Tabel 4.4.  
De Antwoordcategorieën bij de Audits 
Driepunt schaal (niet van toepassing/ enige mate/ grote mate) Tweepunt schaal (oneens/ eens) 
 opmerkzaamheid binnen uw organisatie 
 waar opmerkzaamheid het meest vereist is 
 gerichtheid op verstoringen 
 terughoudendheid tot simplificeren 
 toewijding aan veerkracht 
 respect voor expertise 

 kwetsbaarheid voor gedachteloosheid 
 behoedzaamheid met ervaringen 
 gevoeligheid voor de uitvoering 

 
Hoewel anderen (bv van den Eede, 2010) er voor kiezen de antwoordcategorieën te verbreden 
tot een vijfpunt schaal; wordt in deze studie gewerkt met de door Weick en Sutcliffe 
gehanteerde schalen. 
Weick en Sutcliffe (2011, p. 92) moedigen hun lezers aan om deze audits in te vullen en 
anderen in hun organisatie te vragen dit ook te doen en het resultaat daarna met hen te 
bespreken. De bedoeling hiervan is dat mensen aandacht geven aan de kwesties die 
geïmpliceerd worden door de vragen van de audits (Weick & Sutcliffe, 2011, p.112). De audits 
zijn er op gericht de lezers zich comfortabeler te laten voelen in de omgang met het 
onverwachte, een vergelijking te maken met HRO’s en hen te richten op handelingen en 
gedragingen in de dagelijkse praktijk. Ook nodigen Weick en Sutcliffe uit de audits te herhalen.  

In de bespreking van de scores bevelen Weick en Sutcliffe (2011, p. 113) aan, observaties 
uit te wisselen. Dit genereert een rijker beeld van de organisatie dan dat op zoek gegaan wordt 
naar de redenen voor de verschillen in observatie. Weick en Sutcliffe adviseren in de 
bespreking de volgende vragen te hanteren. 

 Hoe beantwoordde u de in de audit gestelde vragen? 
 Hoe beantwoordden anderen de vragen uit de audit? 
 In hoeverre sloot uw beoordeling van andere eenheden aan op hun beoordeling en vice 

versa? 
 Wat vond u niet, wat u wel verwachtte te vinden? 
 Wat vond u wel, wat u niet verwachtte te vinden? 
 Wat verraste u? 

In deze vragen komt het belang terug om expliciet over verwachtingen te spreken. 
Weick en Sutcliffe (2011, p. 113) geven ten slotte aan dat bij evaluatie van de respons op de 

audits vier kwesties aan de orde moeten komen: 
 over hoeveel zaken mensen het eens waren 
 wat men sterke punten vond  
 wat men verontrustend vond 
 waar men opmerkzamer kan zijn. 

 
Presentatievorm 
Weick en Sutcliffe (2001; 2011) hebben de audits voorzien van aanwijzingen voor het 
interpreteren van de uitkomsten van de audits. Voor audits met driepuntschalen zoals 
gerichtheid op verstoringen (10 vragen) geldt de volgende aanwijzing (Weick en Sutcliffe 2011, 
p. 101) 
Tel de getallen (scores op de individuele stellingen) bij elkaar op. Als u lager dan 12 scoort, bent u eerder 
gericht op succes, en zou u actief moeten overwegen hoe u uw gerichtheid op verstoringen kunnen 
verhogen. Als u tussen 12 en 20 scoort heeft u eerder een gerichtheid op succes dan een opmerkzame 
gerichtheid op verstoringen. Een score hoger dan 20 duidt op een gezonde gerichtheid op verstoringen 
en een sterke capaciteit voor opmerkzaamheid. 
 
In de rapportage aan de deelnemers werd deze aanwijzing omgezet naar een kleurenschaal. 
Daarbij werd gekozen voor stoplichtkleuren rood, oranje en groen. Rood werd gezien als 

 

“onmiddellijke actie nodig”, oranje/ geel37 als “duidelijke verbeterpunten aanwezig” en groen “als 
u doet het behoorlijk goed”.  
Om de stoplichtkleuren voor alle HRO principes vergelijkbaar te maken tussen de schalen werd 
de score omgezet in een percentage38. Rood was 15% of lager, Geel tussen 15% en 50%, 
Groen 50% of hoger.  
 
Voor de twee puntschalen zoals gevoeligheid voor de uitvoering hebben Weick en Sutcliffe 
(2011,105) een andere aanwijzing. 
 
Tel het aantal “eens” en “oneens” antwoorden. Hoe hoger het aantal “oneens” antwoorden, hoe lager de 
gevoeligheid voor de uitvoering. Gebruik deze antwoorden om te beginnen met nadenken hoe u uw 
gevoeligheid voor de uitvoering en capaciteit voor opmerkzaamheid kunt verhogen. 
 
Om dit om te zetten in een percentage is de oneens score een waarde 1 en de eens score een 
waarde 2 gegeven. Ook dit is omgezet in een percentage39 . 
De kleurencode rood, geel en groen werd om de terugmeldingssystematiek gelijk te houden ook 
gebruikt voor de audits met een tweepuntschaal hoewel dit niet zo in Weick en Sutcliffe staat.  

4.3.3. Opzet onderzoek. 
Het onderzoek naar de OvJ’s heeft in twee fasen plaatsgevonden. In de eerste fase is gewerkt 
met een vragenlijst met daarin de audits uit de eerste editie van Weick en Sutcliffe (2001), 
zonder de OOS. Deze vragenlijst is onder een aantal OvJ’s uitgezet werkzaam binnen drie 
afzonderlijke parketten (het organisatieniveau waarop OvJ’s georganiseerd zijn). De resultaten 
zijn door de onderzoeker verwerkt. De rapportagevorm was daarbij een individueel schema in 
de vorm van het organizingmodel met daaronder een schetsmatige toelichting van de 
belangrijkste uitkomsten (zie figuur 4.2.). Bespreking van de uitkomsten met de respondenten is 
gedaan door medewerkers van Prisma (de directeur en de plaatsvervangend directeur).  

In de tweede fase is gewerkt met een beperkte vragenlijst (bestaande uit een selectie van 
de vragen uit de audits). Daarnaast is de formulering van de vragen aangepast aan de tweede 
editie van Weick en Sutcliffe (2007) en de ervaringen met de eerste fase. Ook zijn de vragen 
van de OOS vragenlijst meegenomen. De resultaten van de vragenlijsten zijn in de betrokken 
teams teruggekoppeld, waarbij eerst een inleiding werd gegeven over HRO en daarna de 
uitkomsten op teamniveau werden teruggemeld. Hierbij werd door de begeleiders, 
medewerkers van Prisma (de plaatsvervangend directeur en een gedetacheerde OvJ, in twee 
van de drie sessies ondersteund door de onderzoeker), een gesprek met en tussen de 
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37 In de praktijk van de terugkoppelbijeenkomsten werd oranje vervangen door geel omdat bij projecteren met een 
beamer het verschil in kleur tussen en oranje en rood niet altijd goed te zien was. 
38 Het percentage dat wordt gerapporteerd ontstaat door de som van de scores op de vragen (A) te nemen, dit te 
delen door het aantal vragen (B) en daarna van dit getal (C) 1 af te trekken en dit door 2 te delen. Wiskundig (A/B-
1)/2 daarna omgezet in een percentage, 0,1 wordt dan 10%. 
39 Hier ontstaat het percentage door de som van de score op de vragen (A) te nemen, dit te delen door het aantal 
vragen (B) en er daarna 1 van af te trekken. Wiskundig A/B-1, daarna omgezet in een percentage. 
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Figuur 4.2 Voorbeeld van een individuele uitkomst van de vragenlijst 

NB. Het organizing schema wordt in deze workshops nog niet zo gehanteerd als in de in 
hoofdstuk 3 gepresenteerde versie 
 
De resultaten worden in een workshop van een dag met de respondenten besproken (door de 
directeur van Prisma en haar plaatsvervanger). In de workshop wordt gestart met een inleiding 
op HRO waarin ook aandacht is voor een aantal onderliggende concepten als de wet van de 
vereiste variëteit en cognitieve dissonantie. Daarna worden de individuele uitkomsten uit de 
vragenlijsten behandeld. Vanuit deze uitkomsten wordt gezocht naar voorbeeldsituaties van 
incidenten en bijna-incidenten uit de eigen praktijk. Afgesloten wordt met een evaluatie waarin 
zowel de uitkomsten van de dag, als de relevantie van HRO voor het OM wordt besproken. Er 
worden in drie parketten (pilots) vragenlijsten uitgezet. In twee parketten werd de geplande 
workshop ook uitgevoerd. In het derde parket zijn wel individuele contacten met OvJ’s geweest 
n.a.v. de vragenlijsten, maar heeft geen workshop plaatsgevonden. In de eerste pilot wordt 
HRO gezien als relevant voor dit parket. Binnen de tweede pilot wordt de relevantie niet gezien. 
In de derde pilot wordt weliswaar geen workshop gehouden, maar komen wel voorbeelden naar 
boven waaruit blijkt dat de spanningen binnen HRO’s raakvlakken hebben met het werk van de 
OvJ’s. 

In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de opbrengsten van en rond de 
workshops, met name welke spanningen binnen de organisatie aan de orde kwamen bij het 
bespreken van de uitkomsten tijdens de workshops of bij andere gelegenheden. Daarna wordt 
aangegeven wat de waardering van de deelnemers van de workshops was en wat de 
begeleiders geleerd hebben van de workshops en welke implicatie dat heeft voor de tweede 
fase. 
 
Uitkomsten van en rond de workshops van de eerste fase 

 

Inhoudelijk bleek in de eerste workshop dat er vooral aandacht besteed was aan de hoge 
werkdruk van OvJ's. In de bespreking ervan kwam de invloed van stress op besluitvorming aan 
de orde (grotere kans op tunnelvisie), en de verschillende mogelijkheden tot stressreductie waar 
binnen HRO op wordt gewezen, zoals capaciteitsverhoging (gevoeligheid voor de uitvoering), 
prioritering (organisatie opmerkzaamheid), uitbreiding van competenties (toewijding aan 
veerkracht). 

Opvallend waren de onderlinge perspectiefverschillen, de verschillende medewerkers 
hadden verschillende scores op de schalen. Daarnaast vonden de begeleiders het opmerkelijk 
dat de onderzoeker in de voorbereiding van de eerste workshop had aangegeven dat 
respondent 3 in een andere organisatie leek te werken, omdat het patroon in zijn profiel sterk 
afweek van de anderen. Dit bleek in de bespreking geheel uit te komen: respondent 3 werkte op 
een kleine nevenvestiging, terwijl de anderen vanuit de hoofdvestiging opereerden. De 
werksfeer op deze nevenvestiging was duidelijk anders dan in de hoofdvestiging, er werd veel 
dichter op elkaar geopereerd. In een nabespreking komt een van de OvJ’s hierop terug: “de 
eigen winkel van respondent 3" is opgevallen. Dat kan een vervolgthema zijn, hierbij vraagt de 
OvJ zich af of dit voor de leiding en voor respondent 3 zelf ook geldt.  

Er bleken in de workshop voldoende aangrijpingspunten om HRO aspecten te zien in de 
dagelijkse praktijk van het werk van de OvJ, getuige de volgende citaten: 

“Bij verstoringen grijp ik in, maar zie ik ze wel allemaal?” 
“Ik dacht dat ik dat aan de politie kon overlaten.” 
“We dachten dat we wel genoeg bewijs hadden.” 
“We zitten allemaal klem, hebben geen tijd, en de leiding ziet geen kans daar iets aan te 
doen.” 
“Door de regelgeving zijn onze handen gebonden…” 
“We hadden meer deskundigheid moeten inzetten.” 

In de tweede workshop kwam het gesprek tussen OvJ’s helemaal niet op gang. Het betrokken 
parket blijkt op verschillende locaties te opereren, zodat de OvJ's in de sessie elkaar niet 
kennen. De OvJ’s geven ook aan geen behoefte te hebben op zoek te gaan naar 
gemeenschappelijke elementen.  
 
Een veilige cultuur? 
In een nabespreking (van workshop 1) met de Prisma medewerkers gaf een OvJ aan dat het bij 
een volgende sessie zou moeten gaan over de opstelling van de leiding. Volgens haar heerst er 
binnen het parket een cultuur van "sterk zijn". "Hulp vragen.. hoezo? Dat doe je niet als officier. 
Je wordt zelfs geselecteerd op de mate waarin je veel werk op je schouders neemt en het 
allemaal zelf afhandelt." Ze haalt een gesprek aan bij de invoering van de 36-urige werkweek. 
Iemand vroeg of hij (of zij) 4 x 9 mocht werken en de hoofdofficier in kwestie (elders) 
antwoordde: je wordt gewoon geacht 5 x 9 te werken.  
In dezelfde nabespreking wordt als thema voor een vervolgworkshop ingebracht “platgewalst 
worden door de pers en de vraag; "heb je dan je hoofdofficier (of erger: het College40) nog 
achter je?" Dit betreft de veiligheid van je eigen organisatie. De OvJ verduidelijkt dit door aan te 
geven: “je staat alleen op de zitting, alleen tegenover een politieteam”. Echter: “Alleen-zijn is wel 
erg gevoelig als thema”. 
 
Opmerkzaamheid een individuele kwestie? 
Een OvJ geeft in hetzelfde nagesprek aan, dat HRO het best kan aansluiten bij het 
cultuurtraject dat op dat moment loopt binnen het Openbaar Ministerie. Hierbij denkt de OvJ 
vooral aan aansluiting bij het onderwerp "Secundaire traumatisering"41: de mate waarin 
persoonlijke (ingrijpende) ervaringen of situaties een officier hinderen bij het behandelen van 
een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld: een moord op een kind die gedaan moet worden door een 

                                                           
40 Een verwijzing naar het college van Procureurs Generaal die de leiding hebben over het Openbaar Ministerie als 
geheel. 
41 zie bijvoorbeeld Veeninga, A. (2006, 408) 
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40 Een verwijzing naar het college van Procureurs Generaal die de leiding hebben over het Openbaar Ministerie als 
geheel. 
41 zie bijvoorbeeld Veeninga, A. (2006, 408) 
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officier die zelf jonge kinderen heeft. Hier ziet de OvJ het meeste raakvlak met de vragenlijst. 
Vervolgacties zouden hierbij moeten en kunnen aansluiten. 
 
Omgang met fouten 
In een contact met een hoofdofficier van Justitie (hOvJ) uit de derde pilot komt de casus aan de 
orde van een zaak die ‘stuk loopt’ op de aanwezigheid van tapverslagen van 
telefoongesprekken tussen verdachte en zijn advocaat in het strafdossier. Deze tapverslagen 
dienen vernietigd te worden en mogen niet in de zaak gebruikt worden. In deze zaak met 
landelijke bekendheid was dat niet gebeurd. Toen de hOvJ dit hoorde, heeft hij de 
verantwoordelijke OvJ bij zich geroepen en hem een waarschuwing gegeven. Hierbij gaf hij aan 
"je bent hier (de waarschuwing) nu niet blij mee, maar straks wel". Korte tijd later, nadat de 
publiciteit over deze zaak was losgebroken, kreeg de hOvJ de opdracht betrokken OvJ uit zijn 
functie te zetten. Hierop was zijn reactie "Ik heb deze OvJ al gestraft in deze kwestie, dat kan 
niet nogmaals". 
Kennelijk vond de hoofdofficier de manier van bestraffen binnen het OM zodanig dat het risico 
bestond dat zijns inziens onrechtvaardig (disproportioneel) gestraft zou worden en gaf het 
vervolg van de casus hem daarin gelijk. 
 
Verschillende waardering van regels 
In een gesprek met een Prisma medewerker en 
de onderzoeker n.a.v. de vragenlijst (in de derde 
pilot) komt de dubbelzinnige werking van regels 
aan de orde. De OvJ geeft aan dat door 
onervaren OvJ's regels als ondersteunend 
worden ervaren, door ervaren OvJ's worden ze 
soms gezien als een beperking van hun 
mogelijkheden. Voor de onervaren OvJ’s 
betekenen meer regels dan meer 
betrouwbaarheid (aan de linkerkant van de 
curve) en voor ervaren OvJ's minder 
betrouwbaarheid (rechterkant van de curve).  
 
Waardering van de workshops 
De waardering van de eerste workshop door de deelnemers was wisselend: "te theoretisch", 
"dit is belangrijk", "volstrekt eens dat het wat heeft opgeleverd". In de tweede workshop (waar 
het parket op verschillende locaties blijkt te opereren) ontstaat, in tegenstelling tot de eerste 
workshop, geen gesprek tussen de OvJ's. Hierbij geven de OvJ’s aan geen behoefte te hebben 
op zoek te gaan naar gemeenschappelijke elementen. Een OvJ vraagt zich zelfs af of er sprake 
is van een organisatie waarin processen gemanaged worden. 
 
Implicaties voor de volgende fase 
Met de begeleiders wordt de eerste fase geëvalueerd. Als het gaat over de werkvorm en de 
overdracht van het gedachtegoed rond HRO is het duidelijk dat vijf individuele uitkomsten vijf 
verschillende beelden op de organisatie opleveren. Kernachtig uitgedrukt in "Let op: het is jouw 
beeld van de organisatie, niet de organisatie." Een OvJ die gevraagd werd mee te denken met 
de vragenlijst merkt op, na zijn op- en aanmerkingen te hebben gemaakt over de vragenlijst, 
dat: “(men) na mijn invulling nog volstrekt geen beeld krijgt van de parketorganisatie en het 
beeld dat er wel ontstaat is een door mijn persoonlijke invalshoek gekleurd beeld.” 

Ook wordt geconstateerd dat er minder theorie en meer praktijk in de workshop moet 
worden gestopt. In concreto minder theorie rond Weick (1979) en meer aandacht voor de vijf 
principes van collectieve opmerkzaamheid. Ook de samenhang van de vijf principes, hoe ze op 
elkaar inwerken verdient meer aandacht. Het schema (organizing) dat gehanteerd is, is 
ingewikkeld, maar dat kan ook een kwestie van gebrek aan kennis bij de workshopbegeleiders 
zijn. In de volgende fase wordt besloten niet meer met het schema te werken, en de rapportage 
te beperken tot het in een tabel rapporteren van de negen audits (inclusief behoedzaamheid 

Figuur 4.3 Verband regels en betrouwbaarheid 

 
 

met ervaringen) en de OOS. Rond de signaalkleuren wordt geconstateerd dat er nuance gemist 
wordt. Een score van 50% levert de kwalificatie goed op, terwijl dit kan betekenen dat op alle 
stellingen met ‘in enige mate’ is gescoord, kortom er is dan nog veel ruimte tot verbetering. 
Daarom wordt besloten in het vervolg met kwartielen (0-25, 25-50, 50-75 en 75-100) en daarbij 
behorende kleurcodes te gaan werken. 

Daarnaast vinden de medewerkers van Prisma de vragenlijst te lang, na een discussie 
met de onderzoeker (zie bijlage 4.2.) wordt een selectie uit de vragen per audit gemaakt zodat 
een vragenlijst van 45 vragen ontstaat, aangevuld met de OOS. In fase twee wordt met de zo 
ontstane vragenlijst gewerkt. 

4.3.5. Werkwijze en uitkomsten van de tweede fase van het onderzoek. 
Werkwijze  
In de periode april 2009 tot en met januari 2010 zijn de vragenlijsten uitgezet bij drie parketten. 
Dit waren een managementteam (A, 8 respondenten), alle officieren van Justitie van het parket 
inclusief de leiding (B, 12 respondenten) en een managementteam (C 9 respondenten42). Met al 
deze groepen is een workshop gehouden van een dagdeel. Deze workshops bestonden na een 
korte introductie over HRO, uit het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijsten. De 
begeleiding van de workshop is gedaan door twee medewerkers van Prisma (de 
plaatsvervangend directeur en een gedetacheerde OvJ), bij B en C is ondersteuning geboden 
door de onderzoeker43. De uitkomsten op de audits worden hieronder in tabel 4.5. gegeven. 
 
Tabel 4.5.  
Gerapporteerde Gemiddelde uitkomsten van de audits voor drie parketten 

 
 
Wanneer de kwetsbaarheid voor onoplettendheid en noodzaak opmerkzaamheid om aandacht 
vragen (percentage hoger dan 50%) is er een grijze achtergrond.  
Bij de overige schalen is sprake van verdeling in kwartielen. Tussen 0 en 25% paars (onmiddellijke actie 
nodig) tussen 25 en 50% rood (aandachtsgebied) tussen 50% en 75% geel (aandachtspunten), boven 
75% groen (goed). 
 
Hoewel er verschillen zijn te constateren tussen de verschillende parketten, is er op basis van 
de globale uitkomsten een algemeen beeld te schetsen, omdat de spreiding in de resultaten 
beperkt is (op drie uitzonderingen na was het verschil tussen de hoogste en laagste score 
minder dan 10 op een schaal van 100). Eerst worden daartoe de aandachtspunten uit de 
uitkomsten van de vragenlijsten behandeld. Vervolgens wordt hieruit een tentatief beeld 
geschetst. Dit wordt daarna geïllustreerd met bevindingen uit de bespreking van de uitkomsten 
van de vragenlijsten met de parketten (citaten zijn steeds cursief afgedrukt). 
                                                           
42 Responspercentages waren 80, 80 en 90% 
43 Deze paragraaf 4.3.5. is geschreven op basis van de rapportage “Hoog betrouwbaar organiseren in het OM. Zijn 
wij wel professionals?” van de hand van de onderzoeker en de beide Prisma medewerkers.  
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beeld dat er wel ontstaat is een door mijn persoonlijke invalshoek gekleurd beeld.” 

Ook wordt geconstateerd dat er minder theorie en meer praktijk in de workshop moet 
worden gestopt. In concreto minder theorie rond Weick (1979) en meer aandacht voor de vijf 
principes van collectieve opmerkzaamheid. Ook de samenhang van de vijf principes, hoe ze op 
elkaar inwerken verdient meer aandacht. Het schema (organizing) dat gehanteerd is, is 
ingewikkeld, maar dat kan ook een kwestie van gebrek aan kennis bij de workshopbegeleiders 
zijn. In de volgende fase wordt besloten niet meer met het schema te werken, en de rapportage 
te beperken tot het in een tabel rapporteren van de negen audits (inclusief behoedzaamheid 

Figuur 4.3 Verband regels en betrouwbaarheid 

 
 

met ervaringen) en de OOS. Rond de signaalkleuren wordt geconstateerd dat er nuance gemist 
wordt. Een score van 50% levert de kwalificatie goed op, terwijl dit kan betekenen dat op alle 
stellingen met ‘in enige mate’ is gescoord, kortom er is dan nog veel ruimte tot verbetering. 
Daarom wordt besloten in het vervolg met kwartielen (0-25, 25-50, 50-75 en 75-100) en daarbij 
behorende kleurcodes te gaan werken. 

Daarnaast vinden de medewerkers van Prisma de vragenlijst te lang, na een discussie 
met de onderzoeker (zie bijlage 4.2.) wordt een selectie uit de vragen per audit gemaakt zodat 
een vragenlijst van 45 vragen ontstaat, aangevuld met de OOS. In fase twee wordt met de zo 
ontstane vragenlijst gewerkt. 

4.3.5. Werkwijze en uitkomsten van de tweede fase van het onderzoek. 
Werkwijze  
In de periode april 2009 tot en met januari 2010 zijn de vragenlijsten uitgezet bij drie parketten. 
Dit waren een managementteam (A, 8 respondenten), alle officieren van Justitie van het parket 
inclusief de leiding (B, 12 respondenten) en een managementteam (C 9 respondenten42). Met al 
deze groepen is een workshop gehouden van een dagdeel. Deze workshops bestonden na een 
korte introductie over HRO, uit het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijsten. De 
begeleiding van de workshop is gedaan door twee medewerkers van Prisma (de 
plaatsvervangend directeur en een gedetacheerde OvJ), bij B en C is ondersteuning geboden 
door de onderzoeker43. De uitkomsten op de audits worden hieronder in tabel 4.5. gegeven. 
 
Tabel 4.5.  
Gerapporteerde Gemiddelde uitkomsten van de audits voor drie parketten 

 
 
Wanneer de kwetsbaarheid voor onoplettendheid en noodzaak opmerkzaamheid om aandacht 
vragen (percentage hoger dan 50%) is er een grijze achtergrond.  
Bij de overige schalen is sprake van verdeling in kwartielen. Tussen 0 en 25% paars (onmiddellijke actie 
nodig) tussen 25 en 50% rood (aandachtsgebied) tussen 50% en 75% geel (aandachtspunten), boven 
75% groen (goed). 
 
Hoewel er verschillen zijn te constateren tussen de verschillende parketten, is er op basis van 
de globale uitkomsten een algemeen beeld te schetsen, omdat de spreiding in de resultaten 
beperkt is (op drie uitzonderingen na was het verschil tussen de hoogste en laagste score 
minder dan 10 op een schaal van 100). Eerst worden daartoe de aandachtspunten uit de 
uitkomsten van de vragenlijsten behandeld. Vervolgens wordt hieruit een tentatief beeld 
geschetst. Dit wordt daarna geïllustreerd met bevindingen uit de bespreking van de uitkomsten 
van de vragenlijsten met de parketten (citaten zijn steeds cursief afgedrukt). 
                                                           
42 Responspercentages waren 80, 80 en 90% 
43 Deze paragraaf 4.3.5. is geschreven op basis van de rapportage “Hoog betrouwbaar organiseren in het OM. Zijn 
wij wel professionals?” van de hand van de onderzoeker en de beide Prisma medewerkers.  
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Onderstaande rapportage tot en met 4.3.6. is ontleend aan de rapportage die door de twee 
begeleiders samen met de onderzoeker is opgesteld voor de leiding van het Openbaar 
Ministerie. 
 
Hieronder wordt eerst gekeken naar de werkomgeving van de teams aan de hand van de eerste 
drie audits van Weick en Sutcliffe. Dit geeft een beeld, in hoeverre het Openbaar Ministerie te 
maken heeft met kenmerken van HRO’s (strakke koppeling en interactieve complexiteit) aan de 
hand van de audits “kwetsbaarheid voor onoplettendheid” en “noodzaak voor opmerkzaamheid” 
en de mate waarin het OM als geheel collectieve opmerkzaamheid ondersteund. Hierna worden 
de uitkomsten op drie audits naar anticipatie (gerichtheid op verstoringen, terughoudendheid tot 
simplificeren, bewaren en onderzoeken/ behoedzaamheid met ervaringen44 en gevoeligheid 
voor de uitvoering) behandeld. Daarna komen de resterende audits aan de orde; gericht op 
indamming (respecteren deskundigheid en toewijding aan veerkracht). Afgesloten wordt met 
een vergelijking van de OvJ’s met andere groepen die op dat moment de OOS hadden 
ingevuld. 

4.3.5.1. De werkomgeving.  
Kwetsbaarheid voor onoplettendheid geeft een behoorlijk risico dat zaken op de automatische 
piloot opgepakt worden. Specifieke risicofactoren zijn :  
- de druk van strenge ‘productie-eisen’ op medewerkers  
- het dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegenkomen  
- de gedetailleerde regelgeving waarbinnen medewerkers moeten opereren  
De noodzaak voor opmerkzaamheid is aanwezig omdat;  
- informatie over mogelijke verstoringen moeilijk te verkrijgen en te controleren is, 
- het werkproces onoverzichtelijk is en kennis erover niet snel en eenvoudig is over te 

brengen, 
- niet alle onderdelen van het werkproces direct in de gaten te houden zijn. 
Het OM als geheel bevordert opmerkzaamheid maar in beperkte mate doordat;  
- niet iedereen zich doorlopend zorgen maakt of gebeurtenissen verkeerd begrepen zijn,  
- tevoren vastgelegde organisatiedoelstellingen veel aandacht vragen van leidinggevenden 

(waardoor onverwachte zaken minder aandacht kunnen krijgen), 
- er beperkte tijd wordt besteed aan ongewenste effecten bij burgers of ketenpartners. 
 
Tentatief beeld:  
Strenge productie-eisen, veel dezelfde soort situaties en gedetailleerde regelgeving brengen als 
risico met zich mee dat medewerkers stereotiep gedrag gaan vertonen.  
Een onoverzichtelijk werkproces, waarbij informatie moeilijk te verkrijgen en te controleren is, 
noodzaakt tot het doorgeven van informatie over verstoringen die voor anderen in het 
werkproces van belang kan zijn. 
Binnen het OM wordt HRO beperkt ondersteund, doordat ‘doen’ en succes hebben, meer 
aandacht lijken te krijgen dan reflectie.  
 
Bespreking van de werkomgeving in de parketten leverde de hierna volgende accenten op. 
 
Onderscheid maatwerk en standaard: verschillende culturen 
Maatwerk en standaard stellen verschillende eisen aan de medewerkers. Opereren in maatwerk 
vereist een andere cultuur (meer naar de geest van de regels) dan standaard (meer naar de 
letter van de regels). De carrièregang van secretarissen (starten in standaard en daarna door 
naar maatwerk) brengt het risico met zich mee dat secretarissen die geplaatst worden in 
maatwerk, ‘besmet’ zijn met “een verkeerde cultuur”. 

                                                           
44 In deze fase werd bewaren/ onderzoek (zoals behoedzaamheid met ervaringen in deze fase van het onderzoek 
werd genoemd) ten onrechte ingedeeld bij de anticipatie principes. 

 

Binnen het parket is er onderscheid tussen HBO-ers en academici (voor maatwerk); deze 
hebben verschillende kwaliteiten45.  
 
Er gebeurt veel, overzicht is lastig te verkrijgen  
Het werkproces is onoverzichtelijk en OvJ’s weten niet altijd van elkaar waar een ieder zich mee 
bezig houdt; een kenmerkende opmerking luidde: ieder ander was daar ook al eens tegen 
aangelopen, maar we wisten het niet van elkaar. Ook geldt dat verstoringen in het werkproces 
niet alleen binnen het OM maar ook binnen andere onderdelen van de strafrechtsketen (zoals 
de rechtbank) kunnen liggen.  
 
Een cultuur van (individualistische) doeners 
Binnen het OM is een cultuur van doeners zoals een OvJ stelt: We zijn allemaal geselecteerd 
op “aan de slag”, opportunisme, “snel beslissen”. Dit brengt het risico met zich mee dat weinig 
tijd wordt besteed aan het diepgaander met elkaar spreken. Gevoegd bij ‘productiedruk’ kan het 
urgente (de werkvoorraad) het belangrijke (anticiperen, kwaliteitskringen, bijdragen aan 
Requipedia) verdringen. Kenmerkende opmerkingen zijn: Het ontbreekt ons aan tijd voor 
reflectie. Ik heb het te druk met mijn werk.  
 
Een andere uiting hiervan is de beperkte tijd die MT’s en OvJ’s met elkaar lijken te besteden 
aan het vormen van gemeenschappelijke beelden. Bij elke bespreking viel de spreiding (zie 
hiervoor figuur 4.4.) in de uitkomsten van de individuele respondenten op. Dit wil zeggen dat de 
respondenten heel verschillend scoorden en dus heel verschillende beelden hadden. Hieronder 
is dit weergegeven (de bollen staan voor de verschillende scores per aandachtsgebied (er zijn 
minder bollen dan respondenten omdat verschillende respondenten dezelfde score kunnen 
hebben). 

 
Figuur 4.4 Spreiding van de scores bij Parketten A, B en C 

4.3.5.2. Proactief omgaan met verstoringen. 
Gerichtheid op verstoringen is maar beperkt ontwikkeld; aandachtspunten hierbij zijn vooral: 
- medewerkers worden niet of beperkt beloond als ze potentiële probleemgebieden 

benoemen. 
- managers stimuleren het melden van slecht nieuws niet of nauwelijks. 
- ‘het ging net goed’ of ‘nog net niet fout’ wordt maar in beperkte mate gezien als een soort 

falen maar vooral als het bewijs van succes of het vermogen rampen te voorkomen. 
Terughoudendheid tot simplificeren is redelijk ontwikkeld; aandachtspunten zijn:  

                                                           
45 Hier wordt bedoeld dat HBO-ers eerder volgens de letter en academici eerder naar de geest van de regels zullen 
opereren. Als academici in het kader van de ‘normale’ carrièregang eerst in Standaard starten waar ze 
gesocialiseerd worden naar volgens de letter te opereren, kan dat bij Maatwerk, waar volgens de geest moet 
worden geopereerd problemen opleveren.  
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Onderstaande rapportage tot en met 4.3.6. is ontleend aan de rapportage die door de twee 
begeleiders samen met de onderzoeker is opgesteld voor de leiding van het Openbaar 
Ministerie. 
 
Hieronder wordt eerst gekeken naar de werkomgeving van de teams aan de hand van de eerste 
drie audits van Weick en Sutcliffe. Dit geeft een beeld, in hoeverre het Openbaar Ministerie te 
maken heeft met kenmerken van HRO’s (strakke koppeling en interactieve complexiteit) aan de 
hand van de audits “kwetsbaarheid voor onoplettendheid” en “noodzaak voor opmerkzaamheid” 
en de mate waarin het OM als geheel collectieve opmerkzaamheid ondersteund. Hierna worden 
de uitkomsten op drie audits naar anticipatie (gerichtheid op verstoringen, terughoudendheid tot 
simplificeren, bewaren en onderzoeken/ behoedzaamheid met ervaringen44 en gevoeligheid 
voor de uitvoering) behandeld. Daarna komen de resterende audits aan de orde; gericht op 
indamming (respecteren deskundigheid en toewijding aan veerkracht). Afgesloten wordt met 
een vergelijking van de OvJ’s met andere groepen die op dat moment de OOS hadden 
ingevuld. 

4.3.5.1. De werkomgeving.  
Kwetsbaarheid voor onoplettendheid geeft een behoorlijk risico dat zaken op de automatische 
piloot opgepakt worden. Specifieke risicofactoren zijn :  
- de druk van strenge ‘productie-eisen’ op medewerkers  
- het dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegenkomen  
- de gedetailleerde regelgeving waarbinnen medewerkers moeten opereren  
De noodzaak voor opmerkzaamheid is aanwezig omdat;  
- informatie over mogelijke verstoringen moeilijk te verkrijgen en te controleren is, 
- het werkproces onoverzichtelijk is en kennis erover niet snel en eenvoudig is over te 

brengen, 
- niet alle onderdelen van het werkproces direct in de gaten te houden zijn. 
Het OM als geheel bevordert opmerkzaamheid maar in beperkte mate doordat;  
- niet iedereen zich doorlopend zorgen maakt of gebeurtenissen verkeerd begrepen zijn,  
- tevoren vastgelegde organisatiedoelstellingen veel aandacht vragen van leidinggevenden 

(waardoor onverwachte zaken minder aandacht kunnen krijgen), 
- er beperkte tijd wordt besteed aan ongewenste effecten bij burgers of ketenpartners. 
 
Tentatief beeld:  
Strenge productie-eisen, veel dezelfde soort situaties en gedetailleerde regelgeving brengen als 
risico met zich mee dat medewerkers stereotiep gedrag gaan vertonen.  
Een onoverzichtelijk werkproces, waarbij informatie moeilijk te verkrijgen en te controleren is, 
noodzaakt tot het doorgeven van informatie over verstoringen die voor anderen in het 
werkproces van belang kan zijn. 
Binnen het OM wordt HRO beperkt ondersteund, doordat ‘doen’ en succes hebben, meer 
aandacht lijken te krijgen dan reflectie.  
 
Bespreking van de werkomgeving in de parketten leverde de hierna volgende accenten op. 
 
Onderscheid maatwerk en standaard: verschillende culturen 
Maatwerk en standaard stellen verschillende eisen aan de medewerkers. Opereren in maatwerk 
vereist een andere cultuur (meer naar de geest van de regels) dan standaard (meer naar de 
letter van de regels). De carrièregang van secretarissen (starten in standaard en daarna door 
naar maatwerk) brengt het risico met zich mee dat secretarissen die geplaatst worden in 
maatwerk, ‘besmet’ zijn met “een verkeerde cultuur”. 

                                                           
44 In deze fase werd bewaren/ onderzoek (zoals behoedzaamheid met ervaringen in deze fase van het onderzoek 
werd genoemd) ten onrechte ingedeeld bij de anticipatie principes. 

 

Binnen het parket is er onderscheid tussen HBO-ers en academici (voor maatwerk); deze 
hebben verschillende kwaliteiten45.  
 
Er gebeurt veel, overzicht is lastig te verkrijgen  
Het werkproces is onoverzichtelijk en OvJ’s weten niet altijd van elkaar waar een ieder zich mee 
bezig houdt; een kenmerkende opmerking luidde: ieder ander was daar ook al eens tegen 
aangelopen, maar we wisten het niet van elkaar. Ook geldt dat verstoringen in het werkproces 
niet alleen binnen het OM maar ook binnen andere onderdelen van de strafrechtsketen (zoals 
de rechtbank) kunnen liggen.  
 
Een cultuur van (individualistische) doeners 
Binnen het OM is een cultuur van doeners zoals een OvJ stelt: We zijn allemaal geselecteerd 
op “aan de slag”, opportunisme, “snel beslissen”. Dit brengt het risico met zich mee dat weinig 
tijd wordt besteed aan het diepgaander met elkaar spreken. Gevoegd bij ‘productiedruk’ kan het 
urgente (de werkvoorraad) het belangrijke (anticiperen, kwaliteitskringen, bijdragen aan 
Requipedia) verdringen. Kenmerkende opmerkingen zijn: Het ontbreekt ons aan tijd voor 
reflectie. Ik heb het te druk met mijn werk.  
 
Een andere uiting hiervan is de beperkte tijd die MT’s en OvJ’s met elkaar lijken te besteden 
aan het vormen van gemeenschappelijke beelden. Bij elke bespreking viel de spreiding (zie 
hiervoor figuur 4.4.) in de uitkomsten van de individuele respondenten op. Dit wil zeggen dat de 
respondenten heel verschillend scoorden en dus heel verschillende beelden hadden. Hieronder 
is dit weergegeven (de bollen staan voor de verschillende scores per aandachtsgebied (er zijn 
minder bollen dan respondenten omdat verschillende respondenten dezelfde score kunnen 
hebben). 

 
Figuur 4.4 Spreiding van de scores bij Parketten A, B en C 

4.3.5.2. Proactief omgaan met verstoringen. 
Gerichtheid op verstoringen is maar beperkt ontwikkeld; aandachtspunten hierbij zijn vooral: 
- medewerkers worden niet of beperkt beloond als ze potentiële probleemgebieden 

benoemen. 
- managers stimuleren het melden van slecht nieuws niet of nauwelijks. 
- ‘het ging net goed’ of ‘nog net niet fout’ wordt maar in beperkte mate gezien als een soort 

falen maar vooral als het bewijs van succes of het vermogen rampen te voorkomen. 
Terughoudendheid tot simplificeren is redelijk ontwikkeld; aandachtspunten zijn:  

                                                           
45 Hier wordt bedoeld dat HBO-ers eerder volgens de letter en academici eerder naar de geest van de regels zullen 
opereren. Als academici in het kader van de ‘normale’ carrièregang eerst in Standaard starten waar ze 
gesocialiseerd worden naar volgens de letter te opereren, kan dat bij Maatwerk, waar volgens de geest moet 
worden geopereerd problemen opleveren.  
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- als er iets onverwachts gebeurt, besteden medewerkers minder tijd aan analyseren dan 
aan hun mening over oplossingen te verkondigen, 

- medewerkers worden maar in beperkte mate uitgenodigd om een alternatieve kijk op zaken 
te geven, 

- in het algemeen verdiepen medewerkers hun analyse maar in beperkte mate om beter grip 
te krijgen op de aard van ontstane problemen. 

Gevoeligheid voor de uitvoering is behoorlijk ontwikkeld. Echter een meerderheid geeft aan dat  
- medewerkers niet bekend zijn met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen. 
 
Tentatief beeld: 
De gerichtheid zwakke signalen op te vangen is beperkt ontwikkeld. Slechts als het echt fout is 
gegaan, wordt het gemeld. Dit brengt als risico met zich mee dat er al sprake is van een 
uitslaande brand voordat het bericht daarover gedeeld wordt. 
Doordat medewerkers niet op de hoogte zijn van de werkzaamheden buiten hun eigen functie, 
bestaat het risico dat ze verstoringen zien, waarvan de relevantie hen ontgaat. 
 
Omgang met verstoringen 
In de omgang met verstoringen, incidenten en fouten werden in de besprekingen dubbelzinnige 
signalen afgegeven. Enerzijds kan aanspreken ‘zomaar’ afrekenen worden, tegelijkertijd mag er 
best ‘steviger’ gereageerd worden. Het leidt tot verschillende uitlatingen; “Je eigen hachje.” “Ik 
meld het pas als het mijn carrière in gevaar brengt.” “Ik voel me niet verantwoordelijk.” “Het 
helpt als iemand van boven ernaar vraagt. “ 

Er bleek in een van de teambesprekingen een zekere angst te zijn bij verschillende 
OvJ’s; in een specifieke casus werd gerefereerd aan een moment waarop “iedereen lijkbleek 
werd (‘giga onveilig’)”, hoewel anderen meer een houding hadden van: “er wordt wel geblaft, 
maar niet gebeten.”  

De neiging om tijdens de discussies lastige punten “weg te praten” merkten we tijdens 
de terugkoppeling. Soms werd dit tijdens de sessie door de groep zelf gecorrigeerd, soms ook 
niet.  
 
Omgang met tegengeluiden 
In een team leek men in meerderheid sceptici als negatief te zien: tegensputteren, weerstand, 
‘”natuurlijk” negatieve houding’, anderzijds werd het belang van een kritische houding gezien 
mits het opbouwend is; niet ‘ik zie het niet zitten’, ‘ik werk hier al tien jaar’. 

Uit de bespreking met een team bleek dat daar geen cultuur was om, waar nodig, stevig 
op zwakke signalen te reageren. Ook het luisteren en het op zoek gaan naar alternatieve visies 
konden verder ontwikkeld worden. 

De cultuur lijkt ook te worden gekenmerkt door ‘voorzichtig’ met elkaar en bijvoorbeeld 
de rechtbank om te gaan. Een aantal respondenten gaf aan dat dat ook anders mag. 
 
Omgang met protocollen 
Binnen het OM worden incidenten voorkomen middels protocolleren. In een bespreking werden 
daarover twee commentaren geventileerd: 
a) Protocolleren is niet voldoende, van dicht protocolleren worden mensen lui. Protocollen 

kunnen ontaarden in enorme checklists die een boekwerk worden, waar niemand meer in 
kijkt (een protocol kan ook de veerkracht er uit halen: iets moet tien weken tevoren 
aanwezig zijn, en is er pas acht weken tevoren (verschuiven we dan alles?). We 
protocolleren vaak uit paniek, “mijn mensen voelen zich beknot”. 

b) Ook als je 20 jaar meeloopt zijn protocollen nuttig (ze moeten uitnodigen tot nadenken 
versus, we hebben de antwoorden er ook ingeschreven). Misschien is er ook nog wel te 
weinig geprotocolleerd, we blussen wel heel veel brandjes. 

In een de reflectie op de eerste ronde werd al opgemerkt dat protocollen voor beginnende OvJ’s 
uitstekend zijn, maar dat ze met name door de ervaren OvJ’s als te knellend werden ervaren. 
 
Zicht op problemen in het hier en nu van de uitvoering 

 
 

Wat echt belangrijk is voor het operationele staat niet altijd op de agenda van het MT. We 
hebben dat ook laten gebeuren (we zakken achterover, en denken: niet echt interessant). De 
administratie is relatief groot en complex, problemen daarbinnen (de administratie) zijn in het 
MT niet aan de orde te stellen (maar: de administratie veroorzaakt 80% van onze problemen) 
We hebben in de workshops een zekere beduchtheid gezien in het contact tussen de 
verschillende managementniveaus binnen het OM. Enerzijds is het goed professionele vrijheid 
te geven, anderzijds heeft dit het risico van een zekere ´non interventie´ cultuur. 
 
Overzicht op het werk van collega’s  
Er werd in één team te weinig overleg tussen OvJ’s geconstateerd; een uitkomst van de 
workshop was de afspraak elkaar voortaan wekelijks formeel of informeel te ontmoeten.  
In een ander team was de vraag: “wat moeten we van elkaars zaken weten: Jeugd is 
andermans portefeuille, maar we zouden er wel wat van moeten weten”. 

4.3.5.3. Indammen en leren van verstoringen en incidenten. 
Behoedzaamheid met ervaringen is behoorlijk ontwikkeld. Echter ongeveer één derde van de 
respondenten geeft aan dat: 
- het ongebruikelijk is verwachtingen te toetsen aan de realiteit. 
- informatie over onverwachte gebeurtenissen niet of met weinigen wordt gedeeld. 
- wanneer zaken anders lopen dan verwacht, wordt zelden of nooit geprobeerd, te voren 

gehanteerde aannames terug te halen. 
- wanneer onverwachte gebeurtenissen optreden nemen betrokkenen zelden of nooit de 

moeite om door te geven wat ze voor het incident hoorden of zagen. 
 
Toewijding aan veerkracht is redelijk ontwikkeld; aandachtspunten zijn: 
- teamleden krijgen niet of maar in beperkte mate opdrachten waarbij ze worden uitgedaagd 

om hun eigen grenzen te verleggen, 
- er zijn maar in beperkte mate continu middelen toegewezen om medewerkers te trainen 

aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van systemen, werkmethoden en 
werkprocessen, 

- medewerkers hebben maar in beperkte mate meer dan voldoende training en ervaring voor 
het werk wat ze doen. 

 
Respecteren van deskundigheid is redelijk ontwikkeld; aandachtspunten zijn: 
- dat medewerkers zich in beperkte mate ‘eigenaar’ voelen van een probleem, totdat het is 

opgelost, 
- het niet altijd eenvoudig is om deskundige hulp te krijgen als er iets aan de hand is, 

waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. 
 
Tentatief beeld: 
Als er iets fout is gegaan, lijkt er een cultuur van oplossen, niet van analyseren te zijn. Dit brengt 
het risico met zich mee, dat beperkt geleerd wordt van incidenten of verstoringen. 
Voor het veerkrachtig reageren op verstoringen en incidenten, is er behoefte aan medewerkers 
die meer kunnen dan ‘normaal’ van ze verwacht wordt. Dit lijkt maar in beperkte mate op te 
gaan. Dit kan betekenen dat bij ‘niet standaard’ situaties medewerkers ‘afhaak gedrag’ kunnen 
vertonen, zeker als hulp niet gemakkelijk voorhanden is. 
Binnen het OM lijkt men er weinig op gericht onderling de bekwaamheid bij elkaar te willen 
toetsen en ontwikkelen. Is dit niet juist een kenmerk van een echte professional? 
 
Leren van incidenten en problemen  
Als er een probleem is wordt dit opgelost. Onze organisatie draait op loyaliteit, mensen zijn 
bereid om problemen op te lossen, aan te pakken, maar minder geneigd om er van te leren. We 
doen van alles, maar we reflecteren er niet op. 
Een andere OvJ vraagt om aandacht “voor de vierslag: probleem herkennen – probleem 
erkennen – probleem oplossen – oplossing vastleggen. Vooral aan dat laatste ontbreekt het.” 



79

4

Eerste ervaringen met  HRO

 
 

- als er iets onverwachts gebeurt, besteden medewerkers minder tijd aan analyseren dan 
aan hun mening over oplossingen te verkondigen, 

- medewerkers worden maar in beperkte mate uitgenodigd om een alternatieve kijk op zaken 
te geven, 

- in het algemeen verdiepen medewerkers hun analyse maar in beperkte mate om beter grip 
te krijgen op de aard van ontstane problemen. 

Gevoeligheid voor de uitvoering is behoorlijk ontwikkeld. Echter een meerderheid geeft aan dat  
- medewerkers niet bekend zijn met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen. 
 
Tentatief beeld: 
De gerichtheid zwakke signalen op te vangen is beperkt ontwikkeld. Slechts als het echt fout is 
gegaan, wordt het gemeld. Dit brengt als risico met zich mee dat er al sprake is van een 
uitslaande brand voordat het bericht daarover gedeeld wordt. 
Doordat medewerkers niet op de hoogte zijn van de werkzaamheden buiten hun eigen functie, 
bestaat het risico dat ze verstoringen zien, waarvan de relevantie hen ontgaat. 
 
Omgang met verstoringen 
In de omgang met verstoringen, incidenten en fouten werden in de besprekingen dubbelzinnige 
signalen afgegeven. Enerzijds kan aanspreken ‘zomaar’ afrekenen worden, tegelijkertijd mag er 
best ‘steviger’ gereageerd worden. Het leidt tot verschillende uitlatingen; “Je eigen hachje.” “Ik 
meld het pas als het mijn carrière in gevaar brengt.” “Ik voel me niet verantwoordelijk.” “Het 
helpt als iemand van boven ernaar vraagt. “ 

Er bleek in een van de teambesprekingen een zekere angst te zijn bij verschillende 
OvJ’s; in een specifieke casus werd gerefereerd aan een moment waarop “iedereen lijkbleek 
werd (‘giga onveilig’)”, hoewel anderen meer een houding hadden van: “er wordt wel geblaft, 
maar niet gebeten.”  

De neiging om tijdens de discussies lastige punten “weg te praten” merkten we tijdens 
de terugkoppeling. Soms werd dit tijdens de sessie door de groep zelf gecorrigeerd, soms ook 
niet.  
 
Omgang met tegengeluiden 
In een team leek men in meerderheid sceptici als negatief te zien: tegensputteren, weerstand, 
‘”natuurlijk” negatieve houding’, anderzijds werd het belang van een kritische houding gezien 
mits het opbouwend is; niet ‘ik zie het niet zitten’, ‘ik werk hier al tien jaar’. 

Uit de bespreking met een team bleek dat daar geen cultuur was om, waar nodig, stevig 
op zwakke signalen te reageren. Ook het luisteren en het op zoek gaan naar alternatieve visies 
konden verder ontwikkeld worden. 

De cultuur lijkt ook te worden gekenmerkt door ‘voorzichtig’ met elkaar en bijvoorbeeld 
de rechtbank om te gaan. Een aantal respondenten gaf aan dat dat ook anders mag. 
 
Omgang met protocollen 
Binnen het OM worden incidenten voorkomen middels protocolleren. In een bespreking werden 
daarover twee commentaren geventileerd: 
a) Protocolleren is niet voldoende, van dicht protocolleren worden mensen lui. Protocollen 

kunnen ontaarden in enorme checklists die een boekwerk worden, waar niemand meer in 
kijkt (een protocol kan ook de veerkracht er uit halen: iets moet tien weken tevoren 
aanwezig zijn, en is er pas acht weken tevoren (verschuiven we dan alles?). We 
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b) Ook als je 20 jaar meeloopt zijn protocollen nuttig (ze moeten uitnodigen tot nadenken 
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Zicht op problemen in het hier en nu van de uitvoering 

 
 

Wat echt belangrijk is voor het operationele staat niet altijd op de agenda van het MT. We 
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We hebben in de workshops een zekere beduchtheid gezien in het contact tussen de 
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om hun eigen grenzen te verleggen, 
- er zijn maar in beperkte mate continu middelen toegewezen om medewerkers te trainen 

aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van systemen, werkmethoden en 
werkprocessen, 

- medewerkers hebben maar in beperkte mate meer dan voldoende training en ervaring voor 
het werk wat ze doen. 

 
Respecteren van deskundigheid is redelijk ontwikkeld; aandachtspunten zijn: 
- dat medewerkers zich in beperkte mate ‘eigenaar’ voelen van een probleem, totdat het is 

opgelost, 
- het niet altijd eenvoudig is om deskundige hulp te krijgen als er iets aan de hand is, 

waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. 
 
Tentatief beeld: 
Als er iets fout is gegaan, lijkt er een cultuur van oplossen, niet van analyseren te zijn. Dit brengt 
het risico met zich mee, dat beperkt geleerd wordt van incidenten of verstoringen. 
Voor het veerkrachtig reageren op verstoringen en incidenten, is er behoefte aan medewerkers 
die meer kunnen dan ‘normaal’ van ze verwacht wordt. Dit lijkt maar in beperkte mate op te 
gaan. Dit kan betekenen dat bij ‘niet standaard’ situaties medewerkers ‘afhaak gedrag’ kunnen 
vertonen, zeker als hulp niet gemakkelijk voorhanden is. 
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doen van alles, maar we reflecteren er niet op. 
Een andere OvJ vraagt om aandacht “voor de vierslag: probleem herkennen – probleem 
erkennen – probleem oplossen – oplossing vastleggen. Vooral aan dat laatste ontbreekt het.” 
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In een ander team werd de opmerking gemaakt: “enerzijds hebben we last van een 
traagheidscultuur, anderzijds van een paniekcultuur (zaak niet afgerond, wapen al vernietigd). 
Als gevolg van een zaak mag een RAIO geen AT meer inzetten46”. 
 
Deskundigheid en veerkracht 
Er is sprake geweest van een behoorlijke instroom van nieuwe OvJ’s; het opleiden ervan vereist 
een cultuur waarin ook de zwakheden/ ontwikkelpunten getoond en besproken kunnen worden. 
Dit staat op gespannen voet met een cultuur waarin een OvJ vooral moet kunnen tonen ‘zelf de 
broek op te kunnen houden’.  

Als gevolg van de werkdruk lijkt er weinig ruimte voor reflectie, wat de veerkracht kan 
aantasten “Als ik het heb aangegeven en er gebeurt niets mee, laat ik het verder ook lopen”. Er 
worden initiatieven genomen, maar deze lijken vooral individueel en niet groepsgericht te zijn. 
Terwijl ze juist aan kracht en impact kunnen winnen door gezamenlijk beelden te vormen en 
initiatieven te nemen. Een respondent vat het als volgt samen: “We zijn goed in herstellen. 
Professionals “gaan tot het gaatje”, maar we zijn nog geen professionele organisatie.” 
 
Expertise gebruik  
Expertise wordt beperkt met elkaar uitgewisseld. Zo wordt rond een geruchtmakende zaak 
gememoreerd: “verbazing waarom er niet landelijk ervaringen “afgetapt” zijn. Ervaringen worden 
niet (tussen parketten) uitgewisseld. Ook leuke dingen worden niet gedeeld. Of er wordt 
“bovenover” gecommuniceerd en dat wordt dan op andere parketten geparachuteerd.” 
“Er zijn wel informele contacten, maar meer met ervaren collega’s.” “Periodieke bezoeken zijn 
belangrijk evenals maandelijks overleg, contact moet echter niet ‘op de vingers kijken’ worden.” 

4.3.5.5. Vergelijking met andere groepen. 
In een vergelijking met andere groepen (zie figuur 4.5.) die de OOS hebben ingevuld scoren de 
OvJ’s significant lager dan verpleegkundigen in de VS, of parttime studenten bestuurskunde, 
werkzaam als middenkaderfunctionarissen binnen de Politie47. In vergelijking tot zeer 
zelfstandig opererende P&O adviseurs zijn er geen significante verschillen, dus niet slechter 
maar ook niet beter. 
 

                                                           
46 RAIO is een OvJ in opleiding, AT is een arrestatieteam van de Politie. 
47 De onderzoeker was werkzaam bij de parttime opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement. Daar werd elk 
jaar (tussen 2007 en 2010) de vragenlijst bij de studenten afgenomen. In totaal waren er op dat moment ongeveer 
20 respondenten die werkten binnen de Politie. Ze waren daar werkzaam op middenkaderniveau of in de 
uitvoering. 

 

 
Figuur 4.5 Vergelijking uitkomsten OvJ's met een aantal groepen 

 Tentatief beeld: 
Vergelijking met andere groepen geeft aan dat de OM respondenten (lees OvJ’s) eerder 
vergelijkbaar zijn met zelfstandig opererende adviseurs, dan met functionarissen die 
operationeel samenwerken. Dit brengt risico’s voor de effectiviteit met zich mee: problemen en 
verstoringen worden niet snel gedeeld en kennis uitwisseling is relatief beperkt. 

4.3.6. Reflectie van de begeleiders. 
In het kader van de door de onderzoeker en Prisma medewerkers opgestelde rapportage, is 
ook een reflectie uitgevoerd. Daaruit kwamen een aantal spanningen rond HRO aan de orde. In 
de eindrapportage werden de drie belangrijksten benoemd: Geen nieuws is slecht nieuws, 
Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid en Individuele verantwoordelijkheid versus 
systeemverantwoordelijkheid 
 
Geen nieuws is slecht nieuws 
In het kader van decentralisatie of professionaliteit worden bevoegdheden aan medewerkers 
gegeven, en daarna is het “handen af”. Medewerkers kunnen de neiging hebben om ‘de baas’ 
niet op de hoogte te brengen van negatieve ontwikkelingen, uit angst voor ingrijpen. Het risico is 
dan, dat slecht nieuws pas gemeld wordt, als er sprake is van een uit de hand gelopen situatie. 
Ook kan de cultuur zijn dat men geacht wordt ‘zelf zijn boontjes te doppen', of dat een non-
interventie cultuur bestaat. Binnen HRO’s is de cultuur “alle nieuws is goed nieuws”, omdat het 
betekent dat het systeem reageert. Het ‘goede’ systeem praat voortdurend. Wanneer het stil 
valt, is dat onverwacht en betekent dat, dat er problemen zijn – dat is slecht nieuws. 

Deze spanning komt terug in de omgang tussen de verschillende managementniveaus, 
met name rond expertisegebruik en het zicht op de problemen in het hier en nu van de 
uitvoering. 
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broek op te kunnen houden’.  
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niet (tussen parketten) uitgewisseld. Ook leuke dingen worden niet gedeeld. Of er wordt 
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Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
Dekker (2003) stelt dat er altijd een spanning is tussen centrale richtlijnen en de lokale praktijk. 
Waarbij de ervaring is, dat regels te uitgebreid zijn. Vasthouden aan procedures kan dan leiden 
tot ineffectieve, onproductieve of onveilige lokale acties. Dit, terwijl het aanpassen aan lokale 
gebruiken in het licht van pragmatische lokale vragen, er ook voor kan zorgen dat doelen van 
het systeem als geheel of andere beperkingen en kwetsbaarheden niet de aandacht krijgen die 
ze behoeven. Om mensen te helpen met deze fundamentele afweging om te gaan, is het geen 
kwestie van het een of het ander. Het ontmoedigen van pogingen tot aanpassingen kan het 
aantal fouten verhogen in situaties waar aanpassing noodzakelijk was (“niet de bureaucraat 
uithangen”). Anderzijds kan ruimte laten in procedures, zonder mensen goed toe te rusten voor 
aanpassingen, het aantal fouten gemaakt bij aanpassingen verhogen. Als een organisatie 
vooruitgang wil boeken op het gebied van veiligheid door procedures, zal ze het verschil tussen 
procedures en praktijk goed moeten volgen en de verschillende onderliggende perspectieven 
moeten begrijpen. Centralisatie van functies, kennis en controle mechanismen kunnen dan 
spanning opleveren met lokale veerkracht en decentralisatie, die daarvoor nodig is (McDonald 
2006). 

Een onderzoek binnen de gezondheidszorg (Resar 2006) gaf aan dat professionals de 
neiging hebben 100% van de gevallen in procedures te willen ‘vangen’. Echter een benadering 
waarin uitgegaan wordt van 20% van de gevallen die voor 80%48 betrouwbaarheid zorgen is 
vruchtbaarder. Zeker als deze benadering twee maal op dezelfde verzameling activiteiten wordt 
toegepast. Deze benadering kan er voor zorgen dat in routine (niet catastrofale) medische 
behandelingen de praktische betrouwbaarheid verhoogd wordt van ongeveer 50% naar 
ongeveer 95%. 

De spanning komt terug in de omgang met protocollen: ze zijn noodzakelijk maar geven 
nooit volledige zekerheid en kunnen contraproductief worden. 
 
Individuele verantwoordelijkheid versus systeemverantwoordelijkheid 
Eurocontrol, de beheerder van het Europese luchtruim, kan zich geen fouten veroorloven. In 
een openbare nota uit 2008 (EATM, 2008) stelt zij dat veiliger opereren alleen kan met: 

- Taking a systems perspective: Accidents and incidents are not caused by failures of individuals, but 
emerge from the conflux of alignment of multiple contributory system factors, each necessary and only 
jointly sufficient. The source of occurrences is the system, not its component part.  
- Moving beyond blame: blame focuses on the supposed defects of individual operators and denies 
the importance of systemic contributions. In addition, blame has all kinds of negative side effects. It 
typically leads to defensive posturing, obfuscation of information, protectionism, polarization, and mute 
reporting systems. 

Dekker, Siegenthaler en Laursen (2008) geven aan dat in de omgang met fouten veelal het 
vinden van de schuldige, het geven van reprimandes (of ernstiger), strakkere procedures en 
meer technologie inzetten centraal staan. Dit kan echter contraproductief zijn, omdat fouten ook 
kunnen voortkomen uit patronen van onderling afhankelijke acties, die bij het zoeken naar de 
schuldige niet aan de orde komen. Deming (1994) beweert zelfs dat 94% van de fouten binnen 
de management-verantwoordelijkheid liggen en slechts 6% van de uitvoerders zijn. Daarmee 
kan het zoeken naar individuele verantwoordelijkheid zelfs de kans op fouten verhogen, omdat 
als reactie medewerkers zich aan de regels zullen vasthouden (ook als dit niet functioneel is), 
daar hen dan geen verwijt kan worden gemaakt.  

Deze spanning komt binnen het OM terug in de omgang met incidenten en fouten. Angst 
en onveiligheidsgevoelens kunnen, bij een verkeerde omgang met fouten, het leren van fouten 
juist verhinderen. 

4.3.7. Observatie. 
In de bovenstaande rapportage is een element niet teruggekomen dat noemenswaardig is. In 
één van de parketten (parket A) is er zowel een sessie met een aantal teamleiders OvJ, als een 
sessie met het managementteam (MT) van het parket geweest (de teamleiders waren allen lid 

                                                           
48 Ook wel bekend als de Pareto analyse uit de kwaliteitszorg, zie bijvoorbeeld Emmerik (2011, p. 285-286) 

 

van het MT van het parket). Er komen duidelijk verschillende onderwerpen uit deze bespreking. 
Uit het gesprek met de teamleiders komt o.a. als punt het functioneren van het MT. Er is een 
duidelijk verschil tussen MT (managementteam) en OO (operationeel overleg van de 
teamleiders). Het verschil is dat het OO meer in het hier en nu staat dan het MT. Wat echt 
belangrijk is, staat niet op de agenda van het MT, “we (de teamleiders) hebben dat ook laten 
gebeuren (we zakken achterover, en denken niet echt interessant)”. Teamleiders beïnvloeden 
de agenda van het MT niet echt. De vraag is dan: “wat moeten we van elkaars zaken weten?” In 
de MT bespreking komt dit echter niet naar voren, hoewel er wel aanwijzingen daartoe in de 
scores waren bijvoorbeeld door de spreiding in gevoeligheid voor de uitvoering. Ook bestaat de 
neiging ‘lastige punten’ weg te praten. 

4.3.8. Conclusies. 
Een eerste aanwijzing voor een antwoord op deelvraag, twee Is HRO toepasbaar op andere 
organisaties dan HRO’s?, is de gemiddelde score van de OvJ’s (tabel 4.5) op de audit 
noodzaak van opmerkzaamheid (66%). Deze audit geeft volgens Weick en Sutcliffe (2011) aan 
of er sprake is van een interactief complex en strak gekoppeld systeem. In de besprekingen 
werd aangegeven dat er sprake is van strakke koppeling, door de combinatie van de 
productiedruk en strenge regels. Daarnaast dient de OvJ te opereren in een omgeving die 
gekenmerkt wordt door interactieve complexiteit, door de verschillende actoren en de 
onoverzichtelijkheid van het ‘productieproces’. In één van de parketten wordt aangegeven dat 
60% van de OvJ's nieuw was. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een groot aantal 
professionals die relatief beginners zijn, met een relatief grote behoefte aan regels (zie Dreyfus 
en Dreyfus’ (2009) indeling en beschrijving van novice en advanced beginner). Hierdoor kan de 
neiging om vooral op 'aan de regels houden' te sturen, versterkt worden (ook voor experts die 
de regelgeving vooral naar de geest zullen willen gebruiken). Deze neiging versterkt de 
strakheid van de koppeling, wat het risico op ongevallen in een interactief complexe omgeving 
vergroot. HRO en de ervaringen van HRO’s lijken daarom relevant voor het werk van de OvJ’s. 

Naast deze conceptuele onderbouwing komen ook de meeste in hoofdstuk 2 benoemde 
spanningen terug in het functioneren van OvJ’s. In 4.2,5, zijn al drie belangrijke spanningen 
benoemd: “Geen nieuws is slecht nieuws”, “Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid” en 
“Individuele verantwoordelijkheid versus systeemverantwoordelijkheid”. Ook in de bespreking 
van de uitkomsten van de eerste fase zijn een aantal spanningen benoemd: “Een veilige 
cultuur?”, “Opmerkzaamheid een individuele kwestie?”, “Omgang met fouten”, “Verschillende 
waardering van regels”. Deze refereren naar de ‘theoretische’ thema’s uit hoofdstuk 2. 
Hieronder zijn een aantal extra accenten gelegd die ook uit het materiaal komen.  
 
Een solistische doe cultuur  
In alle onderzochte teams van OvJ’s komt een cultuur binnen het OM naar voren die erg door 
het "eigen-broek-ophouden" gedomineerd wordt49, en soms zelfs (pilot 2) een beeld geeft van 
solistisch opererende professionals, die geen redenen zien met elkaar te overleggen. In 
workshop C van de tweede fase, was de workshop de eerste keer dat het team bij elkaar kwam. 
Gevoegd bij “We zijn allemaal geselecteerd op “aan de slag”, opportunisme, “snel beslissen””, 
bevorderen deze cultuurelementen het collectieve aspect van HRO niet.  
 
Twijfels over de psychologische veiligheid 
In de uitkomsten van de eerste fase zijn twijfels over de psychologische veiligheid gesignaleerd. 
Het onderwerp is ook expliciet in een van de workshops aan de orde geweest: er werd gewezen 
op een casus waarop iedereen lijkbleek (“giga onveilig”) werd, hoewel anderen meer een 
houding hebben van: er wordt wel geblaft, maar niet gebeten.  
 
  

                                                           
49 De solistische cultuur wordt wellicht bevorderd door de rol van de OvJ in het Nederlandse rechtssysteem. Waar 
in Duitsland een OvJ bij een strafbaar feit moet ingrijpen (legaliteitsbeginsel), kan een Nederlandse OvJ zelf 
besluiten om al dan niet in te grijpen (opportuniteitsbeginsel), de Nederlandse OvJ heeft dus meer autonomie. 
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Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
Dekker (2003) stelt dat er altijd een spanning is tussen centrale richtlijnen en de lokale praktijk. 
Waarbij de ervaring is, dat regels te uitgebreid zijn. Vasthouden aan procedures kan dan leiden 
tot ineffectieve, onproductieve of onveilige lokale acties. Dit, terwijl het aanpassen aan lokale 
gebruiken in het licht van pragmatische lokale vragen, er ook voor kan zorgen dat doelen van 
het systeem als geheel of andere beperkingen en kwetsbaarheden niet de aandacht krijgen die 
ze behoeven. Om mensen te helpen met deze fundamentele afweging om te gaan, is het geen 
kwestie van het een of het ander. Het ontmoedigen van pogingen tot aanpassingen kan het 
aantal fouten verhogen in situaties waar aanpassing noodzakelijk was (“niet de bureaucraat 
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2006). 

Een onderzoek binnen de gezondheidszorg (Resar 2006) gaf aan dat professionals de 
neiging hebben 100% van de gevallen in procedures te willen ‘vangen’. Echter een benadering 
waarin uitgegaan wordt van 20% van de gevallen die voor 80%48 betrouwbaarheid zorgen is 
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Individuele verantwoordelijkheid versus systeemverantwoordelijkheid 
Eurocontrol, de beheerder van het Europese luchtruim, kan zich geen fouten veroorloven. In 
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juist verhinderen. 

4.3.7. Observatie. 
In de bovenstaande rapportage is een element niet teruggekomen dat noemenswaardig is. In 
één van de parketten (parket A) is er zowel een sessie met een aantal teamleiders OvJ, als een 
sessie met het managementteam (MT) van het parket geweest (de teamleiders waren allen lid 

                                                           
48 Ook wel bekend als de Pareto analyse uit de kwaliteitszorg, zie bijvoorbeeld Emmerik (2011, p. 285-286) 
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cultuur?”, “Opmerkzaamheid een individuele kwestie?”, “Omgang met fouten”, “Verschillende 
waardering van regels”. Deze refereren naar de ‘theoretische’ thema’s uit hoofdstuk 2. 
Hieronder zijn een aantal extra accenten gelegd die ook uit het materiaal komen.  
 
Een solistische doe cultuur  
In alle onderzochte teams van OvJ’s komt een cultuur binnen het OM naar voren die erg door 
het "eigen-broek-ophouden" gedomineerd wordt49, en soms zelfs (pilot 2) een beeld geeft van 
solistisch opererende professionals, die geen redenen zien met elkaar te overleggen. In 
workshop C van de tweede fase, was de workshop de eerste keer dat het team bij elkaar kwam. 
Gevoegd bij “We zijn allemaal geselecteerd op “aan de slag”, opportunisme, “snel beslissen””, 
bevorderen deze cultuurelementen het collectieve aspect van HRO niet.  
 
Twijfels over de psychologische veiligheid 
In de uitkomsten van de eerste fase zijn twijfels over de psychologische veiligheid gesignaleerd. 
Het onderwerp is ook expliciet in een van de workshops aan de orde geweest: er werd gewezen 
op een casus waarop iedereen lijkbleek (“giga onveilig”) werd, hoewel anderen meer een 
houding hebben van: er wordt wel geblaft, maar niet gebeten.  
 
  

                                                           
49 De solistische cultuur wordt wellicht bevorderd door de rol van de OvJ in het Nederlandse rechtssysteem. Waar 
in Duitsland een OvJ bij een strafbaar feit moet ingrijpen (legaliteitsbeginsel), kan een Nederlandse OvJ zelf 
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Verschillende perspectieven een probleem? 
De aanwezigheid van verschillende perspectieven lijkt een probleem te geven. In workshop 3 
meldt een deelnemer “ik kan mij niet herkennen in het beeld uit de vragenlijst”. Relevant is ook 
de opmerking van een OvJ: “.. na mijn invulling nog volstrekt geen beeld krijgt van de 
parketorganisatie en het beeld dat er wel ontstaat is een door mijn persoonlijke invalshoek 
gekleurd beeld”. In een cultuur van waarheidsvinding kan dat een ongemakkelijke constatering 
zijn: er is geen waarheid, maar er zijn verschillende individueel gekleurde beelden van de 
werkelijkheid. Bij de vragenlijst horen dubbelzinnigheid, complexiteit en verwarring (Weick en 
Sutcliffe, 2001). Ook vraagt deze wijze van kijken om het opschorten van het oordeel (goed 
luisteren) zonder de eigen waarneming en betekenisgeving te bagatelliseren (respectvolle 
interactie zie 3.3.). Dit is in de rechtszaal vanuit de rol van OvJ als openbare aanklager lastig. 
De rol van de openbare aanklager is immers zo overtuigend mogelijk te argumenteren in de 
richting van de eis van het OM. 
 
In onderstaande tabel zijn de benoemde spanningen in verband gebracht met de thema’s die 
benoemd zijn in 2.6.2.. 
 
Tabel 4.6.  
Bij OvJ’s Geconstateerde Spanningen en de HRO Thema’s 
Thema  
Voortdurende 
waakzaamheid 

Er is beperkte aandacht voor waakzaamheid bij OvJ’s, de solistische doe cultuur 
maakt waakzaamheid tot een individueel probleem. Vergelijking met andere 
groepen via de OOS geeft aan dat er op de principes van collectieve 
opmerkzaamheid laag gescoord wordt. 

Verschil plan en uitvoering In deze casus niet expliciet aan de orde. 
Regels, maar met mate Omgang met regels en protocollen is een discussiepunt, behoeftes zijn 

verschillend met name tussen ervaren en onervaren OvJ’s. 
Menselijke feilbaarheid Er is oog voor menselijke feilbaarheid (zoals secundaire traumatisering), maar 

dit wordt op individueel niveau ’opgelost’. 
Omgang met fouten In de omgang met fouten zijn er signalen dat er een onveilige en 

individugerichte cultuur is. 
Mentaliteit: omgang met 
diversiteit 

De omgang met diversiteit is beperkt en geeft spanning binnen de OM cultuur. 
Verbondenheid aan het geheel/ onderdeel weten van een geheel is beperkt 
ontwikkeld. 

Ambiguïteit in besturing Er is ambiguïteit in de omgang tussen de verschillende managementniveau’s: er 
wordt ‘voorzichtig’ met elkaar omgegaan. Vertrouwen en controle gaan niet 
hand in hand met elkaar. 

 
Overall beeld 
Het beeld van het OM is dat een aantal klassieke maatregelen om de betrouwbaarheid te 
vergroten is ingezet. Door het geven van opleidingen, verbeteren van (informatie) systemen, 
aanpassing van besluitvormingsprocessen (w.o. het introduceren van tegenspraak), wordt de 
aandacht vooral gericht op het individu en de individuele zaak. Op het gebied van collectieve 
opmerkzaamheid wordt echter weinig gedaan. Hier geldt wellicht een analogie met de 
gezondheidszorg. Weick (2003, p. 197-198) merkt daarover op:  

Wat onder de medische professionals prijzenswaardig is, is hun neiging om het probleem rond 
medische fouten op te pakken door hun technische vaardigheden te verbeteren. Maar de kern van 
het probleem ligt stroomopwaarts en stroomafwaarts van het bekwame individu. Het ligt in het 
organiseren en verbinden van activiteiten. Ongunstige gebeurtenissen ontwikkelen zich rond de 
contouren van de onderlinge afhankelijkheid. Als er barsten in onderlinge afhankelijkheid ontstaan, 
kunnen briljante individuen incompetent worden. 

Binnen de OvJ cultuur lijkt er weinig behoefte te zijn om een (gedetailleerd) gemeenschappelijk 
beeld met anderen te maken. In de uitvoering van het operationele proces lijkt hiervoor ook 
weinig noodzaak. Echter door het ontbreken hiervan, wordt er weinig geleerd. Zo kunnen fouten 
zich herhalen omdat ze, voor individuele medewerkers, vooral incidenten zijn. Daarnaast lijkt de 
cultuur van ‘de eigen broek ophouden' en 'aan de slag' weinig uit te nodigen tot een afwisseling 

 
 

van denken en doen. Er worden immers relatief goed 'brandjes geblust'. Een uiting van deze 
cultuur is ook de voorzichtigheid in de hiërarchische omgang die op teamniveau aangetroffen 
werd. Wellicht ook te zien tegen de achtergrond van de geattribueerde bevoegdheid van de 
officier van Justitie als functionaris. De fragmentatie in de cultuur lijkt te dominant te zijn. 
De inspanningen (rapportage aan de top van het OM, publicatie in Justitiële Verkenningen) om 
deze analyse voor het voetlicht te krijgen binnen het OM hebben overigens weinig opgeleverd. 
Wellicht te verklaren uit het 'cultuurvreemde' van deze beschouwingswijze.  

Als afsluiting van deze casus moet worden opgemerkt dat er door de OvJ’s weinig 
‘verbeteracties’ gedefinieerd werden gedurende de workshops. Daarom is er in deze casus 
geen aandacht voor het tweede mechanisme (naast verhogen collectieve opmerkzaamheid) 
benoemd in 3.4.; verminderen van de complexiteit en dynamiek rond de organisatie.  

4.4. Uitvaartorganisatie 

4.4.1. Inleiding. 
In begin 2009 doet zich de gelegenheid voor om met HRO aan de slag te gaan bij een 
uitvaartorganisatie. De vertrekkende directeur van de uitvaartorganisatie ziet het onderzoek als 
een mogelijkheid om zijn opvolger een beeld te geven waar de organisatie staat. Zo is er de 
voorgaande twee jaren een slag gemaakt in het standaardiseren van de werkprocessen. De 
vragenlijst wordt in de hele organisatie uitgezet en op basis van de uitkomsten zijn per 
functiegroep groepsgesprekken gehouden. Bij de 28 uitvoerende medewerkers was de respons 
93%, alle 6 managers vulden de vragenlijst in. Het niveau van de uitvoerende medewerkers 
was verschillend. Het varieerde van academisch opgeleid (de uitvaartleiders) tot, gegeven de 
functie, beperkt geschoold (chauffeurs en gastvrouwen). Naast een statistische analyse zijn met 
alle functiegroepen binnen de organisatie gesprekken gevoerd over de uitkomsten van de 
vragenlijst. Van het onderzoek is een verslag opgesteld door de onderzoeker samen met de 
andere twee adviseurs, dat ter validatie aan de organisatie is gestuurd. Met de organisatie is 
daarna afgesproken dat een geanonimiseerde versie openbaar beschikbaar is (bijlage 4.3.). 

4.4.2. Uitkomsten vragenlijsten. 
Op de actievragen zijn de uitkomsten hieronder gegeven. Onderscheid is gemaakt tussen 
uitvoerders en management. Op de actievragen zijn in tabel 4.7. de uitkomsten op de schalen 
weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de score van de uitvoerders en de 6 
managers. 
 
Tabel 4.7.  
Gerapporteerde Uitkomsten van de Audits 
  uitvoerders management verschil 

 
Legenda 

Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 37% 31% -6% 
   Noodzaak alertheid 39% 44% 5% 
   Organisatie opmerkzaamheid 73% 75% 2% 
 

  geel 
Gerichtheid op verstoringen 66% 84% 18% 

 
  groen 

Terughoudendheid tot simplificeren 58% 79% 21% 
   Behoedzaamheid met ervaringen 73% 98% 25% 
   Gevoeligheid voor de uitvoering 78% 93% 15% 
   Veerkracht 62% 73% 11% 
   Respecteren deskundigheid 75% 85% 10% 
    

 
In deze uitkomsten valt op dat op de eerste drie schalen beperkte verschillen zijn (minder dan 7 
procentpunten). Dit is in lijn met het idee dat de twee eerste schalen vragen naar de 
werkomgeving die in deze relatief kleine organisatie door de organisatieleden ongeveer gelijk 
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Ambiguïteit in besturing Er is ambiguïteit in de omgang tussen de verschillende managementniveau’s: er 
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Als afsluiting van deze casus moet worden opgemerkt dat er door de OvJ’s weinig 
‘verbeteracties’ gedefinieerd werden gedurende de workshops. Daarom is er in deze casus 
geen aandacht voor het tweede mechanisme (naast verhogen collectieve opmerkzaamheid) 
benoemd in 3.4.; verminderen van de complexiteit en dynamiek rond de organisatie.  

4.4. Uitvaartorganisatie 

4.4.1. Inleiding. 
In begin 2009 doet zich de gelegenheid voor om met HRO aan de slag te gaan bij een 
uitvaartorganisatie. De vertrekkende directeur van de uitvaartorganisatie ziet het onderzoek als 
een mogelijkheid om zijn opvolger een beeld te geven waar de organisatie staat. Zo is er de 
voorgaande twee jaren een slag gemaakt in het standaardiseren van de werkprocessen. De 
vragenlijst wordt in de hele organisatie uitgezet en op basis van de uitkomsten zijn per 
functiegroep groepsgesprekken gehouden. Bij de 28 uitvoerende medewerkers was de respons 
93%, alle 6 managers vulden de vragenlijst in. Het niveau van de uitvoerende medewerkers 
was verschillend. Het varieerde van academisch opgeleid (de uitvaartleiders) tot, gegeven de 
functie, beperkt geschoold (chauffeurs en gastvrouwen). Naast een statistische analyse zijn met 
alle functiegroepen binnen de organisatie gesprekken gevoerd over de uitkomsten van de 
vragenlijst. Van het onderzoek is een verslag opgesteld door de onderzoeker samen met de 
andere twee adviseurs, dat ter validatie aan de organisatie is gestuurd. Met de organisatie is 
daarna afgesproken dat een geanonimiseerde versie openbaar beschikbaar is (bijlage 4.3.). 

4.4.2. Uitkomsten vragenlijsten. 
Op de actievragen zijn de uitkomsten hieronder gegeven. Onderscheid is gemaakt tussen 
uitvoerders en management. Op de actievragen zijn in tabel 4.7. de uitkomsten op de schalen 
weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de score van de uitvoerders en de 6 
managers. 
 
Tabel 4.7.  
Gerapporteerde Uitkomsten van de Audits 
  uitvoerders management verschil 

 
Legenda 

Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 37% 31% -6% 
   Noodzaak alertheid 39% 44% 5% 
   Organisatie opmerkzaamheid 73% 75% 2% 
 

  geel 
Gerichtheid op verstoringen 66% 84% 18% 

 
  groen 

Terughoudendheid tot simplificeren 58% 79% 21% 
   Behoedzaamheid met ervaringen 73% 98% 25% 
   Gevoeligheid voor de uitvoering 78% 93% 15% 
   Veerkracht 62% 73% 11% 
   Respecteren deskundigheid 75% 85% 10% 
    

 
In deze uitkomsten valt op dat op de eerste drie schalen beperkte verschillen zijn (minder dan 7 
procentpunten). Dit is in lijn met het idee dat de twee eerste schalen vragen naar de 
werkomgeving die in deze relatief kleine organisatie door de organisatieleden ongeveer gelijk 
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wordt waargenomen. Er zijn daarbij geen grote verschillen. Ook voor organisatie 
opmerkzaamheid is het verschil zeer beperkt, deze schaal vraagt naar het beeld van de 
organisatie en hier blijken dus geen grote verschillen te zijn tussen de groep uitvoerders en de 
groep management.  
 
Vergelijking met de verpleegkundigen 
De verschillen in de HRO principes tussen de groepen zijn groter. Die verschillen worden ook 
duidelijk als de uitkomsten van de beknopte vragenlijst worden beschouwd. In onderstaande 
tabel 4.8. zijn de uitkomsten weergegeven hierin staat * voor significant lager, en # voor 
significant hoger. 

Ten opzichte van de verpleegkundigen scoren de uitvoerders lager op de vragen naar 
(4) het bespreken van vaardigheden (volgens Vogus en Sutcliffe 2007a verwijst dit naar 
gevoeligheid voor de uitvoering), (8) gebruik vaardigheden en (9) koppelen expertise (verwijzen 
volgens Vogus en Sutcliffe beide naar respecteren expertise). Dit geeft een beeld dat er, 
vergeleken met de verpleegkundigen, meer onderling gesproken en uitgewisseld kan worden. 
 
Tabel 4.8  
Gerapporteerde Uitkomsten OOS voor Uitvoerders en Management50 

 
Gem Std 

Uit vs 
VS gem Std 

Mgt 
vs VS 

Mgt 
vs Uit 

Uit vs 
Mgt 

1. We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten 
die wij niet verkeerd willen laten gaan 

5,27 1,3 1,59 5,83 0,41 5,78* 3,38* -2,24# 

2. Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke 
problemen spreken met collega's, bespreken we 
gewoonlijk waar we op moeten letten 

5,31 0,8 -1,57 6 0,63 1,74 2,68* -4,48# 

3. We bespreken alternatieven hoe we onze normale 
werkzaamheden kunnen uitvoeren 4,35 1,5 0,2 5,33 0,82 3,13* 2,96* -3,43# 

4. We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar 
zo dat we weten wie relevante vaardigheden en kennis 
bezitten 

3,88 1,6 -2,73# 5,5 0,84 2,17 4,73* -5,04# 

5. We hebben een goed beeld van de talenten en 
vaardigheden van de medewerkers 5,15 0,8 0,68 5,33 1,21 0,57 0,36 -1,17 

6. We spreken over fouten en de manier waarop we van 
ze kunnen leren 5,08 1,0 0,64 6,5 0,55 6,93* 6,36* -7,14# 

7. Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij 
deze hadden kunnen voorkomen 5,5 1,0 1,75 6,5 0,55 5,99* 4,47* -5,15# 

8. Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik 
van de specifieke vaardigheden van onze collega's 4,96 0,9 -2,92# 5,83 0,98 0,93 2,17 -5,10# 

9. Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel 
onze collectieve expertise om deze op te lossen 5,23 1,4 -2,25# 6,5 0,55 2,86* 5,68* -4,55# 

 
Het management scoort ten opzichte van de verpleegkundigen op een aantal stellingen 
significant hoger; (1) identificeren wat we niet fout willen laten gaan (verwijst volgens Vogus en 
Sutcliffe naar gerichtheid op verstoringen) (3) bespreken alternatieven (verwijst naar 
terughoudendheid tot simplificeren). Ook de vragen 6 en 7 over de omgang met fouten scoren 
hoger (verwijzen naar toewijding aan veerkracht), dit geldt ook voor (9) koppelen van expertise 
(verwijst naar respecteren deskundigheid).  
 

                                                           
50 In de tabel wordt in de eerste kolom de vraag aangegeven, in de tweede en derde kolom resp. de gemiddelde 
score en de standaarddeviatie voor de uitvoerders. In de vierde kolom is met de t test (zie voetnoot 2) bepaald of 
het gemiddelde van de uitvoerders significant lager of hoger is dan het gemiddelde van de verpleegkundigen in het 
onderzoek van Vogus en Sutcliffe (2007a). In de vijfde en zesde kolom staan resp. de gemiddelde score en 
standaarddeviatie van het management. In de zevende kolom is met de t test bepaald of het gemiddelde van het 
management significant lager of hoger is dan het gemiddelde van de verpleegkundigen in het onderzoek van 
Vogus en Sutcliffe. In de achtste kolom wordt met de t test gekeken of het gemiddelde van het management 
significant afwijkt van de uitvoerders. In de negende kolom wordt dit gedaan voor het gemiddelde van de 
uitvoerders versus het management. 

 
 

Vergelijking management versus uitvoerders 
Het management scoort ten opzichte van de uitvoerders in het algemeen hoger, uitzonderingen 
zijn (5) goed beeld van de medewerkers (verwijst volgens Vogus en Sutcliffe naar gevoeligheid 
voor de uitvoering) en (8) gebruik vaardigheden (verwijst naar respecteren deskundigheid).  
Het beeld uit de vergelijking is dat het management een positiever beeld heeft van zijn eigen 
collectieve opmerkzaamheid dan de uitvoerders. Naast een dicht op elkaar opererend 
managementteam, kan ook de positie van het management zelf een mogelijke verklaring zijn. 
Het management is meer met afstand van de dagelijkse gang van zaken bezig en heeft 
daardoor meer gelegenheid tot reflectie en de kans uit de automatische piloot te blijven. 
Daarnaast kan aan de orde zijn dat het management een meer overal beeld heeft (of meent te 
hebben) op het functioneren van de organisatie. Weick en Sutcliffe (2011) verwijzen daarbij ook 
naar het risico van de ‘waan van de centraliteit’, omdat het management op een centrale positie 
zit, heeft het overzicht op het geheel en zou het dus goed moeten weten wat er speelt, maar 
kan daardoor voor de uitvoering zichtbare knelpunten juist niet zien. Dit beeld wordt voor deze 
organisatie genuanceerd doordat het management op de vraag naar het beeld van de 
kwaliteiten van de medewerkers (5) niet hoger scoort dan de medewerkers en dus geen 
'overdreven' inschatting van het eigen beeld lijkt te hebben. 

4.4.3. Bespreking met functiegroepen. 
De gesprekken met de functiegroepen bestonden uit het bespreken van de taak van de 
betreffende functiegroep en het doorlopen van de uitkomsten van de actievragenlijst (die in het 
algemeen positief waren) en verliepen in een positieve sfeer. Een van de zes gevoerde 
gesprekken is begeleid door de onderzoeker, vijf andere gesprekken door twee andere 
adviseurs. De concepten van HRO bleken goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de 
medewerkers dit geldt zowel voor de uitvaartleiders (w.o. academisch opgeleide dominees) tot 
gastvrouwen (in het algemeen huisvrouwen zonder een specifieke opleiding).  

De discussie over de uitkomsten kende een aantal gemeenschappelijke thema's. 
1. De focus van de organisatie ligt op de familie van de overledene: er wordt veel 

gerepareerd om te voorkomen dat de familie last heeft van verstoringen in de 
dienstverlening.  

2. De omgang met fouten: bespreking van fouten ontaardt nog al eens in het op zoek gaan 
naar schuldigen. Ook doordat evaluatieformulieren laat (twee maanden na de uitvaart) 
beschikbaar komen, is leren van fouten lastig. 

3. Het dubbelzinnige effect van regelgeving: uitvoerders leggen uit dat regelgeving op 
sommige plekken is doorgeschoten en als te beperkend worden ervaren, maar 
tegelijkertijd ook gebruikt wordt als afscherming 'als klanten lastig zijn'. 

4. Het gebruik van formulieren: formulieren vervangen de communicatie tussen afdelingen. 
Zaken die niet op het formulier kunnen worden vastgelegd raken tussen wal en schip 

5. Het opknippen van het primaire proces: door na de eerste contacten tussen familie en 
de uitvaartleider, de contacten met familie via de administratie te laten lopen, hebben de 
uitvaartleiders het gevoel niet meer hun verantwoordelijkheid voor de uitvaart te kunnen 
dragen. Gedurende het onderzoek hebben de uitvaartleiders al stappen gezet dit aan te 
passen. Ook geldt dat er weinig overleg is tussen functiegroepen. Hier is echter wel 
behoefte aan. 

4.4.4. Relatie uitkomsten actievragenlijst en beknopte vragenlijst. 
In vergelijking met de verpleegkundigen scoren de medewerkers van de uitvaartorganisatie 
gemiddeld. Uitzondering hierop zijn de vragen rond respecteren deskundigheid en een element 
van gevoeligheid voor de uitvoering (bespreken vaardigheden). Dit weerspiegelt zich in de 
uitkomsten van de besprekingen, met name punt 5: het beperkte overleg tussen functiegroepen.  

Dit betekent dat genuanceerd moet worden omgegaan met de uitkomsten (zie 
onderstaande tabel 4.9.) van de actievragenlijst. Op het gebied gevoeligheid voor de uitvoering 
wordt zowel door de uitvoerders 78% als het management 93% hoog gescoord. Van de twee 
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wordt waargenomen. Er zijn daarbij geen grote verschillen. Ook voor organisatie 
opmerkzaamheid is het verschil zeer beperkt, deze schaal vraagt naar het beeld van de 
organisatie en hier blijken dus geen grote verschillen te zijn tussen de groep uitvoerders en de 
groep management.  
 
Vergelijking met de verpleegkundigen 
De verschillen in de HRO principes tussen de groepen zijn groter. Die verschillen worden ook 
duidelijk als de uitkomsten van de beknopte vragenlijst worden beschouwd. In onderstaande 
tabel 4.8. zijn de uitkomsten weergegeven hierin staat * voor significant lager, en # voor 
significant hoger. 

Ten opzichte van de verpleegkundigen scoren de uitvoerders lager op de vragen naar 
(4) het bespreken van vaardigheden (volgens Vogus en Sutcliffe 2007a verwijst dit naar 
gevoeligheid voor de uitvoering), (8) gebruik vaardigheden en (9) koppelen expertise (verwijzen 
volgens Vogus en Sutcliffe beide naar respecteren expertise). Dit geeft een beeld dat er, 
vergeleken met de verpleegkundigen, meer onderling gesproken en uitgewisseld kan worden. 
 
Tabel 4.8  
Gerapporteerde Uitkomsten OOS voor Uitvoerders en Management50 

 
Gem Std 

Uit vs 
VS gem Std 

Mgt 
vs VS 

Mgt 
vs Uit 

Uit vs 
Mgt 

1. We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten 
die wij niet verkeerd willen laten gaan 

5,27 1,3 1,59 5,83 0,41 5,78* 3,38* -2,24# 

2. Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke 
problemen spreken met collega's, bespreken we 
gewoonlijk waar we op moeten letten 

5,31 0,8 -1,57 6 0,63 1,74 2,68* -4,48# 

3. We bespreken alternatieven hoe we onze normale 
werkzaamheden kunnen uitvoeren 4,35 1,5 0,2 5,33 0,82 3,13* 2,96* -3,43# 

4. We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar 
zo dat we weten wie relevante vaardigheden en kennis 
bezitten 

3,88 1,6 -2,73# 5,5 0,84 2,17 4,73* -5,04# 

5. We hebben een goed beeld van de talenten en 
vaardigheden van de medewerkers 5,15 0,8 0,68 5,33 1,21 0,57 0,36 -1,17 

6. We spreken over fouten en de manier waarop we van 
ze kunnen leren 5,08 1,0 0,64 6,5 0,55 6,93* 6,36* -7,14# 

7. Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij 
deze hadden kunnen voorkomen 5,5 1,0 1,75 6,5 0,55 5,99* 4,47* -5,15# 

8. Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik 
van de specifieke vaardigheden van onze collega's 4,96 0,9 -2,92# 5,83 0,98 0,93 2,17 -5,10# 

9. Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel 
onze collectieve expertise om deze op te lossen 5,23 1,4 -2,25# 6,5 0,55 2,86* 5,68* -4,55# 

 
Het management scoort ten opzichte van de verpleegkundigen op een aantal stellingen 
significant hoger; (1) identificeren wat we niet fout willen laten gaan (verwijst volgens Vogus en 
Sutcliffe naar gerichtheid op verstoringen) (3) bespreken alternatieven (verwijst naar 
terughoudendheid tot simplificeren). Ook de vragen 6 en 7 over de omgang met fouten scoren 
hoger (verwijzen naar toewijding aan veerkracht), dit geldt ook voor (9) koppelen van expertise 
(verwijst naar respecteren deskundigheid).  
 

                                                           
50 In de tabel wordt in de eerste kolom de vraag aangegeven, in de tweede en derde kolom resp. de gemiddelde 
score en de standaarddeviatie voor de uitvoerders. In de vierde kolom is met de t test (zie voetnoot 2) bepaald of 
het gemiddelde van de uitvoerders significant lager of hoger is dan het gemiddelde van de verpleegkundigen in het 
onderzoek van Vogus en Sutcliffe (2007a). In de vijfde en zesde kolom staan resp. de gemiddelde score en 
standaarddeviatie van het management. In de zevende kolom is met de t test bepaald of het gemiddelde van het 
management significant lager of hoger is dan het gemiddelde van de verpleegkundigen in het onderzoek van 
Vogus en Sutcliffe. In de achtste kolom wordt met de t test gekeken of het gemiddelde van het management 
significant afwijkt van de uitvoerders. In de negende kolom wordt dit gedaan voor het gemiddelde van de 
uitvoerders versus het management. 

 
 

Vergelijking management versus uitvoerders 
Het management scoort ten opzichte van de uitvoerders in het algemeen hoger, uitzonderingen 
zijn (5) goed beeld van de medewerkers (verwijst volgens Vogus en Sutcliffe naar gevoeligheid 
voor de uitvoering) en (8) gebruik vaardigheden (verwijst naar respecteren deskundigheid).  
Het beeld uit de vergelijking is dat het management een positiever beeld heeft van zijn eigen 
collectieve opmerkzaamheid dan de uitvoerders. Naast een dicht op elkaar opererend 
managementteam, kan ook de positie van het management zelf een mogelijke verklaring zijn. 
Het management is meer met afstand van de dagelijkse gang van zaken bezig en heeft 
daardoor meer gelegenheid tot reflectie en de kans uit de automatische piloot te blijven. 
Daarnaast kan aan de orde zijn dat het management een meer overal beeld heeft (of meent te 
hebben) op het functioneren van de organisatie. Weick en Sutcliffe (2011) verwijzen daarbij ook 
naar het risico van de ‘waan van de centraliteit’, omdat het management op een centrale positie 
zit, heeft het overzicht op het geheel en zou het dus goed moeten weten wat er speelt, maar 
kan daardoor voor de uitvoering zichtbare knelpunten juist niet zien. Dit beeld wordt voor deze 
organisatie genuanceerd doordat het management op de vraag naar het beeld van de 
kwaliteiten van de medewerkers (5) niet hoger scoort dan de medewerkers en dus geen 
'overdreven' inschatting van het eigen beeld lijkt te hebben. 

4.4.3. Bespreking met functiegroepen. 
De gesprekken met de functiegroepen bestonden uit het bespreken van de taak van de 
betreffende functiegroep en het doorlopen van de uitkomsten van de actievragenlijst (die in het 
algemeen positief waren) en verliepen in een positieve sfeer. Een van de zes gevoerde 
gesprekken is begeleid door de onderzoeker, vijf andere gesprekken door twee andere 
adviseurs. De concepten van HRO bleken goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de 
medewerkers dit geldt zowel voor de uitvaartleiders (w.o. academisch opgeleide dominees) tot 
gastvrouwen (in het algemeen huisvrouwen zonder een specifieke opleiding).  

De discussie over de uitkomsten kende een aantal gemeenschappelijke thema's. 
1. De focus van de organisatie ligt op de familie van de overledene: er wordt veel 

gerepareerd om te voorkomen dat de familie last heeft van verstoringen in de 
dienstverlening.  

2. De omgang met fouten: bespreking van fouten ontaardt nog al eens in het op zoek gaan 
naar schuldigen. Ook doordat evaluatieformulieren laat (twee maanden na de uitvaart) 
beschikbaar komen, is leren van fouten lastig. 

3. Het dubbelzinnige effect van regelgeving: uitvoerders leggen uit dat regelgeving op 
sommige plekken is doorgeschoten en als te beperkend worden ervaren, maar 
tegelijkertijd ook gebruikt wordt als afscherming 'als klanten lastig zijn'. 

4. Het gebruik van formulieren: formulieren vervangen de communicatie tussen afdelingen. 
Zaken die niet op het formulier kunnen worden vastgelegd raken tussen wal en schip 

5. Het opknippen van het primaire proces: door na de eerste contacten tussen familie en 
de uitvaartleider, de contacten met familie via de administratie te laten lopen, hebben de 
uitvaartleiders het gevoel niet meer hun verantwoordelijkheid voor de uitvaart te kunnen 
dragen. Gedurende het onderzoek hebben de uitvaartleiders al stappen gezet dit aan te 
passen. Ook geldt dat er weinig overleg is tussen functiegroepen. Hier is echter wel 
behoefte aan. 

4.4.4. Relatie uitkomsten actievragenlijst en beknopte vragenlijst. 
In vergelijking met de verpleegkundigen scoren de medewerkers van de uitvaartorganisatie 
gemiddeld. Uitzondering hierop zijn de vragen rond respecteren deskundigheid en een element 
van gevoeligheid voor de uitvoering (bespreken vaardigheden). Dit weerspiegelt zich in de 
uitkomsten van de besprekingen, met name punt 5: het beperkte overleg tussen functiegroepen.  

Dit betekent dat genuanceerd moet worden omgegaan met de uitkomsten (zie 
onderstaande tabel 4.9.) van de actievragenlijst. Op het gebied gevoeligheid voor de uitvoering 
wordt zowel door de uitvoerders 78% als het management 93% hoog gescoord. Van de twee 
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stellingen die relatief laag scoorden51: bewaken van de werkbelasting en bekendheid met 
werkzaamheden buiten de eigen functie, lijkt alleen de tweede een relatie met de vragen van de 
beknopte vragenlijst te hebben. 
 
Tabel 4.9.  
Gemiddelde Uitkomsten (M) Stellingen Gevoeligheid voor de Uitvoering 
Stelling M 
Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze als 

de werkbelasting te hoog wordt 1,50 
Medewerkers zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen 1,69 
Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 

zaken (vinger aan de pols) 1,73 
Ploegbazen/ voormannen grijpen direct in waar dat nodig is 1,75 
Medewerkers zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan 1,77 
We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte 

verrassing de kop op steekt 1,81 
Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te 

pakken als ze zich voordoen 1,85 
Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar, om 

een helder beeld te hebben van de actuele situatie 1,92 
 
Dit geldt overigens ook voor de uitkomsten van het gebied respecteren deskundigheid. Ook hier 
is op schaalniveau sprake van een hoge score (uitvoerders 75% en management 85%). Terwijl 
de twee vragen in de OOS/ beknopte vragenlijst significant lager scoren. In tabel 4.10. zijn de 
uitkomsten van het gebied respecteren deskundigheid weergegeven. Hierbij is in de tweede 
kolom het gemiddelde gegeven. In de daarna volgende kolommen is de frequentie van de score 
op de betreffende stelling gegeven. 
 
Tabel 4.10.  
Uitkomsten Stellingen Respecteren Deskundigheid 
  Frequentie 
Stelling M 1  2  3  
Het is typerend dat medewerkers zich "eigenaar" voelen van een 

probleem totdat het is opgelost 2,35 3 11 12 
Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer 

er iets aan de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om 
moeten gaan 2,35 6 5 15 

Medewerkers respecteren de essentie van het werk van anderen 2,38 1 14 11 
Medewerkers in dit bedrijf waarderen expertise en ervaringen meer dan 

hiërarchische positie 2,38 0 16 10 
In deze organisatie worden de besluiten genomen door medewerkers die 

het best daarvoor gekwalificeerd zijn 2,46 3 8 15 
Als er iets abnormaals gebeurt, weten de medewerkers wie de expertise 

heeft om er op te reageren 2,77 0 6 20 
Medewerkers zijn toegewijd hun werk goed te doen 2,81 0 5 21 
Noot. Score 1 = niet van toepassing, 2 = enige mate, 3 = geheel van toepassing, M= gemiddelde 
 
Kritische punten rond respecteren deskundigheid uit de beknopte vragenlijst (gebruiken 
deskundigheid en koppelen expertise) komen vooral terug in de score op de stellingen:  
- Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets aan de 

hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan.  

                                                           
51 1,5 duidt er op dat 50% van de medewerkers het eens was met de stelling, 1,69 dat 69% het eens was met de 
stelling. 

 

- In deze organisatie worden de besluiten genomen door medewerkers die het best daarvoor 
gekwalificeerd zijn. 

Hierbij geeft een aantal uitvoerders aan dat deze stellingen huns inziens niet van toepassing 
zijn. Ook hier zien we dat deze stellingen een relatie met de stellingen van de beknopte 
vragenlijst rond respecteren deskundigheid (8 en 9) hebben, maar niet deze vragen afdekken. 

4.4.5. Conclusies. 
Uit deze casus kunnen op verschillende gebieden conclusies worden getrokken.  
Allereerst het doel van de HRO vragenlijst, om een gesprek binnen deze organisatie uit te 
lokken, is hier gehaald. In dit gesprek komen elementen van de dagelijkse praktijk aan de orde, 
waarbij zowel inhoud als proces aan de orde komen. De voor verpleegkundigen gevalideerde 
vragenlijst van Vogus en Sutcliffe geeft daarbij een extra invalshoek om het gesprek uit te 
diepen. Achteraf is de opzet van de begeleiding, eerst kennismaken met het takenpakket van 
de betreffende functiegroep en daarna pas spreken over de uitkomsten van de vragenlijst een 
gelukkige. Door deze gang van zaken kon de vragenlijst worden gebruikt om dieper door te 
vragen op praktische situaties in het werk. Anders gezegd: de HRO begrippen faciliteren om 
een zinnig gesprek te voeren over de betrouwbaarheid/ kwaliteit van het product van de 
uitvaartorganisatie, zonder dat er sprake is van een klassieke HRO organisatie. 

Daarnaast maakt deze casus ook in de praktijk helder dat de OOS, in tegenstelling tot 
wat Weick en Sutcliffe (2011, p. 110) beweren, geen vervanging van de uitgebreide vragenlijst 
is. De OOS is eerder complementair, omdat de beknopte vragenlijst de HRO principes anders 
meet. 

In deze casus is een duidelijk onderscheid te maken tussen de scores van het 
management en de rest van de organisatie. Het management heeft een veel positiever beeld 
van zijn eigen functioneren op de HRO principes. Verklaring hiervoor kan zijn dat het 
management in deze organisatie al minder in de waan van de dag opereerde en daardoor de 
ruimte nam om denken en doen af te wisselen. Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van de 
waan van de centraliteit. 

In de bespreking van de uitkomsten van de vragenlijsten in de functiegroepen kwamen 
zowel zaken aan de orde die collectieve opmerkzaamheid, vergroten als die welke de 
werkomgeving overzichtelijker of minder strak gekoppeld te maken. Het dubbelzinnige effect 
van regelgeving (Thema: Regels maar met mate) en het gebruik van formulieren duidt enerzijds 
op (te) strakke koppeling (regelgeving als beperkend ervaren) en anderzijds leidt het tot 
simplificering (verloren raken van informatie). Ook beperkt het de gevoeligheid voor de 
uitvoering door beperking van de communicatie m.n. tussen de uitvaartleiders en de familie. 

Het thema productieve omgang met fouten (punt 2 uit de bespreking), wat door het 
management als een sterk punt wordt gezien (stellingen 6 en 7 van de beknopte vragenlijst), 
wordt door de uitvoerders genuanceerd. De uitvoerders geven aan dat de aandacht wat hen 
betreft te veel gericht is op het vinden van schuldigen (zie de blame cycle van Reason). Ook de 
lange tijd tussen de uitvaart en de bespreking van eventuele fouten uit de evaluatieformulieren 
wordt door hen benoemd. Weick en Sutcliffe (2011) geven aan dat tegen die tijd “de feiten hun 
uniform al hebben aangetrokken”, waardoor de effectiviteit van bespreking ervan ernstig beperkt 
wordt.  

Tenslotte zijn in tabel 4.10. de thema's uit de besprekingen met de functiegroepen 
ondergebracht naar de elementen van verhogen betrouwbaarheid (benoemd in hoofdstuk 3). 
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stellingen die relatief laag scoorden51: bewaken van de werkbelasting en bekendheid met 
werkzaamheden buiten de eigen functie, lijkt alleen de tweede een relatie met de vragen van de 
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verrassing de kop op steekt 1,81 
Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te 
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Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer 

er iets aan de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om 
moeten gaan 2,35 6 5 15 
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hiërarchische positie 2,38 0 16 10 
In deze organisatie worden de besluiten genomen door medewerkers die 

het best daarvoor gekwalificeerd zijn 2,46 3 8 15 
Als er iets abnormaals gebeurt, weten de medewerkers wie de expertise 

heeft om er op te reageren 2,77 0 6 20 
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stelling. 
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Tabel 4.10. 
 Bevindingen Geordend de Twee Strategieën om Betrouwbaarheid te Bevorderen 

Gebied Bevindingen 
Reduceren dubbelzinnigheid 
Duidelijkheid door regelgeving Doorschieten regelgeving 
Besluitvorming (organisatie- en 

communicatiestructuur) 
Instellen van overleggen, verandering positie 

uitvaartleiders 
Vakmanschap vergroten Geen 
Genereren van overzicht/ beeld van het geheel Uitvaartleiders hebben zelf het initiatief genomen om 

overzicht op het geheel te krijgen 
Collectieve opmerkzaamheid vergroten 
Gerichtheid op verstoringen Focus op verstoringen bij de familie 
Terughoudendheid tot simplificering Omgang met fouten veranderen 
Behoedzaamheid met ervaringen Evaluaties die twee maanden later beschikbaar 

komen, zijn een pijnpunt 
Gevoeligheid voor de uitvoering Meer overleg tussen functiegroepen, vervangen 

overdracht op papier door overleg 
Toewijding aan veerkracht Kritische geluiden over het leren van fouten 
Respecteren deskundigheid Signalen dat deskundigheid van chauffeurs beter 

gebruikt konden worden. 
 
Uit dit overzicht kan geconstateerd worden, dat bijna alle elementen om betrouwbaarheid te 
vergroten, op een of andere manier in deze casus aan de orde zijn gekomen. In de praktijk van 
deze casus komen zowel maatregelen aan de orde die dubbelzinnigheid reduceren, als de 
collectieve opmerkzaamheid vergroten. Daarnaast zijn een aantal HRO thema’s: voortdurende 
waakzaamheid, regels maar met mate, productieve omgang met fouten, expliciet aan de orde 
geweest.  

4.5. Managementteam binnen een academie van een Hogeschool 

4.5.1. Inleiding. 
Deze casus betreft een managementteam van een academie van een Hogeschool. De 
vragenlijsten (zowel de actievragenlijst als de beknopte vragenlijst) zijn bij alle leden van dit 
team uitgezet in de periode april-mei 2009 en besproken in een vergadering op 22 september 
2009. Alle uitgezette vragenlijsten zijn geretourneerd. Met één van de respondenten (die als 
enige niet aanwezig kon zijn op 22 september) is begin september een individueel gesprek met 
de onderzoeker (werkzaam binnen de academie) gevoerd. De uitkomsten van dit gesprek zijn 
gebruikt om een tweetal thema’s (benutting beschikbare deskundigheid en tijdig inleveren 
examens) voor de bespreking te benoemen. De bespreking is begeleid door een externe 
begeleider, in aanwezigheid van de onderzoeker (die geen actieve rol in de bespreking heeft 
gespeeld). Van de bespreking is (door de onderzoeker samen met de begeleider) een 
rapportage opgesteld die naar elke respondent is verstuurd en waarop geen aanmerkingen zijn 
ontvangen. Hieronder is deze rapportage m.u.v. de inleiding integraal opgenomen (de 
rapportage loopt tot aan de paragraaf discussie). 
 
In deze rapportage worden de uitkomsten van de vragenlijsten behandeld, waarbij toegevoegd 
enige impressies uit de bespreking van 22 september. 

4.5.2. Uitkomsten. 
De uitkomsten van de actievragenlijst 
In onderstaande figuur (4.6.) is het gemiddelde van de respondenten weergegeven. 

 

 
Figuur 4.6. De gemiddelde score van het MT in het organizing model.  

Kleurcodes: rood; onmiddellijk actie, geel; aandachtspunt, groen; goed mee bezig; oranje, risicofactor 

 
Verdeling van de scores is gegeven in tabel 4.11., waarin respectievelijk de gemiddelde score 
van het team, de standaarddeviatie, de laagste score op de schaal en de hoogste score op de 
schaal zijn vermeld. 
 

Tabel 4.11  
Gerapporteerde Verdeling van de Scores op de Audits 

 
Kleurcodes: rood; onmiddellijk actie, geel; aandachtspunt, groen; goed mee bezig; oranje, risicofactor 

 
Algemeen beeld 
Geen grote risico’s, in het algemeen is het MT goed op weg. Algemeen aandachtspunt is de 
alertheid van de organisatie als geheel. Dit betreft met name het goed herkennen en 
beschrijven (en in minder mate het begrijpen ervan) van onverwachte gebeurtenissen en het 
duidelijk maken hoe zaken verkeerd kunnen gaan. Dit lijkt te duiden op een cultuur waarin 
weinig ruimte is voor reflectie en het komen tot een gezamenlijk beeld “wat er aan de hand is”. 
Tenslotte is er verschil van inzicht, in de mate waarin medewerkers binnen de organisatie 
aanspreekbaar zijn op kwaliteit.  

Er zijn duidelijk verschillen van inzicht hoe naar de verschillende principes gekeken 
wordt. Behalve van veerkracht (goed mee bezig) loopt de inschatting uiteen: van 
‘aandachtspunt’ tot ‘goed mee bezig’. Uitzondering is gevoeligheid voor het operationele proces 
waarin de meningen uiteenlopen van ‘onmiddellijk actie’ nodig tot ‘goed mee bezig’. In de 
nadere analyse wordt op deze zaken ingegaan. 
 
Risicofactoren 
De risicofactoren geven aan in welke context het team dient te opereren, en deze zijn door het 
team maar in beperkte mate te beïnvloeden. Hieronder is aangegeven welke punten nadere 
aandacht kunnen krijgen omdat de score hoog is (vet) of de meningen erover verdeeld zijn 
(cursief). Het is ook mogelijk dat beide tegelijkertijd spelen (vet en cursief). 
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Tabel 4.12  
Aandachtspunten Kwetsbaarheid en Noodzaak Alertheid 
Kwetsbaarheid voor onoplettendheid Noodzaak alertheid 
- Het kost moeite om informatie te 

verzamelen  
- De medewerkers staan onder druk 
- Kennis en vaardigheden medewerkers 
- Druk leidt ertoe dat medewerkers regels 

niet zo nauw nemen 

- Gecoördineerde acties in het werkproces 
- Informatie niet direct en eenvoudig te 

controleren 
- Overzicht op het productieproces 
- Begrijpelijkheid en overdraagbaarheid van het 

werkproces 
- Herstelmogelijkheden 

 
Als risicofactoren komen naar voren: moeite rond informatievoorziening, druk op medewerkers 
én coördinerende acties, bij een beperkte overzichtelijkheid van het werkproces. Deze 
risicofactoren vragen om opmerkzaam organiseren.  
 
Aandachtspunten uit de HRO gebieden 
Binnen de HRO gebieden kan onderscheid gemaakt worden tussen anticipatie/ voorkomen en 
indammen/ reageren. 
 
Anticipatie/ voorkomen 
De aandachtspunten aangaande anticipatie zijn in twee delen gesplitst die na elkaar besproken 
worden. Hier geldt dat aangegeven is welke punten nadere aandacht kunnen krijgen omdat de 
score laag is (vet) of de meningen erover verdeeld zijn (cursief), het is ook mogelijk dat beide 
tegelijkertijd spelen (vet en cursief). Deze signalering geldt voor de drie hierop volgende 
tabellen. 
 
Tabel 4.13.  
Aandachtspunten Gerichtheid en Terughoudendheid 
Gerichtheid op verstoringen Terughoudendheid tot simplificeren 
- (bijna) fouten zien als informatie over de 

gezondheid van het systeem 
- Meer belang hechten aan tekortkomingen 

dan aan successen  
- Doorgronden onverwachte zaken 
- Fouten rapporteren zelfs als ze niemand 

opvallen 

- Waarderen sceptici 
- Eerder luisteren dan een mening 

verkondigen 
- Vertrouwen in elkaar 
- Respect laten blijken 
- Informatie leidend tot werkonderbreking niet 

negatief behandelen 
 
Binnen de aandachtspunten van gerichtheid op verstoringen valt op, dat de meningen erover 
verdeeld zijn. Dit zou erop kunnen duiden dat sommige deelnemers discussie binnen het team 
niet diepgravend genoeg vinden, terwijl anderen dit wel vinden. In de bespreking werd 
bijvoorbeeld gezegd “het gaat hier goed, kijk naar de resultaten (anders waren we niet zover 
gekomen)”. Dit kan als een slot op de discussie dienen, of de discussie weghouden uit zaken 
waar we ons ongemakkelijk over voelen. Het laatste kan ook gebeuren als de vergaderregels 
worden gebruikt “zijn we met een discussie bezig of met een rondje?” als een discussie 
ongemakkelijk wordt. 

Dit beeld komt ook naar voren in de aandachtspunten rond terughoudendheid; 
waarderen sceptici, vertrouwen in elkaar en respect laten blijken. Dit kan duiden op het 
weghouden van ongemakkelijke situaties of meningen. Daarbij valt ook op dat de meningen 
over het aandachtspunt ‘eerder luisteren dan een mening verkondigen’ verdeeld zijn. Dit kan er 
op duiden dat een aantal teamleden het gevoel hebben dat er onvoldoende naar hen geluisterd 
wordt, terwijl anderen zich daar niet in herkennen. Dit kan het verschijnsel versterken dat niet 
diepgravend over ongemakkelijke zaken gesproken kan worden. Daarbij wordt het lastig als in 
de teamvergadering wordt gesteld dat het onaanvaardbaar is dat “je hier niet zegt, wat je elders 
wel zegt”.  
 
  

 

Tabel 4.14.  
Aandachtspunten Bewaren en Onderzoeken52 en Gevoeligheid 
Bewaren en onderzoeken Gevoeligheid operationele proces53 
- Originele aannames bijstellen als zaken 

niet lopen als verwacht 
- Terughalen aannames als het anders 

loopt 
- Doorgeven wat er voor een incident 

gezien of gehoord is 
- Verwachtingen toetsen aan de realiteit 

- Bewaken werkbelasting en hulpmiddelen 
beschikbaar hebben 

- Direct ingrijpen door direct leidinggevenden 
- Hulpbronnen bij verrassingen 
- Medewerkers zoeken feedback 
- Beslisser bij uitvoeringsproblemen 

aanwezig 
 
In het gebied bewaren en onderzoeken zijn de meningen over de aandachtspunten verdeeld; 
ook hier ontstaat het beeld, dat er verschillende meningen zijn over de mate waarin zaken 
diepgravend aan de orde kunnen worden gesteld. De genoemde aandachtspunten kunnen 
dienen als checklist tijdens besprekingen over zaken, die anders zijn gelopen dan verwacht. 
Bij gevoeligheid voor het operationele proces geven de aandachtspunten aan, dat teamleden 
onvoldoende middelen hebben om in te grijpen als iets onverwachts op hun pad komt. Samen 
met de eerdergenoemde aandachtspunten ontstaat een beeld van zaken oppakken als ze 
eigenlijk al uit de hand zijn gelopen. Dit werd door een aantal teamleden erkend. Hoewel hier de 
nuance gemaakt kan worden, dat individuele teamleden “er bovenop kunnen zitten”, maar dat 
het ze ontbreekt aan de juiste middelen om vroegtijdig in te grijpen. 
 
Indammen/ reageren 
Uit de overige HRO gebieden kwamen de volgende aandachtspunten. 
 
Tabel 4.15.  
Aandachtspunten veerkracht en respecteren deskundigheid 
Veerkracht Respecteren deskundigheid 
- Kennis op nieuwe wijze gebruiken 
- Leren van fouten 
- Ontwikkelen competenties 
- Middelen voor training medewerkers 
- Uitdagen van medewerkers 
- Organisatie richten op het ontwikkelen van 

medewerkers 

- Respecteren werk anderen 
- Eenvoudig deskundige hulp te krijgen 
- Medewerkers eigenaar van een probleem 
- Waarderen expertise en ervaring 
- Besluiten door gekwalificeerde medewerkers 

 

 
Binnen de gebieden veerkracht en respecteren deskundigheid valt op dat er veel punten zijn 
waarover de meningen verdeeld zijn. Het patroon van de gedeelde aandachtspunten lijkt te 
duiden op toegewijde deskundige medewerkers die echter niet de neiging hebben om verder te 
kijken dan hun eigen gebied. In de discussie kwam ook de opleiding als ‘koninkrijk’54 aan de 
orde (dit lijkt op hetzelfde patroon maar dan op een ander niveau). In deze discussie kwam ook 
aan de orde, dat deskundigheid gebruiken en verantwoordelijkheid krijgen bij elkaar horen. Van 
een afstand gezien is dit niet altijd een combinatie. Een zekere deskundigheid is noodzakelijk 
om op bepaalde gebieden verantwoordelijkheden te krijgen. Deskundigheid van anderen 
gebruiken binnen de eigen verantwoordelijkheden is een ander onderwerp. Voor het gebruik 
van deskundigheid van anderen is het nodig dat deskundigheid bekend en beschikbaar is. In 
het HRO denken gaat het daarbij vooral over de deskundigheid die binnen de organisatie 
bestaat. Een deel van de discussie in het team werd echter gebruikt om vast te stellen of er 
voldoende gebruik werd gemaakt van externe deskundigheid. Hierdoor kwam gebruik van 
deskundigheid binnen de organisatie slechts beperkt aan de orde.  

                                                           
52 Hier wordt nog over bewaren en onderzoeken gesproken i.p.v. behoedzaamheid met ervaringen. In deze fase 
van het onderzoek werd dit nog ten onrechte onder anticipatie geschaard. 
53 Hier wordt over het gebied gevoeligheid operationele proces gesproken i.p.v. het gebied gevoeligheid voor de 
uitvoering 
54 Met koninkrijk wordt bedoeld dat de opleidingen hun eigen gang gaan binnen de academie. 
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Tabel 4.12  
Aandachtspunten Kwetsbaarheid en Noodzaak Alertheid 
Kwetsbaarheid voor onoplettendheid Noodzaak alertheid 
- Het kost moeite om informatie te 

verzamelen  
- De medewerkers staan onder druk 
- Kennis en vaardigheden medewerkers 
- Druk leidt ertoe dat medewerkers regels 

niet zo nauw nemen 

- Gecoördineerde acties in het werkproces 
- Informatie niet direct en eenvoudig te 

controleren 
- Overzicht op het productieproces 
- Begrijpelijkheid en overdraagbaarheid van het 

werkproces 
- Herstelmogelijkheden 

 
Als risicofactoren komen naar voren: moeite rond informatievoorziening, druk op medewerkers 
én coördinerende acties, bij een beperkte overzichtelijkheid van het werkproces. Deze 
risicofactoren vragen om opmerkzaam organiseren.  
 
Aandachtspunten uit de HRO gebieden 
Binnen de HRO gebieden kan onderscheid gemaakt worden tussen anticipatie/ voorkomen en 
indammen/ reageren. 
 
Anticipatie/ voorkomen 
De aandachtspunten aangaande anticipatie zijn in twee delen gesplitst die na elkaar besproken 
worden. Hier geldt dat aangegeven is welke punten nadere aandacht kunnen krijgen omdat de 
score laag is (vet) of de meningen erover verdeeld zijn (cursief), het is ook mogelijk dat beide 
tegelijkertijd spelen (vet en cursief). Deze signalering geldt voor de drie hierop volgende 
tabellen. 
 
Tabel 4.13.  
Aandachtspunten Gerichtheid en Terughoudendheid 
Gerichtheid op verstoringen Terughoudendheid tot simplificeren 
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gezondheid van het systeem 
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waar we ons ongemakkelijk over voelen. Het laatste kan ook gebeuren als de vergaderregels 
worden gebruikt “zijn we met een discussie bezig of met een rondje?” als een discussie 
ongemakkelijk wordt. 

Dit beeld komt ook naar voren in de aandachtspunten rond terughoudendheid; 
waarderen sceptici, vertrouwen in elkaar en respect laten blijken. Dit kan duiden op het 
weghouden van ongemakkelijke situaties of meningen. Daarbij valt ook op dat de meningen 
over het aandachtspunt ‘eerder luisteren dan een mening verkondigen’ verdeeld zijn. Dit kan er 
op duiden dat een aantal teamleden het gevoel hebben dat er onvoldoende naar hen geluisterd 
wordt, terwijl anderen zich daar niet in herkennen. Dit kan het verschijnsel versterken dat niet 
diepgravend over ongemakkelijke zaken gesproken kan worden. Daarbij wordt het lastig als in 
de teamvergadering wordt gesteld dat het onaanvaardbaar is dat “je hier niet zegt, wat je elders 
wel zegt”.  
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- Doorgeven wat er voor een incident 

gezien of gehoord is 
- Verwachtingen toetsen aan de realiteit 
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ook hier ontstaat het beeld, dat er verschillende meningen zijn over de mate waarin zaken 
diepgravend aan de orde kunnen worden gesteld. De genoemde aandachtspunten kunnen 
dienen als checklist tijdens besprekingen over zaken, die anders zijn gelopen dan verwacht. 
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onvoldoende middelen hebben om in te grijpen als iets onverwachts op hun pad komt. Samen 
met de eerdergenoemde aandachtspunten ontstaat een beeld van zaken oppakken als ze 
eigenlijk al uit de hand zijn gelopen. Dit werd door een aantal teamleden erkend. Hoewel hier de 
nuance gemaakt kan worden, dat individuele teamleden “er bovenop kunnen zitten”, maar dat 
het ze ontbreekt aan de juiste middelen om vroegtijdig in te grijpen. 
 
Indammen/ reageren 
Uit de overige HRO gebieden kwamen de volgende aandachtspunten. 
 
Tabel 4.15.  
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- Eenvoudig deskundige hulp te krijgen 
- Medewerkers eigenaar van een probleem 
- Waarderen expertise en ervaring 
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Binnen de gebieden veerkracht en respecteren deskundigheid valt op dat er veel punten zijn 
waarover de meningen verdeeld zijn. Het patroon van de gedeelde aandachtspunten lijkt te 
duiden op toegewijde deskundige medewerkers die echter niet de neiging hebben om verder te 
kijken dan hun eigen gebied. In de discussie kwam ook de opleiding als ‘koninkrijk’54 aan de 
orde (dit lijkt op hetzelfde patroon maar dan op een ander niveau). In deze discussie kwam ook 
aan de orde, dat deskundigheid gebruiken en verantwoordelijkheid krijgen bij elkaar horen. Van 
een afstand gezien is dit niet altijd een combinatie. Een zekere deskundigheid is noodzakelijk 
om op bepaalde gebieden verantwoordelijkheden te krijgen. Deskundigheid van anderen 
gebruiken binnen de eigen verantwoordelijkheden is een ander onderwerp. Voor het gebruik 
van deskundigheid van anderen is het nodig dat deskundigheid bekend en beschikbaar is. In 
het HRO denken gaat het daarbij vooral over de deskundigheid die binnen de organisatie 
bestaat. Een deel van de discussie in het team werd echter gebruikt om vast te stellen of er 
voldoende gebruik werd gemaakt van externe deskundigheid. Hierdoor kwam gebruik van 
deskundigheid binnen de organisatie slechts beperkt aan de orde.  

                                                           
52 Hier wordt nog over bewaren en onderzoeken gesproken i.p.v. behoedzaamheid met ervaringen. In deze fase 
van het onderzoek werd dit nog ten onrechte onder anticipatie geschaard. 
53 Hier wordt over het gebied gevoeligheid operationele proces gesproken i.p.v. het gebied gevoeligheid voor de 
uitvoering 
54 Met koninkrijk wordt bedoeld dat de opleidingen hun eigen gang gaan binnen de academie. 
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Uitkomsten gevalideerde55 vragenlijst  
De gevalideerde vragenlijst beslaat negen stellingen met een zevenpuntsscore (1 t/m 7). In de 
verwerking is de score van de leidinggevende niet meegenomen56. In de tabel zijn opgenomen 
de stelling, de gemiddelde score van het team, de standaarddeviatie (hierbij is met een 
kleurcode aangegeven of de standaarddeviatie voor de betreffende stelling groot was (rood) of 
juist klein (wit)), de score uit het onderzoek van Vogus en Sutcliffe (2007a) op deze stelling en 
het verschil tussen score van het MT en de verpleegkundigen. 
 

 
Figuur 4.7. Gerapporteerde Uitkomsten OOS (MT = uitkomst MT, std = standaarddeviatie, V&S = 
gemiddelde verpleegkundigen (onderzoek Vogus en Sutcliffe), verschil = verschil tussen MT en 

verpleegkundigen)  

Algemeen beeld 
Statistisch zijn er geen significante verschillen met de referentiegroep verpleegkundigen (dit 
komt mede door de omvang van de steekproef). Wel zijn er scores die positief of negatief 
afsteken. 
Positief zijn: 
- Bespreken alternatieven 
- Tijd besteden aan het identificeren van activiteiten, die niet verkeerd mogen gaan 
Aandachtspunten zijn: 
- Gebruik maken van specifieke vaardigheden van collega’s 
- Spreken over aandachtspunten bij zich ontwikkelende problemen 
- Gebruiken collectieve expertise 
In het licht van de andere uitkomsten, geven de positieve punten aan, dat tevoren nagedacht 
wordt over de vraag, welke lijn wordt uitgezet. De aandachtspunten geven aan dat er 
verbeteringen mogelijk zijn in het gebruiken van deskundigheid binnen het team en het 
bespreken van zich ontwikkelende problemen. Het valt hierbij op dat de meningen daarover 
verschillend zijn. Dit sluit aan bij wat al eerder aangeduid is aangaande verschillen in de groep 
over de openheid en diepgravendheid van besprekingen in het team. 

4.5.3. Discussie. 
In deze casus is er sprake van een managementteam (dat wekelijks bij elkaar kwam) met 
duidelijke verschillende percepties op de samenwerking. Zie hiervoor onderstaande tabel57.  

                                                           
55 Met gevalideerde vragenlijst wordt de OOS bedoeld. 
56 De gedachte hierachter was dat de vragenlijst van Vogus en Sutcliffe is uitgezet bij verpleegkundigen en niet bij 
managers zodat statistische vergelijking zuiverder werd door deze score niet mee te nemen. De score van de 
leidinggevende was in dit geval hoog. 
57 om het contrast tussen de respondenten te verduidelijken is de vierkleurenverdeling toegepast die ook in de 
tweede fase van het onderzoek binnen het OM is gebruikt. 

 

Voordat de bijeenkomst plaatsvond was dit al duidelijk door de uitkomsten van de vragenlijsten 
en het voorgesprek met de afwezige respondent (respondent B). Tijdens de bijeenkomst 
signaleert de externe begeleider een aantal malen deze spanning, maar de discussie wordt 
(zoals aangegeven in het verslag) op slot gegooid. 
 
Tabel 4.15  
Gerapporteerde Individuele Uitkomsten op de Audits 
(de letters staan voor respondenten, Gem. voor de gemiddelde score) 

 
 
Dit vooral doordat drie leden D, F en G van het team (w.o. de leidinggevende) de discussie 
domineerden. Opvallend is dat ook deze drie leden relatief een gunstig beeld geven op de HRO 
principes. Bij D, F en G domineren de kleuren geel en groen en scoort de beknopte vragenlijst 
respectievelijk 5.67, 5.44 en 6.11 (allen boven het gemiddelde van het team). Het perspectief 
van de twee lager scorende respondenten (B en C) komt in dit krachtenveld tijdens de 
terugkoppelsessie niet aan bod (ook vanwege afwezigheid van B in de bespreking). 
Tenslotte valt op dat de score op alertheid relatief laag is. Deze schaal meet de waardering voor 
het functioneren van de hogeschool als geheel en is relatief laag (dit is in verhouding tot 
uitkomsten in andere gebieden, een binnen het MT een redelijk gedeeld beeld).  

4.5.4. Conclusie MT. 
In deze casus is sprake van een managementteam waar onderhuids spanningen aanwezig zijn. 
In de begeleiding komt het ook aan de orde, maar het blijkt moeilijk de condities in de 
bijeenkomst zo in te richten dat een 'veilig' gesprek mogelijk is. Daarnaast gebruikten een aantal 
deelnemers defensieve strategieën (de Man, 2003) waardoor zaken ‘onbespreekbaar’ werden 
gemaakt. Juist omdat de verschillende perspectieven niet voldoende aan de orde kwamen, 
werd getracht dit in het verslag ‘recht te zetten’, door naar de ‘cijfers’ te verwijzen. Hierbij speelt 
mee dat er gemakkelijker ‘harde’ conclusies getrokken kunnen worden uit de beknopte 
vragenlijst, dan uit de uitgebreide vragenlijst. Dit omdat de vragen in de uitgebreide vragenlijst 
vaak ruimte laten voor discussie wat precies bedoeld wordt. Dit is voor het gesprek binnen de 
bijeenkomst niet erg, omdat dit helder maakt dat er verschillende perspectieven zijn die allen 
hun eigen waarde hebben. Het refereren aan de ‘hardere’ uitkomsten van de beknopte 
vragenlijst heeft echter op het eigenaarschap van de deelnemers voor de resultaten een 
negatief effect. Het is niet gelukt om tot gedeelde conclusies te komen, noch tot actieplanning. 

4.6. Conclusies uit de vier cases 
In de vier cases zijn de twee vragen die in het begin van dit hoofdstuk benoemd zijn: “Is HRO 
toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s?” en “Op welke wijze kan volgens Weick 
en Sutcliffe HRO binnen organisaties worden bevorderd?” in meer of mindere mate aan de 
orde geweest. Allereerst wordt hieronder de vraag naar de toepasbaarheid behandeld. Daarna 
komen de ervaringen, met het volgen van de aanwijzingen van Weick en Sutcliffe met het 
bespreken van de audits aan de orde.  

4.6.1. Toepasbaarheid HRO. 
De toepasbaarheid komt op twee manieren aan de orde: “is er een betekenisvol gesprek met de 
deelnemers?” en “komen de thema’s/ spanningen aan de orde die rond HRO’s spelen?”. 
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In het licht van de andere uitkomsten, geven de positieve punten aan, dat tevoren nagedacht 
wordt over de vraag, welke lijn wordt uitgezet. De aandachtspunten geven aan dat er 
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bespreken van zich ontwikkelende problemen. Het valt hierbij op dat de meningen daarover 
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4.5.3. Discussie. 
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bespreken van de audits aan de orde.  

4.6.1. Toepasbaarheid HRO. 
De toepasbaarheid komt op twee manieren aan de orde: “is er een betekenisvol gesprek met de 
deelnemers?” en “komen de thema’s/ spanningen aan de orde die rond HRO’s spelen?”. 
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De casus DJI (Adviesafdelingen) is geheel langs de lijnen van een MTO uitgevoerd, 
waarbij er geen terugkoppeling anders dan een managementrapportage heeft plaatsgevonden. 
Daarmee is deze casus te beschouwen als een vingeroefening in het rapporteren van gegevens 
uit de OOS. Wel toont deze casus aan dat de principes van HRO ook toe te passen zijn in de 
context van adviesafdelingen, en dat de uitkomsten handvatten bieden om een zinnig gesprek 
aan te gaan met de respondenten. Een van de thema’s is direct gerelateerd aan het thema 
“behoedzame verbondenheid”; in hoeverre voelen de solistisch opererende adviseurs zich 
verbonden met de adviesafdeling. 

De casus OvJ’s gaf aan dat bijna alle thema’s/ spanningen rond HRO’s ook binnen het 
werkveld van de OvJ’s speelden. In termen van strakke koppeling en interactieve complexiteit 
wordt in 4.2.4.1. aangegeven dat er in het werk van de OvJ veelal sprake is van strakke 
koppeling en interactieve complexiteit (het kenmerk van HRO’s).  

Daarnaast komen alle thema’s (benoemd in hoofdstuk 2) op één uitzondering na 
(verschil plan en uitvoering) terug in de gesprekken met de OvJ’s. Als belangrijkste thema’s 
kwamen “regels met mate”, “productieve omvang met fouten” en “ambiguïteit in de besturing” 
aan de orde. De solistische doe-cultuur bij de OvJ’s en de rol van de OvJ om in het strafproces 
“de schuldige te vinden”, maken het echter voor OvJ’s lastig om ‘HRO te doen’. 

Binnen de casus Uitvaartorganisatie58 bleek spreken over de uitkomsten van de audits, 
te leiden tot een betekenisvol gesprek. Tevens bood het de mogelijkheid om een aantal thema’s 
die de medewerkers ‘dwarszaten’ bespreekbaar te maken. Met name de thema’s “voortdurende 
waakzaamheid”, “productieve omgang met fouten”, “regels maar met mate” kwamen aan de 
orde. Doordat dit één van de eerste onderzoeken was59, is het mogelijk dat de andere thema’s 
ook speelden, maar dat de onderzoeker de signalen daarover niet oppikte. Deze casus leerde 
bovendien, dat in de bespreking van het thema betrouwbaarheid naast het bevorderen van 
collectieve opmerkzaamheid, al automatisch elementen van het reduceren van 
dubbelzinnigheid werden opgepakt. Daarnaast leerde deze casus dat bij het kijken naar een 
organisatie het een aandachtspunt kan zijn, om onderscheid te maken tussen managers en 
uitvoerders. Bij de uitvaartorganisatie was er een duidelijk verschil in de scores van deze twee 
groepen. Verklaring hiervoor kan zijn dat het management in deze organisatie al minder in de 
waan van de dag opereerde en daardoor de ruimte nam om denken en doen af te wisselen.  

De casus MT toonde een ander beeld. De vragenlijst maakte helder dat er verschillende 
perspectieven waren op het functioneren van het team, wat op zich een betekenisvol gesprek 
kan geven. In het voorgesprek kwam dit ook constructief aan de orde en kwam het thema 
omgang met diversiteit goed aan de orde. Het lukte echter niet dit thema tijdens de workshop 
goed over het voetlicht te krijgen.  

Naast deze algemene conclusies is gedurende deze fase van het onderzoek een 
nuance op het thema “Regels maar met mate” aan de orde gekomen. 
 
Regels maar met mate 
Zo lijkt er bij de casus OvJ’s een curvilineair effect van regelgeving te zijn: te weinig regelgeving 
geeft onduidelijkheid, te veel een keurslijf. Complicerende factor hierbij is, dat beginnende 
medewerkers meer behoefte hebben aan regelgeving, waar deze behoefte bij ervaren 
medewerkers minder is. De casus Uitvaartorganisatie geeft aan dat regels ook gebruikt kunnen 
worden als afscherming voor de medewerkers, als ‘klanten lastig zijn’. In een andere organisatie 
was een variant hierop: ‘medewerkers spelen de veiligheidskaart’60 om het productieproces 
tegen de zin van het management stop te zetten. Zich daarbij beroepend op de regelgeving 
rond veiligheid. 
 
Tot zover de toepasbaarheid van HRO bij niet HRO’s. Hierna wordt ingegaan op de praktijk van 
het gebruik van de audits om collectieve opmerkzaamheid te bevorderen, waarmee deelvraag 
                                                           
58 Het primaire proces van de uitvaartorganisatie heeft in ieder geval één kenmerk gemeen met de klassieke HRO’s: 
een fout is slecht te herstellen als deze te laat ontdekt wordt (verkeerde overledene in de kist, ring die afgenomen 
had moeten worden). 
59 Het zwaartepunt van het OvJ onderzoek ligt eind 2009/ begin 2010, waar dit onderzoek zich afspeelt voorjaar 2009 
60 Hans Frankenmolen in een presentatie voor de HRO conferentie op 21 januari 2017 te Utrecht. 

 

vier “Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO binnen organisaties worden 
bevorderd?” aan de orde wordt gesteld. 

4.6.2. Gebruik van de audits om collectieve opmerkzaamheid te bevorderen. 
Weick en Sutcliffe zien het gebruik van hun audits als positie vaststellen en om tot 
(opmerkzame) actie te bewegen. Hun aanbeveling daarbij is direct de uitkomsten van de audits 
te bespreken. In de cases OvJ’s, Uitvaartorganisatie en MT is dit ook gebeurt. 

Bij de OvJ’s leverde het direct bespreken van uitkomsten verschillende beelden. In de 
eerste pilot was een betekenisvol gesprek, in de tweede pilot niet. In de drie workshops van de 
tweede fase was er naar de mening van de begeleiders een betekenisvol gesprek, maar viel op 
dat de diepgang ervan beter kon. Er was ook sprake van ongemak omdat deelnemers heel 
verschillend naar de werksituatie keken, wat tot uiting kwam in de grote spreiding op de 
stellingen. Een van de deelnemende OvJ’s sprak dit uit met “ik herken me niet in dit beeld”, 
waarbij de impliciete gedachte leek te zijn dat de eigen positieve blik op de werksituatie afweek 
van het negatievere beeld uit de uitkomsten. Dit leidde ook tot discussies over onduidelijkheid 
van de stellingen, waardoor geen discussie met elkaar hoefde te worden aangegaan. Een 
andere uiting was, dat in OvJ casus A, bespreking op beperktere schaal ‘scherpere’ zaken aan 
de orde kwamen, dan bij de bespreking in het gehele team. 

Bij de Uitvaartorganisatie was een andere dynamiek doordat de begeleiders eerst 
informeerden waaruit het werk van de respondenten bestond. Op een min of meer natuurlijke 
wijze konden daarna de begrippen van HRO worden gepresenteerd en toegelicht. Daarna werd 
dan discussie over de uitkomsten van de vragenlijst en de implicaties ervan gevoerd. 

Bij het MT stonden de resultaten van de audits centraal (vergelijkbaar met de aanpak bij 
de OvJ’s). Bij dit team was er sprake van defensieve reacties waar door de begeleider niet 
‘doorheen’ te komen was. 

Terugkijkend op deze drie cases valt op dat de benadering bij de Uitvaartorganisatie het 
meeste opleverde, omdat de HRO principes vanuit een gesprek over uitvoerende activiteiten 
konden worden gevoerd. Dit lijkt achteraf ook te verkiezen bij de andere cases, maar dit was 
minder natuurlijk omdat de begeleiders ‘verstand van zaken’ hadden binnen het OM en de 
Hogeschool, terwijl de begeleiders bij de Uitvaartorganisatie nieuw in het werkveld waren.  
Het beperktere effect bij de OvJ’s en het MT, laat zich ook duiden met een verwijzing naar 
procesadvisering61 van Schein. Schein (1999) wijst er op dat als een adviseur in het model van 
procesadvisering wil opereren, deze te maken krijgt met weerstand, zelfs als er een hulpvraag 
ligt van de cliënt. Schein (1999) adviseert in eerste instantie het gesprek vooral vanuit de 
beleving van de cliënt te voeren en pas bij voldoende basis in de relatie tussen adviseur en 
cliënt, kritische informatie in te brengen. Het direct met het bespreken van de uitkomsten van de 
vragenlijsten starten (zoals gedaan bij de OvJ’s en het MT), betekent dat onmiddellijk ‘kritische’ 
informatie wordt ingebracht. 

Tenslotte nog enige kanttekeningen rond het gebruik van de audits: de wijze van 
presentatie en het gebruik van de OOS vragenlijst. 
 
Presentatie van de resultaten 
In de eerste terugkoppelsessies (pilot 1 en 2 van het onderzoek naar de officieren van Justitie) 
werden ook de resultaten uit audits Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid, Noodzaak voor 
opmerkzaamheid en Organisatieopmerkzaamheid teruggemeld aan de deelnemers. Hiervan is 
in het vervolg van het onderzoek afgezien omdat deze audits interessante 
achtergrondinformatie gaven voor de begeleiders (hoe kijken de deelnemers naar hun 
werkomgeving en naar de organisatie als geheel), maar in het gesprek over collectieve 
opmerkzaamheid nauwelijks extra informatie boden. Sterker nog, de audits Kwetsbaarheid voor 
gedachteloosheid en Noodzaak voor opmerkzaamheid zorgden voor verwarring, omdat een 

                                                           
61 Procesadvisering is een relevant concept, omdat bij procesadvisering er van uitgegaan wordt dat de cliënt 
verantwoordelijk is en blijft voor de oplossing van zijn eigen problemen. De adviseur stelt zich bij procesadvisering op 
als begeleider en niet als expert of arts, die na een analyse met een oplossing voor het probleem van de cliënt komt 
(zie ook 5.3.1.). 
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De casus DJI (Adviesafdelingen) is geheel langs de lijnen van een MTO uitgevoerd, 
waarbij er geen terugkoppeling anders dan een managementrapportage heeft plaatsgevonden. 
Daarmee is deze casus te beschouwen als een vingeroefening in het rapporteren van gegevens 
uit de OOS. Wel toont deze casus aan dat de principes van HRO ook toe te passen zijn in de 
context van adviesafdelingen, en dat de uitkomsten handvatten bieden om een zinnig gesprek 
aan te gaan met de respondenten. Een van de thema’s is direct gerelateerd aan het thema 
“behoedzame verbondenheid”; in hoeverre voelen de solistisch opererende adviseurs zich 
verbonden met de adviesafdeling. 

De casus OvJ’s gaf aan dat bijna alle thema’s/ spanningen rond HRO’s ook binnen het 
werkveld van de OvJ’s speelden. In termen van strakke koppeling en interactieve complexiteit 
wordt in 4.2.4.1. aangegeven dat er in het werk van de OvJ veelal sprake is van strakke 
koppeling en interactieve complexiteit (het kenmerk van HRO’s).  

Daarnaast komen alle thema’s (benoemd in hoofdstuk 2) op één uitzondering na 
(verschil plan en uitvoering) terug in de gesprekken met de OvJ’s. Als belangrijkste thema’s 
kwamen “regels met mate”, “productieve omvang met fouten” en “ambiguïteit in de besturing” 
aan de orde. De solistische doe-cultuur bij de OvJ’s en de rol van de OvJ om in het strafproces 
“de schuldige te vinden”, maken het echter voor OvJ’s lastig om ‘HRO te doen’. 

Binnen de casus Uitvaartorganisatie58 bleek spreken over de uitkomsten van de audits, 
te leiden tot een betekenisvol gesprek. Tevens bood het de mogelijkheid om een aantal thema’s 
die de medewerkers ‘dwarszaten’ bespreekbaar te maken. Met name de thema’s “voortdurende 
waakzaamheid”, “productieve omgang met fouten”, “regels maar met mate” kwamen aan de 
orde. Doordat dit één van de eerste onderzoeken was59, is het mogelijk dat de andere thema’s 
ook speelden, maar dat de onderzoeker de signalen daarover niet oppikte. Deze casus leerde 
bovendien, dat in de bespreking van het thema betrouwbaarheid naast het bevorderen van 
collectieve opmerkzaamheid, al automatisch elementen van het reduceren van 
dubbelzinnigheid werden opgepakt. Daarnaast leerde deze casus dat bij het kijken naar een 
organisatie het een aandachtspunt kan zijn, om onderscheid te maken tussen managers en 
uitvoerders. Bij de uitvaartorganisatie was er een duidelijk verschil in de scores van deze twee 
groepen. Verklaring hiervoor kan zijn dat het management in deze organisatie al minder in de 
waan van de dag opereerde en daardoor de ruimte nam om denken en doen af te wisselen.  

De casus MT toonde een ander beeld. De vragenlijst maakte helder dat er verschillende 
perspectieven waren op het functioneren van het team, wat op zich een betekenisvol gesprek 
kan geven. In het voorgesprek kwam dit ook constructief aan de orde en kwam het thema 
omgang met diversiteit goed aan de orde. Het lukte echter niet dit thema tijdens de workshop 
goed over het voetlicht te krijgen.  

Naast deze algemene conclusies is gedurende deze fase van het onderzoek een 
nuance op het thema “Regels maar met mate” aan de orde gekomen. 
 
Regels maar met mate 
Zo lijkt er bij de casus OvJ’s een curvilineair effect van regelgeving te zijn: te weinig regelgeving 
geeft onduidelijkheid, te veel een keurslijf. Complicerende factor hierbij is, dat beginnende 
medewerkers meer behoefte hebben aan regelgeving, waar deze behoefte bij ervaren 
medewerkers minder is. De casus Uitvaartorganisatie geeft aan dat regels ook gebruikt kunnen 
worden als afscherming voor de medewerkers, als ‘klanten lastig zijn’. In een andere organisatie 
was een variant hierop: ‘medewerkers spelen de veiligheidskaart’60 om het productieproces 
tegen de zin van het management stop te zetten. Zich daarbij beroepend op de regelgeving 
rond veiligheid. 
 
Tot zover de toepasbaarheid van HRO bij niet HRO’s. Hierna wordt ingegaan op de praktijk van 
het gebruik van de audits om collectieve opmerkzaamheid te bevorderen, waarmee deelvraag 
                                                           
58 Het primaire proces van de uitvaartorganisatie heeft in ieder geval één kenmerk gemeen met de klassieke HRO’s: 
een fout is slecht te herstellen als deze te laat ontdekt wordt (verkeerde overledene in de kist, ring die afgenomen 
had moeten worden). 
59 Het zwaartepunt van het OvJ onderzoek ligt eind 2009/ begin 2010, waar dit onderzoek zich afspeelt voorjaar 2009 
60 Hans Frankenmolen in een presentatie voor de HRO conferentie op 21 januari 2017 te Utrecht. 

 

vier “Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO binnen organisaties worden 
bevorderd?” aan de orde wordt gesteld. 

4.6.2. Gebruik van de audits om collectieve opmerkzaamheid te bevorderen. 
Weick en Sutcliffe zien het gebruik van hun audits als positie vaststellen en om tot 
(opmerkzame) actie te bewegen. Hun aanbeveling daarbij is direct de uitkomsten van de audits 
te bespreken. In de cases OvJ’s, Uitvaartorganisatie en MT is dit ook gebeurt. 

Bij de OvJ’s leverde het direct bespreken van uitkomsten verschillende beelden. In de 
eerste pilot was een betekenisvol gesprek, in de tweede pilot niet. In de drie workshops van de 
tweede fase was er naar de mening van de begeleiders een betekenisvol gesprek, maar viel op 
dat de diepgang ervan beter kon. Er was ook sprake van ongemak omdat deelnemers heel 
verschillend naar de werksituatie keken, wat tot uiting kwam in de grote spreiding op de 
stellingen. Een van de deelnemende OvJ’s sprak dit uit met “ik herken me niet in dit beeld”, 
waarbij de impliciete gedachte leek te zijn dat de eigen positieve blik op de werksituatie afweek 
van het negatievere beeld uit de uitkomsten. Dit leidde ook tot discussies over onduidelijkheid 
van de stellingen, waardoor geen discussie met elkaar hoefde te worden aangegaan. Een 
andere uiting was, dat in OvJ casus A, bespreking op beperktere schaal ‘scherpere’ zaken aan 
de orde kwamen, dan bij de bespreking in het gehele team. 

Bij de Uitvaartorganisatie was een andere dynamiek doordat de begeleiders eerst 
informeerden waaruit het werk van de respondenten bestond. Op een min of meer natuurlijke 
wijze konden daarna de begrippen van HRO worden gepresenteerd en toegelicht. Daarna werd 
dan discussie over de uitkomsten van de vragenlijst en de implicaties ervan gevoerd. 

Bij het MT stonden de resultaten van de audits centraal (vergelijkbaar met de aanpak bij 
de OvJ’s). Bij dit team was er sprake van defensieve reacties waar door de begeleider niet 
‘doorheen’ te komen was. 

Terugkijkend op deze drie cases valt op dat de benadering bij de Uitvaartorganisatie het 
meeste opleverde, omdat de HRO principes vanuit een gesprek over uitvoerende activiteiten 
konden worden gevoerd. Dit lijkt achteraf ook te verkiezen bij de andere cases, maar dit was 
minder natuurlijk omdat de begeleiders ‘verstand van zaken’ hadden binnen het OM en de 
Hogeschool, terwijl de begeleiders bij de Uitvaartorganisatie nieuw in het werkveld waren.  
Het beperktere effect bij de OvJ’s en het MT, laat zich ook duiden met een verwijzing naar 
procesadvisering61 van Schein. Schein (1999) wijst er op dat als een adviseur in het model van 
procesadvisering wil opereren, deze te maken krijgt met weerstand, zelfs als er een hulpvraag 
ligt van de cliënt. Schein (1999) adviseert in eerste instantie het gesprek vooral vanuit de 
beleving van de cliënt te voeren en pas bij voldoende basis in de relatie tussen adviseur en 
cliënt, kritische informatie in te brengen. Het direct met het bespreken van de uitkomsten van de 
vragenlijsten starten (zoals gedaan bij de OvJ’s en het MT), betekent dat onmiddellijk ‘kritische’ 
informatie wordt ingebracht. 

Tenslotte nog enige kanttekeningen rond het gebruik van de audits: de wijze van 
presentatie en het gebruik van de OOS vragenlijst. 
 
Presentatie van de resultaten 
In de eerste terugkoppelsessies (pilot 1 en 2 van het onderzoek naar de officieren van Justitie) 
werden ook de resultaten uit audits Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid, Noodzaak voor 
opmerkzaamheid en Organisatieopmerkzaamheid teruggemeld aan de deelnemers. Hiervan is 
in het vervolg van het onderzoek afgezien omdat deze audits interessante 
achtergrondinformatie gaven voor de begeleiders (hoe kijken de deelnemers naar hun 
werkomgeving en naar de organisatie als geheel), maar in het gesprek over collectieve 
opmerkzaamheid nauwelijks extra informatie boden. Sterker nog, de audits Kwetsbaarheid voor 
gedachteloosheid en Noodzaak voor opmerkzaamheid zorgden voor verwarring, omdat een 

                                                           
61 Procesadvisering is een relevant concept, omdat bij procesadvisering er van uitgegaan wordt dat de cliënt 
verantwoordelijk is en blijft voor de oplossing van zijn eigen problemen. De adviseur stelt zich bij procesadvisering op 
als begeleider en niet als expert of arts, die na een analyse met een oplossing voor het probleem van de cliënt komt 
(zie ook 5.3.1.). 



98

Hoofdstuk 4

 

hoge score op dit principe juist om aandacht vroeg. Er was immers bij een hoge kwetsbaarheid 
voor gedachteloosheid meer behoefte aan opmerkzaamheid. 

In terugkoppelbijeenkomsten is na de eerste fase bij de OvJ’s gekozen voor een andere 
kleurcode, dan de door Weick en Sutcliffe geadviseerde, waarbij in intervallen van 25% werd 
gewerkt. Dit omdat relatief veel kleurscores in het groene gebied terecht kwamen en daar in de 
verschillende besprekingen behoorlijke verschillen zichtbaar werden. Het eerste interval (0-
25%) stond dan voor onmiddellijke aandacht (kleur paars), het tweede (25-50%) voor 
aandachtsgebied (kleur rood), het derde (50-75%) voor aandachtspunten binnen het HRO 
kenmerk (kleur geel) en het vierde (75-100%) voor hooguit kleine puntjes (kleur groen). 
 
Gebruik OOS 
Hoewel Weick en Sutcliffe aangeven dat de OOS een alternatief is voor de uitgebreide 
vragenlijst blijkt, m.n. in de casus Uitvaartorganisatie, dat de beknopte vragenlijst eerder 
complementair is aan de uitgebreide vragenlijst. In het gebruik tijdens een workshop geeft de 
OOS ook de mogelijkheid een ‘externe’ toets in te voeren, zodat vergelijking met andere 
organisaties een andere insteek voor het gesprek tijdens de workshop geeft. Dit bleek 
overigens ook in de workshops met OvJ’s. 

4.7. Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn vier separate cases behandeld waarin met de onderzoeksmethode 
geëxperimenteerd is. In de eerste casus (DJI) zijn de aanwijzingen van Weick en Sutcliffe om 
de resultaten te bespreken om praktische redenen niet gevolgd. In de overige cases is wel het 
gesprek aangegaan met de respondenten, grofweg langs de aanwijzingen van Weick en 
Sutcliffe. In deze sessies zijn de uitkomsten vooral op stellingsniveau besproken. Dit betrof de 
uitkomsten die eruit sprongen. Hetzij doordat ze een lage score hadden of dat de spreiding in 
de antwoorden groot was. De audits van Weick en Sutcliffe (2011) die niet de HRO principes in 
beeld brachten waren wel nuttig voor de begeleiders, maar hadden weinig toegevoegde waarde 
voor de deelnemers. 

Alle vier de cases gaven aan, dat een gesprek over de HRO principes betekenisvol kan 
zijn en taal geeft aan problemen of kwesties die binnen de betrokken organisaties leven. De 
spanningen die rond HRO spelen (zie 2.7.2.). Daarmee is de toepasbaarheid van de HRO 
principes voor deze organisaties, die geen klassieke HRO’s zijn, aannemelijk gemaakt. 
Daarmee is ook in een aantal praktijksituaties de tweede deelvraag “In welke mate is HRO 
toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s?” beantwoord. 

Het hanteren van de vragenlijst op basis van de audits van Weick en Sutcliffe (2012) en 
daarmee het antwoord op de vierde deelvraag “Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe 
HRO binnen organisatie worden bevorderd?” werd in paragraaf 4.3.1. beantwoord. De 
stellingen en de aanwijzingen die Weick en Sutcliffe geven bleken in de praktijk wel wat 
complicaties met zich mee te brengen.  

De strekking van veel stellingen was voor meerdere uitleg vatbaar. Dat hoefde binnen de 
teamgesprekken geen probleem te zijn, omdat het passend was binnen een discussie waar het 
bestaan van verschillende visies op de werkelijkheid bevorderd werd. Wel was er binnen een 
casus (OvJ’s) discussie over de omvang van de vragenlijst, naar aanleiding waarvan voor deze 
casus een beknopte versie van de vragenlijst gemaakt is.  

In het terugkoppelen van de resultaten, bleken de door Weick en Sutcliffe (2011) 
aanbevolen drie categorieën voor het presenteren van de uitkomsten op schaalniveau wat te 
grof. Daarom is gedurende het onderzoek overgegaan op een indeling in kwartielen. 

Rond het gesprek over de uitkomsten van de vragenlijst bleek dat er aandacht moet zijn 
voor de psychologische veiligheid in de sessie en binnen de organisatie in het algemeen. Een 
direct gesprek aangaan over de uitkomsten van de vragenlijsten en dan met name de 
pijnpunten bleek lang niet altijd mogelijk. Een insteek waarbij eerst meer in algemene termen 
over het werk gesproken werd, leek vruchtbaarder. 

Het creëren van een ‘veilig klimaat’ binnen de sessies wordt in de volgende 
hoofdstukken uitgewerkt. In eerste instantie door te kijken naar de deels impliciete visie op 
verandermanagement van Weick en Sutcliffe (hoofdstuk 5) en van daaruit naar wat dit betekent 

 

voor de wijze waarop (en de condities waaronder) de uitkomsten van de vragenlijsten worden 
teruggekoppeld. Dit leidt in hoofdstuk 6 tot de ontwikkeling van een interventieinstrument, 
waarmee de daarna volgende praktijkonderzoeken (beschreven in hoofdstuk 7 en 8) zijn 
uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 5. HRO, verandermanagement en survey-feedback 

5.1. Introductie 
In hoofdstuk 3 is de verbinding tussen HRO en de algemene theorie van Weick over organizing 
(1979) gemaakt. De audits van Weick en Sutcliffe (2011) zijn daarbij beschouwd als 
operationaliseringen van begrippen uit Weick’s organizing model. In hoofdstuk 4 is verslag 
gedaan van de eerste ervaringen met het gebruik van de audits van Weick en Sutcliffe (2011) 
conform hun aanwijzingen. Beeld hieruit was dat de wijze waarop de audits als interventie 
ingezet worden, nader onderzocht zou moeten worden. De vraag of HRO geschikt is om 
'diagnostisch' te kijken naar een organisatie is een andere kwestie, dan op welke basis en met 
welke types interventies in een organisatie HRO of meer specifiek opmerkzaam gedrag binnen 
organisaties kan worden bevorderd. In de hoofstukken 6 en 7 van Weick en Sutcliffe (2011) 
wordt hieraan door hen aandacht besteed. In dit hoofdstuk wordt allereerst onderzocht wat 
Weick en Sutcliffe (2011) verstaan onder de door hen geadviseerde kleinesuccessenstrategie 
en welke visie op verandermanagement hieronder ligt. Daarna wordt de door hen geïndiceerde 
survey-feedback methode onderzocht. Afgesloten wordt met aandachtspunten voor de 
onderzoeken die op deze basis door de onderzoeker zijn uitgevoerd. 
 
Aanwijzingen Weick en Sutcliffe voor de invoering van HRO 
Weick en Sutcliffe (2011) richten zich op de individuele manager als lezer van hun boek en 
suggereren vanuit de positie van manager drie stappen om opmerkzaam gedrag te bevorderen. 

1. het uitvoeren van de audits om zelf een beeld te krijgen en dit uit te wisselen met 
collega's (hoofdstuk 5),  

2. bewustwording dat collectieve opmerkzaamheid behandeld moet worden als een cultuur 
en een set van principes die de praktijk richten. Dit betekent dat de waarden van een 
opmerkzame cultuur in de dagelijkse praktijk door de manager (en medewerkers) 
‘gedaan’ moeten worden of anders gezegd dat de manager zich in de dagelijkse praktijk 
dient te gedragen naar de waarden en normen van een opmerkzame cultuur (hoofdstuk 
6), 

3. van deze gedragingen in de dagelijkse praktijk worden vervolgens in hoofdstuk 7 
voorbeelden gegeven, waarbij uit gegaan wordt van een kleinesuccessenstrategie. 

 
De inzet van dit onderzoek is niet zozeer het individuele gedrag van een manager, maar 
interventies gericht op teams; om dit te onderzoeken wordt hieronder een korte beschouwing 
over verandermanagement gedaan, waarbij ook gekeken wordt naar concepten die Weick daar 
eerder over heeft gepubliceerd. Het is goed om hier te melden dat zowel Weick als Sutcliffe in 
persoonlijke contacten aangeven geen ‘interventionists’ te zijn en de ontwikkeling van 
interventies aan ‘professionals’ overlaten.  

5.2. Weick’s visie op verandermanagement 
Weick en Sutcliffe (2011, p. 149) definiëren een klein succes als een “concreet, volledig effect 
van matig belang”. Hierbij kiezen ze voor een pragmatische aanpak omdat "de verkoop 
doorgaat tijdens de verbouwing". Meerdere benaderingen rond verandermanagement 
suggereren een strategie met kleine of korte termijn successen (bijv. Peters & Waterman 
(1983), Kotter (1997), Hieronder wordt verkend wat Weick en Sutcliffe er onder verstaan. Weick 
en Sutcliffe (2011, 149) geven als voordeel van de kleinesuccessenstrategie dat verandering 
‘geproduceerd’ wordt zonder dat het systeem frontaal wordt aangepakt. Tevens testen ze door 
op bescheiden schaal te opereren het verander- en leervermogen van de organisatie zonder 
meteen grote verwachtingen te wekken. Ze waarschuwen (Weick & Sutcliffe, 2011, 149):  

Organisatieverandering op basis van kleine successen moet niet verward worden met het 
idee dat je een grote taak in kleine stukjes kunt opknippen die je dan één voor één moet 
afwerken. Kleine successen zijn eerder opportunistische stappen die globaal dezelfde 
kant op gaan maar opmerkelijk zijn omdat ze van de narigheid af bewegen. Het zijn niet 
per definitie logische, volgordelijke stappen die leiden tot één duidelijk doel. Een vaste 
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volgordelijke aanpak vereist een stabiele omgeving om succesvol te zijn, en die hebben 
HRO’s niet. 

Om deze waarschuwing nader uit te werken wordt hierna een literatuurreview aangaande 
verandermanagement uitgevoerd door Weick en Quinn (1999) beschreven. Weick en Quinn 
(1999) maken in benaderingen van verandermanagement een onderscheid tussen episodisch 
en continu veranderen. 

Bij episodisch veranderen wordt uitgegaan van het gebrek aan beweging van en in 
organisaties. Om veranderingen in een organisatie voor elkaar te krijgen dient de zaak 
‘opgeschud’ te worden. Er is iemand nodig die de zaak in beweging brengt, “we gaan het 
anders doen”. Bij continu veranderen wordt uitgegaan dat er al beweging is binnen een 
organisatie. Het gaat in het veranderingsproces dan op het richten van bestaande en mogelijke 
bewegingen op allerlei plekken in de organisatie. Daarvoor is het nodig te kijken wat er binnen 
de organisatie beweegt en hoe deze bewegingen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Bij 
deze afstemming staat niet ‘het grote gebaar’ centraal, maar wordt gekeken wat praktisch op 
beperkte schaal aangepakt kan worden. In tabel 5.1. en figuur 5.1. worden beide benaderingen 
met elkaar vergeleken. 
 
Tabel 5.1.  
Weick & Quinn: Vergelijking Episodisch en Continu veranderen (extract) 

Episodisch veranderen Continu veranderen 
Organisaties zijn onbeweeglijk; verandering 

komt weinig voor, is opzettelijk en 
discontinu   

Organisaties zijn steeds in beweging, organiseren 
zichzelf; verandering is constant, ontwikkelend en 
cumulatief 

Veranderingen via  
unfreeze – transition – freeze 

Veranderingen via  
freeze – rebalance – unfreeze 

Change agent veroorzaakt verandering Change agent richt verandering door betekenissen 
te veranderen  

Proces gericht op doorbreken 
onbeweeglijkheid en centrale hefbomen 

Proces gericht op het herkennen, doorzichtig maken 
en herdefiniëren van bestaande patronen 

Verandering door nieuwe systemen; spreek 
anders, nieuwe schema’s/ helden, 
coördinatie en commitment 

Verandering door opzettelijke interventies in de 
marge, betekenissen veranderen, opheffen 
blokkades voor leren en improvisatie 

 
Uit dit beknopte overzicht komt naar voren dat de kleinesuccessenstrategie van Weick en 
Sutcliffe kenmerken van continu veranderen vertoond. Om de nuances van hun 
kleinesuccessenstrategie echter scherper in beeld te brengen zullen we hieronder in figuur 5.1. 
hun aanpak afzetten tegen de aanpak van Kotter (1997) die meer naar episodisch veranderen 
neigt. 
 

 
Figuur 5.1. Vergelijking Kotter versus Weick & Sutcliffe 

 

Als we deze twee aanpakken vergelijken is er al in de eerste stap een belangrijk verschil. Waar 
Kotter spreekt van urgentiebesef vestigen (het moet anders), gaan Weick en Sutcliffe uit van 
bestaande bewegingen, ze spreken in een presentatie62 zelfs van "het (de verandering) is er al", 
er is immers altijd beweging, constant zijn mensen bezig hun activiteiten bij te stellen aan 
veranderende condities. Rasmussen (1997) noemt het de Brownse63 bewegingen in 
organisaties. Overigens lijkt Dekker (2006) deze bewegingen negatief te framen als een “drift 
into failure” en het valt niet te ontkennen dat bewegingen in organisaties ook negatief kunnen 
zijn. De stappen 2 tot 5, respectievelijk betekenis geven (2), bepalen wenselijkheden (3), laten 
zien waar huidige initiatieven werken (4) en stoppen waar ze verkeerd uitpakken (5), van Weick 
en Sutcliffe zijn bedoeld om het gesprek over bewegingen aan te gaan tussen de actoren 
binnen de organisatie. Heel vaak immers doen medewerkers kleine aanpassingen aan 
werkzaamheden om tot een vanuit henzelf gezien beter resultaat te komen, maar deze 
aanpassingen hoeven voor het geheel geen verbeteringen te zijn. In een proces van 
herkennen, transparant maken kan een andere betekenis aan deze bewegingen worden 
gegeven. Daardoor kan gedrag veranderen en daarmee kunnen bestaande patronen 
geherdefinieerd worden. 

Een belangrijk aandachtspunt is de omgang met korte termijn successen. In Kotter's optiek 
dienen korte termijn successen te passen bij de visie en strategie van de organisatie en zullen 
deze bedacht moeten worden door wat Kotter een leidende coalitie noemt. Deze leidende 
coalitie zal daarna deze veranderingen communiceren, draagvlak creëren en korte termijn 
successen (verbeteringen) genereren en consolideren. Weick en Sutcliffe's insteek is eerder 
een opportunistische, hoe een specifieke stap zal uitpakken is immers nooit precies te voorzien 
in een constant veranderende omgeving. Een masterplan voor verandering, dat in de wereld 
van Kotter goed zou passen, wordt door Weick en Sutcliffe afgewezen als een bron van blinde 
vlekken. In Weick en Sutcliffe (2001) heeft het derde hoofdstuk deels als titel "Planning can 
make things worse". Om dit nog verder te benoemen onderscheidt Weick (2009, 56) 
besluitvorming van betekenisgeven. 

Gleason felt he was most effective as a leader when he viewed his job as one of 
sensemaking rather than decision making. In his words, “ If I make a decision it is a 
possession, I take pride in it, I tend to defend it and not listen to those who question it. If I 
make sense, then this is more dynamic and I listen and I can change it. A decision is 
something you polish. Sensemaking is a direction for the next period. ” 

In termen van koppeling is er bij besluitvorming sprake van een strakke koppeling (vasthouden, 
afspraak is afspraak), terwijl bij betekenisgeving sprake is van losse koppeling (het zou kunnen 
zijn dat we nu iets anders moeten doen).  
 
Samenvatting en reflectie 
De ‘continu veranderen' visie op verandermanagement sluit goed aan op de visie achter 
organizing, dat binnen organisaties doorlopend zaken worden aangepast aan veranderingen in 
de omgeving zoals wisselende omstandigheden in de uitvoering. De kracht van HRO’s is 
gelegen in zowel het kritisch/ sceptisch blijven kijken naar wat er in het hier en nu plaatsvindt, 
via gerichtheid op verstoringen, terughoudendheid tot simplificeren en gevoeligheid voor de 
uitvoering. Tegelijkertijd zijn HRO’s in staat, krachten te mobiliseren om ongewenste effecten in 
te dammen of te neutraliseren in een mentaliteit van 'can do'. Dit sluit goed aan bij de visie 
achter continu veranderen, dat medewerkers doorlopend (kleine) wijzigingen in hun werken 
kunnen (en mogen) doen. 

5.3. Survey-feedback  
In Weick en Sutcliffe (2001, 2011) worden een aantal audits benoemd (besproken in 3.3) om te 
peilen hoe het er in de organisatie voor staat m.b.t. HRO. Deze audits hebben een dubbel doel: 

                                                           
62 Ontleend aan http://wildfirelessons.net d.d. 24-8-2013 
63 Brownse bewegingen zijn de bewegingen van bijvoorbeeld luchtmoleculen bij kamertemperatuur, het lijkt of 
lucht stilstaat, maar ondertussen bewegen moleculen kriskras door elkaar, wij nemen dit echter lichamelijk niet 
waar. 



103

5

HRO, verandermanagement en survey-feedback

 
 

volgordelijke aanpak vereist een stabiele omgeving om succesvol te zijn, en die hebben 
HRO’s niet. 

Om deze waarschuwing nader uit te werken wordt hierna een literatuurreview aangaande 
verandermanagement uitgevoerd door Weick en Quinn (1999) beschreven. Weick en Quinn 
(1999) maken in benaderingen van verandermanagement een onderscheid tussen episodisch 
en continu veranderen. 

Bij episodisch veranderen wordt uitgegaan van het gebrek aan beweging van en in 
organisaties. Om veranderingen in een organisatie voor elkaar te krijgen dient de zaak 
‘opgeschud’ te worden. Er is iemand nodig die de zaak in beweging brengt, “we gaan het 
anders doen”. Bij continu veranderen wordt uitgegaan dat er al beweging is binnen een 
organisatie. Het gaat in het veranderingsproces dan op het richten van bestaande en mogelijke 
bewegingen op allerlei plekken in de organisatie. Daarvoor is het nodig te kijken wat er binnen 
de organisatie beweegt en hoe deze bewegingen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Bij 
deze afstemming staat niet ‘het grote gebaar’ centraal, maar wordt gekeken wat praktisch op 
beperkte schaal aangepakt kan worden. In tabel 5.1. en figuur 5.1. worden beide benaderingen 
met elkaar vergeleken. 
 
Tabel 5.1.  
Weick & Quinn: Vergelijking Episodisch en Continu veranderen (extract) 

Episodisch veranderen Continu veranderen 
Organisaties zijn onbeweeglijk; verandering 

komt weinig voor, is opzettelijk en 
discontinu   

Organisaties zijn steeds in beweging, organiseren 
zichzelf; verandering is constant, ontwikkelend en 
cumulatief 

Veranderingen via  
unfreeze – transition – freeze 

Veranderingen via  
freeze – rebalance – unfreeze 

Change agent veroorzaakt verandering Change agent richt verandering door betekenissen 
te veranderen  

Proces gericht op doorbreken 
onbeweeglijkheid en centrale hefbomen 

Proces gericht op het herkennen, doorzichtig maken 
en herdefiniëren van bestaande patronen 

Verandering door nieuwe systemen; spreek 
anders, nieuwe schema’s/ helden, 
coördinatie en commitment 

Verandering door opzettelijke interventies in de 
marge, betekenissen veranderen, opheffen 
blokkades voor leren en improvisatie 

 
Uit dit beknopte overzicht komt naar voren dat de kleinesuccessenstrategie van Weick en 
Sutcliffe kenmerken van continu veranderen vertoond. Om de nuances van hun 
kleinesuccessenstrategie echter scherper in beeld te brengen zullen we hieronder in figuur 5.1. 
hun aanpak afzetten tegen de aanpak van Kotter (1997) die meer naar episodisch veranderen 
neigt. 
 

 
Figuur 5.1. Vergelijking Kotter versus Weick & Sutcliffe 

 

Als we deze twee aanpakken vergelijken is er al in de eerste stap een belangrijk verschil. Waar 
Kotter spreekt van urgentiebesef vestigen (het moet anders), gaan Weick en Sutcliffe uit van 
bestaande bewegingen, ze spreken in een presentatie62 zelfs van "het (de verandering) is er al", 
er is immers altijd beweging, constant zijn mensen bezig hun activiteiten bij te stellen aan 
veranderende condities. Rasmussen (1997) noemt het de Brownse63 bewegingen in 
organisaties. Overigens lijkt Dekker (2006) deze bewegingen negatief te framen als een “drift 
into failure” en het valt niet te ontkennen dat bewegingen in organisaties ook negatief kunnen 
zijn. De stappen 2 tot 5, respectievelijk betekenis geven (2), bepalen wenselijkheden (3), laten 
zien waar huidige initiatieven werken (4) en stoppen waar ze verkeerd uitpakken (5), van Weick 
en Sutcliffe zijn bedoeld om het gesprek over bewegingen aan te gaan tussen de actoren 
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gegeven. Daardoor kan gedrag veranderen en daarmee kunnen bestaande patronen 
geherdefinieerd worden. 

Een belangrijk aandachtspunt is de omgang met korte termijn successen. In Kotter's optiek 
dienen korte termijn successen te passen bij de visie en strategie van de organisatie en zullen 
deze bedacht moeten worden door wat Kotter een leidende coalitie noemt. Deze leidende 
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gelegen in zowel het kritisch/ sceptisch blijven kijken naar wat er in het hier en nu plaatsvindt, 
via gerichtheid op verstoringen, terughoudendheid tot simplificeren en gevoeligheid voor de 
uitvoering. Tegelijkertijd zijn HRO’s in staat, krachten te mobiliseren om ongewenste effecten in 
te dammen of te neutraliseren in een mentaliteit van 'can do'. Dit sluit goed aan bij de visie 
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5.3. Survey-feedback  
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62 Ontleend aan http://wildfirelessons.net d.d. 24-8-2013 
63 Brownse bewegingen zijn de bewegingen van bijvoorbeeld luchtmoleculen bij kamertemperatuur, het lijkt of 
lucht stilstaat, maar ondertussen bewegen moleculen kriskras door elkaar, wij nemen dit echter lichamelijk niet 
waar. 
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positie vaststellen en tot (opmerkzame) actie bewegen. De audits richten zich op een brede 
analyse van de mentale processen van HRO.  

Weick en Sutcliffe (2011, 92) moedigen hun lezers aan om deze audits in te vullen en 
anderen in hun organisatie te vragen dit ook te doen en het daarna met hen te bespreken. De 
bedoeling hiervan is dat mensen aandacht geven aan, en taal ontwikkelen voor, de kwesties die 
geïmpliceerd worden door de vragen van de audits (2011, 112). De audits zijn er op gericht, de 
lezers zich comfortabeler te laten voelen in de omgang met het onverwachte, een vergelijking te 
maken met HRO’s en ze te richten op handelingen en gedragingen in de dagelijkse praktijk. 
Ook nodigen Weick en Sutcliffe uit de audits te herhalen.  

In de bespreking van de scores bevelen Weick en Sutcliffe (2011, 113) aan om 
observaties uit te wisselen. Uitwisselen van observaties genereert een rijker beeld van de 
organisatie dan dat op zoek gegaan wordt naar de redenen voor de verschillen in observatie.  
Hoewel er door Weick en Sutcliffe geen expliciete verwijzing is naar survey-feedback, lijken de 
elementen goed te passen in een survey-feedback aanpak. 

5.3.1. Wat is survey-feedback. 
Bennebroek Gravenhorst (2005) definieert survey-feedback als een interventie gericht op 
verbetering van het functioneren van een organisatie. De methode voegt aan de klassieke 
verzameling van gegevens middels een survey (vragenlijst) de terugkoppeling van de 
uitkomsten naar de betrokkenen toe. Het expliciete doel dat daaraan toegevoegd is, is dat de  
betrokkenen zelf actie ondernemen naar aanleiding van de bespreking van de uitkomsten van 
de vragenlijst. Dit wordt bij survey-feedback bereikt door met de betrokkenen de uitkomsten van 
de vragenlijst te bespreken. Daarna worden, naar aanleiding van de conclusies die betrokkenen 
zelf trekken tijdens de feedback, gezamenlijke acties gedefinieerd.  

Het verzamelen van de informatie via een vragenlijst is dan geen doel op zichzelf. 
Bennebroek Gravenhorst stelt dat de hele inrichting van het survey-feedbackproces 
gericht is op het mobiliseren van betrokkenen om aan de slag te gaan met het verhelpen  
van gesignaleerde problemen. 

Dit betekent dat de rol van de onderzoeker in survey-feedback een andere is dan die 
van de 'klassieke' onderzoeker. In de klassieke wijze van een vragenlijstonderzoek beschouwt 
een onderzoeker het onderzoek als een thermometer. Op grond van de resultaten uit de 
vragenlijst kan de onderzoeker een 'expert' oordeel geven wat er goed en fout is in de 
organisatie. In termen van procesadvisering (Schein, 1999) is dit het arts-patiënt model: u gaat 
naar de arts en deze stelt een diagnose, u krijgt een behandeling voorgeschreven en de 
klachten verdwijnen. Bennebroek Gravenhorst wijst op het risico dat onderzoeksresultaten in dit 
onderzoeksmodel snel afgedaan kunnen worden of door directe bevestiging (resultaten worden 
als positief gezien) of door ontkenning (resultaten worden als negatief gezien), waardoor het 
onderzoek in de la kan verdwijnen. French en Bell (1978, p. 153) geven aan dat het 
waarschijnlijke effect op verandering of verbetering bij de klassieke expert aanpak laag is, waar 
dit bij survey-feedback hoog is. In termen van Schein is er sprake van het 
procesadviseringsmodel (Schein 1999, p. 18). Schein (1999, p. 16) geeft aan dat het 
diagnostische proces op zichzelf al een interventie is, als de cliënt zelf de verantwoordelijkheid 
neemt in het proces. 

Bennebroek Gravenhorst (2005) vat de verschillen tussen survey-feedback en 
vragenlijstonderzoek in tabel 5.2. samen. 
 
  

 

Tabel 5.2.  
Vergelijking Survey-feedback en Vragenlijstonderzoek 

Survey-feedback  Vragenlijstonderzoek 
Nadruk op leren van uitkomsten Nadruk op meten 
Steekproef kan niet (feedback)  Steekproef mogelijk 
Uitkomsten voor organisatie  Uitkomsten voor adviseur 
Eigenaarschap bij organisatieleden Eigenaarschap bij management en adviseur 
Rapportage aan alle betrokkenen Rapportage aan management 
Uitkomsten zijn hulpmiddel voor gesprek Uitkomsten zijn model van de werkelijkheid 
Gezamenlijke interpretatie en conclusies Management neemt kennis van conclusies 
Gezamenlijk ontwikkelen van actiepunten Management kan aanbevelingen uitvoeren 
Gezamenlijke realisatie van verbeteringen Meestal geen verbeteringen merkbaar 
Adviseur richt zich op begeleiding leerproces Adviseur richt zich op uitvoering onderzoek 

5.3.2. De uitvoering van survey-feedback. 
Schuling (2003) wijst er op dat survey-feedback niet zomaar in een organisatie kan worden 
ingezet. Survey-feedback is een zwaar instrument. Het kost tijd en energie en het schept 
verwachtingen. Daarvoor is het volgens Schuiling (2003) nodig dat er sprake is van  
 complexe problematiek,  
 management dat echt wil weten wat er aan de hand is,  
 het belangrijk is dat alle organisatieleden zicht krijgen op de werking van het systeem, 
 drempels om direct het gesprek tussen managers en medewerkers vorm te geven, 

weggenomen zijn. 
Wordt aan deze condities niet voldaan dan kan er volgens Schuiling beter van survey-feedback 
afgezien worden.  

Survey-feedback bestaat uit een aantal te onderscheiden stappen: 
gegevensverzameling, terugkoppeling aan betrokkenen, gezamenlijk conclusies trekken en 
tenslotte gezamenlijk acties ondernemen. Daarnaast geeft Bennebroek Gravenhorst aan dat 
voor de uitvoering van de survey-feedback een aantal voorwaarden cruciaal zijn. Allereerst 
dienen alle betrokkenen de uitkomsten van de vragenlijst als vertrekpunt te nemen. Ook moeten 
betrokkenen bereid zijn hun eigen aandeel in de situatie te accepteren en zich te willen inzetten 
voor oplossingen. Dit betekent dat betrokkenen eigenaar worden en blijven van de uitkomsten. 
Daarnaast streeft de methode survey-feedback ernaar, dat bij het invullen van de vragenlijst al 
geleerd kan worden omdat de vragen betrokkenen richten om op een specifieke wijze te kijken 
naar hun eigen situatie. 

Dit betekent dat met de top van de organisatie overeenstemming dient te worden bereikt 
over de uitgangspunten van survey-feedback. Het doel en de aanpak dienen tevoren zijn 
overeengekomen. Vanuit de top dienen de condities voor uitvoering geboden te worden, door 
bijvoorbeeld tijd beschikbaar te stellen. De kosten van de uitvoering van survey-feedback zijn 
naast kosten voor (externe) begeleiding vooral gelegen in de tijd die de medewerkers besteden 
aan het overleg in het kader van de survey-feedback. Een grove rekensom leert dat een 
organisatie van 50 personen die 2 uur besteedt aan de bespreking van de uitkomsten feitelijk 
(bij 50 euro personeelskosten per uur) 5000,- euro uitgeeft. Daarnaast is het (wellicht nog 
belangrijker) effect van de verwachtingen die worden gewekt door het uitzetten van 
vragenlijsten binnen de gehele organisatie, maar dan moet er wel wat met de uitkomsten 
worden gedaan. 

Daarnaast wijst Bennebroek Gravenhorst (2005) er op dat de begeleiding gericht dient te 
zijn op een maximaal effect van de survey-feedback voor de organisatie; zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen dat de begeleider het leerproces van de organisatie hindert. Ook de wijze 
waarop de survey-feedback, die veelal in projectvorm wordt uitgevoerd, 'bestuurd' wordt dient er 
op gericht te zijn gemeenschappelijk eigenaarschap te stimuleren. 

Bennebroek Gravenhorst (2005) schetst op basis hiervan een algemeen stappenplan 
voor de toepassing van survey-feedback. 

Allereerst wordt de top betrokken in de planning van de survey-feedback. Zonder 
medewerking en opdrachtgeverschap (Bos e.a., 2001) van de top is het project immers niet 
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goed te realiseren. Daarna vindt gegevensverzameling plaats bij alle leden van de organisatie. 
Dit betekent dat veel energie moet worden gestopt in een zo hoog mogelijke respons. Hierbij 
wijst Schuiling (2003) op het belang dat organisatieleden de vrije keuze om hebben wel of niet 
mee te doen zowel door het invullen van de vragenlijst als het bijwonen van terugkoppel 
besprekingen. Uitkomsten worden teruggekoppeld naar de top en dan via hiërarchische lijnen 
naar de eenheden. Leidinggevenden bespreken daarna de uitkomsten in hun eenheden. Deze 
besprekingen hebben twee doelen: de betrokkenen interpreteren gezamenlijk de gegevens en 
er worden plannen worden gemaakt voor verbeteringen. 

De rol van de onderzoeker/ adviseur is om leidinggevenden te helpen met het 
voorbereiden van de bespreking en is eventueel aanwezig voor technische vragen over de 
survey of de uitkomsten. 
 
Wie betrekken bij survey-feedback 
De bijdrage van survey-feedback aan een organisatie kan op verschillende wijzen tot stand 
komen. Bennebroek Gravenhorst (2005) schetst op basis van een aantal promotieonderzoeken 
(Schuiling, Werkman, Bennebroek Gravenhorst) de volgende mogelijkheden; 
• mensen in bestaande afdelingen bespreken hun eigen uitkomsten, eerst wordt gericht op het 

scherp in beeld krijgen van de eigen specifieke situatie. Daarna ontwikkelen afdelingen 
oplossingen voor problemen die zij bij voorkeur zelf kunnen uitvoeren; 

• mensen uit verschillende afdelingen gaan met elkaar in gesprek over elkaars uitkomsten. Het 
gaat hierbij om het begrijpen van verschillen en het gebruikmaken van die verschillen, 
bijvoorbeeld om samenwerking tussen afdelingen te verbeteren. "oh, kijk jij er zo tegenaan, 
zo had ik het nog niet gezien"; 

• leden van een managementteam, leidinggevenden en medewerkers, bespreken ieder hun 
eigen uitkomsten. Nu gaat het om het begrijpen van het eigen perspectief in verhouding tot 
de anderen, "hoe komt het dat anderen dat anders zien en wat kunnen we daarvan leren"; 

• interactie tussen hiërarchisch verschillende groepen over hun perspectieven, zoals wanneer 
een managementteam met afdelingen in gesprek gaat. Het accent ligt dan op het uitwisselen 
van perspectieven en begrijpen van verschillen uit de positie of de beschikbare informatie; 

• feedback aan de hele organisatie of aan anders samengestelde groepen. Tijdens 
conferenties bespreken mensen van verschillende organisatieonderdelen de algemene 
uitkomsten in relatie tot hun eigen perspectieven. Het accent ligt dan op het uitwisselen van 
perspectieven en gezamenlijke oordeelsvorming. 

Inhoudelijk levert dit uitwisseling op tussen mensen in een organisatie of een afdeling/ team 
over een relevant thema en kan het de basis geven voor een beter gedeeld zicht op de situatie 
in een organisatie of afdeling. Op basis van dit beeld kan samen aan het realiseren van 
verbeteringen worden gewerkt. 
 
Aandachtspunten tijdens de uitvoering 
Tenslotte een aantal aandachtspunten voor de uitvoering zoals geformuleerd door Bennebroek 
Gravenhorst.  
 Herkenbare uitkomsten toegankelijk gepresenteerd. Zeker op het uitvoerende niveau in 

organisaties is men niet gewend aan statistische analyses, daarnaast geldt dat eigen 
uitkomsten meer aanspreken dan algemene. 

 Groepsindeling en werkvormen gericht op verbetering. In de voorbereiding tot de 
terugkoppeling is het van belang zicht te hebben op de context, zoals zijn er gebeurtenissen 
in het verleden of juist zeer recent die de bijeenkomst kleuren en zijn er bestaande (dis) 
functionele patronen in de omgang met elkaar die relevant zijn. 

 Conclusies trekken en ontwikkelen van oplossingen scheiden. Vermenging van analyse en 
oplossingen kan ertoe leiden, dat overhaaste of oppervlakkige conclusies getrokken worden. 

 Goede vragen en ondersteunende structuur sturen de bijeenkomsten. Bijeenkomsten gaan 
niet automatisch goed. De uitkomsten kunnen ook tegenvallen en reden tot klagen vormen 
en daarmee een negatieve spiraal veroorzaken. Wat goed gaat, genereert energie en 

 

motiveert. Direct komen met concrete en goed doordachte oplossingen lukt vaak niet in één 
bijeenkomst. 

 Goede begeleiding is van belang, maar tegelijkertijd hoe meer de organisatie zelf kan doen 
hoe beter. De rol van de adviseur is ondersteunend waar nodig. 

 Aandacht voor het vervolg terwijl oplossingen worden bedacht. Prachtige plannen zijn er 
genoeg in organisaties, de realisatie van verbeterplannen volgen en zichtbaar maken is ook 
noodzakelijk. 

5.3.3. Eerdere praktische ervaringen van de onderzoeker. 
In het werk binnen DJI is de onderzoeker initiator en begeleider van medewerkers tevredenheid 
onderzoeken (MTO) geweest. Ervaring met de begeleiding van MTO's was er zowel binnen het 
hoofdkantoor als binnen inrichtingen van de DJI. Hoewel er niet aan alle voorwaarden voor 
survey-feedback werd voldaan, het MTO werd 'verplicht' vanuit het werken met het INK 
management model, werd in een aantal trajecten, waarin de resultaten van de MTO met 
medewerkers werd besproken, aan de meeste andere condities wel voldaan. In deze trajecten 
leerde de onderzoeker het belang van een aantal zaken die niet expliciet bij Schuiling en 
Bennebroek Gravenhorst aan de orde komen: het belang van vertrouwelijkheid, de tijd tussen 
vragenlijsten uitzetten en de resultaten presenteren en de specifieke positie van het 
middenkader bij terugkoppeling van resultaten en een mogelijk pervers gebruik van de 
resultaten. 
 
Vertrouwelijkheid  
In het eerste MTO onderzoek binnen DJI was in een projectstructuur voorzien, waarbij 
vertegenwoordigers van verschillende afdelingen (geen leidinggevenden) het onderzoek 
begeleidden en introduceerden bij de afdelingen. Bij deze introductie in het werkoverleg van de 
betreffende afdeling werd het traject uitgelegd (inclusief terugkoppeling) en werden de 
waarborgen voor vertrouwelijkheid (resultaten niet terug te leiden naar individuele personen) 
uitgebreid toegelicht. De respons was organisatiebreed gemiddeld 85%. Bijna alle afdelingen 
hadden minimaal 75% respons. Op twee afdelingen was echter een respons van respectievelijk 
25% en 50%. In deze twee afdelingen bleek dat er niemand van de begeleidingsgroep langs 
was geweest, omdat er resp. geen werkoverleg was of het betreffende werkoverleg was 
afgelast. Schuiling (2003) gaf al aan dat een reden voor survey-feedback is dat er drempels zijn 
om direct het gesprek tussen managers en medewerkers vorm te geven. In een inrichting (met 
duidelijk verschillende eenheden) waar het invullen van de vragenlijsten verplicht werd gesteld 
door mensen tijdens hun dienst daarvoor in te roosteren, bleek vertrouwelijkheid een kwestie. 
Dit kwam tot uiting in het feit dat in deze organisatie veel respondenten hun afdeling niet 
hadden aangegeven, zodat alleen op organisatieniveau een aantal globale conclusies te 
trekken waren, maar niet over de specifieke eenheden. Ook bleek dat medewerkers aan 
ondernemingsraadsleden vertelden dat ze de vragenlijst als een soort toto formulier (d.w.z. 
willekeurig) hadden ingevuld.  
 
Tijdsbestek tussen invullen en bespreken 
Binnen DJI (hier werden bij meer dan 15.000 personeelsleden tegelijkertijd de vragenlijsten 
afgenomen) bleek, dat de tijd tussen het invullen van de vragenlijsten en het bespreken van de 
uitkomsten soms meerdere maanden betrof. Dit gaf bij bespreking van de resultaten in 
sommige organisatie onwezenlijke discussies, er hadden zich inmiddels belangrijke wijzigingen 
voor gedaan (leidinggevende vertrokken, teamsamenstelling aangepast, belangrijk incident 
plaatsgevonden) waardoor de uitkomsten minder verband hielden met de situatie hier en nu. 
 
Positie middenkader 
In het kader van vertrouwelijkheid worden voorzieningen getroffen zodat een score niet terug te 
voeren valt op individuele respondenten. Echter als er gevraagd wordt naar het functioneren 
van de leidinggevende (wat zowel in MTO's als in de audits van Weick en Sutcliffe aan de orde 
is) dan is per afdeling de 'score' van de leidinggevende duidelijk. 'Negatieve' resultaten uit de 
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goed te realiseren. Daarna vindt gegevensverzameling plaats bij alle leden van de organisatie. 
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survey kunnen dan leiden tot een verdedigende reactie van de leidinggevende, deze 
problematiek speelt vooral rond middenkader niveau. 
 
Mogelijk pervers gebruik van de vragenlijsten 
In de omgang met MTO binnen DJI werden de uitkomsten op specifieke schalen van het MTO 
meegenomen in de verantwoordingscyclus van DJI. Dit betekent, dat de resultaten die uit 
verschillende werelden komen, en interventie- en verbeteringsgericht bedoeld waren, voor 
andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De achtergrond hierbij was, dat wetenschappelijk 
onderzoek een relatie had gelegd tussen de uitkomsten op de schalen en het ziekteverzuim. 
Gevolg hiervan was dat de betekenis van de uitkomsten in een ander daglicht kwam te staan en 
deze uitkomsten eerder vanuit een klassieke omgang met vragenlijsten werden behandeld. 
Hierbij werd de rapportage van de resultaten als eindproduct beschouwd (bij negatieve 
resultaten een defensieve reactie, bij positieve resultaten geen reden om verder te kijken) en 
niet als een vertrekpunt voor een gesprek over de betekenis ervan. Door de validatie van de 
vragenlijst van Vogus en Sutcliffe bestaat dit risico ook voor de Opmerkzaam Organiseren 
Schaal. 

5.4. Reflectie: Omgaan met ongemak 
Een specifiek aandachtspunt in de omgang met HRO komt uit een presentatie van Weick en 
Sutcliffe in 200564. 
 

Being Mindful Means to Pay Attention in a Different Way 
 You STOP concentrating on those things that confirm your hunches, are pleasant, feel 
certain, seem factual, are explicit, and that others agree on! 
 You START concentrating on things that disconfirm, are unpleasant, feel uncertain, 
seem possible, are implicit, and are contested! 

 
Dit is een uitnodiging om je eigen ongemak op te zoeken en stelt hoge eisen aan de 
psychologische veiligheid in de groep. Deze uitnodiging is een variant op de eerste zes vragen 
van de audit terughoudendheid tot simplificeren, die in beeld brengen hoe met mensen wordt 
omgegaan die bestaande interpretaties ter discussie stellen. Sceptici kunnen in organisaties als 
klagers worden gezien die geen constructieve bijdrage leveren (wat in 4.3 ook door de OvJ’s werd 
bevestigd). Bennebroek Gravenhorst waarschuwt expliciet voor tegenvallende resultaten die tot 
een negatieve spiraal kunnen leiden. Weick (1984, 40) schrijft er zelf over: 

It seems useful to consider the possibility that social problems seldom get solved, because 
people define these problems in ways that overwhelm their ability to do anything about them. 

Dit betekent dat er naar gestreefd moet worden dat er naar problemen/ kwesties wordt gekeken 
vanuit een perspectief, dat het mogelijk is om er oplossingen voor te vinden. In Weick en 
Sutcliffe's presentatie uit 2005 is de eerste richtlijn om met HRO aan de gang te gaan: "You’re 
doing better than you think". Dit past dan ook bij de kleinesuccessenstrategie waar wordt 
uitgegaan van reeds bestaande bewegingen en wat er goed gaat in de organisatie. Weick 
(1979) geeft aan, dat in het organiseer proces het fenomeen ‘geloven is zien’ een belangrijke rol 
speelt. Als het proces van betekenisgeving gericht is op wat onmogelijk lijkt, bijvoorbeeld 
kijkend naar zeurderige, zich voortslepende problemen, zullen mensen in organisatie zich 
machteloos voelen en daarmee vermindert hun motivatie om acties te ondernemen. Deze 
motivatie kan nog verder worden verzwakt als mensen denken niet voldoende toegerust zijn of 
geen speelruimte te hebben. In termen van verandermanagement is hierbij een relatie te leggen 
met een benadering als Appreciative Inquiry (zie bijv. Cooperrider & Sereska, 2006), ook wel 
aangeduid met strength based benadering (zie Cooperrider, 2012), die machteloosheid, vast 
zitten in negatieve spiralen wil doorbreken door juist het positieve centraal te stellen, dat wat we 
wel willen bereiken/ wat we kunnen, i.p.v. de moeilijkheden. Hieronder is in tabel 5.3. de 
traditionele (probleemgerichte) benadering van organisatieonderzoek afgezet tegen 
Appreciative Inquiry op basis van Cooperrider en Sereska (2006). 
                                                           
64 Ontleend aan http://wildfirelessons.net d.d. 24-8-2013 

 
 

 
Tabel 5.3. 
Vergelijking Traditionele Aanpak versus Appreciative Inquiry 

Traditionele Aanpak Appreciative Inquiry 
1. Gevoelde noodzaak (identificatie van het 
probleem) 
2. Analyse van de oorzaken 
3. Analyse van mogelijke oplossingen 
4. Actieplanning (behandelen) 

1. Bepaal het constructieve onderwerp 
2. Waarderen van het beste wat er nu al is 
3. Verbeelden hoe de organisatie kan worden 
4. Dialoog hoe de organisatie zou moeten worden 
5.Implementeren gewenste veranderingen 

 
Waar de traditionele benadering van organisatieonderzoek kiest voor een insteek waarbij het 
probleem centraal staat, en diepgravend gekeken wordt naar een analyse van de oorzaken, die 
de basis moeten leveren voor mogelijke oplossingen, kiest Appreciative Inquiry voor een andere 
insteek. Wat zijn succeservaringen waar we op kunnen bouwen, hoe kunnen we het zo inrichten 
dat we deze succeservaringen in de nabije toekomst kunnen herhalen? Appreciative Inquiry 
sluit aan op twee aspecten onder de HRO benadering; verhogen van de veerkracht door het 
doorbreken van machteloosheid en het aansluiten bij bewegingen die er al zijn. 

Toch lijkt er op het eerste gezicht een tegenspraak te zijn tussen Appreciative Inquiry en de 
gerichtheid op verstoringen en "goed te weten wat we willen voorkomen dat er fout gaat" van 
HRO’s. Weick (z.d.65) stelt dat: 

“collectieve tragedies zoals rond bosbrand slachtoffers, overmatige sterftecijfers in 
kinderchirurgie en vliegtuigongevallen gedeeltelijk ‘geproduceerd’ worden omdat mensen 
zich vasthouden aan plausibele optimistische interpretaties op hoe de situatie zich 
ontwikkelt. Daarbij schermen mensen zich af van signalen die een duisterder, onzekerder 
traject suggereren.”  

Daarmee is een positieve instelling ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Ongebreideld 
optimisme is niet gelijk aan een positieve, niet machteloze instelling. Weick (z.d.) geeft aan dat 
in veel tragedies momenten van menselijke kracht en veerkracht ingeweven zijn. Denk daarbij 
aan de inzet van paarden bij de strandrellen in Hoek van Holland waarmee waarschijnlijk levens 
gered zijn. Natuurlijk neemt dit niet weg dat het in Hoek van Holland uit de hand is gelopen, 
maar het ondersteunt Weick's (z.d.) suggestie dat er meer geleerd kan worden van tragische 
gebeurtenissen, en dat dit meer leidt tot positief organiseren dan we ons hadden gerealiseerd. 
Belangrijke les van Hoek van Holland66 was ook dat de commandant ter plekke dacht dat het 
standaardmiddel (oproepen van de ME) toch te laat zou komen en daarom deze oplossing geen 
zin had. Gelukkig waren er de mensen van de bereden brigade die zich realiseerden dat zij wel 
een bijdrage konden leveren. Dit sluit aan bij een centrale gedachte van AI (Cooperrider & 
Sekerka, 2006) dat verbeteringen beter mogelijk zijn als gericht wordt op het versterken van het 
positieve (de bereden brigade kan wat doen) dan het negatieve proberen te repareren (waarom 
lukt het ons niet de ME binnen 5 minuten hier te hebben). Een eigenschap die Weick (2001) in 
ander verband bricolage (knutselwerk) heeft genoemd en die een kenmerk is van veerkracht: 
problemen indammen met wat wel voor handen is. Hiermee zien we dat het 'negatieve' van 
gerichtheid op verstoringen en het 'positieve' van veerkracht tussen mensen tegelijkertijd 
aanwezig dient te zijn. HRO betekent het onder ogen zien van het negatieve vanuit een can do 
mentaliteit. 

5.5. Samenvatting 
In dit hoofdstuk stond de visie op verandermanagement, die onder de kleinesuccessenstrategie 
van Weick en Sutcliffe ligt, centraal en wat dit betekent voor onderzoek als interventie binnen 
organisaties. Om deze visie op verandermanagement toe te lichten, zijn de begrippen 
episodische en continue verandering (Weick en Quinn, 1999) geïntroduceerd. Het verschil 
tussen beide benaderingen is dat episodische verandering uitgaat van gebrek aan beweging 

                                                           
65 Ontleend aan http://www.bus.umich.edu/positive/pos-research/Contributors/KarlWeick.htm d.d. 24-8-2013 
66 Zie Muller, E.R., U. Rosenthal, M. Zannoni, H. Ferwerda, en S.D. Schaap – Strandrellen in Hoek van Holland 
Dancefestival Veronica Sunset Grooves – 22 augustus 2009; Ontleend aan www.cot.nl 
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survey kunnen dan leiden tot een verdedigende reactie van de leidinggevende, deze 
problematiek speelt vooral rond middenkader niveau. 
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meegenomen in de verantwoordingscyclus van DJI. Dit betekent, dat de resultaten die uit 
verschillende werelden komen, en interventie- en verbeteringsgericht bedoeld waren, voor 
andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De achtergrond hierbij was, dat wetenschappelijk 
onderzoek een relatie had gelegd tussen de uitkomsten op de schalen en het ziekteverzuim. 
Gevolg hiervan was dat de betekenis van de uitkomsten in een ander daglicht kwam te staan en 
deze uitkomsten eerder vanuit een klassieke omgang met vragenlijsten werden behandeld. 
Hierbij werd de rapportage van de resultaten als eindproduct beschouwd (bij negatieve 
resultaten een defensieve reactie, bij positieve resultaten geen reden om verder te kijken) en 
niet als een vertrekpunt voor een gesprek over de betekenis ervan. Door de validatie van de 
vragenlijst van Vogus en Sutcliffe bestaat dit risico ook voor de Opmerkzaam Organiseren 
Schaal. 

5.4. Reflectie: Omgaan met ongemak 
Een specifiek aandachtspunt in de omgang met HRO komt uit een presentatie van Weick en 
Sutcliffe in 200564. 
 

Being Mindful Means to Pay Attention in a Different Way 
 You STOP concentrating on those things that confirm your hunches, are pleasant, feel 
certain, seem factual, are explicit, and that others agree on! 
 You START concentrating on things that disconfirm, are unpleasant, feel uncertain, 
seem possible, are implicit, and are contested! 
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klagers worden gezien die geen constructieve bijdrage leveren (wat in 4.3 ook door de OvJ’s werd 
bevestigd). Bennebroek Gravenhorst waarschuwt expliciet voor tegenvallende resultaten die tot 
een negatieve spiraal kunnen leiden. Weick (1984, 40) schrijft er zelf over: 

It seems useful to consider the possibility that social problems seldom get solved, because 
people define these problems in ways that overwhelm their ability to do anything about them. 

Dit betekent dat er naar gestreefd moet worden dat er naar problemen/ kwesties wordt gekeken 
vanuit een perspectief, dat het mogelijk is om er oplossingen voor te vinden. In Weick en 
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uitgegaan van reeds bestaande bewegingen en wat er goed gaat in de organisatie. Weick 
(1979) geeft aan, dat in het organiseer proces het fenomeen ‘geloven is zien’ een belangrijke rol 
speelt. Als het proces van betekenisgeving gericht is op wat onmogelijk lijkt, bijvoorbeeld 
kijkend naar zeurderige, zich voortslepende problemen, zullen mensen in organisatie zich 
machteloos voelen en daarmee vermindert hun motivatie om acties te ondernemen. Deze 
motivatie kan nog verder worden verzwakt als mensen denken niet voldoende toegerust zijn of 
geen speelruimte te hebben. In termen van verandermanagement is hierbij een relatie te leggen 
met een benadering als Appreciative Inquiry (zie bijv. Cooperrider & Sereska, 2006), ook wel 
aangeduid met strength based benadering (zie Cooperrider, 2012), die machteloosheid, vast 
zitten in negatieve spiralen wil doorbreken door juist het positieve centraal te stellen, dat wat we 
wel willen bereiken/ wat we kunnen, i.p.v. de moeilijkheden. Hieronder is in tabel 5.3. de 
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64 Ontleend aan http://wildfirelessons.net d.d. 24-8-2013 
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lukt het ons niet de ME binnen 5 minuten hier te hebben). Een eigenschap die Weick (2001) in 
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gerichtheid op verstoringen en het 'positieve' van veerkracht tussen mensen tegelijkertijd 
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65 Ontleend aan http://www.bus.umich.edu/positive/pos-research/Contributors/KarlWeick.htm d.d. 24-8-2013 
66 Zie Muller, E.R., U. Rosenthal, M. Zannoni, H. Ferwerda, en S.D. Schaap – Strandrellen in Hoek van Holland 
Dancefestival Veronica Sunset Grooves – 22 augustus 2009; Ontleend aan www.cot.nl 
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binnen een organisatie als grootste obstakel voor veranderingen, terwijl continue verandering 
uitgaat van een organisatie die ‘standaard’ in beweging is, waarbij echter een gebrek aan 
gezamenlijke betekenisgeving is, waardoor aanpassingen langs elkaar heen of zelfs tegen 
elkaar ingaan. HRO gaat uit van continue verandering. 

Als belangrijk instrument/ interventie is daarna de methode survey-feedback behandeld 
afgezet tegen de klassieke vragenlijst methode. Survey-feedback wordt in dit onderzoek vanuit 
de continue veranderingsvisie ingezet om gezamenlijk betekenisgeven te faciliteren. Daarna zijn 
aandachtspunten geformuleerd om survey-feedback succesvol te kunnen inzetten. Deze 
aandachtspunten zijn ontleend aan Bennebroek Gravenhorst (2005), eigen ervaringen van de 
onderzoeker en aanwijzingen van Weck en Sutcliffe (2005). Hieronder zijn ze kort benoemd, 
waarbij een onderscheid is gemaakt tussen aandachtspunten die vooral tijdens survey-feedback 
sessies aan de orde zijn en aandachtspunten die vooral spelen bij het organiseren van survey-
feedback sessies. 
 
Aandachtspunten voor sessies zijn: 
 Uitkomsten vragenlijst als vertrekpunt 
 Herkenbare uitkomsten toegankelijk gepresenteerd 
 Groepsindeling en werkvormen gericht op verbetering.  
 Conclusies trekken en oplossingen ontwikkelen scheiden 
 Goede vragen en ondersteunende structuur sturen de bijeenkomsten  
 De rol van de adviseur is ondersteunend waar nodig 
 Aandacht voor het vervolg terwijl oplossingen worden bedacht. 
 Omgang met ongemak 
 Uitgangspunt: je doet het beter dan je denkt 
 
Aandachtspunten rond het organiseren van sessies zijn: 
 Top stelt middelen beschikbaar en garandeert zichtbaarheid resultaten 
 Begeleiding gericht op het leerproces van de organisatie 
 Kwaliteit introductie onderzoek 
 Garanties anonimiteit 
 Korte tijd tussen invullen en bespreken 
 ‘Bescherming’ positie middenkader 
 
Tenslotte is er op gewezen dat HRO vraagt om om te gaan met het eigen ongemak. Dit vraagt 
om het creëren van een constructief klimaat bij de uitvoering van de survey-feedback sessie. Uit 
Appreciative Inquiry (Cooperrider & Sekerka, 2006) is als aandachtspunt overgenomen dat het 
belangrijk is deelnemers aan de sessie ‘te richten’ op wat mogelijk is. 

Daarmee is in dit hoofdstuk de basis gelegd om de vijfde deelvraag “Hoe kan de door 
Weick en Sutcliffe geïndiceerde survey-feedback methode zo worden vormgegeven, dat deze 
HRO bevordert?” in het volgende hoofdstuk te kunnen beantwoorden. In het volgende 
hoofdstuk wordt op basis van de continue verandering visie op verandermanagement, en de 
aandachtspunten van survey-feedback en AI een interventiemethode geschetst die daarna in 
de praktijkonderzoeken wordt gebruikt. 
  

 

Hoofdstuk 6. Ontwikkeling interventieinstrument 

6.1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is de (soms impliciete) visie op verandermanagement van Weick en 
Sutcliffe, om opmerkzaam gedrag binnen organisaties te bevorderen, beschreven. Centraal 
daarin stonden de kleinesuccessenstrategie en survey-feedback als daarbij passende 
onderzoeksmethode/ interventie. Dit is aangevuld met aandachtspunten aangaande de omgang 
met ongemak en “je doet het beter dan je denkt”.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze concepten vertaald zijn naar de tweede 
reeks praktijkonderzoeken. Daarvoor is een generiek sjabloon ontwikkeld, dat in de hierop 
volgende hoofdstukken toegespitst gebruikt wordt in twee verschillende praktijkonderzoeken. Dit 
sjabloon bestaat uit de manier waarop de terugkoppelbijeenkomsten zijn georganiseerd en de 
activiteiten en randvoorwaarden die nodig zijn om eigenaarschap van de leden van de 
organisatie voor de resultaten van de terugkoppelbijeenkomsten te bevorderen. 

6.2. Inrichting survey-feedback 
Rond de introductie van HRO via survey-feedback zijn in het voorgaande hoofdstuk een aantal 
aandachtspunten beschreven. In onderstaande tabel (6.1) zijn ze kort aangegeven en geordend 
naar directe aandachtspunten voor terugkoppelbijeenkomsten (de kern van de survey feedback 
methodiek) en algemene aandachtspunten rond survey-feedback. Aan deze aandachtspunten 
is toegevoegd, dat per casus steeds gekeken is of de bewoordingen van actievragenlijst 
aangepast zou moeten worden aan de gebruikte termen binnen de onderzochte organisatie.  
 
Tabel 6.1.  
Aandachtspunten Survey-Feedback 
Aandachtspunten bijeenkomsten Algemene aandachtspunten 
 Uitkomsten vragenlijst als vertrekpunt 
 Herkenbare uitkomsten toegankelijk gepresenteerd 
 Groepsindeling en werkvormen gericht op verbetering.  
 Conclusies trekken en ontwikkelen van oplossingen 

scheiden.  
 Goede vragen en ondersteunende structuur sturen de 

bijeenkomsten.  
 De rol van de adviseur is ondersteunend waar nodig. 
 Aandacht voor het vervolg terwijl oplossingen worden 

gemaakt. 
 Omgang met ongemak 
 Uitgangspunt: Je doet het beter dan je denkt 

 Top stelt middelen beschikbaar en 
garandeert zichtbaarheid 
resultaten 

 Begeleiding gericht op het 
leerproces van de organisatie 

 Kwaliteit introductie onderzoek 
 Garanties vertrouwelijkheid 
 Korte tijd tussen invullen en 

bespreken 
 ‘Bescherming’ positie middenkader 
 Aanpassing bewoording vragenlijst 

aan de onderzoeksgroep. 
 
Hieronder zal worden geschetst hoe deze punten verwerkt zijn in de opzet van de tweede reeks 
praktijkonderzoeken.  

Allereerst wordt kort geschetst hoe de terugkoppelbijeenkomst in termen van 
verandermanagement als een interventie kan worden gezien. Daarna wordt de uitvoering van 
de terugkoppelbijeenkomsten geschetst en de overwegingen die daarbij gehanteerd worden. 
Daarna worden de randvoorwaarden waarbinnen deze teambesprekingen worden uitgevoerd 
besproken.  

6.2.1. Terugkoppelbijeenkomsten: onderzoek als interventie. 
In survey-feedback zoals beschreven door Bennebroek Gravenhorst (2005) en Schuiling (2003) 
wordt uitgegaan van de stelling, dat onderzoeken tevens interveniëren is. In de opzet van de 
praktijkonderzoeken, die tevens interventies zijn, wordt hier ook van uitgegaan. Het doel van de 
praktijkonderzoeken is het bevorderen van opmerkzaam gedrag. De mogelijkheden die zich 
daarvoor binnen terugkoppelbijeenkomsten met de teams voordoen worden daarbij zoveel 
mogelijk benut. Hieronder wordt een mogelijkheid als voorbeeld geschetst. 
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Uitkomsten van stellingen in de terugkoppelbijeenkomst gebruiken 
Stellingen uit de audits van Weick en Sutcliffe (2011) kunnen direct gebruikt worden in de 
terugkoppelbijeenkomst omdat het bijbehorende gedrag daar wordt vertoond. Een voorbeeld 
hiervan is de stelling “Medewerkers luisteren zorgvuldig, zelden wordt iemands visie als niet 
relevant afgedaan”67. 
Anders gezegd: in de terugkoppelbijeenkomsten kunnen mensen al dan niet opmerkzaam 
gedrag in het hier en nu vertonen. Dit kan conform de uitkomsten van de vragenlijsten zijn, 
maar er ook van afwijken. In de begeleiding van de terugkoppelbijeenkomst is dit een specifiek 
aandachtspunt waarbij het als begeleider benoemen en bekrachtigen van opmerkzaam gedrag 
al een interventie is. Dit is ook passend bij de kleinesuccessenstrategie (5.1.) waarin in kleine 
interventies opportunistische effecten (Weick en Sutcliffe 2011) worden nagestreefd. 
 
Uitkomsten van stellingen gebruiken in de voorbereiding van de terugkoppelbijeenkomst 
Naast het gebruiken van de uitkomsten van de stellingen tijdens de terugkoppelbijeenkomst, 
zijn ze ook gebruikt in de voorbereiding ervan. Zo komt het aandachtspunt van Bennebroek 
Gravenhorst ‘Analyse en oplossingen scheiden’ terug in Weick en Sutcliffe’s stelling “Als er iets 
onverwachts gebeurt, besteden medewerkers meer tijd aan analyseren dan hun mening te 
verkondigen.” (audit 5.4) 
 
Het zwaartepunt van de interventie is de terugkoppelbijeenkomst. Daarom wordt hieronder 
allereerst besproken hoe de terugkoppelbijeenkomsten zijn ingericht. Daarna komt de inbedding 
van de terugkoppelbijeenkomsten aan de orde, voorwaarden en aandachtspunten die de 
context waarbinnen de terugkoppelbijeenkomsten plaatsvinden zo optimaal mogelijk maken.  

6.2.2. Inrichting terugkoppelbijeenkomsten. 
De inrichting van de terugkoppelbijeenkomsten in de meest uitgebreide vorm is hiernaast in 
figuur 6.1 weergegeven. In de 
terugkoppelbijeenkomsten wordt 
steeds gewerkt met minimaal een 
tweetal begeleiders. Hierbij is de 
rolverdeling dat één van beiden de 
inhoud (zoals resultaten enquête 
toelichten, oefening leiden) en de 
ander het proces (wat gebeurt er nu in 
de groep) doet. Op deze manier is het 
mogelijk het patroon ‘er wordt nu slecht 
geluisterd’ dat in het hier en nu van de 
bijeenkomst plaatsvindt te koppelen 
aan de uitkomsten van de vragenlijst; 
de score op de vraag duidt er op dat 
veel respondenten vinden dat er slecht 
naar elkaar geluisterd wordt. Al dan 
niet opmerkzaam gedrag kan daarmee 
bekrachtigd c.q. bevorderd worden. 
 
Stap 1 
Er wordt begonnen met een ronde in de gehele groep waarin de deelnemers zichzelf 
voorstellen en hun verwachtingen aangeven. Deze verwachtingen worden vastgelegd op flap-
over vellen zodat ze gebruikt kunnen worden in de evaluatie. 
 
  

                                                           
67 Deze stelling sluit overigens goed aan bij de aanwijzing “Bevorderen dat in de interactie respectvol wordt 
omgegaan met verschillende perspectieven” die Bennebroek Gravenhorst geeft rond de inrichting van survey-
feedback 

Figuur 6.1 Opzet terugkoppelbijeenkomst 

 

Stap 2 
De vervolgstap is om in subgroepen een inventarisatie te doen naar successen en zorgen rond 
het thema betrouwbaarheid. Aan de subgroepen wordt gevraagd;  
– wat zijn (kleine) successen op het gebied van betrouwbaarheid in jullie groep, 
– wat zijn zorgen/ verbeterpunten.  

De oefening wordt in drietallen uitgevoerd waarbij de deelnemers gevraagd werd elkaar 
individueel te interviewen. Hierbij worden drie rollen onderscheiden; interviewer, geïnterviewde 
en observator. Van de observator wordt verwacht een samenvatting van de resultaten van het 
gesprek te geven en aan te geven wat helpt om elkaar in het interview beter te begrijpen. Deze 
opzet is gekozen om op kleine schaal al de mogelijkheid te oefenen met opmerkzaam gedrag 
(goed doorvragen en luisteren). Tevens levert dit voorbeelden van opmerkzaam gedrag en dat 
medewerkers dit gedrag al vertonen (aansluitend op ‘je doet het beter dan je denkt’). In deze 
opzet wordt ook getracht gebruik te maken van het mechanisme onder Appreciative Inquiry, 
laten we beginnen met welke succeservaringen er zijn binnen de groep, om fixatie op wat niet 
kan te voorkomen. 
 
Stap 3 
De resultaten van de drietallen worden vastgelegd op een flap-over en in stap 3 gepresenteerd 
aan de groep als geheel. Bespreking van de verbeterpunten/ zorgen worden door de begeleider 
(na overleg met de groep) vastgelegd in een verzamellijst van verbeterpunten. Hierbij wordt 
gewerkt naar een formulering van het verbeterpunt zodat het ook voor de groep beïnvloedbaar 
was. De verzamellijst wordt meegenomen naar stap 5.  
 
Stap 4 
Hierna worden (voor de gehele groep) aan de hand van een aantal videofragmenten de 
begrippen rond HRO geïntroduceerd, waarin ook het ‘lastige’ van HRO wordt benoemd. Dit 
wordt gevolgd door bespreking van de uitkomsten van de vragenlijsten. Hierbij wordt als start de 
uitkomsten op de beknopte vragenlijst gebruikt, door de groep te vragen tevoren een indicatie te 
geven of ze hoger of lager scoorden dan de verpleegkundigen uit het onderzoek van Vogus en 
Sutcliffe. Ook wordt (afhankelijk van de beschikbaarheid) gevraagd naar vergelijking met andere 
groepen uit het onderzoek.  

Daarna worden de uitkomsten uit de uitgebreide actievragenlijst gepresenteerd door per 
HRO principe: 

- sterke punten (stellingen waar hoog op werd gescoord),  
- verbeterpunten (stellingen waar laag op werd gescoord), en  
- discussiepunten (stellingen waar de spreiding hoog was) aan te geven. 

Per kernmerk worden deze uitkomsten kort besproken. Hierbij wordt gevraagd naar de 
herkenbaarheid van de uitkomsten bij de deelnemers en naar voorbeelden om de uitkomsten te 
duiden. De verbeterpunten die voortkomen uit deze bespreking worden opgenomen in de 
verzamellijst verbeterpunten. 
 
Stap 5 
De volgende stap is het indikken van de lijst verbeterpunten. Dit wordt plenair gedaan door de 
deelnemers om de beurt te vragen welk verbeterpunt van de lijst kon worden afgevoerd. In de 
loop van het indikproces wordt toegestaan dat verbeterpunten worden samengevoegd om 
ervoor te zorgen dat de lijst korter werd. Deze stap is zo ingericht om met de deelnemers de 
betekenis van de verbeterpunten te verkennen, zodat een gemeenschappelijk beeld kan 
worden gevormd van wat er onder de verbeterpunten wordt verstaan. Een accent daarbij is dat 
het mogelijk is om het schrappen van een verbeterpunt te blokkeren. In de beginfase wordt 
(vanwege het tijdsbeslag) een veto zonder discussie overgenomen, later wordt verwacht dat 
meerdere deelnemers helder kunnen maken waarom ze het schrappen blokkeren. Daarbij wordt 
dan ook de mogelijkheid onderzocht, verbeterpunten samen te voegen of elkaar te laten 
aanvullen. Ook deze procedure is daarmee gericht op gezamenlijke betekenis en dialoog over 
verschillende manieren waarop naar de werkelijkheid kan worden gekeken. Enerzijds door de 
procedure rond het blokkeren van het verwijderen van een verbeterpunt, voorkomend uit de 
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Uitkomsten van stellingen in de terugkoppelbijeenkomst gebruiken 
Stellingen uit de audits van Weick en Sutcliffe (2011) kunnen direct gebruikt worden in de 
terugkoppelbijeenkomst omdat het bijbehorende gedrag daar wordt vertoond. Een voorbeeld 
hiervan is de stelling “Medewerkers luisteren zorgvuldig, zelden wordt iemands visie als niet 
relevant afgedaan”67. 
Anders gezegd: in de terugkoppelbijeenkomsten kunnen mensen al dan niet opmerkzaam 
gedrag in het hier en nu vertonen. Dit kan conform de uitkomsten van de vragenlijsten zijn, 
maar er ook van afwijken. In de begeleiding van de terugkoppelbijeenkomst is dit een specifiek 
aandachtspunt waarbij het als begeleider benoemen en bekrachtigen van opmerkzaam gedrag 
al een interventie is. Dit is ook passend bij de kleinesuccessenstrategie (5.1.) waarin in kleine 
interventies opportunistische effecten (Weick en Sutcliffe 2011) worden nagestreefd. 
 
Uitkomsten van stellingen gebruiken in de voorbereiding van de terugkoppelbijeenkomst 
Naast het gebruiken van de uitkomsten van de stellingen tijdens de terugkoppelbijeenkomst, 
zijn ze ook gebruikt in de voorbereiding ervan. Zo komt het aandachtspunt van Bennebroek 
Gravenhorst ‘Analyse en oplossingen scheiden’ terug in Weick en Sutcliffe’s stelling “Als er iets 
onverwachts gebeurt, besteden medewerkers meer tijd aan analyseren dan hun mening te 
verkondigen.” (audit 5.4) 
 
Het zwaartepunt van de interventie is de terugkoppelbijeenkomst. Daarom wordt hieronder 
allereerst besproken hoe de terugkoppelbijeenkomsten zijn ingericht. Daarna komt de inbedding 
van de terugkoppelbijeenkomsten aan de orde, voorwaarden en aandachtspunten die de 
context waarbinnen de terugkoppelbijeenkomsten plaatsvinden zo optimaal mogelijk maken.  

6.2.2. Inrichting terugkoppelbijeenkomsten. 
De inrichting van de terugkoppelbijeenkomsten in de meest uitgebreide vorm is hiernaast in 
figuur 6.1 weergegeven. In de 
terugkoppelbijeenkomsten wordt 
steeds gewerkt met minimaal een 
tweetal begeleiders. Hierbij is de 
rolverdeling dat één van beiden de 
inhoud (zoals resultaten enquête 
toelichten, oefening leiden) en de 
ander het proces (wat gebeurt er nu in 
de groep) doet. Op deze manier is het 
mogelijk het patroon ‘er wordt nu slecht 
geluisterd’ dat in het hier en nu van de 
bijeenkomst plaatsvindt te koppelen 
aan de uitkomsten van de vragenlijst; 
de score op de vraag duidt er op dat 
veel respondenten vinden dat er slecht 
naar elkaar geluisterd wordt. Al dan 
niet opmerkzaam gedrag kan daarmee 
bekrachtigd c.q. bevorderd worden. 
 
Stap 1 
Er wordt begonnen met een ronde in de gehele groep waarin de deelnemers zichzelf 
voorstellen en hun verwachtingen aangeven. Deze verwachtingen worden vastgelegd op flap-
over vellen zodat ze gebruikt kunnen worden in de evaluatie. 
 
  

                                                           
67 Deze stelling sluit overigens goed aan bij de aanwijzing “Bevorderen dat in de interactie respectvol wordt 
omgegaan met verschillende perspectieven” die Bennebroek Gravenhorst geeft rond de inrichting van survey-
feedback 

Figuur 6.1 Opzet terugkoppelbijeenkomst 

 

Stap 2 
De vervolgstap is om in subgroepen een inventarisatie te doen naar successen en zorgen rond 
het thema betrouwbaarheid. Aan de subgroepen wordt gevraagd;  
– wat zijn (kleine) successen op het gebied van betrouwbaarheid in jullie groep, 
– wat zijn zorgen/ verbeterpunten.  

De oefening wordt in drietallen uitgevoerd waarbij de deelnemers gevraagd werd elkaar 
individueel te interviewen. Hierbij worden drie rollen onderscheiden; interviewer, geïnterviewde 
en observator. Van de observator wordt verwacht een samenvatting van de resultaten van het 
gesprek te geven en aan te geven wat helpt om elkaar in het interview beter te begrijpen. Deze 
opzet is gekozen om op kleine schaal al de mogelijkheid te oefenen met opmerkzaam gedrag 
(goed doorvragen en luisteren). Tevens levert dit voorbeelden van opmerkzaam gedrag en dat 
medewerkers dit gedrag al vertonen (aansluitend op ‘je doet het beter dan je denkt’). In deze 
opzet wordt ook getracht gebruik te maken van het mechanisme onder Appreciative Inquiry, 
laten we beginnen met welke succeservaringen er zijn binnen de groep, om fixatie op wat niet 
kan te voorkomen. 
 
Stap 3 
De resultaten van de drietallen worden vastgelegd op een flap-over en in stap 3 gepresenteerd 
aan de groep als geheel. Bespreking van de verbeterpunten/ zorgen worden door de begeleider 
(na overleg met de groep) vastgelegd in een verzamellijst van verbeterpunten. Hierbij wordt 
gewerkt naar een formulering van het verbeterpunt zodat het ook voor de groep beïnvloedbaar 
was. De verzamellijst wordt meegenomen naar stap 5.  
 
Stap 4 
Hierna worden (voor de gehele groep) aan de hand van een aantal videofragmenten de 
begrippen rond HRO geïntroduceerd, waarin ook het ‘lastige’ van HRO wordt benoemd. Dit 
wordt gevolgd door bespreking van de uitkomsten van de vragenlijsten. Hierbij wordt als start de 
uitkomsten op de beknopte vragenlijst gebruikt, door de groep te vragen tevoren een indicatie te 
geven of ze hoger of lager scoorden dan de verpleegkundigen uit het onderzoek van Vogus en 
Sutcliffe. Ook wordt (afhankelijk van de beschikbaarheid) gevraagd naar vergelijking met andere 
groepen uit het onderzoek.  

Daarna worden de uitkomsten uit de uitgebreide actievragenlijst gepresenteerd door per 
HRO principe: 

- sterke punten (stellingen waar hoog op werd gescoord),  
- verbeterpunten (stellingen waar laag op werd gescoord), en  
- discussiepunten (stellingen waar de spreiding hoog was) aan te geven. 

Per kernmerk worden deze uitkomsten kort besproken. Hierbij wordt gevraagd naar de 
herkenbaarheid van de uitkomsten bij de deelnemers en naar voorbeelden om de uitkomsten te 
duiden. De verbeterpunten die voortkomen uit deze bespreking worden opgenomen in de 
verzamellijst verbeterpunten. 
 
Stap 5 
De volgende stap is het indikken van de lijst verbeterpunten. Dit wordt plenair gedaan door de 
deelnemers om de beurt te vragen welk verbeterpunt van de lijst kon worden afgevoerd. In de 
loop van het indikproces wordt toegestaan dat verbeterpunten worden samengevoegd om 
ervoor te zorgen dat de lijst korter werd. Deze stap is zo ingericht om met de deelnemers de 
betekenis van de verbeterpunten te verkennen, zodat een gemeenschappelijk beeld kan 
worden gevormd van wat er onder de verbeterpunten wordt verstaan. Een accent daarbij is dat 
het mogelijk is om het schrappen van een verbeterpunt te blokkeren. In de beginfase wordt 
(vanwege het tijdsbeslag) een veto zonder discussie overgenomen, later wordt verwacht dat 
meerdere deelnemers helder kunnen maken waarom ze het schrappen blokkeren. Daarbij wordt 
dan ook de mogelijkheid onderzocht, verbeterpunten samen te voegen of elkaar te laten 
aanvullen. Ook deze procedure is daarmee gericht op gezamenlijke betekenis en dialoog over 
verschillende manieren waarop naar de werkelijkheid kan worden gekeken. Enerzijds door de 
procedure rond het blokkeren van het verwijderen van een verbeterpunt, voorkomend uit de 
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verschillende visies op het belang van verbeterpunten. Anderzijds door de samenvoeging van 
verbeterpunten waarin juist gestreefd wordt naar gemeenschappelijkheid. 
 
Stap 6 
Op het moment dat er nog 7 tot 10 punten overblijven wordt een stemprocedure ingezet. In de 
stemprocedure wordt een ieder gevraagd voor zichzelf drie topprioriteiten op te schrijven, hierbij 
wordt ook gevraagd een rangorde (eerste, tweede en derde prioriteit) aan te geven. Daarna 
wordt iedereen om de beurt gevraagd om zijn of haar prioriteiten aan te geven, de stemmen 
worden direct, voor iedereen zichtbaar, verwerkt in een Excel bestand. Deze stemming levert 
een prioriteiten top drie op (de drie hoogst scorende onderwerpen). Deze drie hoogste scoren 
zijn daarmee de onderwerpen die de groep gaat oppakken.  
 
Stap 7 
Per subgroep wordt aan de slag gegaan om een korte uitwerking te maken, op een zodanige 
schaal dat de groep of een subgroep met dit onderwerp aan de slag zou kunnen gaan. Dit wordt 
gedaan langs drie vragen: “Wat betekent het?”, “Hoe aan te pakken?” en “Wie wil een bijdrage 
leveren?”. De resultaten van de groepen worden aan elkaar gepresenteerd. Als er te weinig tijd 
is voor stap 7 wordt de vraag gesteld “Hoe gaat het nu wel lukken?”.  
 
Stap 8 
Er wordt afgesloten werd met een evaluatie waarin de deelnemers om een rapportcijfer en tops 
(wat ging goed) en tips (wat kon beter) voor de bijeenkomst wordt gevraagd. 
 
Vastlegging resultaten 
Gedurende de bijeenkomst worden de resultaten zichtbaar op flap-overs of direct in de 
powerpoint presentatie verwerkt (en geprojecteerd). Zo wordt de verzamellijst verbeterpunten 
(vastgelegd op flop-over vellen) in een pauze in een Excelfile opgenomen waardoor de 
resultaten van het proces van eliminatie van en de stemming over de verbeterpunten direct te 
zien zijn. Met deze opzet is het mogelijk de groep zijn eigen conclusies te laten trekken en 
eigenaar te laten zijn van de resultaten van de sessie. Tevens heeft dit het voordeel dat er de 
dag na de terugkoppelbijeenkomst al een verslag beschikbaar is voor de deelnemers. 

6.2.3. Toetsing aan aandachtspunten. 
Met deze opzet van de terugkoppelbijeenkomsten worden alle in tabel 6.1. benoemde 
aandachtspunten meegenomen. In onderstaande tabel (6.2) is dit samengevat. 
 
Tabel 6.2.  
Aandachtspunten en hun Verwerking 
Aandachtspunt Verwerkt in stap 
Uitkomsten vragenlijst als vertrekpunt 4 
Herkenbare uitkomsten toegankelijk gepresenteerd 3, 4 zie ook par 6.3 
Groepsindeling en werkvormen gericht op verbetering. 2, 5, 7 
Conclusies trekken en ontwikkelen van oplossingen scheiden. 5, 6 versus 7 
Goede vragen en ondersteunende structuur sturen de bijeenkomsten. 1-7 
De rol van de adviseur is ondersteunend waar nodig. 1-7 
Aandacht voor het vervolg terwijl oplossingen worden gemaakt. 7 
Omgang met ongemak 4 
Uitgangspunt: Je doet het beter dan je denkt 2 
 
Daarnaast is met deze opzet aangesloten op de door Weick en Sutcliffe gehanteerde 
kleinesuccessenstrategie. Er wordt immers gekeken naar voor de groep haalbare 
verbeterinitiatieven, waarbij dit in de begeleiding ook werd benadrukt. Ook wordt in lijn met AI 
gestart met het inventariseren van succeservaringen. 
 

 

De stappen in de terugkoppelbijeenkomst zijn te relateren aan de fasen Freeze, Rebalance en 
Unfreeze, die Weick en Quinn definiëren in verandermanagement conform het model continu 
veranderen. Freeze betreft dan het in kaart brengen van bestaande problemen en oplossingen 
(stap 2-4). Rebalance door aan bestaande problemen en oplossingen betekenis te geven (stap 
5) en te bepalen wat we daarin belangrijk/ (on)wenselijk vinden (stap 6). Tenslotte worden in 
Unfreeze medewerkers geactiveerd er iets aan te gaan doen (stap 7) 

Naast het proces van de terugkoppelsessie is ook de inhoud van de vragenlijst en de 
presentatie van belang, ter afsluting daarom aandacht voor de gebruikte vragenlijsten en de 
presentatievorm.  

6.2.4.  Gebruikte vragenlijsten. 
Als basisvragenlijst tjdens de volgende praktijkonderzoeken (bij de Parketadministratie en de 
Politie respectievelijk hoofdstuk 7 en 8) zijn de stellingen uit audits 5.1 tot 5.8 van Weick en 
Sutcliffe (2011) gebruikt (zie paragraaf 3.3), aangevuld met de extra audit uit de eerste editie 
(zie paragraaf 3.5). Hierbij werden Weick en Sutcliffe (2011 en 2001) volgend twee- of 
driepuntsschalen gebruikt. Deze vragenlijst wordt ook wel aangeduid als de uitgebreide 
actievragenlijst.  

Daarnaast is audit 5.9 van Weick en Sutcliffe (2011), de OOS, gebruikt met een 
zevenpuntschaal omdat Vogus en Sutcliffe (2007a) deze vragenlijst zo voor verpleegkundigen 
gevalideerd hebben. Deze vragenlijst wordt ook wel aangeduid als de beknopte vragenlijst. De 
beknopte vragenlijst werd ook gebruikt om groepen tussen organisaties met elkaar te 
vergelijken. De deelnemers van de onderzoeken kregen per email één vragenlijst 
gepresenteerd waarin beide vragenlijsten waren samengevoegd. 

Binnen de Parketadministratie is uitgegaan van de ingekorte versie van 46 vragen zoals 
ontwikkeld voor de OvJs (zie paragraaf 4.3.5. en bijlage 4.3) waarvan de OOS integraal 
onderdeel is. 

6.2.5. Presentatie van de surveyresultaten. 
Door Bennebroek Gravenhorst wordt het belang van een overzichtelijke presentatie van de 
gegevens als een belangrijk aandachtspunt gezien. Hieronder wordt beschreven hoe de 
resultaten uit de vragenlijsten gevisualiseerd zijn. 
 
Uitgebreide actievragenlijst 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 geldt voor de uitgebreide actievragenlijst dat in Weick en 
Sutcliffe (2001 en 2011) de audits voorzien zijn van aanwijzingen die afhankelijk zijn van de 
scores op de stellingen. Net als in de tweede fase van het onderzoek bij OvJ’s is 
gebruikgemaakt van een kleurcode paars, rood, geel en groen op basis van kwartielen (zie 
hoofdstuk 4.2.4.). In deze onderzoeken werden slechts de zes HRO principes gepresenteerd, 
niet de overige audits.  
 
OOS/ Beknopte vragenlijst 
De OOS of beknopte vragenlijst is, net als in de cases van hoofdstuk 4, gebruikt om er 
vergelijkingen met andere groepen mee te maken. Daartoe werden steeds de resultaten op alle 
negen vragen getoond. Deze werden (in elk geval) vergeleken met de uitkomsten uit Vogus en 
Sutcliffe’s onderzoek onder teams verpleegkundigen (n=1680) in verschillende ziekenhuizen in 
de VS. (Vogus en Sutcliffe 2007a). Per vraag werd aangegeven of het onderzochte team 
significant (zie paragraaf 4.3.2.) afweek van de gemiddelde score van de verpleegkundigen. 
Ook werd vergeleken met andere groepen die de onderzoeker heeft begeleid (en in die fase 
van het onderzoek beschikbaar waren). 

6.3. Inkadering survey-feedback in de organisatie 
Voor de effectiviteit van het onderzoek is het belangrijk te beseffen dat naast de 
terugkoppelbijeenkomst, de interventie op basis van survey-feedback goed ingekaderd is 
binnen de organisatie als geheel. In tabel 6.1. zijn hiervoor een aantal algemene 
aandachtspunten benoemd die effectiviteit van de terugkoppelbijeenkomst beïnvloeden. Ze 



115

6

Ontwikkeling interventieinstrument  

 

verschillende visies op het belang van verbeterpunten. Anderzijds door de samenvoeging van 
verbeterpunten waarin juist gestreefd wordt naar gemeenschappelijkheid. 
 
Stap 6 
Op het moment dat er nog 7 tot 10 punten overblijven wordt een stemprocedure ingezet. In de 
stemprocedure wordt een ieder gevraagd voor zichzelf drie topprioriteiten op te schrijven, hierbij 
wordt ook gevraagd een rangorde (eerste, tweede en derde prioriteit) aan te geven. Daarna 
wordt iedereen om de beurt gevraagd om zijn of haar prioriteiten aan te geven, de stemmen 
worden direct, voor iedereen zichtbaar, verwerkt in een Excel bestand. Deze stemming levert 
een prioriteiten top drie op (de drie hoogst scorende onderwerpen). Deze drie hoogste scoren 
zijn daarmee de onderwerpen die de groep gaat oppakken.  
 
Stap 7 
Per subgroep wordt aan de slag gegaan om een korte uitwerking te maken, op een zodanige 
schaal dat de groep of een subgroep met dit onderwerp aan de slag zou kunnen gaan. Dit wordt 
gedaan langs drie vragen: “Wat betekent het?”, “Hoe aan te pakken?” en “Wie wil een bijdrage 
leveren?”. De resultaten van de groepen worden aan elkaar gepresenteerd. Als er te weinig tijd 
is voor stap 7 wordt de vraag gesteld “Hoe gaat het nu wel lukken?”.  
 
Stap 8 
Er wordt afgesloten werd met een evaluatie waarin de deelnemers om een rapportcijfer en tops 
(wat ging goed) en tips (wat kon beter) voor de bijeenkomst wordt gevraagd. 
 
Vastlegging resultaten 
Gedurende de bijeenkomst worden de resultaten zichtbaar op flap-overs of direct in de 
powerpoint presentatie verwerkt (en geprojecteerd). Zo wordt de verzamellijst verbeterpunten 
(vastgelegd op flop-over vellen) in een pauze in een Excelfile opgenomen waardoor de 
resultaten van het proces van eliminatie van en de stemming over de verbeterpunten direct te 
zien zijn. Met deze opzet is het mogelijk de groep zijn eigen conclusies te laten trekken en 
eigenaar te laten zijn van de resultaten van de sessie. Tevens heeft dit het voordeel dat er de 
dag na de terugkoppelbijeenkomst al een verslag beschikbaar is voor de deelnemers. 

6.2.3. Toetsing aan aandachtspunten. 
Met deze opzet van de terugkoppelbijeenkomsten worden alle in tabel 6.1. benoemde 
aandachtspunten meegenomen. In onderstaande tabel (6.2) is dit samengevat. 
 
Tabel 6.2.  
Aandachtspunten en hun Verwerking 
Aandachtspunt Verwerkt in stap 
Uitkomsten vragenlijst als vertrekpunt 4 
Herkenbare uitkomsten toegankelijk gepresenteerd 3, 4 zie ook par 6.3 
Groepsindeling en werkvormen gericht op verbetering. 2, 5, 7 
Conclusies trekken en ontwikkelen van oplossingen scheiden. 5, 6 versus 7 
Goede vragen en ondersteunende structuur sturen de bijeenkomsten. 1-7 
De rol van de adviseur is ondersteunend waar nodig. 1-7 
Aandacht voor het vervolg terwijl oplossingen worden gemaakt. 7 
Omgang met ongemak 4 
Uitgangspunt: Je doet het beter dan je denkt 2 
 
Daarnaast is met deze opzet aangesloten op de door Weick en Sutcliffe gehanteerde 
kleinesuccessenstrategie. Er wordt immers gekeken naar voor de groep haalbare 
verbeterinitiatieven, waarbij dit in de begeleiding ook werd benadrukt. Ook wordt in lijn met AI 
gestart met het inventariseren van succeservaringen. 
 

 

De stappen in de terugkoppelbijeenkomst zijn te relateren aan de fasen Freeze, Rebalance en 
Unfreeze, die Weick en Quinn definiëren in verandermanagement conform het model continu 
veranderen. Freeze betreft dan het in kaart brengen van bestaande problemen en oplossingen 
(stap 2-4). Rebalance door aan bestaande problemen en oplossingen betekenis te geven (stap 
5) en te bepalen wat we daarin belangrijk/ (on)wenselijk vinden (stap 6). Tenslotte worden in 
Unfreeze medewerkers geactiveerd er iets aan te gaan doen (stap 7) 

Naast het proces van de terugkoppelsessie is ook de inhoud van de vragenlijst en de 
presentatie van belang, ter afsluting daarom aandacht voor de gebruikte vragenlijsten en de 
presentatievorm.  

6.2.4.  Gebruikte vragenlijsten. 
Als basisvragenlijst tjdens de volgende praktijkonderzoeken (bij de Parketadministratie en de 
Politie respectievelijk hoofdstuk 7 en 8) zijn de stellingen uit audits 5.1 tot 5.8 van Weick en 
Sutcliffe (2011) gebruikt (zie paragraaf 3.3), aangevuld met de extra audit uit de eerste editie 
(zie paragraaf 3.5). Hierbij werden Weick en Sutcliffe (2011 en 2001) volgend twee- of 
driepuntsschalen gebruikt. Deze vragenlijst wordt ook wel aangeduid als de uitgebreide 
actievragenlijst.  

Daarnaast is audit 5.9 van Weick en Sutcliffe (2011), de OOS, gebruikt met een 
zevenpuntschaal omdat Vogus en Sutcliffe (2007a) deze vragenlijst zo voor verpleegkundigen 
gevalideerd hebben. Deze vragenlijst wordt ook wel aangeduid als de beknopte vragenlijst. De 
beknopte vragenlijst werd ook gebruikt om groepen tussen organisaties met elkaar te 
vergelijken. De deelnemers van de onderzoeken kregen per email één vragenlijst 
gepresenteerd waarin beide vragenlijsten waren samengevoegd. 

Binnen de Parketadministratie is uitgegaan van de ingekorte versie van 46 vragen zoals 
ontwikkeld voor de OvJs (zie paragraaf 4.3.5. en bijlage 4.3) waarvan de OOS integraal 
onderdeel is. 

6.2.5. Presentatie van de surveyresultaten. 
Door Bennebroek Gravenhorst wordt het belang van een overzichtelijke presentatie van de 
gegevens als een belangrijk aandachtspunt gezien. Hieronder wordt beschreven hoe de 
resultaten uit de vragenlijsten gevisualiseerd zijn. 
 
Uitgebreide actievragenlijst 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 geldt voor de uitgebreide actievragenlijst dat in Weick en 
Sutcliffe (2001 en 2011) de audits voorzien zijn van aanwijzingen die afhankelijk zijn van de 
scores op de stellingen. Net als in de tweede fase van het onderzoek bij OvJ’s is 
gebruikgemaakt van een kleurcode paars, rood, geel en groen op basis van kwartielen (zie 
hoofdstuk 4.2.4.). In deze onderzoeken werden slechts de zes HRO principes gepresenteerd, 
niet de overige audits.  
 
OOS/ Beknopte vragenlijst 
De OOS of beknopte vragenlijst is, net als in de cases van hoofdstuk 4, gebruikt om er 
vergelijkingen met andere groepen mee te maken. Daartoe werden steeds de resultaten op alle 
negen vragen getoond. Deze werden (in elk geval) vergeleken met de uitkomsten uit Vogus en 
Sutcliffe’s onderzoek onder teams verpleegkundigen (n=1680) in verschillende ziekenhuizen in 
de VS. (Vogus en Sutcliffe 2007a). Per vraag werd aangegeven of het onderzochte team 
significant (zie paragraaf 4.3.2.) afweek van de gemiddelde score van de verpleegkundigen. 
Ook werd vergeleken met andere groepen die de onderzoeker heeft begeleid (en in die fase 
van het onderzoek beschikbaar waren). 

6.3. Inkadering survey-feedback in de organisatie 
Voor de effectiviteit van het onderzoek is het belangrijk te beseffen dat naast de 
terugkoppelbijeenkomst, de interventie op basis van survey-feedback goed ingekaderd is 
binnen de organisatie als geheel. In tabel 6.1. zijn hiervoor een aantal algemene 
aandachtspunten benoemd die effectiviteit van de terugkoppelbijeenkomst beïnvloeden. Ze 
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worden hieronder behandeld in samenhang met inkadering binnen de organisatie als geheel. 
Ze zijn geordend in drie onderwerpen: omgang met de directe leidinggevende van het team dat 
deelnam aan de terugkoppelbijeenkomst, de organisatie van de terugkoppelbijeenkomst en 
tenslotte inkadering van het onderzoek en aansluiting bij lopende ontwikkelingen binnen de 
organisatie. 
 
Omgang met de directe leidinggevende  
Een belangrijk aandachtspunt voor de survey-feedback is de opstelling/ het gedrag van de 
leidinggevende. Bij de voorbereiding van de terugkoppelbijeenkomst werd het programma en 
het doel van de bijeenkomst doorgesproken: bevorderen van collectieve opmerkzaamheid. 
Daarbij werd ook met de leidinggevende afgesproken dat deze een bescheiden rol zou spelen 
gedurende de bijeenkomst. De opzet was dat er ruimte moest worden gecreëerd voor de 
verschillende visies van de medewerkers. Voor de leidinggevende betekende dit veel luisteren 
en in een aantal sessies is zelfs afgesproken dat de leidinggevende slechts op vier momenten 
in het programma het woord zou voeren: bij de opening, een reflectie op de verzamellijst met 
verbeterpunten (zodat er nog andere punten zouden kunnen worden toegevoegd), een reactie 
op de top 3 van de medewerkers en een reactie op de presentatie van de verbeteracties van de 
medewerkers. Om het luisteren en niet reageren voor de leidinggevende ‘eenvoudiger’ te 
maken werd ook afgesproken dat de leidinggevende in de zaal diagonaal tegenover de 
onderzoeker zou gaan zitten. Een ander belangrijk aspect was dat de uitkomsten van het team 
tevoren met de leidinggevende werd doorgesproken, zodat deze niet verrast werd tijdens de 
sessie. 
 
Inkadering van het gehele onderzoek 
Rond de terugkoppelbijeenkomsten is in elke 
organisatie de gelegenheid gegeven de uitgebreide 
vragenlijst aan te passen aan de specifieke 
organisatie68. Dit werd ook gezien als een mooie 
gelegenheid om met gemotiveerde medewerkers of 
leidinggevenden te spreken over wat er precies 
bedoeld werd met de vragen, zodat er al geoefend kon 
worden met de HRO begrippen. Daarnaast is bewaakt 
dat er niet veel tijd zat tussen het uitzetten van de 
enquête en de bespreking ervan. Vertrouwelijkheid is 
bevorderd door de vragenlijst via de email uit te zetten 
met als retouradres het e-mailadres van de 
onderzoeker, dit maakte het voor medewerkers ook 
mogelijk te kiezen om wel of niet deel te nemen aan de 
enquête. Bij de parketadministratie vonden een aantal 
medewerkers de email geen voldoende garantie voor 
vertrouwelijkheid en zijn ingevulde vragenlijsten fysiek 
naar de onderzoeker toegestuurd.  

De introductie van het onderzoek was per 
organisatie verschillend, in het meest uitgebreide geval is gewerkt met een aparte 
introductiebijeenkomst voor de medewerkers met de onderzoeker, voorafgaande aan het 
uitzetten van de enquête.  

Punt van zorg rond de onderzoeken was de hoeveelheid tijd beschikbaar voor de 
terugkoppelbijeenkomst. In de meest uitgebreide vorm (zoals in de vorige paragraaf 
beschreven) waren twee dagdelen (= één dag) noodzakelijk. Als deze tijd niet beschikbaar was, 
dan werd het programma beperkt tot één dagdeel.  
 
  
                                                           
68 De formulering van de stelling op de beknopte vragenlijst is gedurende het onderzoek juist niet aangepast om 
zoveel mogelijk vergelijkbaarheid te behouden. 
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Aansluiting bij lopende ontwikkelingen 
Bij de contacten met de organisatie werd getracht aansluiting te zoeken met de top van 
organisatie. De mate waarin dit haalbaar was, was in grote mate afhankelijk van het initiële 
contact met de organisatie c.q. de contactpersoon. Het eenvoudigst was het bij een organisatie 
met een formeel beleid rond onderzoeken (de Politie) waar automatisch een 
begeleidingsstructuur werd opgezet. Als de contactpersoon zelf eindverantwoordelijk was voor 
zijn organisatie of zelf de middelen had om terugkoppelbijeenkomsten te realiseren was er een 
intakeprocedure waarin gesproken werd over het onderzoek en lopende ontwikkelingen binnen 
de organisatie en hoe het onderzoek hier een bijdrage aan kon leveren. Dit sluit ook aan bij de 
visie op continue verandering waarbij getracht wordt zowel lopende ontwikkelingen bottom-up 
als top-down mee te nemen. In onderstaande tabel is dit samengevat. 
 
Tabel 6.3  
Algemene Aandachtspunten en hun Verwerking 
Aandachtspunt meegenomen in 
Top stelt middelen beschikbaar en garandeert 
zichtbaarheid resultaten 

Organisatie terugkoppelbijeenkomsten en 
Aansluiting bij lopende ontwikkelingen 

Begeleiding gericht op het leerproces van de 
organisatie 

Aansluiting bij lopende ontwikkelingen 

Kwaliteit introductie onderzoek Inkadering van het gehele onderzoek 
Garanties anonimiteit Inkadering van het gehele onderzoek 
Korte tijd tussen invullen en bespreken Inkadering van het gehele onderzoek 
‘Bescherming’ positie middenkader Omgang met direct leidinggevende  
 

6.4. Samenvatting 
In dit hoofdstuk is geschetst hoe de audits en de aandachtspunten rond survey-feedback en 
Sutcliffe (2011) vertaald zijn naar een opzet voor terugkoppelbijeenkomsten, naar aanleiding 
van bij de deelnemers uitgezette vragenlijsten. Bij opzet van de terugkoppelbijeenkomsten is 
rekening gehouden met kleinesuccessenstrategie van Weick en Sutcliffe en hun in Weick en 
Quinn’s geëxpliciteerde visie van continu veranderen, en de activerende insteek van survey-
feedback.  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vijfde deelvraag “Hoe kan de door Weick 
en Sutcliffe geindiceeerde survey feedback methode zo worden vormgegeven, dat deze HRO 
bevordert?”. Dit antwoord bestaat uit twee delen: een sjabloon voor de 
terugkoppelbijeenkomsten en de condities om de survey-feedback heen. 

In het sjabloon voor terugkoppelbijeenkomsten wordt gestart met een verkenning gericht 
“op het boven water krijgen” van (on)opmerkzaam gedrag, om dit daarna in te kaderen via een 
introductie op het onderwerp collectieve opmerkzaamheid. De formele survey-feedback (het 
presenteren van de resultaten van de enquêtes) wordt daarna gekoppeld aan deze verkenning. 
Hierna komt de nadruk te liggen op het proces van betekenisgeven aan de uitkomsten van deze 
verkenning en de enquête. Afgesloten wordt met het gezamenlijk komen tot actieplannen.  
Inhoudelijk ligt de nadruk op het komen tot gezamenlijke betekenisgeving (wat betekenen de 
uitkomsten, welke prioriteiten stellen we), en daaruit volgende concreet haalbare actieplannen, 
gericht op kleine successen.  

Procesmatig wordt, door de inzet van een tweede begeleider gericht op het proces, 
gestreefd om deelnemers de mogelijkheid te geven opmerkzaam gedrag te oefenen tijdens de 
terugkoppelbijeenkomst. De formele survey feedback wordt daarna gekoppeld aan deze 
verkenning. Hierna kwam de nadruk te liggen op het proces van betekenisgeven aan de 
uitkomsten van deze verkenning en de enquête. Afgesloten wordt met het gezamenlijk komen 
tot actieplannen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het komen tot gezamenlijke betekenisgeving en 
daaruit volgende concreet haalbare actieplannen, gericht op kleine successen. Procesmatig 
wordt, door de inzet van een tweede begeleider gericht op het proces, er naar gestreefd om 
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en in een aantal sessies is zelfs afgesproken dat de leidinggevende slechts op vier momenten 
in het programma het woord zou voeren: bij de opening, een reflectie op de verzamellijst met 
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tevoren met de leidinggevende werd doorgesproken, zodat deze niet verrast werd tijdens de 
sessie. 
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Rond de terugkoppelbijeenkomsten is in elke 
organisatie de gelegenheid gegeven de uitgebreide 
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organisatie68. Dit werd ook gezien als een mooie 
gelegenheid om met gemotiveerde medewerkers of 
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bedoeld werd met de vragen, zodat er al geoefend kon 
worden met de HRO begrippen. Daarnaast is bewaakt 
dat er niet veel tijd zat tussen het uitzetten van de 
enquête en de bespreking ervan. Vertrouwelijkheid is 
bevorderd door de vragenlijst via de email uit te zetten 
met als retouradres het e-mailadres van de 
onderzoeker, dit maakte het voor medewerkers ook 
mogelijk te kiezen om wel of niet deel te nemen aan de 
enquête. Bij de parketadministratie vonden een aantal 
medewerkers de email geen voldoende garantie voor 
vertrouwelijkheid en zijn ingevulde vragenlijsten fysiek 
naar de onderzoeker toegestuurd.  

De introductie van het onderzoek was per 
organisatie verschillend, in het meest uitgebreide geval is gewerkt met een aparte 
introductiebijeenkomst voor de medewerkers met de onderzoeker, voorafgaande aan het 
uitzetten van de enquête.  

Punt van zorg rond de onderzoeken was de hoeveelheid tijd beschikbaar voor de 
terugkoppelbijeenkomst. In de meest uitgebreide vorm (zoals in de vorige paragraaf 
beschreven) waren twee dagdelen (= één dag) noodzakelijk. Als deze tijd niet beschikbaar was, 
dan werd het programma beperkt tot één dagdeel.  
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Sutcliffe (2011) vertaald zijn naar een opzet voor terugkoppelbijeenkomsten, naar aanleiding 
van bij de deelnemers uitgezette vragenlijsten. Bij opzet van de terugkoppelbijeenkomsten is 
rekening gehouden met kleinesuccessenstrategie van Weick en Sutcliffe en hun in Weick en 
Quinn’s geëxpliciteerde visie van continu veranderen, en de activerende insteek van survey-
feedback.  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vijfde deelvraag “Hoe kan de door Weick 
en Sutcliffe geindiceeerde survey feedback methode zo worden vormgegeven, dat deze HRO 
bevordert?”. Dit antwoord bestaat uit twee delen: een sjabloon voor de 
terugkoppelbijeenkomsten en de condities om de survey-feedback heen. 

In het sjabloon voor terugkoppelbijeenkomsten wordt gestart met een verkenning gericht 
“op het boven water krijgen” van (on)opmerkzaam gedrag, om dit daarna in te kaderen via een 
introductie op het onderwerp collectieve opmerkzaamheid. De formele survey-feedback (het 
presenteren van de resultaten van de enquêtes) wordt daarna gekoppeld aan deze verkenning. 
Hierna komt de nadruk te liggen op het proces van betekenisgeven aan de uitkomsten van deze 
verkenning en de enquête. Afgesloten wordt met het gezamenlijk komen tot actieplannen.  
Inhoudelijk ligt de nadruk op het komen tot gezamenlijke betekenisgeving (wat betekenen de 
uitkomsten, welke prioriteiten stellen we), en daaruit volgende concreet haalbare actieplannen, 
gericht op kleine successen.  

Procesmatig wordt, door de inzet van een tweede begeleider gericht op het proces, 
gestreefd om deelnemers de mogelijkheid te geven opmerkzaam gedrag te oefenen tijdens de 
terugkoppelbijeenkomst. De formele survey feedback wordt daarna gekoppeld aan deze 
verkenning. Hierna kwam de nadruk te liggen op het proces van betekenisgeven aan de 
uitkomsten van deze verkenning en de enquête. Afgesloten wordt met het gezamenlijk komen 
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wordt, door de inzet van een tweede begeleider gericht op het proces, er naar gestreefd om 
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deelnemers de mogelijkheid te geven opmerkzaam gedrag te oefenen tijdens de 
terugkoppelbijeenkomst. 

Om de effectiviteit van de terugkoppelbijeenkomsten zo groot mogelijk te maken worden 
daarnaast activiteiten uitgevoerd, gericht op het creëren van zo gunstig mogelijke condities rond 
de terugkoppelbijeenkomsten. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan: 

- de positie van de direct leidinggevende, door deze te voren te briefen over de 
uitkomsten en zijn/ haar rol tijdens de bijeenkomst, 

- de organisatie van de terugkoppelbijeenkomst, waaronder garanties voor de anonimiteit 
van de respondenten en beperking van de tijd tussen het uitzetten van de vragenlijst en 
de terugkoppelbijeenkomst, 

- de inkadering van de bijeenkomsten, zodat de mogelijkheid dat de uitkomsten van de 
terugkoppelbijeenkomsten tot actie leiden zo groot mogelijk worden, 

- visualisatie van de uitkomsten uit de vragenlijst zodat deze zo toegankelijk mogelijk 
gepresenteerd worden. 
Het sjabloon en de aandachtspunten zijn de basis waarop de in volgende hoofdstukken 

beschreven onderzoeken, bij respectievelijk een Parketadministratie en een team van de Politie 
zijn uitgevoerd.  
  

 

Hoofdstuk 7 Toepassing interventieinstrument: Parketadministratie  

7.1. Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk stond de ontwikkeling van het interventieinstrument centraal. In dit 
hoofdstuk staat het gebruik ervan in een parketadministratie centraal. De functie van de 
parketadministratie is het verzorgen van de administratieve ondersteuning van de OvJ’s (zie 
hoofdstuk 4.3.). Binnen de onderzochte parketadministratie zijn bij drie van de vier afdelingen 
de vragenlijsten uitgezet en is in elke afdeling een terugkoppelingsbijeenkomst van een dagdeel 
uitgevoerd.  
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op deze terugkoppelbijeenkomsten, hoe ze zijn uitgevoerd en wat 
ze hebben opgeleverd. Daarnaast komen factoren aan de orde, die al dan niet, collectieve 
opmerkzaamheid bevorderen. Aan het einde van het hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van 
de resultaten van de terugkoppelbijeenkomsten en hoe deze te plaatsen zijn in het 
analyseschema rond het reduceren van dubbelzinnigheid en het bevorderen collectieve 
opmerkzaamheid. 

De context waarin dit onderzoek plaatsvindt betreft een organisatie met afdelingen 
waarvan de leden behalve met hun kamer- c.q. clustergenoten (clusters zijn een soort 
subafdelingen), weinig met elkaar van doen blijken te hebben. In het eerste team is de 
terugkoppelsessie een reden om met elkaar te kijken wat men voor elkaar kan betekenen. Bij 
de andere teams blijft het bij de constatering dat men beter met elkaar zou moeten 
communiceren c.q. dat bekendheid met afhankelijkheden/ samenhang van het werk bij externe 
partijen en de eigen afdeling aan de orde gesteld moet worden. Het begrip collectieve 
opmerkzaamheid blijkt niet aan te slaan. Zo wordt na de laatst uitgevoerde terugkoppelsessie 
door de betreffende leidinggevende aangegeven dat deze een verhoging van de individuele 
opmerkzaamheid met de terugkoppelbijeenkomst beoogde.  
 
Aanleiding en opzet 
Het onderzoek bij een parketadministratie vindt plaats nadat de rapportage over OvJ’s aan het 
college van PG’s is opgesteld (zie 4.3.5.). Dit rapport is ook verspreid onder de parketten die 
meegewerkt hebben. Dit blijkt bij één parket tot een vervolgvraag te leiden. De hoofd OvJ vraagt 
of HRO kan worden toegepast binnen de parketadministratie, waar net een incident heeft 
plaatsgevonden.  
 
Bij een bekende Nederlander (BN’er) is door een onvolkomenheid in de administratieve 
afhandeling een zaak geseponeerd, zonder dat dit de bedoeling was. Op het formulier waarin 
een besluit tot seponeren werd genomen waren kruisjes gezet in zowel wel als niet seponeren, 
de administratie had daarop geen contact gezocht met de betreffende officier maar gedaan wat 
ze dacht dat goed was (namelijk seponeren). Vervolgens meldde de BN-er dit zelf op de 
voorpagina van de Telegraaf! 
 
Het begeleidingsaanbod aan de organisatie zal 
worden uitgevoerd door de plaatsvervangend 
directeur van Prisma (zie hoofdstuk 4.2.1.) en de 
onderzoeker (verder de begeleiders). Via de 
directeur ondersteuning worden de begeleiders 
verwezen naar het hoofd administratie en diens 
managementteam. Met het hoofd administratie 
worden afspraken gemaakt om een traject te 
starten. De werkzaamheden van de administratie 
betreffen in het algemeen het ondersteunen van de 
werkzaamheden van OvJ’s. Drie afdelingen zijn 
begeleid: Slachtofferzorg (SZ), Zittingsvoorbereiding (ZV) en Maatwerk Bijzonder (MB). Deze 
afdelingen houden zich kort omschreven bezig met: 
- ondersteuning van het slachtoffer tijdens de rechtsgang (ZV),  

Figuur 7.1. Beknopt organisatieschema 
parketorganisatie 



119

7

Toepassing interventieinstrument: Parketadministratie

 

deelnemers de mogelijkheid te geven opmerkzaam gedrag te oefenen tijdens de 
terugkoppelbijeenkomst. 

Om de effectiviteit van de terugkoppelbijeenkomsten zo groot mogelijk te maken worden 
daarnaast activiteiten uitgevoerd, gericht op het creëren van zo gunstig mogelijke condities rond 
de terugkoppelbijeenkomsten. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan: 

- de positie van de direct leidinggevende, door deze te voren te briefen over de 
uitkomsten en zijn/ haar rol tijdens de bijeenkomst, 

- de organisatie van de terugkoppelbijeenkomst, waaronder garanties voor de anonimiteit 
van de respondenten en beperking van de tijd tussen het uitzetten van de vragenlijst en 
de terugkoppelbijeenkomst, 

- de inkadering van de bijeenkomsten, zodat de mogelijkheid dat de uitkomsten van de 
terugkoppelbijeenkomsten tot actie leiden zo groot mogelijk worden, 

- visualisatie van de uitkomsten uit de vragenlijst zodat deze zo toegankelijk mogelijk 
gepresenteerd worden. 
Het sjabloon en de aandachtspunten zijn de basis waarop de in volgende hoofdstukken 

beschreven onderzoeken, bij respectievelijk een Parketadministratie en een team van de Politie 
zijn uitgevoerd.  
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meegewerkt hebben. Dit blijkt bij één parket tot een vervolgvraag te leiden. De hoofd OvJ vraagt 
of HRO kan worden toegepast binnen de parketadministratie, waar net een incident heeft 
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Bij een bekende Nederlander (BN’er) is door een onvolkomenheid in de administratieve 
afhandeling een zaak geseponeerd, zonder dat dit de bedoeling was. Op het formulier waarin 
een besluit tot seponeren werd genomen waren kruisjes gezet in zowel wel als niet seponeren, 
de administratie had daarop geen contact gezocht met de betreffende officier maar gedaan wat 
ze dacht dat goed was (namelijk seponeren). Vervolgens meldde de BN-er dit zelf op de 
voorpagina van de Telegraaf! 
 
Het begeleidingsaanbod aan de organisatie zal 
worden uitgevoerd door de plaatsvervangend 
directeur van Prisma (zie hoofdstuk 4.2.1.) en de 
onderzoeker (verder de begeleiders). Via de 
directeur ondersteuning worden de begeleiders 
verwezen naar het hoofd administratie en diens 
managementteam. Met het hoofd administratie 
worden afspraken gemaakt om een traject te 
starten. De werkzaamheden van de administratie 
betreffen in het algemeen het ondersteunen van de 
werkzaamheden van OvJ’s. Drie afdelingen zijn 
begeleid: Slachtofferzorg (SZ), Zittingsvoorbereiding (ZV) en Maatwerk Bijzonder (MB). Deze 
afdelingen houden zich kort omschreven bezig met: 
- ondersteuning van het slachtoffer tijdens de rechtsgang (ZV),  

Figuur 7.1. Beknopt organisatieschema 
parketorganisatie 
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- voorbereidingen van reguliere zittingen (ZV) en 
- ondersteunen van de OvJ’s in specifieke (maatwerk) zaken (MB). 

7.2. Introductie bij het MT 
Er wordt een start gemaakt met het traject door allereerst met de leiding (het MT) van de 
parketadministratie om aan tafel te gaan. Doelstelling van het eerste gesprek van de 
begeleiders is om de leiding te introduceren in HRO. Als middel wordt hiertoe de beperkte 
versie van de vragenlijst verspreid onder de MT leden (ook gebruikt in het onderzoek naar het 
functioneren van de OvJ’s). Daarmee kunnen ze zich een beeld vormen van wat HRO betekent. 
Alle MT leden retourneren de vragenlijsten en er vindt een bespreking plaats. Het tevoren 
opgestelde programma bestaat uit een introductie van de vijf HRO gebieden van Weick en 
Sutcliffe en een toelichting op de actievragenlijst en de OOS. Als extra zijn de uitkomsten van 
de vragenlijsten geanonimiseerd meegenomen. Na de introductie van HRO worden op verzoek 
van de MT leden (tegen de bedoeling van de onderzoeker69) de resultaten uit de vragenlijsten 
kritisch besproken. Het lastige van de bespreking is dat respondent f, gezien de uitkomsten het 
meest kritisch over het functioneren van het MT, niet aanwezig is. De scores als gemiddelde 
zien (zie tabel 7.1) dat er aandachtspunten zijn (score tussen 50 en 69%). Er zijn echter 
duidelijke verschillen te zien in de scores op de verschillende schalen. De score op de beknopte 
vragenlijst (7 punt schaal) variërend van 2.3, 3.1, 3.6, 4.3, 4.7, 4.7 en 5,970 is wat dat betreft ook 
tekenend. 
 
Tabel 7.1.  
Gerapporteerde Uitkomsten van het MT71 (a-g respondenten, gem = gemiddelde van het MT) 

 
Er ontstaat een ongemakkelijke sfeer in het gesprek en het lijkt alsof het project zal worden 
'afgeblazen'. Uiteindelijk wordt besloten toch door te gaan, maar nog eens kritisch te kijken naar 
de formulering van de vragen van de vragenlijst. Hiervoor bieden zich tijdens vergadering twee 
MT leden aan om met de begeleiders mee te denken72 in het herformuleren van de stellingen 
van de vragenlijst. Er wordt een vergadering belegd waarin zeer constructief met de begeleiders 
wordt meegedacht en de verwoording van de stellingen toegankelijker wordt gemaakt. 
Daarnaast blijkt het een goede gelegenheid om de twee MT leden verder te introduceren in 
welk gedrag de vragenlijst bedoeld is om te activeren bij de invullers van de vragenlijst. Ook MT 
lid g levert een schriftelijke bijdrage waarin suggesties worden gedaan ter verhoging van de 
begrijpelijkheid van de vragenlijst. Op basis van deze ervaringen wordt besloten van start te 
gaan met sessies voor de verschillende afdelingen van de administratie.  
 
Reflectie 
Er is een veelbelovende start: de waarnemend hOvJ komt met een gerichte vraag; “is HRO ook 
in te zetten binnen de administratie?”. Hierop wordt ‘snel’ een begeleidingsaanbod 
geformuleerd. Ook de directeur Ondersteuning vindt het wel een interessant idee. Het hoofd 
Administratie gaat er in mee, maar het eerste contact met zijn MT is een valse start. Een valse 
start omdat de discussie in het MT, waarin de percepties hoe er wordt samengewerkt zo 
                                                           
69 Door de ervaringen met eerdere teugkoppelsessies m.n. bij de ovJ’s was het idee eerst praten over het werk en 
sterke en zwakke punten rond betrouwbaarheid en daarna pas de diepte in met de HRO principes. 
70 Het gemiddelde van de verpleegkundigen uit het onderzoek van Vogus en Sutcliffe 2007a is overigens 5,1 
71 Er wordt gebruik gemaakt van de standaard kleurencode voor het terugmelden van de resultaten: een score van 
lager dan 25% geeft de kleur paars, tussen 25 en 50% rood, tussen 50 en 75% geel en boven 75% groen.  
72 In retrospect blijken dit MT leden b en c te zijn. 

 

verschillend zijn (van zeer positief, tot zeer negatief), ‘plompverloren’ aan de hand van de 
‘abstracte’ HRO principes wordt gevoerd. Daarmee ontstaat een situatie die lijkt op het 
managementteam binnen een Hogeschool (zie paragraaf 4.5.). Er zijn onderhuidse spanningen 
waardoor het voor de begeleiders moeilijk is om de condities zo in te richten, dat een ‘veilig’ 
gesprek mogelijk is. De aandacht gaat in het gesprek naar de formulering van de vragen, die 
inderdaad ruimte laten voor meerdere interpretaties en wellicht niet geheel toepasbaar zijn op 
de specifieke situatie van het team. Dit blijkt in dit geval ook de ‘uitweg’ (aanpassen van de 
formuleringen van de vragen) die er tevens toe bijdraagt dat, door over de vragen te 
discussiëren, meer inzicht ontstaat over de betekenis in de praktijk van de in HRO gebruikte 
begrippen. 

7.3. Opzet van de sessies 
Tevoren hebben de medewerkers (afdelingen hebben een omvang van tussen de 25 en 30 
medewerkers), twee weken voor de sessie, via de email de vragenlijst ontvangen en hun 
ingevulde vragenlijst verstuurd naar de onderzoeker. Respons en aanwezigheid staan in tabel 
7.2. 
 
Tabel 7.2. 
Respons en aanwezigheid bij workshops 
Afdeling Omvang Respondenten Deelnemers workshop 
Slachtofferzorg 25 19 76% 14 56% 
Zittingsvoorbereiding 30 26 87% 23 77% 
Maatwerk Bijzonder 25 21 84% 11 44% 
 
Voor de sessies wordt gebruik gemaakt van het workshop format waarin eerst een inhoudelijk 
gesprek over het werk wordt gestart. Daarna komen de resultaten van de vragenlijst aan de 
orde. Met de leidinggevende wordt een dag of twee dagen voor de sessie een voorgesprek 
gehouden om de uitkomsten van de vragenlijsten te bespreken.  

Gezien de beperkte tijd die beschikbaar is, en om het primaire proces zo min mogelijk te 
vertragen, is gekozen voor een sessie van 9:00 tot 13:00 uur in plaats van een hele dag. Dit 
betekent dat de opzet zoals geschetst in 6.1.2. is ingedikt en dat m.n. de actieplanning globaler 
is dan bedoeld in het interventieinstrument. 

Er is in de drie sessies gewerkt met de volgende vaste agenda: 
1. Introductie onderwerp 
2. Ronde in subgroepen: wat doen we goed, wat kan beter om betrouwbaar(der) te werken 

(in drietallen) 
3. Plenaire rapportage en discussie 
4. Bespreking uitkomsten vragenlijst 
5. Wat gaan we aanpakken? 
6. Hoe gaat het nu wel lukken? 
7. Afsluiting 

 
In de introductie wordt HRO denken langs de volgende uitgangspunten uiteengezet: 

 structuur waaronder (informatie)systemen, is voor organisaties een noodzakelijke maar 
onvoldoende voorwaarde voor effectiviteit 

 mensen en hun interacties zijn de belangrijkste factor voor effectiviteit omdat het zo 
mogelijk is, zaken aan te passen aan onvoorziene situaties 

 als iedereen zich altijd letterlijk aan de regels houdt, dan lopen zaken in organisaties niet 
zoals we graag willen, denk maar aan stiptheidsacties. 

Om de zes principes van HRO denken te illustreren worden videofragmenten van een 
vliegdekschip getoond.  

De ronde in subgroepen is (conform de opzet in 6.1.2.) een oefening in drietallen met als 
structuur: 
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- voorbereidingen van reguliere zittingen (ZV) en 
- ondersteunen van de OvJ’s in specifieke (maatwerk) zaken (MB). 

7.2. Introductie bij het MT 
Er wordt een start gemaakt met het traject door allereerst met de leiding (het MT) van de 
parketadministratie om aan tafel te gaan. Doelstelling van het eerste gesprek van de 
begeleiders is om de leiding te introduceren in HRO. Als middel wordt hiertoe de beperkte 
versie van de vragenlijst verspreid onder de MT leden (ook gebruikt in het onderzoek naar het 
functioneren van de OvJ’s). Daarmee kunnen ze zich een beeld vormen van wat HRO betekent. 
Alle MT leden retourneren de vragenlijsten en er vindt een bespreking plaats. Het tevoren 
opgestelde programma bestaat uit een introductie van de vijf HRO gebieden van Weick en 
Sutcliffe en een toelichting op de actievragenlijst en de OOS. Als extra zijn de uitkomsten van 
de vragenlijsten geanonimiseerd meegenomen. Na de introductie van HRO worden op verzoek 
van de MT leden (tegen de bedoeling van de onderzoeker69) de resultaten uit de vragenlijsten 
kritisch besproken. Het lastige van de bespreking is dat respondent f, gezien de uitkomsten het 
meest kritisch over het functioneren van het MT, niet aanwezig is. De scores als gemiddelde 
zien (zie tabel 7.1) dat er aandachtspunten zijn (score tussen 50 en 69%). Er zijn echter 
duidelijke verschillen te zien in de scores op de verschillende schalen. De score op de beknopte 
vragenlijst (7 punt schaal) variërend van 2.3, 3.1, 3.6, 4.3, 4.7, 4.7 en 5,970 is wat dat betreft ook 
tekenend. 
 
Tabel 7.1.  
Gerapporteerde Uitkomsten van het MT71 (a-g respondenten, gem = gemiddelde van het MT) 

 
Er ontstaat een ongemakkelijke sfeer in het gesprek en het lijkt alsof het project zal worden 
'afgeblazen'. Uiteindelijk wordt besloten toch door te gaan, maar nog eens kritisch te kijken naar 
de formulering van de vragen van de vragenlijst. Hiervoor bieden zich tijdens vergadering twee 
MT leden aan om met de begeleiders mee te denken72 in het herformuleren van de stellingen 
van de vragenlijst. Er wordt een vergadering belegd waarin zeer constructief met de begeleiders 
wordt meegedacht en de verwoording van de stellingen toegankelijker wordt gemaakt. 
Daarnaast blijkt het een goede gelegenheid om de twee MT leden verder te introduceren in 
welk gedrag de vragenlijst bedoeld is om te activeren bij de invullers van de vragenlijst. Ook MT 
lid g levert een schriftelijke bijdrage waarin suggesties worden gedaan ter verhoging van de 
begrijpelijkheid van de vragenlijst. Op basis van deze ervaringen wordt besloten van start te 
gaan met sessies voor de verschillende afdelingen van de administratie.  
 
Reflectie 
Er is een veelbelovende start: de waarnemend hOvJ komt met een gerichte vraag; “is HRO ook 
in te zetten binnen de administratie?”. Hierop wordt ‘snel’ een begeleidingsaanbod 
geformuleerd. Ook de directeur Ondersteuning vindt het wel een interessant idee. Het hoofd 
Administratie gaat er in mee, maar het eerste contact met zijn MT is een valse start. Een valse 
start omdat de discussie in het MT, waarin de percepties hoe er wordt samengewerkt zo 
                                                           
69 Door de ervaringen met eerdere teugkoppelsessies m.n. bij de ovJ’s was het idee eerst praten over het werk en 
sterke en zwakke punten rond betrouwbaarheid en daarna pas de diepte in met de HRO principes. 
70 Het gemiddelde van de verpleegkundigen uit het onderzoek van Vogus en Sutcliffe 2007a is overigens 5,1 
71 Er wordt gebruik gemaakt van de standaard kleurencode voor het terugmelden van de resultaten: een score van 
lager dan 25% geeft de kleur paars, tussen 25 en 50% rood, tussen 50 en 75% geel en boven 75% groen.  
72 In retrospect blijken dit MT leden b en c te zijn. 

 

verschillend zijn (van zeer positief, tot zeer negatief), ‘plompverloren’ aan de hand van de 
‘abstracte’ HRO principes wordt gevoerd. Daarmee ontstaat een situatie die lijkt op het 
managementteam binnen een Hogeschool (zie paragraaf 4.5.). Er zijn onderhuidse spanningen 
waardoor het voor de begeleiders moeilijk is om de condities zo in te richten, dat een ‘veilig’ 
gesprek mogelijk is. De aandacht gaat in het gesprek naar de formulering van de vragen, die 
inderdaad ruimte laten voor meerdere interpretaties en wellicht niet geheel toepasbaar zijn op 
de specifieke situatie van het team. Dit blijkt in dit geval ook de ‘uitweg’ (aanpassen van de 
formuleringen van de vragen) die er tevens toe bijdraagt dat, door over de vragen te 
discussiëren, meer inzicht ontstaat over de betekenis in de praktijk van de in HRO gebruikte 
begrippen. 

7.3. Opzet van de sessies 
Tevoren hebben de medewerkers (afdelingen hebben een omvang van tussen de 25 en 30 
medewerkers), twee weken voor de sessie, via de email de vragenlijst ontvangen en hun 
ingevulde vragenlijst verstuurd naar de onderzoeker. Respons en aanwezigheid staan in tabel 
7.2. 
 
Tabel 7.2. 
Respons en aanwezigheid bij workshops 
Afdeling Omvang Respondenten Deelnemers workshop 
Slachtofferzorg 25 19 76% 14 56% 
Zittingsvoorbereiding 30 26 87% 23 77% 
Maatwerk Bijzonder 25 21 84% 11 44% 
 
Voor de sessies wordt gebruik gemaakt van het workshop format waarin eerst een inhoudelijk 
gesprek over het werk wordt gestart. Daarna komen de resultaten van de vragenlijst aan de 
orde. Met de leidinggevende wordt een dag of twee dagen voor de sessie een voorgesprek 
gehouden om de uitkomsten van de vragenlijsten te bespreken.  

Gezien de beperkte tijd die beschikbaar is, en om het primaire proces zo min mogelijk te 
vertragen, is gekozen voor een sessie van 9:00 tot 13:00 uur in plaats van een hele dag. Dit 
betekent dat de opzet zoals geschetst in 6.1.2. is ingedikt en dat m.n. de actieplanning globaler 
is dan bedoeld in het interventieinstrument. 

Er is in de drie sessies gewerkt met de volgende vaste agenda: 
1. Introductie onderwerp 
2. Ronde in subgroepen: wat doen we goed, wat kan beter om betrouwbaar(der) te werken 

(in drietallen) 
3. Plenaire rapportage en discussie 
4. Bespreking uitkomsten vragenlijst 
5. Wat gaan we aanpakken? 
6. Hoe gaat het nu wel lukken? 
7. Afsluiting 

 
In de introductie wordt HRO denken langs de volgende uitgangspunten uiteengezet: 

 structuur waaronder (informatie)systemen, is voor organisaties een noodzakelijke maar 
onvoldoende voorwaarde voor effectiviteit 

 mensen en hun interacties zijn de belangrijkste factor voor effectiviteit omdat het zo 
mogelijk is, zaken aan te passen aan onvoorziene situaties 

 als iedereen zich altijd letterlijk aan de regels houdt, dan lopen zaken in organisaties niet 
zoals we graag willen, denk maar aan stiptheidsacties. 

Om de zes principes van HRO denken te illustreren worden videofragmenten van een 
vliegdekschip getoond.  

De ronde in subgroepen is (conform de opzet in 6.1.2.) een oefening in drietallen met als 
structuur: 
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 A interviewt B gedurende 10 minuten op basis van twee vragen 
a wat zijn (kleine) successen op het gebied van betrouwbaarheid in jullie groep 
b wat zijn verbeterpunten 

 C maakt aantekeningen over A en B en kijkt wat in het gesprek helpt om het effectiever 
te maken 

 Daarna: B interviewt C en A maakt aantekeningen 
 Daarna: C interviewt A en B maakt aantekeningen 
 Laatste kwartier wordt gebruikt om voor te bereiden wat één persoon gaat terugmelden 

In de terugmelding wordt gevraagd naar 3 elementen die plenair worden besproken: 
 Kleine successen 
 Zorgen/ verbeterpunten 
 Wat hielp om het gesprek effectiever te maken. 

Deze punten worden gedurende de bespreking door de begeleiders direct op flapover vellen 
vastgelegd. 

Daarna worden de uitkomsten van de vragenlijsten besproken, waarbij wordt uitgelegd 
dat de beknopte vragenlijst gebruikt kan worden om vergelijkingen met andere groepen te 
maken. In deze fase van het onderzoek kunnen vergelijkingen worden gemaakt met de 
politiegroep, een uitvaartorganisatie, adviseurs en verpleegkundigen (Vogus en Sutcliffe 
2007a). Begonnen wordt steeds met de score op de 6 HRO principes met daarbij de 
signaalkleuren, de spreiding in de antwoorden per HRO principe. De terugkoppeling op 
detailniveau bestond uit de score per vraag, gegroepeerd naar de hoofdgebieden waarin de 6 
HRO principes worden ondergebracht Zwakke Signalen opmerken (anticiperen) en Veerkracht 
(indammen). Per hoofdgebied wordt steeds begonnen met sterke punten gevolgd door 
aandachtspunten. 

Op basis van de uitkomsten van de terugmelding en de uitkomsten van de vragenlijsten 
wordt een groslijst opgesteld van verbeterpunten. Via een procedure, waar deelnemers mogen 
aangeven welke verbeterpunten niet urgent of niet relevant zijn, wordt het aantal 
verbeterpunten teruggebracht, totdat er een beperkt aantal over zijn waarover gestemd wordt. 
Dit levert een beperkt aantal prioriteiten op. Deze prioriteiten worden nader onderzocht vanuit 
de vraag 'hoe het nu wel gaat lukken73'. 

Afgesloten wordt met een korte evaluatieronde waarbij de deelnemers een rapportcijfer 
geven. Tijdens de sessie wordt direct aan de verslaglegging gewerkt. Zichtbaar voor iedere 
deelnemer worden de verslagelementen aan de presentatie toegevoegd. Hierdoor is in de 
middag al een verslag in presentatievorm beschikbaar voor de deelnemers. In de volgende 
paragraaf wordt ingegaan op de uitkomsten van de sessies.  

7.4. Uitkomsten van de sessies 
Allereerst worden de afzonderlijke uitkomsten van de afdelingen geschetst, waarbij ook een 
aantal observaties van de begeleiders gedurende de sessies aangereikt worden. 

7.4.1. Afdeling Slachtofferzorg. 
Uitkomsten 
Voor de afdeling Slachtofferzorg (SZ), die ondersteuning biedt aan slachtoffers tijdens de 
rechtsgang, worden de volgende prioriteiten gesteld door de medewerkers. Hierbij is per 
aandachtspunt aangegeven welke percentage van de deelnemers voor deze prioriteit heeft 
gestemd: 

1. Bevorder het houden aan werkinstructies en het gedisciplineerd opbouwen van en 
omgaan met dossiers (93%) 

2. Belang van de slachtoffers meer op de agenda bij de OvJ’s krijgen en bespreken 
mogelijke schade (79%) 

3. Afspraken maken als je ze kunt nakomen, nee zeggen als het niet lukt (64%) 
                                                           
73 Deze formulering is met opzet gekozen, omdat in de ervaring van de begeleiders, veel van de deelnemers eerder 
teamsessies hebben meegemaakt met goede voornemens die niet uitkwamen (of sommigen juist het tegendeel). 
Dit punt benoemen geeft dan meer scherpte aan de dialoog. 

 

4. Meer waardering uitspreken over goed functioneren (29%) 
5. Deel meer informatie met elkaar over onverwachte gebeurtenissen en veranderingen 

(21%) 
6. Organiseer tijd voor opfris/ bijspijker cursussen (14%) 

 
Hoe gaat het nu wel lukken 
Bespreking van de condities waaronder het nu wel gaat lukken wordt gekoppeld aan de 
prioriteiten en levert het volgende op. 
 
Discipline in het werk 
Meer discipline in het werken met dossiers kan worden bevorderd door werkinstructies zo op te 
stellen dat iedereen ze begrijpt. Ook is het belangrijk de gevolgen van het niet nakomen van 
afspraken helder/ duidelijk te maken (sancties als het nodig is). Tenslotte wordt in overweging 
genomen een “Loesje”74 actie rond dit thema te organiseren. 
 
Belang van het slachtoffer op de agenda 
Om het belang van de slachtoffers (ook bij parketleiding) meer op de agenda te krijgen wordt 
voorgesteld een presentatie aan de OvJ’s te geven over de positionering van het slachtoffer in 
het strafproces. 
 
Betere afspraken. 
Rond betere afspraken formuleert de groep het volgende: “Het duidelijker maken van afspraken 
begint met het werken aan betere samenwerking door beter te communiceren. Hiervoor kun je 
bij jezelf beginnen door beter te luisteren.” Ook wordt in dit kader het opheffen van ‘eilandjes 
politiek’, of positiever geformuleerd over grenzen heen kijken, benoemd. 
 
Evaluatie 
Er is een positieve indruk van de ochtend, tot uiting komend in een waardering van gemiddeld 
7,1. Ook de leidinggevende heeft een positieve indruk, en neemt zich voor de sessie bij haar 
collegae leidinggevenden aan te prijzen.  
 
Observaties 
Tijdens de sessie blijken er een aantal medewerkers binnen de afdeling te zijn die solitair 
optreden. Er wordt weinig samenhang binnen de afdeling ervaren. Dit komt met name aan de 
orde bij de bespreking van de grote spreiding in de uitkomsten op gevoeligheid voor de 
uitvoering (van 0% tot 100%). Eén medewerkster meldt in de sessie dat ze solitair werk verricht 
en dit als een nadeel ziet. 

7.4.2. Afdeling Zittingsvoorbereiding. 
Uitkomsten 
Voor de afdeling Zittingsvoorbereiding (ZV), die belast is met de voorbereidingen van reguliere 
zittingen, worden de volgende prioriteiten gesteld door de medewerkers. Hierbij is per 
aandachtspunt aangegeven welke percentage van de deelnemers voor deze prioriteit heeft 
gestemd. 

a. Communicatie moet open blijven, daar moeten we elke dag aan werken (83%) 
b. Neem meer tijd om naar elkaar luisteren i.p.v. je mening te verkondigen (stel minder, 

vraag meer) (74%) 
c. Overname van werkzaamheden zou meer vanzelfsprekend moeten gebeuren (52%) 
d. Overname van werk bij langdurige afwezigheid beter regelen (30%) 
e. Geef medewerkers meer opdrachten waarbij ze hun grenzen kunnen verleggen/ zelf 

initiatief nemen (26%) 
f. Meer kennis uitwisselen, zowel binnen als tussen clusters (22%) 

                                                           
74 Een ‘Loesje’ actie betreft het ophangen van poster met daarop positief kritische slagzinnen om mensen aan te 
moedigen zich op een bepaalde manier op te stellen. 
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 A interviewt B gedurende 10 minuten op basis van twee vragen 
a wat zijn (kleine) successen op het gebied van betrouwbaarheid in jullie groep 
b wat zijn verbeterpunten 

 C maakt aantekeningen over A en B en kijkt wat in het gesprek helpt om het effectiever 
te maken 

 Daarna: B interviewt C en A maakt aantekeningen 
 Daarna: C interviewt A en B maakt aantekeningen 
 Laatste kwartier wordt gebruikt om voor te bereiden wat één persoon gaat terugmelden 

In de terugmelding wordt gevraagd naar 3 elementen die plenair worden besproken: 
 Kleine successen 
 Zorgen/ verbeterpunten 
 Wat hielp om het gesprek effectiever te maken. 

Deze punten worden gedurende de bespreking door de begeleiders direct op flapover vellen 
vastgelegd. 

Daarna worden de uitkomsten van de vragenlijsten besproken, waarbij wordt uitgelegd 
dat de beknopte vragenlijst gebruikt kan worden om vergelijkingen met andere groepen te 
maken. In deze fase van het onderzoek kunnen vergelijkingen worden gemaakt met de 
politiegroep, een uitvaartorganisatie, adviseurs en verpleegkundigen (Vogus en Sutcliffe 
2007a). Begonnen wordt steeds met de score op de 6 HRO principes met daarbij de 
signaalkleuren, de spreiding in de antwoorden per HRO principe. De terugkoppeling op 
detailniveau bestond uit de score per vraag, gegroepeerd naar de hoofdgebieden waarin de 6 
HRO principes worden ondergebracht Zwakke Signalen opmerken (anticiperen) en Veerkracht 
(indammen). Per hoofdgebied wordt steeds begonnen met sterke punten gevolgd door 
aandachtspunten. 

Op basis van de uitkomsten van de terugmelding en de uitkomsten van de vragenlijsten 
wordt een groslijst opgesteld van verbeterpunten. Via een procedure, waar deelnemers mogen 
aangeven welke verbeterpunten niet urgent of niet relevant zijn, wordt het aantal 
verbeterpunten teruggebracht, totdat er een beperkt aantal over zijn waarover gestemd wordt. 
Dit levert een beperkt aantal prioriteiten op. Deze prioriteiten worden nader onderzocht vanuit 
de vraag 'hoe het nu wel gaat lukken73'. 

Afgesloten wordt met een korte evaluatieronde waarbij de deelnemers een rapportcijfer 
geven. Tijdens de sessie wordt direct aan de verslaglegging gewerkt. Zichtbaar voor iedere 
deelnemer worden de verslagelementen aan de presentatie toegevoegd. Hierdoor is in de 
middag al een verslag in presentatievorm beschikbaar voor de deelnemers. In de volgende 
paragraaf wordt ingegaan op de uitkomsten van de sessies.  

7.4. Uitkomsten van de sessies 
Allereerst worden de afzonderlijke uitkomsten van de afdelingen geschetst, waarbij ook een 
aantal observaties van de begeleiders gedurende de sessies aangereikt worden. 

7.4.1. Afdeling Slachtofferzorg. 
Uitkomsten 
Voor de afdeling Slachtofferzorg (SZ), die ondersteuning biedt aan slachtoffers tijdens de 
rechtsgang, worden de volgende prioriteiten gesteld door de medewerkers. Hierbij is per 
aandachtspunt aangegeven welke percentage van de deelnemers voor deze prioriteit heeft 
gestemd: 

1. Bevorder het houden aan werkinstructies en het gedisciplineerd opbouwen van en 
omgaan met dossiers (93%) 

2. Belang van de slachtoffers meer op de agenda bij de OvJ’s krijgen en bespreken 
mogelijke schade (79%) 

3. Afspraken maken als je ze kunt nakomen, nee zeggen als het niet lukt (64%) 
                                                           
73 Deze formulering is met opzet gekozen, omdat in de ervaring van de begeleiders, veel van de deelnemers eerder 
teamsessies hebben meegemaakt met goede voornemens die niet uitkwamen (of sommigen juist het tegendeel). 
Dit punt benoemen geeft dan meer scherpte aan de dialoog. 

 

4. Meer waardering uitspreken over goed functioneren (29%) 
5. Deel meer informatie met elkaar over onverwachte gebeurtenissen en veranderingen 

(21%) 
6. Organiseer tijd voor opfris/ bijspijker cursussen (14%) 

 
Hoe gaat het nu wel lukken 
Bespreking van de condities waaronder het nu wel gaat lukken wordt gekoppeld aan de 
prioriteiten en levert het volgende op. 
 
Discipline in het werk 
Meer discipline in het werken met dossiers kan worden bevorderd door werkinstructies zo op te 
stellen dat iedereen ze begrijpt. Ook is het belangrijk de gevolgen van het niet nakomen van 
afspraken helder/ duidelijk te maken (sancties als het nodig is). Tenslotte wordt in overweging 
genomen een “Loesje”74 actie rond dit thema te organiseren. 
 
Belang van het slachtoffer op de agenda 
Om het belang van de slachtoffers (ook bij parketleiding) meer op de agenda te krijgen wordt 
voorgesteld een presentatie aan de OvJ’s te geven over de positionering van het slachtoffer in 
het strafproces. 
 
Betere afspraken. 
Rond betere afspraken formuleert de groep het volgende: “Het duidelijker maken van afspraken 
begint met het werken aan betere samenwerking door beter te communiceren. Hiervoor kun je 
bij jezelf beginnen door beter te luisteren.” Ook wordt in dit kader het opheffen van ‘eilandjes 
politiek’, of positiever geformuleerd over grenzen heen kijken, benoemd. 
 
Evaluatie 
Er is een positieve indruk van de ochtend, tot uiting komend in een waardering van gemiddeld 
7,1. Ook de leidinggevende heeft een positieve indruk, en neemt zich voor de sessie bij haar 
collegae leidinggevenden aan te prijzen.  
 
Observaties 
Tijdens de sessie blijken er een aantal medewerkers binnen de afdeling te zijn die solitair 
optreden. Er wordt weinig samenhang binnen de afdeling ervaren. Dit komt met name aan de 
orde bij de bespreking van de grote spreiding in de uitkomsten op gevoeligheid voor de 
uitvoering (van 0% tot 100%). Eén medewerkster meldt in de sessie dat ze solitair werk verricht 
en dit als een nadeel ziet. 

7.4.2. Afdeling Zittingsvoorbereiding. 
Uitkomsten 
Voor de afdeling Zittingsvoorbereiding (ZV), die belast is met de voorbereidingen van reguliere 
zittingen, worden de volgende prioriteiten gesteld door de medewerkers. Hierbij is per 
aandachtspunt aangegeven welke percentage van de deelnemers voor deze prioriteit heeft 
gestemd. 

a. Communicatie moet open blijven, daar moeten we elke dag aan werken (83%) 
b. Neem meer tijd om naar elkaar luisteren i.p.v. je mening te verkondigen (stel minder, 

vraag meer) (74%) 
c. Overname van werkzaamheden zou meer vanzelfsprekend moeten gebeuren (52%) 
d. Overname van werk bij langdurige afwezigheid beter regelen (30%) 
e. Geef medewerkers meer opdrachten waarbij ze hun grenzen kunnen verleggen/ zelf 

initiatief nemen (26%) 
f. Meer kennis uitwisselen, zowel binnen als tussen clusters (22%) 

                                                           
74 Een ‘Loesje’ actie betreft het ophangen van poster met daarop positief kritische slagzinnen om mensen aan te 
moedigen zich op een bepaalde manier op te stellen. 
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g. Maak helder waar deskundige hulp te krijgen is bij zaken waar we niet weten hoe we er 
mee om moeten gaan (9%) 

h. Geef medewerkers bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken. (4%) 
 
Hoe gaat het nu wel lukken 
Bespreking van de condities waaronder het nu wel gaat lukken levert de volgende 
aandachtspunten op. 
 
Open communicatie 
Om een open communicatie te bevorderen kan eens in de twee weken ‘informeel’ in de Lounge 
overlegd worden. Ook meer bij elkaar langsgaan en de deur openlaten kan helpen. Tenslotte: 
door in het werkoverleg een vast punt op de agenda te plaatsen: voortgang/ hoe zit ik erbij. 
 
Beter naar elkaar luisteren 
Beter luisteren en open blijven communiceren begint bij ons zelf, het is ook een kwestie van 
blijven praten en kritisch naar jezelf kijken. 
 
Overname werkzaamheden 
Rond overname van werkzaamheden geldt dat het belangrijk is, tijd te maken om bij elkaar te 
komen, of een ander in te werken. De stap die ieder voor zichzelf kan zetten is de eigen 
werkzaamheden op te schrijven. 
 
Observaties en reflectie. 
In de bespreking wordt extra aandacht gegeven aan de spreiding van de antwoorden op de 
HRO gebieden. In de bespreking hiervan wordt aangegeven dat er eerder van losse clusters 
dan van één afdeling kan worden gesproken. Dit beeld wordt ondersteund door de uitkomsten 
op de OOS, zie figuur 6.2. (ook zo gepresenteerd in de sessie), waarin de * aangeeft dat de 
spreiding erg groot is op de betreffende stelling en er geen sprake is van een ‘normaal’ 
verdeling.  
 

 
Figuur 6.2. Uitkomsten van de OOS ZV 

Evaluatie 
In het algemeen blijft er een positieve indruk van de ochtend, die tot uiting komt in een 
waardering van gemiddeld 7,0. De leidinggevende heeft een teruggetrokken rol gespeeld 
tijdens de dag. Het is de begeleiders onduidelijk welke conclusies zij trekt uit de sessie. Daarom 
wordt naast het presentatieverslag nog dezelfde dag een separate notitie geschreven voor de 
leidinggevende om haar een reactie te ontlokken (die overigens niet komt). 
 

 

Algemene indruk 
Hoewel het de groepen moeite kostte om kleine successen te benoemen, kwam er uiteindelijk wel een 
beeld naar voren dat ten opzichte van een jaar geleden er duidelijke verbeteringen zijn (het is winst dat je 
medewerkers dit ook uitspreken, zie met name de resultaten uit de drietallen). Daarnaast spreekt zoals 
gezegd de uitkomst van de stemming voor zichzelf: communicatie (19 stemmen) en meer tijd om naar 
elkaar te luisteren (17 stemmen) voeren de boventoon. Dit zijn zaken waar je vandaag c.q. morgen mee 
aan de slag kunt.  
Langsgaan op werkoverleggen en opletten of er goed geluisterd wordt, of afspreken dat mensen de rol 
krijgen dit te bewaken, zijn mogelijkheden om te overwegen. 
Om communicatie verder te verankeren kun je ook overal een dagopening invoeren met als onderdelen  
- wat staat ons te doen,  
- waar verwachten we problemen,  
- waarop moeten we letten,  
- welke afspraken maken we erover. 
Daarnaast gaf een groep/ cluster aan de vertrouwelijkheid van de groep te waarderen: wellicht voor 
andere groepen/ clusters een reden om daarover ook afspraken te maken 
 
Groep en groepsvorming 
Zeer heterogene groep (bleek ook al uit de vragenlijsten) bestaande uit mensen die elkaar nog niet goed 
kennen. Mede daardoor voorzichtig naar elkaar en naar de leiding. Er is behoorlijk gewerkt door de 
groepen. Opvallend: een aantal drietallen, maar ook een groep van 5 en een groep van 6, grotere 
groepen hadden ook de meeste moeite met de opdracht en bleven algemener. Coaching van de groepjes 
was nodig. Voor het eerst dat we de drie kwartier niet overschreden hebben. Vanaf de stemmingsronde 
een levendiger groep, waarbij ook opviel dat men elkaar opzoekt en samen de mening vormt (ook was 
eerder in de ochtend al aangegeven dat er een groep was die samen de vragenlijst had ingevuld, 
waarschijnlijk die met de zevens75). In de stemmingsronde en de evaluatie bleken er minstens één 
tweetal en één drietal te zijn. 
Benoemd is dat er clusters zijn die ‘lekker draaien’ en clusters waar dat niet het geval is. 
 
Losse eindjes 
Door de snelheid heeft een aantal punten niet de aandacht gekregen die ze verdienen: 
- printerproblemen (heen en weer lopen zonder dat het wat oplevert); als verbeterpunt geformuleerd 

“zorg dat het management zich bewust wordt van de impact op de werkvloer van printerproblemen” 
(kan ook gaan over afstand tussen printer en werkplek). 

- overzicht over lopende calls (door de trage afhandeling raken mensen het overzicht kwijt); als 
verbeterpunt geformuleerd “zorg voor overzicht bij de medewerkers over de status van de lopende 
calls.” (dit geldt ook voor aanpassingen aan standaardbrieven). 

- verbeter achtervang bij lange afwezigheid waarschijnlijk met name bij kleinere clusters en 
specialisten (je gaf zelf aan dat je hiermee bezig bent, een specialist gaf aan door de ochtend 
gemotiveerd te zijn, haar eigen werkzaamheden vast te leggen, wat een voorwaarde voor achtervang 
is) 

- reorganisatie en projecten kosten energie (en tasten de efficiency aan ‘op een politiebureau haal 
je niet dezelfde productiviteit’) houdt hier rekening mee,  

- geef aandacht aan de omgang met de onzekerheid rond de reorganisatie (werk verdwijnt op 
termijn, kanton) dit kost motivatie; erover spreken kan al druk verminderen 

- verbeter actualiteit / compleetheid zittingsboek (hoewel dit verbeterd lijkt, werd het toch als 
aandachtspunt ingebracht) 

- omgaan met extra zittingen die soms zeer kort tevoren bepaald worden (zie schietpartij Alphen), 
maar ook al lang van te voren aangekondigd zijn 

- mensen ook inwerken in andere clusters 
- GPS espresso bijeenkomsten lijken goed te zijn bevallen, wellicht is hierop voort te bouwen 
  

                                                           
75 Maximale score op de OOS vragen. 
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g. Maak helder waar deskundige hulp te krijgen is bij zaken waar we niet weten hoe we er 
mee om moeten gaan (9%) 

h. Geef medewerkers bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken. (4%) 
 
Hoe gaat het nu wel lukken 
Bespreking van de condities waaronder het nu wel gaat lukken levert de volgende 
aandachtspunten op. 
 
Open communicatie 
Om een open communicatie te bevorderen kan eens in de twee weken ‘informeel’ in de Lounge 
overlegd worden. Ook meer bij elkaar langsgaan en de deur openlaten kan helpen. Tenslotte: 
door in het werkoverleg een vast punt op de agenda te plaatsen: voortgang/ hoe zit ik erbij. 
 
Beter naar elkaar luisteren 
Beter luisteren en open blijven communiceren begint bij ons zelf, het is ook een kwestie van 
blijven praten en kritisch naar jezelf kijken. 
 
Overname werkzaamheden 
Rond overname van werkzaamheden geldt dat het belangrijk is, tijd te maken om bij elkaar te 
komen, of een ander in te werken. De stap die ieder voor zichzelf kan zetten is de eigen 
werkzaamheden op te schrijven. 
 
Observaties en reflectie. 
In de bespreking wordt extra aandacht gegeven aan de spreiding van de antwoorden op de 
HRO gebieden. In de bespreking hiervan wordt aangegeven dat er eerder van losse clusters 
dan van één afdeling kan worden gesproken. Dit beeld wordt ondersteund door de uitkomsten 
op de OOS, zie figuur 6.2. (ook zo gepresenteerd in de sessie), waarin de * aangeeft dat de 
spreiding erg groot is op de betreffende stelling en er geen sprake is van een ‘normaal’ 
verdeling.  
 

 
Figuur 6.2. Uitkomsten van de OOS ZV 

Evaluatie 
In het algemeen blijft er een positieve indruk van de ochtend, die tot uiting komt in een 
waardering van gemiddeld 7,0. De leidinggevende heeft een teruggetrokken rol gespeeld 
tijdens de dag. Het is de begeleiders onduidelijk welke conclusies zij trekt uit de sessie. Daarom 
wordt naast het presentatieverslag nog dezelfde dag een separate notitie geschreven voor de 
leidinggevende om haar een reactie te ontlokken (die overigens niet komt). 
 

 

Algemene indruk 
Hoewel het de groepen moeite kostte om kleine successen te benoemen, kwam er uiteindelijk wel een 
beeld naar voren dat ten opzichte van een jaar geleden er duidelijke verbeteringen zijn (het is winst dat je 
medewerkers dit ook uitspreken, zie met name de resultaten uit de drietallen). Daarnaast spreekt zoals 
gezegd de uitkomst van de stemming voor zichzelf: communicatie (19 stemmen) en meer tijd om naar 
elkaar te luisteren (17 stemmen) voeren de boventoon. Dit zijn zaken waar je vandaag c.q. morgen mee 
aan de slag kunt.  
Langsgaan op werkoverleggen en opletten of er goed geluisterd wordt, of afspreken dat mensen de rol 
krijgen dit te bewaken, zijn mogelijkheden om te overwegen. 
Om communicatie verder te verankeren kun je ook overal een dagopening invoeren met als onderdelen  
- wat staat ons te doen,  
- waar verwachten we problemen,  
- waarop moeten we letten,  
- welke afspraken maken we erover. 
Daarnaast gaf een groep/ cluster aan de vertrouwelijkheid van de groep te waarderen: wellicht voor 
andere groepen/ clusters een reden om daarover ook afspraken te maken 
 
Groep en groepsvorming 
Zeer heterogene groep (bleek ook al uit de vragenlijsten) bestaande uit mensen die elkaar nog niet goed 
kennen. Mede daardoor voorzichtig naar elkaar en naar de leiding. Er is behoorlijk gewerkt door de 
groepen. Opvallend: een aantal drietallen, maar ook een groep van 5 en een groep van 6, grotere 
groepen hadden ook de meeste moeite met de opdracht en bleven algemener. Coaching van de groepjes 
was nodig. Voor het eerst dat we de drie kwartier niet overschreden hebben. Vanaf de stemmingsronde 
een levendiger groep, waarbij ook opviel dat men elkaar opzoekt en samen de mening vormt (ook was 
eerder in de ochtend al aangegeven dat er een groep was die samen de vragenlijst had ingevuld, 
waarschijnlijk die met de zevens75). In de stemmingsronde en de evaluatie bleken er minstens één 
tweetal en één drietal te zijn. 
Benoemd is dat er clusters zijn die ‘lekker draaien’ en clusters waar dat niet het geval is. 
 
Losse eindjes 
Door de snelheid heeft een aantal punten niet de aandacht gekregen die ze verdienen: 
- printerproblemen (heen en weer lopen zonder dat het wat oplevert); als verbeterpunt geformuleerd 

“zorg dat het management zich bewust wordt van de impact op de werkvloer van printerproblemen” 
(kan ook gaan over afstand tussen printer en werkplek). 

- overzicht over lopende calls (door de trage afhandeling raken mensen het overzicht kwijt); als 
verbeterpunt geformuleerd “zorg voor overzicht bij de medewerkers over de status van de lopende 
calls.” (dit geldt ook voor aanpassingen aan standaardbrieven). 

- verbeter achtervang bij lange afwezigheid waarschijnlijk met name bij kleinere clusters en 
specialisten (je gaf zelf aan dat je hiermee bezig bent, een specialist gaf aan door de ochtend 
gemotiveerd te zijn, haar eigen werkzaamheden vast te leggen, wat een voorwaarde voor achtervang 
is) 

- reorganisatie en projecten kosten energie (en tasten de efficiency aan ‘op een politiebureau haal 
je niet dezelfde productiviteit’) houdt hier rekening mee,  

- geef aandacht aan de omgang met de onzekerheid rond de reorganisatie (werk verdwijnt op 
termijn, kanton) dit kost motivatie; erover spreken kan al druk verminderen 

- verbeter actualiteit / compleetheid zittingsboek (hoewel dit verbeterd lijkt, werd het toch als 
aandachtspunt ingebracht) 

- omgaan met extra zittingen die soms zeer kort tevoren bepaald worden (zie schietpartij Alphen), 
maar ook al lang van te voren aangekondigd zijn 

- mensen ook inwerken in andere clusters 
- GPS espresso bijeenkomsten lijken goed te zijn bevallen, wellicht is hierop voort te bouwen 
  

                                                           
75 Maximale score op de OOS vragen. 
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7.4.3. Afdeling Maatwerk Bijzonder. 
Uitkomsten 
Voor de afdeling Maatwerk Bijzonder (MB), die zich bezighoudt met het ondersteunen van 
specifieke (maatwerk) zaken, worden de volgende prioriteiten gesteld door de medewerkers. 
Hierbij is per aandachtspunt aangegeven welke percentage van de deelnemers voor deze 
prioriteit heeft gestemd 

i. Bespreek de afhankelijkheden in het werk meer met externe partijen (82%) 
ii. Maak medewerkers meer bewust van de samenhang van de werkzaamheden (64%) 
iii. Eerder melden van knelpunten, delen met collega's (45%) 
iv. Neem meer tijd om naar elkaar luisteren i.p.v. je mening te verkondigen (stel minder, vraag 

meer) (18%) 
v. Maak specifieke deskundigheid van medewerkers breder bekend (18%) 
vi. Besteed tijd aan het identificeren van ongewenste effecten bij anderen (18%) 
vii. Schrijf emails vanuit de gedachte hoe het bij de ontvanger overkomt (18%) 
viii. Vergroot de verbondenheid binnen de sectie (18%) 
ix. Deel de informatie rond onverwachte gebeurtenissen met meer medewerkers (9%) 
 
Hoe gaat het nu wel lukken 
Er wordt kort verkend wat er aan de eerste drie prioriteiten gedaan kan worden. 
 
Bespreek afhankelijkheden met externe partijen 
Organiseer een Road Show zoals van het cluster BOB die je ook binnen de sectie kunt geven. 
 
Maak medewerkers meer bewust van de samenhang tussen de werkzaamheden 
Laat de clusters zichzelf voorstellen in het sectieoverleg, geef medewerkers de kans een 
kijkje in de keuken van een ander te nemen. 
 
Eerder melden en delen van problemen met collega’s 
Breng systematische/ zich herhalende problemen in kaart en bespreek die in de lijn (en via de 
lijn). Vraag daarnaast om terugkoppeling van elkaar en maak er een vast agendapunt van op de 
agenda van het werkoverleg. 
 
Observaties 
Tijdens de sessie wordt een nadere analyse getoond. Hierin worden binnen de afdeling twee 
groepen onderscheiden die vergeleken worden met andere groepen die de OOS hebben 
ingevuld. Hier worden de clusters Meervoudige Kamer en Voorgeleidingen (waar alle 
medewerkers hebben gereageerd) vergeleken met de overige respondenten (waar de respons 
50% was). 

Het beeld dat gedeeld wordt is dat de twee clusters, waar iedereen gereageerd heeft, 
een positiever beeld hebben, vergeleken met de overige respondenten. De overige 
respondenten hebben een negatiever beeld. Het patroon is echter steeds: reageren op fouten 
(indammen) is behoorlijk tot goed, voorkomen van fouten (anticipatie) is minder ontwikkeld. 

 

 
Figuur 7.3. Vergelijking Uitkomsten twee groepen MB met externe groepen. 

Evaluatie 
In deze groep is men minder positief dan in de eerdere sessies met SZ en MB: hoewel er geen 
onvoldoendes worden gegeven is het gemiddelde 6,3 en dus duidelijk lager. De reacties van de 
medewerkers geven een gemengd beeld met als opmerkingen: effectief, bewustwording, 
afwachten, doel?, lastig/ ernstig, leuke discussie. Met de leidinggevende wordt kort 
nagesproken en het blijkt dat deze vooral een effect op de individuele opmerkzaamheid had 
verwacht. Dat effect wordt door hem niet gezien. 

Na deze sessie wordt besloten een evaluatie met de opdrachtgever (directeur 
ondersteuning) in te bouwen om te kijken of de sessie met de resterende afdeling zal worden 
gehouden. In deze evaluatie wordt snel de conclusie getrokken dat gegeven de veranderingen 
die de parketadministratie ondergaat en nog zal ondergaan, met name de komst van 
werkplekken op politiekantoren76 gekoppeld aan de komst van ZSM77 (waarbij de 
werkprocessen opnieuw ontworpen worden) een volgende sessie niet zinvol lijkt.  

Tenslotte als afsluiting van deze beschrijving van de uitkomsten, nog enige opmerkingen 
over de sessies en wijzigingen tijdens de uitvoering van de sessies. 

7.4.4. Wijzigingen ten opzichte van de initiële opzet van de sessies. 
De tijd, die voor de terugkoppelsessies beschikbaar is, blijkt voldoende te zijn om het 
programma af te ronden. Hoewel het programma in grote lijnen gelijk blijft, zijn er 
verschuivingen in het materiaal dat wordt getoond tijdens de inhoudelijke toelichting van de 
begeleiders. Daarnaast is er een kleine wijziging in de volgorde van het programma 
aangebracht. 

Na de eerste sessie worden twee video’s gebruikt om de HRO begrippen te illustreren, 
omdat dit de HRO begrippen concreter maakt. Daarnaast wordt de vraag, hoe het team scoort 
in verhouding tot andere organisaties, verschoven. In de eerste sessie wordt de bespreking van 
de uitkomsten gestart met vergelijking met andere organisatie. In de volgende sessies komt de 
vergelijking met andere organisatie pas aan de orde toen de globale uitkomsten van het team 
getoond waren.  

                                                           
76 Waar voorheen slechts vanuit het gerechtsgebouw werd geopereerd. 
77 Het ZSM project gestart in 2011 beoogde de afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit versneld af te 
handelen zie bijvoorbeeld Thomas e.a. (2016) 
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7.4.3. Afdeling Maatwerk Bijzonder. 
Uitkomsten 
Voor de afdeling Maatwerk Bijzonder (MB), die zich bezighoudt met het ondersteunen van 
specifieke (maatwerk) zaken, worden de volgende prioriteiten gesteld door de medewerkers. 
Hierbij is per aandachtspunt aangegeven welke percentage van de deelnemers voor deze 
prioriteit heeft gestemd 

i. Bespreek de afhankelijkheden in het werk meer met externe partijen (82%) 
ii. Maak medewerkers meer bewust van de samenhang van de werkzaamheden (64%) 
iii. Eerder melden van knelpunten, delen met collega's (45%) 
iv. Neem meer tijd om naar elkaar luisteren i.p.v. je mening te verkondigen (stel minder, vraag 

meer) (18%) 
v. Maak specifieke deskundigheid van medewerkers breder bekend (18%) 
vi. Besteed tijd aan het identificeren van ongewenste effecten bij anderen (18%) 
vii. Schrijf emails vanuit de gedachte hoe het bij de ontvanger overkomt (18%) 
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Hoe gaat het nu wel lukken 
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Figuur 7.3. Vergelijking Uitkomsten twee groepen MB met externe groepen. 

Evaluatie 
In deze groep is men minder positief dan in de eerdere sessies met SZ en MB: hoewel er geen 
onvoldoendes worden gegeven is het gemiddelde 6,3 en dus duidelijk lager. De reacties van de 
medewerkers geven een gemengd beeld met als opmerkingen: effectief, bewustwording, 
afwachten, doel?, lastig/ ernstig, leuke discussie. Met de leidinggevende wordt kort 
nagesproken en het blijkt dat deze vooral een effect op de individuele opmerkzaamheid had 
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die de parketadministratie ondergaat en nog zal ondergaan, met name de komst van 
werkplekken op politiekantoren76 gekoppeld aan de komst van ZSM77 (waarbij de 
werkprocessen opnieuw ontworpen worden) een volgende sessie niet zinvol lijkt.  
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7.4.4. Wijzigingen ten opzichte van de initiële opzet van de sessies. 
De tijd, die voor de terugkoppelsessies beschikbaar is, blijkt voldoende te zijn om het 
programma af te ronden. Hoewel het programma in grote lijnen gelijk blijft, zijn er 
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76 Waar voorheen slechts vanuit het gerechtsgebouw werd geopereerd. 
77 Het ZSM project gestart in 2011 beoogde de afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit versneld af te 
handelen zie bijvoorbeeld Thomas e.a. (2016) 
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Na de tweede sessie wordt een extra sheet 
ingebracht (zie figuur 7.5.) om het belang 
van het goed omgaan met fouten te 
benadrukken. Bij dit schema wordt uitgelegd 
dat als het mechaniek, fouten/ verstoringen 
pas melden als ze niet meer te verbergen 
zijn (zoals verbeeld in het schema) werkt in 
een organisatie, het ervoor zorgt dat er 
alleen maar grote problemen zijn.  

Daarnaast wordt vanaf sessie twee 
(ZV) de frequentieverdeling op de stellingen 
van de beknopte vragenlijst getoond om de 
deelnemers meer een idee te geven wat 
‘grote spreiding van de meningen’ betekent. 
Dit omdat de onderzoeker tot de conclusie 
kwam dat de meningen van de respondenten 
in verhouding tot de politiegroep (uitkomsten uit oktober 2010, zie bijlage 8.12.), erg veel uit 
elkaar lopen. 

7.5. Reflectie op de uitkomsten  

7.5.1. Vergelijking van de prioriteiten van de afdelingen. 
In onderstaand overzicht (tabel 7.5) zijn alle verbeterpunten aangegeven waaraan één of meer 
medewerkers een stem (d.w.z. prioriteit) hebben gegeven. Ze zijn in aflopende volgorde van het 
aantal medewerkers dat dit tot een prioriteit had gemaakt geordend (uitgedrukt in het 
percentage van de medewerkers die het betrof). De drie topprioriteiten per groep zijn vet en 
cursief zijn aangegeven. Zo wordt duidelijk dat de prioriteiten van de drie groepen prioriteiten 
zijn op een stevige basis (de meerderheid met uitzondering van MB iii) kunnen rekenen. Er 
komt uit de sessies een in belangrijke mate gedeeld beeld van de aanwezigen. 
 
Tabel 7.3.  
De prioriteiten van de verschillende afdelingen 

SZ ZV MB 
1. Bevorder houden aan 

werkinstructies en het 
gedisciplineerd opbouwen 
van en omgaan met 
dossiers (93%) 

2. Belang van de slachtoffers 
meer op de agenda bij de 
OvJ's en bespreken 
mogelijke schade (79%) 

3. Afspraken maken als je ze 
kunt nakomen, nee zeggen 
als het niet lukt (64%) 

4. Meer waardering uitspreken 
over goed functioneren 
(29%) 

5. Deel meer informatie met 
elkaar over onverwachte 
gebeurtenissen en 
veranderingen (21%) 

6. Organiseer tijd voor opfris/ 
bijspijker cursussen (14%) 

a. Communicatie moet open blijven, 
daar moeten we elke dag aan 
werken (83%) 

b. Neem meer tijd om naar elkaar 
luisteren ipv je mening te 
verkondigen (stel minder, vraag 
meer) (74%) 

c. Overname van werkzaamheden 
zou meer vanzelfsprekend 
moeten gebeuren(52%) 

d. Overname van werk bij 
langdurige afwezigheid beter 
regelen (30%) 

e. Geef medewerkers meer 
opdrachten waarbij ze hun 
grenzen kunnen verleggen/ zelf 
initiatief nemen (26%) 

f. Meer kennis uitwisselen, zowel 
binnen als tussen clusters (22%) 

g. Maak helder waar deskundige 
hulp te krijgen is bij zaken waar 
we niet weten hoe we er mee om 
moeten gaan (9%) 

h. Geef medewerkers 
bevoegdheden om onverwachte 
problemen aan te pakken. (4%) 

i. Bespreek de afhankelijkheden in 
het werk meer met externe 
partijen (82%) 

ii. Maak medewerkers meer bewust 
van de samenhang van de 
werkzaamheden (64%) 

iii. Eerder melden van knelpunten, 
delen met collega's (45%) 

iv. Neem meer tijd om naar elkaar 
luisteren ipv je mening te 
verkondigen (stel minder, vraag 
meer) (18%) 

v. Maak specifieke deskundigheid 
van medewerkers breder bekend 
(18%) 

vi. Besteed tijd aan het identificeren 
van ongewenste effecten bij 
anderen (18%) 

vii. Schrijf emails vanuit de gedachte 
hoe het bij de ontvanger 
overkomt (18%) 

viii. Vergroot de verbondenheid 
binnen de sectie (18%) 

ix. Deel de informatie rond 
onverwachte gebeurtenissen met 
meer medewerkers (9%) 

Figuur 7.5. Extra sheet over de omgang met fouten 

 

 
In het licht van het onderscheid tussen het reduceren van dubbelzinnigheid of verhogen van 
collectieve opmerkzaamheid zijn er duidelijke verschillen tussen de afdelingen. Hieronder 
worden de beelden per afdeling benoemd. 

Binnen SZ wordt als eerste prioriteit gekozen voor discipline en daarmee vergroten van 
de voorspelbaarheid (of het verminderen van dubbelzinnigheid) in de werkomgeving. De tweede 
prioriteit: belang van het slachtoffer wijst op het belang van een gedeelde visie op waar het de 
organisatie om gaat (in dit geval op buiten het team gericht). De derde prioriteit omtrent 
afspraken verwijst naar oppikken en kan zowel in termen van gerichtheid op verstoringen als in 
die van gevoeligheid voor de uitvoering worden geïnterpreteerd, respectievelijk zorgen eerder 
delen en beter bezig zijn met de consequenties voor de uitvoering. Meer waardering (4) verwijst 
naar bevorderen gerichtheid en het organiseren van cursussen (6) verwijst naar het verhogen 
van de veerkracht door medewerkers een groter handelingsrepertoire te geven. Het delen van 
informatie over onverwachte gebeurtenissen (5) kan de behoedzaamheid met ervaringen en de 
gerichtheid op verstoringen vergroten. 

Binnen ZV kan de aandacht voor communicatie verwijzen naar HRO gebieden rond 
oppikken en wellicht breder anticiperen. De tweede prioriteit is goed te verbinden aan 
terughoudendheid tot simplificeren (het is zelfs een parafrasering van een stelling uit de 
vragenlijst in dit gebied). De derde prioriteit, overname van werkzaamheden is goed onder te 
brengen in gevoeligheid voor de uitvoering en het concept behoedzame verbondenheid 
waardoor mensen hun werk zien als een belangrijk onderdeel van een groter geheel (d verwijst 
hier ook naar). Daarnaast wordt in andere prioriteiten verwezen naar respecteren 
deskundigheid (f en g), toewijding aan veerkracht (e) en gevoeligheid voor de uitvoering (h). 

Binnen MB zijn de eerste twee topprioriteiten verbonden aan het hebben van een beeld 
van het geheel, dat immers een noodzakelijke voorwaarde is voor betrouwbaar functioneren 
(element i ligt buiten het team, element ii kan verwijzen naar gevoeligheid voor de uitvoering). 
Het eerder melden van knelpunten (de derde prioriteit) verwijst naar de gerichtheid op 
verstoringen. Element iv verwijst naar terughoudendheid tot simplificeren, element v naar 
respecteren deskundigheid. Elementen vi, vii kunnen verwijzen naar gerichtheid op 
verstoringen, element ix verwijst naar behoedzaamheid met ervaringen. Element viii heeft 
verwantschap met prioriteit 2 (element ii), en verwijst naar gevoeligheid voor de uitvoering. 
 
In de onderstaande figuur 7.6. zijn alle prioriteiten gekoppeld aan het organizing model. 

 
Figuur 7.6. De prioriteiten van de afdelingen gekoppeld aan het organizing model 

7.5.2. Reflectie op de inhoudelijke uitkomsten. 
Uit het bovenstaande schema is af te leiden, dat als de prioriteiten van de afdelingen 
samengenomen worden, alle elementen van het organizing model terugkomen. Bij de 
prioriteiten is er sprake van acties buiten het team (gericht op een gemeenschappelijk beeld wat 
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ook binnen het team positieve effecten kan hebben) en anticipatie, het voorkomen van 
verstoringen. Dit laatste sluit aan bij de uitkomsten van de OOS waarin naar voren komt dat 
anticipatie minder ontwikkeld is dan indammen. 

De behoefte van de afdelingen om met OvJ’s om tafel te gaan zitten, geeft aan dat aan 
een belangrijk voorwaarde voor HRO, een (zij het globaal) gedeelde visie op waar de 
organisatie voor staat en wat de bijdrage van verschillende afdelingen daarbij is, onvoldoende 
voldaan is. Dit maakt het ook moeilijk om het concept behoedzame verbondenheid vorm te 
geven. Behoedzame verbondenheid vraagt om medewerkers die zich onderdeel weten van een 
groter geheel en daar ook hun werkzaamheden op afstemmen78.  

Verbondenheid met de organisatie als geheel is problematisch, dit is op afdelingsniveau 
ook een probleem. Opvallend is dat de spreiding in de beelden, die tijdens de sessies steeds 
getoond is daar geen discussie opleverde. Wel bleek verder in de sessie dat bij MB er duidelijk 
verschillen tussen clusters (kamers) waren, bij ZV was ook sprake van één kamer waar men 
veel positiever naar elkaar was. Bij SZ werd de opmerking gemaakt, dat "het moeilijk 
communiceren is als de één op de 5e en de ander op de 10e etage zit" duidelijk dat huisvesting 
een invloed heeft.79 Er is eerder collectieve opmerkzaamheid per kamer dan per afdeling. Het 
materiaal geeft aan dat er tussen kamers grote verschillen kunnen zijn in de mate waarin men 
collectief opmerkzaam is. 

Het algemene beeld is dat de afdelingen een 'gefragmenteerde' cultuur hebben: grote 
spreiding in de beelden van de verschillende medewerkers en verschillen tussen kamers. De 
afdelingen lijken echter op elkaar in die zin, dat deze fragmentatie in alle drie de afdelingen 
voorkomt. Op zich is de aanwezigheid van fragmentatie vanuit HRO gezien geen probleem 
(verschillende visies kunnen naast elkaar bestaan), het ontbreken van integratie (een gedeeld 
beeld waar we in hoofdlijnen voor staan) is dat daarentegen wel (zie paragraaf 2.4.2.). 

7.5.3. Reflectie op het proces rond de sessies. 
Voldoende voorbereidingstijd voor de begeleiders 
De in de praktijk beperkte tijd (twee dagen) tussen het verwerken van de vragenlijsten en de 
bespreking van de resultaten zorgde ervoor, dat er weinig tijd voor analyse en reflectie, en 
daarmee voorbereiding voor de begeleiders, was. Hoewel de insteek van de sessie is dat de 
deelnemers hun eigen conclusies trekken, is het in begeleiding handig om te voren (minimaal 
drie dagen) bekend te zijn met opvallende uitkomsten, zodat deze ter sprake kunnen worden 
gebracht. In het voorgesprek met de leidinggevende komen deze ook al aan de orde. Door de 
voorbespreking wordt voorkomen, dat de leidinggevende tijdens de sessie overvallen wordt 
door de resultaten en mogelijk een defensieve houding aanneemt, wat een open discussie 
belemmert. 

Voor goede begeleiding van de sessie is een doorleefde analyse van de uitkomsten en 
voorafgaande reflectie erop belangrijk om daarmee te voorkomen dat de groep in abstracties 
blijft hangen, zoals bijvoorbeeld het containerbegrip communicatie. Met name in de tweede 
sessie lukte het niet om bij ‘communicatie’ weg te komen. Zeker in een groep waar de 
perspectieven zeer verschillend zijn80, stelt het hoge eisen aan de begeleiders om én de 
gemeenschappelijke betekenisgeving te faciliteren (op zoek te gaan naar gedeelde begrippen) 
én tegelijkertijd niet te simplificeren tot begrippen waar weliswaar iedereen het over eens is, 
maar waarvan niet duidelijk is wat ‘we’ er precies onder verstaan.  
 

                                                           
78 Wat dat betreft biedt het project ZSM, waarbij medewerkers van de parketadministratie gaan werken op 
politiebureaus ook kansen, omdat de medewerkers zo dichter (in de zin van nabijer) bij het doel van hun 
werkzaamheden worden gebracht: de ondersteuning van de rechtsgang van het constatering van een overtreding 
tot het afhandelen van de opgelegde straf.  
79 Zie Majchrzak en Wang (1995) die als oplossingen voor ‘breaking the functional mindset’ aangeven dat in 
organisatie waar procesmanagement wordt toegepast medewerkers met de gezichten naar elkaar toe werken, of 
er gemeenschappelijke vergaderruimtes zijn. Overigens wijzen Majchrzak en Wang er op dat bij de invoering van 
procesmanagement een mentale wijziging de ‘mindset’ het belangrijkste is. 
80 Wat vooral goed te expliciteren blijkt uit de uitkomsten van de OOS. 

 

Meer respondenten dan deelnemers vermindert de waarde 
In de sessies van de parketadministratie deed zich de situatie voor dat er meer respondenten 
dan deelnemers aan de terugkoppelsessie waren (dit gold met name voor de laatste sessie; 11 
deelnemers en 21 respondenten). Bij de groepen in de onderzoeken bij andere organisaties 
was de situatie het tegenovergestelde: er waren meer deelnemers aan de terugkoppelsessie 
dan respondenten. Daarmee kon tijdens de sessie een situatie ontstaan, dat het perspectief van 
respondenten die niet aanwezig waren (en kon afwijken van de aanwezige deelnemers) niet 
kon worden ingebracht. Hierdoor wordt de waarde van de terugkoppelsessie beperkt.  
 
Opbrengsten voor het management 
De waarde van de sessies zit niet alleen de uiteindelijke prioriteiten die worden gekozen. Het 
levert met de leidinggevende concrete verbetermogelijkheden op (zie de notitie aan de 
leidinggevende van ZV), bestaande uit kleine zaken die snel opgepakt kunnen worden. Dit 
omdat tijdens de sessie in de clusteringsronde (stap 5 in paragraaf 7.2.) vaak onderwerpen 
afvallen die wel als urgent, maar niet als het meest belangrijk worden gezien. De uitgebreide 
lijst, van verbeterpunten voordat onderwerpen geselecteerd werden, is daarom ook steeds bij 
het verslag gevoegd. Hieruit kan de leidinggevende putten om zaken op te pakken, juist voor 
kleine korte termijn successen. 
 
Aansluiting bottom up en top down 
De opzet van de terugkoppelsessies zorgt vooral voor een bottom-up karakter. Aansluiten bij de 
beweging vanuit de top van de organisatie is, in een situatie dat de begeleiders (zoals in deze 
casus) buiten de organisatie staan en weinig van de top-down ontwikkelingen weten, 
problematisch. De begeleiders hebben aansluiting op een landelijk traject rond administraties 
gezocht, maar deze aansluiting bleek niet mogelijk. 
In dit specifieke geval (de parketadministratie) is de organisatie in een periode van episodische 
verandering terecht gekomen. Er is sprake van een ingrijpende verandering in de 
organisatiestructuur. Daarmee lijken de sessies, waarbij bestaande teams aan 
gemeenschappelijke betekenisgeving doen over hun huidige taken, overbodig te zijn. Hier is 
tegen in te brengen, dat medewerkers ‘trainen’ in collectief opmerkzaam gedrag vaardigheden 
stimuleert, die in elk team kunnen worden gebruikt. Juist bij het opstarten van nieuwe teams kan 
zo de basis gelegd worden voor een cultuur waarin collectieve opmerkzaamheid een belangrijke 
waarde is. In een reorganisatie (m.n. het project ZSM) waarbij medewerkers meer in 
‘productteams’, dichter opererend op hun ‘leveranciers’ en ‘klanten’ (respectievelijk de politie en 
de OvJ’s), moeten gaan werken, lijkt dat een nuttige waarde. 

7.6. Samenvatting en reflectie 
In dit hoofdstuk lag de nadruk op de uitvoering van de terugkoppelbijeenkomsten (sessies) en 
de condities die collectieve opmerkzaamheid al dan niet bevorderen. De drie belangrijkste 
bevindingen zijn: 
 de uitvoerbaarheid van sessies van een dagdeel, 
 uit de groepen medewerkers komen acties die zowel bedoeld zijn om complexiteit te 

verminderen als collectieve opmerkzaamheid te vergroten 
 het problematische van de bevordering van collectieve opmerkzaamheid in deze casus. 
 
Sessies van een dagdeel 
Het bleek mogelijk sessies van een dagdeel te doen, waar zinnige prioriteiten uitkwamen, 
waarin het hele scala van aandachtsgebieden rond HRO aan de orde kwamen. Daarvoor dient 
echter wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: 
 voldoende tijd voor analyse en reflectie op de uitkomsten van de vragenlijsten. 
 in de voorbereiding al ruimte te maken voor een op de specifieke uitkomsten toegesneden 

presentatie van relevante concepten rond HRO zoals de omgang met fouten. 
 wegblijven van containerbegrippen die het groepsproces lijken te versnellen, maar feitelijk 

oversimplificaties zijn. 
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78 Wat dat betreft biedt het project ZSM, waarbij medewerkers van de parketadministratie gaan werken op 
politiebureaus ook kansen, omdat de medewerkers zo dichter (in de zin van nabijer) bij het doel van hun 
werkzaamheden worden gebracht: de ondersteuning van de rechtsgang van het constatering van een overtreding 
tot het afhandelen van de opgelegde straf.  
79 Zie Majchrzak en Wang (1995) die als oplossingen voor ‘breaking the functional mindset’ aangeven dat in 
organisatie waar procesmanagement wordt toegepast medewerkers met de gezichten naar elkaar toe werken, of 
er gemeenschappelijke vergaderruimtes zijn. Overigens wijzen Majchrzak en Wang er op dat bij de invoering van 
procesmanagement een mentale wijziging de ‘mindset’ het belangrijkste is. 
80 Wat vooral goed te expliciteren blijkt uit de uitkomsten van de OOS. 
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 deelname aan de sessies door alle respondenten, als de groep deelnemers veel kleiner is 
dan de groep respondenten is de effectiviteit en waarde van de sessie beperkt. 

 
Voorgenomen acties: complexiteit reduceren en collectieve opmerkzaamheid verhogen 
De acties, die de teams zich hebben voorgenomen, hadden zowel betrekking op het reduceren 
van complexiteit als op het verhogen van collectieve opmerkzaamheid. Complexiteit is te 
reduceren door andere afdelingen duidelijker te maken waar de afdeling voor staat. Het 
verhogen van collectieve opmerkzaamheid door gedrag als “stel minder, vraag meer” en meer 
afstemming te zoeken. Het effect op de collectieve opmerkzaamheid was in deze organisatie 
zeer beperkt. Bij de laatste sessie gaf de leidinggevende zelfs aan dat zijn verwachting was 
geweest dat er aan de individuele opmerkzaamheid van medewerkers gewerkt zou worden.  
  
Het problematische van HRO 
Bevordering van HRO binnen de parketadministratie was een problematische zaak. De 
parketadministratie kenmerkt zich door een gefragmenteerde cultuur, waarbij de omgang van 
medewerkers met elkaar vooral bepaald wordt op cluster/ kamer niveau. Dit zorgt er voor dat de 
mentale infrastructuur voor collectieve opmerkzaamheid kwetsbaar is, omdat de hiervoor 
benodigde betrokkenheid op het geheel lijkt te ontbreken. 

Daarnaast speelde de lopende reorganisatie binnen het Openbaar Ministerie waarbij de 
afdelingen die bezocht werden juist ‘op de schop werden genomen’. De reorganisatie 
verminderde enerzijds de behoefte van het management om in bestaande teams te investeren 
om tot collectieve opmerkzaamheid te komen, terwijl anderzijds gedrag dat collectieve 
opmerkzaamheid bevordert in nieuw te vormen teams een positieve waarde kan zijn. 
  

 
 

Hoofdstuk 8. Toepassing interventieinstrument: Politie81 

8.1. Inleiding en situatieschets 
In het onderzoek binnen de Politie is gewerkt met het interventieinstrument conform de opzet 
geschetst in hoofdstuk 6. Het onderzoek binnen de Politie is in verhouding tot de hiervoor 
beschreven casus Parketadministratie uitgebreider, omdat er sprake is van een periode van 
twee jaar waarin de onderzoeker betrokken was bij de eenheid waar het onderzoek plaatsvond. 
Zo zijn niet alleen terugkoppelbijeenkomsten begeleid, maar ook projectgroepen die aan de 
slag gingen met de resultaten van de bijeenkomsten. Daarnaast heeft op twee manieren 
evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Allereerst door een ‘luisterbezoek’ van twee externe 
deskundigen en vervolgens door een evaluatieonderzoek met het team zelf. Daarna is samen 
met de begeleidingscommissie een rapportage voor de korpsleiding opgesteld en door de 
onderzoeker gepresenteerd. Tenslotte heeft de teamchef samen met een medewerker een 
presentatie gehouden op de eerste Nederlandse HRO conferentie. 
Gedurende dit onderzoek binnen de Politie werd helder dat het denken langs de lijnen van 
continue verandering niet automatisch werd opgepakt in een Politie context die gekenmerkt 
werd door een periode van reorganisaties. Ook kwam gedurende het onderzoek meer nadruk te 
liggen op vakmanschap en de rol van leidinggevenden/ coördinatoren als facilitator voor de 
ontwikkeling van collectieve opmerkzaamheid. Aan het einde van het traject bleek dat, hoewel 
er een algemeen gevoel was dat het onderzoek nuttig was, er een duidelijk verschil was tussen 
de medewerkers die wel of niet actief in projectgroepen hadden geparticipeerd. 
 
Organisatorische context van het onderzoek 
Het onderzoek binnen de Politie vond plaats binnen het team Handhaving en Toezicht (verder 
het team). Het team was belast met het toezicht op gedetineerden op het moment dat zij 
verblijven in het Paleis van Justitie. Dit kon zowel bij een zitting van de rechtbank, het hof, de 
rechter-commissaris of een gesprek met een advocaat of hulpverlener zijn. Gedetineerden 
waren in afwachting hiervan (of van vertrek naar een penitentiaire inrichting) ingesloten in het 
cellencomplex van het Paleis van Justitie, dat onder toezicht stond van het team.  
Het team werd aangestuurd 
door de teamchef, voor de 
operationele sturing 
ondersteund door drie 
ploegchefs waarvan er 
gedurende de dag altijd 
minimaal één aanwezig was.  
De ploegchefs functioneerden 
als hiërarchisch 
aanspreekpunt voor de 
medewerkers en hadden eens 
in de drie maanden een 
overleg waar de ploeg één 
dag met elkaar vergaderde. In 
de dagelijkse praktijk werkten 
tussen de 20 en 30 
medewerkers 
(afhankelijk van de werklast) uit 
verschillende ploegen op een gemiddelde werkdag met elkaar samen. Het team was onderdeel 
van een groter bureau dat ook andere taken had. Het bureauhoofd rapporteerde direct aan de 
korpsleiding, op dat moment één van de 25 regiokorpsen die Nederland kende. Het team 
bestond uit ongeveer 50 medewerkers, dit aantal was echter niet altijd voldoende om alle 
diensten te leveren. Extra menskracht werd dan geleverd door collega's van andere teams van 
het bureau die slechts een beperkt aantal diensten (één tot meerdere malen per maand) 
                                                           
81 Om de leesbaarheid van dit hoofdstuk te vergroten zijn veel onderliggende stukken in de bijlagen te vinden. 

Figuur 8.1 Vereenvoudigd organigram rond het team Handhaving 
en Toezicht 
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verrichtten in het Paleis van Justitie; de zogenaamde gelabelden. De inzet van medewerkers 
werd gepland door de afdeling Informatie en Bedrijfsvoering. Voor het bureau was er een 
medezeggenschapsorgaan: de bureaucommissie. Daarnaast speelde in het onderzoek de 
afdeling Kwaliteit en Innovatie een rol als toezichthouder op het onderzoek, namens de 
korpsleiding. 
 
Aanleiding tot het onderzoek 
In de jaren voorafgaand aan het onderzoek was binnen het team veel gedaan aan de 
professionalisering van het werk in het Paleis. Daarbij was geïnvesteerd in training en opleiding, 
het vastleggen van regels en procedures, duidelijke aansturing en leiderschap. De leiding van 
het team keek daar ook tevreden op terug en ook veel medewerkers gaven aan dat er in die 
periode veel ten goede veranderd was. Toch was er bij de leiding het gevoel dat de ontwikkeling 
van het team een stap verder zou kunnen worden gebracht. Hierbij werd gedacht aan de mate 
waarin medewerkers zelf het initiatief namen voor het oppakken van problemen, en zij besluiten 
regels niet naar de letter, maar naar de geest te hanteren. Mark Zeeman (op dat moment 
teamchef Handhaving en Toezicht) volgde de parttime opleiding Integrale Veiligheidskunde en 
vroeg de onderzoeker (een van zijn docenten) of deze een onderzoek met het team wilde doen.  
 
Noot: er is in dit hoofdstuk voor gekozen om zoveel mogelijk de onder eindredactie van 
Mark Zeeman opgestelde rapportage aan de korpsleiding over te nemen. De reden hiervoor 
is dat daarmee zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van het specifieke woordgebruik en 
begrippenkader van het onderzochte team. Soms zijn in verband met de leesbaarheid 
voetnoten of een figuur (8.2.) toegevoegd, andere toevoegingen zijn in de tekst 
aangegeven. De rapportage begint direct onder deze noot. 
 

8.2. Opzet van het onderzoek 
Na de eerste contacten in het voorjaar van 2010 is besloten het onderzoek te starten met het 
verspreiden (in september 2010) van een vragenlijst onder de leiding en medewerkers van het 
team. Ter introductie van de vragenlijst 
werden, voorafgaand het verspreiden 
van de vragenlijst, aan het einde van de 
vroege dienst om 16 uur drie 
voorlichtingsbijeenkomsten van een uur 
verzorgd. 
De resultaten van de vragenlijsten 
werden besproken in drie ploegdagen in 
de loop van oktober 2010. Naast een 
bespreking van de resultaten werden in 
elke ploeg verbeterprioriteiten opgesteld 
en een eerste aanzet gemaakt voor een 
plan van aanpak op door de ploeg 
gekozen prioriteiten. In één ploeg (waarin 
als enige door tijdgebrek geen evaluatie 
was uitgevoerd) is in januari 2011 nog 
een extra sessie van twee uur uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de drie ploegdagen, 
zijn daarna, na overleg met de begeleidingsgroep, een viertal groepen aan de slag gegaan om 
verbeteracties vorm te geven. De groepen hebben in juni 2011 hun activiteiten afgerond. Als 
eerste evaluatie hebben de heren Gieling (districtschef Politie) en Douw (vestigingsdirecteur 
Penitentiaire Inrichting) in augustus 2011 een luisterbezoek gebracht als een vorm van externe 
toetsing op de voortgang. Daarna is een evaluatieonderzoek uitgevoerd met en onder 
leidinggevenden en medewerkers van het team. Dit werd in februari 2012 afgesloten met een 
ochtend per ploeg waarin teruggekeken is op het traject en vooruitgekeken naar de toekomst. 
Hierna heeft de onderzoeker, onder begeleiding van de begeleidingsgroep, een rapportage aan 
de korpsleiding opgesteld, waarvan de eindredactie in hand van de heer Zeeman was. De 
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rapportage is besproken in een overleg met de teamchef, de bureauchef, twee leden van de 
korpsleiding (w.o. de plaatsvervangend korpschef), en de teamchef Informatie en 
Bedrijfsvoering. Het gehele traject is afgesloten met een presentatie in de eerste Nederlandse 
HRO conferentie op 23 januari 2013.  
Gedurende het gehele traject is een begeleidingsgroep actief geweest bestaande uit de heren 
van Santen, Knaap, Kokshoorn, Holtgrefe, Ayad en Zeeman en mevrouw van Tankeren 
respectievelijk teamchef, ploegchef, twee medewerkers Orde en Bewaking, een 
vertegenwoordiger van de bureaucommissie, de teamchef informatie en bedrijfsvoering van 
BOB en een adviseur van de afdeling Kwaliteit en Innovatie van het korps Haaglanden. 
De rapportage aan de korpsleiding is de basis (met enkele toevoegingen) van de paragrafen 
8.1. tot en met 8.5 (m.u.v. 8.3.2. procesmatige observatie) van dit hoofdstuk.  

8.2.1. Ploegdagen. 
Opzet ploegdagen 
De ploegdagen (voor elk van de drie ploegen één) verliepen volgens een vast model, dat 
hieronder in figuur 8.3 is weergegeven. Tevoren is met elke ploegchef afgesproken dat hij een 
bescheiden rol zal spelen gedurende de dag door veel te luisteren82 en slechts op vier 
momenten in het programma het woord te voeren: bij de opening, een korte terugblik op de 
ochtend (aan het einde van stap 4), een reactie op de top 3 van de medewerkers (na stap 6) en 
een reactie op de presentatie van de medewerkers (bij stap 8). De gedachte was, dat 
medewerkers uitgedaagd moesten worden zich uit te spreken, en dat dit het beste zou lukken 
als de ploegchef vooral zou luisteren. Deze benadering sloot ook aan bij een aanleiding van het 
onderzoek: medewerkers zouden meer initiatief kunnen nemen. 

De ploegdag werd begonnen met een ronde waarbij de deelnemers aan de workshop 
gevraagd werd naar hun verwachtingen over de dag (stap 1).  
Bij Successen en zorgen (stap 2) werd 
gevraagd naar voorbeelden van collectieve 
opmerkzaamheid en wat de zorgen waren 
rond dit gebied. De oefening werd in drietallen 
uitgevoerd waarbij de deelnemers gevraagd 
werd elkaar individueel te interviewen. Hierbij 
werden drie rollen onderscheiden; interviewer, 
geïnterviewde en observator. Van de 
observator werd verwacht een samenvatting 
van de resultaten van het gesprek te geven 
en aan te geven wat hielp om elkaar in het 
interview beter te begrijpen. De observatorrol 
bleek overigens een lastige opdracht, in meer 
dan de helft van het aantal gevallen werden 
er drie- i.p.v. tweegesprekken gevoerd (zeker 
als er geen begeleiding werd gegeven). De resultaten van de drietallen werden vastgelegd op 
een flap-over vel en gepresenteerd aan de groep als geheel. Dit leverde een lijst met 
verbeterpunten op die later op de dag werden meegenomen in stap 5. 

Hierna (stap 4) werden aan de hand van vijf videofragmenten de begrippen rond HRO 
opgefrist, gevolgd door bespreking van de uitkomsten/ resultaten van de vragenlijsten. De 
uitkomsten waren specifiek voor elke ploeg opgesteld. De uitkomsten werden gepresenteerd 
door per HRO principe de score te vergelijken tussen de ploeg en BOB als geheel, de spreiding 
van de scores weer te geven en per HRO principe sterke punten en verbeterpunten aan te 
geven. Per HRO principe werden deze uitkomsten kort besproken. De verbeterpunten, afgeleid 
uit de vragenlijsten werden opgenomen in de verzamellijst verbeterpunten. 

                                                           
82 De leidinggevende werd ook fysiek verzocht om in de zaal zodanig plaats te nemen dat medewerkers zijn non 
verbale gedrag zo min mogelijk zouden kunnen zien. In de U opstelling waarin de deelnemers zaten betekende dit 
in een van de hoeken zitten. De aandacht van de medewerkers ging immers uit naar het scherm aan de open zijde 
van U waarin de begeleiders stonden en gepresenteerd werd of het verslag bijgehouden werd. 
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verrichtten in het Paleis van Justitie; de zogenaamde gelabelden. De inzet van medewerkers 
werd gepland door de afdeling Informatie en Bedrijfsvoering. Voor het bureau was er een 
medezeggenschapsorgaan: de bureaucommissie. Daarnaast speelde in het onderzoek de 
afdeling Kwaliteit en Innovatie een rol als toezichthouder op het onderzoek, namens de 
korpsleiding. 
 
Aanleiding tot het onderzoek 
In de jaren voorafgaand aan het onderzoek was binnen het team veel gedaan aan de 
professionalisering van het werk in het Paleis. Daarbij was geïnvesteerd in training en opleiding, 
het vastleggen van regels en procedures, duidelijke aansturing en leiderschap. De leiding van 
het team keek daar ook tevreden op terug en ook veel medewerkers gaven aan dat er in die 
periode veel ten goede veranderd was. Toch was er bij de leiding het gevoel dat de ontwikkeling 
van het team een stap verder zou kunnen worden gebracht. Hierbij werd gedacht aan de mate 
waarin medewerkers zelf het initiatief namen voor het oppakken van problemen, en zij besluiten 
regels niet naar de letter, maar naar de geest te hanteren. Mark Zeeman (op dat moment 
teamchef Handhaving en Toezicht) volgde de parttime opleiding Integrale Veiligheidskunde en 
vroeg de onderzoeker (een van zijn docenten) of deze een onderzoek met het team wilde doen.  
 
Noot: er is in dit hoofdstuk voor gekozen om zoveel mogelijk de onder eindredactie van 
Mark Zeeman opgestelde rapportage aan de korpsleiding over te nemen. De reden hiervoor 
is dat daarmee zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van het specifieke woordgebruik en 
begrippenkader van het onderzochte team. Soms zijn in verband met de leesbaarheid 
voetnoten of een figuur (8.2.) toegevoegd, andere toevoegingen zijn in de tekst 
aangegeven. De rapportage begint direct onder deze noot. 
 

8.2. Opzet van het onderzoek 
Na de eerste contacten in het voorjaar van 2010 is besloten het onderzoek te starten met het 
verspreiden (in september 2010) van een vragenlijst onder de leiding en medewerkers van het 
team. Ter introductie van de vragenlijst 
werden, voorafgaand het verspreiden 
van de vragenlijst, aan het einde van de 
vroege dienst om 16 uur drie 
voorlichtingsbijeenkomsten van een uur 
verzorgd. 
De resultaten van de vragenlijsten 
werden besproken in drie ploegdagen in 
de loop van oktober 2010. Naast een 
bespreking van de resultaten werden in 
elke ploeg verbeterprioriteiten opgesteld 
en een eerste aanzet gemaakt voor een 
plan van aanpak op door de ploeg 
gekozen prioriteiten. In één ploeg (waarin 
als enige door tijdgebrek geen evaluatie 
was uitgevoerd) is in januari 2011 nog 
een extra sessie van twee uur uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de drie ploegdagen, 
zijn daarna, na overleg met de begeleidingsgroep, een viertal groepen aan de slag gegaan om 
verbeteracties vorm te geven. De groepen hebben in juni 2011 hun activiteiten afgerond. Als 
eerste evaluatie hebben de heren Gieling (districtschef Politie) en Douw (vestigingsdirecteur 
Penitentiaire Inrichting) in augustus 2011 een luisterbezoek gebracht als een vorm van externe 
toetsing op de voortgang. Daarna is een evaluatieonderzoek uitgevoerd met en onder 
leidinggevenden en medewerkers van het team. Dit werd in februari 2012 afgesloten met een 
ochtend per ploeg waarin teruggekeken is op het traject en vooruitgekeken naar de toekomst. 
Hierna heeft de onderzoeker, onder begeleiding van de begeleidingsgroep, een rapportage aan 
de korpsleiding opgesteld, waarvan de eindredactie in hand van de heer Zeeman was. De 
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rapportage is besproken in een overleg met de teamchef, de bureauchef, twee leden van de 
korpsleiding (w.o. de plaatsvervangend korpschef), en de teamchef Informatie en 
Bedrijfsvoering. Het gehele traject is afgesloten met een presentatie in de eerste Nederlandse 
HRO conferentie op 23 januari 2013.  
Gedurende het gehele traject is een begeleidingsgroep actief geweest bestaande uit de heren 
van Santen, Knaap, Kokshoorn, Holtgrefe, Ayad en Zeeman en mevrouw van Tankeren 
respectievelijk teamchef, ploegchef, twee medewerkers Orde en Bewaking, een 
vertegenwoordiger van de bureaucommissie, de teamchef informatie en bedrijfsvoering van 
BOB en een adviseur van de afdeling Kwaliteit en Innovatie van het korps Haaglanden. 
De rapportage aan de korpsleiding is de basis (met enkele toevoegingen) van de paragrafen 
8.1. tot en met 8.5 (m.u.v. 8.3.2. procesmatige observatie) van dit hoofdstuk.  

8.2.1. Ploegdagen. 
Opzet ploegdagen 
De ploegdagen (voor elk van de drie ploegen één) verliepen volgens een vast model, dat 
hieronder in figuur 8.3 is weergegeven. Tevoren is met elke ploegchef afgesproken dat hij een 
bescheiden rol zal spelen gedurende de dag door veel te luisteren82 en slechts op vier 
momenten in het programma het woord te voeren: bij de opening, een korte terugblik op de 
ochtend (aan het einde van stap 4), een reactie op de top 3 van de medewerkers (na stap 6) en 
een reactie op de presentatie van de medewerkers (bij stap 8). De gedachte was, dat 
medewerkers uitgedaagd moesten worden zich uit te spreken, en dat dit het beste zou lukken 
als de ploegchef vooral zou luisteren. Deze benadering sloot ook aan bij een aanleiding van het 
onderzoek: medewerkers zouden meer initiatief kunnen nemen. 

De ploegdag werd begonnen met een ronde waarbij de deelnemers aan de workshop 
gevraagd werd naar hun verwachtingen over de dag (stap 1).  
Bij Successen en zorgen (stap 2) werd 
gevraagd naar voorbeelden van collectieve 
opmerkzaamheid en wat de zorgen waren 
rond dit gebied. De oefening werd in drietallen 
uitgevoerd waarbij de deelnemers gevraagd 
werd elkaar individueel te interviewen. Hierbij 
werden drie rollen onderscheiden; interviewer, 
geïnterviewde en observator. Van de 
observator werd verwacht een samenvatting 
van de resultaten van het gesprek te geven 
en aan te geven wat hielp om elkaar in het 
interview beter te begrijpen. De observatorrol 
bleek overigens een lastige opdracht, in meer 
dan de helft van het aantal gevallen werden 
er drie- i.p.v. tweegesprekken gevoerd (zeker 
als er geen begeleiding werd gegeven). De resultaten van de drietallen werden vastgelegd op 
een flap-over vel en gepresenteerd aan de groep als geheel. Dit leverde een lijst met 
verbeterpunten op die later op de dag werden meegenomen in stap 5. 

Hierna (stap 4) werden aan de hand van vijf videofragmenten de begrippen rond HRO 
opgefrist, gevolgd door bespreking van de uitkomsten/ resultaten van de vragenlijsten. De 
uitkomsten waren specifiek voor elke ploeg opgesteld. De uitkomsten werden gepresenteerd 
door per HRO principe de score te vergelijken tussen de ploeg en BOB als geheel, de spreiding 
van de scores weer te geven en per HRO principe sterke punten en verbeterpunten aan te 
geven. Per HRO principe werden deze uitkomsten kort besproken. De verbeterpunten, afgeleid 
uit de vragenlijsten werden opgenomen in de verzamellijst verbeterpunten. 

                                                           
82 De leidinggevende werd ook fysiek verzocht om in de zaal zodanig plaats te nemen dat medewerkers zijn non 
verbale gedrag zo min mogelijk zouden kunnen zien. In de U opstelling waarin de deelnemers zaten betekende dit 
in een van de hoeken zitten. De aandacht van de medewerkers ging immers uit naar het scherm aan de open zijde 
van U waarin de begeleiders stonden en gepresenteerd werd of het verslag bijgehouden werd. 
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Het indikken van de verzamellijst verbeterpunten werd plenair gedaan door in eerste instantie 
mensen om de beurt te vragen, welk verbeterpunt van de lijst kon worden afgevoerd. In de loop 
van het indikproces werd toegestaan dat verbeterpunten werden samengevoegd om ervoor te 
zorgen dat de lijst korter werd (stap 5). Op het moment dat er nog 7 tot 10 punten overbleven, 
werd een stemprocedure ingezet. In de stemprocedure werd een ieder gevraagd zijn drie 
topprioriteiten op te schrijven; hierbij werd ook gevraagd een rangorde (eerste, tweede en derde 
prioriteit) aan te geven. Daarna werd iedereen om de beurt gevraagd zijn of haar prioriteiten aan 
te geven, deze stemmen werden direct verwerkt in een Excel bestand en voor de deelnemers 
geprojecteerd. Deze stemming leverde direct een top drie aan prioriteiten op (stap 6).  
Per onderwerp uit de top drie van prioriteiten werd onder de deelnemers een ‘trekker’ gezocht, 
waar andere deelnemers zich bij konden aansluiten tot een groep aan de slag ging om een 
korte uitwerking te maken. Dit werd gedaan langs drie vragen: “Wat betekent het?”, “Hoe aan te 
pakken?” en “Wie wil een bijdrage leveren?”. De resultaten van de groepen werden aan elkaar 
gepresenteerd. Er werd afgesloten werd met een evaluatie83. 

Gedurende de bijeenkomst werden de resultaten direct vastgelegd in een laptop en 
geprojecteerd, zodat de deelnemers de verslaglegging konden meekijken en directe feedback 
konden geven. De volgende ochtend was het verslag dan elektronisch beschikbaar voor alle 
deelnemers (zie bijlage 8.2. voor een voorbeeld van een dergelijk verslag). 

8.3. Uitkomsten van de ploegdagen 
De topprioriteiten uit de drie groepen zijn vastgelegd in de onderstaande tabel: 
 
Tabel 8.1.  
De Topprioriteiten van de Drie Ploegen 

Ploeg A Ploeg B Ploeg C 
Bevorder betrokkenheid van 
medewerkers 

Hoe bevorderen we 
veiligheidsbewustzijn en alertheid? 

Zorg voor een werkklimaat waarin we 
elkaar durven aanspreken op 
faalbaarheid, zorgen, twijfels, 
problemen en fouten bespreekbaar 
zijn (incl. nieuwsgierigheid) 

Communicatie kwalitatief 
verbeteren waaronder 
Ongewenst Eigen Initiatief84 

Hoe bereiken we meer betrokkenheid/ 
verantwoordelijkheid van alle collega's 
(waaronder interesse, initiatief) 

Verbeter de professionele houding en 
risicobewustzijn van de collega's 
(bijvoorbeeld te vriendschappelijke 
omgang) 

Bevorder het risicobewustzijn 
bij collega's (men gaat te 
makkelijk met dingen om) 

Waardeer en bevorder dat collega's 
mogelijke problemen/ zorgen/ twijfels 
uiten 

Maak een plan hoe BOB de kennis en 
vaardigheden (IBT) van medewerkers 
ontwikkelt (incl. BETEX, boek) 

 
Hieruit blijkt dat de prioriteiten uit de verschillende groepen niet of nauwelijks verschillen. Dat de 
verwoording van de punten wel verschilt, is te verklaren uit het feit dat voorgebouwd is op de 
woorden die uit de groep zelf voortkwamen85. 

De uitkomsten van alle groepen (zie bijlage 8.3.) zijn besproken met de 
begeleidingsgroep. Daar zijn drie thema’s benoemd: 
• Risicobewustzijn / veiligheid: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich bewust is van de 

risico’s die we in dit werk lopen? 
• Werkklimaat: hoe kunnen we de communicatie verbeteren? Elkaar durven aanspreken, 

zowel positief als kritisch. 

                                                           
83 Deze evaluatie heeft (door tijdnood) niet plaatsgevonden bij ploeg B (de eerste in de reeks), overigens is met 
ploeg B enkele maanden later op 5 januari 2011 geëvalueerd. 
84 Ongewenst Eigen Initiatief afgekort als OEI was een term die al langer gebruikt werd binnen het team. 
85 Dit is een gewenst effect in het proces van betekenisgeven aan de taal van de vragenlijst; dit was daarmee 
afhankelijk van de deelnemers die zodoende het zoveel mogelijk in hun eigen woorden konden formuleren. 

 
 

• Het vak: werken binnen BOB vraagt om training en ontwikkeling van de medewerkers op 
meerdere facetten zowel Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT), maar ook in de 
omgang met systemen als BETEX of het 'boek' (het bedrijfsprocessensysteem).  

Uiteindelijk hebben de teamchef en de ploegchefs in november 2010 op advies van de 
begeleidingsgroep besloten tot de volgende projecten met een bijbehorende opdracht 
 
1. Risicobewustzijn vergroten 
Binnen BOB is er deskundigheid om belangrijke elementen van IBT zelf uit te voeren. Om dit 
mogelijk te maken kan worden gekeken, of de fitnessruimte van het Paleis gebruikt kan worden, 
en in overleg met de afdeling Opleidingen kan gekeken worden, wie binnen BOB voldoende 
deskundig is om deze trainingen uit te voeren. Als mogelijke momenten om deze trainingen uit 
te voeren zijn de ploegdagen en ‘rustige’ uren. Daarnaast wordt deze groep gevraagd om na te 
denken hoe de security awareness van medewerkers vergroot kan worden. 
 
2. Vakmanschap vergroten 
De basisgedachte is om een lijst te maken met vaardigheden (Monitor, Betex, Boek) die elke 
medewerker zou moeten bezitten. Die lijst zou je dan zelf moeten bijhouden, onderzocht kan 
ook worden hoe medewerkers geholpen kunnen worden om zelf bepaalde vaardigheden (denk 
aan het boek) op te doen. Ze zouden daarbij gebruik kunnen maken van het bestaande (te 
actualiseren) werkboek. 
 
3. Werkklimaat/ feedback 
Een aantal medewerkers wordt getraind in het geven van feedback, zodat zij er (nog) beter in 
worden en het anderen kunnen leren. 
 
Tenslotte werd een lopende activiteit opgenomen in het HRO traject: 
4. Werkproces 
Aansluiten bij het (al lopende) project om het werkproces door te lopen en te kijken, hoe de 
taken en verantwoordelijkheden van de B en C medewerkers86 belegd moeten worden.  
 
In de periode december 2010 tot juni 2011 zijn de projectgroepen (die op basis van vrijwilligheid 
tot stand waren gekomen) een aantal keren bij elkaar geweest. Elke projectgroep had een 
ploegchef als opdrachtgever die het project mogelijk maakte. 

8.4. Resultaten projectgroepen 
Hieronder worden allereerst de inhoudelijke opbrengsten van de projectgroepen beschreven 
(geheel overgenomen uit de eindrapportage aan de korpsleiding). Daarna komen enige 
procesmatige observaties aan de orde. 

8.4.1. Inhoudelijke opbrengsten. 
De inhoudelijke opbrengsten van de projectfase zijn vaak niet aan één van de groepen toe te 
wijzen en daarom is ervoor de gekozen, de resultaten (niet uitputtend) te ordenen naar een 
aantal thema’s. 
 
Vakmanschap/ IBT  
Binnen de politie is het volgen van IBT verplicht. Er is echter sprake van een ‘standaardaanbod’ 
van opleidingsmogelijkheden aan BOB als geheel. Voor het team ‘past’ dit aanbod maar 
beperkt, vooral doordat het team zijn werk doet binnen een gebouw met beperkte ruimtes, 
waardoor bijvoorbeeld andere (interventie)technieken en andere aandacht voor de bejegening 
(van gedetineerden) nodig zijn. Binnen de werkgroep Risicobewustzijn bleek, dat zelfs bij deze 
gemotiveerde groep medewerkers, sommige elementen van vakmanschap (zoals de wijze van 
fouillering van een gedetineerde) een opfrisser konden gebruiken. 

                                                           
86 B en C staan hier voor functiegroepen. 
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Het indikken van de verzamellijst verbeterpunten werd plenair gedaan door in eerste instantie 
mensen om de beurt te vragen, welk verbeterpunt van de lijst kon worden afgevoerd. In de loop 
van het indikproces werd toegestaan dat verbeterpunten werden samengevoegd om ervoor te 
zorgen dat de lijst korter werd (stap 5). Op het moment dat er nog 7 tot 10 punten overbleven, 
werd een stemprocedure ingezet. In de stemprocedure werd een ieder gevraagd zijn drie 
topprioriteiten op te schrijven; hierbij werd ook gevraagd een rangorde (eerste, tweede en derde 
prioriteit) aan te geven. Daarna werd iedereen om de beurt gevraagd zijn of haar prioriteiten aan 
te geven, deze stemmen werden direct verwerkt in een Excel bestand en voor de deelnemers 
geprojecteerd. Deze stemming leverde direct een top drie aan prioriteiten op (stap 6).  
Per onderwerp uit de top drie van prioriteiten werd onder de deelnemers een ‘trekker’ gezocht, 
waar andere deelnemers zich bij konden aansluiten tot een groep aan de slag ging om een 
korte uitwerking te maken. Dit werd gedaan langs drie vragen: “Wat betekent het?”, “Hoe aan te 
pakken?” en “Wie wil een bijdrage leveren?”. De resultaten van de groepen werden aan elkaar 
gepresenteerd. Er werd afgesloten werd met een evaluatie83. 

Gedurende de bijeenkomst werden de resultaten direct vastgelegd in een laptop en 
geprojecteerd, zodat de deelnemers de verslaglegging konden meekijken en directe feedback 
konden geven. De volgende ochtend was het verslag dan elektronisch beschikbaar voor alle 
deelnemers (zie bijlage 8.2. voor een voorbeeld van een dergelijk verslag). 

8.3. Uitkomsten van de ploegdagen 
De topprioriteiten uit de drie groepen zijn vastgelegd in de onderstaande tabel: 
 
Tabel 8.1.  
De Topprioriteiten van de Drie Ploegen 

Ploeg A Ploeg B Ploeg C 
Bevorder betrokkenheid van 
medewerkers 

Hoe bevorderen we 
veiligheidsbewustzijn en alertheid? 

Zorg voor een werkklimaat waarin we 
elkaar durven aanspreken op 
faalbaarheid, zorgen, twijfels, 
problemen en fouten bespreekbaar 
zijn (incl. nieuwsgierigheid) 

Communicatie kwalitatief 
verbeteren waaronder 
Ongewenst Eigen Initiatief84 

Hoe bereiken we meer betrokkenheid/ 
verantwoordelijkheid van alle collega's 
(waaronder interesse, initiatief) 

Verbeter de professionele houding en 
risicobewustzijn van de collega's 
(bijvoorbeeld te vriendschappelijke 
omgang) 

Bevorder het risicobewustzijn 
bij collega's (men gaat te 
makkelijk met dingen om) 

Waardeer en bevorder dat collega's 
mogelijke problemen/ zorgen/ twijfels 
uiten 

Maak een plan hoe BOB de kennis en 
vaardigheden (IBT) van medewerkers 
ontwikkelt (incl. BETEX, boek) 

 
Hieruit blijkt dat de prioriteiten uit de verschillende groepen niet of nauwelijks verschillen. Dat de 
verwoording van de punten wel verschilt, is te verklaren uit het feit dat voorgebouwd is op de 
woorden die uit de groep zelf voortkwamen85. 

De uitkomsten van alle groepen (zie bijlage 8.3.) zijn besproken met de 
begeleidingsgroep. Daar zijn drie thema’s benoemd: 
• Risicobewustzijn / veiligheid: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich bewust is van de 

risico’s die we in dit werk lopen? 
• Werkklimaat: hoe kunnen we de communicatie verbeteren? Elkaar durven aanspreken, 

zowel positief als kritisch. 

                                                           
83 Deze evaluatie heeft (door tijdnood) niet plaatsgevonden bij ploeg B (de eerste in de reeks), overigens is met 
ploeg B enkele maanden later op 5 januari 2011 geëvalueerd. 
84 Ongewenst Eigen Initiatief afgekort als OEI was een term die al langer gebruikt werd binnen het team. 
85 Dit is een gewenst effect in het proces van betekenisgeven aan de taal van de vragenlijst; dit was daarmee 
afhankelijk van de deelnemers die zodoende het zoveel mogelijk in hun eigen woorden konden formuleren. 

 
 

• Het vak: werken binnen BOB vraagt om training en ontwikkeling van de medewerkers op 
meerdere facetten zowel Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT), maar ook in de 
omgang met systemen als BETEX of het 'boek' (het bedrijfsprocessensysteem).  

Uiteindelijk hebben de teamchef en de ploegchefs in november 2010 op advies van de 
begeleidingsgroep besloten tot de volgende projecten met een bijbehorende opdracht 
 
1. Risicobewustzijn vergroten 
Binnen BOB is er deskundigheid om belangrijke elementen van IBT zelf uit te voeren. Om dit 
mogelijk te maken kan worden gekeken, of de fitnessruimte van het Paleis gebruikt kan worden, 
en in overleg met de afdeling Opleidingen kan gekeken worden, wie binnen BOB voldoende 
deskundig is om deze trainingen uit te voeren. Als mogelijke momenten om deze trainingen uit 
te voeren zijn de ploegdagen en ‘rustige’ uren. Daarnaast wordt deze groep gevraagd om na te 
denken hoe de security awareness van medewerkers vergroot kan worden. 
 
2. Vakmanschap vergroten 
De basisgedachte is om een lijst te maken met vaardigheden (Monitor, Betex, Boek) die elke 
medewerker zou moeten bezitten. Die lijst zou je dan zelf moeten bijhouden, onderzocht kan 
ook worden hoe medewerkers geholpen kunnen worden om zelf bepaalde vaardigheden (denk 
aan het boek) op te doen. Ze zouden daarbij gebruik kunnen maken van het bestaande (te 
actualiseren) werkboek. 
 
3. Werkklimaat/ feedback 
Een aantal medewerkers wordt getraind in het geven van feedback, zodat zij er (nog) beter in 
worden en het anderen kunnen leren. 
 
Tenslotte werd een lopende activiteit opgenomen in het HRO traject: 
4. Werkproces 
Aansluiten bij het (al lopende) project om het werkproces door te lopen en te kijken, hoe de 
taken en verantwoordelijkheden van de B en C medewerkers86 belegd moeten worden.  
 
In de periode december 2010 tot juni 2011 zijn de projectgroepen (die op basis van vrijwilligheid 
tot stand waren gekomen) een aantal keren bij elkaar geweest. Elke projectgroep had een 
ploegchef als opdrachtgever die het project mogelijk maakte. 

8.4. Resultaten projectgroepen 
Hieronder worden allereerst de inhoudelijke opbrengsten van de projectgroepen beschreven 
(geheel overgenomen uit de eindrapportage aan de korpsleiding). Daarna komen enige 
procesmatige observaties aan de orde. 

8.4.1. Inhoudelijke opbrengsten. 
De inhoudelijke opbrengsten van de projectfase zijn vaak niet aan één van de groepen toe te 
wijzen en daarom is ervoor de gekozen, de resultaten (niet uitputtend) te ordenen naar een 
aantal thema’s. 
 
Vakmanschap/ IBT  
Binnen de politie is het volgen van IBT verplicht. Er is echter sprake van een ‘standaardaanbod’ 
van opleidingsmogelijkheden aan BOB als geheel. Voor het team ‘past’ dit aanbod maar 
beperkt, vooral doordat het team zijn werk doet binnen een gebouw met beperkte ruimtes, 
waardoor bijvoorbeeld andere (interventie)technieken en andere aandacht voor de bejegening 
(van gedetineerden) nodig zijn. Binnen de werkgroep Risicobewustzijn bleek, dat zelfs bij deze 
gemotiveerde groep medewerkers, sommige elementen van vakmanschap (zoals de wijze van 
fouillering van een gedetineerde) een opfrisser konden gebruiken. 

                                                           
86 B en C staan hier voor functiegroepen. 
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Er is in eerste instantie onderzocht wat de mogelijkheden waren om de training in eigen beheer 
op te zetten. Een verkenning leerde, dat er niet op eigen initiatief trainingen kunnen worden 
opgezet. De aansprakelijkheid bij ongevallen kan mogelijkerwijs bij de medewerker komen te 
liggen, die de training verzorgt. Toch ligt er ruimte voor (oefen)activiteiten. Een voorbeeld 
hiervan is een initiatief van een medewerker, waarbij op een rustig moment geoefend is. In 
oktober 2011 (tijdens de halfjaarlijkse ploegdagen) is een op het Team toegesneden IBT dag 
gehouden. Hiervoor is ter voorbereiding een bezoek gebracht aan de collega’s in Rotterdam die 
daar belast zijn met de handhaving en toezicht in de rechtbank. 
 
Risicobewustzijn en risico’s verminderen 
Het risicobewustzijn werd bevorderd door een aantal ‘kleine’ acties, zoals het nemen van foto’s 
van risicovolle situaties en deze te tonen tijdens de briefing.  
Kleine aanpassingen zijn gedaan om de kans op incidenten te verminderen zoals het 
vervangen van plasticbekers door bekers van karton, zodat deze niet gebruikt kunnen worden 
bij suïcidepogingen. Ook is een ophoudcel gecreëerd op de cellenvloer van de Rechter 
Commissaris (RC) en wordt de transportlijst gecheckt in de rustige periode voor de zittingen. 
Daarnaast is extra aandacht gegeven aan het liftgebruik. Verder is er gebruik gemaakt van 
(nieuwe) reminders/ kattenbelletjes als vervanging van het plaatje 'verboden bord en bestek op 
de vloer mee te nemen'. Een ander voorbeeld is het bevestigen van verschillende kleuren 
magneten op de celdeur; rode (in beperkingen87) blauwe (relatie beperking) en gele 
(bijzonderheden, maar geen beperkingen). Ook kan gedacht worden aan het 
“Krijtluikjesprotocol” (schoolbord verf dat op het luikje van de celdeur aangebracht) waardoor 
hierop informatie kan worden aangebracht over o.a. medicatie.  
 
Kwaliteitsverhoging briefing en debriefing 
Gedurende het traject is verder gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van de briefing en de 
debriefing. Er wordt verder gewerkt met terugkerende thema’s op de briefing (zoals de foto’s 
van risicobewustzijn). Risicovolle of grote zaken worden vooraf gebriefd. Debriefing vindt niet 
alleen plaats aan het eind van de dienst, maar er wordt bij incidenten of risicovolle situaties ook 
onmiddellijk gedebriefd. Overigens is debriefing bij een groot incident een aandachtspunt. Dit 
bleek tijdens het traject: omdat medewerkers elkaar voor het Rijksrecherche onderzoek niet 
mogen beïnvloeden, werd er niet inhoudelijk gedebriefd. Dit leidde ertoe (dat bij een geslaagde 
suïcidepoging) niet inhoudelijk gedebriefd is in afwachting van de resultaten het onderzoek van 
de Rijksrecherche. 
  
Intervisie werkklimaat 
De groep Werkklimaat is twee keer begeleid door een externe begeleider (Joke Eykelenboom88 
van de Haagse Hogeschool) om de basisprincipes van feedback te bespreken en te oefenen. 
Daarnaast kwam de groep regelmatig bij elkaar als een soort intervisiegroep gericht op het 
uitwisselen van ervaringen met het geven van feedback.  
 
Gedragsverwachtingen en Red Rules 
In een andere groep is uitgebreid stilgestaan bij het formuleren van zogenaamde 
gedragsverwachtingen en Red Rules89 (regels die altijd, onder alle omstandigheden van 
toepassing zijn). Na veel interne discussie is besloten niet over te gaan tot het formuleren van 
Red Rules. Overweging was dat een Red Rule óf zo voor de hand ligt (geen wapens op de 
werkvloer) dat de waarde ervan beperkt is, of dat wat een Red Rule leek, het in feite niet was 

                                                           
87 Beperkingen betekent dat de gedetineerde niet mag communiceren met medegedetineerden, bijvoorbeeld 
omdat alibi’s zo met elkaar afgestemd kunnen worden. 
88 Zij was ook de co-begeleider tijdens de ploegdagen. 
89 Red Rules worden binnen de gezondheidszorg in de VS gehanteerd (Hochman, 2005), voorbeelden er van zijn: 
"Sluit de beademingsapparatuur aan op de noodstroom voorziening" en "Identificeer een patiënt altijd aan twee 
kenmerken." 

 

(niet voor de gedetineerde lopen), omdat er altijd een uitzondering op de Red Rule te verzinnen 
was. 

De teamchef kwam met de "de 3 P’s” (Proactieve Professionele Principes) rond de 
zitting, o.a. uitgewerkt in de 4 B's naar de plekken waar informatie voor een zitting gehaald moet 
worden: Briefing, Boekje, Bode, Bij de voorzitter. 
 
Overzicht van de werkprocessen 
Een belangrijke activiteit was het actualiseren van het handboek “Werken aan het Paleis”. In 
verschillende werkgroepen is gekeken naar de nieuw opgestelde schema’s (zie bijlage 8.4). 
Hierin zijn de verschillende processen aan het Paleis vereenvoudigd weergegeven.  

Tijdens het traject is ook de 
rolverdeling tussen de verschillende typen 
medewerkers (A, B en C) aan de orde 
gekomen. Zoals in nevenstaand schema is 
vastgelegd. werken de medewerkers B en C 
niet op een apart niveau in de organisatie, 
maar nemen zij een aantal taken voor hun 
rekening, waarbij ze nog steeds ingezet 
kunnen worden op taken van medewerker A. 
Omgekeerd is het mogelijk dat een medewerker A belast kan worden met taken van 
medewerker B. 
 
Instructies en procedures 
Tijdens het traject is er aandacht besteed aan het bijstellen van de bestaande checklist bij het 
einde van de dienst en het opstellen van een checklist opstarten van de dienst. Bij de post MO 
(monitoren) is een alarmeringslijst opgesteld zodat helder is, welke actie nodig is bij welk 
signaal. Ook werd weer onder de aandacht gebracht dat in trappenhuizen geluidsindicatoren 
hingen. Daarnaast is het fouilleringsprotocol aangepast. 

8.4.2. Procesmatige observaties90. 
Een aantal projectgroepen had moeite om op te starten. Het bleek moeilijk een geschikt tijdstip 
te vinden voor de bijeenkomsten. In principe werden de bijeenkomsten gehouden op ‘rustige 
momenten’ om zo het primaire proces zo min mogelijk te verstoren. Gedurende het traject 
kwam er weerstand van medewerkers die niet in een projectgroep zaten. Zij werden naar eigen 
zeggen zwaarder belast werden en ‘HRO moe’.  

Een ander aspect was de neiging om aanbevelingen en acties vanuit de projectgroepen 
pas te willen uitvoeren na afronding van het project. Dit ontlokte bij de onderzoeker de kreet “het 
is geen project”. Vanuit de strategie van kleine successen91 is het juist van belang kleine 
praktische zaken direct op te pakken, zoals de vervanging van plastic bekers door kartonnen 
bekers. 

Een verstorende factor voor het traject was de lopende reorganisatie (de vorming van de 
Nationale Politie), die ook veel aandacht vroeg. Tegelijkertijd speelde dat er een nieuwe functie 
(medewerker C) werd ingevoerd waardoor rollen binnen het team verschoven. 

8.5. Luisterbezoek 
Op 25 augustus 2011 brachten de heren Gieling (oud districtchef Utrecht Kanaleneiland en op 
dat moment verbonden aan de Nederlandse Politie Academie) en Douw (vestigingsdirecteur 
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard en Alkmaar) een ‘luisterbezoek’ aan het Paleis92. 
Bedoeling was, om deskundige buitenstaanders te laten kijken naar het functioneren van het 
                                                           
90 Deze paragraaf is geen onderdeel van de rapportage van de projectgroep. 
91 Een andere reden is dat zo denken en doen snel afgewisseld worden, zodat het leren versneld wordt. 
92 Ook de plaatsvervangend korpschef Politie Haaglanden, de heer van Musscher, was hierbij een uur aanwezig. De 
bedoeling was ook de teamchef van een vergelijkbare groep uit Rotterdam deel te laten nemen, dit stuitte echter 
op praktische problemen. 

Figuur 8.2. Rolverdeling tussen de type medewerkers 
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Er is in eerste instantie onderzocht wat de mogelijkheden waren om de training in eigen beheer 
op te zetten. Een verkenning leerde, dat er niet op eigen initiatief trainingen kunnen worden 
opgezet. De aansprakelijkheid bij ongevallen kan mogelijkerwijs bij de medewerker komen te 
liggen, die de training verzorgt. Toch ligt er ruimte voor (oefen)activiteiten. Een voorbeeld 
hiervan is een initiatief van een medewerker, waarbij op een rustig moment geoefend is. In 
oktober 2011 (tijdens de halfjaarlijkse ploegdagen) is een op het Team toegesneden IBT dag 
gehouden. Hiervoor is ter voorbereiding een bezoek gebracht aan de collega’s in Rotterdam die 
daar belast zijn met de handhaving en toezicht in de rechtbank. 
 
Risicobewustzijn en risico’s verminderen 
Het risicobewustzijn werd bevorderd door een aantal ‘kleine’ acties, zoals het nemen van foto’s 
van risicovolle situaties en deze te tonen tijdens de briefing.  
Kleine aanpassingen zijn gedaan om de kans op incidenten te verminderen zoals het 
vervangen van plasticbekers door bekers van karton, zodat deze niet gebruikt kunnen worden 
bij suïcidepogingen. Ook is een ophoudcel gecreëerd op de cellenvloer van de Rechter 
Commissaris (RC) en wordt de transportlijst gecheckt in de rustige periode voor de zittingen. 
Daarnaast is extra aandacht gegeven aan het liftgebruik. Verder is er gebruik gemaakt van 
(nieuwe) reminders/ kattenbelletjes als vervanging van het plaatje 'verboden bord en bestek op 
de vloer mee te nemen'. Een ander voorbeeld is het bevestigen van verschillende kleuren 
magneten op de celdeur; rode (in beperkingen87) blauwe (relatie beperking) en gele 
(bijzonderheden, maar geen beperkingen). Ook kan gedacht worden aan het 
“Krijtluikjesprotocol” (schoolbord verf dat op het luikje van de celdeur aangebracht) waardoor 
hierop informatie kan worden aangebracht over o.a. medicatie.  
 
Kwaliteitsverhoging briefing en debriefing 
Gedurende het traject is verder gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van de briefing en de 
debriefing. Er wordt verder gewerkt met terugkerende thema’s op de briefing (zoals de foto’s 
van risicobewustzijn). Risicovolle of grote zaken worden vooraf gebriefd. Debriefing vindt niet 
alleen plaats aan het eind van de dienst, maar er wordt bij incidenten of risicovolle situaties ook 
onmiddellijk gedebriefd. Overigens is debriefing bij een groot incident een aandachtspunt. Dit 
bleek tijdens het traject: omdat medewerkers elkaar voor het Rijksrecherche onderzoek niet 
mogen beïnvloeden, werd er niet inhoudelijk gedebriefd. Dit leidde ertoe (dat bij een geslaagde 
suïcidepoging) niet inhoudelijk gedebriefd is in afwachting van de resultaten het onderzoek van 
de Rijksrecherche. 
  
Intervisie werkklimaat 
De groep Werkklimaat is twee keer begeleid door een externe begeleider (Joke Eykelenboom88 
van de Haagse Hogeschool) om de basisprincipes van feedback te bespreken en te oefenen. 
Daarnaast kwam de groep regelmatig bij elkaar als een soort intervisiegroep gericht op het 
uitwisselen van ervaringen met het geven van feedback.  
 
Gedragsverwachtingen en Red Rules 
In een andere groep is uitgebreid stilgestaan bij het formuleren van zogenaamde 
gedragsverwachtingen en Red Rules89 (regels die altijd, onder alle omstandigheden van 
toepassing zijn). Na veel interne discussie is besloten niet over te gaan tot het formuleren van 
Red Rules. Overweging was dat een Red Rule óf zo voor de hand ligt (geen wapens op de 
werkvloer) dat de waarde ervan beperkt is, of dat wat een Red Rule leek, het in feite niet was 

                                                           
87 Beperkingen betekent dat de gedetineerde niet mag communiceren met medegedetineerden, bijvoorbeeld 
omdat alibi’s zo met elkaar afgestemd kunnen worden. 
88 Zij was ook de co-begeleider tijdens de ploegdagen. 
89 Red Rules worden binnen de gezondheidszorg in de VS gehanteerd (Hochman, 2005), voorbeelden er van zijn: 
"Sluit de beademingsapparatuur aan op de noodstroom voorziening" en "Identificeer een patiënt altijd aan twee 
kenmerken." 

 

(niet voor de gedetineerde lopen), omdat er altijd een uitzondering op de Red Rule te verzinnen 
was. 

De teamchef kwam met de "de 3 P’s” (Proactieve Professionele Principes) rond de 
zitting, o.a. uitgewerkt in de 4 B's naar de plekken waar informatie voor een zitting gehaald moet 
worden: Briefing, Boekje, Bode, Bij de voorzitter. 
 
Overzicht van de werkprocessen 
Een belangrijke activiteit was het actualiseren van het handboek “Werken aan het Paleis”. In 
verschillende werkgroepen is gekeken naar de nieuw opgestelde schema’s (zie bijlage 8.4). 
Hierin zijn de verschillende processen aan het Paleis vereenvoudigd weergegeven.  

Tijdens het traject is ook de 
rolverdeling tussen de verschillende typen 
medewerkers (A, B en C) aan de orde 
gekomen. Zoals in nevenstaand schema is 
vastgelegd. werken de medewerkers B en C 
niet op een apart niveau in de organisatie, 
maar nemen zij een aantal taken voor hun 
rekening, waarbij ze nog steeds ingezet 
kunnen worden op taken van medewerker A. 
Omgekeerd is het mogelijk dat een medewerker A belast kan worden met taken van 
medewerker B. 
 
Instructies en procedures 
Tijdens het traject is er aandacht besteed aan het bijstellen van de bestaande checklist bij het 
einde van de dienst en het opstellen van een checklist opstarten van de dienst. Bij de post MO 
(monitoren) is een alarmeringslijst opgesteld zodat helder is, welke actie nodig is bij welk 
signaal. Ook werd weer onder de aandacht gebracht dat in trappenhuizen geluidsindicatoren 
hingen. Daarnaast is het fouilleringsprotocol aangepast. 

8.4.2. Procesmatige observaties90. 
Een aantal projectgroepen had moeite om op te starten. Het bleek moeilijk een geschikt tijdstip 
te vinden voor de bijeenkomsten. In principe werden de bijeenkomsten gehouden op ‘rustige 
momenten’ om zo het primaire proces zo min mogelijk te verstoren. Gedurende het traject 
kwam er weerstand van medewerkers die niet in een projectgroep zaten. Zij werden naar eigen 
zeggen zwaarder belast werden en ‘HRO moe’.  

Een ander aspect was de neiging om aanbevelingen en acties vanuit de projectgroepen 
pas te willen uitvoeren na afronding van het project. Dit ontlokte bij de onderzoeker de kreet “het 
is geen project”. Vanuit de strategie van kleine successen91 is het juist van belang kleine 
praktische zaken direct op te pakken, zoals de vervanging van plastic bekers door kartonnen 
bekers. 

Een verstorende factor voor het traject was de lopende reorganisatie (de vorming van de 
Nationale Politie), die ook veel aandacht vroeg. Tegelijkertijd speelde dat er een nieuwe functie 
(medewerker C) werd ingevoerd waardoor rollen binnen het team verschoven. 

8.5. Luisterbezoek 
Op 25 augustus 2011 brachten de heren Gieling (oud districtchef Utrecht Kanaleneiland en op 
dat moment verbonden aan de Nederlandse Politie Academie) en Douw (vestigingsdirecteur 
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard en Alkmaar) een ‘luisterbezoek’ aan het Paleis92. 
Bedoeling was, om deskundige buitenstaanders te laten kijken naar het functioneren van het 
                                                           
90 Deze paragraaf is geen onderdeel van de rapportage van de projectgroep. 
91 Een andere reden is dat zo denken en doen snel afgewisseld worden, zodat het leren versneld wordt. 
92 Ook de plaatsvervangend korpschef Politie Haaglanden, de heer van Musscher, was hierbij een uur aanwezig. De 
bedoeling was ook de teamchef van een vergelijkbare groep uit Rotterdam deel te laten nemen, dit stuitte echter 
op praktische problemen. 

Figuur 8.2. Rolverdeling tussen de type medewerkers 
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Team. Daartoe hebben zij een dag rondgelopen en aan het einde van de dag hebben zij hun 
bevindingen vastgelegd in een videoboodschap van ongeveer 10 minuten. Deze boodschap is 
in de briefingen van de daarop volgende dagen aan de medewerkers getoond. Hiervoor is 
gekozen omdat de inschatting was, dat een videoboodschap meer impact zou hebben en er 
bovendien voor zorgde dat de feedback door de ‘luister’bezoekers zo snel mogelijk gegeven 
kon worden. Daarnaast is op basis van de videoboodschap in overleg met de bezoekers door 
de onderzoeker een verslag gemaakt (bijlage 8.5).  

Als titel van hun terugmelding kozen de bezoekers voor “het ligt niet aan de mensen”, 
daarmee aangevend dat ze gemotiveerde medewerkers zagen functioneren. Daarnaast 
benoemden zij een aantal kleine successen, waarvan er al veel benoemd zijn in de vorige 
paragraaf. Ook zagen ze individuele medewerkers, die uit zichzelf opmerkzaam gedrag 
vertoonden. De aanbevelingen van de bezoekers liggen vooral op het aanspreken van elkaar 
en het bewust blijven van risico’s, ook als het ‘altijd’ goed gegaan is. Zij wijzen daarbij op het 
belang van het creëren van gelegenheden, zoals de debriefing en After Action Reviews om 
opmerkzaam gedrag te bevorderen.  

Afsluitend spraken ze over “pareltjes van vakmanschap”, die ook noodzakelijk zijn, 
omdat niet alles perfect georganiseerd kan worden. Er moeten in de praktijk van alledag 
afwegingen worden gemaakt (“roeien met de riemen die je wel hebt”), waarbij het team zich 
overigens assertiever naar partners mag opstellen (”ze zijn soms te servicegericht”). Creëer rust 
als het mogelijk is (zoals bij het fouilleren). Tenslotte constateerden zij, dat het pand qua bouw 
niet overal geschikt is (er zijn plekken waarvan geen camerabeelden te maken zijn). 

8.6. Evaluatieonderzoek 
In eerste instantie was besloten het evaluatieonderzoek te doen in het najaar van 2011, in 
aansluiting op het luisterbezoek. De ploegdagen van die periode zouden worden gebruikt om 
met de medewerkers te evalueren. In september bleek, dat de ploegdagen in die periode 
gebruikt konden worden om een specifiek op het team toegesneden IBT programma uit te 
voeren. Daarop is besloten de ploegdagen van februari 2012 gedeeltelijk te gebruiken voor het 
evaluatieonderzoek. Binnen het evaluatieonderzoek is sprake van twee onderzoeken: één 
onder de leidinggevenden en één met de ploegen.  

8.6.1. Evaluatieonderzoek leidinggevenden. 
Opzet 
Bij de leidinggevenden, waaronder ook de coördinerende medewerkers werden verstaan 
(teamchef, ploegchefs en wachtcommandanten93), werd de complete vragenlijst opnieuw 
afgenomen, en als basis gebruikt om individuele gesprekken met hen aan te gaan over hoe zij 
naar de effecten van het HRO traject keken. Bij alle leidinggevenden is de vragenlijst 
afgenomen en is met een ieder een individueel gesprek gevoerd94. Daarna is afgesloten met 
een gezamenlijk gesprek met de teamchef en de ploegchefs. Ook met de wachtcommandanten 
is afgesloten met (binnen het kader van hun werkoverleg) een gezamenlijk gesprek, waarbij ook 
de teamchef en een ploegchef aanwezig waren. Bij deze gesprekken zijn thema’s uit de 
individuele gesprekken gebruikt.  

8.6.1.1. Uitkomsten gesprekken met teamchef en ploegchefs. 
Omgeving 
Uit de gesprekken met de teamchef en ploegchefs kwam een beeld naar voren, dat de 
voorgaande maanden de dagelijkse gang van zaken sterk gedomineerd werd door de 
inkrimping van de capaciteit van het team. Dit kwam tot uiting in het afnemende aantal 
gelabelden. Daarnaast werd het team in oktober 2011 geconfronteerd met de eerste geslaagde 
suïcidepoging van een gedetineerde in de geschiedenis van het team. Ten tijde van de 

                                                           
93 Wachtcommandanten zijn aanwezig op posten op de werkvloer en sturen daarmee de dagelijkse operatie, waar 
de ploegchefs op bureau aanwezig zijn (buiten het bewaakte gebied) om de contacten met externe 
belanghebbenden te onderhouden. De wachtcommandantrol is een rol van de medewerker C. 
94 Met als start de uitkomsten van de vragenlijst. 

 

interviews (december 2011 en januari 2012) liep het onderzoek van de rijksrecherche zodat er 
geen expliciete inhoudelijke evaluatie van de gebeurtenis was gedaan. 
 
Algemeen beeld 
De mate waarin medewerkers zaken op automatische piloot doen is verminderd. Dit geldt 
echter vooral voor de medewerkers, die actief hebben meegedaan in het traject. Bij een aantal 
anderen geldt nog steeds, dat er weinig initiatief genomen wordt. In het algemeen zitten de 
opbrengsten in kleine dingen.  
 
Ontwikkelpunt 
In de gesprekken kwamen een aantal ontwikkelpunten naar voren, waarvan de belangrijkste de 
positionering van de medewerkers C was. Bij de medewerkers C geldt dat deze zich vanuit het 
wachtcommandantschap moeten ontwikkelen naar het begeleiden van de medewerkers, en 
daarbij ook een rol hebben in de beoordelingscyclus van medewerkers. Voor de medewerkers 
C geldt ook dat deze meer 'los moeten komen' van de vaste plek bij de balie en rond moeten 
gaan kijken (bijvoorbeeld in de zittingszalen), zodat de medewerkers A en B ook meer 
verantwoordelijkheid kunnen pakken. Bovendien is het zo mogelijk ook tussendoor te 
bespreken wat er aan de hand is, en hoeft er niet 'gesleurd' te worden aan de debriefing.  

De ploegchefs spelen een activerende rol naar de medewerkers C. De mate waarin de 
medewerkers C deze beoordelende en coachende rol zelf ook al invulling geven naar de 
andere medewerkers is verschillend van individu tot individu. 

De teamchef en ploegchefs hebben conform deze lijn al ingezet om naast de coaching in 
het kader van de opleiding van de nieuwe (net aangestelde) medewerkers C, ook de zittende 
medewerkers C meer in deze richting te gaan coachen. 

8.6.1.2. Uitkomsten gesprekken met wachtcommandanten. 
Uit de gesprekken met de wachtcommandanten kwamen aandachtspunten naar voren in hun 
verhouding tot de ploegchefs en hun verhouding naar de medewerkers. In de groepsbespreking 
van de resultaten van de vragenlijsten zijn er twee thema's behandeld: de zelfstandigheid van 
de wachtcommandant en het ontwikkelen en delen van kennis over medewerkers (in bijlage 8.6 
is het verslag van deze bespreking met suggesties van de onderzoeker opgenomen). 
 
De zelfstandigheid van de wachtcommandant 
Als voorbeeld in de discussie over de zelfstandigheid van de wachtcommandant is de 
cellenprocedure besproken. Er is weinig discussie dat de wachtcommandant het meeste weet 
van de situatie die leidt tot een cellenprocedure (ingrijpen in een cel). Tegelijkertijd is het beleid, 
dat de ploegchef als chef van dienst besluit tot een cellenprocedure. Het is een pijnlijke situatie 
als de chef van dienst niet meegaat met de wachtcommandant, als hij de situatie is komen 
bekijken. In deze discussie kwam als werkbare vorm naar voren: de wachtcommandant begint 
al eerder met communiceren naar de chef van dienst dat er iets aan staat te komen. Gewapend 
met dezelfde informatie, lijkt het dan logisch, dat de chef van dienst besluit conform het advies 
van de wachtcommandant, bijvoorbeeld door na de waarschuwing af te spreken wanneer (en 
onder welke condities) de volgende stappen gezet gaan worden. 
 
Ontwikkeling van en delen van kennis over medewerkers 
Bij de dagelijkse aansturing van de medewerkers door de wachtcommandanten is er op twee 
manieren behoefte aan het delen van kennis over de medewerkers:  

De eerste behoefte is het stimuleren van medewerkers om kennis en vaardigheden te 
krijgen voor hun functioneren. Het gaat hierbij om basis vaardigheden zoals het omgaan met 
het bedrijfsprocessensysteem 'het Boek' als kennis van procedures. Eén van de 
wachtcommandanten heeft dit lijstje gemaakt voor zijn ploeg. Bij de anderen is dit lijstje in het 
vergeetboek terecht gekomen.  

De tweede behoefte is rekening te kunnen houden met het feit dat 'er even iets aan de 
hand is' met een medewerker, waardoor deze niet optimaal kan functioneren. De 
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gelabelden. Daarnaast werd het team in oktober 2011 geconfronteerd met de eerste geslaagde 
suïcidepoging van een gedetineerde in de geschiedenis van het team. Ten tijde van de 
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wachtcommandanten hebben begrepen, dat dit 'lastig' ligt, omdat er een risico is dat er over 
medewerkers geroddeld gaat worden (wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn). 

8.6.2. Evaluatieonderzoek medewerkers. 
Opzet evaluatieonderzoek medewerkers 
Voor het evaluatieonderzoek onder de 
medewerkers is gewerkt met een daarvoor 
specifiek opgestelde vragenlijst, aangevuld 
met de beknopte vragenlijst. Deze vragen zijn 
opgesteld in overleg met de 
begeleidingsgroep, mede naar aanleiding van 
de gesprekken met wachtcommandanten. In 
de ploegdagen was de ochtend ingeruimd om 
de resultaten van het evaluatieonderzoek te 
bespreken95. De bespreking verliep volgens 
het nevenstaande sjabloon. Na een korte 
introductie/ reminder “waar HRO ook al weer 
over ging” (1), werden de uitkomsten uit de 
specifieke vragenlijst getoond (2). Hier werd niet de score van de ploeg, maar van het gehele 
team getoond. Waar de ploegchef in de eerste ploegdag een teruggetrokken rol had, had hij bij 
de evaluatiebijeenkomst een veel actievere rol. Zo werd er van hem een reactie op de 
uitkomsten gevraagd in de vorm van een samenspraak tussen ploegchef en begeleiders. In 
deze samenspraak kwam in elke ploegdag de omgang met fouten en verstoringen aan de orde. 
De toon hierbij was: fouten maken kan de beste overkomen, hoe je er daarna mee omgaat is 
cruciaal voor een opmerkzame cultuur. Om dit te illustreren was de ploegchef tevoren gevraagd 
een voorbeeld te kunnen geven van een fout die hijzelf in het verleden had gemaakt. 
Hierna werden de medewerkers in groepen 
aan de slag gezet met een oefening (3) 
gebaseerd op het STIZA96 (briefings) protocol 
(Weick en Sutcliffe, 2011, p 168). De 
resultaten van de groepen werden aan elkaar 
gepresenteerd (4), waarna werd 
gediscussieerd over hoe er verder mee werd 
gegaan (5). Tenslotte werd als evaluatie aan 
de medewerkers een rapportcijfer gevraagd 
voor het HRO traject (6). 
Ook tijdens deze sessie werd zoveel mogelijk 
gedurende de discussie gewerkt aan de rapportage, zodat deze beschikbaar was onmiddellijk 
na de sessie.  

8.5.2.1. Uitkomsten evaluatieonderzoek medewerkers 
Het vertrekpunt op de ploegdagen waren de cijfermatige resultaten; zie onderstaande figuur 8.5. 
van de vragenlijsten, aangevuld met een lijst met alle opmerkingen die op de vragenlijsten 
gemaakt zijn (zie bijlage 8.7). Beide werden op papier aan de deelnemers verstrekt. 
 

                                                           
95 Na overleg met de begeleidingsgroep is besloten de uitkomsten van de beknopte vragenlijst niet te tonen tijdens 
de ploegdagen. De begeleidingsgroep vond dat de statistische vergelijking tussen de scores uit september 2010 en 
de scores uit januari 2012 die de onderzoeker had gemaakt te ingewikkeld om in te brengen in de ploegdagen. 
Daarnaast leek ook de uitkomst: geen significante verschillen op groepsniveau, wel verschillen tussen 
medewerkers die wel en niet hadden geparticipeerd in de projectgroepen weinig toe te voegen aan de 
ploegdagen.  
96 De A in STIZA staat voor afstemming. 

Figuur 8.3. Programma evaluatiebijeenkomst 
ploegen 

Figuur 8.4. STIZA protocol 

 

 
Figuur 7.5 Aan de medewerlkers gepresenteerde uitkomsten uit de vragenlijsten 

Globale uitkomsten 
De respons was 34 van de 45 medewerkers (76%). Van hen vond 63% het HRO onderzoek 
nuttig voor BOB, de overigen scoorden neutraal. Op de stelling "door het HRO-onderzoek zijn 
we aan het Paleis opmerkzamer geworden" scoorde 56% eens of zeer eens terwijl 9% het met 
deze stelling oneens was. Op de stelling "als je een collega van hogere rang aanspreekt op 
niet-opmerkzaam gedrag, dan heeft dat negatieve gevolgen voor jezelf" scoorde 53% oneens of 
zeer oneens, 16% scoorde eens of zeer eens, de overige 31% scoorde neutraal. De uitkomst 
van deze stelling (één op de zes was het eens met deze stelling) was de reden om de omgang 
met fouten een prominente opzet in de ochtend te geven. De hoop was dat doordat 
leidinggevende zich kwetsbaar opstelde, dit een zetje in de goede richting zou geven. 

Een ruime meerderheid van de medewerkers geeft aan invloed te hebben gehad op de 
verbeterpunten en de aanpak ervan.  
 
Uitkomsten uit de groepsoefening 
Op basis van de oefening en de resultaten uit de vragenlijsten zijn de medewerkers met elkaar 
in gesprek gegaan (stap 3). Uit de 14 groepen kwamen (in stap 4) de volgende punten als 'te 
behouden' of 'zorgen' (een volledig overzicht is gegeven in bijlage 8.8). De belangrijkste ervan 
zijn weergegeven in onderstaande tabel 8.2.. 
 
Tabel 8.2.  
Te behouden punten en de zorgen van de medewerkers. 
Te behouden Zorgen 
IBT op maat (12x) Personele sterkte (6x) 
Aanspreken/ feedback (9x) IGP (5x) 
Informatie Gestuurde Politie (IGP) (8x) HRO onderhouden (2x) 
Briefing (6x) IBT op maat (2x) 
Risicobewustzijn (5x) Briefing (2x) 
HRO onder de aandacht (3x) HRO voor gelabelden (2x) 
Bewuste samenwerking (2x)  
Samenwerking met de Rechtbank (2x)  

 

zeer 
oneens oneens neu- 

traal eens zeer 
eens oneens eens 

Ik vond het HRO-onderzoek nuttig voor BOB. 0 0 12 16 4 0% 63% 
Opmerkzaamheid moet je onderhouden. 0 0 1 24 7 0% 97% 
Door het HRO-onderzoek zijn we aan het Paleis opmerkzamer 
geworden. 

0 3 11 16 2 9% 56% 

Als je een collega van hogere rang aanspreekt op niet-opmerkzaam 
gedrag, dan heeft dat negatieve gevolgen voor jezelf. 

3 14 10 4 1 53% 16% 

Als je een collega van gelijke rang aanspreekt op niet-opmerkzaam 
gedrag, dan heeft dat negatieve gevolgen voor jezelf. 

3 18 9 2 1 64% 9% 

Door het HRO-onderzoek ben ik het belang van opmerkzaamheid beter 
gaan begrijpen. 

2 2 16 12 1 12% 39% 

Door het HRO-onderzoek heb ik ontdekt dat ik op sommige punten niet 
opmerkzaam genoeg was. 

2 9 9 13 0 33% 39% 

Door het HRO-onderzoek weet ik meer van het hoe en waarom van mijn 
werk. 

2 6 15 8 1 25% 28% 
 
 opmerkingen    
Het meest positieve dat door het HRO-onderzoek tot stand gekomen is, vind ik 26    

 
nee ja   

Heb je negatieve effecten gemerkt van het HRO-onderzoek? 22 11   

 
nee ja   

Ben je door HRO dingen anders gaan doen in je werk? 22 11   

 
opmerkingen    

Kun je zelf nog iets doen om de opmerkzaamheid in het werk te vergroten? 15    

 
ja zeker ja 

minder 
nee te 
weinig nee geen 

Heb je voldoende invloed gehad op de verbeterpunten en de aanpak ervan?  14 9 2 5 
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medewerkers geroddeld gaat worden (wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn). 

8.6.2. Evaluatieonderzoek medewerkers. 
Opzet evaluatieonderzoek medewerkers 
Voor het evaluatieonderzoek onder de 
medewerkers is gewerkt met een daarvoor 
specifiek opgestelde vragenlijst, aangevuld 
met de beknopte vragenlijst. Deze vragen zijn 
opgesteld in overleg met de 
begeleidingsgroep, mede naar aanleiding van 
de gesprekken met wachtcommandanten. In 
de ploegdagen was de ochtend ingeruimd om 
de resultaten van het evaluatieonderzoek te 
bespreken95. De bespreking verliep volgens 
het nevenstaande sjabloon. Na een korte 
introductie/ reminder “waar HRO ook al weer 
over ging” (1), werden de uitkomsten uit de 
specifieke vragenlijst getoond (2). Hier werd niet de score van de ploeg, maar van het gehele 
team getoond. Waar de ploegchef in de eerste ploegdag een teruggetrokken rol had, had hij bij 
de evaluatiebijeenkomst een veel actievere rol. Zo werd er van hem een reactie op de 
uitkomsten gevraagd in de vorm van een samenspraak tussen ploegchef en begeleiders. In 
deze samenspraak kwam in elke ploegdag de omgang met fouten en verstoringen aan de orde. 
De toon hierbij was: fouten maken kan de beste overkomen, hoe je er daarna mee omgaat is 
cruciaal voor een opmerkzame cultuur. Om dit te illustreren was de ploegchef tevoren gevraagd 
een voorbeeld te kunnen geven van een fout die hijzelf in het verleden had gemaakt. 
Hierna werden de medewerkers in groepen 
aan de slag gezet met een oefening (3) 
gebaseerd op het STIZA96 (briefings) protocol 
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voor het HRO traject (6). 
Ook tijdens deze sessie werd zoveel mogelijk 
gedurende de discussie gewerkt aan de rapportage, zodat deze beschikbaar was onmiddellijk 
na de sessie.  

8.5.2.1. Uitkomsten evaluatieonderzoek medewerkers 
Het vertrekpunt op de ploegdagen waren de cijfermatige resultaten; zie onderstaande figuur 8.5. 
van de vragenlijsten, aangevuld met een lijst met alle opmerkingen die op de vragenlijsten 
gemaakt zijn (zie bijlage 8.7). Beide werden op papier aan de deelnemers verstrekt. 
 

                                                           
95 Na overleg met de begeleidingsgroep is besloten de uitkomsten van de beknopte vragenlijst niet te tonen tijdens 
de ploegdagen. De begeleidingsgroep vond dat de statistische vergelijking tussen de scores uit september 2010 en 
de scores uit januari 2012 die de onderzoeker had gemaakt te ingewikkeld om in te brengen in de ploegdagen. 
Daarnaast leek ook de uitkomst: geen significante verschillen op groepsniveau, wel verschillen tussen 
medewerkers die wel en niet hadden geparticipeerd in de projectgroepen weinig toe te voegen aan de 
ploegdagen.  
96 De A in STIZA staat voor afstemming. 

Figuur 8.3. Programma evaluatiebijeenkomst 
ploegen 

Figuur 8.4. STIZA protocol 

 

 
Figuur 7.5 Aan de medewerlkers gepresenteerde uitkomsten uit de vragenlijsten 

Globale uitkomsten 
De respons was 34 van de 45 medewerkers (76%). Van hen vond 63% het HRO onderzoek 
nuttig voor BOB, de overigen scoorden neutraal. Op de stelling "door het HRO-onderzoek zijn 
we aan het Paleis opmerkzamer geworden" scoorde 56% eens of zeer eens terwijl 9% het met 
deze stelling oneens was. Op de stelling "als je een collega van hogere rang aanspreekt op 
niet-opmerkzaam gedrag, dan heeft dat negatieve gevolgen voor jezelf" scoorde 53% oneens of 
zeer oneens, 16% scoorde eens of zeer eens, de overige 31% scoorde neutraal. De uitkomst 
van deze stelling (één op de zes was het eens met deze stelling) was de reden om de omgang 
met fouten een prominente opzet in de ochtend te geven. De hoop was dat doordat 
leidinggevende zich kwetsbaar opstelde, dit een zetje in de goede richting zou geven. 

Een ruime meerderheid van de medewerkers geeft aan invloed te hebben gehad op de 
verbeterpunten en de aanpak ervan.  
 
Uitkomsten uit de groepsoefening 
Op basis van de oefening en de resultaten uit de vragenlijsten zijn de medewerkers met elkaar 
in gesprek gegaan (stap 3). Uit de 14 groepen kwamen (in stap 4) de volgende punten als 'te 
behouden' of 'zorgen' (een volledig overzicht is gegeven in bijlage 8.8). De belangrijkste ervan 
zijn weergegeven in onderstaande tabel 8.2.. 
 
Tabel 8.2.  
Te behouden punten en de zorgen van de medewerkers. 
Te behouden Zorgen 
IBT op maat (12x) Personele sterkte (6x) 
Aanspreken/ feedback (9x) IGP (5x) 
Informatie Gestuurde Politie (IGP) (8x) HRO onderhouden (2x) 
Briefing (6x) IBT op maat (2x) 
Risicobewustzijn (5x) Briefing (2x) 
HRO onder de aandacht (3x) HRO voor gelabelden (2x) 
Bewuste samenwerking (2x)  
Samenwerking met de Rechtbank (2x)  

 

zeer 
oneens oneens neu- 

traal eens zeer 
eens oneens eens 

Ik vond het HRO-onderzoek nuttig voor BOB. 0 0 12 16 4 0% 63% 
Opmerkzaamheid moet je onderhouden. 0 0 1 24 7 0% 97% 
Door het HRO-onderzoek zijn we aan het Paleis opmerkzamer 
geworden. 

0 3 11 16 2 9% 56% 

Als je een collega van hogere rang aanspreekt op niet-opmerkzaam 
gedrag, dan heeft dat negatieve gevolgen voor jezelf. 

3 14 10 4 1 53% 16% 

Als je een collega van gelijke rang aanspreekt op niet-opmerkzaam 
gedrag, dan heeft dat negatieve gevolgen voor jezelf. 

3 18 9 2 1 64% 9% 

Door het HRO-onderzoek ben ik het belang van opmerkzaamheid beter 
gaan begrijpen. 

2 2 16 12 1 12% 39% 

Door het HRO-onderzoek heb ik ontdekt dat ik op sommige punten niet 
opmerkzaam genoeg was. 

2 9 9 13 0 33% 39% 

Door het HRO-onderzoek weet ik meer van het hoe en waarom van mijn 
werk. 

2 6 15 8 1 25% 28% 
 
 opmerkingen    
Het meest positieve dat door het HRO-onderzoek tot stand gekomen is, vind ik 26    

 
nee ja   

Heb je negatieve effecten gemerkt van het HRO-onderzoek? 22 11   

 
nee ja   

Ben je door HRO dingen anders gaan doen in je werk? 22 11   

 
opmerkingen    

Kun je zelf nog iets doen om de opmerkzaamheid in het werk te vergroten? 15    

 
ja zeker ja 

minder 
nee te 
weinig nee geen 

Heb je voldoende invloed gehad op de verbeterpunten en de aanpak ervan?  14 9 2 5 
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Over te behouden punten is behoorlijke overeenstemming; verder gaan met IBT op maat, 
aanspreken/ feedback en IGP formulieren97 kunnen op grote steun rekenen (meer dan de helft 
van de groepen meldt dit terug), steun is er ook voor briefing en risicobewustzijn (meer dan een 
derde meldt dit terug). Bij de zorgen lopen de meningen meer uit elkaar. De belangrijkste 
zorgen zijn met name gericht op de effecten van bezuinigingen/ reorganisatie; personele sterkte 
en het gebruik van de IGP formuleren (een derde van de groepen meldt dit terug). 
 
Centrale bespreking hoe gaan we verder 
In de plenaire bespreking van deze punten kwam een aantal thema’s naar voren die hieronder 
zijn samengevat en geclusterd naar een aantal aandachtspunten (voor de complete lijst zie 
bijlage 8.9). 

Omgang met elkaar en de leiding bleek een belangrijk punt. Er was behoefte aan nog 
minder afstand tussen leidinggevenden en medewerkers en nog meer op één lijn komen. 
Daarbij is en blijft aanspreken van elkaar nodig. Speciale aandacht is hierbij nodig voor de 
gelabelden (medewerkers van het bureau die bij piekbelastingen bijspringen): betrek ze meer. 
De medewerkers verwachtten dat door minder formatie (beschikbare medewerkers) langer 
zitten bij zittingen98 nodig zou blijken. Het bewaken hiervan moet worden gezien als de 
verantwoordelijkheid van de wachtcommandant en de medewerkers zelf. Daarnaast is de vraag 
van de medewerkers aan de leiding om open te zijn over wat aangepakt kan worden of niet: 
zorg dat er wat gebeurt, maar we weten ook dat niet alles kan. 

In de omgang met ‘partners’/ belanghebbenden moeten de eerdere en betere contacten 
met de rechtbank (m.n. de voorzitter van de rechtbank als regisseur) vastgehouden worden, net 
als meer duidelijkheid naar de bezoekers.  

In de bespreking kwam de omgang met fouten en het voorkomen ervan uitgebreid aan 
de orde. Constateringen waren: “opmerkzaam ben je niet alleen in je eentje, het is ook een 
groepseigenschap”. “Niemand is onfeilbaar, niets doen uit angst voor fouten is niet goed.” 
Blijven denken bij het toepassen van regels “Je moet je niet vasthouden aan regels die niet 
functioneel zijn (zoals de ophoudcel gebruiken als het rustig is)”. Fouten voorkomen kan door 
risicobewustzijn te onderhouden en het ontwikkelen van goede gewoontes (zoals tevoren naar 
de zaal). Ook een waarschuwing: “niet alleen stilstaan bij mogelijke problemen, maar ook 
dingen doen, jezelf niet machteloos maken”. 

Tenslotte werd ook in de plenaire bespreking benadrukt dat IGP te belangrijk was om te 
laten versloffen. 
 
Resultaten evaluatieronde 
Afgesloten werd met een evaluatieronde waarin iedere aanwezige werd gevraagd een rapport 
cijfer te geven en een korte toelichting te geven. De gedetailleerde resultaten van de drie 
groepen staan in bijlage 8.10. De gemiddelden van de groepen waren respectievelijk 7.2, 7.2 en 
7.4. De waardering van alle deelnemers is hieronder gegeven. 
 
Tabel 8.3.  
Waardering van de Evaluatiebesprekingen 
Cijfer 6 6,5 7 7,1 7,5 8 
Aantal 2 1 21 1 4 12 
Het beeld dat hieruit komt is dat van nuttige bijeenkomsten, waarin op een constructieve wijze 
behoorlijk diepgaand met elkaar gesproken is. 

                                                           
97 IGP formulieren betreffen de overdracht van binnen het team bekende gegevens over gedetineerden (vooral 
van belang voor de bejegening van gedetineerden). 
98 Zitten bij de zittingen is de toezichthoudende rol van het team tijdens de zitting van de rechtbank. Het is een 
goede gewoonte binnen het team om medewerkers niet te lang te laten zitten (door medewerkers af te lossen) 
omdat het menselijk concentratievermogen beperkt is. 

 

8.7. Afronding onderzoek 
De afronding van het onderzoek bestond uit drie delen. Het eerste deel was de rapportage aan 
de korpsleiding, die hierboven staat. Op basis van deze rapportage is door de onderzoeker een 
presentatie verzorgt aan de vertegenwoordigers van de korpsleiding. Het derde deel is een 
presentatie van de teamchef en een medewerker over het traject in de eerste Nederlandse 
HRO conferentie in januari 2013. 

8.7.1. Rapportage aan de korpsleiding. 
Naast de rapportage aan de korpsleiding heeft de onderzoeker een 'aanbiedingsnota'99 
geschreven waarin de belangrijkste uitkomsten worden gepresenteerd, deze is opgesteld in 
overleg met Zeeman en van Santen. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen (ontleend 
aan de aanbiedingsnota) staan hieronder. 
 
Wat is er voor nodig  
In het proces zoals doorlopen binnen het team Handhaving en Toezicht valt op dat werken aan 
collectieve opmerkzaamheid geen groot project is, maar iets voor de dagelijkse praktijk en dat 
het in kleine dingen zit. Veel van wat nodig is, is niet nieuw, maar vraagt om continue aandacht 
om het consequent vol te houden. De basis wordt gelegd in vakmanschap en het 
gedisciplineerd uitvoeren van het werk, waarbij het erkennen van de eigen feilbaarheid en 
daarop anderen aan te spreken en zelf aanspreekbaar te zijn cruciaal zijn. Tijdens het traject is 
niet meer gesproken over hoog betrouwbaar organiseren, maar over vakmanschap en 
professionaliteit 
 
Ontwikkeling van vakmanschap.  
Het toesnijden van vaardigheidstrainingen op specifieke situaties uit de dagelijkse praktijk van 
medewerkers is cruciaal. Meedenken over de opzet (en aansluiten op hun behoeften) door 
medewerkers zorgt voor enthousiasme en een actieve opstelling. Feedback geven en 
ontvangen is ook vakmanschap, neem dit mee in reguliere vaardigheidstrainingen. 
Vakmanschap wordt ook opgedaan in de dagelijkse praktijk: geef bij de dagelijkse inzet van 
medewerkers bewust ruimte om hun vakmanschap te verbreden, te verdiepen of te delen. 
 
Ieder goed in zijn rol; geen nieuws is slecht nieuws  
Vakmanschap betekent ruimte laten aan vakkundige medewerkers. Leidinggevenden richten 
zich op het werkproces. Dit betekent informeren en geïnformeerd worden (zowel top down als 
bottom up); daarbij geldt: geen nieuws is slecht nieuws. Briefing en debriefing zijn hierbij een 
sterk middel, mits ze 'scherp' en in dialoog worden uitgevoerd. Er zijn vuistregels om dit te 
ondersteunen. 
 
Kleine succesjes bepalen het grote succes 
De 'grootste' successen bleken kleine dingen te zijn die onmiddellijk in te voeren waren. 
Probeer wat uit, het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Belangrijk is dan snel te kijken of het 
oplevert wat je wilt/ verwacht (vanuit waarom je het wilde) en zo nodig bij te stellen.  
In de binnen de politie heersende 'doe' cultuur is het goed om met elkaar 'even' te kijken hoe 
het het handigst kan worden 'aangevlogen' in plaats van er direct in te vliegen. Gebruik hierbij 
de kracht van 'denkers' (die er wel degelijk zijn). 
 
Collectieve opmerkzaamheid vraagt wat van leiderschap 
Mensen (en systemen) zijn feilbaar. Zorgen en twijfels over het werk worden geuit als ook de 
leidinggevende zijn zorgen en twijfels benoemt en daarop aanspreekbaar is. Dit vraagt om 
onderdrukking van de natuurlijke neiging om jezelf te rechtvaardigen. Hiervoor is speciale 
aandacht nodig in leiderschapsontwikkeling en -selectie.  
 
  
                                                           
99 Een managementsamenvatting van 1,5 A4. 
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Toepassing interventieinstrument: Politie  

 
 

Over te behouden punten is behoorlijke overeenstemming; verder gaan met IBT op maat, 
aanspreken/ feedback en IGP formulieren97 kunnen op grote steun rekenen (meer dan de helft 
van de groepen meldt dit terug), steun is er ook voor briefing en risicobewustzijn (meer dan een 
derde meldt dit terug). Bij de zorgen lopen de meningen meer uit elkaar. De belangrijkste 
zorgen zijn met name gericht op de effecten van bezuinigingen/ reorganisatie; personele sterkte 
en het gebruik van de IGP formuleren (een derde van de groepen meldt dit terug). 
 
Centrale bespreking hoe gaan we verder 
In de plenaire bespreking van deze punten kwam een aantal thema’s naar voren die hieronder 
zijn samengevat en geclusterd naar een aantal aandachtspunten (voor de complete lijst zie 
bijlage 8.9). 

Omgang met elkaar en de leiding bleek een belangrijk punt. Er was behoefte aan nog 
minder afstand tussen leidinggevenden en medewerkers en nog meer op één lijn komen. 
Daarbij is en blijft aanspreken van elkaar nodig. Speciale aandacht is hierbij nodig voor de 
gelabelden (medewerkers van het bureau die bij piekbelastingen bijspringen): betrek ze meer. 
De medewerkers verwachtten dat door minder formatie (beschikbare medewerkers) langer 
zitten bij zittingen98 nodig zou blijken. Het bewaken hiervan moet worden gezien als de 
verantwoordelijkheid van de wachtcommandant en de medewerkers zelf. Daarnaast is de vraag 
van de medewerkers aan de leiding om open te zijn over wat aangepakt kan worden of niet: 
zorg dat er wat gebeurt, maar we weten ook dat niet alles kan. 

In de omgang met ‘partners’/ belanghebbenden moeten de eerdere en betere contacten 
met de rechtbank (m.n. de voorzitter van de rechtbank als regisseur) vastgehouden worden, net 
als meer duidelijkheid naar de bezoekers.  

In de bespreking kwam de omgang met fouten en het voorkomen ervan uitgebreid aan 
de orde. Constateringen waren: “opmerkzaam ben je niet alleen in je eentje, het is ook een 
groepseigenschap”. “Niemand is onfeilbaar, niets doen uit angst voor fouten is niet goed.” 
Blijven denken bij het toepassen van regels “Je moet je niet vasthouden aan regels die niet 
functioneel zijn (zoals de ophoudcel gebruiken als het rustig is)”. Fouten voorkomen kan door 
risicobewustzijn te onderhouden en het ontwikkelen van goede gewoontes (zoals tevoren naar 
de zaal). Ook een waarschuwing: “niet alleen stilstaan bij mogelijke problemen, maar ook 
dingen doen, jezelf niet machteloos maken”. 

Tenslotte werd ook in de plenaire bespreking benadrukt dat IGP te belangrijk was om te 
laten versloffen. 
 
Resultaten evaluatieronde 
Afgesloten werd met een evaluatieronde waarin iedere aanwezige werd gevraagd een rapport 
cijfer te geven en een korte toelichting te geven. De gedetailleerde resultaten van de drie 
groepen staan in bijlage 8.10. De gemiddelden van de groepen waren respectievelijk 7.2, 7.2 en 
7.4. De waardering van alle deelnemers is hieronder gegeven. 
 
Tabel 8.3.  
Waardering van de Evaluatiebesprekingen 
Cijfer 6 6,5 7 7,1 7,5 8 
Aantal 2 1 21 1 4 12 
Het beeld dat hieruit komt is dat van nuttige bijeenkomsten, waarin op een constructieve wijze 
behoorlijk diepgaand met elkaar gesproken is. 

                                                           
97 IGP formulieren betreffen de overdracht van binnen het team bekende gegevens over gedetineerden (vooral 
van belang voor de bejegening van gedetineerden). 
98 Zitten bij de zittingen is de toezichthoudende rol van het team tijdens de zitting van de rechtbank. Het is een 
goede gewoonte binnen het team om medewerkers niet te lang te laten zitten (door medewerkers af te lossen) 
omdat het menselijk concentratievermogen beperkt is. 

 

8.7. Afronding onderzoek 
De afronding van het onderzoek bestond uit drie delen. Het eerste deel was de rapportage aan 
de korpsleiding, die hierboven staat. Op basis van deze rapportage is door de onderzoeker een 
presentatie verzorgt aan de vertegenwoordigers van de korpsleiding. Het derde deel is een 
presentatie van de teamchef en een medewerker over het traject in de eerste Nederlandse 
HRO conferentie in januari 2013. 

8.7.1. Rapportage aan de korpsleiding. 
Naast de rapportage aan de korpsleiding heeft de onderzoeker een 'aanbiedingsnota'99 
geschreven waarin de belangrijkste uitkomsten worden gepresenteerd, deze is opgesteld in 
overleg met Zeeman en van Santen. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen (ontleend 
aan de aanbiedingsnota) staan hieronder. 
 
Wat is er voor nodig  
In het proces zoals doorlopen binnen het team Handhaving en Toezicht valt op dat werken aan 
collectieve opmerkzaamheid geen groot project is, maar iets voor de dagelijkse praktijk en dat 
het in kleine dingen zit. Veel van wat nodig is, is niet nieuw, maar vraagt om continue aandacht 
om het consequent vol te houden. De basis wordt gelegd in vakmanschap en het 
gedisciplineerd uitvoeren van het werk, waarbij het erkennen van de eigen feilbaarheid en 
daarop anderen aan te spreken en zelf aanspreekbaar te zijn cruciaal zijn. Tijdens het traject is 
niet meer gesproken over hoog betrouwbaar organiseren, maar over vakmanschap en 
professionaliteit 
 
Ontwikkeling van vakmanschap.  
Het toesnijden van vaardigheidstrainingen op specifieke situaties uit de dagelijkse praktijk van 
medewerkers is cruciaal. Meedenken over de opzet (en aansluiten op hun behoeften) door 
medewerkers zorgt voor enthousiasme en een actieve opstelling. Feedback geven en 
ontvangen is ook vakmanschap, neem dit mee in reguliere vaardigheidstrainingen. 
Vakmanschap wordt ook opgedaan in de dagelijkse praktijk: geef bij de dagelijkse inzet van 
medewerkers bewust ruimte om hun vakmanschap te verbreden, te verdiepen of te delen. 
 
Ieder goed in zijn rol; geen nieuws is slecht nieuws  
Vakmanschap betekent ruimte laten aan vakkundige medewerkers. Leidinggevenden richten 
zich op het werkproces. Dit betekent informeren en geïnformeerd worden (zowel top down als 
bottom up); daarbij geldt: geen nieuws is slecht nieuws. Briefing en debriefing zijn hierbij een 
sterk middel, mits ze 'scherp' en in dialoog worden uitgevoerd. Er zijn vuistregels om dit te 
ondersteunen. 
 
Kleine succesjes bepalen het grote succes 
De 'grootste' successen bleken kleine dingen te zijn die onmiddellijk in te voeren waren. 
Probeer wat uit, het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Belangrijk is dan snel te kijken of het 
oplevert wat je wilt/ verwacht (vanuit waarom je het wilde) en zo nodig bij te stellen.  
In de binnen de politie heersende 'doe' cultuur is het goed om met elkaar 'even' te kijken hoe 
het het handigst kan worden 'aangevlogen' in plaats van er direct in te vliegen. Gebruik hierbij 
de kracht van 'denkers' (die er wel degelijk zijn). 
 
Collectieve opmerkzaamheid vraagt wat van leiderschap 
Mensen (en systemen) zijn feilbaar. Zorgen en twijfels over het werk worden geuit als ook de 
leidinggevende zijn zorgen en twijfels benoemt en daarop aanspreekbaar is. Dit vraagt om 
onderdrukking van de natuurlijke neiging om jezelf te rechtvaardigen. Hiervoor is speciale 
aandacht nodig in leiderschapsontwikkeling en -selectie.  
 
  
                                                           
99 Een managementsamenvatting van 1,5 A4. 
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Een 'slecht' verhaal blijft lang leven en dient 'actief bestreden' te worden 
De omgang met medewerkers die fouten maken is cruciaal. Het is mogelijk dat in het verleden 
naar aanleiding van fouten beslissingen zijn genomen die achteraf, in het licht van een cultuur 
die feilbaarheid van mensen en systemen onder ogen ziet en niet over straffen maar over leren 
gaat, door medewerkers als onbillijk worden gezien. Deze 'slechte verhalen' verhinderen dat 
medewerkers naar voren treden als iets ongewenst verloopt. Het is niet voldoende deze 
verhalen te negeren en te beloven dat in de toekomst billijkheid gegarandeerd is, onder de 
waterlijn blijven de 'slechte' verhalen dan leven.  
Bespreking van deze incidenten vanuit een breder perspectief, waarin de druk en de dilemma’s 
gezien worden als inherent aan het werk en het inzicht bestaat hoe 'gevaarlijke' situaties ook 
vaak worden opgelost door medewerkers, kan een oplossing zijn. Bovendien geeft bespreking 
van deze verhalen de gelegenheid de alertheid van medewerkers te verhogen. 
 
Ook bij grote incidenten snel proberen te leren 
Als een incident wordt onderzocht door de rijksrecherche kan dit betekenen dat er niet 
onmiddellijk een op leren gericht onderzoek van dit incident plaatsvindt, omdat gewacht wordt 
op de bevindingen van de rijksrecherche. Vanuit HRO perspectief is dit zeer spijtig. Overweeg 
om zo snel mogelijk na het afsluiten van de verhoren door de rijksrecherche een op leren 
gericht onderzoek op te starten en niet te wachten op de uitkomst van het onderzoek van de 
rijksrecherche (vergelijk de aanpak met die van de Raad voor de Veiligheid). 

8.7.2. Presentatie aan de leiding. 
Op basis van de rapportage en de aanbiedingsnota heeft de onderzoeker een mondelinge 
toelichting op de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd (aan o.a. de bureauchef en een lid 
van de korpsleiding). In deze eindpresentatie van de onderzoeker zijn de rapportage en 
aanbevelingen in onderstaande schema's gevat. De bedoeling van de presentatie, aan een 
groep managers (vertegenwoordigers korpsleiding, bureauhoofd en teamchef), was om 
enerzijds de resultaten van het onderzoek te presenteren en anderzijds aanbevelingen voor het 
management te verdiepen (er lag zes maanden tussen het afronden van het rapport en de 
presentatie). Bij de presentatie was er voor gekozen om te verdiepen naar wat HRO kan 
betekenen voor het management en de dagelijkse sturing. Daartoe werden maatregelen, gericht 
op vermindering van de dubbelzinnigheid in c.q. vergroting van de voorspelbaarheid van het 
werk of de werkomgeving, onderscheiden van maatregelen gericht op de bevordering van 
collectieve opmerkzaamheid. Hieronder zijn ze in tabel 8.4. weergegeven. 
 
  

 

Tabel 8.4.  
Mogelijkheden om complexiteit te verminderen 
Element Observaties Aanbeveling In de dagelijkse sturing Voor management 
Vakmanschap Iedereen ziet het 

belang er van in. IBT 
is een groot succes 

Naast jaarlijkse training, 
‘dagelijks’ onderhoud/ 
training 

Signaleren 
ontwikkelingsbehoeften 
en uitdagen van 
medewerkers. 

Spreek medewerkers 
C aan op dit stuk van 
hun rol 

Leiderschap Nog geen eenduidig 
beeld van 
leiderschap wel 
duidelijke aanzetten 
(coaching) 

Leiderschaps-
ontwikkeling in het 
dagelijks werk. 

Vertoon zelf opmerkzaam 
gedrag en vraag 
feedback aan collega’s. 

Vertoon zelf 
opmerkzaam gedrag 
en vraag feedback 
aan collega’s. 

Regels en 
discipline 

Er lijken genoeg 
regels. Er lijken 
goede gewoontes te 
ontstaan. 

Bespreek nut en 
relevantie van regels en 
richtlijnen regelmatig, 
juist om compliance uit 
te lokken. Overweeg het 
gebruik van het begrip 
goede gewoonte. 

Niet nakomen van 
afspraken komt ook voort 
uit overwegingen, wees 
daar nieuwsgierig naar. 

Ontwikkel scenario’s 
over wat er fout kan 
gaan (zodat deze 
ook in trainingen 
meegenomen 
kunnen worden). 

Besluitvorming Rolverdeling tussen 
wachtcommandanten 
en ploegchefs is 
helder. In de 
rolopvatting naar 
elkaar zijn 
verschillen. 

Beloon een ‘goede’ 
rolopvatting en 
bespreek de 
overwegingen rondom 
ongewenst gedrag. 

Bij beslissingen achteraf 
niet alleen de inhoud 
maar ook het proces 
bespreken. 

Moedig het gebruik 
van STIZA en AAR 
aan en praktiseer 
deze zelf. Zoals: wat 
heb ik niet gezien, 
wat is niet begrepen, 
wat is niet 
uitvoerbaar? 

Overzicht op 
het geheel 

Bestaand 
overzichtsdocument 
geactualiseerd. 
Overzichtelijkheid 
verbeterd. Draagvlak 
voor IGP. 

Houdt materiaal actueel 
(ook vanwege ‘nieuwe’ 
medewerkers. Saneer 
IGP (hanteerbaarheid). 

Maak een jaaragenda 
voor het onderhoud en 
wijs een 
verantwoordelijke aan. 

Neem deze activiteit 
mee in de 
beoordeling. 

 
Rond vakmanschap geldt dat het belang daarvan onomstreden is, maar dat de kunst is de 
bevordering ook in kleine 'dagelijkse' porties te doen. Dit kan, bijvoorbeeld door het bewust 
inzetten van medewerkers op taken waarin ze zich kunnen ontwikkelen, door de 
wachtcommandanten (medewerkers C).  
Rond het leiderschap is er een duidelijke ontwikkeling bij de leidinggevenden, maar er zijn nog 
steeds verschillende insteken, met name van de wijze waarin medewerkers C met de 
ploegchefs omgingen. Bespreking van al dan niet opmerkzaam gedrag in de dagelijkse gang 
van zaken door feedback te vragen en te geven kan deze ontwikkeling verder helpen. 
Rond regels en richtlijnen was de constatering, dat er geen nieuwe regels nodig waren, maar 
dat regelmatige bespreking ervan ze levend en actueel kon houden. Een mogelijkheid daarvoor 
is het ontwikkelen van scenario's voor trainingen, waarin spanningen rond regels mee genomen 
kunnen worden. 
Rond besluitvorming/ aansturing was er een duidelijke ontwikkeling, waarbij de rolverdeling 
tussen wachtcommandanten duidelijk was maar nog niet ingeslepen; bespreking niet alleen op 
inhoud, maar ook op procesniveau was gewenst. Elkaar doorlopend op de hoogte houden was 
een belangrijk proceskenmerk, wat ook aansluit op het laatste punt, overzicht op het geheel.  
De actualisering van de procesbeschrijvingen en het gebruik van IGP (informatie over 
'komende' gedetineerden bevordert het overzicht. Om dit 'levend' te houden is periodieke 
aandacht/ evaluatie nodig. 
 
Samenvattend: om overzichtelijkheid te bevorderen zijn inhoudelijke, structurele acties (lees ook 
periodieke aandacht) rond het onderhoud van vakmanschap, regels en samenhang van 
activiteiten, nodig. Rond leiderschap en besluitvorming richten de aanbevelingen zich op de 
voorbeeldrol van leidinggevenden in de dagelijkse praktijk. Omdat de rapportage gericht was op 
leidinggevenden, worden deze uitgewerkt in de aanbevelingen om de collectieve 
opmerkzaamheid te bevorderen, zie onderstaande tabel 8.5.. 
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Een 'slecht' verhaal blijft lang leven en dient 'actief bestreden' te worden 
De omgang met medewerkers die fouten maken is cruciaal. Het is mogelijk dat in het verleden 
naar aanleiding van fouten beslissingen zijn genomen die achteraf, in het licht van een cultuur 
die feilbaarheid van mensen en systemen onder ogen ziet en niet over straffen maar over leren 
gaat, door medewerkers als onbillijk worden gezien. Deze 'slechte verhalen' verhinderen dat 
medewerkers naar voren treden als iets ongewenst verloopt. Het is niet voldoende deze 
verhalen te negeren en te beloven dat in de toekomst billijkheid gegarandeerd is, onder de 
waterlijn blijven de 'slechte' verhalen dan leven.  
Bespreking van deze incidenten vanuit een breder perspectief, waarin de druk en de dilemma’s 
gezien worden als inherent aan het werk en het inzicht bestaat hoe 'gevaarlijke' situaties ook 
vaak worden opgelost door medewerkers, kan een oplossing zijn. Bovendien geeft bespreking 
van deze verhalen de gelegenheid de alertheid van medewerkers te verhogen. 
 
Ook bij grote incidenten snel proberen te leren 
Als een incident wordt onderzocht door de rijksrecherche kan dit betekenen dat er niet 
onmiddellijk een op leren gericht onderzoek van dit incident plaatsvindt, omdat gewacht wordt 
op de bevindingen van de rijksrecherche. Vanuit HRO perspectief is dit zeer spijtig. Overweeg 
om zo snel mogelijk na het afsluiten van de verhoren door de rijksrecherche een op leren 
gericht onderzoek op te starten en niet te wachten op de uitkomst van het onderzoek van de 
rijksrecherche (vergelijk de aanpak met die van de Raad voor de Veiligheid). 

8.7.2. Presentatie aan de leiding. 
Op basis van de rapportage en de aanbiedingsnota heeft de onderzoeker een mondelinge 
toelichting op de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd (aan o.a. de bureauchef en een lid 
van de korpsleiding). In deze eindpresentatie van de onderzoeker zijn de rapportage en 
aanbevelingen in onderstaande schema's gevat. De bedoeling van de presentatie, aan een 
groep managers (vertegenwoordigers korpsleiding, bureauhoofd en teamchef), was om 
enerzijds de resultaten van het onderzoek te presenteren en anderzijds aanbevelingen voor het 
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werk of de werkomgeving, onderscheiden van maatregelen gericht op de bevordering van 
collectieve opmerkzaamheid. Hieronder zijn ze in tabel 8.4. weergegeven. 
 
  

 

Tabel 8.4.  
Mogelijkheden om complexiteit te verminderen 
Element Observaties Aanbeveling In de dagelijkse sturing Voor management 
Vakmanschap Iedereen ziet het 

belang er van in. IBT 
is een groot succes 

Naast jaarlijkse training, 
‘dagelijks’ onderhoud/ 
training 

Signaleren 
ontwikkelingsbehoeften 
en uitdagen van 
medewerkers. 

Spreek medewerkers 
C aan op dit stuk van 
hun rol 

Leiderschap Nog geen eenduidig 
beeld van 
leiderschap wel 
duidelijke aanzetten 
(coaching) 

Leiderschaps-
ontwikkeling in het 
dagelijks werk. 

Vertoon zelf opmerkzaam 
gedrag en vraag 
feedback aan collega’s. 

Vertoon zelf 
opmerkzaam gedrag 
en vraag feedback 
aan collega’s. 

Regels en 
discipline 

Er lijken genoeg 
regels. Er lijken 
goede gewoontes te 
ontstaan. 

Bespreek nut en 
relevantie van regels en 
richtlijnen regelmatig, 
juist om compliance uit 
te lokken. Overweeg het 
gebruik van het begrip 
goede gewoonte. 

Niet nakomen van 
afspraken komt ook voort 
uit overwegingen, wees 
daar nieuwsgierig naar. 

Ontwikkel scenario’s 
over wat er fout kan 
gaan (zodat deze 
ook in trainingen 
meegenomen 
kunnen worden). 

Besluitvorming Rolverdeling tussen 
wachtcommandanten 
en ploegchefs is 
helder. In de 
rolopvatting naar 
elkaar zijn 
verschillen. 

Beloon een ‘goede’ 
rolopvatting en 
bespreek de 
overwegingen rondom 
ongewenst gedrag. 

Bij beslissingen achteraf 
niet alleen de inhoud 
maar ook het proces 
bespreken. 

Moedig het gebruik 
van STIZA en AAR 
aan en praktiseer 
deze zelf. Zoals: wat 
heb ik niet gezien, 
wat is niet begrepen, 
wat is niet 
uitvoerbaar? 

Overzicht op 
het geheel 

Bestaand 
overzichtsdocument 
geactualiseerd. 
Overzichtelijkheid 
verbeterd. Draagvlak 
voor IGP. 

Houdt materiaal actueel 
(ook vanwege ‘nieuwe’ 
medewerkers. Saneer 
IGP (hanteerbaarheid). 

Maak een jaaragenda 
voor het onderhoud en 
wijs een 
verantwoordelijke aan. 

Neem deze activiteit 
mee in de 
beoordeling. 

 
Rond vakmanschap geldt dat het belang daarvan onomstreden is, maar dat de kunst is de 
bevordering ook in kleine 'dagelijkse' porties te doen. Dit kan, bijvoorbeeld door het bewust 
inzetten van medewerkers op taken waarin ze zich kunnen ontwikkelen, door de 
wachtcommandanten (medewerkers C).  
Rond het leiderschap is er een duidelijke ontwikkeling bij de leidinggevenden, maar er zijn nog 
steeds verschillende insteken, met name van de wijze waarin medewerkers C met de 
ploegchefs omgingen. Bespreking van al dan niet opmerkzaam gedrag in de dagelijkse gang 
van zaken door feedback te vragen en te geven kan deze ontwikkeling verder helpen. 
Rond regels en richtlijnen was de constatering, dat er geen nieuwe regels nodig waren, maar 
dat regelmatige bespreking ervan ze levend en actueel kon houden. Een mogelijkheid daarvoor 
is het ontwikkelen van scenario's voor trainingen, waarin spanningen rond regels mee genomen 
kunnen worden. 
Rond besluitvorming/ aansturing was er een duidelijke ontwikkeling, waarbij de rolverdeling 
tussen wachtcommandanten duidelijk was maar nog niet ingeslepen; bespreking niet alleen op 
inhoud, maar ook op procesniveau was gewenst. Elkaar doorlopend op de hoogte houden was 
een belangrijk proceskenmerk, wat ook aansluit op het laatste punt, overzicht op het geheel.  
De actualisering van de procesbeschrijvingen en het gebruik van IGP (informatie over 
'komende' gedetineerden bevordert het overzicht. Om dit 'levend' te houden is periodieke 
aandacht/ evaluatie nodig. 
 
Samenvattend: om overzichtelijkheid te bevorderen zijn inhoudelijke, structurele acties (lees ook 
periodieke aandacht) rond het onderhoud van vakmanschap, regels en samenhang van 
activiteiten, nodig. Rond leiderschap en besluitvorming richten de aanbevelingen zich op de 
voorbeeldrol van leidinggevenden in de dagelijkse praktijk. Omdat de rapportage gericht was op 
leidinggevenden, worden deze uitgewerkt in de aanbevelingen om de collectieve 
opmerkzaamheid te bevorderen, zie onderstaande tabel 8.5.. 
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Tabel 8.5. 
Mogelijkheden om Collectieve Opmerkzaamheid te Verhogen. 
Element Observaties Aanbeveling In de dagelijkse sturing Voor management 
Gerichtheid Er zijn initiatieven om 

zaken zelf pro-actief 
op te pakken, zoals 
vake briefen. Veel 
mensen realiseren 
zich geen nieuws is 
slecht nieuws 

Beloon en lok meer 
opmerkzaam gedrag uit 
(ook de ongemakkelijke 
kant ervan) 

Beloon de ‘azijnpissers’. 
Complimenteer met en 
leg opmerkzaam gedrag 
‘vast’ bijv. terugmelding 
in briefing. 

Meer en vaker 
realiseren dat je niet 
alles kan zien; 
vragenstellen. 

Terughoudend- 
heid 

Duidelijkheid over de 
gewenste diepgang 
van regelgeving en 
gebruik gezond 
verstand. Er is meer 
actieve 
betrokkenheid ook in 
de zin van feedback 
geven. 

Zie het concretiseren 
van feedback als een 
basiselement van 
vakmanschap. (Ook 
waarom zijn er geen 
vragen?) 
Voer de discussie over 
checklists (voor- en 
nadelen) en hun status 
in het openbaar 

Vraag (je collega’s) om 
feedback. Ontken niets. 
Stel meer open vragen. 
Vraag waarover mdws 
zich zorgen maken. 

Vraag om kritische 
feedback. Ga er 
vanuit dat de ander 
je niet begrijpt. Geef 
concrete feedback. 

Behoedzaam-
heid 

Het nut van IGP 
wordt breed 
gedragen. Risico van 
overdadige 
informatie. Er gaan 
verhalen die niet 
altijd positief zijn. 

Onderzoek (en bewaar 
leerervaringen) van 
incidenten binnen het 
paleis. Maak meer 
gebruik van verhalen 
(ook over feilbaarheid 
van leidinggevenden) 
“incident” en 
opmerkzaamheid” van 
de week. 

Vertel of bekrachtig 
opmerkzaamheidsverhal
en en “dit doet me 
denken aan..”. Durf het 
verhaal te zijn, als 
voorbeeld van leren. 

Bespreek en (her) 
interpreteer 
‘negatieve’ verhalen 
in het openbaar. 

Gevoeligheid Informatie stroomt, 
maar dit lijkt nog 
persoonsafhankelijk 
te zijn. Er wordt 
vaker gebrieft en 
gedebrieft. 

Als leiding rondlopen, 
maar niet overnemen. 
Verhoog de kwaliteit 
van briefing en 
debriefing. 

Stel de vragen van 
STIZA en AAR tijdens de 
(de)briefing. Niet 
overnemen, maar 
doorvragen. Vraag en 
handel wat men nu van je 
nodig heeft 

Bespreek het gebruik 
van STIZA en AAR 
vragen en wat er 
moeilijk aan is. 

Veerkracht Meer initiatief en 
assertiever gedrag 
naar de partners 

Geef feedback geven 
een plaats in trainingen. 
Richt teamdagen, 
briefing en debriefing 
interactiever in.  

Wissel beelden van 
individuele 
deskundigheid van mdws 
met elkaar uit. 

Onderzoek patronen 
van veerkracht. 

Respecteren Er is voor mdws 
ruimte om 
deskundigheid in te 
brengen. Denkers 
sneeuwen nog wat 
onder in het team 

Gebruik de 
deskundigheid van 
mdws (en speciaal 
denkers) nog beter. 

Zet denkers in hun kracht 
ook in de dagelijkse 
activiteiten. 

Kijk naar het profiel 
van mdw C; niet 
alleen doeners 

 
In de aanbevelingen om collectieve opmerkzaamheid te vergroten werd benadrukt dat de 
'zendcultuur' (mededelingen doen) zich nog verder naar een 'vraagcultuur' (vragenstellen) kan 
ontwikkelen. Ook hier is het geven van feedback belangrijk. Daarnaast werd gewezen op het 
belang, gebruik te maken van medewerkers met specifieke eigenschappen zoals 'azijnpissers' 
en 'denkers' die in de 'can do' cultuur van de Politie ondergesneeuwd kunnen raken. Tenslotte 
werd gewezen op de hardnekkigheid van 'oude' verhalen, met name over het omgaan met 
'fouten' van medewerkers. De suggestie wordt gegeven om het oude 'negatieve' verhaal in het 
openbaar te bespreken. 

 
 

8.7.3. Presentatie in HRO conferentie. 
Op verzoek van de onderzoeker heeft de teamchef samen met een medewerker tijdens de HRO 
conferentie100 2013 de bevindingen van het team in een workshop gepresenteerd, waarbij ook 
de onderzoeker kort zijn perspectief heeft ingebracht.  

In de presentatie "Kleine succesjes bepalen het grote succes" kwam het gehele traject 
aan de orde. Als aanleiding werd geschetst dat de afgelopen jaren binnen het team de zaken 
op orde waren gebracht middels disciplinering, scholing van medewerkers en 
procesbeschrijving. Toch wilde het management meer: medewerkers die hun gezonde verstand 
gebruiken. Of anders gezegd: het van activeren medewerkers. Hieronder zijn een aantal sheets 
uit de presentatie opgenomen. 
 

  

  
 

Figuur 8.6. Enige sheets uit de presentatie in Alkmaar 

In de presentatie (en met name sheets in figuur 8.6.) komt naar voren, dat men blij is met de 
kleine succesjes die geboekt zijn in het traject. Wat opvalt is, dat vooral heel concrete zaken 
worden benoemd zowel in het fysieke (plastic beker vervangen door karton om de kans op 
(zelf)verwondingen te verkleinen) als in het procedurele (aanscherping procedure liftgebruik). 
Ook wordt geconstateerd, dat het geen project (met begin en einde) is maar een levend proces 
in de dagelijkse praktijk. Juist in de uitkomsten van het traject komt aan de orde wat de 
resultaten zijn op het gebied van het verhogen van de collectieve opmerkzaamheid. Met name 
in terughoudendheid tot simplificeren zijn resultaten geboekt "Medewerkers kijken met een 
andere bril" en "De regels naar de geest: niet te gedetailleerd, niet zwart/wit". Ook de omgang 
met fouten (behoedzaamheid met ervaringen en gerichtheid op verstoringen) "Als 
leidinggevende een eigen fout vertellen werkt!", en "Een slecht verhaal (afstraffen) blijft lang 
leven" is in beeld.  

                                                           
100 Deze conferentie is vooral gericht op practitioners om ervaringen uit te wisselen. In januari 2013 werd deze 
conferentie (met ongeveer 100 deelnemers) in een leegstaande gevangenis gehouden.  
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Element Observaties Aanbeveling In de dagelijkse sturing Voor management 
Gerichtheid Er zijn initiatieven om 

zaken zelf pro-actief 
op te pakken, zoals 
vake briefen. Veel 
mensen realiseren 
zich geen nieuws is 
slecht nieuws 

Beloon en lok meer 
opmerkzaam gedrag uit 
(ook de ongemakkelijke 
kant ervan) 

Beloon de ‘azijnpissers’. 
Complimenteer met en 
leg opmerkzaam gedrag 
‘vast’ bijv. terugmelding 
in briefing. 

Meer en vaker 
realiseren dat je niet 
alles kan zien; 
vragenstellen. 

Terughoudend- 
heid 

Duidelijkheid over de 
gewenste diepgang 
van regelgeving en 
gebruik gezond 
verstand. Er is meer 
actieve 
betrokkenheid ook in 
de zin van feedback 
geven. 

Zie het concretiseren 
van feedback als een 
basiselement van 
vakmanschap. (Ook 
waarom zijn er geen 
vragen?) 
Voer de discussie over 
checklists (voor- en 
nadelen) en hun status 
in het openbaar 

Vraag (je collega’s) om 
feedback. Ontken niets. 
Stel meer open vragen. 
Vraag waarover mdws 
zich zorgen maken. 

Vraag om kritische 
feedback. Ga er 
vanuit dat de ander 
je niet begrijpt. Geef 
concrete feedback. 

Behoedzaam-
heid 

Het nut van IGP 
wordt breed 
gedragen. Risico van 
overdadige 
informatie. Er gaan 
verhalen die niet 
altijd positief zijn. 

Onderzoek (en bewaar 
leerervaringen) van 
incidenten binnen het 
paleis. Maak meer 
gebruik van verhalen 
(ook over feilbaarheid 
van leidinggevenden) 
“incident” en 
opmerkzaamheid” van 
de week. 

Vertel of bekrachtig 
opmerkzaamheidsverhal
en en “dit doet me 
denken aan..”. Durf het 
verhaal te zijn, als 
voorbeeld van leren. 

Bespreek en (her) 
interpreteer 
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in het openbaar. 
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maar dit lijkt nog 
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te zijn. Er wordt 
vaker gebrieft en 
gedebrieft. 
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Verhoog de kwaliteit 
van briefing en 
debriefing. 

Stel de vragen van 
STIZA en AAR tijdens de 
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overnemen, maar 
doorvragen. Vraag en 
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van STIZA en AAR 
vragen en wat er 
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briefing en debriefing 
interactiever in.  

Wissel beelden van 
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Gebruik de 
deskundigheid van 
mdws (en speciaal 
denkers) nog beter. 

Zet denkers in hun kracht 
ook in de dagelijkse 
activiteiten. 

Kijk naar het profiel 
van mdw C; niet 
alleen doeners 
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de onderzoeker kort zijn perspectief heeft ingebracht.  
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kleine succesjes die geboekt zijn in het traject. Wat opvalt is, dat vooral heel concrete zaken 
worden benoemd zowel in het fysieke (plastic beker vervangen door karton om de kans op 
(zelf)verwondingen te verkleinen) als in het procedurele (aanscherping procedure liftgebruik). 
Ook wordt geconstateerd, dat het geen project (met begin en einde) is maar een levend proces 
in de dagelijkse praktijk. Juist in de uitkomsten van het traject komt aan de orde wat de 
resultaten zijn op het gebied van het verhogen van de collectieve opmerkzaamheid. Met name 
in terughoudendheid tot simplificeren zijn resultaten geboekt "Medewerkers kijken met een 
andere bril" en "De regels naar de geest: niet te gedetailleerd, niet zwart/wit". Ook de omgang 
met fouten (behoedzaamheid met ervaringen en gerichtheid op verstoringen) "Als 
leidinggevende een eigen fout vertellen werkt!", en "Een slecht verhaal (afstraffen) blijft lang 
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In de presentatie komt ook terug, dat vakmanschap cruciaal is enerzijds door IBT op 
maat (de verplichte training van de politiemedewerkers aan te passen aan de specifieke 
werksituatie van het team), anderzijds door te benadrukken dat het onderwerp gaat over 
vakmanschap/ professionaliteit waar bijdragen aan collectieve opmerkzaamheid een onderdeel 
van vakmanschap is, zoals competent zijn zowel betekent hulp kunnen aanbieden als hulp 
kunnen vragen.  

Tenslotte komt ook de omgang met 'andersdenkenden' binnen de 'can do' cultuur van de 
Politie aan de orde via 'bouw rust in waar dat kan' en 'naar een proactieve instelling (weg van 
brandjes blussen)’ dit vraagt om een hogere waardering voor de 'denkers' in het team. Dit is een 
mooi voorbeeld van het bevorderen van de waardering van diversiteit (en respecteren van 
deskundigheid) binnen het team. Tevens kan hierin een verwijzing worden gezien naar het snel 
afwisselen van doen en denken wat een kenmerk van HRO’s is. 

8.8. Reflectie 
In deze reflectie op het onderzoek wordt ingegaan op een aantal zaken waar in de rapportage 
aan de korpsleiding minder aandacht voor is geweest. Dit betreft; 
- de interpretatie van de resultaten van de vragenlijsten, 
- het effect van het HRO traject volgens de medewerkers, 
- de positionering van het team naar de buitenwereld en de inbedding van het onderzoek, 
- observaties rond de interventies. 
 
Het glas half vol of half leeg  
In de uitkomsten van de uitgebreide vragenlijsten (van de medewerkers) zat nogal wat 
spreiding. Dit kan ook te maken hebben met de mentale instelling van de invuller (is het glas 
half leeg of half vol). Hieronder twee respondenten: A met een relatief hoge score (75%) en B 
met relatief lage score (25%).  
A heeft als meest kritische scores de stellingen rond  
1. medewerkers worden beloond als potentiële probleemgebieden worden benoemd 
2. als je een fout maakt wordt dit niet tegen je gebruikt 
3. managers stimuleren het melden van slecht nieuws. 
B heeft als stellingen met de meest kritische scores: 
1. medewerkers worden beloond als potentiële probleemgebieden worden benoemd 
2. als je een fout maakt wordt dit niet tegen je gebruikt 
3. medewerkers rapporteren fouten zelfs als ze niemand anders zijn opgevallen 
4. we stellen onze procedures bij na een het ging net goed 
5. we beschouwen ‘het ging nog net goed’ en ‘nog net niet fout’ eerder als een soort van falen 

dat mogelijke gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en vermogen om rampen te 
voorkomen. 

De eerste twee punten van beide respondenten geven aan dat beide respondenten het melden 
van fouten en potentiele problemen problematisch vinden. Vanuit de andere stelling lijkt het dat 
ze verschillende ervaringen hebben hoe omgegaan wordt met ‘kantje boord’ situaties. 
 
Effect van het HRO traject101 
Hoewel een meerderheid van de medewerkers het onderzoek nuttig vindt en aangeeft dat ‘we’ 
aan het Paleis opmerkzamer zijn geworden, geven de resultaten van de beknopte vragenlijst 
een genuanceerder beeld (zie bijlage 8.11). Er zijn geen significante verschillen tussen de 
scores op de beknopte vragenlijst in 2010 en in 2012. Wel valt op dat in het algemeen op bijna 
elk van de stellingen de standaarddeviatie (de spreiding) is afgenomen. Het beeld van 
nauwelijks veranderingen wordt anders als binnen de respondenten onderscheid gemaakt wordt 
tussen de deelnemers aan de projectgroepen (12 medewerkers) en medewerkers die niet 
hebben geparticipeerd in een projectgroep.  

                                                           
101 Deze analyse is geen onderdeel van de rapportage aan de Korpsleiding geworden, noch gedeeld met de 
medewerkers. De begeleidingsgroep vond dat een statistische analyse de discussie in de overleggen teveel met 
zou belasten.  

 
 

De gemiddelde score van de projectdeelnemers op de gehele schaal was in 2010 lager 
(4,27) dan het gemiddelde van de niet deelnemers (5,03), terwijl dit in 2012 omgekeerd was 
(resp. 5,05 en 4,50). Op vraagniveau geldt dat de stellingen: 

- beeld talenten medewerkers 
- spreken over fouten 
- bespreken vaardigheden 
- bespreken alternatieven 

bij de projectdeelnemers in 2012 significant hoger scoren dan in 2010, terwijl er geen 
significante verschillen zijn bij de niet deelnemers. 

Voor de volgende stellingen geldt dat ze bij de projectdeelnemers in 2012 niet significant 
hoger scoren, terwijl ze bij de niet deelnemers significant lager zijn.: 

- spreken over zich ontwikkelende problemen 
- tijd aan identificeren wat niet fout mag gaan 
- gebruikmaken van vaardigheden collega’s 
- voorkomen fouten 
- expertise koppelen bij crisis 

Dit geeft een beeld dat de projectdeelnemers (waarvoor mensen zichzelf konden opgeven) 
mogelijk gemotiveerd waren vanuit een idee dat het beter kon in het team, en dat ze ook een 
aantal zaken bereikt hebben. Voor de niet deelnemers kan gelden, dat het traject in grote lijnen 
wat heeft opgeleverd, maar dat ze kritischer zijn gaan kijken naar het functioneren van het 
team. Deze hypotheses worden ondersteund door de opmerkingen van het management dat 
het initiatief bij de deelnemers was toegenomen, terwijl dit niet gold voor de niet deelnemers. 
Ook de klachten over HRO moeheid ondersteunen deze hypotheses. 
 
Nadere analyse resultaten evaluatieonderzoek medewerkers 
Hoewel vanuit het oogpunt van actieonderzoek niet noodzakelijk, de onderzochten hebben 
immers hun eigen conclusies getrokken, is het interessant nog wat dieper op de uitkomsten van 
het evaluatie onderzoek in te gaan waarover al in 8.5.2.1. in figuur 8.5. is gerapporteerd. Een 
verfijning van de resultaten is in tabel 8.6. getoond. 
 
Tabel 8.6. 
Verfijning Uitkomsten Evaluatievragenlijst 

 
niet in project wel in project 

Stelling oneens neutraal eens oneens neutraal eens 
Ik vond het HRO-onderzoek nuttig voor BOB. 0% 56% 44% 0% 14% 86% 
Opmerkzaamheid moet je onderhouden. 0% 5% 95% 0% 0% 100% 
Door het HRO-onderzoek zijn we aan het Paleis 
opmerkzamer geworden. 5% 42% 53% 15% 23% 62% 

Als je een collega van hogere rang aanspreekt 
op niet-opmerkzaam gedrag, dan heeft dat 
negatieve gevolgen voor jezelf. 

33% 44% 22% 79% 14% 7% 

Als je een collega van gelijke rang aanspreekt op 
niet-opmerkzaam gedrag, dan heeft dat 
negatieve gevolgen voor jezelf. 

53% 37% 11% 79% 14% 7% 

Door het HRO-onderzoek ben ik het belang van 
opmerkzaamheid beter gaan begrijpen. 16% 58% 26% 7% 36% 57% 

Door het HRO-onderzoek heb ik ontdekt dat ik 
op sommige punten niet opmerkzaam genoeg 
was. 

42% 26% 32% 21% 29% 50% 

Door het HRO-onderzoek weet ik meer van het 
hoe en waarom van mijn werk. 26% 53% 21% 23% 38% 38% 

 
Ook in deze resultaten valt het verschil op tussen de medewerkers die al dan niet in het project 
hebben geparticipeerd. In het algemeen houden ‘niet deelnemers’ zich meer op de vlakte (tot 
uiting komend in de score neutraal). Op drie stellingen wordt door de niet deelnemers in 
meerderheid (53-58%) neutraal gestemd, op vier stellingen tussen de 26% en 44% en slechts 
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In de presentatie komt ook terug, dat vakmanschap cruciaal is enerzijds door IBT op 
maat (de verplichte training van de politiemedewerkers aan te passen aan de specifieke 
werksituatie van het team), anderzijds door te benadrukken dat het onderwerp gaat over 
vakmanschap/ professionaliteit waar bijdragen aan collectieve opmerkzaamheid een onderdeel 
van vakmanschap is, zoals competent zijn zowel betekent hulp kunnen aanbieden als hulp 
kunnen vragen.  

Tenslotte komt ook de omgang met 'andersdenkenden' binnen de 'can do' cultuur van de 
Politie aan de orde via 'bouw rust in waar dat kan' en 'naar een proactieve instelling (weg van 
brandjes blussen)’ dit vraagt om een hogere waardering voor de 'denkers' in het team. Dit is een 
mooi voorbeeld van het bevorderen van de waardering van diversiteit (en respecteren van 
deskundigheid) binnen het team. Tevens kan hierin een verwijzing worden gezien naar het snel 
afwisselen van doen en denken wat een kenmerk van HRO’s is. 

8.8. Reflectie 
In deze reflectie op het onderzoek wordt ingegaan op een aantal zaken waar in de rapportage 
aan de korpsleiding minder aandacht voor is geweest. Dit betreft; 
- de interpretatie van de resultaten van de vragenlijsten, 
- het effect van het HRO traject volgens de medewerkers, 
- de positionering van het team naar de buitenwereld en de inbedding van het onderzoek, 
- observaties rond de interventies. 
 
Het glas half vol of half leeg  
In de uitkomsten van de uitgebreide vragenlijsten (van de medewerkers) zat nogal wat 
spreiding. Dit kan ook te maken hebben met de mentale instelling van de invuller (is het glas 
half leeg of half vol). Hieronder twee respondenten: A met een relatief hoge score (75%) en B 
met relatief lage score (25%).  
A heeft als meest kritische scores de stellingen rond  
1. medewerkers worden beloond als potentiële probleemgebieden worden benoemd 
2. als je een fout maakt wordt dit niet tegen je gebruikt 
3. managers stimuleren het melden van slecht nieuws. 
B heeft als stellingen met de meest kritische scores: 
1. medewerkers worden beloond als potentiële probleemgebieden worden benoemd 
2. als je een fout maakt wordt dit niet tegen je gebruikt 
3. medewerkers rapporteren fouten zelfs als ze niemand anders zijn opgevallen 
4. we stellen onze procedures bij na een het ging net goed 
5. we beschouwen ‘het ging nog net goed’ en ‘nog net niet fout’ eerder als een soort van falen 

dat mogelijke gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en vermogen om rampen te 
voorkomen. 

De eerste twee punten van beide respondenten geven aan dat beide respondenten het melden 
van fouten en potentiele problemen problematisch vinden. Vanuit de andere stelling lijkt het dat 
ze verschillende ervaringen hebben hoe omgegaan wordt met ‘kantje boord’ situaties. 
 
Effect van het HRO traject101 
Hoewel een meerderheid van de medewerkers het onderzoek nuttig vindt en aangeeft dat ‘we’ 
aan het Paleis opmerkzamer zijn geworden, geven de resultaten van de beknopte vragenlijst 
een genuanceerder beeld (zie bijlage 8.11). Er zijn geen significante verschillen tussen de 
scores op de beknopte vragenlijst in 2010 en in 2012. Wel valt op dat in het algemeen op bijna 
elk van de stellingen de standaarddeviatie (de spreiding) is afgenomen. Het beeld van 
nauwelijks veranderingen wordt anders als binnen de respondenten onderscheid gemaakt wordt 
tussen de deelnemers aan de projectgroepen (12 medewerkers) en medewerkers die niet 
hebben geparticipeerd in een projectgroep.  

                                                           
101 Deze analyse is geen onderdeel van de rapportage aan de Korpsleiding geworden, noch gedeeld met de 
medewerkers. De begeleidingsgroep vond dat een statistische analyse de discussie in de overleggen teveel met 
zou belasten.  

 
 

De gemiddelde score van de projectdeelnemers op de gehele schaal was in 2010 lager 
(4,27) dan het gemiddelde van de niet deelnemers (5,03), terwijl dit in 2012 omgekeerd was 
(resp. 5,05 en 4,50). Op vraagniveau geldt dat de stellingen: 

- beeld talenten medewerkers 
- spreken over fouten 
- bespreken vaardigheden 
- bespreken alternatieven 

bij de projectdeelnemers in 2012 significant hoger scoren dan in 2010, terwijl er geen 
significante verschillen zijn bij de niet deelnemers. 

Voor de volgende stellingen geldt dat ze bij de projectdeelnemers in 2012 niet significant 
hoger scoren, terwijl ze bij de niet deelnemers significant lager zijn.: 

- spreken over zich ontwikkelende problemen 
- tijd aan identificeren wat niet fout mag gaan 
- gebruikmaken van vaardigheden collega’s 
- voorkomen fouten 
- expertise koppelen bij crisis 

Dit geeft een beeld dat de projectdeelnemers (waarvoor mensen zichzelf konden opgeven) 
mogelijk gemotiveerd waren vanuit een idee dat het beter kon in het team, en dat ze ook een 
aantal zaken bereikt hebben. Voor de niet deelnemers kan gelden, dat het traject in grote lijnen 
wat heeft opgeleverd, maar dat ze kritischer zijn gaan kijken naar het functioneren van het 
team. Deze hypotheses worden ondersteund door de opmerkingen van het management dat 
het initiatief bij de deelnemers was toegenomen, terwijl dit niet gold voor de niet deelnemers. 
Ook de klachten over HRO moeheid ondersteunen deze hypotheses. 
 
Nadere analyse resultaten evaluatieonderzoek medewerkers 
Hoewel vanuit het oogpunt van actieonderzoek niet noodzakelijk, de onderzochten hebben 
immers hun eigen conclusies getrokken, is het interessant nog wat dieper op de uitkomsten van 
het evaluatie onderzoek in te gaan waarover al in 8.5.2.1. in figuur 8.5. is gerapporteerd. Een 
verfijning van de resultaten is in tabel 8.6. getoond. 
 
Tabel 8.6. 
Verfijning Uitkomsten Evaluatievragenlijst 

 
niet in project wel in project 

Stelling oneens neutraal eens oneens neutraal eens 
Ik vond het HRO-onderzoek nuttig voor BOB. 0% 56% 44% 0% 14% 86% 
Opmerkzaamheid moet je onderhouden. 0% 5% 95% 0% 0% 100% 
Door het HRO-onderzoek zijn we aan het Paleis 
opmerkzamer geworden. 5% 42% 53% 15% 23% 62% 

Als je een collega van hogere rang aanspreekt 
op niet-opmerkzaam gedrag, dan heeft dat 
negatieve gevolgen voor jezelf. 

33% 44% 22% 79% 14% 7% 

Als je een collega van gelijke rang aanspreekt op 
niet-opmerkzaam gedrag, dan heeft dat 
negatieve gevolgen voor jezelf. 

53% 37% 11% 79% 14% 7% 

Door het HRO-onderzoek ben ik het belang van 
opmerkzaamheid beter gaan begrijpen. 16% 58% 26% 7% 36% 57% 

Door het HRO-onderzoek heb ik ontdekt dat ik 
op sommige punten niet opmerkzaam genoeg 
was. 

42% 26% 32% 21% 29% 50% 

Door het HRO-onderzoek weet ik meer van het 
hoe en waarom van mijn werk. 26% 53% 21% 23% 38% 38% 

 
Ook in deze resultaten valt het verschil op tussen de medewerkers die al dan niet in het project 
hebben geparticipeerd. In het algemeen houden ‘niet deelnemers’ zich meer op de vlakte (tot 
uiting komend in de score neutraal). Op drie stellingen wordt door de niet deelnemers in 
meerderheid (53-58%) neutraal gestemd, op vier stellingen tussen de 26% en 44% en slechts 
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op een stelling slechts 5%. Het beeld bij de deelnemers in het project is anders; daar is de 
hoogste neutraal score 38%. Daarnaast wordt bevestigd wat al in de analyse van de OOS is 
geconstateerd; de deelnemers hebben een positiever beeld dan de niet deelnemers aan de 
effecten van het HRO project. Een specifiek punt is de score op de stelling “Door het HRO 
onder weet ik meer van het hoe en waarom van mijn werk”. Hier scoren ook de deelnemers 
relatief laag, wellicht te verklaren uit het feit dat een groot deel van de respondenten al een tijd 
werkzaam was binnen het team.102 
 
Positionering/ status team 
Gedurende het onderzoek is er ook aandacht geweest voor de inbedding van het onderzoek in 
de politieorganisatie. De taken van het team; bewaken van gedetineerden, toezicht houden op 
de orde in de rechtszaal, hebben geen hoge status binnen de politie103. De specifieke training 
die nodig is voor het team (vooral optreden in kleine ruimtes) is geen onderwerp van reguliere 
trainingen binnen de Politie. In het luisterbezoek van Gieling en Douw was één van hun 
opmerkingen dat het team soms te servicegericht is en zich assertiever naar partners mag 
opstellen. In dit licht zijn de IBT training op maat (van het team) en de complimenten van de 
rechtbank over het briefen voorafgaand aan de zittingen grotere successen dan een 
buitenstaander in eerste instantie inschat. 
Door de deelname van de adviseur van de afdeling Kwaliteit en Informatie kwam de afdeling 
n.a.v. het onderzoek in de korpskrant; een manier om hun status te verhogen. Ook het 
luisterbezoek en de aanwezigheid (zij het slechts een uur) van de plaatsvervangend korpschef 
daarbij, was een manier om het belang van de werkzaamheden van het team te tonen, zowel 
naar de medewerkers als naar de politieorganisatie als geheel. 
 
Observaties rond het onderzoek 
In de rapportage wordt slechts terzijde opgemerkt dat er een tweede begeleider bij de 
ploegbijeenkomsten was. Voor de begeleiding van de sessies is dit echter cruciaal geweest. 
Waar de onderzoeker vooral met de inhoud en het (zichzelf ontwikkelende) verslag bezig was, 
was de tweede begeleider vooral bezig in het hier en nu van de bijeenkomst te interveniëren, 
door opmerkingen te maken/ vragen te stellen over wat er op procesniveau aan de orde kon 
zijn, of deelnemers te bevragen en ze zo te laten participeren. De rol van de tweede begeleider 
vereiste ook andere vaardigheden dan de onderzoeker voorhanden had. 
De interventie om ploegchefs een fout te laten vertellen (tijdens de evaluatiebijeenkomsten) 
leverde voldoende dynamiek op. Het viel de begeleiders op dat met name leden van de 
projectgroep feedback hier hun rol oppakten door ook de toon waarop interactie plaatsvond te 
benoemen en over de ‘gebruiksaanwijzing’ van de ploegchef te spreken. 
 
Rond de omgang met fouten deed een verhaal de ronde binnen het team. Een medewerker 
was belast met het toezicht op een cellengang met daarin een aantal gedetineerden. De 
betrokken medewerker had een aantal keren aangegeven, deze taak niet in zijn eentje te 
kunnen uitvoeren, maar daarbij te horen gekregen dat er niets anders op zat. Vervolgens 
maakte de medewerker een fout (vergrendelde een cel niet correct), waardoor een 
gedetineerde uit zijn cel kon komen. Dit werd snel opgepakt, zodat dit incident geen negatieve 
gevolgen had. De medewerker werd voor dit incident zes maanden op een andere post 
geplaatst. De collega’s vonden dit onterecht omdat het “iedereen kon overkomen”. Hoewel dit 
incident jaren geleden had gespeeld, werd dit nog steeds ‘verhaald’.  
Een ander voorbeeld speelde tijdens de voorbereidingsperiode rond het evaluatieonderzoek 
van de medewerkers. Een van de ploegchefs werd (door een derde) aangesproken op 
vermeend alcoholgebruik tijdens de dienst, waarvan achteraf werd vastgesteld dat dit onterecht 
was. De wijze waarop dit procesmatig afgehandeld werd gaf bij een aantal leden van het MT 
een onbevredigend gevoel. In plaats van directe feedback werd in dit geval gekozen voor 
                                                           
102 Van de respondenten 27% aan 1 tot 2 jaar in de huidige functie te werken, 55% tussen 2 en 5 jaar en 18% meer 
dan 5 jaar. 
103 Ook af te leiden uit het feit dat een aantal medewerkers niet volledig bevoegd is (zo hebben ze geen 
dienstwapens). 

 

communiceren in de lijn, waarbij de klacht bij het bovenliggende niveau werd neergelegd, dat 
het op basis van rapportages diende te beoordelen i.p.v. op directe eigen waarneming.  
 
De presentatie aan de organisatie met vertegenwoordigers van de korpsleiding heeft niet tot 
vervolgacties naar de onderzoeker geleid. Achteraf gezien is deze exercitie die de onderzoeker 
ter voorbereiding heeft gedaan; het koppelen aan de factoren uit hoofdstuk 3 voor het 
onderzoek nuttig. Het ging echter aan de deelnemers van de presentatie voorbij. Hier uit zich 
een voor de onderzoeker ongewenst neveneffect van een evaluatierapport aan niet direct 
betrokkenen: de kennis van horen zeggen, ingekaderd door ervaringen/ referentiekader waar 
de onderzoeker geen benul van heeft. Het ware beter geweest, eerst met juist met deze groep 
deelnemers over hun referentiekader te spreken alvorens een toelichting op het 
evaluatierapport te geven.  

8.9. Conclusies binnen het promotieonderzoek 
Het onderzoek binnen de Politie is uitgevoerd met het interventieinstrument, geschetst in 
hoofdstuk 6. Ten opzichte van het onderzoek naar het functioneren van OvJ’s (het op dat 
moment lopende onderzoek) zijn een aantal feilen verholpen. Er is veel meer voldaan aan de 
eisen die aan survey-feedback worden gesteld. Een uitzondering geldt voor de voorwaarde dat 
deelname aan de terugkoppelsessies vrijwillig is. In de praktijk lijkt dit ook een paradoxale 
conditie gezien vanuit het standpunt, dat de sessies collectieve opmerkzaamheid zouden 
moeten bevorderen. In het onderzoek is rekening gehouden met het aspect psychologische 
veiligheid; hoe wordt een sfeer gecreëerd waarin mensen elkaar veilig van feedback kunnen 
voorzien. De interventie om leidinggevenden te vragen, een voorbeeld van eigen feilen te 
presenteren en expliciet de discussie aan te gaan, hoe met fouten wordt omgegaan, blijkt 
onveiligheid104 te verminderen. Ook de feedbacktraining voor een aantal medewerkers hielp 
mee, een veiliger omgeving te creëren, doordat minder ‘aanvallend’ vragen gesteld werden, 
waardoor het ‘makkelijker’ voor leidinggevenden wordt om constructief antwoord te geven. 

In de onderzoeksaanpak zijn een aantal basisgedachten achter Appreciative Inquiry 
meegenomen. Deze komen vooral tot uiting in het framen van het tonen van veerkracht en hoe 
daar op voortgebouwd kan worden. In de begeleiding kan meer aandacht gegeven worden, hoe 
sterke punten meegenomen worden.  

De casus Politie, die feitelijk handelt over een groep van 50, geeft aan dat de 
onderzoeksmethode tot reproduceerbare resultaten kan leiden. De groep van 50 is in drie 
deelgroepen gesplitst, die tot vergelijkbare resultaten kwamen; dezelfde topprioriteiten, waarbij 
elke deelgroep wel eigen accenten heeft geleverd.  

De uitkomst dat bij groepswerk betrokken medewerkers een positief effect rapporteerden 
en leidinggevenden bij hen ook positieve effecten zagen, lijkt te indiceren dat betrokkenheid bij 
verbeteracties een belangrijke factor is bij het verhogen van collectieve opmerkzaamheid. 

In de onderzoeksmethode zijn de evaluatieonderzoeken niet standaard meegenomen. 
Ze zijn ontstaan vanuit het idee dat het HRO traject afgerond kon worden en de effecten 
vastgesteld konden worden. Vanuit de optiek van continu veranderen (5.1.) kan hier ook anders 
naar gekeken worden: het is de eerste (freeze) fase, het stilstaan bij ontwikkelingen, om van 
daaruit accenten te leggen (rebalance) en daarna de ontwikkelingen weer ‘los’ te laten 
(unfreeze). Het past ook in het afwisselen van denken en doen wat een kenmerk van HRO is.  

De effecten van het luisterbezoek kunnen in twee gebieden gezocht worden. Enerzijds 
als ‘opkikker’ naar het team: zie je wel, iemand anders zegt ook, dat we het goed doen. Voor 
een team (zoals in dit geval),dat zich ‘assertiever’ kan opstellen, past dit goed. Hierbij is het 
belangrijk, dat de audit ook juist op zoek gaat naar wat er goed gaat (zoals dat hier gebeurd is). 
Anderzijds kunnen de effecten van het luisterteam gezocht worden in het zichtbaar maken van 
het team en de resultaten van HRO naar de omgeving (in dit geval de rest van de organisatie). 
In de uitvoering van het luisterbezoek is het eerste aspect (de ‘opkikker’) goed over het voetlicht 

                                                           
104 Niet denken dat de medewerkers wel weten dat iedereen fouten maakt en dus de chef ook, maar doen, door te 
vertellen wat er dan fout is gedaan door de chef. Dat beïnvloedt direct de verwachtingen van de medewerkers, die 
dan zelf ook weer iets anders kunnen gaan doen (zoals sneller kritische feedback geven). 
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op een stelling slechts 5%. Het beeld bij de deelnemers in het project is anders; daar is de 
hoogste neutraal score 38%. Daarnaast wordt bevestigd wat al in de analyse van de OOS is 
geconstateerd; de deelnemers hebben een positiever beeld dan de niet deelnemers aan de 
effecten van het HRO project. Een specifiek punt is de score op de stelling “Door het HRO 
onder weet ik meer van het hoe en waarom van mijn werk”. Hier scoren ook de deelnemers 
relatief laag, wellicht te verklaren uit het feit dat een groot deel van de respondenten al een tijd 
werkzaam was binnen het team.102 
 
Positionering/ status team 
Gedurende het onderzoek is er ook aandacht geweest voor de inbedding van het onderzoek in 
de politieorganisatie. De taken van het team; bewaken van gedetineerden, toezicht houden op 
de orde in de rechtszaal, hebben geen hoge status binnen de politie103. De specifieke training 
die nodig is voor het team (vooral optreden in kleine ruimtes) is geen onderwerp van reguliere 
trainingen binnen de Politie. In het luisterbezoek van Gieling en Douw was één van hun 
opmerkingen dat het team soms te servicegericht is en zich assertiever naar partners mag 
opstellen. In dit licht zijn de IBT training op maat (van het team) en de complimenten van de 
rechtbank over het briefen voorafgaand aan de zittingen grotere successen dan een 
buitenstaander in eerste instantie inschat. 
Door de deelname van de adviseur van de afdeling Kwaliteit en Informatie kwam de afdeling 
n.a.v. het onderzoek in de korpskrant; een manier om hun status te verhogen. Ook het 
luisterbezoek en de aanwezigheid (zij het slechts een uur) van de plaatsvervangend korpschef 
daarbij, was een manier om het belang van de werkzaamheden van het team te tonen, zowel 
naar de medewerkers als naar de politieorganisatie als geheel. 
 
Observaties rond het onderzoek 
In de rapportage wordt slechts terzijde opgemerkt dat er een tweede begeleider bij de 
ploegbijeenkomsten was. Voor de begeleiding van de sessies is dit echter cruciaal geweest. 
Waar de onderzoeker vooral met de inhoud en het (zichzelf ontwikkelende) verslag bezig was, 
was de tweede begeleider vooral bezig in het hier en nu van de bijeenkomst te interveniëren, 
door opmerkingen te maken/ vragen te stellen over wat er op procesniveau aan de orde kon 
zijn, of deelnemers te bevragen en ze zo te laten participeren. De rol van de tweede begeleider 
vereiste ook andere vaardigheden dan de onderzoeker voorhanden had. 
De interventie om ploegchefs een fout te laten vertellen (tijdens de evaluatiebijeenkomsten) 
leverde voldoende dynamiek op. Het viel de begeleiders op dat met name leden van de 
projectgroep feedback hier hun rol oppakten door ook de toon waarop interactie plaatsvond te 
benoemen en over de ‘gebruiksaanwijzing’ van de ploegchef te spreken. 
 
Rond de omgang met fouten deed een verhaal de ronde binnen het team. Een medewerker 
was belast met het toezicht op een cellengang met daarin een aantal gedetineerden. De 
betrokken medewerker had een aantal keren aangegeven, deze taak niet in zijn eentje te 
kunnen uitvoeren, maar daarbij te horen gekregen dat er niets anders op zat. Vervolgens 
maakte de medewerker een fout (vergrendelde een cel niet correct), waardoor een 
gedetineerde uit zijn cel kon komen. Dit werd snel opgepakt, zodat dit incident geen negatieve 
gevolgen had. De medewerker werd voor dit incident zes maanden op een andere post 
geplaatst. De collega’s vonden dit onterecht omdat het “iedereen kon overkomen”. Hoewel dit 
incident jaren geleden had gespeeld, werd dit nog steeds ‘verhaald’.  
Een ander voorbeeld speelde tijdens de voorbereidingsperiode rond het evaluatieonderzoek 
van de medewerkers. Een van de ploegchefs werd (door een derde) aangesproken op 
vermeend alcoholgebruik tijdens de dienst, waarvan achteraf werd vastgesteld dat dit onterecht 
was. De wijze waarop dit procesmatig afgehandeld werd gaf bij een aantal leden van het MT 
een onbevredigend gevoel. In plaats van directe feedback werd in dit geval gekozen voor 
                                                           
102 Van de respondenten 27% aan 1 tot 2 jaar in de huidige functie te werken, 55% tussen 2 en 5 jaar en 18% meer 
dan 5 jaar. 
103 Ook af te leiden uit het feit dat een aantal medewerkers niet volledig bevoegd is (zo hebben ze geen 
dienstwapens). 

 

communiceren in de lijn, waarbij de klacht bij het bovenliggende niveau werd neergelegd, dat 
het op basis van rapportages diende te beoordelen i.p.v. op directe eigen waarneming.  
 
De presentatie aan de organisatie met vertegenwoordigers van de korpsleiding heeft niet tot 
vervolgacties naar de onderzoeker geleid. Achteraf gezien is deze exercitie die de onderzoeker 
ter voorbereiding heeft gedaan; het koppelen aan de factoren uit hoofdstuk 3 voor het 
onderzoek nuttig. Het ging echter aan de deelnemers van de presentatie voorbij. Hier uit zich 
een voor de onderzoeker ongewenst neveneffect van een evaluatierapport aan niet direct 
betrokkenen: de kennis van horen zeggen, ingekaderd door ervaringen/ referentiekader waar 
de onderzoeker geen benul van heeft. Het ware beter geweest, eerst met juist met deze groep 
deelnemers over hun referentiekader te spreken alvorens een toelichting op het 
evaluatierapport te geven.  

8.9. Conclusies binnen het promotieonderzoek 
Het onderzoek binnen de Politie is uitgevoerd met het interventieinstrument, geschetst in 
hoofdstuk 6. Ten opzichte van het onderzoek naar het functioneren van OvJ’s (het op dat 
moment lopende onderzoek) zijn een aantal feilen verholpen. Er is veel meer voldaan aan de 
eisen die aan survey-feedback worden gesteld. Een uitzondering geldt voor de voorwaarde dat 
deelname aan de terugkoppelsessies vrijwillig is. In de praktijk lijkt dit ook een paradoxale 
conditie gezien vanuit het standpunt, dat de sessies collectieve opmerkzaamheid zouden 
moeten bevorderen. In het onderzoek is rekening gehouden met het aspect psychologische 
veiligheid; hoe wordt een sfeer gecreëerd waarin mensen elkaar veilig van feedback kunnen 
voorzien. De interventie om leidinggevenden te vragen, een voorbeeld van eigen feilen te 
presenteren en expliciet de discussie aan te gaan, hoe met fouten wordt omgegaan, blijkt 
onveiligheid104 te verminderen. Ook de feedbacktraining voor een aantal medewerkers hielp 
mee, een veiliger omgeving te creëren, doordat minder ‘aanvallend’ vragen gesteld werden, 
waardoor het ‘makkelijker’ voor leidinggevenden wordt om constructief antwoord te geven. 

In de onderzoeksaanpak zijn een aantal basisgedachten achter Appreciative Inquiry 
meegenomen. Deze komen vooral tot uiting in het framen van het tonen van veerkracht en hoe 
daar op voortgebouwd kan worden. In de begeleiding kan meer aandacht gegeven worden, hoe 
sterke punten meegenomen worden.  

De casus Politie, die feitelijk handelt over een groep van 50, geeft aan dat de 
onderzoeksmethode tot reproduceerbare resultaten kan leiden. De groep van 50 is in drie 
deelgroepen gesplitst, die tot vergelijkbare resultaten kwamen; dezelfde topprioriteiten, waarbij 
elke deelgroep wel eigen accenten heeft geleverd.  

De uitkomst dat bij groepswerk betrokken medewerkers een positief effect rapporteerden 
en leidinggevenden bij hen ook positieve effecten zagen, lijkt te indiceren dat betrokkenheid bij 
verbeteracties een belangrijke factor is bij het verhogen van collectieve opmerkzaamheid. 

In de onderzoeksmethode zijn de evaluatieonderzoeken niet standaard meegenomen. 
Ze zijn ontstaan vanuit het idee dat het HRO traject afgerond kon worden en de effecten 
vastgesteld konden worden. Vanuit de optiek van continu veranderen (5.1.) kan hier ook anders 
naar gekeken worden: het is de eerste (freeze) fase, het stilstaan bij ontwikkelingen, om van 
daaruit accenten te leggen (rebalance) en daarna de ontwikkelingen weer ‘los’ te laten 
(unfreeze). Het past ook in het afwisselen van denken en doen wat een kenmerk van HRO is.  

De effecten van het luisterbezoek kunnen in twee gebieden gezocht worden. Enerzijds 
als ‘opkikker’ naar het team: zie je wel, iemand anders zegt ook, dat we het goed doen. Voor 
een team (zoals in dit geval),dat zich ‘assertiever’ kan opstellen, past dit goed. Hierbij is het 
belangrijk, dat de audit ook juist op zoek gaat naar wat er goed gaat (zoals dat hier gebeurd is). 
Anderzijds kunnen de effecten van het luisterteam gezocht worden in het zichtbaar maken van 
het team en de resultaten van HRO naar de omgeving (in dit geval de rest van de organisatie). 
In de uitvoering van het luisterbezoek is het eerste aspect (de ‘opkikker’) goed over het voetlicht 

                                                           
104 Niet denken dat de medewerkers wel weten dat iedereen fouten maakt en dus de chef ook, maar doen, door te 
vertellen wat er dan fout is gedaan door de chef. Dat beïnvloedt direct de verwachtingen van de medewerkers, die 
dan zelf ook weer iets anders kunnen gaan doen (zoals sneller kritische feedback geven). 
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gekomen. Het tweede aspect (de zichtbaarheid) is minder uit de verf gekomen. Hierbij zijn twee 
kanttekeningen te maken rond de zichtbaarheid naar het eigen korps en naar de externe 
partijen.  

De aanwezigheid van de plaatsvervangend korpschef (een uur) was te beperkt. 
Daardoor ontbrak hij bij de terugkoppeling van de resultaten van het luisterbezoek, wat de 
kracht van de opkikker verminderde. Een volgende keer is het wenselijk, deze functionaris ook 
bij de terugkoppeling te betrekken, c.q. de rapportage met hem te bespreken. 

Zichtbaarheid van het traject naar externe partijen was er nauwelijks. Zichtbaarheid kan 
worden bereikt door het betrekken van vertegenwoordigers van externe partijen in het 
luisterbezoek en een projectgroep in te stellen met in dit geval vertegenwoordigers van partners 
zoals het parket en de vervoersdiensten van Justitie en Politie-eenheden. 

Tenslotte: in het luisterbezoek heeft de onderzoeker op basis van de videoboodschap, in 
samenspraak met de bezoekers een rapportage opgesteld. Een volgende keer is het handig 
een ‘secretaris’ mee te nemen naar het luisterbezoek, omdat van lijnmanagers niet verwacht 
kan worden, dat ze de tijd hebben een geschreven rapportage op te stellen. In dit traject was 
het niet logisch, de rol van secretaris bij de onderzoeker te leggen omdat er dan sprake kon zijn 
van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. 

De opbrengsten van het evaluatieonderzoek bij de medewerkers waren niet optimaal. 
Ruimte tot verbetering was er in de gemeenschappelijke betekenisgeving. In de huidige opzet is 
dit meer op individuele basis gebeurt, waardoor gezamenlijke conclusies impliciet bleven. “Wat 
vinden we belangrijk?” zou in een actievere werkvorm kunnen, door medewerkers letterlijk te 
groeperen rond wat zij het belangrijkste vinden, en van daaruit met elkaar in gesprek te gaan.  

Verankering van dit onderzoek naar ‘boven’ blijkt in deze casus ingewikkeld. In principe 
was de uitvoering mogelijk en waren de middelen beschikbaar. De presentatie van de 
onderzoeker aan de top was echter mede door de niet-actieve vorm geen succes. Hoe de 
betekenisgeving zich ontwikkelt bij een groep die wel iets met de resultaten ‘moet’, maar er 
geen deel aan heeft genomen is nog een open kwestie. 
 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal spanningen benoemd die rond HRO’s spelen. In deze casus zijn 
er een aantal expliciet aan de orde. 
 
Gedachteloos activiteiten uitvoeren 
In een doe-cultuur als die de politie kenmerkt, bestaat de neiging ‘erin te vliegen’ (zie de casus 
celprocedure besproken met de wachtcommandanten). Even pas op de plaats en een meer 
reflexieve medewerker (een denker) inschakelen kan de effectiviteit van de actie verhogen. Dit 
raakt ook aan het waarderen van diversiteit (eenheid en verscheidenheid naast elkaar). 
 
Omgaan met fouten 
Het bespreekbaar maken van feilbaarheid en de omgang ermee bleek van groot belang om 
psychologische veiligheid in het team te bevorderen. Het verhaal over een ‘verkeerde omgang’ 
ermee bleek lang te blijven hangen. 
 
Verschil tussen plannen en de werkelijkheid 
Binnen het team bestond een handboek, dat echter niet meer actueel was; hier speelt een 
omgekeerd effect: doordat het team zeer gericht was op doen, verdwenen plannen naar de 
achtergrond en werd het positieve effect van plannen, reduceren van dubbelzinnigheid, niet 
gebruikt.  
 
Regels maar niet teveel 
Vanuit de onderzoeker is het gebruik van Red Rules (regels die nooit overtreden mogen 
worden) ingebracht. Vanuit de leiding werd het gebruik van Red Rules ontraden, ook omdat de 
leiding juist zwart/ wit omgaan met regels wilde tegengaan. Ook was de verzuchting, dat 
mogelijke Red Rules zo voor de hand liggend waren (geen wapens in het beveiligde gedeelte), 
dat deze niet benoemd hoefden te worden. Hier valt overigens tegen in te brengen dat ‘voor de 
hand liggend’ voor individuen kan verschillen en daarmee een simplificering kan zijn. 

 

8.10. Samenvatting 
Aanleiding om het onderzoek te starten was de behoefte van de leiding van het team 
Handhaving en Toezicht, dat medewerkers regels meer naar de geest en minder naar de letter 
zouden nemen en meer initiatief zouden tonen. 

In het onderzoek binnen de Politie is gewerkt met de in hoofdstuk 6 geschetste 
interventieinstrument waarbij, m.u.v. vrijwilligheid van de deelname, aan de condities van de  
survey-feedback is voldaan. Elementen van Appreciative Inquiry zijn vooral ingebracht door ook 
sterke punten en veerkrachtig reageren te benadrukken, dit het hanteren van regels naar de 
geest te bekrachtigen. 

In de eerste interventie (de ploegdagen) is bewust gekozen voor een terughoudende 
opstelling van de leidinggevende, om zo de ruimte te maken zodat medewerkers initiatief 
zouden kunnen nemen. De drie prioriteiten, risicobewustzijn en vakmanschap vergroten en 
verbeteren van het werkklimaat, die uit de ploegdagen kwamen waren dan ook de prioriteiten 
van de medewerkers.  

Deze drie prioriteiten werden daarna door groepen medewerkers opgepakt en 
uitgewerkt, waarbij ook afgestemd werd met de al lopende activiteit om het werkproces door te 
lichten. Uit deze groepen kwamen verschillende ‘producten’ zoals: 
- een op het team toegesneden beroepsvaardigheidstraining 
- meer afstemming met de voorzitter van de rechtbank over de zitting 
- een aantal kleine verbeteringen, zoals vervanging van plastic bekers door kartonnen 

bekers. 
Gedurende het traject bleek dat met invoering van (kleine) verbeteringen gewacht werd totdat 
het project was afgelopen. Stilstaan hierbij leverde op, dat gesteld werd dat het traject geen 
project was, maar dat deze veranderingen zo snel mogelijk konden worden ingevoerd.  

In het kader van de evaluatie van het HRO traject werd een luisterbezoek uitgevoerd. In 
de rapportage ‘het ligt niet aan de mensen’ werden ‘pareltjes van vakmanschap’ gesignaleerd 
en de kleine successen die het team had geboekt, benadrukt. Als verbeterpunt formuleerden de 
bezoekers, dat het team zich assertiever naar haar partners mocht opstellen. 

In de evaluatie met de leidinggevenden kwamen als belangrijkste punten naar voren; 
- de teamchef en de ploegchefs vonden dat de mate, waarin medewerkers dingen op 

automatische piloot doen, is afgenomen. Dit geldt echter vooral voor de medewerkers, 
die actief hebben deelgenomen aan het groepswerk, 

- de rol en positie van de wachtsommandanten was in ontwikkeling, zelfstandigheid/ ‘iets 
mogen doen’ verplicht de wachtcommandant tot meer communiceren, zodat de 
ploegchef niet c.q. minder verrast wordt (Weick en Sutcliffe’s ‘geen nieuws is slecht 
nieuws’). 

De evaluatie-enquête leerde dat een ruime meerderheid van de medewerkers het HRO 
onderzoek nuttig vond voor het team. Er waren echter twee belangrijke kanttekeningen; 

1. een zesde van de respondenten vond, dat aanspreken van een collega van hogere rang 
negatieve gevolgen voor jezelf heeft, 

2. uit statistische analyse bleek, dat medewerkers die hadden deelgenomen aan een 
werkgroep, in vergelijking tot 2010 hoger scoorden op de beknopte vragenlijst, maar dat 
degenen die niet hadden deelgenomen lager scoorden. 

Deelname aan groepswerk leek voor de medewerkers tot positieve effecten te leiden die ook 
werden gerapporteerd door de teamchef en de ploegchefs. 

De kanttekening over negatieve gevolgen bij aanspreken leidde er toe, dat er in de 
voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst veel aandacht was voor de psychologische 
veiligheid. De interventie om een leidinggevende iets te laten vertellen over een eigen fout leek 
in de evaluatiebijeenkomst te leiden tot voldoende veiligheid om open met elkaar te spreken. 

In vergelijking met eerder gerapporteerde cases is dieper ingegaan op de rol van de 
managers (in dit geval de ploegchefs) in hun faciliterende/ voorwaardenscheppende rol. Dit 
kwam met name aan de orde in de presentatie aan vertegenwoordigers van de korpsleiding, 
waarin suggesties worden gedaan, hoe in de dagelijkse sturing gewerkt kan worden aan het 
bevorderen van collectieve opmerkzaamheid en het reduceren van dubbelzinnigheid. 
Belangrijkste elementen zijn: 
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gekomen. Het tweede aspect (de zichtbaarheid) is minder uit de verf gekomen. Hierbij zijn twee 
kanttekeningen te maken rond de zichtbaarheid naar het eigen korps en naar de externe 
partijen.  

De aanwezigheid van de plaatsvervangend korpschef (een uur) was te beperkt. 
Daardoor ontbrak hij bij de terugkoppeling van de resultaten van het luisterbezoek, wat de 
kracht van de opkikker verminderde. Een volgende keer is het wenselijk, deze functionaris ook 
bij de terugkoppeling te betrekken, c.q. de rapportage met hem te bespreken. 

Zichtbaarheid van het traject naar externe partijen was er nauwelijks. Zichtbaarheid kan 
worden bereikt door het betrekken van vertegenwoordigers van externe partijen in het 
luisterbezoek en een projectgroep in te stellen met in dit geval vertegenwoordigers van partners 
zoals het parket en de vervoersdiensten van Justitie en Politie-eenheden. 

Tenslotte: in het luisterbezoek heeft de onderzoeker op basis van de videoboodschap, in 
samenspraak met de bezoekers een rapportage opgesteld. Een volgende keer is het handig 
een ‘secretaris’ mee te nemen naar het luisterbezoek, omdat van lijnmanagers niet verwacht 
kan worden, dat ze de tijd hebben een geschreven rapportage op te stellen. In dit traject was 
het niet logisch, de rol van secretaris bij de onderzoeker te leggen omdat er dan sprake kon zijn 
van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. 

De opbrengsten van het evaluatieonderzoek bij de medewerkers waren niet optimaal. 
Ruimte tot verbetering was er in de gemeenschappelijke betekenisgeving. In de huidige opzet is 
dit meer op individuele basis gebeurt, waardoor gezamenlijke conclusies impliciet bleven. “Wat 
vinden we belangrijk?” zou in een actievere werkvorm kunnen, door medewerkers letterlijk te 
groeperen rond wat zij het belangrijkste vinden, en van daaruit met elkaar in gesprek te gaan.  

Verankering van dit onderzoek naar ‘boven’ blijkt in deze casus ingewikkeld. In principe 
was de uitvoering mogelijk en waren de middelen beschikbaar. De presentatie van de 
onderzoeker aan de top was echter mede door de niet-actieve vorm geen succes. Hoe de 
betekenisgeving zich ontwikkelt bij een groep die wel iets met de resultaten ‘moet’, maar er 
geen deel aan heeft genomen is nog een open kwestie. 
 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal spanningen benoemd die rond HRO’s spelen. In deze casus zijn 
er een aantal expliciet aan de orde. 
 
Gedachteloos activiteiten uitvoeren 
In een doe-cultuur als die de politie kenmerkt, bestaat de neiging ‘erin te vliegen’ (zie de casus 
celprocedure besproken met de wachtcommandanten). Even pas op de plaats en een meer 
reflexieve medewerker (een denker) inschakelen kan de effectiviteit van de actie verhogen. Dit 
raakt ook aan het waarderen van diversiteit (eenheid en verscheidenheid naast elkaar). 
 
Omgaan met fouten 
Het bespreekbaar maken van feilbaarheid en de omgang ermee bleek van groot belang om 
psychologische veiligheid in het team te bevorderen. Het verhaal over een ‘verkeerde omgang’ 
ermee bleek lang te blijven hangen. 
 
Verschil tussen plannen en de werkelijkheid 
Binnen het team bestond een handboek, dat echter niet meer actueel was; hier speelt een 
omgekeerd effect: doordat het team zeer gericht was op doen, verdwenen plannen naar de 
achtergrond en werd het positieve effect van plannen, reduceren van dubbelzinnigheid, niet 
gebruikt.  
 
Regels maar niet teveel 
Vanuit de onderzoeker is het gebruik van Red Rules (regels die nooit overtreden mogen 
worden) ingebracht. Vanuit de leiding werd het gebruik van Red Rules ontraden, ook omdat de 
leiding juist zwart/ wit omgaan met regels wilde tegengaan. Ook was de verzuchting, dat 
mogelijke Red Rules zo voor de hand liggend waren (geen wapens in het beveiligde gedeelte), 
dat deze niet benoemd hoefden te worden. Hier valt overigens tegen in te brengen dat ‘voor de 
hand liggend’ voor individuen kan verschillen en daarmee een simplificering kan zijn. 

 

8.10. Samenvatting 
Aanleiding om het onderzoek te starten was de behoefte van de leiding van het team 
Handhaving en Toezicht, dat medewerkers regels meer naar de geest en minder naar de letter 
zouden nemen en meer initiatief zouden tonen. 

In het onderzoek binnen de Politie is gewerkt met de in hoofdstuk 6 geschetste 
interventieinstrument waarbij, m.u.v. vrijwilligheid van de deelname, aan de condities van de  
survey-feedback is voldaan. Elementen van Appreciative Inquiry zijn vooral ingebracht door ook 
sterke punten en veerkrachtig reageren te benadrukken, dit het hanteren van regels naar de 
geest te bekrachtigen. 

In de eerste interventie (de ploegdagen) is bewust gekozen voor een terughoudende 
opstelling van de leidinggevende, om zo de ruimte te maken zodat medewerkers initiatief 
zouden kunnen nemen. De drie prioriteiten, risicobewustzijn en vakmanschap vergroten en 
verbeteren van het werkklimaat, die uit de ploegdagen kwamen waren dan ook de prioriteiten 
van de medewerkers.  

Deze drie prioriteiten werden daarna door groepen medewerkers opgepakt en 
uitgewerkt, waarbij ook afgestemd werd met de al lopende activiteit om het werkproces door te 
lichten. Uit deze groepen kwamen verschillende ‘producten’ zoals: 
- een op het team toegesneden beroepsvaardigheidstraining 
- meer afstemming met de voorzitter van de rechtbank over de zitting 
- een aantal kleine verbeteringen, zoals vervanging van plastic bekers door kartonnen 

bekers. 
Gedurende het traject bleek dat met invoering van (kleine) verbeteringen gewacht werd totdat 
het project was afgelopen. Stilstaan hierbij leverde op, dat gesteld werd dat het traject geen 
project was, maar dat deze veranderingen zo snel mogelijk konden worden ingevoerd.  

In het kader van de evaluatie van het HRO traject werd een luisterbezoek uitgevoerd. In 
de rapportage ‘het ligt niet aan de mensen’ werden ‘pareltjes van vakmanschap’ gesignaleerd 
en de kleine successen die het team had geboekt, benadrukt. Als verbeterpunt formuleerden de 
bezoekers, dat het team zich assertiever naar haar partners mocht opstellen. 

In de evaluatie met de leidinggevenden kwamen als belangrijkste punten naar voren; 
- de teamchef en de ploegchefs vonden dat de mate, waarin medewerkers dingen op 

automatische piloot doen, is afgenomen. Dit geldt echter vooral voor de medewerkers, 
die actief hebben deelgenomen aan het groepswerk, 

- de rol en positie van de wachtsommandanten was in ontwikkeling, zelfstandigheid/ ‘iets 
mogen doen’ verplicht de wachtcommandant tot meer communiceren, zodat de 
ploegchef niet c.q. minder verrast wordt (Weick en Sutcliffe’s ‘geen nieuws is slecht 
nieuws’). 

De evaluatie-enquête leerde dat een ruime meerderheid van de medewerkers het HRO 
onderzoek nuttig vond voor het team. Er waren echter twee belangrijke kanttekeningen; 

1. een zesde van de respondenten vond, dat aanspreken van een collega van hogere rang 
negatieve gevolgen voor jezelf heeft, 

2. uit statistische analyse bleek, dat medewerkers die hadden deelgenomen aan een 
werkgroep, in vergelijking tot 2010 hoger scoorden op de beknopte vragenlijst, maar dat 
degenen die niet hadden deelgenomen lager scoorden. 
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bevorderen van collectieve opmerkzaamheid en het reduceren van dubbelzinnigheid. 
Belangrijkste elementen zijn: 
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- het bespreekbaar maken van (de eigen) feilbaarheid, 
- waarderen van diversiteit zoals denkers en doeners, 
- het praktiseren van een onderzoekende houding: vragenstellen, vragen om kritische 

feedback, gebruik van formats voor briefing en debriefing om dit gedrag te bevorderen, 
- bestaande procedures en ‘mindsets’ (waaronder bestaande ‘verhalen’) regelmatig bespreken 

en toetsen op passendheid of gewenstheid.  
  

 
 

Hoofdstuk 9. Ervaringen met het interventieinstrument vergeleken 

9.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de cases Parketadministratie en Politie uit de twee voorgaande 
hoofdstukken met elkaar vergeleken. De vergelijking wordt gemaakt op vier gebieden; 

- het al dan niet optreden van de spanningen rond HRO zoals benoemd in hoofdstuk 2, 
- ervaringen in de begeleiding van de sessies met de groepen 
- de inhoudelijke uitkomsten; collectieve opmerkzaamheid bevorderen en reduceren van 

complexiteit 
- effecten van toepassing van het interventieinstrument 
- de rol van het management in beide cases.  

Naast een samenvatting wordt afgesloten met een reflectie op het gebruik en het effect van het 
interventieinstrument. 

9.2.  Gevonden spanningen 
Hieronder worden de spanningen rond HRO (zoals benoemd in hoofdstuk 2) voor de cases 
Parketadministratie en Politie stuk voor stuk doorgelopen. 
 
Voortdurende waakzaamheid 
Voortdurende waakzaamheid is in beide cases aan de orde. Bij de Parketadministratie was de 
aanleiding een fout in het registratieformulier waarbij de administratief medewerker bij 
onduidelijkheid op het formulier geen contact opnam met de OvJ in kwestie, maar zelf besloot, 
zonder zich de consequenties van zijn actie te realiseren. Bij de Politie is voortdurende 
waakzaamheid tijdens de zittingen doorlopend aan de orde, “de vlam kan plotseling in de pan 
slaan”. 
 
Mechanismen tot waakzaamheid 
Bij de Politie is er aandacht voor mechanismen om waakzaamheid te bevorderen; de 
gestructureerde briefing aan het begin en de debriefing aan het einde van de dag. Daarnaast 
geldt dat IGP (informatie over het gedrag van gedetineerden), waar de medewerkers veel 
belang aan hechten, hen ondersteunt bij het waakzaam zijn. Bij de Parketadministratie zijn geen 
mechanismen om waakzaamheid te bevorderen waargenomen. 
 
Wereld van plan en uitvoering verschillen 
De spanning tussen plan en uitvoering is in de beide cases nauwelijks expliciet aan de orde 
geweest. Bij de Politie is er sprake van weinig vastgelegde plannen voor de uitvoering van het 
werk. Het bestaande handboek voor het werk was niet meer actueel en de actualisering ervan 
werd een onderdeel van het onderzoek. Veel van de werkzaamheden werden ‘gestuurd’ door 
‘het boek’, het geautomatiseerde systeem waarmee de voortgang van het detentieproces op het 
Paleis werd gevolgd. Dit was echter geen ‘strak’ systeem (eerder beschrijvend dan 
voorschrijvend). Hierdoor was er geen sprake van spanning tussen ‘hoe het hoort’ en ‘hoe het 
gaat’, omdat ‘hoe het hoort’ maar beperkt was vastgelegd. 

Bij de Parketadministratie was ook sprake van sturing door het geautomatiseerde 
informatiesysteem. Rond dit systeem waren eigen hulpmiddelen ontwikkeld om het werk aan de 
gang te houden. In deze zin was er sprake van een verschil tussen plan en uitvoering, ware het 
niet dat werd aangegeven dat geautomatiseerde systemen ten tijde van het onderzoek nog niet 
uitontwikkeld waren. De hulpmiddelen van de uitvoerende medewerkers waren daarmee 
‘gelegitimeerd’ en daarmee was er geen spanning tussen ‘hoe het hoort’ en ‘hoe het gaat’105. 
                                                           
105 Dit wijkt af van uitkomsten van onderzoek in de Safety/ Veiligheidswereld. Hale & Borys (2013) geven als 
voorbeeld (ontleend aan het proefschrift van Elling uit 1991) een onderzoek naar regels binnen de Nederlandse 
spoorwegen. Hier bleek dat slechts 3% van de responderende medewerkers de regels vaak gebruikten, bijna 50% 
nooit, 47% de regels niet altijd realistisch vond, 29% dacht dat ze alleen maar werden gebruiken om een schuldige 
te kunnen aanwijzen, 95% gaf aan dat als je je hield aan de regels het werk niet op tijd afkwam, 79% dat er teveel 
regels waren, 70% dat ze te ingewikkeld waren en 77% dat ze soms tegenstrijdig waren. 
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Regels maar met mate 
De behoefte aan regels (maar met mate) is vooral bij de Politie aan de orde geweest. Rond het 
onderzoek is een discussie geweest over het invoeren van zogenaamde Red Rules (regels die 
altijd, onder alle omstandigheden van toepassing zijn). Er bleken een aantal Red Rules 
operationeel te zijn (w.o. geen wapens op de vloer). Onderzoek of er nog meer Red Rules 
waren, wees uit dat daar geen behoefte aan was omdat voor alle potentiele Red Rules een 
uitzondering was te bedenken. Wel ontstonden er globale richtlijnen zoals de 4 B’s (zie 8.3.1.). 
Het management wees er op dat men vanwege de ontwikkelingsfase van het team, juist leren 
het eigen gezonde verstand te gebruiken (zie de aanleiding van het onderzoek in hoofdstuk 8), 
geen nieuwe Red Rules wilde opstellen.  

Binnen de Parketadministratie is het belang van regels in één team expliciet aan de orde 
geweest doordat (vrijwel unaniem) het houden aan werkinstructies en het gedisciplineerd 
opbouwen van en het omgaan met dossiers als eerste prioriteit werd benoemd. Ook hier was 
echter geen behoefte tot verdere detaillering van regels vanuit de medewerkers. 
 
Menselijke feilbaarheid 
In de omgang met menselijke feilbaarheid zijn er duidelijke verschillen tussen de twee groepen.  

Bij de Parketadministratie lijkt dat het management vooral uitgaat van individuele 
opmerkzaamheid (expliciet gemaakt door de leidinggevende van MB zie 7.5.), waarbij fouten 
uitsluitend een gevolg lijken van individueel functioneren. Hiermee ontvalt de basis om aan 
collectieve opmerkzaamheid te werken.  

Bij de Politie wordt anders gekeken naar menselijke feilbaarheid. Een voorbeeld hiervan 
is het aflossen van collega’s bij zittingen: omdat het menselijke concentratievermogen beperkt 
is, worden collega’s die toezicht houden op zittingen na verloop van tijd afgelost. 
 
Productieve omgang met fouten 
Bij de Politie is de omgang met fouten expliciet aan de orde geweest, bij de Parketadministratie 
niet. Het beeld bij de Politie aangaande de omgang met fouten is genuanceerd. Enerzijds is op 
teamniveau te constateren dat er in de loop van de tijd constructiever met fouten wordt 
omgegaan, zo werd door het management aangegeven dat er niet meer gehandeld zou worden 
als in de casus geschetst in 8.7. waarin een medewerker die een cel onvoldoende vergrendeld 
had, een straf kreeg opgelegd. Anderzijds zijn er mechanieken binnen de Politie die productieve 
omgang met (ernstige) fouten verhinderen, zoals de procedure rond zaken waarbij de 
Rijksrecherche wordt ingezet en waarbij geen interne evaluatie plaatsvindt (dan nadat het 
Rijksrecherche onderzoek, veelal na maanden, is afgerond).  
 
Omgang met diversiteit 
Bij omgang met diversiteit zijn er bij de cases verschillende beelden. Bij de Politie komt in het 
onderzoek het verschil tussen denkers en doeners aan de orde en dat dit verschil gewaardeerd 
kan worden. Bij de Parketadministratie lijkt diversiteit geen issue omdat er weinig op elkaar 
(m.u.v. kamerniveau) wordt afgestemd.  
 
Ambiguïteit in besturing 
Ambiguïteit in de besturing komt in de cases tot uiting binnen de casus Politie. Bij de bespreking 
van de zelfstandigheid van de wachtcommandant (8.5.1.2.) kwam de ambiguïteit naar voren 
door de spanning tussen zelfstandig optreden en tegelijkertijd de ploegchef goed op de hoogte 
houden (met als risico dat de ploegchef tegen de zin van de wachtcommandant in zou kunnen 
ingrijpen). Er werd hier door de verschillende wachtcommandanten verschillend mee 
omgegaan. Teveel nadruk leggen op de eigen autonomie door de wachtcommandant gaf juist 
spanning met de ploegchef, terwijl te weinig zelfstandig handelen van de wachtcommandant 
door de ploegchef ook niet gewaardeerd werd.  
 
  

 

Conclusie 
In de vergelijking van de twee cases is duidelijk dat bij de Politie meer van de spanningen aan 
de orde zijn geweest dan bij de Parketadministratie. Binnen de Politie zijn woorden gegeven 
aan bestaande ‘problemen’ (zoals omgang met fouten en de relatie tussen 
wachtcommandanten en ploegchefs) en hoe deze opgepakt konden worden. Dit sluit goed aan 
bij de gedachte achter de onderzoeksaanpak van dit proefschrift om concepten en 
waarnemingen te verbinden, zodat mensen hun eigen problemen kunnen oplossen. Het was 
daarom een bewuste keuze om (in overleg met de begeleidingsgroep) de eindredactie van de 
rapportage aan de korpsleiding aan één van de leden van de begeleidingsgroep te laten en de 
leidinggevende van de Politie (samen met een medewerker) de resultaten van het traject te 
laten presenteren in een conferentie. 

9.3. Maatregelen om het effect van de interventie te verhogen.  
Een cruciaal onderdeel van het interventieinstrument is de begeleiding van de groepen langs de 
Survey-Feedback methode. Doelstelling was daarbij het bevorderen van collectieve 
opmerkzaamheid al tijdens de sessies. Daartoe werd steeds een mix van werkvormen 
(individueel, sub groepen en plenair) en inhoudelijke insteken (wat gaat er goed, wat kan er 
beter, wat kwam er uit de vragenlijsten en hoe scoort de groep in verhouding tot andere 
groepen) gebruikt. Hierdoor was er een mix tussen individuele en groepsoordeelsvorming (zie 
6.1.2.).  

Daarnaast was er naast inhoudelijke begeleiding steeds een tweede begeleider 
aanwezig die gericht was op de groepsdynamiek en in hoeverre kenmerken van HRO 
terugkwamen in de groepsinteractie tijdens de lopende sessie (ook in verhouding tot de 
uitkomsten van de vragenlijsten). 

Ook de voorbereidende gesprekken met de leidinggevende voorafgaand aan de sessie 
bleken van belang. Hierdoor was het voor de begeleiders mogelijk zich ook (zij het beperkt) 
inhoudelijk voor te bereiden op de groepssessie (enig idee hebben wat er speelt), het direct 
aanspreken op gedrag is heel lastig (zie ook 4.5.2.). 
 
Psychologische veiligheid medewerkers 
Om psychologische veiligheid voor de medewerkers tijdens de groepssessie te vergroten was 
te voren een bepaalde rol met de leidinggevende afgesproken:  

- bij het begin medewerkers uitnodigen vooral hun mening te geven,  
- aangeven dat het gaat om hoe het is, niet hoe het zou moeten zijn,  
- luisteren en zich niet in de discussie mengen, tenzij op verzoek van de begeleiders.  

Er waren ook afspraken gemaakt hoe de leidinggevende fysiek gepositioneerd werd, zodanig 
dat non verbale communicatie vanuit de leidinggevende minimaal waarneembaar was voor de 
overige deelnemers aan de groepssessie. 
 
Defensieve reacties 
In de begeleiding van de sessies bleek de voorbereiding van de begeleiders belangrijk om 
voldoende ‘scherpte’ in de begeleiding en daarmee in de interactie van de groep te krijgen. 
Zoals gememoreerd (7.4.1.) lukte het bij een groepssessie bij de Parketadministratie niet om uit 
het containerbegrip ‘communicatie’ weg te blijven. Daardoor ontstond een aanbeveling 
(communicatie moet open blijven …) waar ‘niemand tegen kon zijn’, maar waarvan de 
praktische betekenis onvoldoende helder was. Bij deze sessie lukte het ook niet de groep te 
bewegen subgroepen van 3 te vormen (wat bij alle andere sessies zowel bij de Politie als de 
Parketadministratie wel lukte), een ‘kamer’ van 6 medewerkers heeft zich niet in twee groepen 
gesplitst, zodat ook de oefening (elkaar interviewen) niet uitgevoerd is.  

Ook bij de introductie bij het MT van de Parketadministratie (7.1.) speelden defensieve 
reacties (problemen met wat er ‘precies’ bedoeld wordt met de vragen). Meer aandacht bij de 
begeleiders voor dergelijke ‘defensieve’ tactieken (zie bijvoorbeeld de Man (2003) of Ardon 
(2006)) was op zijn plaats geweest.  
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Psychologische veiligheid medewerkers 
Om psychologische veiligheid voor de medewerkers tijdens de groepssessie te vergroten was 
te voren een bepaalde rol met de leidinggevende afgesproken:  

- bij het begin medewerkers uitnodigen vooral hun mening te geven,  
- aangeven dat het gaat om hoe het is, niet hoe het zou moeten zijn,  
- luisteren en zich niet in de discussie mengen, tenzij op verzoek van de begeleiders.  

Er waren ook afspraken gemaakt hoe de leidinggevende fysiek gepositioneerd werd, zodanig 
dat non verbale communicatie vanuit de leidinggevende minimaal waarneembaar was voor de 
overige deelnemers aan de groepssessie. 
 
Defensieve reacties 
In de begeleiding van de sessies bleek de voorbereiding van de begeleiders belangrijk om 
voldoende ‘scherpte’ in de begeleiding en daarmee in de interactie van de groep te krijgen. 
Zoals gememoreerd (7.4.1.) lukte het bij een groepssessie bij de Parketadministratie niet om uit 
het containerbegrip ‘communicatie’ weg te blijven. Daardoor ontstond een aanbeveling 
(communicatie moet open blijven …) waar ‘niemand tegen kon zijn’, maar waarvan de 
praktische betekenis onvoldoende helder was. Bij deze sessie lukte het ook niet de groep te 
bewegen subgroepen van 3 te vormen (wat bij alle andere sessies zowel bij de Politie als de 
Parketadministratie wel lukte), een ‘kamer’ van 6 medewerkers heeft zich niet in twee groepen 
gesplitst, zodat ook de oefening (elkaar interviewen) niet uitgevoerd is.  

Ook bij de introductie bij het MT van de Parketadministratie (7.1.) speelden defensieve 
reacties (problemen met wat er ‘precies’ bedoeld wordt met de vragen). Meer aandacht bij de 
begeleiders voor dergelijke ‘defensieve’ tactieken (zie bijvoorbeeld de Man (2003) of Ardon 
(2006)) was op zijn plaats geweest.  
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9.4. Collectieve opmerkzaamheid bevorderen en complexiteit reductie 
In 3.5. Is aangegeven dat er twee strategieën zijn om betrouwbaarheid te vergroten: de 
complexiteit rond de organisatie verminderen en de capaciteit om complexiteit te verwerken te 
verhogen middels het bevorderen van collectieve opmerkzaamheid. Hoewel deze studie vooral 
het bevorderen van collectieve opmerkzaamheid betreft komen in de beide cases ook 
voorbeelden aan de orde waarin als oplossing de complexiteit verminderd wordt, door de 
voorspelbaarheid van de omgeving te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn betere afstemming 
met (externe) partijen bijvoorbeeld door met de OvJ het belang van het slachtoffer in algemene 
zin te bespreken (SZ van de Parketadministratie), of afstemming te zoeken met de voorzitter 
van de rechtbank in geval van een zitting (de Politie). Tegelijkertijd zijn deze voorbeelden ook 
zaken die de basis onder collectieve opmerkzaamheid; respectvolle interactie en behoedzame 
verbondenheid (zie 3.4.) kunnen versterken. Dit betekent dat het werken aan maatregelen om 
de complexiteit te verminderen tevens een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van 
collectieve opmerkzaamheid. Dit onder de voorwaarde dat de wijze van afstemming recht doet 
aan de principes van collectieve opmerkzaamheid: dat er geen sprake is van het opleggen van 
de eigen werkelijkheid door één van beide partijen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
opmerkingen in het luisterbezoek (bijlage 8.5.) waarin wordt aangegeven dat de Politie zich 
‘steviger’ mag opstellen naar haar partners, i.c. duidelijker mag opkomen voor haar bijdrage. 

9.5. Effecten van het interventieinstrument 
De cases Politie en Parketpolitie geven zicht op (mogelijke) effecten van het gebruik van het 
interventieinstrument.  

Bij de Politie is het effect het duidelijkst. Bij de Politie zijn al gedurende het onderzoek 
verbeteringen doorgevoerd. Een aantal verbeteringen was direct gerelateerd aan het project 
zoals; 

- de IBT training op maat,  
- de uitkomst uit de evaluatie enquête waarbij 56% van de respondenten aangeeft dat ‘we 

aan het Paleis opmerkzamer zijn geworden’. 
- een actievere opstelling van deelnemers aan de projecten, en  
- het direct aanspreken van een leidinggevende op zijn stijl van communiceren.  

Andere verbeteringen waren een gevolg van het onderzoek zoals de kartonnen bekertjes in 
plaats van plastic bekertjes en het aanbrengen van het krijtbordje. Vanuit het perspectief van 
actieonderzoek (zie Gergen, 2014) is de winst het gebruik van begrippen als opmerkzaamheid, 
vakmanschap, ‘geen nieuws is slecht nieuws’ en het besef dat bevorderen van collectieve 
opmerkzaamheid ‘geen project is’ en ‘kleine successen bepalen het grote succes’. (zie figuur 
8.6.) 
 Bij de Parketadministratie is het effect minder duidelijk, het afbreken van het project is er 
een indicatie van. Toch zijn ook hier effecten te benoemen. In twee sessies (SZ en MB) kwam 
aan de orde dat het team zich duidelijker mocht opstellen naar de andere afdelingen binnen het 
Parket en dan met name naar de OvJ’s. Ook werd het belang van respectvolle interactie (zie 
3.3) binnen het team duidelijk, dit komt tot uiting bij de onderstaande topprioriteiten van de 
teams; 

- “Eerder melden van knelpunten, delen met collega’s.” (bij MB),  
- “Afspraken maken als je ze kunt nakomen, nee zeggen als het niet lukt” (bij SZ), of 
- “Neem meer tijd om naar elkaar luisteren i.p.v. je mening te verkondigen (stel minder, 

vraag meer).” (bij ZV). 
Ook bij de Parketadministratie zijn dus voorbeelden te geven waarin begrippen rond HRO de 
medewerkers taal geven om zaken aan de orde te stellen. 

9.6. De rol van het management 
De rol van het management bij het al dan niet bevorderen van collectieve opmerkzaamheid is in 
beide cases van groot belang gebleken.  

Bij de Parketadministratie zagen we dat de leidinggevende van SZ (7.3.1.) enthousiast is 
over de groepssessie en dat dit er voor zorgt dat er ook bij andere afdelingen sessies komen. 
De leidinggevende van de MB heeft het idee dat opmerkzaamheid uitsluitend een individueel 

 

punt is (7.3.3.), wat niet aansluit bij de doelstellingen van het interventieinstrument. Daarmee is 
werken aan collectieve opmerkzaamheid voor deze leidinggevende geen prioriteit.  
Er bleek geen gedeeld beeld bij het MT Parketadministratie, dit past in het patroon dat zichtbaar 
was bij de introductie (7.1.) waar binnen het MT duidelijk verschillende beelden waren en de 
eerste groepssessie slechts mogelijk werd door de twee leden van het MT die toepassing van 
het interventieinstrument wel zagen zitten. 

Bij toepassing van het interventieinstrument bij de Politie is er sprake van een ander 
beeld. Er is veel ondersteuning voor het idee vanuit de leidinggevenden. Tegelijkertijd zien we 
ook dat collectieve opmerkzaamheid bevorderen eisen aan de leidinggevenden stelt. In het 
traject is hen gevraagd om bij de start van de evaluatiebijeenkomst een voorbeeld te geven van 
een fout die ze zelf gemaakt hadden (en wat ze er van geleerd hadden). In ploeg B is in de 
evaluatiebijeenkomst expliciet met de medewerkers gesproken over de plussen en minnen van 
hun ploegchef (zijn ‘gebruiksaanwijzing’). Ook het gesprek van de ploegchefs en de 
wachtcommandanten over autonomie, waarbij niet meteen in de ‘uitleg’ stand werd geschoten, 
maar eerst ruimte werd gelaten voor de discussie tussen de wachtcommandanten vraagt om 
een bepaalde managementstijl van de leidinggevenden. 

9.7.  Samenvatting en reflectie 
In dit hoofdstuk zijn twee organisaties met elkaar vergeleken waarin het interventieinstrument is 
toegepast. Uit deze vergelijking zijn een aantal conclusies getrokken. 

- De meeste spanningen die in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd zijn in de casus Politie aan 
de orde geweest en dit leidt er ook toe dat de concepten rond collectieve 
opmerkzaamheid in eigen woorden ‘gevangen’ worden door de Politie. 

- Bij de Parketadministratie zijn veel minder spanningen aan de orde geweest, de 
diepgang van de interventie was ook duidelijk minder dan bij de Politie. 

- In de toepassing van de interventie is extra aandacht aan psychologische veiligheid voor 
de medewerkers gegeven door ook aandacht te geven aan de fysieke plaats van de 
leidinggevende in de ruimte mee te nemen. 

- Inhoudelijke voorbereiding van de begeleiders (‘wat speelt er’) is een belangrijke factor. 
- Net als tijdens bijvoorbeeld de sessie met de Hogeschool blijken er in de groepssessies 

defensieve tactieken te kunnen worden toegepast, waar de begeleiders niet altijd 
voldoende effectief mee om konden gaan. 

- In de casus komen de medewerkers in hun verbetervoorstellen en hun prioriteiten zowel 
met zaken die de collectieve opmerkzaamheid bevorderen als die de complexiteit 
verminderen. 

- De insteek van het management rond opmerkzaamheid is van cruciaal belang. Bij de 
Politie was deze gericht collectieve opmerkzaamheid, bij de Parketadministratie was 
daarover verdeeldheid. 

- Bevorderen van collectieve opmerkzaamheid vraagt wat van de leidinggevende. 
 
Reflecties 
In het verlengde van de boven genoemde conclusies kan ook vraag gesteld worden of het 
interventieinstrument toegevoegde waarde heeft t.o.v. andere middelen om het gesprek over 
betrouwbaarheid te structureren. Deze vraag kan nog wel genuanceerd worden. Bij de 
Parketadministratie is de groepssessie met Survey-Feedback het leeuwendeel van de 
interventie geweest. Bij de Politie zijn naast de Survey-Feedback groepssessie ook nog een 
aantal andere middelen gebruikt (o.a. individuele terugkoppeling, luisterbezoek).  

Gegeven de insteek van het onderzoek liggen individuele interventies niet voor de hand 
omdat ze niet direct van invloed zijn op collectieve opmerkzaamheid. Toch zijn ze toegepast 
binnen de casus Politie om met de leidinggevenden en wachtcommandanten te spreken in 
termen van collectieve opmerkzaamheid (waaronder de HRO principes) zodat deze woorden 
beter begrepen werden. Daarnaast hielpen deze gesprekken de onderzoeker om meer zicht te 
krijgen op inhoudelijke kwesties die binnen de Politie aan de orde waren, waardoor beter 
begrepen werd waar de gesprekken inhoudelijk over gingen. 
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verbeteringen doorgevoerd. Een aantal verbeteringen was direct gerelateerd aan het project 
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- de IBT training op maat,  
- de uitkomst uit de evaluatie enquête waarbij 56% van de respondenten aangeeft dat ‘we 

aan het Paleis opmerkzamer zijn geworden’. 
- een actievere opstelling van deelnemers aan de projecten, en  
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plaats van plastic bekertjes en het aanbrengen van het krijtbordje. Vanuit het perspectief van 
actieonderzoek (zie Gergen, 2014) is de winst het gebruik van begrippen als opmerkzaamheid, 
vakmanschap, ‘geen nieuws is slecht nieuws’ en het besef dat bevorderen van collectieve 
opmerkzaamheid ‘geen project is’ en ‘kleine successen bepalen het grote succes’. (zie figuur 
8.6.) 
 Bij de Parketadministratie is het effect minder duidelijk, het afbreken van het project is er 
een indicatie van. Toch zijn ook hier effecten te benoemen. In twee sessies (SZ en MB) kwam 
aan de orde dat het team zich duidelijker mocht opstellen naar de andere afdelingen binnen het 
Parket en dan met name naar de OvJ’s. Ook werd het belang van respectvolle interactie (zie 
3.3) binnen het team duidelijk, dit komt tot uiting bij de onderstaande topprioriteiten van de 
teams; 

- “Eerder melden van knelpunten, delen met collega’s.” (bij MB),  
- “Afspraken maken als je ze kunt nakomen, nee zeggen als het niet lukt” (bij SZ), of 
- “Neem meer tijd om naar elkaar luisteren i.p.v. je mening te verkondigen (stel minder, 

vraag meer).” (bij ZV). 
Ook bij de Parketadministratie zijn dus voorbeelden te geven waarin begrippen rond HRO de 
medewerkers taal geven om zaken aan de orde te stellen. 

9.6. De rol van het management 
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Bij de Parketadministratie zagen we dat de leidinggevende van SZ (7.3.1.) enthousiast is 
over de groepssessie en dat dit er voor zorgt dat er ook bij andere afdelingen sessies komen. 
De leidinggevende van de MB heeft het idee dat opmerkzaamheid uitsluitend een individueel 

 

punt is (7.3.3.), wat niet aansluit bij de doelstellingen van het interventieinstrument. Daarmee is 
werken aan collectieve opmerkzaamheid voor deze leidinggevende geen prioriteit.  
Er bleek geen gedeeld beeld bij het MT Parketadministratie, dit past in het patroon dat zichtbaar 
was bij de introductie (7.1.) waar binnen het MT duidelijk verschillende beelden waren en de 
eerste groepssessie slechts mogelijk werd door de twee leden van het MT die toepassing van 
het interventieinstrument wel zagen zitten. 

Bij toepassing van het interventieinstrument bij de Politie is er sprake van een ander 
beeld. Er is veel ondersteuning voor het idee vanuit de leidinggevenden. Tegelijkertijd zien we 
ook dat collectieve opmerkzaamheid bevorderen eisen aan de leidinggevenden stelt. In het 
traject is hen gevraagd om bij de start van de evaluatiebijeenkomst een voorbeeld te geven van 
een fout die ze zelf gemaakt hadden (en wat ze er van geleerd hadden). In ploeg B is in de 
evaluatiebijeenkomst expliciet met de medewerkers gesproken over de plussen en minnen van 
hun ploegchef (zijn ‘gebruiksaanwijzing’). Ook het gesprek van de ploegchefs en de 
wachtcommandanten over autonomie, waarbij niet meteen in de ‘uitleg’ stand werd geschoten, 
maar eerst ruimte werd gelaten voor de discussie tussen de wachtcommandanten vraagt om 
een bepaalde managementstijl van de leidinggevenden. 

9.7.  Samenvatting en reflectie 
In dit hoofdstuk zijn twee organisaties met elkaar vergeleken waarin het interventieinstrument is 
toegepast. Uit deze vergelijking zijn een aantal conclusies getrokken. 

- De meeste spanningen die in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd zijn in de casus Politie aan 
de orde geweest en dit leidt er ook toe dat de concepten rond collectieve 
opmerkzaamheid in eigen woorden ‘gevangen’ worden door de Politie. 

- Bij de Parketadministratie zijn veel minder spanningen aan de orde geweest, de 
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de medewerkers gegeven door ook aandacht te geven aan de fysieke plaats van de 
leidinggevende in de ruimte mee te nemen. 

- Inhoudelijke voorbereiding van de begeleiders (‘wat speelt er’) is een belangrijke factor. 
- Net als tijdens bijvoorbeeld de sessie met de Hogeschool blijken er in de groepssessies 

defensieve tactieken te kunnen worden toegepast, waar de begeleiders niet altijd 
voldoende effectief mee om konden gaan. 
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- De insteek van het management rond opmerkzaamheid is van cruciaal belang. Bij de 
Politie was deze gericht collectieve opmerkzaamheid, bij de Parketadministratie was 
daarover verdeeldheid. 

- Bevorderen van collectieve opmerkzaamheid vraagt wat van de leidinggevende. 
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omdat ze niet direct van invloed zijn op collectieve opmerkzaamheid. Toch zijn ze toegepast 
binnen de casus Politie om met de leidinggevenden en wachtcommandanten te spreken in 
termen van collectieve opmerkzaamheid (waaronder de HRO principes) zodat deze woorden 
beter begrepen werden. Daarnaast hielpen deze gesprekken de onderzoeker om meer zicht te 
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begrepen werd waar de gesprekken inhoudelijk over gingen. 
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Opvallend was dat bij een aantal medewerkers van de Politie (degenen die niet 
betrokken waren bij werkgroep activiteiten) de term HRO een negatieve lading kreeg (de reden 
waarom mensen uit de dienst gehaald moesten worden). De term vakmanschap (i.p.v. HRO) 
bleek beter te vallen binnen de Politie. 
  

 

Hoofdstuk 10. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

10.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het gehele onderzoek, waarbij de onderzoeksvraag 
“Hoe en onder welke condities kunnen de audits van Weick en Sutcliffe ingezet worden om 
HRO, en daarmee betrouwbaarheid, te bevorderen binnen organisaties?” centraal staat. 
Daartoe zullen eerst de deelvragen worden behandeld.  

10.2. Toepasbaarheid HRO  
De eerste twee deelvragen waren (1) “Wat zijn HRO’s en wat is HRO?” en (2) “In welke mate is 
HRO toepasbaar op andere organisaties dan HRO’s?”. De deelvraag 1 werd in hoofdstuk 2 
beantwoord, terwijl deelvraag 2 in hoofdstuk 2 en in de praktijkhoofdstukken (4, 7 en 8) 
respectievelijk theoretisch en praktisch beantwoord werd. 
 
Wat zijn HRO’s 
Allereerst het antwoord op het eerste element van deelvraag 1 wat zijn HRO’s. Volgens 
Roberts (1993) zijn High Reliability Organisations (HRO’s) organisaties die gekenmerkt worden 
door interactieve complexiteit en strakke koppeling. Complexiteit zegt iets over de 
voorspelbaarheid waarmee een organisatie (gezien als een systeem) reageert. In het geval van 
interactieve complexiteit is er sprake van beperkte voorspelbaarheid door onverwachte 
interacties. Bij koppeling wordt onderscheid gemaakt tussen strakke en losse koppeling. In 
geval van strakke koppeling zal de interactie tussen verschillende onderdelen steeds hetzelfde 
zijn, bij losse koppeling hoeft dit niet, is er ruimte voor keuze. Volgens Perrow (1999) is erbij 
organisaties met interactieve complexiteit en strakke koppeling een risico op een ‘Normal 
Accident’. Roberts c.s. hebben dit type organisatie onderzocht, en gekeken waarom bij deze 
organisaties (interactief complex en strak gekoppeld) niet de door Perrow voorspelde 
ongevallen hebben plaatsgevonden.  
 
Wat is HRO 
De eerste onderzoekers van HRO’s werden getroffen door hun specifieke structurele 
kenmerken. Weick en Sutcliffe (2001, 2011) zagen iets anders: de werkwijzen en (mentale) 
processen van deze organisaties zijn anders. Om dit aan te duiden hanteren zij de term 
opmerkzaamheid (verder aangeduid met collectieve opmerkzaamheid): een rijk bewustzijn van 
onderscheidend detail. Weick en Sutcliffe zien 5 principes van wat zij High Reliability 
Organizing/ HRO of opmerkzaam organiseren noemen. 

1. Gerichtheid op verstoringen 
2. Terughoudendheid tot simplificeren 
3. Gevoeligheid voor de uitvoering 
4. Toewijding aan veerkracht 
5. Respecteren van expertise 

Deze principes hangen met elkaar samen. Bij HRO zijn de medewerkers gericht op het 
opvangen van zwakke signalen, dat zaken anders lopen dan verwacht (gerichtheid op 
verstoringen). Ze onderdrukken de natuurlijke neiging om afwijkingen weg te redeneren 
(terughoudendheid tot simplificeren) en zijn gevoelig op wat er in het hier en nu gebeurt, zonder 
zich te laten afleiden door hoe het ‘zou moeten zijn’ (gevoeligheid voor de uitvoering). Als ze 
constateren dat iets zich niet goed ontwikkelt, zijn ze niet machteloos. Ze handelen, naar wat ze 
wel kunnen (toewijding aan veerkracht), en gebruiken daarbij relevante deskundigheid zonder te 
kijken naar de hiërarchische positie (respecteren deskundigheid). 
 
Toepasbaarheid HRO concept 
Om de tweede deelvraag “In welke mate is HRO toepasbaar op andere organisaties dan 
HRO’s?” te beantwoorden, wordt teruggegaan naar de begrippen interactieve complexiteit en 
strakke koppeling, die kenmerkend zijn voor HRO’s. Zowel interactieve complexiteit als strakke 
koppeling wordt door Perrow (1999) vooral gezien als een technologisch fenomeen, dit is echter 
te nuanceren. Weick (1990a) geeft aan, dat strakke koppeling ook een sociaal fenomeen kan 
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respectievelijk theoretisch en praktisch beantwoord werd. 
 
Wat zijn HRO’s 
Allereerst het antwoord op het eerste element van deelvraag 1 wat zijn HRO’s. Volgens 
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constateren dat iets zich niet goed ontwikkelt, zijn ze niet machteloos. Ze handelen, naar wat ze 
wel kunnen (toewijding aan veerkracht), en gebruiken daarbij relevante deskundigheid zonder te 
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zijn, zo vervallen mensen onder druk in stereotiep gedrag. Interactieve complexiteit kan ook 
ontstaan door ‘organisatietechnologie’ zoals regelgeving en procedures, Hollnagel (2010) 
gebruikt hierbij de term intractable systems. Gegeven het genuanceerdere gebruik van 
interactieve complexiteit (zie Weick, 1990a) en strakke koppeling (Orton & Weick, 1991) kunnen 
ook organisaties die geen ‘klassieke’ HRO’s zijn, dus zonder technologische ‘hoogstandjes’, 
met deze risico’s te maken krijgen.  

HRO’s hebben te maken met spanningen die genoemd, of geïmpliceerd worden door 
Normal Accident Theory, HRO’s, HRO en Resilience Engineering, een overzicht wordt gegeven 
in onderstaande tabel 10.1 
 
Tabel 10.1.  
Spanningen in NAT, HRO’s, HRO en RE (identiek aan tabel 2.7.) 
NAT 
 Centraliseren en decentraliseren 
 Beperkte rationaliteit in organisaties 
 Organisaties zijn er niet voor het geheel 

maar voor het belang van hun meesters 
 Belangengroepen gebruiken de 

organisatie voor hun eigen doelen. 
 Technological fixes: lapmiddelen die de 

zaak verergeren 
 De grens van menselijke mogelijkheden 

wordt gezocht en overschreden 
 Niet debureaucratiseren: betere regels en 

een gedeelde visie 
 Modularisering: veiliger, maar 

commercieel onverstandig (losse 
koppeling bevorderen) 

HRO’s 
 Voortdurende waakzaamheid 
 Monitoring mechanismen dienen constant 

vernieuwd en aangescherpt te worden 
 Speciale wijze van gehoorzaamheid 
 Zelfs bij een complete formele 

beschrijving blijft naar fouten zoeken 
nodig 

 Regels waar mogelijk uitschrijven en 
ruimte voor een deskundig oordeel laten 

 Fouten doen rapporteren zonder laks 
werk te bevorderen 

 Fouten vermijden zonder initiatief te 
onderdrukken of rigiditeit te bevorderen 

 Wederzijdse controle zonder verlies aan 
(zelf)vertrouwen bij de uitvoerders 

 Verschillende gedragseisen aan dezelfde 
medewerkers in verschillende situaties 

 Veiligheid is niet compleet te vangen in 
procedures, training en kaders 

HRO 
 Collectieve opmerkzaamheid is alleen te creëren door 

‘onnatuurlijk’ handelen 
- meer aandacht geven aan falen dan aan successen 
- af te zien van recepten en vuistregels, voorkeur geven 

aan het wiel opnieuw uit te vinden  
- uitvoering te verkiezen boven strategie en visie 
- beter in reageren dan anticiperen 
- erkennen dat een ander meer kan weten dan jezelf 

 Routines mogen niet leiden tot gedachteloosheid  
 Plannen geven structuur en blinde vlekken  
 Fouten zijn meestal systeemfouten en niet persoonsfouten 

(blameer cyclus) 
 Zie menselijke feilbaarheid onder ogen 
 Geen nieuws is slecht nieuws i.p.v. geen nieuws is goed 

nieuws 
 Waan van de centraliteit (zowel top down als bottom up) 
 Overdraagbaarheidsbeperkingen, kennis van horen 

zeggen 
 Bevestiging zoeken is natuurlijk, variëteit zorgt voor 

ongemak.  
 Efficiency en redundantie (overkwalificatie is zo slecht nog 

niet)  
 Beroepstrots en overmoed 
 Cultuur van eenheid en verscheidenheid 
 Menselijke feilbaarheid en menselijke veerkracht 
 Behoedzame verbondenheid 
 Respectvolle interactie  
RE 
 Afdrijven naar falen, er wordt altijd gemarchandeerd 
 Veerkracht hebben en oplettend zijn gaan niet vanzelf 
 Vasthouden en veranderen 
 Werk zoals bedacht versus daadwerkelijk uitgevoerd 
 Regels: noodzakelijk maar niet te uitgebreid 
 Individuele verantwoordelijkheid of 

systeemverantwoordelijkheid 
 
Deze spanningen zijn geordend in een aantal kenmerkende thema’s: 

 Voortdurende waakzaamheid 
 De wereld van het plan en de uitvoering zijn verschillend  
 Regels maar met mate 
 Menselijke feilbaarheid 
 Productieve omgang met fouten 
 Mentaliteit: omgang met diversiteit 
 Ambiguïteit in besturing/ management 

 

Deze spanningen/ thema’s zijn vrij algemene thema’s. Daarom is (theoretisch) hoe HRO’s met 
deze spanning omgaan (HRO) ook relevant voor organisatie die geen klassieke HRO zijn (zoals 
kerncentrales of vliegdekschepen). 
 
Het praktische antwoord op deelvraag 2 is gegeven in de praktijkonderzoeken (hoofdstukken 4, 
7 en 8). De insteek was daarbij overigens niet om per casus aan te tonen, dat er sprake was 
van interactieve complexiteit en strakke koppeling, maar om te kijken of de HRO principes 
leiden tot betekenisvolle gesprekken en of de spanningen/ thema’s, die kenmerkend zijn voor 
HRO’s ook in deze organisaties voor komen. Het antwoord op de vraag “in welke mate HRO 
toepasbaar is op andere organisaties dan HRO’s?” wordt daarmee; dat het bespreken van de 
HRO principes, tot betekenisvolle gesprekken leidde. Daarnaast speelden ook de HRO’s 
kenmerkende spanningen in de onderzochte organisaties, die varieerden van een 
uitvaartorganisatie tot een politieteam. 

10.3. Verband tussen HRO en organizing 
De derde deelvraag was: Wat is het verband tussen High Reliability Organizing en Weick's 
theorie over organizing? Hierop is antwoord gegeven in hoofdstuk 3. Het antwoord is dat er een 
verband is te leggen tussen de elementen van Weick’s organizing model (1979) en de principes 
van collectieve opmerkzaamheid. Het organizing model gaat er vanuit dat veranderingen in de 
omgeving het organiseerproces triggeren. De eerste stap is dan het al dan niet oppikken van 
een verandering, besluiten er wat mee te doen (selecteren), dit ook werkelijk uit te voeren en de 
opgedane ervaringen te bewaren om later opnieuw te gebruiken (bewaren). Gerichtheid op 
verstoringen en gevoeligheid voor de uitvoering zijn gerelateerd aan oppikken, zoals 
terughoudendheid tot simplificeren gerelateerd is aan selecteren. Toewijding aan veerkracht en 
respect voor deskundigheid koppelen de kennis en ervaringen binnen de organisatie (het 
product van bewaren) aan oppikken en selecteren. Het verband tussen de principes en het 
organizing model is gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding. Naar aanleiding van deze 
analyse is voorgesteld een zesde principe (behoedzaamheid met ervaringen) te gebruiken om 
de aansluiting met het organizing model completer te maken. 

 
Figuur 10.1 Het organizing model en de HRO principes. 

Er zijn twee nuances te benoemen naar aanleiding van de koppeling van de HRO principes aan 
het organizing model. 
 De eerste nuance is dat het verhogen van de collectieve opmerkzaamheid slechts één 
van de twee strategieën is, gericht op het verhogen van betrouwbaarheid. De andere strategie 
betreft het verminderen van de volatiliteit/ beweeglijkheid van/ in de (werk)omgeving.  
 De tweede nuance is dat een aantal onderliggende concepten zoals behoedzame 
betrokkenheid en respectvolle interactie, aangeven dat er zowel sprake van strakke en van 
losse koppeling kan zijn door zichzelf versterkende lussen, zie onderstaande figuur. In de 
stellingen waarmee de status op de principes wordt vastgesteld wordt dit steeds verkend. 
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Figuur 10.2. Het organizing model uit Weick 1979. 

 
Specifiek aandachtspunt is de omgang met de bij verpleegkundigen gevalideerde beknopte 
vragenlijst: de Opmerkzaam Organiseren Schaal (OOS). Analyse van de OOS leverde op dat, 
terwijl Weick en Sutcliffe (2011) de vragenlijst introduceren als een ‘economischere’ audit, deze 
eerder complementair is dan als vervanging van de andere audits (ofwel de uitgebreide 
vragenlijst) kan dienen. Dit werd ook bevestigd in een analyse bij de casus Uitvaartorganisatie. 
Rond de OOS speelt een mogelijk pervers aspect. Mocht deze vragenlijst ingezet worden als 
een meetinstrument in de planning en control cyclus binnen organisaties, dan kan dat de 
betrouwbaarheid van de meting ondergraven, 

10.4. Bevorderen HRO volgens Weick en Sutcliffe 
De vierde deelvraag “Op welke wijze kan volgens Weick en Sutcliffe HRO binnen organisaties 
worden bevorderd?” is behandeld in hoofdstuk 3 en in 4.3.2. Daarnaast komt in hoofdstuk 5 de 
deels impliciete visie op verandermanagement, langs de lijnen van continu veranderen, van 
Weick en Sutcliffe (2011) aan de orde. 
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de auditstellingen, die door Weick en Sutcliffe (2011) zijn 
geformuleerd om de status te bepalen op het gebied van collectieve opmerkzaamheid van het 
team, waarin de respondent functioneert. De stellingen in de audits naar de HRO principes 
geven aan, welk gedrag functioneel is binnen HRO’s. Weick en Sutcliffe (2011) nodigen de 
lezer uit deze audits voor zichzelf uit te voeren, anderen te vragen dit ook te doen en daarna de 
resultaten met elkaar te bespreken.  
 
In de praktijk (hoofdstuk 4) blijkt dat bespreking van uitkomsten van de auditstellingen tot 
betekenisvolle gesprekken leiden, waarbij spanningen in de organisatie aan de orde komen. De 
in hoofdstuk 2 benoemde spanningen/ thema’s blijken hierbij relevant bij deze uiteenlopende 
organisaties. Met name bij de casus OvJ’s blijkt het belang van psychologische veiligheid. Het 
met een beperkte introductie direct bespreken van de uitkomsten van de stellingen in teams 
blijkt te kunnen leiden tot defensieve reacties, waardoor er geen constructief gesprek ontstaat 
(zie ook Schein, 1999). Het gesprek beginnen met te spreken over de inhoud van het werk blijkt 
productiever te zijn. 
 
In hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt dat HRO bevorderd wordt door wat Weick en Sutcliffe (2011) de 
‘kleinesuccessenstrategie” noemen. De onderliggende visie op verandermanagement is daarbij 
die van continue verandering (Weick en Quinn, 1999). Deze visie wordt gekarakteriseerd door 
het idee dat een organisatie eigenlijk altijd in beweging is en dat het er om gaat deze beweging 
te ‘richten’ en daarna weer los te laten.  
De kleinesuccessenstrategie wordt door Weick en Sutcliffe (2011) vooral uitgewerkt in 
(gedrags)aanwijzingen aan managers. Daarbij geven zowel Weick als Sutcliffe in persoonlijke 
contacten aan geen ‘interventionists’ te zijn, aanwijzingen op het niveau van het inrichten van 
groepsinterventies ontbreken grotendeels. De aanbeveling die Weick en Sutcliffe geven om de 
resultaten met anderen te delen zijn overigens goed te plaatsen in de techniek van survey-
feedback. Dit maakt de vijfde deelvraag relevant. 

10.5. Vormgeving survey-feedback zodat HRO wordt bevorderd 
De vijfde deelvraag “Hoe kan de door Weick en Sutcliffe geïndiceerde survey-feedback 
methode zo worden vormgegeven, dat deze HRO bevordert?” wordt behandeld in de 
hoofdstukken 5 en 6. In hoofdstuk 5 wordt de survey-feedback methode beschreven en afgezet 

 

tegen ‘klassiek’ vragenlijst onderzoek. Het belangrijkste verschil tussen beide methodes is dat 
waar in vragenlijst onderzoek de onderzoeker conclusies trekt, bij survey-feedback de 
respondenten de conclusies trekken en vervolgacties definiëren (Bennebroek Gravenhorst, 
2005). Om het proces van de uitvoering van survey-feedback nader te beschouwen en in lijn te 
brengen met de continue veranderingsvisie op verandermanagement wordt een verbinding 
gemaakt met Appreciative Inquiry (AI). De belangrijkste bijdrage van AI is de aandacht, die het 
besteedt aan positieve ervaringen als drijvende kracht om veranderingen voor elkaar te krijgen 
binnen organisaties (Cooperrider, 2012). Dit verlaagt het risico om tijdens sessies defensieve 
reacties te krijgen.  
 
Vanuit deze concepten is in hoofdstuk 6 een 
interventieinstrument ontwikkeld (zie 
nevenstaande figuur). Het betreft de inrichting 
van de terugkoppelgesprekken van de 
uitkomsten van de vragenlijsten. Bij de aanpak in 
acht stappen wordt bij de start aandacht gegeven 
aan het uitwisselen van successen en zorgen uit 
de huidige werksituatie, zowel in kleine groepen 
als in de gehele groep. Daarna worden de 
uitkomsten van de vragenlijsten behandeld, 
waarbij ernaar gestreefd wordt dit direct te 
koppelen aan gedrag dat tijdens de sessie door 
de deelnemers wordt vertoond. Daarna worden 
de deelnemers gefaciliteerd om gezamenlijk 
betekenis te geven aan verbeterpunten en tot 
prioriteiten te komen. De topprioriteiten worden 
daarna in kleinere groepen uitgewerkt en plenair 
aan elkaar gepresenteerd. Afgesloten wordt met een evaluatie van de dag. 
 
De aandachtspunten rond survey-feedback die aan de orde kwamen in hoofdstuk 6 zijn 
hieronder samengevat. 
 
Tabel 10.2 
Aandachtspunten bijeenkomsten in verhouding tot de algemene aandachtspunten 
Aandachtspunten bijeenkomsten Algemene aandachtspunten 
 Uitkomsten vragenlijst als vertrekpunt 
 Herkenbare uitkomsten toegankelijk gepresenteerd 
 Groepsindeling en werkvormen gericht op verbetering.  
 Conclusies trekken en ontwikkelen van oplossingen 

scheiden.  
 Goede vragen en ondersteunende structuur sturen de 

bijeenkomsten.  
 De rol van de adviseur is ondersteunend waar nodig. 
 Aandacht voor het vervolg terwijl oplossingen worden 

gemaakt. 
 Omgang met ongemak 
 Uitgangspunt: “Je doet het beter dan je denkt” 

 Top stelt middelen beschikbaar en 
garandeert zichtbaarheid 
resultaten 

 Begeleiding gericht op het 
leerproces van de organisatie 

 Kwaliteit introductie onderzoek 
 Garanties vertrouwelijkheid 
 Korte tijd tussen invullen en 

bespreken 
 ‘Bescherming’ positie middenkader 
 Aanpassing bewoordingen 

vragenlijst aan de 
onderzoeksgroep. 

 
Het interventieinstrument is ingezet in twee praktijkhoofdstukken waarover in hoofdstuk 7 en 8 
gerapporteerd is. Dit brengt ons bij de laatste deelvraag. 

10.6. Succesfactoren rond de bevordering van HRO 
De laatste deelvraag is: “Wat zijn de succesfactoren rond de bevordering van HRO?” 
Deze deelvraag wordt beantwoord uit het materiaal van de praktijkstudies. Allereerst wordt 
vooral ingegaan op de inhoudelijke factoren, daarna op procesmatige factoren in de begeleiding 
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Figuur 10.2. Het organizing model uit Weick 1979. 
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van survey-feedback sessies. Tenslotte zal, hoewel niet direct verbonden aan de laatste 
deelvraag, aandacht besteed worden aan de vraag in hoe in de praktijkonderzoeken als 
actieonderzoek ‘geslaagd’ zijn. 

10.6.1. Inhoudelijke factoren. 
Uit de vergelijking van de cases (4.6.1. en hoofdstuk 9) komen een aantal thema’s die van 
belang zijn rond het bevorderen van HRO: 

- Verbondenheid met het geheel. 
- Omgang met de HRO spanningen.  
- Twee strategieën om betrouwbaarheid te vergroten. 

Bij de analyse van deze thema’s worden slechts de ‘grotere’ cases (Politie, Uitvaartorganisatie, 
Parketadministratie en OvJ’s) meegenomen omdat deze voldoende materiaal leveren voor een 
zinnige vergelijking, wat voor de twee andere cases (adviesafdelingen en MT Hogeschool) niet 
geldt. 

10.6.1.1. Verbondenheid met het geheel. 
Een belangrijke onderliggende factor van collectieve opmerkzaamheid is behoedzame 
verbondenheid: in staat zijn het werk als een bijdrage tot het grotere geheel te zien en in beeld 
te hebben hoe de bijdragen van jezelf en anderen leiden naar het doel van het ‘systeem’ (naar 
Sutcliffe 2012 zie 3.3.). In een aantal van de onderzochte organisaties is er duidelijk sprake van 
een team (Politie) of zelfs van een organisatie (Uitvaartorganisatie) waar men duidelijk met 
elkaar verbonden is. Met andere teams uit dit onderzoek, de OvJ’s en de Parketadministratie, is 
dat problematischer. Hoewel het interventieinstrument in besprekingen wel tot goede 
gesprekken leidde leek de urgentie om bij de OvJ’s en Parketadministratie wat te doen met de 
resultaten beperkt. Hieronder zullen deze cases nader uitgelicht worden. 

De invloed van hoe het werk rond de OvJ is ingericht en de rol en positie van een OvJ 
lijkt een belangrijke rol te spelen in het ontbreken van het opereren als team. Als onderdeel van 
het Openbaar Ministerie is de OvJ verantwoordelijk voor het toezicht op het politieonderzoek, en 
daarmee is er op zaaksniveau veel interactie met de politie en andere opsporingsdiensten, 
meer dan met collega OvJ’s zodat de OvJ zich wellicht eerder deel van het opsporingsteam kan 
voelen. Daarmee lijkt de verbondenheid met het individuele product (de zaak) groter dan met 
het product als geheel waarbij het leren van elkaar in het gedrang komt (zie 4.2.4.4. over 
expertise gebruik).Tegelijkertijd speelt mee, dat er bij OvJ’s sprake is van hoog opgeleide 
professionals, die een grote (zelfs wettelijk vastgelegde) autonomie hebben (zie 4.2.7. en 
voetnoot 49). In 4.2.7. is er daarnaast op gewezen dat bij de onderzochte teams een solistische 
doe cultuur heerst, die collectieve opmerkzaamheid niet bevordert. 

Rond de Parketadministratie speelt een vergelijkbaar beeld, de basis om binnen de 
eenheden (m.u.v. SZ) met HRO aan de gang te gaan is beperkt. Binnen sommige clusters/ 
kamers wordt samengewerkt en scoort men zelfs zeer hoog op de OOS (MB zie 7.3.3.). Andere 
medewerkers opereren echter zeer solistisch waarbij zelfs de continuïteit van werkzaamheden 
in het gevaar kan komen (ZV zie 7.3.2.). Binnen de Parketadministratie werd, in ieder geval 
door een leidinggevende, vooral het belang van individuele en niet van collectieve 
opmerkzaamheid gezien.  
 De voedingsbodem voor collectieve opmerkzaamheid bleek bij het politieteam, waarin in 
de uitvoering medewerkers op een gelijkwaardige manier met elkaar moeten samenwerken, 
veel groter. Er is daarnaast een duidelijk beeld van waar de eenheid voor staat en wat haar 
bijdrage is aan het grotere geheel is. De nuance is dat ze in termen van Weick en Sutcliffe 
behoedzamer verbonden kunnen zijn (zichzelf niet wegcijferen). 
 Binnen de Uitvaartorganisatie was ondanks ‘behoorlijke’ statusverschillen tussen de 
bijvoorbeeld de uitvaartleiders en de chauffeurs toch een duidelijke basis voor collectieve 
opmerkzaamheid, door de verbondenheid met het product ‘een goed verlopende uitvaart’. De 
chauffeurs corrigeren de uitvaartleiders en de uitvaartleiders trekken de regie rond de uitvaart 
naar zichzelf toe. 
 Uit deze vier cases komt het beeld dat collectieve opmerkzaamheid slechts passend lijkt 
bij organisaties waar medewerkers duidelijk weten wat hun bijdrage aan het grotere geheel 

 

dient te zijn en elkaar daar ook in bekrachtigen. Dit lijkt onafhankelijk te zijn van wat Mintzberg 
(1979, 129-133) aanduidt als een functionele of productgerichte organisatiestructuur, daar 
zowel OvJ’s als Parketadministratie en Politie product gestructureerd waren en de 
Uitvaartorganisatie functie gestructureerd was. Belangrijker blijkt een cultuur waarbij 
samenwerking centraal staat. 

10.6.1.2. Omgang met de HRO spanningen. 
Hieronder zal de omgang met de HRO spanningen zoals aangetroffen in de praktijkcases 
beknopt behandeld worden per spanning. 
 
Voortdurende waakzaamheid 
Voortdurende waakzaamheid blijkt in de praktijkcases een relevant onderwerp. Niet in alle 
cases zijn er mechanismen actief die doorlopend waakzaamheid bevorderen. Er is bijvoorbeeld 
bij de OvJ’s sprake van oproepen tot waakzaamheid na incidenten, maar niet doorlopend. Bij de 
Politie helpt bijvoorbeeld het systeem van briefen en debriefen om doorlopend waakzaam te 
zijn, de kwaliteit van de debriefing is echter voor verbetering vatbaar. In het algemeen kan 
gezegd worden dat er in de organisatie aandacht moet zijn om denken en doen af te wisselen, 
wat ook aansluit bij de kleinesuccessenstrategie van Weick en Sutcliffe (2011), omdat deze 
strategie er van uit gaat dat te lang vasthouden aan een plan of geplande actie kan leiden tot 
“making things worse” (Weick en Sutcliffe, 2001). 
 
De wereld van het plan en de uitvoering zijn verschillend  
De aanwezigheid van de spanning tussen plan en uitvoering is in de praktijkcases verschillend. 
In hoofdstuk 9 is aangegeven dat hiervoor in de veiligheidskundige literatuur veel aandacht voor 
is (Hale & Borys, 2013), terwijl dit binnen de cases Parketadministratie en Politie als spanning 
minder speelt. Bij de OvJ’s wordt er in parket D vanuit gegaan dat niet alle afspraken in een MT 
vergadering gemaakt hoeven te worden nagekomen, dat plan en uitvoering verschillen is dus 
minder een kwestie. 
 
Regels maar met mate 
Regels maar met mate is een thema dat in alle praktijkcases speelt. Binnen de Politie ligt de 
nadruk op met mate, vanuit het besef dat teveel regels het gezond verstand van de 
medewerkers in de weg zit. Bij de Uitvaartorganisatie werden de regels door een groep als 
schild gebruikt. Bij de OvJ’s (waar op dat moment ook veel nieuwe instroom was) werd 
gewezen op het curvilineair effect van regels; voor beginners zijn regels belangrijk als houvast, 
voor ‘oude rotten’ kunnen ze knellen. Vanuit theoretisch oogpunt, regels kunnen voor strakke 
koppeling zorgen, lijken richtlijnen beter te zijn (er is van af te wijken en daarom kan er sprake 
zijn van losse koppeling). Dit punt kwam bij het management van de Politie terug in hun 
opstelling t.a.v. het opstellen van Red Rules. 
 
Menselijke feilbaarheid 
Menselijke feilbaarheid (of de beperkingen aan menselijke opmerkzaamheid) kwam als thema 
binnen de Politie naar voren, daar wordt er in de uitvoering rekening mee gehouden door 
medewerkers maar een beperkte tijd toezicht te laten houden. Het besef dat individuele 
menselijke feilbaarheid ook kan worden opgevangen met maatregelen om collectieve 
opmerkzaamheid te vergroten106, is bij de Politie aan de orde, bij de Parketadministratie veel 
minder. Aandacht voor c.q. bespreking van menselijk feilbaarheid kan ook zorgen voor meer 
psychologische veiligheid en meldingsbereidheid van incidenten, zie de blame cycle van 
Reason (1997). 
 
  

                                                           
106 Er zijn ook andere maatregelen mogelijk zoals voorkomen dat een bepaalde fout uberhaupt gemaakt kan 
worden, zie voor een uitgebreidere analyse de Bruine (2018). 



169

10    

Beantwoording van de onderzoeksvragen

 

van survey-feedback sessies. Tenslotte zal, hoewel niet direct verbonden aan de laatste 
deelvraag, aandacht besteed worden aan de vraag in hoe in de praktijkonderzoeken als 
actieonderzoek ‘geslaagd’ zijn. 

10.6.1. Inhoudelijke factoren. 
Uit de vergelijking van de cases (4.6.1. en hoofdstuk 9) komen een aantal thema’s die van 
belang zijn rond het bevorderen van HRO: 

- Verbondenheid met het geheel. 
- Omgang met de HRO spanningen.  
- Twee strategieën om betrouwbaarheid te vergroten. 

Bij de analyse van deze thema’s worden slechts de ‘grotere’ cases (Politie, Uitvaartorganisatie, 
Parketadministratie en OvJ’s) meegenomen omdat deze voldoende materiaal leveren voor een 
zinnige vergelijking, wat voor de twee andere cases (adviesafdelingen en MT Hogeschool) niet 
geldt. 

10.6.1.1. Verbondenheid met het geheel. 
Een belangrijke onderliggende factor van collectieve opmerkzaamheid is behoedzame 
verbondenheid: in staat zijn het werk als een bijdrage tot het grotere geheel te zien en in beeld 
te hebben hoe de bijdragen van jezelf en anderen leiden naar het doel van het ‘systeem’ (naar 
Sutcliffe 2012 zie 3.3.). In een aantal van de onderzochte organisaties is er duidelijk sprake van 
een team (Politie) of zelfs van een organisatie (Uitvaartorganisatie) waar men duidelijk met 
elkaar verbonden is. Met andere teams uit dit onderzoek, de OvJ’s en de Parketadministratie, is 
dat problematischer. Hoewel het interventieinstrument in besprekingen wel tot goede 
gesprekken leidde leek de urgentie om bij de OvJ’s en Parketadministratie wat te doen met de 
resultaten beperkt. Hieronder zullen deze cases nader uitgelicht worden. 

De invloed van hoe het werk rond de OvJ is ingericht en de rol en positie van een OvJ 
lijkt een belangrijke rol te spelen in het ontbreken van het opereren als team. Als onderdeel van 
het Openbaar Ministerie is de OvJ verantwoordelijk voor het toezicht op het politieonderzoek, en 
daarmee is er op zaaksniveau veel interactie met de politie en andere opsporingsdiensten, 
meer dan met collega OvJ’s zodat de OvJ zich wellicht eerder deel van het opsporingsteam kan 
voelen. Daarmee lijkt de verbondenheid met het individuele product (de zaak) groter dan met 
het product als geheel waarbij het leren van elkaar in het gedrang komt (zie 4.2.4.4. over 
expertise gebruik).Tegelijkertijd speelt mee, dat er bij OvJ’s sprake is van hoog opgeleide 
professionals, die een grote (zelfs wettelijk vastgelegde) autonomie hebben (zie 4.2.7. en 
voetnoot 49). In 4.2.7. is er daarnaast op gewezen dat bij de onderzochte teams een solistische 
doe cultuur heerst, die collectieve opmerkzaamheid niet bevordert. 

Rond de Parketadministratie speelt een vergelijkbaar beeld, de basis om binnen de 
eenheden (m.u.v. SZ) met HRO aan de gang te gaan is beperkt. Binnen sommige clusters/ 
kamers wordt samengewerkt en scoort men zelfs zeer hoog op de OOS (MB zie 7.3.3.). Andere 
medewerkers opereren echter zeer solistisch waarbij zelfs de continuïteit van werkzaamheden 
in het gevaar kan komen (ZV zie 7.3.2.). Binnen de Parketadministratie werd, in ieder geval 
door een leidinggevende, vooral het belang van individuele en niet van collectieve 
opmerkzaamheid gezien.  
 De voedingsbodem voor collectieve opmerkzaamheid bleek bij het politieteam, waarin in 
de uitvoering medewerkers op een gelijkwaardige manier met elkaar moeten samenwerken, 
veel groter. Er is daarnaast een duidelijk beeld van waar de eenheid voor staat en wat haar 
bijdrage is aan het grotere geheel is. De nuance is dat ze in termen van Weick en Sutcliffe 
behoedzamer verbonden kunnen zijn (zichzelf niet wegcijferen). 
 Binnen de Uitvaartorganisatie was ondanks ‘behoorlijke’ statusverschillen tussen de 
bijvoorbeeld de uitvaartleiders en de chauffeurs toch een duidelijke basis voor collectieve 
opmerkzaamheid, door de verbondenheid met het product ‘een goed verlopende uitvaart’. De 
chauffeurs corrigeren de uitvaartleiders en de uitvaartleiders trekken de regie rond de uitvaart 
naar zichzelf toe. 
 Uit deze vier cases komt het beeld dat collectieve opmerkzaamheid slechts passend lijkt 
bij organisaties waar medewerkers duidelijk weten wat hun bijdrage aan het grotere geheel 

 

dient te zijn en elkaar daar ook in bekrachtigen. Dit lijkt onafhankelijk te zijn van wat Mintzberg 
(1979, 129-133) aanduidt als een functionele of productgerichte organisatiestructuur, daar 
zowel OvJ’s als Parketadministratie en Politie product gestructureerd waren en de 
Uitvaartorganisatie functie gestructureerd was. Belangrijker blijkt een cultuur waarbij 
samenwerking centraal staat. 

10.6.1.2. Omgang met de HRO spanningen. 
Hieronder zal de omgang met de HRO spanningen zoals aangetroffen in de praktijkcases 
beknopt behandeld worden per spanning. 
 
Voortdurende waakzaamheid 
Voortdurende waakzaamheid blijkt in de praktijkcases een relevant onderwerp. Niet in alle 
cases zijn er mechanismen actief die doorlopend waakzaamheid bevorderen. Er is bijvoorbeeld 
bij de OvJ’s sprake van oproepen tot waakzaamheid na incidenten, maar niet doorlopend. Bij de 
Politie helpt bijvoorbeeld het systeem van briefen en debriefen om doorlopend waakzaam te 
zijn, de kwaliteit van de debriefing is echter voor verbetering vatbaar. In het algemeen kan 
gezegd worden dat er in de organisatie aandacht moet zijn om denken en doen af te wisselen, 
wat ook aansluit bij de kleinesuccessenstrategie van Weick en Sutcliffe (2011), omdat deze 
strategie er van uit gaat dat te lang vasthouden aan een plan of geplande actie kan leiden tot 
“making things worse” (Weick en Sutcliffe, 2001). 
 
De wereld van het plan en de uitvoering zijn verschillend  
De aanwezigheid van de spanning tussen plan en uitvoering is in de praktijkcases verschillend. 
In hoofdstuk 9 is aangegeven dat hiervoor in de veiligheidskundige literatuur veel aandacht voor 
is (Hale & Borys, 2013), terwijl dit binnen de cases Parketadministratie en Politie als spanning 
minder speelt. Bij de OvJ’s wordt er in parket D vanuit gegaan dat niet alle afspraken in een MT 
vergadering gemaakt hoeven te worden nagekomen, dat plan en uitvoering verschillen is dus 
minder een kwestie. 
 
Regels maar met mate 
Regels maar met mate is een thema dat in alle praktijkcases speelt. Binnen de Politie ligt de 
nadruk op met mate, vanuit het besef dat teveel regels het gezond verstand van de 
medewerkers in de weg zit. Bij de Uitvaartorganisatie werden de regels door een groep als 
schild gebruikt. Bij de OvJ’s (waar op dat moment ook veel nieuwe instroom was) werd 
gewezen op het curvilineair effect van regels; voor beginners zijn regels belangrijk als houvast, 
voor ‘oude rotten’ kunnen ze knellen. Vanuit theoretisch oogpunt, regels kunnen voor strakke 
koppeling zorgen, lijken richtlijnen beter te zijn (er is van af te wijken en daarom kan er sprake 
zijn van losse koppeling). Dit punt kwam bij het management van de Politie terug in hun 
opstelling t.a.v. het opstellen van Red Rules. 
 
Menselijke feilbaarheid 
Menselijke feilbaarheid (of de beperkingen aan menselijke opmerkzaamheid) kwam als thema 
binnen de Politie naar voren, daar wordt er in de uitvoering rekening mee gehouden door 
medewerkers maar een beperkte tijd toezicht te laten houden. Het besef dat individuele 
menselijke feilbaarheid ook kan worden opgevangen met maatregelen om collectieve 
opmerkzaamheid te vergroten106, is bij de Politie aan de orde, bij de Parketadministratie veel 
minder. Aandacht voor c.q. bespreking van menselijk feilbaarheid kan ook zorgen voor meer 
psychologische veiligheid en meldingsbereidheid van incidenten, zie de blame cycle van 
Reason (1997). 
 
  

                                                           
106 Er zijn ook andere maatregelen mogelijk zoals voorkomen dat een bepaalde fout uberhaupt gemaakt kan 
worden, zie voor een uitgebreidere analyse de Bruine (2018). 
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Productieve omgang met fouten 
De omgang met fouten kwam in twee van de vier praktijkcases expliciet aan de orde Bij de 
Politie in het incident met gedetineerde die niet goed ingesloten was, bij de OvJ in het incident 
rond de tapverslagen in het strafdossier. Deze twee voorbeelden zijn in termen van Hollnagel 
(2010) te vatten onder theorie W en bij Dekker (2003) onder de ‘old view’ over veiligheid. Zowel 
bij de Politie als de OvJ wordt dit door de werkvloer als onrechtvaardig gezien. Als alternatief 
voor de reactie “er is iets fout gegaan, wie is de schuldige’ wijst Reason (1997) op de 
‘substitution test’; zou een medewerker met vergelijkbare kennis en ervaring hetzelfde gedaan 
hebben? Dit lijkt een handig hulpmiddel voor organisaties om bovenstaande situaties te 
voorkomen. 
 
Mentaliteit: omgang met diversiteit 
De omgang met diversiteit komt in twee praktijkcases expliciet in verschillende vorm aan de 
orde. Bij de Politie is het het verschil tussen denkers en doeners en de realisatie dat in de ‘doe 
cultuur’ van de politie er meer profijt van denkers kan worden genoten. Bij de OvJ’s komt bij 
parket A het ontbreken van overleg tot uiting in de constatering ‘ik herken me niet in dit beeld’ 
waarbij de ondertoon was ‘dit is niet waar’ i.p.v. verwondering ‘hoe komt het dat anderen anders 
kijken’. Om HRO goed te laten landen is het noodzakelijk, dat erkend wordt dat we verschillend 
kijken en ‘de waarheid’ daarmee niet bestaat. Dit is in een werkomgeving als die van de OvJ’s, 
die op waarheidsvinding gericht is, een lastige boodschap. 
 
Ambiguïteit in besturing/ management.  
Ambiguïteit in besturing/ management komt expliciet aan de orde bij de Politie en de OvJ’s. Bij 
beide gaat het over zelfstandig optreden en tegelijkertijd je leidinggevende op de hoogte 
houden met het risico dat deze ingrijpt. Bij de Politie bleek deze spanning rond de 
wachtcommandanten gegeven de ‘meer hiërarchische verhouding’ beter hanteerbaar dan bij de 
OvJ’s. Bij de hOvJ van parket D was zelfs reserve om contact te leggen met een OvJ ‘ik zou dit 
zelf ook niet prettig hebben gevonden”. Daarmee wordt gekoppeld gedrag en leren lastig, en 
komt organizing, “het op basis van consensus gevalideerde grammatica voor het reduceren van 
dubbelzinnigheid door verstandig op elkaar afgestemd gedrag” (Weick, 1979, p. 3), niet van de 
grond. 

10.6.1.3. Twee strategieën om betrouwbaarheid te verhogen. 
Het verhogen van collectieve opmerkzaamheid (de focus van deze studie) is slechts één van de 
twee strategieën, gericht op het verhogen van betrouwbaarheid. De andere strategie betreft het 
verminderen van de volatiliteit/ beweeglijkheid van/ in de (werk)omgeving (zie 3.5.). Hieronder 
wordt eerst verkend hoe het verminderen van de beweeglijkheid/ variabiliteit (veelal in de vorm 
van standaardisatie) in de cases aan de orde komt. 
 In de casus Politie zien we standaardisatie of vastlegging, bijvoorbeeld in het beschrijven 
van processen of het formuleren van de Proactieve Professionele Principes. Tegelijkertijd is het 
management huiverig om nieuwe Red Rules op te stellen.  
 In de casus Uitvaartorganisatie komt tijdens het onderzoek naar voren dat standaardisatie 
en de logica daarachter te ver zijn doorgeschoten en de medewerkers (i.c. uitvaartleiders) zelf 
de coördinatie ter hand nemen in plaats van te vertrouwen op de gestandaardiseerde 
administratieve processen. 
 In de casus OvJ’s is het programma Versterking Opsporing en Vervolging (met o.a. 
trainingen, aanscherping regels en procedures en invoering van tegenspraak) een 
‘schoolvoorbeeld’ van het verminderen van variabiliteit in de werkomgeving. Ook hier bleken 
spanningen; 'er mag wel wat meer worden geprotocolliseerd' versus 'mijn mensen voelen zich 
beperkt' (zie 4.2.4.) 
 In de casus Parketadministratie wordt de vermindering van variabiliteit gericht op het beter 
voorlichten van de OvJ’s en anderen binnen het Parket, over waarom en hoe de afdelingen van 
de Parketadministratie hun werk doen. Daarnaast wordt binnen de afdelingen gewerkt aan het 
zorgen dat in geval van uitval van medewerkers, anderen hun taak kunnen overnemen. 

 

 In de praktijk kan betrouwbaarheid door beide strategieën worden vergroot. De nuance is 
echter dat standaardisatie/ protocollering107 echter ‘verkeerd’ kan uitpakken. Dit onderzoek toont 
dat deze twee strategieën wel een verschillende 'mindset' vereisen. Waar bij collectieve 
opmerkzaamheid het positief waarderen van verschillen en eigenheid wordt benadrukt, is bij 
vermindering van de volatiliteit/ standaardisatie het verminderen van verschillen aan de orde. 
Hierbij wordt geraakt aan een van de spanningen rond HRO: ambiguïteit in de besturing. Ook 
raakt standaardisatie aan het begrip strakke koppeling; het ene leidt automatisch tot het andere. 
In hoofdstuk 2 en 3 is er al op gewezen dat strakke koppeling een risico met zich meebrengt: 
Weick (1979) wijst er op dat juist strakke koppelingen een (sociaal) systeem ‘vast’ kunnen 
zetten, om een ander beeld te gebruiken: ‘goinig solid’ (zie Cook & Rasmussen, 2005). In de 
veiligheidskunde komt dit fenomeen aan de orde in de vorm van het Hearts & Minds model (zie 
bijvoorbeeld Hudson, 2003). Het Hearts & Minds model stelt dat de invoering van technische 
middelen en managementsystemen geleid hebben tot een sterke het vermindering van het 
aantal ongevallen, maar dat met deze maatregelen tegen een grens (het aantal ongevallen 
daalt niet verder) aangelopen wordt die slechts doorbroken kan worden door aan de cultuur van 
de organisatie te werken. Veiligheidskundigen spreken daarbij over het glazen plafond (zie de 
Bruine, 2012); er wordt van medewerkers een andere mindset verwacht. 

10.6.2. Procesmatige factoren. 
De voorgaande factoren zijn meer algemene condities, die bepalen of een team zou kunnen 
starten met survey-feedback om HRO te bevorderen. Daarnaast zijn in de loop van dit 
onderzoek ook een aantal succesfactoren in de begeleiding van de workshop helder geworden. 
Voor een deel zijn deze succesfactoren al aan de orde gekomen in de reflectie in 4.6.2. en 
verwerkt in de opzet van het interventieinstrument (hoofdstuk 6). Deze factoren betreffen: 

- De inrichting en begeleiding van de survey-feedback sessie. 
- De presentatie en bespreking van de resultaten. 
- Het gebruik van de OOS. 

10.6.2.1. De inrichting van de survey-feedback sessie. 
Start niet met de stellingen 
Op basis van de eerste ervaringen (zie 4.6.2.) is geconstateerd dat het starten van de survey-
feedback sessie met het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijst contra productief 
kan werken. Deze constatering werd bevestigd tijdens de introductie bij het MT van de 
Parketadministratie (7.2.). Kritische uitkomsten leiden vaak tot ‘pijnlijke’ stiltes of het ontkennen 
(of niet herkennen) van de uitkomst c.q. of aan de orde stellen dat de stellingen onduidelijk 
geformuleerd zijn en voor meerdere interpretatie open staan. Vaak zijn dit uitingen van 
defensieve reacties (zie bijvoorbeeld de Man, 2003 en Ardon, 2006). Het bleek verstandiger, 
eerst de inhoud van het werk en de dagelijkse omgang met “hoe we dachten dat het moest 
gaan” en “hoe het werkelijk gaat” te bespreken. Opvallend is dat het verschil tussen plan en 
uitvoering in de praktijkcases niet zo’n pregnante rol speelde als in de organisaties uit de 
veiligheidskundige literatuur (zie voetnoot 103 en 10.6.1.2.). Dit pleit ervoor om, conform de 
aanwijzingen van Schein (1999), nog dichter bij de beleving van de cliënt/ de geadviseerde te 
blijven. Dit zou betekenen dat de startvragen geformuleerd kunnen worden als, ‘Waar lopen we 
tegen aan?, ‘Wat doen we goed?’ en ‘Hoe zorgen we er nu al voor dat het loopt?’.  
 
Blijf uit de onmacht 
Omdat de uitkomsten van de survey-feedback vaak ‘kritisch’ zijn, is er voor gekozen het AI 
gedachtegoed (strength based benadering) toe te voegen aan het interventieinstrument om ook 
het positieve expliciet aan de orde te stellen. Zoals aangegeven in 5.4. geeft Weick (1984) aan 
dat sociale problemen wellicht niet opgelost worden omdat mensen ‘overweldigd zijn’ door de 
omvang ervan. In de begeleiding is het niet altijd eenvoudig dit met de HRO principes te 
combineren, omdat bijvoorbeeld Gerichtheid op verstoringen op het tegendeel van strength 
based lijkt te duiden. De gemeenschappelijke basis is, de groep uit onmachtgevoelens te 

                                                           
107 Voor Weick (1979, 1990) zijn dit vormen van technologie. 
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houden (‘hier lukt toch niets’). De stellingen rond het HRO principe Gerichtheid op verstoringen 
behandelt in dit geval hoe met het ongemak van ongewenste ontwikkelingen wordt omgegaan. 
Hiervoor ligt een basis in het HRO principe Toewijding aan veerkracht waarin aandacht is voor 
de menselijk kracht en veerkracht tijdens stoppen van ongewenste ontwikkelingen, indammen 
van incidenten of het beperken van gevolgen van ongevallen. 
 
Begeleiding op inhoud en proces 
Tijdens survey-feedback sessie hebben deelnemers te maken met gevoelens van ongemak 
zoals ‘ik herken me niet in dit beeld’ en het realiseren dat anderen je acties anders waarderen 
dan je zelf wil. Dit zijn momenten waarop de begeleiding van de sessies toegevoegde waarde 
heeft. Daarom heeft de begeleiding van groepen in de survey-feedback sessies steeds op twee 
niveaus plaatsgevonden: de inhoud (zoals de uitkomsten van de vragenlijsten) en de manier 
waarop de groep functioneerde. De sessies bieden door hun karakter mogelijkheden om 
collectieve opmerkzaamheid te oefenen. Sterke en zwakke punten in de uitkomsten van de 
vragenlijst worden zichtbaar in het parallelproces tijdens de sessie en kunnen ook als voorbeeld 
dienen tijdens de bespreking van de uitkomsten van de survey-feedback. Omdat het voor een 
enkele begeleider vrijwel niet mogelijk is, om tegelijkertijd voor zowel de inhoud als het proces 
evenveel aandacht te hebben, is het noodzakelijk dat er twee begeleiders zijn. Naar de ervaring 
van de onderzoeker zijn de kwaliteiten die van een begeleider gevraagd worden, moeilijk in één 
persoon te verenigen. 108De onderzoeker is blij dat anderen zijn tekortkomingen hebben 
opgevangen.  
 
Gebruik een insider 
Hiervoor is aangegeven dat in de begeleiding aandacht voor de inhoud van het werk belangrijk 
is gebleken, direct over gedrag te spreken bleek voor de deelnemers moeilijk en onwenselijk te 
zijn. De cases OvJ en Politie geven daarnaast aan dat de kredietwaardigheid van de 
begeleiders (“wie zijn zij om onze pijnlijke kwesties aan de orde te stellen”) belangrijk is. Een 
insider (goed ingevoerd in de organisatie) heeft deze kredietwaardigheid in dit type organisatie 
meer dan een buitenstaander.  
 
Cruciale rol van de leidinggevende 
De rol van de leidinggevende tijdens een survey-feedback sessie bleek belangrijk. In dit 
onderzoek is er op verschillende manieren mee omgegaan, afhankelijk van de omstandigheden 
rond de sessie:  

- Een terughoudende rol als er van medewerkers initiatief verwacht wordt, waarbij de 
leidinggevende vooral aanwezig is om te luisteren (eerste sessies Politie).  

- De leidinggevende geeft een voorbeeld van zijn eigen feilbaarheid, om de toon te 
zetten in een bespreking over omgaan met fouten (evaluatie met de medewerkers bij 
de Politie).  

Ook de reactie van de leidinggevende op feedback is cruciaal: “ontken niets”. 
 
Psychologische veiligheid 
Hierboven zijn een aantal condities geschetst die bijdragen aan de psychologische veiligheid 
‘de overtuiging dat het veilig is om risico’s te nemen in wat je tegen een ander kunt zeggen’ 
(Edmondson, 1999) van de deelnemers aan de sessies. Vanuit het onderzoek zijn hierop nog 
een aantal nuances te benoemen. Psychologische veiligheid blijkt in parket C een subjectief 
gegeven, waar de ene respondent het ‘giga onveilig’ vindt, gaat de ander er van uit dat 
‘blaffende honden niet bijten’. In parket D meldt een MT lid dat deze maar een beperkt deel van 
de MT afspraken uitvoert. Dit MT lid voelt zich dus veilig om dit te zeggen, maar op dit punt 
komt tot verbazing - vanuit het perspectief van een buitenstaander - geen enkele reactie van de 
leidinggevende. Psychologische veiligheid lijkt in dit geval te betekenen dat je het gevoel hebt 
dat je je eigen gang kunt gaan, zonder af te stemmen op het geheel. In termen van de 
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groepsontwikkelingsfasen van Tuckman (zie Tuckman & Jensen, 1977) kan dit duiden op een 
groep die in de eerste fase van groepsontwikkeling (‘forming’) is blijven hangen.  
Deze nuances ondersteunen het belang van verbondenheid aan het geheel (zie 10.6.1.1.) en 
daarmee de mogelijkheid je te beroepen op het bovenliggende belang (waar het de organisatie 
om te doen is). Dit lijkt te vereisen dat een organisatie dit bovenliggende belang formuleert op 
een wijze die zowel het perspectief van de top als van de werkvloer meeneemt. Senge, Kleiner, 
Roberts, Ross en Smith (1995) spreken in dit kader van samen creëren, Bos en Harting (2006) 
van co-creatie. 

10.6.2.2. De presentatie van de resultaten. 
Schuiling (2003) en Benneboek Gravenhorst (2005) vragen om aandacht voor het presenteren 
van de resultaten aan de respondenten. In de presentatie van de gegevens uit de vragenlijsten 
zijn twee ontwikkelingen te zien: de hoeveelheid informatie die uit de uitkomsten gepresenteerd 
is en de grafische vormgeving. 
 
Hoeveelheid informatie 
In de eerste terugkoppelsessies (pilot 1 en 2 van de OVJ’s, en bij het MT en de 
Uitvaartorganisatie) werden alle resultaten uit alle audits, ook de audits die niet de HRO 
principes betreffen (Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid, Noodzaak voor opmerkzaamheid en 
Organisatieopmerkzaamheid) teruggemeld aan de deelnemers. In de latere 
praktijkonderzoeken zijn slechts de uitkomsten op de HRO principes getoond omdat de andere 
audits wel interessante achtergrondinformatie gaven voor de begeleiders (hoe kijken de 
deelnemers naar hun werkomgeving en naar de organisatie als geheel), maar in het gesprek 
over collectieve opmerkzaamheid nauwelijks extra input boden. Sterker nog, de audits 
Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid en Noodzaak voor opmerkzaamheid zorgden voor 
verwarring omdat een hoge score op dit principe juist om aandacht vroeg, er was immers bij 
een hoge kwetsbaarheid voor gedachteloosheid meer behoefte aan opmerkzaamheid. De audit 
Organisatieopmerkzaamheid gaf deze verwarring niet, maar gaf de medewerkers de 
mogelijkheid om het niet over het team maar de organisatie als geheel te hebben. Daardoor 
bestond het risico dat de groep afdreef van het onderwerp collectieve opmerkzaamheid alleen 
door het inbrengen van deze uitkomsten. 
 In de volgende praktijkonderzoeken bleek het onwenselijk109 om alle detail resultaten 
van de 6 audits van de HRO principes) uit de vragenlijsten te tonen. In de praktijkonderzoeken 
werden, om de discussie te prikkelen en zo concreet mogelijk het bedoelde gedrag te laten 
benoemen (zie voorgaande paragraaf), high lights getoond (sterke en verbeterpunten). Wel is er 
steeds aandacht geweest voor de spreiding van de antwoorden tussen de respondenten (als 
maat voor de mate waarin er overeenstemming was rond een HRO principe).  
 
Presentatie van de resultaten 
In terugkoppelbijeenkomsten is na de eerste fase bij de OvJ’s gekozen voor andere intervallen 
(van 25%) bij de presentatie van de uitkomsten voor de HRO principes, dan de door Weick en 
Sutcliffe geadviseerde. Dit omdat relatief veel scores in het gebied ‘in orde’ vielen 
(gepresenteerd met een groene kleur) terwijl in dit gebied in de verschillende besprekingen 
behoorlijke verschillen tussen de respondenten zichtbaar werden. De 25% intervallen werden 
als volgt gepresenteerd. Het eerste interval (0-25%) stond voor onmiddellijke aandacht (kleur 
paars), het tweede (25-50%) voor aandachtsgebied (kleur rood), het derde (50-75%) voor 
aandachtspunten binnen het HRO kenmerk (kleur geel) en het vierde (75-100%) voor hooguit 
kleine puntjes (kleur groen). 
 Voor het tonen van de spreiding zijn verschillende vormen uitgeprobeerd; van 
puntenwolken (bij OvJ’s), minimum, gemiddelde en maximum scores (Uitvaartorganisatie) tot 
standaarddeviatie (MT). Op basis van de ervaringen hiermee en de aansluiting bij de doelgroep 
(uitvoerende medewerkers, met een lagere tot middelbare opleiding) is bij de terugkoppeling 
binnen de Parketadministratie (de laatste terugkoppeling in de tijd) slechts de spreiding getoond 
                                                           
109 Het kostte teveel tijd om alle items te behandelen en het bleek tot ‘herhaling van zetten’ te leiden. 
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houden (‘hier lukt toch niets’). De stellingen rond het HRO principe Gerichtheid op verstoringen 
behandelt in dit geval hoe met het ongemak van ongewenste ontwikkelingen wordt omgegaan. 
Hiervoor ligt een basis in het HRO principe Toewijding aan veerkracht waarin aandacht is voor 
de menselijk kracht en veerkracht tijdens stoppen van ongewenste ontwikkelingen, indammen 
van incidenten of het beperken van gevolgen van ongevallen. 
 
Begeleiding op inhoud en proces 
Tijdens survey-feedback sessie hebben deelnemers te maken met gevoelens van ongemak 
zoals ‘ik herken me niet in dit beeld’ en het realiseren dat anderen je acties anders waarderen 
dan je zelf wil. Dit zijn momenten waarop de begeleiding van de sessies toegevoegde waarde 
heeft. Daarom heeft de begeleiding van groepen in de survey-feedback sessies steeds op twee 
niveaus plaatsgevonden: de inhoud (zoals de uitkomsten van de vragenlijsten) en de manier 
waarop de groep functioneerde. De sessies bieden door hun karakter mogelijkheden om 
collectieve opmerkzaamheid te oefenen. Sterke en zwakke punten in de uitkomsten van de 
vragenlijst worden zichtbaar in het parallelproces tijdens de sessie en kunnen ook als voorbeeld 
dienen tijdens de bespreking van de uitkomsten van de survey-feedback. Omdat het voor een 
enkele begeleider vrijwel niet mogelijk is, om tegelijkertijd voor zowel de inhoud als het proces 
evenveel aandacht te hebben, is het noodzakelijk dat er twee begeleiders zijn. Naar de ervaring 
van de onderzoeker zijn de kwaliteiten die van een begeleider gevraagd worden, moeilijk in één 
persoon te verenigen. 108De onderzoeker is blij dat anderen zijn tekortkomingen hebben 
opgevangen.  
 
Gebruik een insider 
Hiervoor is aangegeven dat in de begeleiding aandacht voor de inhoud van het werk belangrijk 
is gebleken, direct over gedrag te spreken bleek voor de deelnemers moeilijk en onwenselijk te 
zijn. De cases OvJ en Politie geven daarnaast aan dat de kredietwaardigheid van de 
begeleiders (“wie zijn zij om onze pijnlijke kwesties aan de orde te stellen”) belangrijk is. Een 
insider (goed ingevoerd in de organisatie) heeft deze kredietwaardigheid in dit type organisatie 
meer dan een buitenstaander.  
 
Cruciale rol van de leidinggevende 
De rol van de leidinggevende tijdens een survey-feedback sessie bleek belangrijk. In dit 
onderzoek is er op verschillende manieren mee omgegaan, afhankelijk van de omstandigheden 
rond de sessie:  

- Een terughoudende rol als er van medewerkers initiatief verwacht wordt, waarbij de 
leidinggevende vooral aanwezig is om te luisteren (eerste sessies Politie).  

- De leidinggevende geeft een voorbeeld van zijn eigen feilbaarheid, om de toon te 
zetten in een bespreking over omgaan met fouten (evaluatie met de medewerkers bij 
de Politie).  

Ook de reactie van de leidinggevende op feedback is cruciaal: “ontken niets”. 
 
Psychologische veiligheid 
Hierboven zijn een aantal condities geschetst die bijdragen aan de psychologische veiligheid 
‘de overtuiging dat het veilig is om risico’s te nemen in wat je tegen een ander kunt zeggen’ 
(Edmondson, 1999) van de deelnemers aan de sessies. Vanuit het onderzoek zijn hierop nog 
een aantal nuances te benoemen. Psychologische veiligheid blijkt in parket C een subjectief 
gegeven, waar de ene respondent het ‘giga onveilig’ vindt, gaat de ander er van uit dat 
‘blaffende honden niet bijten’. In parket D meldt een MT lid dat deze maar een beperkt deel van 
de MT afspraken uitvoert. Dit MT lid voelt zich dus veilig om dit te zeggen, maar op dit punt 
komt tot verbazing - vanuit het perspectief van een buitenstaander - geen enkele reactie van de 
leidinggevende. Psychologische veiligheid lijkt in dit geval te betekenen dat je het gevoel hebt 
dat je je eigen gang kunt gaan, zonder af te stemmen op het geheel. In termen van de 

                                                           
108 Zelfs als deze eigenschappen wel in een persoon verenigd zijn, is beide rollen tegelijk vervullen erg lastig. 

 
 

groepsontwikkelingsfasen van Tuckman (zie Tuckman & Jensen, 1977) kan dit duiden op een 
groep die in de eerste fase van groepsontwikkeling (‘forming’) is blijven hangen.  
Deze nuances ondersteunen het belang van verbondenheid aan het geheel (zie 10.6.1.1.) en 
daarmee de mogelijkheid je te beroepen op het bovenliggende belang (waar het de organisatie 
om te doen is). Dit lijkt te vereisen dat een organisatie dit bovenliggende belang formuleert op 
een wijze die zowel het perspectief van de top als van de werkvloer meeneemt. Senge, Kleiner, 
Roberts, Ross en Smith (1995) spreken in dit kader van samen creëren, Bos en Harting (2006) 
van co-creatie. 

10.6.2.2. De presentatie van de resultaten. 
Schuiling (2003) en Benneboek Gravenhorst (2005) vragen om aandacht voor het presenteren 
van de resultaten aan de respondenten. In de presentatie van de gegevens uit de vragenlijsten 
zijn twee ontwikkelingen te zien: de hoeveelheid informatie die uit de uitkomsten gepresenteerd 
is en de grafische vormgeving. 
 
Hoeveelheid informatie 
In de eerste terugkoppelsessies (pilot 1 en 2 van de OVJ’s, en bij het MT en de 
Uitvaartorganisatie) werden alle resultaten uit alle audits, ook de audits die niet de HRO 
principes betreffen (Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid, Noodzaak voor opmerkzaamheid en 
Organisatieopmerkzaamheid) teruggemeld aan de deelnemers. In de latere 
praktijkonderzoeken zijn slechts de uitkomsten op de HRO principes getoond omdat de andere 
audits wel interessante achtergrondinformatie gaven voor de begeleiders (hoe kijken de 
deelnemers naar hun werkomgeving en naar de organisatie als geheel), maar in het gesprek 
over collectieve opmerkzaamheid nauwelijks extra input boden. Sterker nog, de audits 
Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid en Noodzaak voor opmerkzaamheid zorgden voor 
verwarring omdat een hoge score op dit principe juist om aandacht vroeg, er was immers bij 
een hoge kwetsbaarheid voor gedachteloosheid meer behoefte aan opmerkzaamheid. De audit 
Organisatieopmerkzaamheid gaf deze verwarring niet, maar gaf de medewerkers de 
mogelijkheid om het niet over het team maar de organisatie als geheel te hebben. Daardoor 
bestond het risico dat de groep afdreef van het onderwerp collectieve opmerkzaamheid alleen 
door het inbrengen van deze uitkomsten. 
 In de volgende praktijkonderzoeken bleek het onwenselijk109 om alle detail resultaten 
van de 6 audits van de HRO principes) uit de vragenlijsten te tonen. In de praktijkonderzoeken 
werden, om de discussie te prikkelen en zo concreet mogelijk het bedoelde gedrag te laten 
benoemen (zie voorgaande paragraaf), high lights getoond (sterke en verbeterpunten). Wel is er 
steeds aandacht geweest voor de spreiding van de antwoorden tussen de respondenten (als 
maat voor de mate waarin er overeenstemming was rond een HRO principe).  
 
Presentatie van de resultaten 
In terugkoppelbijeenkomsten is na de eerste fase bij de OvJ’s gekozen voor andere intervallen 
(van 25%) bij de presentatie van de uitkomsten voor de HRO principes, dan de door Weick en 
Sutcliffe geadviseerde. Dit omdat relatief veel scores in het gebied ‘in orde’ vielen 
(gepresenteerd met een groene kleur) terwijl in dit gebied in de verschillende besprekingen 
behoorlijke verschillen tussen de respondenten zichtbaar werden. De 25% intervallen werden 
als volgt gepresenteerd. Het eerste interval (0-25%) stond voor onmiddellijke aandacht (kleur 
paars), het tweede (25-50%) voor aandachtsgebied (kleur rood), het derde (50-75%) voor 
aandachtspunten binnen het HRO kenmerk (kleur geel) en het vierde (75-100%) voor hooguit 
kleine puntjes (kleur groen). 
 Voor het tonen van de spreiding zijn verschillende vormen uitgeprobeerd; van 
puntenwolken (bij OvJ’s), minimum, gemiddelde en maximum scores (Uitvaartorganisatie) tot 
standaarddeviatie (MT). Op basis van de ervaringen hiermee en de aansluiting bij de doelgroep 
(uitvoerende medewerkers, met een lagere tot middelbare opleiding) is bij de terugkoppeling 
binnen de Parketadministratie (de laatste terugkoppeling in de tijd) slechts de spreiding getoond 
                                                           
109 Het kostte teveel tijd om alle items te behandelen en het bleek tot ‘herhaling van zetten’ te leiden. 
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aan de hand van de frequentie van de antwoorden per stelling van de OOS. Bij de behandeling 
van het gebruik van de OOS (in de volgende paragraaf) wordt hier nader op ingegaan. 

10.6.2.3. Presentatie en gebruik van de OOS. 
In het presenteren van de resultaten van de OOS zijn verschillende vormen uitgeprobeerd. Bij 
de OvJ’s (figuur 5.4.) werd aangesloten op de ervaringen van de onderzoeker met het 
rapporteren van medewerkerstevredenheid onderzoeken, waarbij alleen de score en de 
significantie (in vergelijking met andere groepen) werden getoond. Bij de Uitvaartorganisatie 
(tabel 4.8) werden uitgebreid cijfers (gemiddelden, standaarddeviatie en vergelijking tussen 
groepen inclusief significantie) getoond. Bij deze beide rapportages speelde ook mee dat er 
sprake was van rapportage aan de top van de (overkoepelende) organisaties en niet uitsluitend 
aan de deelnemers. Bij de Politie en de Parketadministratie uiteindelijk gekozen om juist de 
frequentie te laten zien omdat deze weergave de meeste duidelijkheid bij de medewerkers gaf. 
Bij het aangeven van significantie is als laatste rapportagevorm alleen nog maar met kleuren 
gewerkt (figuur 7.3.). 

Hoewel Weick en Sutcliffe (2011) aangeven dat de OOS een alternatief is voor de 
uitgebreide vragenlijst blijkt in de casus Uitvaartorganisatie dat de beknopte vragenlijst eerder 
complementair is aan de uitgebreide vragenlijst. Dit wordt ondersteund door theoretische 
analyse op vraagniveau (3.4.2.).  

Tijdens o.a. de workshops met OvJ’s bleek dat de OOS de mogelijkheid geeft om een 
externe toets in te voeren, zodat de vergelijking met andere organisaties nieuwe inzichten kan 
geven, wat voor een andere insteek kan zorgen in het gesprek tijdens de sessie. Daarmee is de 
OOS behulpzaam voor de begeleiders zowel bij het omgaan met defensieve tactieken als het 
toepassen van AI. 

Ten slotte nog een laatste kanttekening bij het gebruik van de OOS. Al eerder (zie 5.3. 
en 10.3) is gewezen op het mogelijk perverse effect bij gebruik in een Planning en Control 
cyclus.  

Een ander aspect de betrouwbaarheid en validiteit. De betrouwbaarheid en validiteit van 
de OOS is getoetst (Vogus & Sutcliffe, 2007a en Vogus & Sutcliffe, 2007b) voor een groep van 
1685 verpleegkundigen in de Verenigde Staten. Hierbij is een negatief verband vastgesteld 
tussen het aantal medicatie fouten en gevallen patiënten op een afdeling en de score van die 
afdeling op de OOS (hoger de score, hoe lager het aantal medicatie fouten en gevallen 
patiënten). In het onderzoek is de OOS als vergelijkingsmateriaal gebruikt om discussie met de 
respondenten uit te lokken, niet om vast te stellen of zij betrouwbaarder werkten dan de 
verpleegkundigen. Tijdens het onderzoek is gepoogd om met bestaande prestatie indicatoren 
validatie voor andere groepen (te weten de betrokken organisatie) te doen, dit is echter niet 
mogelijk gebleken. Daarmee rest beschouwing van het gebruik van de OOS om interne 
vergelijkingen tussen groepen binnen het team te doen, zoals de verschillende clusters binnen 
MB bij de Parketadministratie en tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de projectgroepen 
bij de Politie. Dit gebruik levert zinnige resultaten op die ook aansluiten op andere bronnen (in 
dit geval bijvoorbeeld de visie van de leidinggevenden bij de Politie) die informatie gaven over 
het functioneren van deze groepen. Door het actieonderzoek karakter van deze studie ligt 
overigens de nadruk niet op ‘wat waar is’, maar ‘wat het team er mee doet’. 

10.6.3. De praktijkonderzoeken als actieonderzoek. 
Een van de doelstellingen van actieonderzoek is het aanbieden van concepten die de 
onderzochten als relevant zien (Gergen, 2014). Dit vanuit het primaire doel: anderen bij te staan 
te ontdekken hoe ze verder kunnen en verbeteringen kunnen ‘doen’. In alle praktijkonderzoeken 
zijn (collectieve) opmerkzaamheid, de zes (in dit onderzoek gebruikte) HRO principes en de 
HRO spanningen als relevante concepten gezien. Over de directe toepasbaarheid en de mate 
waarin de onderzoeken helpen om verbeteringen ‘te doen’ (ander gedrag te vertonen) 
verschillen de organisaties van de praktijkonderzoeken.  

Bij een tweetal organisaties, de Politie en de Uitvaartorganisatie zijn al gedurende het 
onderzoek verbeteringen doorgevoerd, soms direct gerelateerd aan het praktijkonderzoek 
(zoals de IBT training, en een actievere opstelling van deelnemers aan de projecten bij de 

 

Politie), soms indirect (zoals de actie van de uitvaartleiders om de regie naar zich toe te trekken 
in de Uitvaartorganisatie) of als gevolg van het onderzoek (de bekertjes en het krijtbordje bij de 
Politie). Overigens kan ook het vervolgonderzoek naar aanleiding van de rapportage over de 
OvJ’s; de start van het onderzoek bij de Parketadministratie als een effect worden gezien. 
 Bij andere organisaties zoals de OvJ’s en de Parketadministratie kunnen de voornemens 
die voortkomen uit de sessies als effect worden gezien. Dit varieerde van betere afstemming 
met andere afdelingen in het Parket (bij teams van de Parketadministratie) tot meer aandacht 
voor de omgang met elkaar (bij de Parketadministratie in 9.5.) of discussie over de omgang met 
protocollen (de OvJ’s 4.3.5.2.)  
 De hierboven benoemde effecten/ uitkomsten zijn volgens Weick en Sutcliffe (2011) te 
claimen in het kader van de kleinesuccessenstrategie. Tegelijkertijd is het claimen een kwestie 
van betekenis geven. Komt dat door het onderzoek? Of was het ook ‘gewoon’ (zonder 
onderzoek) bij de medewerkers vandaan gekomen. Binnen de Politie was er een groep 
medewerkers die ‘last’ had van het HRO project (collega’s kregen ruimte om te overleggen, 
waardoor zij meer werkbelasting ervaarden) waardoor ze het project HRO negatiever 
waardeerden. De medewerkers claimden daarmee een door hen als negatief gezien effect.  

10.7. Aanwijzingen voor de praktijk. 
In de voorgaande paragraaf zijn de succesfactoren benoemd die in dit onderzoek rond HRO 
naar voren zijn gekomen. Voor de hoofdvraag te beantwoorden, worden hieronder enige 
praktische aanwijzingen, voor de dagelijkse praktijk in teams, gegeven op basis van 
bovenstaande succesfactoren. 
 
Weet als management waar je aan begint 
Cruciaal is dat het management zich bij het denken over HRO realiseert dat er een aantal 
waarden onderliggen zoals “de meeste fouten zijn systeemfouten”, “deskundigheid is geen 
hiërarchische kwestie”, “de neuzen moeten juist niet één kant opstaan”. Als deze waarden niet 
gedeeld worden dan is het niet verstandig HRO concepten te willen hanteren. Dit is overigens 
ook een waarschuwing voor begeleiders!  
 
De basis van HRO is vakmanschap 
De basis wordt gelegd in vakmanschap en het gedisciplineerd uitvoeren van het werk, waarbij 
het erkennen van de eigen feilbaarheid en daarop anderen aan te spreken en zelf 
aanspreekbaar te zijn cruciaal zijn. De kleine interventies, waar aan gedacht kan worden 
kunnen onderdeel zijn van zowel opleidingen, vaardighedentrainingen als aandachtspunten in 
de dagelijkse praktijk. 
 
Ontwikkeling van vakmanschap.  
Het toesnijden van vaardigheidstrainingen op specifieke situaties uit de dagelijkse praktijk van 
medewerkers is belangrijk. Meedenken over de opzet door medewerkers zorgt voor 
enthousiasme. Naast de klassieke vaardigheden geldt dat feedback geven en ontvangen ook 
een vorm van vakmanschap is. Dit kan in reguliere (vaardigheids)trainingen meegenomen 
worden door niet alleen de inhoud maar ook het proces te evalueren  
Vakmanschap wordt ook opgedaan in de dagelijkse praktijk, geef bij de dagelijkse inzet van 
medewerkers bewust ruimte om hun vakmanschap te verbreden, te verdiepen of te delen. 
 
Ieder goed in zijn rol; geen nieuws is slecht nieuws  
Vakmanschap betekent ruimte laten aan vakkundige medewerkers. Leidinggevenden richten 
zich op het werkproces. Dit betekent informeren en geïnformeerd worden (zowel top-down als 
bottom-up); daarbij geldt: geen nieuws is slecht nieuws. Briefing en debriefing die gewoon zijn in 
organisaties als de politie en defensie (in andere organisaties kan dat de weekopening of de 
overdracht zijn) zijn hierbij een sterk middel, mits ze 'scherp' en in dialoog worden uitgevoerd. 
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aan de hand van de frequentie van de antwoorden per stelling van de OOS. Bij de behandeling 
van het gebruik van de OOS (in de volgende paragraaf) wordt hier nader op ingegaan. 

10.6.2.3. Presentatie en gebruik van de OOS. 
In het presenteren van de resultaten van de OOS zijn verschillende vormen uitgeprobeerd. Bij 
de OvJ’s (figuur 5.4.) werd aangesloten op de ervaringen van de onderzoeker met het 
rapporteren van medewerkerstevredenheid onderzoeken, waarbij alleen de score en de 
significantie (in vergelijking met andere groepen) werden getoond. Bij de Uitvaartorganisatie 
(tabel 4.8) werden uitgebreid cijfers (gemiddelden, standaarddeviatie en vergelijking tussen 
groepen inclusief significantie) getoond. Bij deze beide rapportages speelde ook mee dat er 
sprake was van rapportage aan de top van de (overkoepelende) organisaties en niet uitsluitend 
aan de deelnemers. Bij de Politie en de Parketadministratie uiteindelijk gekozen om juist de 
frequentie te laten zien omdat deze weergave de meeste duidelijkheid bij de medewerkers gaf. 
Bij het aangeven van significantie is als laatste rapportagevorm alleen nog maar met kleuren 
gewerkt (figuur 7.3.). 

Hoewel Weick en Sutcliffe (2011) aangeven dat de OOS een alternatief is voor de 
uitgebreide vragenlijst blijkt in de casus Uitvaartorganisatie dat de beknopte vragenlijst eerder 
complementair is aan de uitgebreide vragenlijst. Dit wordt ondersteund door theoretische 
analyse op vraagniveau (3.4.2.).  

Tijdens o.a. de workshops met OvJ’s bleek dat de OOS de mogelijkheid geeft om een 
externe toets in te voeren, zodat de vergelijking met andere organisaties nieuwe inzichten kan 
geven, wat voor een andere insteek kan zorgen in het gesprek tijdens de sessie. Daarmee is de 
OOS behulpzaam voor de begeleiders zowel bij het omgaan met defensieve tactieken als het 
toepassen van AI. 

Ten slotte nog een laatste kanttekening bij het gebruik van de OOS. Al eerder (zie 5.3. 
en 10.3) is gewezen op het mogelijk perverse effect bij gebruik in een Planning en Control 
cyclus.  

Een ander aspect de betrouwbaarheid en validiteit. De betrouwbaarheid en validiteit van 
de OOS is getoetst (Vogus & Sutcliffe, 2007a en Vogus & Sutcliffe, 2007b) voor een groep van 
1685 verpleegkundigen in de Verenigde Staten. Hierbij is een negatief verband vastgesteld 
tussen het aantal medicatie fouten en gevallen patiënten op een afdeling en de score van die 
afdeling op de OOS (hoger de score, hoe lager het aantal medicatie fouten en gevallen 
patiënten). In het onderzoek is de OOS als vergelijkingsmateriaal gebruikt om discussie met de 
respondenten uit te lokken, niet om vast te stellen of zij betrouwbaarder werkten dan de 
verpleegkundigen. Tijdens het onderzoek is gepoogd om met bestaande prestatie indicatoren 
validatie voor andere groepen (te weten de betrokken organisatie) te doen, dit is echter niet 
mogelijk gebleken. Daarmee rest beschouwing van het gebruik van de OOS om interne 
vergelijkingen tussen groepen binnen het team te doen, zoals de verschillende clusters binnen 
MB bij de Parketadministratie en tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de projectgroepen 
bij de Politie. Dit gebruik levert zinnige resultaten op die ook aansluiten op andere bronnen (in 
dit geval bijvoorbeeld de visie van de leidinggevenden bij de Politie) die informatie gaven over 
het functioneren van deze groepen. Door het actieonderzoek karakter van deze studie ligt 
overigens de nadruk niet op ‘wat waar is’, maar ‘wat het team er mee doet’. 

10.6.3. De praktijkonderzoeken als actieonderzoek. 
Een van de doelstellingen van actieonderzoek is het aanbieden van concepten die de 
onderzochten als relevant zien (Gergen, 2014). Dit vanuit het primaire doel: anderen bij te staan 
te ontdekken hoe ze verder kunnen en verbeteringen kunnen ‘doen’. In alle praktijkonderzoeken 
zijn (collectieve) opmerkzaamheid, de zes (in dit onderzoek gebruikte) HRO principes en de 
HRO spanningen als relevante concepten gezien. Over de directe toepasbaarheid en de mate 
waarin de onderzoeken helpen om verbeteringen ‘te doen’ (ander gedrag te vertonen) 
verschillen de organisaties van de praktijkonderzoeken.  

Bij een tweetal organisaties, de Politie en de Uitvaartorganisatie zijn al gedurende het 
onderzoek verbeteringen doorgevoerd, soms direct gerelateerd aan het praktijkonderzoek 
(zoals de IBT training, en een actievere opstelling van deelnemers aan de projecten bij de 

 

Politie), soms indirect (zoals de actie van de uitvaartleiders om de regie naar zich toe te trekken 
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een vorm van vakmanschap is. Dit kan in reguliere (vaardigheids)trainingen meegenomen 
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Vakmanschap wordt ook opgedaan in de dagelijkse praktijk, geef bij de dagelijkse inzet van 
medewerkers bewust ruimte om hun vakmanschap te verbreden, te verdiepen of te delen. 
 
Ieder goed in zijn rol; geen nieuws is slecht nieuws  
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Bevorderen van collectieve opmerkzaamheid is geen project 
De interventies om complexiteit te verminderen, zoals standaardisatie en de implementatie van 
systemen, lenen zich bij uitstek voor een projectmatige aanpak. Voor werken aan collectieve 
opmerkzaamheid is de projectmatige aanpak minder geschikt. Collectieve opmerkzaamheid 
gaat over direct waarneembaar gedrag en is dus veranderbaar in de dagelijkse praktijk en zit in 
kleine dingen. Veel van wat nodig is, is niet nieuw, maar vraagt om continue aandacht om het 
consequent vol te houden.  
 
Wees voorzichtig met het woord implementatie 
In veel literatuur rond verandermanagement (zie bijvoorbeeld Kotter, 1997) wordt het woord 
implementatie gebruikt. Implementeren is daarin veelal een managementactiviteit waarbij top-
down maatregelen worden ingevoerd. Hierdoor bestaat de kans dat verschillen in perspectief 
ondersneeuwen en de bedoeling van collectieve opmerkzaamheid, “een rijk beeld van de 
werkelijkheid”, niet bereikt wordt. 
 
Iets oppakken gaat beter in kleine dingen; denken en doen snel afwisselen 
De 'grootste' successen zijn kleine dingen. Probeer wat uit, het hoeft niet in één keer perfect te 
zijn. Belangrijk is dan snel te kijken of het oplevert wat je wilt (vanuit waarom je het wilde) en zo 
nodig bij te stellen.  
In een 'doe' cultuur is het goed met elkaar eerst 'even' te kijken, hoe iets het handigst kan 
worden 'aangevlogen', in plaats van er direct in te vliegen. Gebruik hierbij de kracht van 
'denkers'. Voor een ‘denk’ cultuur geldt het omgekeerde: beperk de neiging details steeds 
verder uit te werken, zodat ‘het plan’ of de uitwerking niet afkomt (zie ook Resar, 2006). 
 
Collectieve opmerkzaamheid vraagt wat van leiderschap 
Mensen (en systemen) zijn feilbaar. Zorgen en twijfels over het werk worden geuit als ook de 
leidinggevende ze benoemt (zoals de eigen feilbaarheid) en daarop aanspreekbaar is. Dit 
vraagt om onderdrukking van de natuurlijke neiging (juist van leidinggevenden) om zichzelf te 
rechtvaardigen, heb hiervoor aandacht in leiderschapsontwikkeling en -selectie. Voor 
leidinggevenden is ook het onderscheid van Gleason (zie 5.2.) tussen betekenis geven (een 
richting geven, maar die kunnen aanpassen) en beslissingen nemen (een beslissing steeds 
proberen op te poetsen) daarin van belang. 
 
Herkennen en hanteren van defensief gedrag 
Het herkennen en hanteren van defensief gedrag is een opgave voor begeleiders maar ook 
voor managers. Het is de kunst defensief gedrag aan de orde te stellen, zonder defensief 
gedrag verder uit te lokken. Ardon (2006) stelt, dat de praktijk leert dat dit slechts mogelijk is als 
feedback over defensief gedrag herhaald wordt, omdat feedback pas met vertraging tot 
verbetering leidt. Ardon (2009, 245) geeft ook aan dat defensief gedrag in veel vormen kan 
voorkomen, variërend van “ja zeggen en nee doen”, het niet geven van aanmerkingen, “ik zie 
wel waar het schip strandt” tot het afdoen met een grappige opmerking “ik zal wel te oud zijn om 
het te begrijpen”. Het is belangrijk dit soort gedrag minder aantrekkelijk te maken door 
bijvoorbeeld het STIZA protocol (zie 8.6.2.) voor debriefing te gebruiken. 

10.8. Beantwoording van de hoofdvraag 
Na beantwoording van de laatste deelvraag komt de hoofdvraag “Hoe en onder welke condities 
kunnen de audits van Weick en Sutcliffe ingezet worden om HRO en daarmee betrouwbaarheid 
te bevorderen binnen organisaties?” aan de orde. Het antwoord valt in twee stukken uiteen: het 
hoe en de condities waaronder. Op grond van ervaringen wordt afgeraden om, conform de 
aanwijzingen van Weick en Sutcliffe, de resultaten van de audits direct te presenteren. Een 
benadering langs te lijnen van survey-feedback gekoppeld aan elementen van Appreciative 
Inquiry lijkt meer kans op succes te bieden. In principe kunnen de audits van Weick en Sutcliffe 
dus ingezet worden, echter niet elke organisatie is er geschikt voor. Allereerst dient aan de 
condities te worden voldaan die spelen rond de uitvoering van de survey-feedback aanpak: de 

 

onderzochten dienen zelf conclusies trekken in een actiegerichte sfeer (zie 10.5.). De 
belangrijkste algemene condities zijn dat de organisatie een cultuur gericht op samenwerking 
kent, die in staat is om met ambiguïteit om te gaan en de mens als succes- en niet als faalfactor 
ziet (zie 10.6). Resumerend is het antwoord op de hoofdvraag: de audits van Weick en Sutcliffe 
kunnen op een survey-feedback wijze ingezet worden om betrouwbaarheid binnen de 
organisatie te bevorderen, mits binnen de organisatie de juiste mindset aanwezig is. 
 Een resterende vraag is: “Is survey-feedback de enige wijze waarop HRO kan worden 
bevorderd?”. Het antwoord daarop is ontkennend, het is mogelijk de stellingen ook direct in 
groepen voor te leggen en uitkomsten te bespreken. Het risico hiervan is, echter gegeven de 
ervaringen in dit onderzoek, behoorlijk. Het lijkt dan meer voor de hand een type stellingen te 
gebruiken zoals de OOS gebruikt. 
 In de literatuur zijn er nog weinig voorbeelden van de invoering van HRO. Veel literatuur 
betreft beschrijving van de stand van zaken in een organisatie. Overwogen kan worden om de 
audits van Weick en Sutcliffe te gebruiken voor het onderzoeken van incidenten of bijna 
incidenten in organisaties. Weick & Sutcliffe (2011) wijzen immers op het belang van Inspecties 
Achteraf of After Action Reviews, een mogelijk andere vorm is die van de Staff Ride (zie 
bijvoorbeeld Slagmolen en van Dalen, 2016). In dit onderzoek is op twee plekken waar dit 
theoretisch mogelijk was geweest (OvJ’s en Politie), geen ruimte gebleken om als (externe) 
onderzoeker een (gevoelig) incident te onderzoeken.  

De beantwoording van de hoofdvraag laat nog ruimte om een aantal kwesties te 
behandelen die rond dit onderzoek spelen en meer licht kunnen werpen op de toepassing van 
HRO binnen organisaties. 

10.9. Reflecties en vervolgvragen 

10.9.1. Regels noodzakelijk maar onvoldoende, het proces centraal. 
De principes die Weick en Sutcliffe gebruiken om collectieve opmerkzaamheid te definiëren zijn 
ontleend aan onderzoek binnen HRO’s, die gekenmerkt worden door duidelijk vastgelegde 
regels (zie Vogus en Sutcliffe 2007b), die gedisciplineerd worden nageleefd. Er zijn organisaties 
waarvoor dit niet geldt. In onderstaande tabel (9.1.) behandelt Resar110 Zorgorganisaties waarbij 
zijn diagnose is dat de afspraken die gemaakt zijn over de wijze waarop het werk wordt 
ingericht niet effectief zijn.  
  
Tabel 10.1.  
Healthcare Reliability Under Routine Conditions (Resar, 2010) 
Weick’s Characteristics of HRO Healthcare Reliability Under Routine Conditions 
Pre-occupation with failure Pre-occupation with process 

There are few reliable processes in place 
Reluctance to simplify Simplify the process 

Organizations have processes in place that either by initial design or 
over time have become complex resulting in wide variation 

Sensitivity to operations Know the failure modes 
Process designers need to know the common failure modes  

Commitment to resilience Commitment to timely feedback and action 
Leaders commit to provide data to front-line staff and timely action 

with suboptimal performance 
Deference to expertise Expertise for standard design in 80% with triggers for customization 

for the other 
 
Resar doet dit door de principes van collectieve opmerkzaamheid van commentaar te voorzien. 
Gerichtheid op verstoringen wordt bij Resar gerichtheid op het proces, waarbij hij constateert 
dat er weinig betrouwbare processen operationeel zijn. Processen zijn in dit kader gekoppelde 
activiteiten van verschillende medewerkers of afdelingen. Hiermee verwijst Resar naar een 
basisvoorwaarde rond behoedzame verbondenheid: er moet wel duidelijkheid zijn hoe de 

                                                           
110 Presentatie Roger Resar, How to design reliable processes in Healthcare Moving to 95%, HRO Conference New Orleans January 5, 2010 
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werkzaamheden van individuele medewerkers bijdragen aan het grote geheel van de 
organisatie. Pas als medewerkers weten wat hun bijdrage aan het geheel is, is het makkelijker 
te zien, wat dit geheel verstoort in negatieve zin.  

Terughoudendheid tot simplificeren wordt bij Resar; vereenvoudig het proces. Dit haakt 
in op de neiging van organisaties regelgeving op regelgeving te stapelen waardoor er juist 
variatie in de uitvoering ontstaat, zeker als algemene regelgeving wordt aangepast aan 
specifieke omstandigheden (denk ook aan Snook, 2000). De nuance van terughoudendheid tot 
simplificeren komt zo helder over het voetlicht, simplificeren kan gevaarlijk zijn, maar is ook 
nodig in het dagelijks opereren. 

Gevoeligheid voor de uitvoering wordt bij Resar “ken de faalmodes”. Dit is een nuance 
van gevoeligheid voor de uitvoering: ontwerpers dienen te weten hoe het in de praktijk fout kan 
gaan. Daarvoor is contact met de praktijk nodig en gerichtheid op verstoringen. 

Toewijding aan tijdige feedback en actie is Resar’s commentaar op toewijding aan 
veerkracht. Hierin benadrukt Resar de rol die management kan spelen in het bevorderen van 
veerkracht, zorg voor informatie zodat mensen de consequenties van hun activiteiten zien en 
neem actie bij suboptimaal functioneren. Bij dit laatste is de toevoeging dat dit vooral speelt als 
medewerkers zaken zien, maar voor actie afhankelijk zijn van het management. Mocht op hun 
signalen geen actie worden ondernomen, dan vindt ook geen signalering meer plaats (zie de 
reactie bij de OvJ’s 4.3.5.).  

Resar plaatst als commentaar op respecteren van deskundigheid, dat het naleven van 
standaards die 80% van de gevallen afvangen, het tonen van respect is voor de expertise (die 
gebruikt is voor het ontwerp van de standaards). Daarnaast is respect voor expertise ook, dat 
voor de overige gevallen ruimte moet zijn voor aanpassing aan lokale omstandigheden. 

10.9.2. Ook het tegendeel van de principes verdient aandacht. 
In het gebruik van de vragenlijst valt op, dat veel stellingen uitgaan van het creëren van ruimte 
voor tegengeluid. De aanname is daarbij dat in organisaties medewerkers de neiging hebben 
elkaar te bevestigen. Toch is dit niet altijd het geval. Zo zijn er organisaties waarbij er weerstand 
is tegen het management (“die hebben er geen verstand van”), of er sprake is van een 
verstoorde relatie waarbij medewerkers regels gebruiken om zich er achter te verschuilen (zoals 
in de casus Uitvaartorganisatie). Ook kan respecteren van deskundigheid betekenen dat je je 
probleem op het bordje legt van een collega, die ‘geacht wordt’ er meer van te weten. Bij 
gerichtheid op verstoringen kunnen medewerkers elkaar ‘gevangen’ houden in wat er allemaal 
mis kan gaan. Bij teveel terughoudendheid tot simplificeren, het steeds verder analyseren van 
een situatie, kunnen teams blijven steken in wat Weick en Sutcliffe in een presentatie in 2005111 
verwarrende complexiteit noemen, waardoor geen actie wordt ondernomen. Weick (1979) heeft 
dit fenomeen beschreven als “wanordelijke activiteit is te verkiezen boven ordelijke inactiviteit”. 
Gevoeligheid voor de uitvoering kent zijn risico’s als medewerkers slechts gedreven worden 
door wat in het hier en nu direct winst (the quick fix) kan opleveren, zonder zich zorgen te 
maken voor lange termijn effecten of passendheid bij de organisatie als geheel. Het 
onderliggende concept behoedzame verbondenheid is een belangrijke conditie waaraan moet 
worden voldaan. Toewijding aan veerkracht, vooral tot uiting komend in het vermogen tot 
improvisatie heeft als keerzijde, dat eerdere ervaringen niet serieus genomen worden; dingen 
zijn wellicht niet precies hetzelfde, maar er valt toch te leren van het verleden. Het is mogelijk, 
dat de mensen in organisaties steeds dezelfde fout maken, omdat de ervaringen niet gedeeld 
worden. Ook een teveel aan behoedzaamheid met ervaringen kan dit effect hebben. 

10.9.3. Visies op organiseren. 
In hoofdstuk 2 zijn theory W en Z van Hollnagel (2010) behandeld om twee visies op de rol van 
de mens (als faalfactor of succesfactor) in organisaties te behandelen. W en Z zijn een 
verwijzing naar theorie X en Y van McGregor (1956). Dat lijkt (stok)oude theorie, maar blijkt nog 
steeds zijn weerklank te vinden, een recent voorbeeld is Heynoski & Quinn (2012). De titel van 
hun stuk “Seeing and realizing organizational potential: Activating conversations that challenge 
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assumptions” is sprekend genoeg en sluit goed aan bij het thema van dit proefschrift. 
Onderstaande tabel 10.2. is integraal overgenomen uit hun artikel. 
 
Tabel 10.2.  
Two Sets of Organizing Assumptions (uit Heynoski & Quinn, 2012). 
Assumptions of Normal Organizing Assumptions of Positive Organizing 
People pursue their self-interests  People sacrifice for the common good 
People pursue external rewards  People pursue intrinsic satisfaction 
People live in assumptions of exchange  People live in assumptions of contribution 
People minimize personal costs  People exceed expectations 
People prefer the status quo  People initiate change 
People lose trust  People build trust 
People communicate politically  People communicate authentically 
People see constraints  People envision possibilities 
People assume hierarchy  People assume equality 
People compete for scarce resources  People expand the resource pool 
 
De strekking van deze tabel is, dat er een set van aannames is achter de traditionele wijze van 
kijken naar organiseren en de aannames achter Positive Organizing. Management dat van de 
ene set van aannames uitgaat, medewerkers gericht op eigen belang, externe waardering etc. 
ziet iets anders dan management dat uit gaat van medewerkers die bereid zijn, eigen doelen 
ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijk doel, gericht zijn op intrinsieke 
tevredenheid etc.. Rond HRO wordt gevraagd om management, dat deze laatste aannames 
deelt. Dit geeft ook aan dat deze manier van kijken niet geïsoleerd voor specifieke problematiek 
binnen de organisatie gebruikt kan worden, maar consequenties heeft voor alle handelingen 
van management en medewerkers binnen de organisatie. 
Als voorbeeld hiervan de gevolgen die Heynoski en Quinn zien voor de wijze waarop 
management omgaat met verandermanagement. Waar de traditionele visie uitgaat van 
“experts” die grootschalige verbeterstrategieën ontwikkelen en implementeren, kiest Positive 
Organizing voor snelle probleemoplossing zo laag mogelijk in de organisatie. In de traditionele 
visie op de taak van de manager staat het bewaken van de uitvoeringstaken en het 
bekrachtigen van regels centraal. In de Positive Organizing visie is het ondersteunen van het 
leren en ontwikkelen van de medewerker de taak van de taak van de manager. Als organisaties 
willen starten met HRO is het goed te realiseren dat met name het onder druk vasthouden aan 
de aannames van Positive Organizing nog een hele klus is. 

10.9.4. Generalisten en specialisten. 
In de bespreking van sterke en zwakke koppeling van hoofdstuk 2 is aangegeven dat strakke 
koppeling ook een gevolg van druk kan zijn. In Weick (1989) wordt nog een andere verklaring 
gegeven voor strakke koppeling in organisaties; het type medewerkers; generalisten of 
specialisten. Voor Weick zijn generalisten mensen met gematigde gebondenheid aan veel 
ideeën, terwijl specialisten een sterke verbondenheid vertonen met een beperkter aantal 
ideeën. Dit maakt het risico op strakke koppeling in een organisatie met specialisten groter. Dit 
is een aandachtspunt dat bij het werken aan betrouwbaarheid binnen het Openbaar Ministerie 
kan worden meegenomen. 

10.9.5. Mogelijke implicaties voor Kwaliteitsmanagement. 
In het begin van dit stuk is gerefereerd naar mijn ‘verleden’ met kwaliteitsmanagement. Het lijkt 
me daarom toepasselijk om af te sluiten met een korte beschouwing over het verband tussen 
deze dissertatie en kwaliteitsmanagement. Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999) geven het 
volgende aan, als ze beschouwen wat zou kunnen helpen om kwaliteitsmanagement te laten 
slagen. 
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There is some overlap between practices that improve quality and practices that induce 
mindful error detection and correction. Our hunch is that the greater the overlap, the 
higher the incidence of sustained quality improvement. There are obvious parallels even 
when the overlap is modest. The core concern in quality programs with the elimination of 
defects and reducing variability has obvious links with goals in HRO’s. Recall that Deming 
(1982)112 emphasized defining quality efforts in terms of a sustained and broad-based 
organizational vigilance for finding and addressing problems over and above those found 
through standard statistical process control methods (p.110). 

Weick c.s. benadrukken dat de procesoriëntatie van kwaliteitsmanagement de aandacht van de 
medewerkers richt op de samenwerking met eenheden en collega’s. Dit, gevoegd bij het belang 
de klant centraal te stellen, richt de aandacht op het geheel en de verbondenheid daarmee. In 
mijn eigen lessen over kwaliteitsmanagement benoem ik dit geheel als de collectieve 
verantwoordelijkheid voor kwaliteit. Daarnaast geldt binnen kwaliteitszorg het adagium van de 
continue verbetering, dit kan gezien worden als een constante aandacht voor verstoringen en 
het veerkrachtig reageren hierop. Zo is er veel van de HRO principes terug te vinden in 
kwaliteitsmanagement. Er is echter één maar, veel kwaliteitsprojecten worden ‘gerund’ vanuit 
een specialistische afdeling, met als risico strakke koppeling (zie de voorgaande paragraaf). 
Weick, Sutcliffe en Obstfeld (1999, p. 110) merken daarnaast op: 

Interestingly, however, quality programs seem to overlook HRO processes that reduce 
simplification and loosen structures. These two oversights may explain why some total 
quality efforts fail. When quality programs preserve simplification and tight structure they 
ignore complex, emergent problems (Sitkin, Sutcliffe, and Schroeder, 1994). We interpret 
this preservation as a clear case of stable routines and variable cognitive process, a 
combination that may be dysfunctional. 

In de ISO 9000 veranderingen in 2000 en 2015 is hiervoor gelukkig aandacht. Zo werd in de 
2000 versie het verplichte kwaliteitshandboek inclusief tal van verplichte procedures afgeschaft 
(Hoyle, 2001) en is in 2015 risicoanalyse toegevoegd113. Er is hoop voor kwaliteitsmanagement! 
Echter mijn eerste kwaliteitsconferentie (na een jaar of tien afwezigheid in het ‘kwaliteitsveld’) in 
2009 deed mij zeer schrikken toen kwaliteitsfunctionarissen het over ‘hun eigen’ systeem 
hadden. Mijn eerste reactie toen “een aantal van mijn collega’s lijken tien jaar 
theorieontwikkeling gemist te hebben” geldt helaas nog steeds, hoewel de termijn inmiddels 
naar twintig jaar is opgeschoven. 
  

                                                           
112 In deze studie is verwezen naar de Nederlandse vertaling uit 1994. 
113 Zie hiervoor bijvoorbeeld https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001_-
_moving_from_2008_to_2015.pdf geraadpleegd 21-8-2017 

 
 

Samenvatting 
“Als mensen zich nu eindelijk eens aan de afspraken hielden”. Regelmatig wordt dit in 
organisaties en teams geroepen. Tegelijkertijd is de beste manier om als medewerker de zaak 
in het honderd te laten lopen alles volgens de regels te doen. Natuurlijk zijn er in organisaties 
structuur en heldere regels nodig, maar we weten uit ervaring dat regels niet volledig dekkend 
zijn en dat mensen hun gezond verstand moeten blijven gebruiken. Dit onderzoek behandelt de 
vraag hoe de lessen van organisaties, die zich geen fouten kunnen veroorloven, kunnen 
worden gebruikt in het gesprek dat teamleden met elkaar voeren om hun werk betrouwbaarder 
uit te voeren. Daarbij is gekozen voor een vorm van actieonderzoek: de onderzoeker begeleidt 
hooguit de teamleden en laat ze zoveel mogelijk zelf conclusies en vervolgacties bepalen. 
 
De hierboven genoemde organisaties die zich geen fouten kunnen veroorloven zijn 
zogenaamde High Reliability Organizations of HRO’s. Het onderzoek naar HRO’s door Roberts 
c.s. is in het midden van de jaren tachtig gestart naar aanleiding van de stelling van Perrow 
(1983) dat in organisaties zoals kerncentrales de organisatorische condities zodanig zijn dat 
ongevallen onvermijdelijk zijn: de Normal Accidents Theorie (NAT). Perrow leidde dit af uit de 
tegenstrijdige eisen die in deze organisaties worden gesteld. Enerzijds zijn ze strak gekoppeld 
zodat als er iets misgaat dit snel kan leiden tot effecten in andere onderdelen van de 
organisatie, de natuurlijke reactie van het management is dan om te centraliseren en te 
standaardiseren. Tegelijkertijd worden deze organisaties gekenmerkt door interactieve 
complexiteit, waardoor het functioneren van de organisatie voor een deel onvoorspelbaar wordt, 
wat vraagt om decentralisatie en ruimte voor de uitvoerders om naar bevind van zaken te 
opereren.  
 
Roberts et al (1993) gingen als reactie hierop onderzoek doen bij organisaties (de zogenaamde 
High Reliability Organizations of HRO’s) die ondanks dat ze voldeden aan de criteria van 
Perrow toch minder dan hun ‘fair share’ aan ongevallen hadden. Daarbij werd in eerste instantie 
vooral gekeken naar overwegend structurele componenten ter voorkoming van ongevallen, 
zoals voorbereiding, informatievoorziening, flexibele besluitvormingsstructuren, regelgeving en 
training. Later in het onderzoek verschoof de aandacht naar de beperkingen aan het voorkomen 
van fouten en de immer aanwezige onzekerheid in de omgeving van deze organisaties.  
 
Weick en Sutcliffe (2001) bouwden voort op Roberts c.s. maar zagen iets anders. Ze zagen niet 
alleen specifieke structurele kenmerken maar ook andere manieren van denken en handelen. 
Binnen HRO’s zijn de processen en werkwijzen anders dan in veel andere organisaties, maar 
niet uniek. Weick en Sutcliffe spreken daarom liever over High Reliability Organizing (HRO). Het 
belangrijkste concept dat ze daarbij introduceren is collectieve opmerkzaamheid, dat uit vijf 
samenhangende principes bestaat. Deze samenhangende principes zijn: gerichtheid op 
verstoringen, terughoudendheid tot simplificeren, gevoeligheid voor de uitvoering, toewijding 
aan veerkracht en respecteren deskundigheid. Bij HRO zijn de medewerkers gericht op het 
opvangen van zwakke signalen dat zaken anders lopen dan verwacht (gerichtheid op 
verstoringen). Ze onderdrukken de natuurlijke neiging om afwijkingen weg te redeneren 
(terughoudendheid tot simplificeren) en zijn gevoelig voor wat er in het hier en nu gebeurt 
zonder zich te laten afleiden door hoe het ‘zou moeten zijn’ (gevoeligheid voor de uitvoering). 
Als ze constateren dat iets zich niet goed ontwikkelt, zijn ze niet machteloos. Ze handelen naar 
wat ze wel kunnen (toewijding aan veerkracht), en gebruiken daarbij andermans relevante 
deskundigheid, zonder te kijken naar diens hiërarchische positie (respecteren deskundigheid). 
 
De vraag of HRO ook gebruikt kan worden voor ‘normale’ organisaties wordt in deze studie 
zowel theoretisch als praktisch onderzocht. Allereerst theoretisch. Perrow gaat uit van een 
vooral ‘technische’ invulling van de begrippen koppeling en complexiteit. Strakke koppeling en 
interactieve complexiteit kunnen echter ook uit andere bronnen komen. Strakke koppeling kan 
bij mensen optreden als er sprake is van overmatige stress (Weick 1990) en interactieve 
complexiteit kan ontstaan doordat procedures en regelgeving doorlopend worden bijgesteld, 
Hollnagel (2010) spreekt in dit verband van intractable systems. Overmatige stress en 
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intractable systemen zorgen er voor dat HRO niet alleen relevant is voor organisaties met hoog 
ontwikkelde technische systemen.  
 
In de literatuurstudie is daarnaast een analyse uitgevoerd van de spanningen die volgens 
Roberts c.s. binnen HRO’s spelen, aangevuld met de spanningen volgens NAT en HRO. Hierbij 
is ook Resilience Engineering betrokken daar auteurs uit deze stroming kritiek hebben geleverd 
op de toepasbaarheid van de bevindingen van Roberts c.s. en HRO. De spanningen/ thema’s 
die uit deze analyse naar voren komen zijn: voortdurende waakzaamheid, verschillen tussen 
plannen en de werkelijkheid, regels maar met mate, de omgang met: menselijke feilbaarheid, 
fouten, diversiteit en ambiguïteit. Deze thema’s blijken ook in de praktijkonderzoeken van dit 
proefschrift aan de orde te zijn. 
 
Weick en Sutcliffe (2011) geven aan dat aan HRO en aan de principes van collectieve 
opmerkzaamheid gewerkt kan worden door met mensen in de organisatie te spreken, aan de 
hand van de uitkomsten van audits die Weick en Sutcliffe aanbieden. Weick (1979) heeft als 
auteur het begrip organizing uitgebreid beschreven. Daarom is een analyse gedaan hoe de 
principes van collectieve opmerkzaamheid zich verhouden tot het basisschema van organizing: 
ecologische verandering, oppikken, selecteren en bewaren.  

 
 
In dit schema wordt er vanuit gegaan dat in een zich ontwikkelende omgeving (ecologische 
verandering), signalen van deze veranderingen al dan niet in beschouwing worden genomen 
(oppikken). Op veranderingen kan meteen worden gereageerd, maar ze kunnen ook worden 
onderworpen aan nader onderzoek (selecteren), waarna eventueel actie wordt ondernomen. 
Daarbij wordt ook afgewogen of dit moet worden onthouden en/ of dat wat men gewoon was te 
doen moet worden bijgesteld (bewaren). In de analyse van Weick is het van belang strakke 
koppeling (zoals automatisch gedrag) te voorkomen. Binnen organisaties horen vertrouwen (‘ik 
vertrouw de waarnemingen van een ander’) en twijfel (‘zien we het wel goed’) tegelijkertijd naast 
elkaar te bestaan. Dit komt direct tot uiting in de formulering van principes als gerichtheid op 
verstoringen en terughoudendheid tot simplificeren. De plaatsing van de vijf principes van 
collectieve opmerkzaamheid in het basisschema van organizing leverde op dat een zesde 
principe, behoedzaamheid met ervaringen, overwogen kan worden. Dit zesde principe, 
waarvoor uit Weick en Sutcliffe (2001, 96) een audit kan worden afgeleid, is in dit onderzoek 
meegenomen. Daarnaast komt uit de beschouwing, dat om de betrouwbaarheid van een 
organisatie te verhogen twee strategieën mogelijk zijn: verhogen van de collectieve 
opmerkzaamheid of verminderen van de beweeglijkheid c.q. onvoorspelbaarheid van de 
omgeving, bijvoorbeeld door standaardisatie. 
 
In de eerste praktijkcases is gewerkt volgens de aanwijzingen in Weick en Sutcliffe (2011). De 
ervaringen om op deze wijze het gesprek met teams te bevorderen, direct in gesprek gaan over 
de uitkomsten van de audits, waren niet onverdeeld gunstig. Het bleek in de praktijk lastig om 
direct over de kenmerken van opmerkzaam gedrag te spreken. Een groot aantal van de 
stellingen in de audits (bijvoorbeeld “mensen vertrouwen elkaar”) vragen naar houding en de 
drijfveren onder gedrag, en dat kan gevoelig liggen. Enerzijds dient een externe begeleider 
eerst vertrouwen te winnen om in vertrouwen te worden genomen (zie ook Schein 1999). 
Anderzijds kan door de deelnemers defensief gedrag (de Man 2003) vertoond worden, 
waardoor het gesprek niet van de grond komt. Ook kan de organisatiecultuur, in welke mate 
wordt gezamenlijk optreden of juist solistisch gedrag aangemoedigd, een rol spelen. 
 

 

De ervaringen van de eerste ronde van praktijkonderzoeken maken het belangrijk om de 
toepassing van de audits tegen de achtergrond van de (impliciete) opvattingen over 
verandermanagement van Weick en Sutcliffe te plaatsen. Weick en Sutcliffe (2011) propageren 
een ‘kleinesuccessenstrategie’ als met HRO in een organisatie aan de slag wordt gegaan, 
waarbij niet de ‘confrontatie’ met de organisatie wordt gezocht, maar gewerkt wordt aan 
verandering terwijl de ‘verkoop’ gewoon doorgaat. Deze benadering sluit aan bij wat Weick en 
Quinn (1999) de continue verandering visie op verandermanagement noemen. Het is hierbij de 
gedachte dat verandering in de vorm van kleine aanpassingen in het werk een dagelijkse 
activiteit binnen organisaties is. In de continue verandering visie is het zaak de bewegingen in 
de organisatie te richten. Dit door met elkaar af te stemmen, welke bewegingen al dan niet 
passen bij wat de organisatie nodig heeft. Dit betekent dat gezocht wordt naar initiatieven, die in 
de praktijk (vaak op beperkte schaal) tot verbetering leiden.  
Weick en Sutcliffe zijn naar eigen zeggen geen interventiekundigen en daarom wordt 
aansluitend op de continue verandering visie voor dit onderzoek een eigen 
interventieinstrument ontwikkeld. Voor dit interventieinstrument is ook gebruik gemaakt van 
Appreciative Inquiry (Cooperrider) dat er vanuit gaat dat als de mensen gericht worden op het 
positieve er ook eerder positieve energie voor verandering vrijkomt. Weick en Sutcliffe spreken 
van ‘je doet het beter dan je denkt’. Als werkvorm is, om de resultaten van audits te bespreken, 
gebruik gemaakt van de techniek survey-feedback (Bennebroek Gravenhorst). Survey-feedback 
wijkt van ‘gewoon’ vragenlijst onderzoek af doordat de deelnemers en niet de begeleidende 
adviseur de conclusies trekt uit de uitkomsten. Daarnaast is actieplanning een integraal 
onderdeel van survey-feedback. Op bovenstaande basis is het interventieinstrument als volgt 
ingericht. 
 
De terugkoppelbijeenkomsten worden gestart met een verkenning gericht “op het boven water 
krijgen” van bestaand (niet) opmerkzaam gedrag. Dit gedrag wordt ingekaderd via een 
introductie op het onderwerp collectieve opmerkzaamheid. De formele survey-feedback (het 
presenteren van de resultaten van de enquêtes) wordt daarna gekoppeld aan deze verkenning. 
Hierna komt de nadruk te liggen op het proces van betekenisgeven aan de uitkomsten van deze 
verkenning en de enquête. Afgesloten wordt met het gezamenlijk komen tot actieplannen. 
Inhoudelijk ligt de nadruk op het komen tot gezamenlijke betekenisgeving (wat betekenen de 
uitkomsten, welke prioriteiten stellen we), en daaruit volgende concreet haalbare actieplannen, 
gericht op kleine successen.  
 
De terugkoppelsessies worden steeds begeleid door twee begeleiders. De eerste begeleider 
richt zich op de inhoud zoals het bespreken van de resultaten van de survey. De tweede 
begeleider observeert hoe de deelnemers omgaan met elkaar en met de eerste begeleider en 
intervenieert zo nodig. Daarmee wordt het voor deelnemers mogelijk opmerkzaam gedrag te 
oefenen tijdens de terugkoppelbijeenkomst. 
 
Om de effectiviteit van de terugkoppelbijeenkomsten zo groot mogelijk te maken worden 
daarnaast activiteiten uitgevoerd, gericht op het creëren van zo gunstig mogelijke condities rond 
de terugkoppelbijeenkomsten. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan: 
- de positie van de direct leidinggevende, door deze te voren te briefen over de uitkomsten en 

zijn/ haar rol tijdens de bijeenkomst, 
- de organisatie van de terugkoppelbijeenkomst, waaronder garanties voor de anonimiteit van 

de respondenten en beperking van de tijd tussen het uitzetten van de vragenlijst en de 
terugkoppelbijeenkomst, 

- de inkadering van de bijeenkomsten, zodat de mogelijkheid de uitkomsten van de 
terugkoppelbijeenkomsten tot actie leiden zo groot mogelijk wordt, 

- visualisatie van de uitkomsten uit de vragenlijst zodat deze zo toegankelijk mogelijk 
gepresenteerd worden. 
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Het interventieinstrument is gebruikt in twee organisaties, een team van de Politie (50 
personen) en drie afdelingen belast met de ondersteuning van de rechtsgang binnen een 
Parket (samen ongeveer 75 personen).  
 
Bij de drie afdelingen van het Parket bleek het mogelijk het interventieinstrument ook in een 
dagdeel te hanteren, maar ze resulteerden niet in echte actieplannen van de medewerkers van 
de afdelingen. De acties, die door de medewerkers werden voorgenomen, hadden zowel 
betrekking op het verminderen van complexiteit in de omgeving (door anderen duidelijker te 
maken waar de afdelingen voor staan), als op verhogen van collectieve opmerkzaamheid (“stel 
minder, vraag meer”). Het effect op de collectieve opmerkzaamheid was in deze organisatie 
zeer beperkt. Bij de laatste sessie gaf de leidinggevende van de betreffende afdeling zelfs aan 
dat zijn verwachting was geweest, dat er tijdens de bijeenkomst aan de individuele 
opmerkzaamheid van medewerkers gewerkt zou worden. De drie afdelingen kenmerkten zich 
door een gefragmenteerde cultuur, waarbij de omgang van medewerkers met elkaar, vooral 
bepaald werd op subafdelingsniveau. Dit zorgde er voor dat de mentale infrastructuur van de 
organisatie (en haar leden) voor collectieve opmerkzaamheid kwetsbaar is, omdat de voor 
collectieve opmerkzaamheid benodigde betrokkenheid op het geheel lijkt te ontbreken.  
 
Bij het team van de Politie is het interventieinstrument conform de opzet in twee dagdelen 
uitgevoerd. Er is in het onderzoekstraject bij de Politie zelfs een bredere opzet gehanteerd. 
Naast de terugkoppelbijeenkomsten is begeleiding geboden bij het uitvoeren van vervolgacties, 
en is er een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Bij het evaluatieonderzoek is naar de medewerkers 
weer een vorm van survey-feedback gebruikt, nu met een beknopte vragenlijst. De belangrijkste 
uitkomsten van het traject bij de Politie waren: 

 HRO is geen project: beschouw HRO niet als een project dat eerst afgerond moet 
worden voordat er iets geïmplementeerd wordt, maar als een onderdeel van lopende 
activiteiten. 

 De uitgevoerde acties waren een mix van activiteiten om de complexiteit of risico’s te 
reduceren (betere afstemming met rechters, kartonnen in plaats van plastic bekers om 
suïciderisico te verminderen) en de collectieve opmerkzaamheid te vergroten (aandacht 
voor feedback geven, training toegesneden op specifieke behoeften van het team). 

 De medewerkers die direct geparticipeerd hadden in de verbeteracties, waren (ook in 
hun normale werk) actiever dan voor de start van het onderzoekstraject. 

 Het belang van de rol van de leidinggevende werd gedurende het traject steeds 
duidelijker. In het evaluatieonderzoek was vooral de omgang met fouten een belangrijk 
thema, de interventie om de leidinggevende een eigen fout te laten vertellen leek 
effectief. 

 
Dit brengt ons bij de hoofdvraag van dit onderzoek “Hoe en onder welke condities kunnen de 
audits van Weick en Sutcliffe ingezet worden om HRO en daarmee betrouwbaarheid te 
bevorderen binnen organisaties?”. Het antwoord valt in twee stukken uiteen: het hoe en de 
condities waaronder. Op grond van ervaringen wordt afgeraden om, conform de aanwijzingen 
van Weick en Sutcliffe, de resultaten van de audits direct te presenteren. Een benadering langs 
te lijnen van survey-feedback gekoppeld aan elementen van Appreciative Inquiry lijkt meer kans 
op succes te bieden. In principe kunnen de audits van Weick en Sutcliffe ingezet worden, echter 
niet elke organisatie is er geschikt voor. Allereest dient aan de condities te worden voldaan die 
spelen rond de uitvoering van de survey-feedback aanpak: de onderzochten dienen zelf 
conclusies trekken in een actiegerichte sfeer. De belangrijkste algemene conditie is dat de 
organisatie een cultuur gericht op samenwerking kent, die in staat is om met ambiguïteit om te 
gaan en de mens als succes- en niet als faalfactor ziet. Het korte antwoord op de hoofdvraag is 
daarom dat, de audits van Weick en Sutcliffe kunnen op een survey-feedback wijze ingezet 
worden om betrouwbaarheid binnen de organisatie te bevorderen, mits binnen de organisatie 
de juiste mindset aanwezig is en de inhoud van het werk en de dagelijkse aanpassingen 
daarbinnen centraal worden gesteld.  
  

 

Summary 
“If people would only stick to procedure”. Such a statement is regularly heard in organisations 
and teams. At the same time strict adherence to procedure will offer employees a perfect 
opportunity for disrupting daily operations. Of course frameworks and clear regulations are 
essential but reality is that regulations alone are insufficient and common sense can never be 
dispensed with. This study deals with the issue how lessons learned within organizations that 
cannot afford failure may be used in team conferencing to enhance reliability in operations. The 
research method selected is based on action research: the investigator is supposed to coach 
team members and allow the latter to draw their own conclusions and follow-on actions.  

The above organisations that cannot afford failure are referred to as high reliability 
organizations or HRO’s. Investigating the HRO’s was initiated by Roberts et al in the mid 1980s 
as a response to Perrow’s Normal Accident Theory (NAT) (1983) that organizational conditions 
in organizations, such as nuclear power plants, were such that accidents were bound to occur. 
Perrow’s view was based on the contradictory demands imposed on such organizations. On the 
one hand these demands are linked so tightly that failure in one unit may rapidly affect other 
units in the organization, resulting in a natural management response towards centralization and 
standardization. On the other hand these organizations are characterized by interactive 
complexity, resulting in a partial loss of predictability in the functioning of the organization. The 
latter effect will necessitate decentralisation and freedom of movement to allow for autonomous 
decision-making on the part of the executive staff.  

The contradictory demands prompted Roberts c.s. to conduct research into 
organizations that, in spite of meeting Perrow’s criteria, still experienced less than their ‘fair 
share’ of accidents. Their research initially focused on mostly structural components providing 
accident prevention, such as preparation, information distribution, flexible decision making 
processes, regulations and training. Subsequently the focus shifted to limitations in failure 
prevention and the ever-present insecurity in the environment in which these organizations 
operated. Weick and Sutcliffe (2001) have been developing Roberts’ theory, but apart from 
specific structural features they also noticed different modes of thinking and acting. Even though 
processes and modus operandi in HRO’s may differ from those in other organizations, they are 
not unique. Therefore Weick and Sutcliffe prefer to use the term ‘high reliability organizing’ 
(HRO). They introduced the key underlying concept of collective mindfulness, consisting of five 
interlocking principles, namely: preoccupation with failure, reluctance to simplify, sensitivity to 
operations, commitment to resilience and deference to expertise. In case of HRO employees 
are focused on detecting weak signals indicating discrepancies in operations (preoccupation 
with failure). They suppress the natural tendency to reason away such occurrences (reluctance 
to simplify) and are sensitive to current operations without being distracted by the “desired end 
state” (sensitivity operations). When spotting negative trends, they respond. Their actions 
emanate from their specific abilities (commitment to resilience), applying relevant expertise of 
personnel, without considering the latter’s position in the hierarchy (deference to expertise).  

This study investigates, theoretically as well as practically, whether HR organizing can 
also be applied to “normal’ organizations. As for the theoretical approach, Perrow’s 
interpretation of the concepts of linking and complexity is primarily ‘technical’. However, other 
triggers may lead to rigid linking and interactive complexity. Rigid linking may appear among 
personnel when exposed to excessive stress (Weick 1990) while interactive complexity may 
result from continuous modification of procedures and regulations, the latter phenomenon being 
attributed to ‘intractable systems’ by Hollnagel (2010). In fact when excessive stress and 
continuous modification are involved, rigid linking and interactive complexity are not limited to 
organisations that operate sophisticated technical systems.  

In addition a literature study associated with this investigation includes an analysis of 
tensions that may appear in organizations according to NAT, and HRO. This also involves 
Resilience Engineering, for its proponents have criticized the applicability of the findings of 
Roberts et al and HRO. Issues and themes that have emerged from this analysis include: 
permanent vigilance, discrepancies between work as planned and work as done, balanced 
adherence to regulations and the response to human error, failure, diversity and ambiguity. All 
appear to be relevant when researching operational practice. 
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Weick and Sutcliffe (2011) indicate that HRO and the principles of collective mindfulness 
may be reinforced/ promoted by discussing the outcome of their audits with the target audience 
in the organization. As an author Weick (1979) has extensively outlined the concept of 
‘organizing’. Therefore this study has analysed how the principles of collective mindfulness are 
related to the basic scheme of organizing: ecological change, enactment, selection and 
retention.  

 
In this framework it is assumed that in a volatile environment (ecological change), change 
indicators may or may not be considered (enactment). Changes may be acted upon, or 
subjected to further investigation (selection), which may result in follow-on action. At the same 
time a decision must be made whether experiences gained are to be stored for future reference 
and/or standard routines are to be adjusted(retention). According to Weick it is essential to 
avoid rigid linking (like automatic behaviour: organisations are supposed to simultaneously allow 
for trust (‘I trust the observations of others’) and doubt (‘do we actually have the proper 
perspective?’). This is directly reflected in the phrasing of concepts such as preoccupation with 
failure and reluctance to simplify. Embedding the five principles of collective mindfulness in the 
basic framework of organizing may even yield an additional principle, namely, caution regarding 
experience. This sixth principle, which may generate another audit based on Weick and Sutcliffe 
(2001) is also discussed in this study. In general one may conclude that two strategies are 
available to enhance reliability of an organization: enhancing collective mindfulness or reducing 
volatility or unpredictability of the environment, for instance through standardisation. 
 The first case studies were conducted according to guidelines provided by Weick and 
Sutcliffe (2007): the audit outcome was immediately discussed with the teams to promote 
interaction between consultants and target audience. This approach however, yielded mixed 
results. When discussed, mindful behaviour turned out to be a ‘touchy’ subject. A large number 
of the of the audit statements (for instance ‘personnel trust each other) ínquire about attitude 
and the drives underlying behaviour. On the one hand external consultants are to gain trust 
among their clients in order to be confided in (see also Schein, 1999), on the other hand 
defensive behaviour (de Man, 2003) on the part of the target audience may be another 
complicating factor preventing rapport. In addition the organizational culture, the extent to which 
joint or individual action promoted, may come into play.  
 Experiences acquired in the first batch of case studies showed the importance of 
considering the (implicit) views on change management of Weick and Sutcliffe when applying 
audits. Weick and Sutcliffe (2007) advocate a ‘small-wins strategy’ when the application of HRO 
is introduced in an organisation in order to avoid ‘confrontation’ with the organisation and 
disruption of regular operations. This approach is in line with the ‘continuous change’ approach 
of change management outlined by Weick and Quinn (1998) who argue that change 
accomplished through small wins in operational procedures should be a daily routine within 
organizations. The continuous change concept requires alignment of intra-organizational 
activities with the goals set by the organization, and elimination of activities that conflict with 
these goals. This means that one must pinpoint initiatives that may (often) yield small wins. 
Weick and Sutcliffe argue they are not interventionists and therefore this study required the 
introduction of a new intervention tool that matches the continuous change concept. Design of 
the tool was in part based on Appreciative inquiry (Cooperrider) which assumes that if 
individuals are focused on positive goals, positive energy will be released much more rapidly. 
Weick and Sutcliffe indicate “you’re doing better than you think. The format selected for 
discussing the audit outcome is survey feedback (Bennebroek Gravenhorst 2005) which differs 
from regular questionnaire investigation in that it is the responders, and not the external adviser, 

 
 

who draw conclusions from the audit outcome. Furthermore action planning is an integral part of 
survey feedback. Having taken into account the above considerations, the intervention tool 
structure was then finalized, as described below.  
 The first phase in feedback meetings is to retrieve existing (non-)mindful behaviour in 
order to determine the scope of the meeting by introducing the topic of collective mindfulness. 
The formal survey feedback (presenting the outcome of the questionnaires) is then linked to the 
retrieval phase. Then the meeting will focus on the process of interpretation of the retrieved 
behaviour and the questionnaire outcome. The final phase of the meeting is a collective effort to 
create action plans. At this point the focus is on collective interpretation (what are the 
implications of the outcome, what are our priorities) and the resulting, feasible (small-wins) 
action plans. Normally the feedback meetings are attended by two consultants. The first 
consultant is responsible for controlling the discussion of the survey outcome. The second 
consultant monitors how the meeting participants interact with each other and the first 
consultant, intervening when required. In this way the meeting participants are allowed an 
opportunity to practise mindful behaviour.  
To optimize the effectiviness of the feedback meetings, supporting activities are organized to 
create optimum conditions for successful meetings, focusing on the following aspects: 
- the position of the participating supervisor who is briefed prior to the meeting on the 

survey outcome and his/her role during the meeting, 
- the feedback meeting format which amongst others will ensure anonymity of the 

questionnaire responders and limiting the interval between handing out the 
questionnaires and date of the meeting, 

- determining the scope of the meetings to maximize the opportunity for follow-on action 
resulting from the feedback meeting outcome, 

- visualization of the questionnaire outcome to allow for maximum transparency.  
The intervention tool has been applied in two organizations, one 50-man team in the police 
organization and three units tasked with supporting the judicial process within a Parket , 
consisting of 75 personnel in total. 
 In case of the three Parket units, the intervention tool could be deployed in a single four-
hour session, but the Parket staff failed to generate genuine action plans. Instead their plans 
were related to both reducing the complexity in the environment (by increasing familiarity of 
other units with the mission of the own unit) and raising collective mindfulness (‘assume less, 
ask more’). The impact of collective mindfulness on this organization was very limited. During 
the last session the team supervisor even indicated that he assumed that the meetings should 
focus on promoting individual mindfulness. The three units were characterized by a fragmented 
culture, interaction among staff was primarily shaped at subunit level. As a result collective 
mindfulness was jeopardized by the mental infrastructure of the organization (and its members), 
because a wide focus on the general organisation essential for collective mindfulness appeared 
to be absent. 
 In case of the Police team the intervention tool could be deployed in a day, in 
accordance with its intended use. The research process applied within the Police team even 
had a wider scope. Apart from feedback meetings coaching was offered when executing follow-
on actions, in addition to (evaluation) auditing. Evaluation was based on survey feedback 
applied to the team members, using an abridged questionnaire. The main results of the Police 
case study were that: 
- HRO is not an isolated project: do not consider HRO a project to be completed before 

implementing follow-on action, it is integral to ongoing activities. 
- The actions that were executed comprised a mix of activities to reduce the complexity of 

the operational risks (improved co-ordination with judges, cardboard instead of plastic 
cups to improve suicide prevention) and to enhance collective mindfulness (focusing on 
providing feedback, customizing training to specific team needs). 

- Personnel who had directly participated in the improvement actions, appeared to be 
more active (also in their normal activities) than at the start of the project. 

- The importance of the role of the team supervisor became increasingly clear in the 
course of the overall research process. A primary theme of the evaluation research was 
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how to deal with errors, in particular the intervention to have the team supervisor 
describe own errors seemed to be effective. 

In this way we may again refer to the main question dealt with in this study: “How and under 
which conditions can audits developed by Weick and Sutcliffe be applied to promote HRO and 
consequently reliability within organizations?“. The answer is two-fold: the how and the relevant 
conditions. Experience has taught to avoid immediately presenting the audit outcome. Applying 
survey feedback linked to elements of Appreciative Inquiry are likely to be more successful. In 
principle audit options offered by Weick and Sutcliffe may be applied, but they are less suitable 
in some organizations. First of all those conditions must be met that are relevant to applying the 
survey feedback format. ‘Clients’ need to draw their own conclusions in an action-oriented 
environment. The key general requirements are that the organization is used to focusing on co-
operation, is capable of dealing with ambiguity and that it considers human resources a success 
rather than a failure factor. In short the answer to the main question is therefore that Weick and 
Sutcliffe audits can be applied if supported by the survey feedback format to enhance reliability 
within an organization, provided the proper mindset is available within the organization and the 
primary audit focus is on work content and daily adjustment thereof. 
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consequently reliability within organizations?“. The answer is two-fold: the how and the relevant 
conditions. Experience has taught to avoid immediately presenting the audit outcome. Applying 
survey feedback linked to elements of Appreciative Inquiry are likely to be more successful. In 
principle audit options offered by Weick and Sutcliffe may be applied, but they are less suitable 
in some organizations. First of all those conditions must be met that are relevant to applying the 
survey feedback format. ‘Clients’ need to draw their own conclusions in an action-oriented 
environment. The key general requirements are that the organization is used to focusing on co-
operation, is capable of dealing with ambiguity and that it considers human resources a success 
rather than a failure factor. In short the answer to the main question is therefore that Weick and 
Sutcliffe audits can be applied if supported by the survey feedback format to enhance reliability 
within an organization, provided the proper mindset is available within the organization and the 
primary audit focus is on work content and daily adjustment thereof. 
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Bijlage bij hoofdstuk 3. De uitgebreide gebruikte vragenlijst114  
 
Geachte deelnemer,  
 
Op de volgende 5 pagina’s treft u de vragenlijst ten behoeve van de effectiviteitsmeting voor … aan.  
 
Werkzaam in  
Groep A  
Groep B  
Groep C  

 
 
Jaren ervaring binnen uw functie 
0-1 jaar  
1-3 jaar  
4-7 jaar  
Meer dan 7 jaar  

 
De antwoordcategorieën van de vragenlijst zijn zodanig gekozen dat ze u ‘dwingen’ tot een redelijk 
ongenuanceerd antwoord.  
De bedoeling daarbij is dat u niet invult hoe het zou moeten zijn, maar hoe u het hier en nu ‘beleeft’.  
U kunt de vragen beantwoorden door in het selectievakje achter de vraag het antwoord van uw keuze 
met uw linkermuisknop aan te klikken. In het selectievakje van uw keuze verschijnt dan een kruis. 
Hiermee is de betreffende vraag beantwoord.  
Wilt u alstublieft slechts één antwoord per vraag aanklikken? 
 
 
De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina! 
  

                                                           
114 Dit is de versie gebruikt binnen het onderzoek binnen de Politie, in de loop der tijd zijn beperkte wijzigingen 
ingevoerd, dit geldt niet voor de 9 vragen ontleent aan de OOS (vragen 84-92) 
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In welke mate zijn de volgende stellingen kenmerkend voor het functioneren van het Team 
Handhaving BOB als geheel? Vink bij elke van de onderstaande stellingen het nummer aan dat 
correspondeert met uw mening:  
 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = in zekere mate van toepassing 
3 = volledig van toepassing 
 
 
  1 2 3 
1
. 

Binnen het BOB is een gevoeligheid (bewustzijn) voor het onverwachte of 
onverwachte gebeurtenissen    

2
. 

Iedereen binnen BOB voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op 
betrouwbare dienstverlening    

3
. 

Leidinggevenden van BOB geven evenveel aandacht aan sturen van onverwachte 
gebeurtenissen als het bereiken van tevoren vastgelegde 
organisatiedoelstellingen 

   

4
. 

Mensen op alle niveaus en afdelingen binnen BOB maken zich constant zorgen of 
voorvallen/gebeurtenissen verkeerd worden besproken en/of beschreven     

5
. 

We besteden binnen BOB tijd aan het identificeren hoe onze activiteiten schade 
bij onze klanten of andere belanghebbenden kunnen berokkenen    

6
. 

Binnen BOB maken mensen zich op alle niveaus constant zorgen of voorvallen/ 
gebeurtenissen goed worden herkend/ geïdentificeerd    

7
. 

Binnen BOB is het een ieder duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen gaan    

8
. 

Binnen BOB is het een ieder duidelijk hoe zaken fout kunnen gaan    

9
. 

Mensen op alle niveaus binnen BOB maken zich constant zorgen of voorvallen/ 
gebeurtenissen verkeerd begrepen worden    

 

De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina! 

 

 

Beantwoord de volgende stellingen voor uw groep. Vink bij elke onderstaande stelling het nummer 
aan dat correspondeert met uw mening:  
1 = oneens 2 = eens   
  1 2 
10. Het werkproces is overzichtelijk en kennis erover is snel en eenvoudig over te 

dragen   

11. De werkzaamheden behoeven geen coördinatie tussen medewerkers   
12. Wanneer onverwachte problemen optreden, nemen we geen of weinig moeite 

om door te nemen wat er daarvoor precies gebeurde   

13. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal na elkaar uit te voeren 
stappen   

14. Leidinggevenden grijpen direct in waar dat nodig is   
15. We kunnen alle componenten / delen van ons werkproces direct in de gaten 

houden   

16. De leiding bewaakt (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze als 
de werkbelasting te hoog wordt   

17. Er zit veel speling (ruimte in tijd of capaciteit) in onze werkprocessen   
18. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen en 

beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende medewerkers   

19. Als iemand openlijk twijfelt of een zorg uit, wordt dat snel terzijde geschoven   
20. We hebben voldoende contacten met elkaar om een helder beeld te hebben van 

de actuele situatie   

21. Informatie (feedback) over wat er plaatsvindt is direct te verkrijgen en eenvoudig 
te controleren   

22. Als zaken anders lopen dan verwacht, is het gebruikelijk om onze eerste 
aannames (vertrekpunten) bij te stellen   

23. Het is mogelijk de volgorde van activiteiten in ons werkproces aan te passen   
24. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 

zaken (vinger aan de pols)   

25. Bij ons worden problemen snel ontkent als ze zich voordoen   
26. Mensen zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen   
27. Wanneer er iets onverwachts gebeurt, wordt informatie hierover niet of met 

weinigen gedeeld   

28. Het is ongebruikelijk om de verwachtingen die we hebben over hoe het 
werkproces behoort te verlopen, te toetsen aan hoe het werkelijk gaat   

29. Het is ongebruikelijk om op basis van nieuwe/gewijzigde inzichten, onze 
methoden en werkprocedures te herzien   

30. In ons werkproces hoeven zaken niet in een keer goed te gaan, omdat ze altijd 
opnieuw kunnen worden uitgevoerd    

31. Mensen zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan   
32. Als zaken fout lopen zijn er veel mogelijkheden om te improviseren   
33. Als er een onverwachte verrassing de kop op steekt is het mogelijk extra 

middelen in te zetten of prioriteiten bij te stellen   

34. Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we zelden of nooit te achterhalen 
waarom zaken niet lopen als we verwacht hadden   

35. Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we zelden of nooit terug te 
halen welke aannames we van te voren hadden   

36. Mensen hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken als 
ze zich voordoen   
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In welke mate zijn de volgende stellingen kenmerkend voor het functioneren van het Team 
Handhaving BOB als geheel? Vink bij elke van de onderstaande stellingen het nummer aan dat 
correspondeert met uw mening:  
 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = in zekere mate van toepassing 
3 = volledig van toepassing 
 
 
  1 2 3 
1
. 

Binnen het BOB is een gevoeligheid (bewustzijn) voor het onverwachte of 
onverwachte gebeurtenissen    

2
. 

Iedereen binnen BOB voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op 
betrouwbare dienstverlening    

3
. 

Leidinggevenden van BOB geven evenveel aandacht aan sturen van onverwachte 
gebeurtenissen als het bereiken van tevoren vastgelegde 
organisatiedoelstellingen 

   

4
. 

Mensen op alle niveaus en afdelingen binnen BOB maken zich constant zorgen of 
voorvallen/gebeurtenissen verkeerd worden besproken en/of beschreven     

5
. 

We besteden binnen BOB tijd aan het identificeren hoe onze activiteiten schade 
bij onze klanten of andere belanghebbenden kunnen berokkenen    

6
. 

Binnen BOB maken mensen zich op alle niveaus constant zorgen of voorvallen/ 
gebeurtenissen goed worden herkend/ geïdentificeerd    

7
. 

Binnen BOB is het een ieder duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen gaan    

8
. 

Binnen BOB is het een ieder duidelijk hoe zaken fout kunnen gaan    

9
. 

Mensen op alle niveaus binnen BOB maken zich constant zorgen of voorvallen/ 
gebeurtenissen verkeerd begrepen worden    

 

De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina! 

 

 

Beantwoord de volgende stellingen voor uw groep. Vink bij elke onderstaande stelling het nummer 
aan dat correspondeert met uw mening:  
1 = oneens 2 = eens   
  1 2 
10. Het werkproces is overzichtelijk en kennis erover is snel en eenvoudig over te 

dragen   

11. De werkzaamheden behoeven geen coördinatie tussen medewerkers   
12. Wanneer onverwachte problemen optreden, nemen we geen of weinig moeite 

om door te nemen wat er daarvoor precies gebeurde   

13. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal na elkaar uit te voeren 
stappen   

14. Leidinggevenden grijpen direct in waar dat nodig is   
15. We kunnen alle componenten / delen van ons werkproces direct in de gaten 

houden   

16. De leiding bewaakt (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze als 
de werkbelasting te hoog wordt   

17. Er zit veel speling (ruimte in tijd of capaciteit) in onze werkprocessen   
18. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen en 

beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende medewerkers   

19. Als iemand openlijk twijfelt of een zorg uit, wordt dat snel terzijde geschoven   
20. We hebben voldoende contacten met elkaar om een helder beeld te hebben van 

de actuele situatie   

21. Informatie (feedback) over wat er plaatsvindt is direct te verkrijgen en eenvoudig 
te controleren   

22. Als zaken anders lopen dan verwacht, is het gebruikelijk om onze eerste 
aannames (vertrekpunten) bij te stellen   

23. Het is mogelijk de volgorde van activiteiten in ons werkproces aan te passen   
24. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 

zaken (vinger aan de pols)   

25. Bij ons worden problemen snel ontkent als ze zich voordoen   
26. Mensen zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen   
27. Wanneer er iets onverwachts gebeurt, wordt informatie hierover niet of met 

weinigen gedeeld   

28. Het is ongebruikelijk om de verwachtingen die we hebben over hoe het 
werkproces behoort te verlopen, te toetsen aan hoe het werkelijk gaat   

29. Het is ongebruikelijk om op basis van nieuwe/gewijzigde inzichten, onze 
methoden en werkprocedures te herzien   

30. In ons werkproces hoeven zaken niet in een keer goed te gaan, omdat ze altijd 
opnieuw kunnen worden uitgevoerd    

31. Mensen zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan   
32. Als zaken fout lopen zijn er veel mogelijkheden om te improviseren   
33. Als er een onverwachte verrassing de kop op steekt is het mogelijk extra 

middelen in te zetten of prioriteiten bij te stellen   

34. Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we zelden of nooit te achterhalen 
waarom zaken niet lopen als we verwacht hadden   

35. Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we zelden of nooit terug te 
halen welke aannames we van te voren hadden   

36. Mensen hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken als 
ze zich voordoen   
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In welke mate beschrijven de volgende stellingen uw groep? Vink bij elke onderstaande stelling het 
nummer aan dat correspondeert met uw mening:  
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = in zekere mate van toepassing 
3 = volledig van toepassing    
  1 2 3 
37. We zijn actief op zoek naar (ver)storingen in alle soorten en maten en trachten 

deze te begrijpen    

38. Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt    
39. Druk leidt er toe dat mensen het niet zo nauw met de regels nemen    
40. Mensen in onze organisatie voelen zich vrij om problemen en netelige kwesties 

ter sprake te brengen    

41. We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen    
42. Mensen voelen zich vrij om met leidinggevenden over problemen te spreken    
43. Mensen worden beloond als ze potentiële probleemgebieden benoemen    
44. Er worden continu middelen toegewezen om mensen te trainen en hertrainen 

aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van systemen, werkmethoden 
en werkprocessen 

   

45. Mensen nemen niets zo maar aan    
46. Mensen worden uitgenodigd een alternatieve kijk op zaken te geven    
47. We komen dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegen    
48. Sceptici worden hogelijk gewaardeerd    
49. De organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden 

van haar mensen    

50. Mensen vertrouwen elkaar    
51. Mensen tonen veel respect voor elkaar    
52. Het kost mensen moeite om alle informatie die ze nodig hebben voor hun werk 

te verzamelen    

53. Wanneer iets onverwachts plaatsvindt trachten we altijd te doorgronden 
waarom onze verwachtingen niet zijn uitgekomen    

54. Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets 
aan de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan    

55. Als er iets onverwachts gebeurt, besteden mensen meer tijd aan analyseren dan 
hun mening te verkondigen    

56. Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden om op te treden als 
onverwachte problemen zich voordoen    

57. Mensen zijn in het werk in staat op anderen te vertrouwen    
58. Als zaken bij ons bijna misgaan dan proberen we daarvan te leren. Deze (bijna) 

fouten behandelen we dus als informatie over de betrouwbaarheid van onze 
manier van werken 

   

59. De teamleden krijgen opdrachten waarbij ze worden uitgedaagd om hun eigen 
grenzen te verleggen    

60. Mensen in dit bedrijf waarderen expertise en ervaringen meer dan hiërarchische 
positie    

61. Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze 
kunnen gebruiken    

62. Bij een bespreking van problemen wordt zelden iemands visie als niet relevant 
afgedaan    

 

In welke mate beschrijven de volgende stellingen uw groep? Vink bij elke onderstaande stelling het 
nummer aan dat correspondeert met uw mening:  
 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = in zekere mate van toepassing 
3 = volledig van toepassing  
 
 
63. We beschouwen gebeurtenissen die net goed aflopen en "bijna ongevallen" als 

een soort van mislukking waar we veel van kunnen leren dan als bewijs voor 
ons succes en vermogen om incidenten te voorkomen 

   

64. Mensen zijn toegewijd hun werk goed te doen    
65. We stellen onze procedures als het net goed ging    
66. Mensen leren van hun fouten    
67. Mensen worden hier niet afgewezen of genegeerd als zij met informatie komen 

die er toe kan leiden dat het werk stilgelegd moet worden    

68. Als er iets abnormaals gebeurt, weten de mensen wie de expertise heeft om er 
op te reageren    

69. In deze organisatie worden de besluiten genomen door mensen die het best 
daarvoor gekwalificeerd zijn    

70. Het is typerend dat mensen zich "eigenaar" voelen van een probleem totdat het 
is opgelost    

71. Mensen hebben een aantal informele contacten die ze gebruiken om 
problemen op te lossen    

72. Managers stimuleren het melden van slecht nieuws    
73. Mensen rapporteren fouten met ernstige consequenties, zelfs als ze niemand 

anders opvallen    

74. In het algemeen verdiepen mensen hun analyse om beter grip te krijgen op de 
aard van ontstane problemen    

75. Van mensen wordt verwacht dat ze hun werk conform gedetailleerde 
regelgeving uitvoeren zonder daarvan af te mogen afwijken    

76. Vragenstellen wordt gestimuleerd    
77. Medewerkers hebben weinig bevoegdheden of regelruimte om acties te 

ondernemen om onverwachte problemen op te lossen als ze zich voordoen    

78. In ons werk doen zich zelden uitzonderingen voor    
79. Mensen respecteren de essentie van het werk van anderen    
80. Men is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 

(mogelijkheden om aangepast aan de situatie te handelen)    

81. Mensen hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk wat ze 
moeten doen    

82. Mensen werken vaak onder de druk van strenge productie-eisen (tijd, kosten)    
83. De meeste mensen bezitten de vaardigheden om te handelen als zich 

onverwachte problemen voordoen    
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In welke mate beschrijven de volgende stellingen uw groep? Vink bij elke onderstaande stelling het 
nummer aan dat correspondeert met uw mening:  
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = in zekere mate van toepassing 
3 = volledig van toepassing    
  1 2 3 
37. We zijn actief op zoek naar (ver)storingen in alle soorten en maten en trachten 

deze te begrijpen    

38. Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt    
39. Druk leidt er toe dat mensen het niet zo nauw met de regels nemen    
40. Mensen in onze organisatie voelen zich vrij om problemen en netelige kwesties 

ter sprake te brengen    

41. We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen    
42. Mensen voelen zich vrij om met leidinggevenden over problemen te spreken    
43. Mensen worden beloond als ze potentiële probleemgebieden benoemen    
44. Er worden continu middelen toegewezen om mensen te trainen en hertrainen 

aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van systemen, werkmethoden 
en werkprocessen 

   

45. Mensen nemen niets zo maar aan    
46. Mensen worden uitgenodigd een alternatieve kijk op zaken te geven    
47. We komen dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegen    
48. Sceptici worden hogelijk gewaardeerd    
49. De organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden 

van haar mensen    

50. Mensen vertrouwen elkaar    
51. Mensen tonen veel respect voor elkaar    
52. Het kost mensen moeite om alle informatie die ze nodig hebben voor hun werk 

te verzamelen    

53. Wanneer iets onverwachts plaatsvindt trachten we altijd te doorgronden 
waarom onze verwachtingen niet zijn uitgekomen    

54. Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets 
aan de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan    

55. Als er iets onverwachts gebeurt, besteden mensen meer tijd aan analyseren dan 
hun mening te verkondigen    

56. Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden om op te treden als 
onverwachte problemen zich voordoen    

57. Mensen zijn in het werk in staat op anderen te vertrouwen    
58. Als zaken bij ons bijna misgaan dan proberen we daarvan te leren. Deze (bijna) 

fouten behandelen we dus als informatie over de betrouwbaarheid van onze 
manier van werken 

   

59. De teamleden krijgen opdrachten waarbij ze worden uitgedaagd om hun eigen 
grenzen te verleggen    

60. Mensen in dit bedrijf waarderen expertise en ervaringen meer dan hiërarchische 
positie    

61. Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze 
kunnen gebruiken    

62. Bij een bespreking van problemen wordt zelden iemands visie als niet relevant 
afgedaan    

 

In welke mate beschrijven de volgende stellingen uw groep? Vink bij elke onderstaande stelling het 
nummer aan dat correspondeert met uw mening:  
 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = in zekere mate van toepassing 
3 = volledig van toepassing  
 
 
63. We beschouwen gebeurtenissen die net goed aflopen en "bijna ongevallen" als 

een soort van mislukking waar we veel van kunnen leren dan als bewijs voor 
ons succes en vermogen om incidenten te voorkomen 

   

64. Mensen zijn toegewijd hun werk goed te doen    
65. We stellen onze procedures als het net goed ging    
66. Mensen leren van hun fouten    
67. Mensen worden hier niet afgewezen of genegeerd als zij met informatie komen 

die er toe kan leiden dat het werk stilgelegd moet worden    

68. Als er iets abnormaals gebeurt, weten de mensen wie de expertise heeft om er 
op te reageren    

69. In deze organisatie worden de besluiten genomen door mensen die het best 
daarvoor gekwalificeerd zijn    

70. Het is typerend dat mensen zich "eigenaar" voelen van een probleem totdat het 
is opgelost    

71. Mensen hebben een aantal informele contacten die ze gebruiken om 
problemen op te lossen    

72. Managers stimuleren het melden van slecht nieuws    
73. Mensen rapporteren fouten met ernstige consequenties, zelfs als ze niemand 

anders opvallen    

74. In het algemeen verdiepen mensen hun analyse om beter grip te krijgen op de 
aard van ontstane problemen    

75. Van mensen wordt verwacht dat ze hun werk conform gedetailleerde 
regelgeving uitvoeren zonder daarvan af te mogen afwijken    

76. Vragenstellen wordt gestimuleerd    
77. Medewerkers hebben weinig bevoegdheden of regelruimte om acties te 

ondernemen om onverwachte problemen op te lossen als ze zich voordoen    

78. In ons werk doen zich zelden uitzonderingen voor    
79. Mensen respecteren de essentie van het werk van anderen    
80. Men is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 

(mogelijkheden om aangepast aan de situatie te handelen)    

81. Mensen hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk wat ze 
moeten doen    

82. Mensen werken vaak onder de druk van strenge productie-eisen (tijd, kosten)    
83. De meeste mensen bezitten de vaardigheden om te handelen als zich 

onverwachte problemen voordoen    
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In welke mate beschrijven de volgende stellingen uw groep? Vink bij elke van de onderstaande 
stellingen het nummer aan dat correspondeert met uw mening: 
 
1 = niet 
2 = in zeer beperkte mate 
3 = in beperkte mate 
4 = in zekere mate 
5 = in aanzienlijke mate 
6 = in hoge mate 
7 = in zeer hoge mate 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
84. We hebben als groep een goed beeld van de talenten en 

vaardigheden van elke persoon        

85. We spreken als groep over fouten en de manier waarop we van 
ze kunnen leren        

86. We bespreken als groep onze specifieke vaardigheden met 
elkaar zo dat we weten wie relevante vaardigheden en kennis 
bezitten 

       

87. We bespreken als groep alternatieven hoe we ons werk kunnen 
uitvoeren        

88. Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen 
spreken met collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op 
moeten letten 

       

89. Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de 
specifieke vaardigheden van onze collega's        

90. We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij 
niet verkeerd willen laten gaan        

91. Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze 
hadden kunnen voorkomen        

92. Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel onze 
collectieve expertise om deze op te lossen        

 
 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
  

 
 

 

Bijlage bij 4.3. Uitkomsten van onderzoek bij parketten 
In dit stuk zijn de uitkomsten van onderzoeken bij vier parketten beschreven. Parketten is een te brede term er is 
vrijwel uitsluitend gesproken met OvJ’s en met als uitzonderingen een directeur ondersteuning en een 
beleidsmedewerker. 

1. Parket A 
Het contact met parket A is een drietrapsraket. Allereerst was er het individuele contact met een teamleider OvJ. 
Deze teamleider heeft de eerste (uitgebreide) versie van de vragenlijst ingevuld en naar aanleiding hiervan is een 
gesprek met hem gehouden. Doel hiervan was vooral de praktische bruikbaarheid van de vragenlijst te bespreken 
Het gesprek gaf aan dat de vragenlijst bruikbaar was en leidde er toe dat er daarna een sessie kwam met hem en 3 
collega teamleiders waarin over de uitkomsten van de door een ieder van hen ingevulde (ingekorte) vragenlijst115 
werd gesproken. Naar aanleiding van deze sessie is op initiatief van de teamleiders een workshop gehouden met het 
managementteam van het parket. 

1.1. Individueel gesprek met een teamleider 
De contactpersoon binnen parket A is al voor de zomer van 2008 in beeld als de OvJ die reageert op het door de 
plaatsvervangend directeur Prisma uitgestuurde verzoek om mee te denken over de inkorting van de vragenlijst. 
Daarnaast wordt met hem in juli 2008 een gesprek gevoerd (in aanwezigheid van de onderzoeker) over de 
uitkomsten van de door hem ingevulde eerste (uitgebreide) versie van de vragenlijst.  
De uitkomst van zijn vragenlijst is hieronder weergegeven. In het gesprek worden gesproken aan de hand van het 
onderstaande schema, waarin alle auditschalen meegenomen zijn.  

 
Aandachtspunten uit de vragenlijst 
Steeds zijn op basis van de uitkomsten uit de vragenlijsten aandachtspunten gesuggereerd die afgeleid kunnen 
worden uit de score op de stellingen door de respondent. 
 
Werkomgeving 
Van de werkomgeving worden de volgende aandachtspunten aangegeven: 
- Er zijn reserves bij de kennis en vaardigheden van medewerkers, gevoegd bij druk en veel zelfde soort situaties 

kan dit leiden tot rigiditeit of gedrag op automatische piloot van medewerkers. (uit kwetsbaarheid voor 
gedachteloosheid) 

- De werkprocessen zijn overzichtelijk, met mogelijkheden om als dat nodig is het anders in te richten, het 
herstellen van fouten is echter lastig, het constateren van verstoringen/ fouten (bij anderen) kan een 
aandachtspunt zijn (uit noodzaak alertheid). 

- Er lijkt organisatiebreed weinig reflectie, waarschijnlijk worden alleen incidenten besproken (alertheid). 
 
Opvangen zwakke signalen 
Over het opvangen van zwakke signalen wordt teruggekoppeld: 
- Er is een beperkte gerichtheid op verstoringen, maar deze lijkt nog niet structureel verankerd 
- Er is een beperkte terughoudend tot simplificeren, op detailniveau komt als aandachtspunt de wijze van omgang 

met elkaar naar voren. Inhoudelijk wordt er stevig met elkaar omgegaan, op procesniveau lijkt er eerder sprake 
van botsen dan van samen een gemeenschappelijk beeld maken (lage scores op zorgvuldig luisteren, 
waarderen sceptici en informatie delen) en daarmee van elkaar te leren. 

- Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt een goed ontwikkeld kenmerk. Er zijn wel aandachtspunten. 
Omdat er geen hulpmiddelen beschikbaar zijn bij onverwachte gebeurtenissen, kan de druk op medewerkers 
extra oplopen. Omdat medewerkers niet bekend zijn met werkzaamheden van anderen, kan dit rigiditeit 

                                                           
115 In alle verdere onderzoeken binnen het OM is gebruik gemaakt van deze ingekorte versie. 

Figuur 8 Visualisatie van de score van de teamleider parket A 
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In welke mate beschrijven de volgende stellingen uw groep? Vink bij elke van de onderstaande 
stellingen het nummer aan dat correspondeert met uw mening: 
 
1 = niet 
2 = in zeer beperkte mate 
3 = in beperkte mate 
4 = in zekere mate 
5 = in aanzienlijke mate 
6 = in hoge mate 
7 = in zeer hoge mate 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
84. We hebben als groep een goed beeld van de talenten en 

vaardigheden van elke persoon        

85. We spreken als groep over fouten en de manier waarop we van 
ze kunnen leren        

86. We bespreken als groep onze specifieke vaardigheden met 
elkaar zo dat we weten wie relevante vaardigheden en kennis 
bezitten 

       

87. We bespreken als groep alternatieven hoe we ons werk kunnen 
uitvoeren        

88. Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen 
spreken met collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op 
moeten letten 

       

89. Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de 
specifieke vaardigheden van onze collega's        

90. We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij 
niet verkeerd willen laten gaan        

91. Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze 
hadden kunnen voorkomen        

92. Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel onze 
collectieve expertise om deze op te lossen        

 
 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
  

 
 

 

Bijlage bij 4.3. Uitkomsten van onderzoek bij parketten 
In dit stuk zijn de uitkomsten van onderzoeken bij vier parketten beschreven. Parketten is een te brede term er is 
vrijwel uitsluitend gesproken met OvJ’s en met als uitzonderingen een directeur ondersteuning en een 
beleidsmedewerker. 

1. Parket A 
Het contact met parket A is een drietrapsraket. Allereerst was er het individuele contact met een teamleider OvJ. 
Deze teamleider heeft de eerste (uitgebreide) versie van de vragenlijst ingevuld en naar aanleiding hiervan is een 
gesprek met hem gehouden. Doel hiervan was vooral de praktische bruikbaarheid van de vragenlijst te bespreken 
Het gesprek gaf aan dat de vragenlijst bruikbaar was en leidde er toe dat er daarna een sessie kwam met hem en 3 
collega teamleiders waarin over de uitkomsten van de door een ieder van hen ingevulde (ingekorte) vragenlijst115 
werd gesproken. Naar aanleiding van deze sessie is op initiatief van de teamleiders een workshop gehouden met het 
managementteam van het parket. 

1.1. Individueel gesprek met een teamleider 
De contactpersoon binnen parket A is al voor de zomer van 2008 in beeld als de OvJ die reageert op het door de 
plaatsvervangend directeur Prisma uitgestuurde verzoek om mee te denken over de inkorting van de vragenlijst. 
Daarnaast wordt met hem in juli 2008 een gesprek gevoerd (in aanwezigheid van de onderzoeker) over de 
uitkomsten van de door hem ingevulde eerste (uitgebreide) versie van de vragenlijst.  
De uitkomst van zijn vragenlijst is hieronder weergegeven. In het gesprek worden gesproken aan de hand van het 
onderstaande schema, waarin alle auditschalen meegenomen zijn.  

 
Aandachtspunten uit de vragenlijst 
Steeds zijn op basis van de uitkomsten uit de vragenlijsten aandachtspunten gesuggereerd die afgeleid kunnen 
worden uit de score op de stellingen door de respondent. 
 
Werkomgeving 
Van de werkomgeving worden de volgende aandachtspunten aangegeven: 
- Er zijn reserves bij de kennis en vaardigheden van medewerkers, gevoegd bij druk en veel zelfde soort situaties 

kan dit leiden tot rigiditeit of gedrag op automatische piloot van medewerkers. (uit kwetsbaarheid voor 
gedachteloosheid) 

- De werkprocessen zijn overzichtelijk, met mogelijkheden om als dat nodig is het anders in te richten, het 
herstellen van fouten is echter lastig, het constateren van verstoringen/ fouten (bij anderen) kan een 
aandachtspunt zijn (uit noodzaak alertheid). 

- Er lijkt organisatiebreed weinig reflectie, waarschijnlijk worden alleen incidenten besproken (alertheid). 
 
Opvangen zwakke signalen 
Over het opvangen van zwakke signalen wordt teruggekoppeld: 
- Er is een beperkte gerichtheid op verstoringen, maar deze lijkt nog niet structureel verankerd 
- Er is een beperkte terughoudend tot simplificeren, op detailniveau komt als aandachtspunt de wijze van omgang 

met elkaar naar voren. Inhoudelijk wordt er stevig met elkaar omgegaan, op procesniveau lijkt er eerder sprake 
van botsen dan van samen een gemeenschappelijk beeld maken (lage scores op zorgvuldig luisteren, 
waarderen sceptici en informatie delen) en daarmee van elkaar te leren. 

- Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt een goed ontwikkeld kenmerk. Er zijn wel aandachtspunten. 
Omdat er geen hulpmiddelen beschikbaar zijn bij onverwachte gebeurtenissen, kan de druk op medewerkers 
extra oplopen. Omdat medewerkers niet bekend zijn met werkzaamheden van anderen, kan dit rigiditeit 

                                                           
115 In alle verdere onderzoeken binnen het OM is gebruik gemaakt van deze ingekorte versie. 

Figuur 8 Visualisatie van de score van de teamleider parket A 
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versterken. Ook valt op dat geen functionaris is die de vinger aan de pols heeft, terwijl er wel reserves zijn over 
de deskundigheid van medewerkers (zie werkomgeving) 

Deze punten geven samen als aandachtspunt dat medewerkers wel feedback geven, maar dat het risico bestaat dat 
deze te laat wordt gegeven. 
 
Indammen ongewenste gebeurtenissen 
Als het gaat om het indammen van ongewenste gebeurtenissen komen de volgende punten aan de orde:  
- Een algemeen aandachtspunt rond toewijding aan veerkracht is dat vanwege de reserves over de kennis en 

vaardigheden van medewerkers zijn middelen voor training van medewerkers. 
- Rond respecteren van deskundigheid geldt dat juist als er reserves zijn over de deskundigheid van medewerkers 

het belangrijk goed in beeld te hebben wie op welk terrein deskundig is en deze te kunnen benaderen. Dit is 
echter slechts beperkt mogelijk, gevoegd bij het beeld dat besluiten door gekwalificeerde medewerkers worden 
genomen, brengt dit risico met zich mee dat deskundige medewerkers overbelast raken door problemen die stuk 
voor stuk urgent zijn. 

 
Bespreking aandachtspunten 
In de bespreking bevestigt de OvJ het grove beeld dat wordt geschetst. De problematiek is wat hem betreft 
verbonden aan de grote hoeveelheid nieuwe en onervaren OvJ's binnen het parket. In de loop van dit gesprek 
constateert de OvJ dat er sprake is van urgente problematiek, daar de toestroom van nieuwe OvJ's plaatsvindt in een 
cultuur die niet gericht is op elkaar steunen c.q. het leerproces van OvJ's te ondersteunen. 
 
Beeld uit het gesprek met de OvJ 
Het gesprek met de OvJ wordt door de deelnemers gezien als nuttig, omdat het hielp naar meer onderliggende zaken 
van operationele problematiek te bespreken. Hoewel wordt aangegeven dat de vragen niet altijd duidelijk waren en 
aanpassing geïndiceerd was, was er tegelijkertijd sprake van een helder en herkenbaar beeld in de terugkoppeling 
door de onderzoeker. Ook bleek het in het gesprek mogelijk om componenten van collectieve opmerkzaamheid te 
benoemen en te bespreken aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst. 

1.2. Sessie met vier teamleiders 
In oktober wordt opnieuw contact gezocht met de OvJ vanwege de ingekorte en bijgestelde vragenlijst. Hieruit rolt als 
vervolgactie dat er een gesprek (met onderzoeker en plaatsvervangend directeur) komt met een aantal collega OvJ 
teamleiders. Voor dit gesprek, dat in februari 2009 gehouden wordt, vullen de teamleiders de bijgestelde OM 
vragenlijst in. 
Op individueel niveau zijn de scores per gebied in onderstaande tabel aangegeven. 
 

Tabel 6.4. Uitkomsten teamleiders parket A 

 
a b c d gemiddeld 

Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid 60% 60% 50% 50% 55% 

Noodzaak voor opmerkzaamheid 80% 80% 60% 60% 70% 

Alertheid 50% 50% 30% 80% 53% 
      Gerichtheid op verstoringen 50% 20% 30% 80% 45% 
Terughoudendheid tov simplificeren 58% 33% 33% 50% 44% 

Gevoeligheid voor het uitvoerende proces 60% 80% 60% 100% 75% 

Toewijding aan veerkracht 60% 40% 40% 50% 48% 

Respecteren van deskundigheid 50% 50% 40% 50% 48% 
      Bewaren/ bijstellen aannames116 70% 90% 40% 50% 63% 
 
Aan de deelnemers worden de uitkomsten uit de vragenlijsten gepresenteerd met de volgende toelichting. 
 
Werkomgeving 
Bij de werkomgeving zijn er per respondent beperkte verschillen in de inschatting van kwetsbaarheid voor 
onoplettendheid of de noodzaak voor alertheid. Beeld is dat opmerkzaamheid in de organisatie een noodzaak is.  
Gedeelde aandachtpunten zijn: 
 het werken conform gedetailleerde regelgeving zonder daarvan af te mogen wijken kan het bemoeilijken 

adequaat op specifieke omstandigheden te reageren 
 het werken onder druk van strenge productie-eisen kan leiden tot blikvernauwing 
 het dag in dag uit tegen komen van dezelfde soort situaties kan leiden tot opereren op automatische piloot 
 er is een beperkt overzicht op de uitvoering van het werkproces w.o. het verkrijgen en controleren van informatie 

over verstoringen. 
                                                           
116 In deze fase wordt nog niet gesproken over behoedzaamheid met ervaringen. 

 

Over alertheid (van de organisatie als geheel) lopen de beelden meer uit elkaar. Gedeelde aandachtspunten zijn: 
 er is (meer) organisatiebrede duidelijkheid nodig over wat niet fout mag gaan 
 er kan (meer) tijd genomen worden voor het identificeren van ongewenste effecten, of het controleren of 

gebeurtenissen goed begrepen zijn. 
 
Opvangen zwakke signalen 
De beelden zijn met name verschillend bij gerichtheid op verstoringen. Als aandachtspunt is er overeenstemming dat 
teamleden niet beloond worden als ze potentiële probleemgebieden benoemen. Over het stimuleren van het melden 
van slecht nieuws en het tegen de persoon gebruiken van het maken van een fout lopen de meningen uiteen van niet 
tot geheel mee eens. 
Bij terughoudendheid tot simplificeren komen de beelden grofweg overeen. Aandachtspunten zijn:  
- de tijd nemen voor het verdiepen van de analyse van een probleem, en niet direct oplossingen verkondigen en  
- het uitnodigen van medewerkers om een alternatieve kijk op zaken te geven 
Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt geen direct aandachtsgebied (is sprake van een ‘groen’ beeld). 
Aandachtspunt is de beschikbaarheid van een functionaris die knopen in lopende zaken kan doorhakken. 
 
Indammen ongewenste gebeurtenissen 
Bij toewijding aan veerkracht lopen de beelden niet ver uit elkaar. Aandachtspunten zijn:  
- middelen voor medewerkers om te trainen rond systemen, methoden en werkprocessen 
- opdrachten verstrekken die medewerkers uitdagen hun grenzen te verleggen 
- het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
 
In het gebied respecteren van deskundigheid is er weinig spreiding. Aandachtspunten zijn: 
- bekendheid waar specifieke expertise ligt 
- eigenaarschap van een probleem om dit opgelost te krijgen 
- beschikbaarheid van deskundige hulp bij buitengewone situaties 
 
Het gemiddelde beeld bij bewaren ervaringen en bijstellen van aannames is groen, er is echter wel stevige spreiding. 
Aandachtspunten zijn: 
- het delen van informatie als er iets onverwachts gebeurt 
- het achterhalen van aannames als zaken anders lopen dan verwacht 
 
Uit de bespreking van de uitkomsten worden de volgende conclusies getrokken. 
 
Algemeen 
Bij de vraagstelling was niet elke keer duidelijk welk team of welke medewerkers het betrof.  
Voor de teamleiders moet onderscheid worden gemaakt tussen het operationeel overleg (OO) en het 
managementteam (MT). Aan het einde van de bespreking wordt een samenvatting door de begeleiders en de 
teamleiders gemaakt hoofdlijnen hiervan zijn. 
 
Onderscheid maatwerk en standaard 
Het was een eyeopener om in de bespreking het cultuurverschil tussen standaard - maatwerk117 te ontdekken. Er zijn 
risico’s als secretarissen (ondersteuners van de OvJ's bij het leidinggeven aan het onderzoek) verschoven worden 
van standaard naar maatwerk. Opereren in maatwerk vereist een andere cultuur (meer in de geest van de regels) 
dan standaard (meer naar de letter van de regels). Secretarissen die vanuit standaard geplaatst worden in maatwerk 
lopen het risico ‘besmet’ te zijn met een verkeerde cultuur.  
Er onderscheid tussen HBO’ers en academici (voor maatwerk) deze hebben verschillende kwaliteiten. 
 
Functioneren MT 
Er is een duidelijk verschil tussen MT (management team) en OO (operationeel overleg van de teamleiders), het 
verschil is dat het OO meer in het nu staat dan het MT. Wat echt belangrijk is staat niet op de agenda van het MT, 
“we (de teamleiders) hebben dat ook laten gebeuren (we zakken achterover, en denken niet echt interessant)”. 
Teamleiders beïnvloeden de agenda van het MT niet echt. De vraag is dan: wat moeten we van elkaars zaken weten. 
 
Problemen signaleren en oplossen  
“Onze organisatie (het OM) draait op loyaliteit, mensen zijn bereid om problemen op te lossen c.q. aan te pakken 
maar minder geneigd om er van te leren.” Een voorbeeld is de uitspraak officier (over een maanden slepend 
probleem): we doen, maar we reflecteren er niet op.  
 
  

                                                           
117 In het kader van de bedrijfsvoering wordt onderscheid gemaakt tussen bulkzaken (standaard) en specialistische 
zaken (maatwerk) 
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Over alertheid (van de organisatie als geheel) lopen de beelden meer uit elkaar. Gedeelde aandachtspunten zijn: 
 er is (meer) organisatiebrede duidelijkheid nodig over wat niet fout mag gaan 
 er kan (meer) tijd genomen worden voor het identificeren van ongewenste effecten, of het controleren of 

gebeurtenissen goed begrepen zijn. 
 
Opvangen zwakke signalen 
De beelden zijn met name verschillend bij gerichtheid op verstoringen. Als aandachtspunt is er overeenstemming dat 
teamleden niet beloond worden als ze potentiële probleemgebieden benoemen. Over het stimuleren van het melden 
van slecht nieuws en het tegen de persoon gebruiken van het maken van een fout lopen de meningen uiteen van niet 
tot geheel mee eens. 
Bij terughoudendheid tot simplificeren komen de beelden grofweg overeen. Aandachtspunten zijn:  
- de tijd nemen voor het verdiepen van de analyse van een probleem, en niet direct oplossingen verkondigen en  
- het uitnodigen van medewerkers om een alternatieve kijk op zaken te geven 
Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt geen direct aandachtsgebied (is sprake van een ‘groen’ beeld). 
Aandachtspunt is de beschikbaarheid van een functionaris die knopen in lopende zaken kan doorhakken. 
 
Indammen ongewenste gebeurtenissen 
Bij toewijding aan veerkracht lopen de beelden niet ver uit elkaar. Aandachtspunten zijn:  
- middelen voor medewerkers om te trainen rond systemen, methoden en werkprocessen 
- opdrachten verstrekken die medewerkers uitdagen hun grenzen te verleggen 
- het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
 
In het gebied respecteren van deskundigheid is er weinig spreiding. Aandachtspunten zijn: 
- bekendheid waar specifieke expertise ligt 
- eigenaarschap van een probleem om dit opgelost te krijgen 
- beschikbaarheid van deskundige hulp bij buitengewone situaties 
 
Het gemiddelde beeld bij bewaren ervaringen en bijstellen van aannames is groen, er is echter wel stevige spreiding. 
Aandachtspunten zijn: 
- het delen van informatie als er iets onverwachts gebeurt 
- het achterhalen van aannames als zaken anders lopen dan verwacht 
 
Uit de bespreking van de uitkomsten worden de volgende conclusies getrokken. 
 
Algemeen 
Bij de vraagstelling was niet elke keer duidelijk welk team of welke medewerkers het betrof.  
Voor de teamleiders moet onderscheid worden gemaakt tussen het operationeel overleg (OO) en het 
managementteam (MT). Aan het einde van de bespreking wordt een samenvatting door de begeleiders en de 
teamleiders gemaakt hoofdlijnen hiervan zijn. 
 
Onderscheid maatwerk en standaard 
Het was een eyeopener om in de bespreking het cultuurverschil tussen standaard - maatwerk117 te ontdekken. Er zijn 
risico’s als secretarissen (ondersteuners van de OvJ's bij het leidinggeven aan het onderzoek) verschoven worden 
van standaard naar maatwerk. Opereren in maatwerk vereist een andere cultuur (meer in de geest van de regels) 
dan standaard (meer naar de letter van de regels). Secretarissen die vanuit standaard geplaatst worden in maatwerk 
lopen het risico ‘besmet’ te zijn met een verkeerde cultuur.  
Er onderscheid tussen HBO’ers en academici (voor maatwerk) deze hebben verschillende kwaliteiten. 
 
Functioneren MT 
Er is een duidelijk verschil tussen MT (management team) en OO (operationeel overleg van de teamleiders), het 
verschil is dat het OO meer in het nu staat dan het MT. Wat echt belangrijk is staat niet op de agenda van het MT, 
“we (de teamleiders) hebben dat ook laten gebeuren (we zakken achterover, en denken niet echt interessant)”. 
Teamleiders beïnvloeden de agenda van het MT niet echt. De vraag is dan: wat moeten we van elkaars zaken weten. 
 
Problemen signaleren en oplossen  
“Onze organisatie (het OM) draait op loyaliteit, mensen zijn bereid om problemen op te lossen c.q. aan te pakken 
maar minder geneigd om er van te leren.” Een voorbeeld is de uitspraak officier (over een maanden slepend 
probleem): we doen, maar we reflecteren er niet op.  
 
  

                                                           
117 In het kader van de bedrijfsvoering wordt onderscheid gemaakt tussen bulkzaken (standaard) en specialistische 
zaken (maatwerk) 



206
 

Expertise gebruik 
Er zijn verbetermogelijkheden in het herkennen, benoemen, terugvinden, en gebruiken van expertise. Een voorbeeld 
is de omgang met de zaak Lucia de B118, waarom zijn er niet landelijk ervaringen “afgetapt”? Het lijkt systematisch: 
ervaringen worden niet uitgewisseld. Ook leuke dingen worden niet gedeeld. Of er wordt bovenover gecommuniceerd 
en dat wordt dan op andere parketten getorpedeerd. 
 
Tenslotte nemen de teamleiders het op zich om voor te stellen om deze oefening ook met het MT te doen. Waarbij 
gedacht wordt deze in te bouwen in een team tweedaagse. 
 
Beeld uit de sessie met de teamleiders 
Ook deze sessie is voor de deelnemers een nuttige bijeenkomsten. Ook in deze sessie komen ‘onderliggende’ 
patronen aan de orde, de operationele problematiek in een breder perspectief stellen. Het punt van de opstelling van 
de teamleiders in het MT is daarvan een sterk voorbeeld (we hebben het zelf laten gebeuren).  
Het is opvallend dat het punt van de instroom van onervaren OvJ's dat in het individuele gesprek met de teamleider 
als belangrijkste punt naar voren is gekomen niet terugkomt in het gesprek met de teamleiders. Er lijken gescheiden 
werelden te zijn van het MT en het OO. Aan leren van elkaar lijkt geen behoefte. Omgaan met fouten blijkt in de 
bespreking geen issue, hoewel in initiële analyse onder opvangen aanwijzingen staan die dit tot aandachtspunt 
maken. 

1.3. Workshop met het MT 
Eind mei 2009 is er op initiatief van de teamleiders een sessie met het MT van parket A als onderdeel van een 
tweedaagse. De begeleiding wordt gedaan door de gedetacheerde OvJ en de plaatsvervangend directeur Prisma. 
De onderzoeker is hierbij niet aanwezig (drie begeleiders wordt als teveel gezien). De workshop wordt wel door de 
onderzoeker inhoudelijk voorbereid (zie bijlage 6.5.3.). Responspercentage was 80%. 

1.3.1. Verloop van de workshop119 
Voor de sessie hebben de begeleiders aangedrongen op een gesprek met de hOvJ maar dit is niet gelukt. De 
hoofdofficier heet Prisma in de sessie welkom en geeft aan dat hij op het voorstel van de teamleiders "zonder diep na 
te denken ja heeft gezegd". Een van de begeleiders refereert er aan dat er geen voorgesprek is geweest en vraagt 
wat dat betekent voor de verwachtingen van de aanwezigen. Het antwoord van de hOvJ "ik heb geen idee wat ik kan 
verwachten". De begeleiders zien en horen instemmend gemompel van de andere deelnemers. 
 
Allereerst wordt begonnen met de vraag wat nodig is om hoge betrouwbaarheid te realiseren. De antwoorden zijn 
hieronder gegeven. 
 
o Korte lijntjes 
o Incasseringsvermogen 
o Training 

o Stabiliteit 
o Alertheid 
o Creativiteit 

o Integriteit 
o Vrije tijd 
o Professionele tijd 

 
Vervolgens zijn twee vragen aan de aanwezigen gesteld: 
1. Heb je de vragenlijst optimistisch of pessimistisch ingevuld? 
2. Heb je de vragenlijst eerlijk ingevuld? 
Antwoord op de eerste vraag: op één enkeling na allen optimistisch. Ook die enkeling zei er overigens bij dat voor 
haar het glas doorgaans half vol was. Optimisme is mooi - aldus een van de begeleiders - maar ook een valkuil. Dat 
gaf reactie evenals later de uitspraak “geen nieuws is slecht nieuws”. Men zei vervolgens dit te begrijpen want “dit is 
ook crisismanagement", wat door een begeleider meteen werd bestreden, "dit is “gewoon” management." 
Antwoord op de tweede vraag: eerlijk, natuurlijk! 
 
De begeleiders vinden het overigens prettig dat er tijdens de presentatie van de kenmerken al discussie is. Er wordt 
gediscussieerd aan de hand van de voorbeelden uit Weick en Sutcliffe, maar het levendigst is de discussie rond het 
rapport Steenhuis over de zaak Jimmy Woo120. Dit is een zaak in hoger beroep (2e lijn) binnen het gerechtshof 
Amsterdam, waar het dossier zoek raakt en de daders daarom vrijuit gaan. 

                                                           
118 De casus Lucia de B betreft de veroordeling van een verpleegster op basis van statistische gegevens. Het kwam 
wel heel vaak voor dat zij dienst had tijdens het overlijden van patiënten. Statistici hebben achteraf geconstateerd 
dat er onjuist gebruik is gemaakt van statistische methoden en technieken. Onderzoek heeft geleid tot herziening 
van dit vonnis, en uiteindelijk tot vrijspraak. Zie bijvoorbeeld Derksen, T (2007) Lucia de B. Reconstructie van een 
gerechtelijke dwaling, Veen 
119 Het procesverslag is gebaseerd op een debriefing diezelfde dag van de begeleiders en de onderzoeker.  
120 De zaak Jimmy Woo betreft het hoger beroep van een gewapende overval op een Amsterdamse discotheek. In 
de aanloop voor het hoger beroep raakt binnen het hof het dossier van deze zaak zoek, waarop de advocaat 
generaal besluit tot een niet-ontvankelijkverklaring (de vervolging wordt gestopt). Dit valt zeer slecht in de pers en 
er wordt besloten tot een onafhankelijk onderzoek door de oud PG Steenhuis. Deze constateert dat de zaak in 
maart 2008 is overdragen aan het ressortparket. Eind juli wordt daar geconstateerd dat het dossier niet op orde is. 

 

Dit leidt tot reacties als:  
- “zie je wel, de tweede lijn is niet betrokken, ze kwamen ook niet even buurten om te kijken of ze het dossier van de 
eerste lijn konden gebruiken” 
- niemand kan zich voorstellen dat de sfeer in en rond parket A is, zoals in (ressortsparket) Amsterdam (zoals 
geschetst in het rapport Steenhuis) 
- er worden voorbeelden gegeven van “net op het nippertje”, en de spanning om te kiezen tussen zaken van de 
zitting halen of dan maar fout te laten lopen. 
- men is het er snel eens over het feit dat de processen verbaal121 (PV’s) die van de politie binnenkomen nog steeds 
niet deugen. 
 

1.3.2. Eerste reflectie van de begeleiders 
In de debriefing (van de begeleiders met de onderzoeker) na de workshop komen leerpunten uit de workshop aan de 
orde. Zo blijken er gedurende de workshop nog wel vragen over de formulering van de enquêtevragen. Een mooi 
voorbeeld van respecteren van deskundigheid kan ontleend worden aan het leger waar goed gebruik gemaakt wordt 
van de term “functioneel meerdere” (op de schietbaan is de instructeur de baas, ook over de generaal). Dit fenomeen 
herkennen de begeleiders bij het OM niet. 
Het is de begeleiders opgevallen dat men binnen het MT dat men vriendelijk voor elkaar blijft, tegelijkertijd bestaat de 
neiging te spreken in oordelen, niet in constateringen. 

1.3.3. Advies van de begeleiders aan het MT 
Een maand na afloop van de sessie sturen de twee begeleiders een advies aan de OvJ waarmee 
steeds het contact is geweest (voor het complete advies zie bijlage 6.5.4.). In dit advies zijn naast aanwijzingen 
omtrent de vijf HRO principes van Weick en Sutcliffe ook reflecties opgenomen op het proces (de omgang met de 
resultaten uit de vragenlijst). Hieronder worden eerst aanwijzingen geschetst en daarna de reflecties op het proces. 
 
Aanwijzingen 
Algemeen 
Een sterk punt van het MT lijkt het geven van ruimte aan de medewerker (improvisatie, men mag afwijken, 
deskundigheid). Indien de werkprocessen en dergelijke onder handen worden genomen, is het de kunst om die 
ruimte te blijven bieden. 
 
Wat opvalt is dat er verschillend wordt gescoord door de MT-leden. Zie onderstaande tabel. 

                                                                                                                                                                                           
De eerste zoekactie op 10 oktober is zodanig dat deze voor het grootste deel van de medewerkers onopgemerkt 
blijft (p. 8) en dat de Advocaat Generaal (verder AG) die de zitting van 24 oktober op 17 oktober overneemt van 
een collega op dat moment ook niet weet het dat dossier niet op orde is. In overleg tussen de zaaks-AG en de plv. 
Hoofd AG (HAG) over de ontstane situatie. komen ze tot de slotsom dat het in de gegeven omstandigheden maar 
beter is zelf de niet-ontvankelijkheid te vorderen. Immers, zo zegt de zaaks-AG, ‘Wat heb je te bieden als OM als er 
geen dossier is?’. De plv. HAG maakt haar niet attent op de aanwezigheid van de doos, die weliswaar niet de juiste 
stukken bevat, maar – zo is in het onderhavige onderzoek gebleken – wel een flink aantal andere stukken waarmee 
mogelijk nog een gedeeltelijk schaduwdossier kan worden samengesteld. Ook wordt niet op een andere manier, 
bijvoorbeeld op basis van de stukken die de zaaks-AG onder zich had (detentie-stukken en een kopie van een deel 
van het proces-verbaal van politie) getracht zo’n dossier te vormen. Evenmin is aan de raadslieden van de 
verdachten gevraagd of zij over een kopie van (een deel van) het dossier beschikten. Daardoor, zo moet de 
conclusie wel luiden, komt men ook niet op de gedachte om nog een keer aanhouding te vragen teneinde alsnog 
een schaduwdossier te formeren. (p.8).  
121 Processtukken worden gemaakt op basis van de processen verbaal die door de politie worden opgesteld. 
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Expertise gebruik 
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Vervolgens zijn twee vragen aan de aanwezigen gesteld: 
1. Heb je de vragenlijst optimistisch of pessimistisch ingevuld? 
2. Heb je de vragenlijst eerlijk ingevuld? 
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121 Processtukken worden gemaakt op basis van de processen verbaal die door de politie worden opgesteld. 



208
 

Tabel 6.5. Uitkomsten MT parket A

  
 
 
Dat hoeft niet erg te zijn, maar behoeft wel onderzoek om te kunnen vaststellen dát het niet erg is. Dit zou eenvoudig 
kunnen door bij discussies in het MT steeds te letten op afwijkende meningen en de betekenis daarvan vast te 
stellen. M.a.w.: onderzoek de meningen in het MT voordat conclusies worden getrokken en voordat over oplossingen 
wordt gesproken. En: kijk bij het spreken over problemen en oplossingen voortdurend naar alternatieven. 
 
Het aspect “gerichtheid op verstoringen” verdient aandacht. De neiging om tijdens de workshop lastige punten “weg 
te praten” is aanwezig. Soms wordt dit door de groep zelf gecorrigeerd, soms ook niet. Hoewel het aspect 
“terughoudendheid tot simplificeren” goed scoort, is de neiging tot simplificeren wel aanwezig. Die versterkt dan het 
“wegpraten”. Het kan daarbij helpen eens te kijken waarom wat als eerste of als laatste of juist niet op de agenda 
staat, welke ontwikkelingen of consequenties gevolgd en onthouden worden en wat vergeten raakt. 
 
Spreken over fouten en hoe ervan te leren, lijkt niet vanzelfsprekend. Dit is echter wel erg zinvol. Elkaar en 
medewerkers het gevoel geven dat ze welkom zijn met meldingen over fouten, misstanden enzovoort hoort hierbij.  
 
Werkomgeving 
In de werkomgeving zijn er een aantal aandachtspunten: 
- Bij prestatiedruk in combinatie met mogelijke tekortschietende kennis en vaardigheden bestaat het risico dat de 

veerkracht van medewerkers te laag is. 
- Kijk bij de inventarisatie van werkprocessen of alle risicovolle processen goed in kaart zijn gebracht en beheerst 

worden. 
- Help elkaar. als een afdelingshoofd het inzicht niet heeft, om dat wel te verkrijgen 
 
Opvangen zwakke signalen 
Het HRO principe gerichtheid op verstoringen is een aandachtsgebied: zolang een werkwijze goed wordt gevonden 
ondanks signalen van “bijna-missers”, is dit risicovol. Improviseren heeft ook een keerzijde. Een OvJ als ‘zeikerd’ 
neerzetten helpt niet om een gevarieerd beeld van de werkelijkheid te maken. 
 
Indammen ongewenste gebeurtenissen 
Voor het indammen van ongewenste gebeurtenissen is het belangrijk ruimte te bieden. Die ruimte lijkt ook te worden 
geboden, echter weten medewerkers deze ruimte ook goed te benutten? Deze vraag kan aan de orde zijn op het 
moment dat er nieuwe en onervaren medewerkers instromen (zoals nu speelt). Ruimte kan ook leiden tot 
onzekerheid en stress als onduidelijk is, waar kennis/ ondersteuning beschikbaar is en men ‘geacht’ wordt steeds zelf 
zijn ‘eigen’ problemen te kunnen oplossen.  
 
Reflectie op het proces 
In het advies aan het MT worden ook een aantal proces aspecten behandeld. Zo wordt het belang van de kleuren 
gerelativeerd en het belang van trends. of de mate waarin er sprake is van een gedeeld beeld, benadrukt. Het gaat er 
vooral om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende scores, dit beperkt ook misverstanden over hoe de 
vragen precies moesten worden ingevuld. 
 
De begeleiders kiezen er bewust voor eerder te adviseren een veranderingsproces in te zetten dan te komen met 
heel specifieke aanbevelingen.  

Het is sterk aan te bevelen veranderingen in kleine stappen door te voeren. Zo blijft het beheersbaar en kan er 
toch direct invloed vanuit gaan. Soms is nieuwe actie nodig, veel vaker lijkt het zinvol om bestaande acties beter 
te richten. In elk geval is het goed geboeid te blijven door ondermeer vragen die frequent of nooit worden 
gesteld, wat gevolgd en onthouden blijft worden en wat vergeten, wie op een onderwerp specifieke ervaring of 

 

deskundigheid heeft of door worst case scenario’s. Kortom: het gaat vooral om een andere houding (de vijf 
kernprocessen) en op basis hiervan acties inzetten. 
 
In dit advies zitten weinig concrete actiepunten. Die komen echter vanzelf voort uit de discussies als het MT met 
bovenstaande punten aan de gang gaat. Wij zijn graag bereid om een of meer discussies te ondersteunen of 
leiden zodat de “zachtere” kant aan bod blijft komen terwijl het over “harde” zaken gaat als werkprocessen 
enzovoort. 

1.3.4. Reflectie op parket A 
In de reflectie hieronder wordt onderscheid gemaakt naar vorm en inhoud. Onder vorm wordt gekeken naar de 
algemene aandachtspunten en de aandachtspunten voor de terugkoppelbijeenkomsten zoals ze in hoofdstuk 5 rond 
Survey Feedback zijn gedefinieerd. Onder inhoud wordt gekeken naar de elementen die betrouwbaarheid vergroten: 
reduceren van dubbelzinnigheid en vergroten collectieve opmerkzaamheid zoals in hoofdstuk 3 aangegeven. 
 
Vorm 
In parket A worden de resultaten van de vragenlijsten op een klassieke manier gepresenteerd. Zowel de onderzoeker 
als de medewerkers van Prisma hebben ervaring met het presenteren van de uitkomsten van 
medewerkerstevredenheid onderzoeken. Het model hiervan is: introduceer de schalen (criteria waarlangs gemeten 
is), presenteer de uitkomsten en breng dan discussiepunten naar voren. In het gesprek en de sessie wordt de 
presentatie ‘opgehangen’ aan het schema waarin de verbanden tussen de schalen worden getoond. Het tonen van 
het schema wordt in de workshop verlaten en alleen nog gebruikt voor de voorbereiding van de begeleiders. Dit 
betekent dat nadruk in de presentatie komt te liggen op de individuele schalen/ HRO kenmerken. In de workshop 
blijkt dat met name het voorbeeld uit het OM (de zaak Jimmy Woo, op dat moment actueel) het aansprekendst is om 
de kenmerken en onderliggende patronen helder te maken. 
In de workshop blijkt dat aan een belangrijke voorwaarde voor Survey-Feedback, eigenaarschap van de top, niet 
voldaan wordt. Daardoor is ook het eigenaarschap van de resultaten problematisch, ook omdat het in de sessie niet 
lukt om gemeenschappelijke conclusies te trekken en op basis daarvan acties te definiëren. Omdat de begeleiders, 
gegeven de filosofie van het instrument, de verantwoordelijkheid voor actieplannen niet voor hun rekening willen 
nemen, wordt er geen vervolg aan de workshop gegeven. 
 
Inhoud 
Langs het perspectief verhogen betrouwbaarheid zijn in de besprekingen met parket A verschillende elementen aan 
de orde gekomen. Voor het gemak zijn in onderstaande tabel de elementen van verhogen betrouwbaarheid uit 
hoofdstuk 4 geschetst. 
 

Reduceren dubbelzinnigheid Verhogen collectieve opmerkzaamheid 
 Vakmanschap 
 Leiderschap 
 Regels en discipline 
 Besluitvorming/ 

verantwoordelijkheidsverdeling 
 Overzicht op het geheel 

 Gerichtheid op verstoringen 
 Terughoudendheid tot simplificeren 
 Gevoeligheid voor de uitvoering 
 Behoedzaamheid met ervaringen 
 Toewijding aan veerkracht 
 Respecteren deskundigheid 

 
Er wordt ruimte gelaten voor de OvJ als professional (respecteren), maar tegelijkertijd is hier een spanning met de 
instroom van onervaren OvJ’s (die nog onvoldoende vakmanschap hebben) waarvoor door drukke werkzaamheden 
van de zittende OvJ’s weinig tijd beschikbaar lijkt te zijn voor begeleiding en/ of ondersteuning. Gevoegd bij “we doen 
maar reflecteren er niet op” (behoedzaamheid), is de instroom tegelijkertijd zowel een risico (er wordt minder 
geleerd) als een mogelijkheid om reflectie te bevorderen in dit parket. 
 
In het functioneren van het MT bestaat de neiging lastige punten ‘weg te praten’ (gerichtheid), gevoegd met dat de 
teamleiders in het MT niet wat hen operationeel dwars zit agenderen bestaat het risico dat de parketleiding niet echt 
weet wat er in de uitvoering gebeurt (gevoeligheid). 
 
Tenslotte in en om het MT geldt dat de OvJ’s een verschil zien tussen standaard en maatwerk, wat een verschillende 
cultuur vraagt in de benadering/ disciplinering (resp volgens de letter van de regels en volgens de geest van de 
regels) van medewerkers die op deze verschillende plekken werken. Een stuk dubbelzinnigheid kan worden 
weggenomen door steviger op de kwaliteit van de politie PV’s te sturen (regels en discipline) en een overzicht te 
maken van risicovolle processen. In de workshop heeft de hOvJ in termen van leiderschap geen rol genomen om 
dubbelzinnigheid rond de workshop te verminderen. 
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deskundigheid heeft of door worst case scenario’s. Kortom: het gaat vooral om een andere houding (de vijf 
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Vorm 
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Inhoud 
Langs het perspectief verhogen betrouwbaarheid zijn in de besprekingen met parket A verschillende elementen aan 
de orde gekomen. Voor het gemak zijn in onderstaande tabel de elementen van verhogen betrouwbaarheid uit 
hoofdstuk 4 geschetst. 
 

Reduceren dubbelzinnigheid Verhogen collectieve opmerkzaamheid 
 Vakmanschap 
 Leiderschap 
 Regels en discipline 
 Besluitvorming/ 

verantwoordelijkheidsverdeling 
 Overzicht op het geheel 

 Gerichtheid op verstoringen 
 Terughoudendheid tot simplificeren 
 Gevoeligheid voor de uitvoering 
 Behoedzaamheid met ervaringen 
 Toewijding aan veerkracht 
 Respecteren deskundigheid 

 
Er wordt ruimte gelaten voor de OvJ als professional (respecteren), maar tegelijkertijd is hier een spanning met de 
instroom van onervaren OvJ’s (die nog onvoldoende vakmanschap hebben) waarvoor door drukke werkzaamheden 
van de zittende OvJ’s weinig tijd beschikbaar lijkt te zijn voor begeleiding en/ of ondersteuning. Gevoegd bij “we doen 
maar reflecteren er niet op” (behoedzaamheid), is de instroom tegelijkertijd zowel een risico (er wordt minder 
geleerd) als een mogelijkheid om reflectie te bevorderen in dit parket. 
 
In het functioneren van het MT bestaat de neiging lastige punten ‘weg te praten’ (gerichtheid), gevoegd met dat de 
teamleiders in het MT niet wat hen operationeel dwars zit agenderen bestaat het risico dat de parketleiding niet echt 
weet wat er in de uitvoering gebeurt (gevoeligheid). 
 
Tenslotte in en om het MT geldt dat de OvJ’s een verschil zien tussen standaard en maatwerk, wat een verschillende 
cultuur vraagt in de benadering/ disciplinering (resp volgens de letter van de regels en volgens de geest van de 
regels) van medewerkers die op deze verschillende plekken werken. Een stuk dubbelzinnigheid kan worden 
weggenomen door steviger op de kwaliteit van de politie PV’s te sturen (regels en discipline) en een overzicht te 
maken van risicovolle processen. In de workshop heeft de hOvJ in termen van leiderschap geen rol genomen om 
dubbelzinnigheid rond de workshop te verminderen. 
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2. Parket B 
Aanleiding 
Aanleiding voor de workshop met parket B was de casus Jaguar. In deze casus was door een communicatiefout het 
artikel van een journaliste met daarin het beeld van het OM op de zaak verschenen in de krant, voordat de zaak 
inhoudelijk in de rechtbank aan de orde was gesteld. Daarnaast was er het geval van de mensenhandelaar (analoog 
aan de casus Saban B) die niet terugkwam van verlof (oud PG Steenhuis heeft op verzoek van de parketleiding hier 
onderzoek naar gedaan). Het heeft enige tijd genomen voor een afspraak gemaakt kon worden waarop alle 
deelnemers, alle OvJ’s van het parket inclusief leiding, beschikbaar waren. Elf van de twaalf deelnemers hebben de 
vragenlijst vooraf ingestuurd, voorafgaand aan de workshop vult de enige non respondent de vragenlijst alsnog in. 
Gedurende de workshop blijkt dat dit de eerste keer is dat deze groep in deze samenstelling zo bij elkaar is. 
 
Werkwijze 
Deze sessie wordt anders gestructureerd dan de sessie in parket A. Zo wordt er gewerkt met een respons systeem 
waarbij deelnemers aan de sessie een PC voor zich hebben waarmee ze anoniem kunnen reageren op stellingen. 
Hun reactie wordt direct geprojecteerd zodat de deelnemers alle reacties mee kunnen lezen. 
In deze opzet wordt gestart met een stelling rond een kernbegrip van HRO om vanaf het begin in gesprek te zijn met 
de groep. Daarna worden de HRO principes gepresenteerd, waarbij ook voorbeelden uit het OM worden gebruikt. 
Hierna worden de uitkomsten uit de vragenlijsten behandeld. Gedurende de behandeling van de uitkomsten (zowel 
van de uitgebreide als de beknopte vragenlijst) wordt ook het respons systeem gebruikt om in discussie met de groep 
te gaan. Afgesloten wordt met een verkenning van mogelijke actiepunten. 

2.1. Uitvoering workshop 
Introductie 
Om de bespreking op het onderwerp Veerkracht te introduceren wordt de stelling Sceptici behoren te worden 
gewaardeerd besproken waarop de deelnemers anoniem kunnen reageren. Er worden er veel verschillende 
antwoorden gegeven. In meerderheid lijkt men de scepticus als negatief te zien (tegensputteren, weerstand, 
‘natuurlijk negatieve houding’), waarbij de houding de inhoud ontkracht. Het belang van een kritische houding wordt 
gezien (mits het opbouwend is; niet ‘ik zie het niet zitten’ ‘ik werk hier al tien jaar’). 
 
Presentatie HRO begrippen 
Bij de presentatie van de HRO begrippen wordt als voorbeeld ingegaan op de zaak Jimmy Woo, waarbij in hoger 
beroep niet ontvankelijk werd gerequireerd vanwege het zoekraken van het strafdossier (zie 6.5.3.1. voetnoot 21). 
Hier kan naar worden gekeken als een gebrek aan veerkracht: we zijn niet meer in staat het strafdossier op een 
andere manier op te bouwen (via het politiearchief, intern reconstrueren of door aan de advocaat te vragen). Dit 
gebrek aan veerkracht is vooral opvallend omdat er weleens vaker een dossier zoek is. Dit kan ook duiden op (in 
eerste instantie) teveel simplificeren (‘het komt toch wel boven water). 
De dynamiek Jimmy Woo lijkt niet alleen een Amsterdams probleem omdat het ook in andere parketten gebeurt dat 
“mensen het hebben opgegeven”. Reacties waren o.a. 

- Als ik het heb aangegeven en er gebeurt niets mee, laat ik het ook verder lopen  
- Huiselijk geweld hebben we vorige week eindelijk opgepakt 
- “je wilt de verhoudingen niet verstoren” 
-  “de organisatie neemt er genoegen mee dat er geen dynamisch dossier is” 

Rond eigen cases worden de volgende observaties gedaan  
- Oorzaak is vaak dat de rechtbank haar werk niet goed doet 
- We gaan al niet bij de buren kijken als het misgaat,  
- Het is een “mijnenveld” 
- Soms onhelder wie de verantwoordelijkheid heeft. 

 
Uitkomsten parket C 
Hierna worden uitkomsten van parket C besproken. Dit aan de hand van onderstaande figuur 

 
Figuur 9 Uitkomsten parket C 

Uit dit schema komt dat algemene aangrijpingspunten voor het parket zijn: gerichtheid op verstoringen, 
terughoudendheid tot simplificeren en bevorderen veerkracht  

 

 
Naar aanleiding van het punt gerichtheid op verstoringen wordt de stelling: "Stevig reageren op kleine 
verstoringen vind ik …" behandeld. In de bespreking van de reacties komt een gemengd beeld naar voren.  
 
Enerzijds zeggen deelnemers dat er is sprake van ‘angst’ om door te schieten in reageren in reacties als 
“Aanspreken wordt zo maar afrekenen” “Er moet een kop rollen”, en bij de reacties op Jaguar: “iedereen lijkbleek 
(‘giga onveilig’)”. Anderzijds zeggen andere deelnemers: “Het college (van PG’s) zegt wel veel (voor je het weet heb 
je Kamervragen) maar reageert niet stevig” en “Er mag best steviger gereageerd worden”.  
Ook geldt “Wat is stevig reageren: het is not done om de rechtbank te beschadigen”. Er wordt ook niet altijd adequaat 
gereageerd: “Het is de waan van de dag” en “we zijn er maandelijks mee bezig en het schiet niet op (en je kunt er 
ook voor kiezen om de hOvJ in stelling te brengen)”. Proactief op mogelijke verstoringen ingaan lijkt niet aan de orde 
“We gaan pas reageren als het in ons parket gebeurt”.  
Tenslotte wordt gewezen naar het niet functioneren van het informatiesysteem GPS122 waardoor het moeilijk lijkt 
overzicht te krijgen. 
 
Op basis van deze reacties wordt de stelling "Welke prikkel heb ik nodig om het alternatief aan te pakken of met 
de vuist op tafel te slaan?" behandeld.  
In de bespreking komen weer verschillende beelden naar voren: Reden om er niets aan te doen zijn dat we “op 
onszelf gericht zijn” en dat een deelnemer zich niet verantwoordelijk voelt er iets aan te doen. Tegelijkertijd wordt 
aangegeven dat het er om gaat niet op zoek te gaan naar de schuldige en dat we in het algemeen “liever voor een 8 
dan voor een 6” gaan, ook geldt “het helpt als iemand van boven er naar vraagt” (en heb je het gemeld)”.  
 
Spreiding in de scores 
Er is een grote spreiding in de scores (zie figuur 5); 
De stippen geven aan welke de verschillende 
scores zijn op audits. Daarmee lijkt er geen gedeeld 
beeld te bestaan hoe er naar de verschillende HRO 
kenmerken gekeken wordt.  
N.B. er zijn 12 respondenten (er staan niet 12 
stippen in de uitkomsten omdat meerdere 
respondenten dezelfde score kunnen hebben op 
het kenmerk). 
Dit ondersteunt het beeld uit de bespreking van de 
punten hiervoor (dit is overigens niet zo benoemd 
tijdens de workshop)  
 
  

                                                           
122 GPS staat voor Geïntegreerd Processysteem Strafrecht. Op 26 juni 2013 (drie jaar na deze casus) kopt het 
Financiële Dagblad "Justitie verspeelt opnieuw miljoenen euro's met mislukte automatisering". Het FD stelt: "Uit 
de evaluatie van het GPS-project blijkt dat alleen het Openbaar Ministerie met het systeem werkt voor 
standaardzaken zoals winkeldiefstallen. De meer complexe zaken worden nog altijd voor een belangrijk deel met 
papieren dossiers afgehandeld. De rechterlijke macht maakt nauwelijks gebruik van GPS." Nog dezelfde dag ligt er 
een brief aan de tweede kamer (kenmerk 403426) waarin de minister stelt: "Ik concludeer dat het project GPS niet 
heeft geleverd wat bij de start was beoogd. Wel wordt het systeem GPS inmiddels dagelijks door vele 
medewerkers van het OM en de Strafsector van de Rechtspraak voor grote delen van het werkproces gebruikt. Alle 
overtredingen en het grootste deel (75%) van de misdrijfzaken die het OM behandelt, worden via GPS verwerkt. 
Met de hiervoor genoemde programma's VPS en KEI beoog ik een hernieuwde inzet te plegen om te komen tot 
een volledig digitale werkwijze in de gehele strafrechtsketen." 

Figuur 10 Spreiding in de scores van de respondenten 
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Vergelijking met andere groepen 
Ook wordt een vergelijking met andere groepen die 
de beknopte vragenlijst hebben beantwoord getoond 
en gevraagd naar de reactie van de deelnemers. 
 
Bespreking van deze vergelijking levert op: 
- Een knelpunt is dat koppeling aan informatie 

ontbreekt.  
- Het ontbreekt ons aan de tijd voor reflectie  
- ik heb het te druk met mijn werk,  
- je bent aan het schipperen, 
- we accepteren dat het te laat is (ieder ander 

was daar ook al eens tegen aangelopen, 
maar we wisten het niet van elkaar) 

Uit deze bespreking blijft het beeld hangen dat 
er geen gerichtheid is op verstoringen, c.q. het 
melden van zwakke signalen voordat er iets 
‘goed’ fout gaat.  
 
Dit leidt tot de stelling: "Als er iets fout gaat, is het mooi als alleen mijn leidinggevende beslist wat dat 
betekent". Bespreking van de reacties op deze vraagt geeft al direct aanleiding tot de vraag: Wat is een reden voor 
jullie om in actie te komen, om te voorkomen dat iets fout gaat, ook wanneer de parketleiding niets heeft 
gezegd? Geef voorbeelden! 
Op deze reacties wordt gereageerd met: 
- Globale beeld: het moet uit de hand gelopen zijn 
- We zijn erg actiegericht 
- Op het moment dat ik het idee heb dat het wiel voor de duizendste keer is of wordt uitgevonden 
 
In de bespreking komt de volgende casus aan de orde. 

Een verdachte had een brief gekregen dat zijn dagvaarding voor de vorige zitting was 
ingetrokken. Bij ontvangst van zijn nieuwe dagvaarding begreep hij dit niet. Dacht dat de 
aanklacht was ingetrokken. Maakte dus bezwaar tegen de dagvaarding. Dit had voorkomen 
kunnen worden als in de brief gestaan had: "U ontvangt binnenkort een nieuwe dagvaarding". Ik 
heb contact opgenomen met B. (van de ondersteuning) om de standaard-intrekkingsbrief te laten 
aanpassen. Mijn drijfveer is dat ik denk dat B. dit oppikt en dat dit soort misverstanden te 
voorkomen zijn. Als ik het idee krijg dat er met dit soort suggesties niks gedaan wordt, neemt mijn 
motivatie om in actie te komen af 

Hierop wordt door een andere deelnemer gereageerd met “check zo’n initiatief altijd met een collega, 
want er is niet altijd sprake van een andere dagvaarding, dus voeg “mogelijk” toe.” 
 
Actie mogelijkheden 
Afgesloten wordt met te kijken welke acties mogelijk zijn op basis van het besprokene. De voorgestelde acties die uit 
de deelnemers komen zijn samen te vatten in vijf gebieden. 

a) Meer overleg met elkaar. Suggesties zijn: iedere week een half uur informeel bij elkaar zitten, een 
maandagochtend overdracht instellen en iedere week op een wisselende dag met elkaar lunchen. 

b) Meer inhoudelijke structuur in overleg. Suggesties zijn: agendapunt ‘waar ben je tegenaan gelopen’, 
gezamenlijke prioritering, actielijst maken en bewaken, betere terugkoppeling bijvoorbeeld in de vorm van 
cijfers of overzichten van onderzoeken en zaken. 

c) Meer inhoudelijke ontmoeting. Suggesties zijn: elkaars specialiteiten en kennis beter leren kennen, 
ontwikkelen/ delen wat gevoelig is (wat moeten we melden), gevoel van urgentie ontwikkelen. 

d) Beter omgaan met elkaar. Suggesties zijn: beter naar elkaar luisteren i.p.v. een mening verkondigen, het 
helpt als iemand ‘van boven’ je vraagt of iets al geregeld is, maar pas op dat aanspreken niet afrekenen 
wordt, niet alleen reageren als het te laat is, maar eerder in actie komen.  

e) Inhoudelijke acties. Hierbij zijn een aantal operationele knelpunten benoemd zoals: TBS verlenging, 
formulering van een standaardbrief (minderjarige veelpleger, intrekken dagvaarding) en GPS voetbal 
signalering. 

De begeleiding voegt bij d) een aantal aandachtspunten toe: 
 Niet meteen de oplossing inschieten, maar eerst preciezer kijken wat er aan de hand is, bijv. door met meer 

mensen naar een probleem en mogelijke oplossingen te kijken 
 Een antenne ontwikkelen voor wat een signaal van een (ver)storing is (hoe kun je inschatten dat iets kleins 

tot iets potentieel ‘ergs’ kan verworden 
 Bereid zijn om bij iets (schijnbaar) onbenulligs je af te vragen waarom een ander dat opmerkt 
 Eerder je afvragen hoe je een zaak op een andere manier in beweging krijgt 

Figuur 11 Vergelijking met andere groepen 

 

2.2. Beeld van de drie begeleiders op parket B 
In de dagen na de sessie is een reflectie opgesteld die gedeeld is door de drie begeleiders. 
 
Algemeen 
Het was geen eenvoudige bespreking. Uit de spreiding bleek al dat de beelden van de verschillende respondenten 
erg uiteen liepen. Dit leidde er toe dat één respondent meerdere malen heeft aangegeven zich niet in de gemiddelde 
score te herkennen (en dat is voor de persoon in kwestie ook een juiste constatering). Het is de vraag of het 
wenselijk is dat de beelden zoveel uit elkaar lopen. Als nuance moet er op gewezen worden dat de groep nauwelijks 
eerder als groep bij elkaar is geweest, en er zo weinig gelegenheid was een gedeeld beeld te maken.  
 
Belangrijkste aandachtspunten 
Belangrijkste aandachtspunten uit de vragenlijst zijn verhoging van de gerichtheid op verstoringen, terughoudendheid 
tot simplificeren en veerkracht. Beeld uit de vragenlijst en de bespreking is dat er geen cultuur is dat er (waar nodig) 
stevig op zwakke signalen gereageerd wordt. Luisteren en op zoek gaan naar alternatieve visies kunnen verder 
ontwikkeld worden.  
Er lijkt een zekere angst te zijn bij verschillende respondenten, hoewel anderen meer een houding hebben ‘er wordt 
wel geblaft, maar niet gebeten’.  
De cultuur lijkt ook te worden gekenmerkt door ‘voorzichtig’ met elkaar en bijvoorbeeld de rechtbank om te gaan. Een 
aantal respondenten gaf aan dat dat ook anders mag. 
 
Meer structureel ontmoeten 
Uit de bespreking kwam een behoefte naar voren om elkaar meer structureel te ontmoeten. Als het echt nodig is 
wordt de helpende hand toegestoken, maar daarnaast lijkt er weinig energie (met uitzondering van een aantal 
individuen) in de ontmoeting met elkaar gestoken te worden. Als gevolg van de werkdruk lijkt er weinig ruimte voor 
reflectie, wat de veerkracht kan aantasten “Als ik het heb aangegeven en er gebeurt niets mee, laat ik het verder ook 
lopen”. Er worden initiatieven genomen maar deze lijken vooral individueel en niet groepsgericht te zijn, terwijl ze juist 
aan kracht en impact kunnen winnen door gezamenlijk beelden te vormen en initiatieven te nemen. 
 
Geen nieuws is slecht nieuws 
Uit het beeld van de onoverzichtelijkheid rond het werkproces zet het adagium “Geen nieuws is goed nieuws” de 
medewerkers op het verkeerde been. “Geen nieuws is slecht nieuws” omdat zaken kunnen blijven “hangen” totdat 
het echt verkeerd gaat. Een aantal respondenten lijkt het risico te zien dat aanspreken uit handen nemen of 
afrekenen kan betekenen.  
Een procedure waarin helder is dat er niet alleen naar het resultaat, maar ook reëel naar de context wordt gekeken 
als er iets fout gaat, door functionarissen met ‘verstand van zaken’ is wellicht een mogelijkheid om ruimte te maken 
om eerder zaken te bespreken. 

2.3. Rapportage aan de hoofdofficier 
Door de twee begeleiders vanuit Prisma wordt het beeld van de dag in een notitie aan de hoofdofficier als volgt 
samengevat. 
Uit de vragenlijst en uit de sessie kwamen in abstracto enkele factoren die risico’s voor het parket zouden kunnen opleveren. 
Dit waren: 
a. te weinig oppikken van zwakke signalen dat er potentiële risico’s kunnen zijn (weinig gericht zijn op verstoringen) 

Hierbij gaat het bijv. om adequaat rapporteren van potentiële fouten, belonen van delen van twijfels, waarderen dat 
iemand (zelfs ongenuanceerd) “tegenspreekt”, alert zijn. 
Als er eenmaal een brand(je) is, komt er overigens snel actie op het parket. 

b. te weinig terughoudend in simplificeren, d.w.z. selecteren van wat de moeite waard is om verder te onderzoeken of te 
doen 
Dit heeft te maken met soms snel een verklaring of oorzaak aannemen i.p.v. verder onderzoeken, eerder een mening 
geven dan luisteren naar een ander; niet makkelijk op zoek gaan naar alternatieven, “zo gaat dat hier”.  
Als er eenmaal besloten is dat er actie moet komen, komt die ook op het parket; hierbij worden andere mensen 
betrokken. 

c. zwakke veerkracht  
Dit slaat op onvoldoende op zoek gaan naar manieren die wel/beter werken, te gemakkelijk je neerleggen bij hoe het 
gaat, relatief snel opgeven i.p.v. doorzetten of op zoek gaan naar alternatieven 

d. te gering overzicht wat er gebeurt in het primaire proces en onvoldoende de consequenties kunnen overzien van (het 
ontbreken van) acties 

e. veel individualisme 
 
Of dit allemaal echt grote risico’s kunnen vormen voor het parket, is nog niet helder. De voorbeelden die zijn besproken, lijken 
bovenstaande vijf punten echter te bevestigen. Wel bestond algemeen de wens om een vervolg te vinden op wat met elkaar is 
besproken.  
 
Ter illustratie het mooie voorbeeld van “in actie komen” dat C. gaf: in een zaak was een dagvaarding ingetrokken; er was een 
standaardbrief naar de verdachte gegaan; daarin staat niet dat er opnieuw kan worden gedagvaard. Toen er een nieuwe 
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Vergelijking met andere groepen 
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want er is niet altijd sprake van een andere dagvaarding, dus voeg “mogelijk” toe.” 
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maandagochtend overdracht instellen en iedere week op een wisselende dag met elkaar lunchen. 
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dagvaarding werd uitgebracht, diende de verdachte eerst een bezwaar tegen de dagvaarding in.  
De 5 punten:  
a. Gerichtheid op verstoringen: er is niet gezien dat de standaardbrief in deze situatie verkeerd is; C. ziet de consequenties 

ervan wel en wil deze voor toekomst verhinderen 
b. Terughoudend met simplificeren: de gedachte was dat de standaardbrief niet goed was; C. maakt een nieuwe formulering 

van de tekst. Wat ze mogelijk over het hoofd zou kunnen zien, is dat het parket de tekst niet zelf kan aanpassen of dat de 
nieuwe tekst in andere gevallen niet past of dat het niet in de brief zit maar in de alertheid van degene die de zaak heeft 
ingetrokken of … Dit wil niet zeggen dat de actie niet goed is, maar het is de vraag of voldoende onderzocht is wat er aan 
de hand is. M.a.w.: is een nieuwe tekst de oplossing voor het probleem? 

c. Veerkracht: C. legt de oplossing voor het probleem bij een medewerker neer om uit te voeren. Als die dit niet doet, zal ze 
geen actie meer ondernemen. Dan verzandt het. 

d. Overzicht: degene die de zaak oorspronkelijk heeft ingetrokken, of de administratieve kracht die de zaak van de zitting 
heeft afgehaald, heeft wellicht onvoldoende in de gaten gehad welke consequenties hieraan vastzitten, zoals het 
uitsturen van een standaardbrief met een niet geheel adequate tekst en de mogelijkheid van een bezwaar tegen de 
nieuwe dagvaarding. 

e. Individualisme: het is een eenmansactie die niet gedeeld wordt in het team. 

2.4. Reflectie op parket C 
In de reflectie hieronder wordt onderscheid gemaakt naar vorm (aandachtspunten Survey Feedback) en inhoud 
(elementen vergroten betrouwbaarheid). 
 
Vorm 
De belangrijkste verandering in verhouding tot de workshop in parket A is het gebruik van het respons systeem die 
het mogelijk maakt dat deelnemers direct en anoniem feedback geven. Om het respons systeem optimaal te 
benutten zijn tevoren al een aantal vragen bedacht, waaronder de startvraag “Sceptici horen te worden 
gewaardeerd?”. Hiermee wordt meteen een belangrijk thema rond collectieve opmerkzaamheid geïntroduceerd (het 
waarderen van verschillen, wat tegelijkertijd tot ongemak kan leiden). In deze workshop worden de kenmerken vooral 
aan de hand van de casus Jimmy Woo toegelicht. Daarna komen de uitkomsten aan de hand van het 
samenhangende schema aan de orde, de bespreking ervan vindt plaats door op het zwakst ontwikkelde kernmerk 
(gerichtheid op verstoringen) in te gaan. De begeleiders zijn daarin steeds sturend door vragen in het 
responssysteem in te vullen. Wat in de casus opvalt zijn de verschillende perspectieven die de deelnemers hebben 
(blijkend uit de antwoorden op de vragenlijst en tijdens de sessie), het lukt echter niet deze echt te bespreken. Ze 
blijven naast elkaar staan (het is giga onveilig versus het college van PG’s blaft wel, maar bijt niet). Conclusies blijven 
zo in de lucht hangen. Wel lukt het met de deelnemers een aantal acties te definiëren, het is echter aan het einde van 
de workshop onduidelijk wat er met deze acties zal gebeuren. De notitie van de Prisma begeleiders komt niet verder 
dan het aanbod verder met elkaar te spreken. 
 
Inhoud 
De vraagstelling in het responssysteem maken het mogelijk direct elementen van collectieve opmerkzaamheid ter 
discussie te stellen. Meest opvallende punt (zie ook de vorige paragraaf) zijn de verschillende perspectieven bij de 
deelnemers op het functioneren van het parket. Hierbij is ook duidelijk dat men het niet van elkaar weet (slecht 
ontwikkelde gevoeligheid voor de uitvoering) en het ook moeilijk bespreekbaar te maken lijkt (het lukt de begeleiders 
in ieder geval niet). Er is weinig beeld van het geheel (wat ook blijkt uit de actie rond de standaardbrief) en men 
opereert erg op eigen houtje. Ook wordt gewezen op de beperkingen van het operationele informatiesysteem 
waardoor het lastig is overzicht op het geheel te krijgen. De hOvJ neemt in de workshop geen initiatieven om de 
groep meer te richten op een gemeenschappelijk beeld, en daarmee meer duidelijkheid te creëren c.q . 
dubbelzinnigheid te reduceren.  
 
Door de verschillende beelden over veiligheid (van giga onveilig tot het valt wel mee) is onduidelijk hoe met kritiek om 
zal worden gegaan, een factor die mate van gerichtheid op verstoringen en terughoudendheid tot simplificeren 
bepaalt. Als aanspreken afrekenen wordt zal de gerichtheid verminderen (afrekenen op zich is een vorm van 
simplificatie), als er meer aangesproken wordt kan gerichtheid juist toenemen. Onderliggend is hier hoe omgegaan 
wordt met fouten worden deze eerder als persoonsfouten (met afrekenen tot gevolg) of als systeemfouten gezien? 
Hierover lijkt geen duidelijkheid te zijn binnen het parket. 
 
Er blijken ook verschillende beelden rond veerkracht te zijn. Sommige deelnemers geven aan zich niet 
verantwoordelijk en machteloos te voelen, tegelijkertijd ligt er het voorbeeld van de verkeerde brief die door een 
deelnemer is opgepakt. 
  

 

3 Parket D 
Aanleiding 
Vanuit het netwerk van de bij Prisma gedetacheerde OvJ komt de casus parket D. Het betreft het MT van een parket 
(hoofdofficier, plaatsvervanger, teamleiders en directeur Ondersteuning). Voorafgaand aan de sessie worden de 
vragenlijsten uitgezet en van de deelnemers terugontvangen. (responspercentage was 90%). De begeleiding vindt 
plaats door het drietal (plv directeur Prisma, gedetacheerde OvJ en onderzoeker) dat ook parket C heeft begeleid. 
Een week voor de workshop is een korte voorlichtingsbijeenkomst waar door de plv directeur Prisma HRO in het kort 
de bedoeling is uitgelegd. 

3.1. Uitvoering 
In deze sessie is vooral uit de uitkomsten van de vragenlijst gewerkt, naast het algemene schema waren ook direct 
de scores op de stellingen binnen de gebieden direct beschikbaar. Naast gemiddelde en spreiding werd dan ook de 
frequentie van de antwoorden getoond. 
 
Gestart wordt uit het onderstaande globale schema. 

 
Figuur 12 Gemiddelde scores parket D 

Daarnaast wordt ook de spreiding tussen de 
deelnemers getoond 
Het tonen van het globale schema en de 
spreiding in de antwoorden leidt tot de volgende 
reacties. 
- Niet opvallend 
- Wel opvallend  
- Is dit bij alle parketten zo? (antwoord 

begeleiders: nee) 
- “We communiceren wel erg langs elkaar 

heen” 
- “Mij zegt het dat ik het niet wist” 
- “We hebben ons kunstje gedaan op naar de 

volgende crisis” (uit gerichtheid op 
verstoringen) 

- “als het fout gaat hebben we ook niet zo de 
neiging het echt te onderzoeken” (uit 
bewaren/ loslaten) 

- “er is geen automatisme om kennis te delen” 
(uit respecteren deskundigheid); zie ook 
Requipedia, het vullen van deze kennisbank 
blijkt zeer moeilijk te gaan.  

- De spanning is voorraad wegwerken of kennisbank vullen.  
- Specialisten: als ze cursus geven nemen ze vrij (dat betaalt beter). 
 
In de daarop volgende bespreking komen een aantal thema’s aan de orde. 
 
Goed in herstellen 
Beeld (links) m.n. kwetsbaarheid voor gedachteloosheid (risico op automatische piloot) en noodzaak voor 
opmerkzaamheid (onoverzichtelijkheid werkproces) worden herkend. 
In het algemeen is parket D goed in herstellen, “we leren van onze fouten (fouten maken mag, leren moet), er is 
hierbij spanning met Brouwer’s123, “foute officieren worden eruit gemikt124". Professionals “gaan tot het gaatje”, maar 
“we zijn nog geen professionele organisatie”.  

                                                           
123 Mr. Brouwer is op dat moment voorzitter van het college van Procureurs Generaal 
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dagvaarding werd uitgebracht, diende de verdachte eerst een bezwaar tegen de dagvaarding in.  
De 5 punten:  
a. Gerichtheid op verstoringen: er is niet gezien dat de standaardbrief in deze situatie verkeerd is; C. ziet de consequenties 

ervan wel en wil deze voor toekomst verhinderen 
b. Terughoudend met simplificeren: de gedachte was dat de standaardbrief niet goed was; C. maakt een nieuwe formulering 

van de tekst. Wat ze mogelijk over het hoofd zou kunnen zien, is dat het parket de tekst niet zelf kan aanpassen of dat de 
nieuwe tekst in andere gevallen niet past of dat het niet in de brief zit maar in de alertheid van degene die de zaak heeft 
ingetrokken of … Dit wil niet zeggen dat de actie niet goed is, maar het is de vraag of voldoende onderzocht is wat er aan 
de hand is. M.a.w.: is een nieuwe tekst de oplossing voor het probleem? 

c. Veerkracht: C. legt de oplossing voor het probleem bij een medewerker neer om uit te voeren. Als die dit niet doet, zal ze 
geen actie meer ondernemen. Dan verzandt het. 

d. Overzicht: degene die de zaak oorspronkelijk heeft ingetrokken, of de administratieve kracht die de zaak van de zitting 
heeft afgehaald, heeft wellicht onvoldoende in de gaten gehad welke consequenties hieraan vastzitten, zoals het 
uitsturen van een standaardbrief met een niet geheel adequate tekst en de mogelijkheid van een bezwaar tegen de 
nieuwe dagvaarding. 
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2.4. Reflectie op parket C 
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(elementen vergroten betrouwbaarheid). 
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gewaardeerd?”. Hiermee wordt meteen een belangrijk thema rond collectieve opmerkzaamheid geïntroduceerd (het 
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3 Parket D 
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Ook de gele score op gerichtheid op verstoringen (denken dat het wel goed zal gaan) wordt herkend. “Er is een 
risico, denk aan de geheimhouders, een OvJ dacht er wel mee weg te komen (werd er gelukkig van overtuigd dat het 
toch beter is, dit eerst te melden).” “Er is vaak het gevoel ‘het zal zo’n vaart niet lopen’.” 
 
Teveel van incident naar incident 
“Toch leven we teveel van incident naar incident, we zien de volgende al aankomen beslag/ afnemen daar kunnen 
we ons nu op voorbereiden (Stel je voor we geven 3 miljoen terug aan de verkeerde persoon)”. 
 
Protocolleren plussen en minnen 
Er wordt getracht incidenten te voorkomen middels protocolleren. Er zijn daarover twee beelden: 
a. Protocolleren is niet voldoende, “van dicht protocolleren worden mensen lui”. Protocollen kunnen ontaarden 
in een enorme checklist die een boekwerk worden (het moet wel praktisch blijven), waar niemand meer in kijkt (een 
protocol kan ook de veerkracht er uit halen: iets moet tien weken tevoren aanwezig zijn, en is er pas acht weken 
tevoren (verschuiven we dan alles?). Protocolleren komt vaak voort uit paniek, “mijn mensen voelen zich beknot”. 
b. “Ook als je 20 jaar meeloopt zijn protocollen nuttig” (ze moeten uitnodigen tot nadenken versus we hebben 
de antwoorden er ook ingeschreven). “Misschien is er ook nog wel te weinig geprotocolleerd, we blussen wel heel 
veel brandjes”. 
Enerzijds hebben we last van een traagheidscultuur, anderzijds van een paniekcultuur (zaak niet afgerond, wapen al 
vernietigd). Als gevolg van de zaak kolonel Kieft mag een officier in opleiding geen arrestatieteam meer inzetten. 
 
De behoefte aan een meer proactieve houding 
Brandjes blussen, een reactieve opstelling lijkt ingebouwd in het OM (“we zijn opgeleid voor reactief”). Daarom is er 
meer strategie nodig (“operationele problemen regeren de organisatie”) “Een voorbeeld is de wetgeving die op ons af 
komt. Maar we weten vaak tot het moment dat nieuwe wetgeving er is niet, hoe we daar op gaan reageren. 
Bijvoorbeeld de verandering in de waterwet in december, waarom is de tenlastelegging niet al aangepast (niet aan 
gedacht).”  
Tegelijkertijd speelt het mechanisme “ik hoor deze opdracht wel, maar er komt zo wel weer een andere, ik wacht daar 
wel op”. Dit mechanisme zorgt er voor dat je in een eenheid je altijd het WAAROM moet kunnen uitleggen.”  
 
Kwetsbaarheids-/ risico-analyse niet alleen voor de bedrijfsvoering 
Het zou interessant zijn een kwetsbaarheidsagenda op te stellen. Te koppelen aan de risicoanalyse (die nu teveel 
gericht is op de bedrijfsvoering). Hierin zouden de consequenties voor het personeel van nieuwe wetgeving 
meegenomen kunnen worden.  
 
Na deze verkenning van de uitkomsten van de vragenlijsten is er in deze groep tijd om te kijken wat het betekent voor 
het functioneren van de groep, welke acties mogelijk zijn. 

3.2. Hoe verder 
De discussie hoe verder wordt gevoerd aan de hand van de vraag “Wat kunnen we nu doen om het vanaf morgen 
anders te gaan doen?”.  
 
Ontwikkelen beleid en strategie 
Als eerste element komt aan de orde het ontwikkelen van beleid en strategie om op ontwikkelingen vooruit te kijken. 
Daarmee kunnen ook dingen met elkaar worden verbonden (wat voorkomt “dat je mensen denken ‘dit is iets 
Haags’”). Ook kan zo een steeds wisselende oriëntatie op wat belangrijk is tegengegaan geworden. Een beeld van 
wat belangrijk is voorkomt “ik hoor deze opdracht wel, maar er komt zo wel weer een andere, ik wacht daar wel op”. 
“Dit mechanisme zorgt er voor dat je in een eenheid je altijd het WAAROM moet kunnen uitleggen”. 
 
In de dagelijkse praktijk blijkt het moeilijk om beleid van de grond te krijgen: “we hebben het debat niet, we 
onderzoeken het niet”. “Beleidsontwikkeling zit officieel in Beleid en Strategie, maar de inhoudelijke specialisten 
weten meer dan Beleid en Strategie”. Ook ruimte maken voor overleg blijkt moeilijk, “zo zat het MT A voor het eerst 
sinds jaren bij elkaar, is er een incident. Gevolg: hOvJ en plv. niet aanwezig”. “Kwaliteitskringen -account worden 
ingericht: op papier klopt het, maar in de praktijk niet”. “De invoering van een procesgeoriënteerde organisatie met de 
afbakening tussen wat verschillende functies doen, geeft in de praktijk grensconflicten. (het is allemaal verklaarbaar 
maar wel hinderlijk)”. 
 
Omgang met problemen en met elkaar 
Vanuit het gesprek wordt door de begeleiding aandacht gevraagd “Wat gebeurt er nu in het gesprek of hoe voel je je 
in het gesprek?”.  
Er zijn verschillende reacties zowel van ongemak als van opluchting. Ongemak wordt geventileerd via “Het ligt buiten 
mij”, “voel me onmachtig”, “We hebben het er niet over, we zijn niet in ons eentje in staat het op te pakken (zij/ 

                                                                                                                                                                                           
124 Dit verwijst naar een discussie over fouten binnen het OM o.a. gevoed door een aflevering van het 
onderzoeksprogramma ZEMBLA van 31 januari 2010. De toon van deze uitzending "worden Officieren wel gestraft 
als ze een fout maken". 

 

wij’en)”. Opluchting wordt getoond via “We zijn aan dit gesprek toe, ik vind het fantastisch”.  
Een aantal deelnemers zien deze workshop als een mogelijkheid onderliggende patronen aan de orde te stellen: 
- “Herken het vaste mechanisme, het gaat altijd over het zakelijke, maar eigenlijk moet het gaan om het diepere, de 

‘zachte’ kant (communicatie, relatie)”  
- “Heel veel bezig met structuren en dingen, en nu gaan we naar hoe doen we het als groep”.  
- “We zijn zeer succesvol in de etalage, we komen nu in de winkel, hoe doen we het” 
- "Oriëntatie op wat echt belangrijk is (daar praten we niet over)" 
- "Het MT functioneert nog wat diffuus (beetje wantrouwen? Ik weet het niet)" 
 
Een onderliggende kwestie die aan de orde gesteld wordt, is de vraag waarom niet alle besluiten in het MT tot acties 
leiden. Voor sommigen is het logisch dat niet alle besluiten tot acties leiden “Teveel wordt er vanuit gegaan we 
nemen een besluit en we voeren het uit.” Vanuit dit perspectief wordt er teveel afgesproken, lang niet alles is 
tegelijkertijd uitvoerbaar, “Het is goed als we als MT team beslissen welke twee we niet gaan doen.” Anderen zijn 
eerder verbaast: “Afspraak ligt er, waarom gebeurt het dan niet.”. De hOvJ geeft aan: “Ik kom vaak terug op zaken, 
maar geïrriteerd (en heb zelf ook veel minder operationeel aan mijn hoofd)”, daarnaast: “van de ondersteuning door 
beleid is niks terecht gekomen … Het is niet gelukt, maar wel nodig … Het heeft tot woeste gesprekken geleid, maar 
dat heb ik niet gemeld”. Een andere deelnemer geeft aan: “Ons beleidsMT is niet zo ingericht om deze zaken 
(waarom je zaken niet uitvoert) te bespreken. In principe mogen second thoughts wel, maar er moet wel geprioriteerd 
worden.” 
 
Samenwerking in het MT 
Door de begeleiders wordt in aansluiting op de voorgaande discussie gevraagd: Wat hindert of bevordert goede 
samenwerking in het MT? De dislocatie (meerdere ver uit elkaar liggende vestigingen) wordt als een hindernis 
gezien, “je komt mekaar niet tegen bij het koffieautomaat en we hebben een volle agenda”. “Maar ook maakt het het 
mogelijk om ‘te ontsnappen“. Wat ook hindert is: “We hebben allemaal beelden, maar die zijn niet allemaal gelijk. 
Deze beelden worden niet uitgewisseld, maar er is wel behoefte aan. Het baantje is redelijk eenzaam”. Verbinding 
maken is voor goede samenwerking noodzakelijk “Als we de verbinding niet maken helpen de technische kunstjes 
niet.” Ook als zaken gemeenschappelijk worden opgepakt helpt dat: “De bezuinigingsoperatie was een coproductie 
van beheer en teamleiders en dat was een goed proces en voor belangrijke zaken is dat een goede aanpak (want 
het kost veel tijd).”. Verbinding maken is ook mogelijk als er meer ontmoeting met HOvJ, plv en directeur beheer 
plaatsvindt. Periodieke bezoeken op locatie zijn dan belangrijk evenals maandelijks overleg. Belangrijk wel is dat het 
“Niet op de vingers lopen kijken” wordt. De hOvJ vind dit herkenbaar “Ik vertelde mijn HOvJ in B ook niet alles”. 
Tenslotte is er behoefte aan overleg tussen TL’s onder elkaar (operationeel). 

3.3. Beeld van de begeleiders 
In de week na de sessie schrijft de onderzoeker de volgende observaties om te delen met de andere begeleiders.  
 
In het begin van de bijeenkomst was het onderwerp protocolleren aan de orde. Er waren duidelijk verschillen van 
mening, maar er werden slechts meningen geventileerd en niet elkaars stellingname (en onderliggende redenen) 
onderzocht. 
 
In de middag zet W. stevig in door te melden dat hij zich niet altijd aan afspraken in het MT hield, hOvJ en plv gaven 
aan geen voorbeeld te kunnen noemen waar zij zich niet aan afspraken hielden (in de discussie kwam overigens 
naar voren dat hOvJ wel stevige gesprekken had gevoerd met de leidinggevende van de stafafdeling Beleid 
&Strategie, maar hierover niets had teruggemeld). 
 
Er lijkt nog een cultuur te heersen van geen nieuws is goed nieuws. Het riekt ook erg naar heel voorzichtig met elkaar 
omgaan (non interventie?). Is er sprake van slechte ervaringen van delen met bazen (hOvJ gaf aan dat in parket X 
op zich een goede sfeer was)  
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onderzoeksprogramma ZEMBLA van 31 januari 2010. De toon van deze uitzending "worden Officieren wel gestraft 
als ze een fout maken". 

 

wij’en)”. Opluchting wordt getoond via “We zijn aan dit gesprek toe, ik vind het fantastisch”.  
Een aantal deelnemers zien deze workshop als een mogelijkheid onderliggende patronen aan de orde te stellen: 
- “Herken het vaste mechanisme, het gaat altijd over het zakelijke, maar eigenlijk moet het gaan om het diepere, de 

‘zachte’ kant (communicatie, relatie)”  
- “Heel veel bezig met structuren en dingen, en nu gaan we naar hoe doen we het als groep”.  
- “We zijn zeer succesvol in de etalage, we komen nu in de winkel, hoe doen we het” 
- "Oriëntatie op wat echt belangrijk is (daar praten we niet over)" 
- "Het MT functioneert nog wat diffuus (beetje wantrouwen? Ik weet het niet)" 
 
Een onderliggende kwestie die aan de orde gesteld wordt, is de vraag waarom niet alle besluiten in het MT tot acties 
leiden. Voor sommigen is het logisch dat niet alle besluiten tot acties leiden “Teveel wordt er vanuit gegaan we 
nemen een besluit en we voeren het uit.” Vanuit dit perspectief wordt er teveel afgesproken, lang niet alles is 
tegelijkertijd uitvoerbaar, “Het is goed als we als MT team beslissen welke twee we niet gaan doen.” Anderen zijn 
eerder verbaast: “Afspraak ligt er, waarom gebeurt het dan niet.”. De hOvJ geeft aan: “Ik kom vaak terug op zaken, 
maar geïrriteerd (en heb zelf ook veel minder operationeel aan mijn hoofd)”, daarnaast: “van de ondersteuning door 
beleid is niks terecht gekomen … Het is niet gelukt, maar wel nodig … Het heeft tot woeste gesprekken geleid, maar 
dat heb ik niet gemeld”. Een andere deelnemer geeft aan: “Ons beleidsMT is niet zo ingericht om deze zaken 
(waarom je zaken niet uitvoert) te bespreken. In principe mogen second thoughts wel, maar er moet wel geprioriteerd 
worden.” 
 
Samenwerking in het MT 
Door de begeleiders wordt in aansluiting op de voorgaande discussie gevraagd: Wat hindert of bevordert goede 
samenwerking in het MT? De dislocatie (meerdere ver uit elkaar liggende vestigingen) wordt als een hindernis 
gezien, “je komt mekaar niet tegen bij het koffieautomaat en we hebben een volle agenda”. “Maar ook maakt het het 
mogelijk om ‘te ontsnappen“. Wat ook hindert is: “We hebben allemaal beelden, maar die zijn niet allemaal gelijk. 
Deze beelden worden niet uitgewisseld, maar er is wel behoefte aan. Het baantje is redelijk eenzaam”. Verbinding 
maken is voor goede samenwerking noodzakelijk “Als we de verbinding niet maken helpen de technische kunstjes 
niet.” Ook als zaken gemeenschappelijk worden opgepakt helpt dat: “De bezuinigingsoperatie was een coproductie 
van beheer en teamleiders en dat was een goed proces en voor belangrijke zaken is dat een goede aanpak (want 
het kost veel tijd).”. Verbinding maken is ook mogelijk als er meer ontmoeting met HOvJ, plv en directeur beheer 
plaatsvindt. Periodieke bezoeken op locatie zijn dan belangrijk evenals maandelijks overleg. Belangrijk wel is dat het 
“Niet op de vingers lopen kijken” wordt. De hOvJ vind dit herkenbaar “Ik vertelde mijn HOvJ in B ook niet alles”. 
Tenslotte is er behoefte aan overleg tussen TL’s onder elkaar (operationeel). 

3.3. Beeld van de begeleiders 
In de week na de sessie schrijft de onderzoeker de volgende observaties om te delen met de andere begeleiders.  
 
In het begin van de bijeenkomst was het onderwerp protocolleren aan de orde. Er waren duidelijk verschillen van 
mening, maar er werden slechts meningen geventileerd en niet elkaars stellingname (en onderliggende redenen) 
onderzocht. 
 
In de middag zet W. stevig in door te melden dat hij zich niet altijd aan afspraken in het MT hield, hOvJ en plv gaven 
aan geen voorbeeld te kunnen noemen waar zij zich niet aan afspraken hielden (in de discussie kwam overigens 
naar voren dat hOvJ wel stevige gesprekken had gevoerd met de leidinggevende van de stafafdeling Beleid 
&Strategie, maar hierover niets had teruggemeld). 
 
Er lijkt nog een cultuur te heersen van geen nieuws is goed nieuws. Het riekt ook erg naar heel voorzichtig met elkaar 
omgaan (non interventie?). Is er sprake van slechte ervaringen van delen met bazen (hOvJ gaf aan dat in parket X 
op zich een goede sfeer was)  
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Bij de bespreking van bovenstaande vragen125 ging de discussie vooral over of medewerkers zich vrij voelden om 
problemen ter sprake te brengen.  
De vragen die er omheen staan (zoals meer tijd besteden aan analyseren dan mening verkondigen) zijn in het licht 
van de discussie over het incident en oplossing-gedrevene van het OM pedagogisch interessant omdat management/ 
leiding terughoudendheid kunnen bevorderen door medewerkers in een meer reflectieve ‘modus’ te zetten. Dan gaat 
het overigens ook over managementstijl etc. 
 
Kort en goed 
Er zijn kansen (geweest) om inhoudelijk aan de slag te gaan, maar de groep moet nog veel leren om ermee om te 
gaan. 
De wijze waarop het gedeelde probleem (?) van de reactieve cultuur kan worden opgepakt, verzand ook in 
discussies waarvan mijn inschatting is dat het uiteindelijk over ‘professionele’ autonomie gaat. Men gaat daar heel 
voorzichtig mee om (de hOvJ respecteert het wellicht teveel).  
Belangrijkste spanningen die ik zie  
- “geen nieuws is slecht nieuws versus autonomie” 
- “het urgente (werkvoorraad) verdrukt het belangrijke” (anticiperen, kwaliteitskringen, Requipedia) 
- “protocollen meer maar ook minder (ze zijn nuttig, maar hebben hun beperkingen)” 

3.4. Reflectie op parket D 
In de reflectie hieronder wordt onderscheid gemaakt naar vorm en proces en inhoud (elementen vergroten 
betrouwbaarheid). 
 
Vorm en proces 
Gestart wordt met presentatie van het schema met daarin de samenhang van de HRO kenmerken en de spreiding in 
de resultaten. De interpretatie wordt meer dan in de twee eerdere workshops bij de deelnemers gelaten. Rol van de 
hOvJ is iets geprononceerder dan in de twee eerdere workshops, want op een aantal momenten komt hij terug op 
zijn eigen rol. Er zijn meer initiatieven van de deelnemers, één van de deelnemers gooit de knuppel in het 
hoenderhok door aan te geven niet altijd alle beslispunten van het MT uit te voeren, maar hierin zijn eigen prioriteiten 
te stellen. Daarnaast wordt actie (meer beleid ontwikkelen ontwikkelen) afgewisseld met analyse (in welke dynamiek 
zitten we). Het ongemak over de omgang met protocollen komt ook aan de orde, hierin worden twee visies op 
protocollen naast elkaar gezet, er wordt echter niet gestreefd naar synthese. Gezamenlijke conclusies blijven 
daardoor in de lucht hangen. In verhouding tot de twee andere workshops is er meer tijd en ruimte om te 
onderzoeken welke acties ondernomen gaan worden. Hier wordt ook uitgebreid op ingegaan en er wordt daarbij ook 
aangesloten op wat al goed is gegaan. Overall blijft de focus toch vooral op wat niet goed gaat. In termen van de 
condities rond survey-feedback lukt het niet om conclusies trekken en oplossingen scheiden goed voor elkaar te 
krijgen. 
 
Omgang met elkaar komt expliciet aan de orde. Er zijn daarbij verschillende reacties van ongemak tot opluchting. Die 
opluchting zit vooral in het kunnen hebben over onderliggende patronen. De ‘eenzaamheid’ van een OvJ komt aan 
de orde en er worden acties aangegeven waar niemand op tegen is (elkaar meer ontmoeten). Tegelijkertijd wordt ook 
de grens daarvan aangegeven (niet op de vingers lopen kijken), waarvoor de hOvJ ook zijn begrip laat blijken. 
 
Net als in de andere parketten lukt het met deze opzet van de workshop om tot gemeenschappelijke conclusies met 
elkaar te komen. Beelden blijven naast elkaar bestaan, het is een beetje ‘vrijen als egeltjes’, ‘we agree to disagree’.  
 
Inhoud 
Bij parket C komen de onderliggende dynamieken in het MT zelf het meest expliciet naar voren in verhouding tot de 
andere parketten. Bij terughoudendheid tot simplificeren komt dit naar voren in citaten: “Herken het vaste 
mechanisme, het gaat altijd over het zakelijke, maar eigenlijk moet het gaan om het diepere, de ‘zachte’ kant 
(communicatie, relatie)” We zijn zeer succesvol in de etalage, we komen nu in de winkel, hoe doen we het” “Teveel 
wordt er vanuit gegaan we nemen een besluit en we voeren het uit.”. Beperkte gerichtheid op verstoringen wordt door 
een respondent met “Er is vaak het gevoel ‘het zal zo’n vaart niet lopen’.” keurig onder woorden gebracht. Ook 
behoedzaamheid met ervaringen komt via “als het fout gaat hebben we ook niet zo de neiging het echt te 
onderzoeken” aan de orde. Een basishouding veerkracht te bevorderen is aanwezig “we leren van onze fouten 
(fouten maken mag, leren moet)”. Ook in deze casus speelt de vraag of er binnen het OM naar persoon of 
systeemfouten wordt gekeken onder de verwijzing “er is spanning met ‘foute officieren worden eruit gemikt’” Als 
knelpunt wordt ook het delen van kennis (onderdeel van respecteren deskundigheid) gezien “er is geen automatisme 
om kennis te delen”.  
 

                                                           
125 In dit schema staan in de tweede kolom per vraag de gemiddelde score op deze vraag, in de derde kolom de 
spreiding (met als maat de standaarddeviatie), de vier, vijfde en zesde kolom geeft het aantal respondenten aan bij 
de verschillende scoremogelijkheden. In de bovenste regel staat in kolom 2 de gemiddelde score voor de HRO 
kenmerk en de code O3 geeft aan dat er sprake is van 3 antwoordmogelijkheden en dat de vragen in oplopende 
score zijn geordend. 

 

Wat betreft factoren die gebruikt kunnen worden om dubbelzinnigheid te verminderen zien we in deze casus 
spanningen. Zo is de rol van regels in dit geval via protocollen voor meerdere duiding vatbaar van “van dicht 
protocolleren worden mensen lui” tot “Ook als je 20 jaar meeloopt zijn protocollen nuttig”. Rond het invoeren van een 
procesgeoriënteerde organisatie spelen grensconflicten dit kan duiden op de spanning tussen autonomie en 
ondergeschikt zijn aan het geheel. Dit blijkt ook uit de behandeling van beleid en strategie (een middel om overzicht 
op het geheel te maken). Hierbij wordt melding van het mechanisme “ik hoor deze opdracht wel, maar er komt zo wel 
weer een andere, ik wacht daar wel op”. “Dit mechanisme zorgt er voor dat je in een eenheid je altijd het WAAROM 
moet kunnen uitleggen.” Tenslotte zien we in deze casus een iets geprononceerdere rol van de hOvJ. De spanning 
rond zijn rol wel meer contact maar ‘niet op de vingers lopen kijken’ wordt expliciet beaamt door de hOvJ “Ik vertelde 
mijn HOvJ in X ook niet alles”. Dit levert in HRO termen spanning op met ‘geen nieuws is slecht nieuws’.  
 
Presentatie uitkomsten 
Na de workshop met parket C is ook teruggekeken op de presentatie van de uitkomsten van de vragenlijsten. In deze 
rapportage is ervoor gekozen af te wijken van de kleurencode die tot dan toe gehanteerd is in de 
terugkoppelbijeenkomsten.  
 A C D gem    

Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 53% 48% 56% 52%    risicofactor 

Noodzaak van opmerkzaamheid 63% 67% 67% 66%    

Organisatie opmerkzaamheid 50% 44% 48% 47%  

        

Gerichtheid op verstoringen 49% 40% 48% 45%    aandachtsgebied 

Terughoudendheid tot simplificeren 66% 47% 60% 56%    aandachtspunten 

Bewaren onderzoeken 70% 60% 51% 56%  

Gevoeligheid voor de uitvoering 65% 53% 67% 61%    

Toewijding aan veerkracht 50% 50% 54% 51%    

Respecteren van deskundigheid 60% 54% 58% 57%    
 
Wanneer de kwetsbaarheid voor onoplettendheid en noodzaak opmerkzaamheid om aandacht vragen 
(percentage hoger dan 50%) is er een grijze achtergrond. Bij de overige schalen is sprake van verdeling in 
kwartielen. Tussen 0 en 25% paars (onmiddellijke actie nodig) tussen 25 en 50% rood (aandachtsgebied) tussen 
50% en 75% geel (aandachtspunten), boven 75% groen (goed). 
 
Achtergrond hierbij is dat een score van 50% bij Weick en Sutcliffe een indicator is om HRO kenmerk niet verder te 
onderzoeken. In de praktijk bleek dat bij een score tot 75% toch vaak minimaal een aantal duidelijke 
aandachtspunten waren aan te wijzen. Zie hiervoor het onderstaande voorbeeld gebruikt in parket D. 

 
 
In dit voorbeeld waarin de score op het HRO kenmerk 60% was, zien we dat 8 van de 9 respondenten aangeven dat 
medewerkers hun analyse kunnen verdiepen om beter grip te krijgen op de aard van een probleem. Ook vinden 6 
van de 9 respondenten dat mensen zich hooguit in zekere mate vrij voelen om problemen en netelige kwesties ter 
sprake te brengen. 
 
Het beeld uit de gemiddelde scores van de 3 parketten is dat ze niet gek veel van elkaar afwijken. 
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Bij de bespreking van bovenstaande vragen125 ging de discussie vooral over of medewerkers zich vrij voelden om 
problemen ter sprake te brengen.  
De vragen die er omheen staan (zoals meer tijd besteden aan analyseren dan mening verkondigen) zijn in het licht 
van de discussie over het incident en oplossing-gedrevene van het OM pedagogisch interessant omdat management/ 
leiding terughoudendheid kunnen bevorderen door medewerkers in een meer reflectieve ‘modus’ te zetten. Dan gaat 
het overigens ook over managementstijl etc. 
 
Kort en goed 
Er zijn kansen (geweest) om inhoudelijk aan de slag te gaan, maar de groep moet nog veel leren om ermee om te 
gaan. 
De wijze waarop het gedeelde probleem (?) van de reactieve cultuur kan worden opgepakt, verzand ook in 
discussies waarvan mijn inschatting is dat het uiteindelijk over ‘professionele’ autonomie gaat. Men gaat daar heel 
voorzichtig mee om (de hOvJ respecteert het wellicht teveel).  
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- “geen nieuws is slecht nieuws versus autonomie” 
- “het urgente (werkvoorraad) verdrukt het belangrijke” (anticiperen, kwaliteitskringen, Requipedia) 
- “protocollen meer maar ook minder (ze zijn nuttig, maar hebben hun beperkingen)” 

3.4. Reflectie op parket D 
In de reflectie hieronder wordt onderscheid gemaakt naar vorm en proces en inhoud (elementen vergroten 
betrouwbaarheid). 
 
Vorm en proces 
Gestart wordt met presentatie van het schema met daarin de samenhang van de HRO kenmerken en de spreiding in 
de resultaten. De interpretatie wordt meer dan in de twee eerdere workshops bij de deelnemers gelaten. Rol van de 
hOvJ is iets geprononceerder dan in de twee eerdere workshops, want op een aantal momenten komt hij terug op 
zijn eigen rol. Er zijn meer initiatieven van de deelnemers, één van de deelnemers gooit de knuppel in het 
hoenderhok door aan te geven niet altijd alle beslispunten van het MT uit te voeren, maar hierin zijn eigen prioriteiten 
te stellen. Daarnaast wordt actie (meer beleid ontwikkelen ontwikkelen) afgewisseld met analyse (in welke dynamiek 
zitten we). Het ongemak over de omgang met protocollen komt ook aan de orde, hierin worden twee visies op 
protocollen naast elkaar gezet, er wordt echter niet gestreefd naar synthese. Gezamenlijke conclusies blijven 
daardoor in de lucht hangen. In verhouding tot de twee andere workshops is er meer tijd en ruimte om te 
onderzoeken welke acties ondernomen gaan worden. Hier wordt ook uitgebreid op ingegaan en er wordt daarbij ook 
aangesloten op wat al goed is gegaan. Overall blijft de focus toch vooral op wat niet goed gaat. In termen van de 
condities rond survey-feedback lukt het niet om conclusies trekken en oplossingen scheiden goed voor elkaar te 
krijgen. 
 
Omgang met elkaar komt expliciet aan de orde. Er zijn daarbij verschillende reacties van ongemak tot opluchting. Die 
opluchting zit vooral in het kunnen hebben over onderliggende patronen. De ‘eenzaamheid’ van een OvJ komt aan 
de orde en er worden acties aangegeven waar niemand op tegen is (elkaar meer ontmoeten). Tegelijkertijd wordt ook 
de grens daarvan aangegeven (niet op de vingers lopen kijken), waarvoor de hOvJ ook zijn begrip laat blijken. 
 
Net als in de andere parketten lukt het met deze opzet van de workshop om tot gemeenschappelijke conclusies met 
elkaar te komen. Beelden blijven naast elkaar bestaan, het is een beetje ‘vrijen als egeltjes’, ‘we agree to disagree’.  
 
Inhoud 
Bij parket C komen de onderliggende dynamieken in het MT zelf het meest expliciet naar voren in verhouding tot de 
andere parketten. Bij terughoudendheid tot simplificeren komt dit naar voren in citaten: “Herken het vaste 
mechanisme, het gaat altijd over het zakelijke, maar eigenlijk moet het gaan om het diepere, de ‘zachte’ kant 
(communicatie, relatie)” We zijn zeer succesvol in de etalage, we komen nu in de winkel, hoe doen we het” “Teveel 
wordt er vanuit gegaan we nemen een besluit en we voeren het uit.”. Beperkte gerichtheid op verstoringen wordt door 
een respondent met “Er is vaak het gevoel ‘het zal zo’n vaart niet lopen’.” keurig onder woorden gebracht. Ook 
behoedzaamheid met ervaringen komt via “als het fout gaat hebben we ook niet zo de neiging het echt te 
onderzoeken” aan de orde. Een basishouding veerkracht te bevorderen is aanwezig “we leren van onze fouten 
(fouten maken mag, leren moet)”. Ook in deze casus speelt de vraag of er binnen het OM naar persoon of 
systeemfouten wordt gekeken onder de verwijzing “er is spanning met ‘foute officieren worden eruit gemikt’” Als 
knelpunt wordt ook het delen van kennis (onderdeel van respecteren deskundigheid) gezien “er is geen automatisme 
om kennis te delen”.  
 

                                                           
125 In dit schema staan in de tweede kolom per vraag de gemiddelde score op deze vraag, in de derde kolom de 
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Achtergrond hierbij is dat een score van 50% bij Weick en Sutcliffe een indicator is om HRO kenmerk niet verder te 
onderzoeken. In de praktijk bleek dat bij een score tot 75% toch vaak minimaal een aantal duidelijke 
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In dit voorbeeld waarin de score op het HRO kenmerk 60% was, zien we dat 8 van de 9 respondenten aangeven dat 
medewerkers hun analyse kunnen verdiepen om beter grip te krijgen op de aard van een probleem. Ook vinden 6 
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220
 

Bijlage 4.3. Aanpassing van de vragenlijst 
Met Prisma is afgesproken dat de vragenlijst ingekort dient te worden. De vraag is dan welke vragen geschrapt 
kunnen worden. Twee adviseurs van Prisma geven gedetailleerd aan wat hun bedenkingen bij de stellingen 
zijn. Hun impliciete suggestie lijkt daarbij te zijn alle stellingen waar zij bedenkingen bij hebben te schrappen.  
 
Deze twee adviseurs komen met een uitgewerkt voorstel voor het schrappen van stellingen zodat uiteindelijk per 
kenmerk vijf of zes stellingen overblijven. Ze geven daarnaast aan dat de stellingen over behoedzaamheid met 
ervaringen (in deze versie nog bewaren/ onderzoeken) niet opgenomen dienen te worden evenals de stellingen van 
Vogus en Sutcliffe. De onderzoeker geeft aan de Vogus en Sutcliffe stellingen integraal te willen handhaven vanwege 
de mogelijkheden tot validatie. Ook over het geheel schrappen van de stellingen over behoedzaamheid met 
ervaringen geeft de onderzoeker zijn reserves aan. De onderzoeker gaat akkoord met het reduceren van het aantal 
vragen per gebied tot ongeveer vijf. Als selectiemechanisme stelt hij voor de op dat moment beschikbare respons op 
de laatste versie van de vragenlijst te gebruiken (18 respondenten). Insteek daarbij is dan juist de stellingen waar 
relatief beperkt of geen verschil van mening over zijn te schrappen. De gedachte hierachter is dat er sprake is van 
een actievragenlijst en dat discussie over verschillen juist positief is. Omdat 18 respondenten een wel erg beperkte 
groep is, wordt tevens gekeken naar de uitkomsten van een groep van 23 deeltijdstudenten126 van de opleiding 
bestuurskunde/ overheidsmanagement. Deze hebben dezelfde vragenlijst ingevuld voor hun werksituatie.  
Tevens is afgesproken de vragenlijst voor te leggen aan een aantal medewerkers van het OM en hen om 
commentaar te vragen. De vragenlijst wordt toegestuurd met zowel de vraag deze in te vullen als commentaar te 
leveren op de verwoording van de vragen. Vanuit Prisma wordt door de plaatsvervangend directeur daarvoor de 
volgende tekst opgesteld. 

De vragenlijst is gemaakt in de Verenigde Staten, en vertaald. Inmiddels hebben we hem in een aantal 
parketten uitgezet en kregen wij de feedback dat hij aan duidelijkheid niet overhoudt en dat hij bovendien 
meer op de situatie van het Openbaar Ministerie toegesneden kan worden. Voor dat laatste roep ik je hulp in. 
Verder is het een vragenlijst die niet zozeer wetenschappelijke doelen dient of een voorspellende waarde 
heeft, maar bedoeld is om bewustwording tot stand te brengen en gesprek over de uitkomsten. In eerste 
instantie hadden wij als doelgroep gedacht aan de officieren binnen een team van een parket, inmiddels 
schuiven we op, onder invloed van ervaringen en commentaar, naar teamleiders, de leden van een MT. Het 
idee is dat na het gesprek over de uitkomsten een vervolg tot stand komt waarin adviseurs van Prisma met de 
deelnemers werken aan het veranderen (van de cultuur, mindset zo je wilt) richting Hoge Betrouwbaarheid. 
Bij het invullen zou je als “perspectief” moeten nemen je eigen werkomgeving, gezien vanuit jouw rol als 
teamleider binnen je huidige parket. 
Het idee om je te vragen niet alleen redactioneel naar de vragenlijst te kijken maar hem ook in te vullen, is dat 
je dan kunt ervaren “wat het ding doet”, en dus ook feedback kunt geven op de effectiviteit als middel tot 
bewustwording en basis voor gesprek. 

 
Een OvJ reageert gedetailleerd op de vragenlijst en geeft daarnaast een algemene reactie. 

Ik kan me goed voorstellen dat de reacties uit het land niet overwegend positief zijn op de aard van de vragen 
en dat jullie de noodzaak onderkennen deze aan te passen. Ik deel die mening na het invullen van de lijst. Ik 
denk dat voor de gemiddelde invuller er heel veel onduidelijkheid bestaat en dat veeleer de vraag is wat je zou 
willen bereiken bij mensen die de vragenlijst invullen. De bewustwording die je in de mail beschrijft wordt op 
deze manier slechts ten dele bereikt en ik zie wel mogelijkheden om die te vergroten. Daartoe zal wellicht een 
iets andere weg moeten worden gekozen waarbij meer centraal komt te staan wat je nu eigenlijk precies aan 
het onderzoeken bent (en dan ook nog in OM-terminologie) en welke bewustheid daarbij nodig is. Als er zo 
naar gekeken zou worden, dus meer thematisch en meer onderscheiden naar het niveau binnen de 
organisatie krijg je ook bruikbaarder uitkomsten. Ik kan me nl voorstellen dat je na mijn invulling nog volstrekt 
geen beeld krijgt van de parketorganisatie en het beeld dat er wel ontstaat is een door mijn persoonlijke 
invalshoek gekleurd beeld. Dat vragenlijst laat invullen, maar de onhelderheid blijft bestaan over waar het hier 
en daar precies over gaat. Kortom, een uitdaging om wat moois van te maken. 

 
Bij elke stelling127 is gekeken naar de spreiding in de respons, bij een beperkte spreiding bij het OM (een overweging 
om de stelling te laten vervallen) werd de stelling in kolom a van een * voorzien. In kolom b is met een x aangegeven 
welke stellingen de medewerkers van Prisma wilden laten vervallen (bijvoorbeeld omdat de stelling naar hun mening 
te algemeen/ vaag was). In kolom c is tenslotte met een d aangegeven welke stelling in de beperkte vragenlijst voor 
het OM terecht is gekomen. De belangrijkste wijzigingen worden aan het eind van de bespreking gespecificeerd. In 
de kolommen OM en studenten wordt de frequentie aangegeven van de score op de vragen (er is sprake van twee 
op drie antwoordcategorieën) zodat de spreiding in beeld is. De verwijderde stellingen zijn van een grijze achtergrond 
voorzien. 
 

                                                           
126 Deeltijdstudenten hebben veelal een volledige betrekking binnen de overheid (in deze groep vooral studenten 
werkzaam binnen de politie en het gevangeniswezen) en volgen daarnaast een HBO deeltijdstudie 
overheidsmanagement (een dag in de week in de schoolbanken). 
127 De stand van zaken in de vertaling op dat ogenblik. In Weick en Sutcliffe (2011), vertaling door de onderzoeker, 
is een latere versie gebruikt. 

 
 

 
   

OM studenten 
Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid a b C 1 2 3128 1 2 3 
1. In ons werk doen zich zelden uitzonderingen voor. *     18 0 0 13 7 3 
2. We komen dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegen.   x D 6 7 4 7 11 5 
3. Het kost medewerkers moeite om alle informatie die ze nodig hebben 
voor hun werk te verzamelen   x   5 8 4 5 12 5 
4. Van medewerkers wordt verwacht dat ze hun werk op een speciale/ 
bepaalde wijze uitvoeren zonder daarvan af te mogen afwijken * x D 8 7 1 6 14 3 
5. Medewerkers werken vaak onder de druk van strenge productie-eisen 
(tijd, kosten, omzetgroei of winst)     D 7 6 5 5 12 6 
6. Druk leidt er toe dat medewerkers het niet zo nauw met de regels 
nemen *   D 2 14 2 7 9 7 
7. Medewerkers hebben weinig bevoegdheden of regelruimte om acties te 
ondernemen om onverwachte problemen op te lossen als ze zich 
voordoen *      11 5 1 7 14 2 
8. Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden om op te treden 
als onverwachte problemen zich voordoen     D 9 6 2 8 10 5 

Stelling 3 wordt niet meegenomen vanwege de reserves over de leesbaarheid. Stellingen 4, 6 en 7 blijven gehandhaafd om te 
kunnen bepalen of er sprake is van strakke koppeling. Stelling 4 en 5 worden naar OM termen gebracht resp. conform 
gedetailleerde regelgeving en door het verwijderen van de toelichting tussen haakjes.  
 
Noodzaak voor opmerkzaamheid 

   
 a b129   a b 

 1.Werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal opeenvolgende stappen.   x   4 13   5 18 
 2. Feedback/ terugkoppeling en informatie over wat er plaatsvindt is direct en 

eenvoudig te controleren   x D 12 5   12 10 
 3. Het werkproces wordt relatief goed begrepen     D 3 14   5 17 
 4. Het werkproces behoeft geen gecoördineerde acties * x   17 1   18 4 
 5. We kunnen alle componenten/ delen van ons productieproces direct in de 

gaten houden     D 9 7   18 5 
 6. Er zijn veel manieren om onze producten en diensten te pro- duceren (stappen 

kunnen in een andere volgorde, roosters aange-past, onderdelen later 
toegevoegd bij vertragingen of tekorten)      D 5 13   7 16 

 7. Er zit veel speling in onze werkprocessen   x   3 14   10 13 
 8. In ons werkproces hoeven zaken niet in een keer goed te gaan, omdat ze altijd 

opnieuw kunnen worden uitgevoerd  *     17 0   16 7 
 9. Er zijn veel mogelijkheden om te improviseren als zaken fout lopen.     D 5 12   6 17 
 Voor stellingen 2 en 3 wordt gekozen deze te herformuleren, Dit geldt ook voor 5 en 6. Dit worden respectievelijk 

 Informatie over mogelijke verstoringen in het werkproces is direct te verkrijgen en eenvoudig te controleren 
 Het werkproces is overzichtelijk en kennis erover is snel en eenvoudig over te dragen 
 We kunnen alle delen van het werkproces direct in de gaten houden 
 Het is mogelijk de volgorde van activiteiten in ons werkproces aan te passen. 

 
Organisatie opmerkzaamheid 

   
1  2  3 1 2 3 

1. Er is een organisatiebrede gevoeligheid (bewustzijn) voor het onverwachte of 
onverwachte gebeurtenissen *   D 1 14 3 4 14 5 
2. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op 
betrouwbaarheid * x   0 14 4 5 13 5 
3. Leidinggevenden geven evenveel aandacht aan sturen van onverwachte 
gebeurtenissen als het bereiken van tevoren vastgelegde 
organisatiedoelstellingen     D 5 9 3 11 10 2 
4. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd worden beschreven  * x   5 13 0 10 9 4 
5. We besteden tijd aan het identificeren hoe onze activiteiten schade bij onze 
belanghebbenden kunnen betrokkenen   x D 6 9 3 4 15 4 
6. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
goed worden herkend/ geïdentificeerd   x   5 12 1 9 10 3 

                                                           
128 de scores 1, 2 en 3 staan voor respectievelijk niet van toepassing, in enige mate van toepassing, geheel van 
toepassing 
129 a = oneens, b= eens 
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Bijlage 4.3. Aanpassing van de vragenlijst 
Met Prisma is afgesproken dat de vragenlijst ingekort dient te worden. De vraag is dan welke vragen geschrapt 
kunnen worden. Twee adviseurs van Prisma geven gedetailleerd aan wat hun bedenkingen bij de stellingen 
zijn. Hun impliciete suggestie lijkt daarbij te zijn alle stellingen waar zij bedenkingen bij hebben te schrappen.  
 
Deze twee adviseurs komen met een uitgewerkt voorstel voor het schrappen van stellingen zodat uiteindelijk per 
kenmerk vijf of zes stellingen overblijven. Ze geven daarnaast aan dat de stellingen over behoedzaamheid met 
ervaringen (in deze versie nog bewaren/ onderzoeken) niet opgenomen dienen te worden evenals de stellingen van 
Vogus en Sutcliffe. De onderzoeker geeft aan de Vogus en Sutcliffe stellingen integraal te willen handhaven vanwege 
de mogelijkheden tot validatie. Ook over het geheel schrappen van de stellingen over behoedzaamheid met 
ervaringen geeft de onderzoeker zijn reserves aan. De onderzoeker gaat akkoord met het reduceren van het aantal 
vragen per gebied tot ongeveer vijf. Als selectiemechanisme stelt hij voor de op dat moment beschikbare respons op 
de laatste versie van de vragenlijst te gebruiken (18 respondenten). Insteek daarbij is dan juist de stellingen waar 
relatief beperkt of geen verschil van mening over zijn te schrappen. De gedachte hierachter is dat er sprake is van 
een actievragenlijst en dat discussie over verschillen juist positief is. Omdat 18 respondenten een wel erg beperkte 
groep is, wordt tevens gekeken naar de uitkomsten van een groep van 23 deeltijdstudenten126 van de opleiding 
bestuurskunde/ overheidsmanagement. Deze hebben dezelfde vragenlijst ingevuld voor hun werksituatie.  
Tevens is afgesproken de vragenlijst voor te leggen aan een aantal medewerkers van het OM en hen om 
commentaar te vragen. De vragenlijst wordt toegestuurd met zowel de vraag deze in te vullen als commentaar te 
leveren op de verwoording van de vragen. Vanuit Prisma wordt door de plaatsvervangend directeur daarvoor de 
volgende tekst opgesteld. 

De vragenlijst is gemaakt in de Verenigde Staten, en vertaald. Inmiddels hebben we hem in een aantal 
parketten uitgezet en kregen wij de feedback dat hij aan duidelijkheid niet overhoudt en dat hij bovendien 
meer op de situatie van het Openbaar Ministerie toegesneden kan worden. Voor dat laatste roep ik je hulp in. 
Verder is het een vragenlijst die niet zozeer wetenschappelijke doelen dient of een voorspellende waarde 
heeft, maar bedoeld is om bewustwording tot stand te brengen en gesprek over de uitkomsten. In eerste 
instantie hadden wij als doelgroep gedacht aan de officieren binnen een team van een parket, inmiddels 
schuiven we op, onder invloed van ervaringen en commentaar, naar teamleiders, de leden van een MT. Het 
idee is dat na het gesprek over de uitkomsten een vervolg tot stand komt waarin adviseurs van Prisma met de 
deelnemers werken aan het veranderen (van de cultuur, mindset zo je wilt) richting Hoge Betrouwbaarheid. 
Bij het invullen zou je als “perspectief” moeten nemen je eigen werkomgeving, gezien vanuit jouw rol als 
teamleider binnen je huidige parket. 
Het idee om je te vragen niet alleen redactioneel naar de vragenlijst te kijken maar hem ook in te vullen, is dat 
je dan kunt ervaren “wat het ding doet”, en dus ook feedback kunt geven op de effectiviteit als middel tot 
bewustwording en basis voor gesprek. 

 
Een OvJ reageert gedetailleerd op de vragenlijst en geeft daarnaast een algemene reactie. 

Ik kan me goed voorstellen dat de reacties uit het land niet overwegend positief zijn op de aard van de vragen 
en dat jullie de noodzaak onderkennen deze aan te passen. Ik deel die mening na het invullen van de lijst. Ik 
denk dat voor de gemiddelde invuller er heel veel onduidelijkheid bestaat en dat veeleer de vraag is wat je zou 
willen bereiken bij mensen die de vragenlijst invullen. De bewustwording die je in de mail beschrijft wordt op 
deze manier slechts ten dele bereikt en ik zie wel mogelijkheden om die te vergroten. Daartoe zal wellicht een 
iets andere weg moeten worden gekozen waarbij meer centraal komt te staan wat je nu eigenlijk precies aan 
het onderzoeken bent (en dan ook nog in OM-terminologie) en welke bewustheid daarbij nodig is. Als er zo 
naar gekeken zou worden, dus meer thematisch en meer onderscheiden naar het niveau binnen de 
organisatie krijg je ook bruikbaarder uitkomsten. Ik kan me nl voorstellen dat je na mijn invulling nog volstrekt 
geen beeld krijgt van de parketorganisatie en het beeld dat er wel ontstaat is een door mijn persoonlijke 
invalshoek gekleurd beeld. Dat vragenlijst laat invullen, maar de onhelderheid blijft bestaan over waar het hier 
en daar precies over gaat. Kortom, een uitdaging om wat moois van te maken. 

 
Bij elke stelling127 is gekeken naar de spreiding in de respons, bij een beperkte spreiding bij het OM (een overweging 
om de stelling te laten vervallen) werd de stelling in kolom a van een * voorzien. In kolom b is met een x aangegeven 
welke stellingen de medewerkers van Prisma wilden laten vervallen (bijvoorbeeld omdat de stelling naar hun mening 
te algemeen/ vaag was). In kolom c is tenslotte met een d aangegeven welke stelling in de beperkte vragenlijst voor 
het OM terecht is gekomen. De belangrijkste wijzigingen worden aan het eind van de bespreking gespecificeerd. In 
de kolommen OM en studenten wordt de frequentie aangegeven van de score op de vragen (er is sprake van twee 
op drie antwoordcategorieën) zodat de spreiding in beeld is. De verwijderde stellingen zijn van een grijze achtergrond 
voorzien. 
 

                                                           
126 Deeltijdstudenten hebben veelal een volledige betrekking binnen de overheid (in deze groep vooral studenten 
werkzaam binnen de politie en het gevangeniswezen) en volgen daarnaast een HBO deeltijdstudie 
overheidsmanagement (een dag in de week in de schoolbanken). 
127 De stand van zaken in de vertaling op dat ogenblik. In Weick en Sutcliffe (2011), vertaling door de onderzoeker, 
is een latere versie gebruikt. 

 
 

 
   

OM studenten 
Kwetsbaarheid voor gedachteloosheid a b C 1 2 3128 1 2 3 
1. In ons werk doen zich zelden uitzonderingen voor. *     18 0 0 13 7 3 
2. We komen dag in dag uit dezelfde soort situaties en problemen tegen.   x D 6 7 4 7 11 5 
3. Het kost medewerkers moeite om alle informatie die ze nodig hebben 
voor hun werk te verzamelen   x   5 8 4 5 12 5 
4. Van medewerkers wordt verwacht dat ze hun werk op een speciale/ 
bepaalde wijze uitvoeren zonder daarvan af te mogen afwijken * x D 8 7 1 6 14 3 
5. Medewerkers werken vaak onder de druk van strenge productie-eisen 
(tijd, kosten, omzetgroei of winst)     D 7 6 5 5 12 6 
6. Druk leidt er toe dat medewerkers het niet zo nauw met de regels 
nemen *   D 2 14 2 7 9 7 
7. Medewerkers hebben weinig bevoegdheden of regelruimte om acties te 
ondernemen om onverwachte problemen op te lossen als ze zich 
voordoen *      11 5 1 7 14 2 
8. Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden om op te treden 
als onverwachte problemen zich voordoen     D 9 6 2 8 10 5 

Stelling 3 wordt niet meegenomen vanwege de reserves over de leesbaarheid. Stellingen 4, 6 en 7 blijven gehandhaafd om te 
kunnen bepalen of er sprake is van strakke koppeling. Stelling 4 en 5 worden naar OM termen gebracht resp. conform 
gedetailleerde regelgeving en door het verwijderen van de toelichting tussen haakjes.  
 
Noodzaak voor opmerkzaamheid 

   
 a b129   a b 

 1.Werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal opeenvolgende stappen.   x   4 13   5 18 
 2. Feedback/ terugkoppeling en informatie over wat er plaatsvindt is direct en 

eenvoudig te controleren   x D 12 5   12 10 
 3. Het werkproces wordt relatief goed begrepen     D 3 14   5 17 
 4. Het werkproces behoeft geen gecoördineerde acties * x   17 1   18 4 
 5. We kunnen alle componenten/ delen van ons productieproces direct in de 

gaten houden     D 9 7   18 5 
 6. Er zijn veel manieren om onze producten en diensten te pro- duceren (stappen 

kunnen in een andere volgorde, roosters aange-past, onderdelen later 
toegevoegd bij vertragingen of tekorten)      D 5 13   7 16 

 7. Er zit veel speling in onze werkprocessen   x   3 14   10 13 
 8. In ons werkproces hoeven zaken niet in een keer goed te gaan, omdat ze altijd 

opnieuw kunnen worden uitgevoerd  *     17 0   16 7 
 9. Er zijn veel mogelijkheden om te improviseren als zaken fout lopen.     D 5 12   6 17 
 Voor stellingen 2 en 3 wordt gekozen deze te herformuleren, Dit geldt ook voor 5 en 6. Dit worden respectievelijk 

 Informatie over mogelijke verstoringen in het werkproces is direct te verkrijgen en eenvoudig te controleren 
 Het werkproces is overzichtelijk en kennis erover is snel en eenvoudig over te dragen 
 We kunnen alle delen van het werkproces direct in de gaten houden 
 Het is mogelijk de volgorde van activiteiten in ons werkproces aan te passen. 

 
Organisatie opmerkzaamheid 

   
1  2  3 1 2 3 

1. Er is een organisatiebrede gevoeligheid (bewustzijn) voor het onverwachte of 
onverwachte gebeurtenissen *   D 1 14 3 4 14 5 
2. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op 
betrouwbaarheid * x   0 14 4 5 13 5 
3. Leidinggevenden geven evenveel aandacht aan sturen van onverwachte 
gebeurtenissen als het bereiken van tevoren vastgelegde 
organisatiedoelstellingen     D 5 9 3 11 10 2 
4. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd worden beschreven  * x   5 13 0 10 9 4 
5. We besteden tijd aan het identificeren hoe onze activiteiten schade bij onze 
belanghebbenden kunnen betrokkenen   x D 6 9 3 4 15 4 
6. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
goed worden herkend/ geïdentificeerd   x   5 12 1 9 10 3 

                                                           
128 de scores 1, 2 en 3 staan voor respectievelijk niet van toepassing, in enige mate van toepassing, geheel van 
toepassing 
129 a = oneens, b= eens 
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7. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk welke zaken niet verkeerd 
mogen gaan     D 2 10 5 1 17 4 
8. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk hoe zaken fout kunnen gaan. *     0 18 0 5 12 5 
9. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd begrepen worden     D 7 10 1 13 8 1 

Stelling 1 blijkt bij het OM (stelling zat ook in de eerste editie) toch spreiding te geven. In een keuze tussen stelling 5 en 6 gaat 
de voorkeur naar 5 omdat de formulering van 9 en 6 op elkaar lijken en 9 de meeste spreiding gaf. Stelling 5 wordt toegespitst 
op de belanghebbenden van het OM. 
 
Gerichtheid op verstoringen 

   
1  2  3 1 2 3 

1. We zijn actief op zoek naar verstoringen in alle soorten en maten en trachten 
deze te begrijpen       5 12 1 8 13 2 
2. We beschouwen "het ging nog net goed" en "nog net niet fout" eerder als een 
soort van falen dat mogelijke gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en 
vermogen om rampen te voorkomen.   x D 6 6 4 6 10 7 
3. We behandelen (bijna) fouten als informatie over de gezondheid van ons 
systeem van werken en proberen ervan te leren       4 10 4 5 14 4 
4. Wanneer iets onverwachts plaatsvindt trachten we altijd te doorgronden 
waarom onze verwachtingen niet zijn uitgekomen   x   3 10 5 5 12 6 
5. We stellen onze procedures bij na een ‘het ging net goed”     D 4 10 3 3 15 5 
6. Medewerkers rapporteren fouten met ernstige consequenties, zelfs als ze 
niemand anders opvallen * x D 1 13 2 7 11 5 
7.Managers stimuleren het melden van slecht nieuws   x D 4 11 2 6 14 3 
8. Medewerkers voelen zich vrij om met leidinggevenden te spreken over 
problemen *     0 10 8 1 10 12 
9. Medewerkers worden beloond als ze potentiële probleemgebieden benoemen      D 8 9 1 7 12 3 
10. Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt.     D 2 12 4 2 17 4 

Stelling 6 blijft gehandhaafd vanwege de scherpe formulering (een 'strenge' eis aan de organisatie). Stelling 1 wordt als voor de 
hand liggend gezien bij gevoelige zaken en bij andere zaken als een in beperkte mate (2) score). 

Terughoudendheid tot simplificeren 
   

1  2  3 1 2 3 
1. Medewerkers nemen niets zo maar aan * x   0 5 13 1 16 6 
2. Vragenstellen wordt gestimuleerd *     0 12 6 3 12 8 
3. We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen   x   4 9 4 6 14 3 
4. Medewerkers in onze organisatie voelen zich vrij om problemen en netelige 
kwesties ter sprake te brengen *   D 0 15 3 1 14 7 
5. In het algemeen verdiepen medewerkers hun analyse om beter grip te krijgen 
op de aard van ontstane problemen.   x D 2 7 7 8 12 2 
6. Medewerkers worden uitgenodigd een alternatieve kijk op zaken te geven.     D 1 9 8 7 11 5 
7. Medewerkers luisteren zorgvuldig, zelden wordt iemands visie als niet relevant 
afgedaan *   D 4 14 0 5 14 4 
8. Medewerkers worden niet aangevallen als op grond van hun informatie het 
werk onderbroken zou kunnen worden       4 5 7 3 14 5 
9. Als er iets onverwachts gebeurt, besteden medewerkers meer tijd aan 
analyseren dan hun mening te verkondigen     D 4 11 3 12 10 1 
10. Sceptici worden hogelijk gewaardeerd   x   6 12 0 12 7 4 
11. Medewerkers vertrouwen elkaar. * x   0 15 3 2 13 8 
12. Medewerkers tonen veel respect voor elkaar.   x   0 14 3 2 11 10 

Stelling 4 blijft behouden omdat in gerichtheid op verstoringen stelling 8 is vervallen. Stelling 7 blijft gehandhaafd maar wordt 
geherformuleerd. Bij stelling 8 wijst de OvJ erop dat deze vraag voor het OM verhelderd moet worden.  
Stelling 7 wordt ingekort omdat naar twee elementen tegelijkertijd gevraagd wordt. 
 
Behoedzaamheid met ervaringen 

   
 a b   a b 

1. Bij ons worden problemen snel ontkent als ze zich voordoen * x   15 1   17 6 
2. Als iemand openlijk twijfelt of een zorg uit, wordt dat snel terzijde geschoven   x   10 7   16 7 
3. Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we zelden te achterhalen waarom 
zaken niet lopen als we verwacht hadden. * x   16 2   14 9 
4. Wanneer er iets onverwachts gebeurt, wordt informatie hierover met weinigen   x D 9 8   14 9 

 

gedeeld 
5. Wanneer onverwachte problemen optreden, nemen betrokkenen zelden de 
moeite om door te geven wat ze voor het incident hoorden of zagen   x D 12 3   17 6 
6. Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we zelden terug te halen 
welke aannames we van te voren hadden   x D 12 6   15 8 
7. Het is ongebruikelijk om onze verwachtingen te toetsen aan de realiteit * x D 13 3   13 10 
8. Als zaken niet lopen zoals verwacht, is het ongebruikelijk om de originele 
aannames (vertrekpunten) bij te stellen   x   12 4   16 7 
9. Het is ongebruikelijk om op basis van heroverwogen aannames en inzichten, 
onze methoden en procedures te herzien * x   14 3   12 9 

Stelling 7 blijft gehandhaafd om de rol van verwachtingen goed op de agenda van de besprekingen te kunnen krijgen. In het 
algemeen wordt gewezen op de dubbele ontkenning in het scoren van stellingen. 
Stelling 4 wordt aangescherpt tot ... informatie wordt hierover niet of met weinigen gedeeld. 
 
Gevoeligheid voor het uitvoerende proces 

   
 a b   a b 

1. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 
zaken (vinger aan de pols)   x D 11 7   10 11 
2. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen en 
beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende medewerkers *     3 15   3 19 
3. Ploegbazen/ voormannen grijpen direct in waar dat nodig is   x D 11 4   12 11 
4. Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar 
om een helder beeld te hebben van de actuele situatie   x   10 8   5 17 
5. Medewerkers zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan   x   7 9   14 9 
6. Medewerkers zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie 
vallen     D 10 8   7 16 
7. We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte 
verrassing de kop op steekt     D 7 10   10 11 
8. Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze 
als de werkbelasting te hoog wordt.       11 7   16 7 
9. Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te 
pakken als ze zich voordoen     D 3 14   8 15 

Bij stelling 8 gaf de OvJ aan dat managers (obligaat) eens zullen aangeven.  
 
Respecteren van deskundigheid 

   
1  2  3 1 2 3 

1. Er zijn continu middelen toegewezen om medewerkers te trainen en hertrainen 
aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van het technische systeem.   x D 7 4 6 6 13 4 
2. Medewerkers hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk 
wat ze moeten doen     D 2 10 4 7 12 3 
3. Deze organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van de kennis en 
vaardigheden van haar medewerkers       1 8 9 4 15 4 
4. Deze organisatie bevordert opdrachten waarbij medewerkers uitgedaagd 
worden hun eigen grenzen te verleggen.    x D 4 5 9 6 14 3 
5.Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze 
kunnen gebruiken.   x   3 11 4 6 11 5 
6.Men is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
(mogelijkheden om aangepast aan de situatie te handelen)       1 7 10 6 12 4 
7. Medewerkers hebben een aantal informele contacten die ze gebruiken om 
problemen op te lossen       0 9 8 2 12 9 
8.Medewerkers leren van hun fouten   x   0 9 7 2 12 9 
9. Medewerkers zijn in staat op anderen te vertrouwen   x   0 13 4 3 11 9 
10. De meeste medewerkers bezitten de vaardigheden om te handelen als zich 
onverwachte problemen voordoen     D 1 8 8 0 17 6 

Stelling 1 blijft gehandhaafd vanwege de spreiding en de directe koppeling aan de eenheid, stellingen 3, 6 en 7 worden door de 
OvJ als retorisch gezien.  

 
Respecteren deskundigheid 

   
1  2  3 1 2 3 

1. Medewerkers zijn toegewijd hun werk goed te doen * x   0 4 14 1 6 16 
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7. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk welke zaken niet verkeerd 
mogen gaan     D 2 10 5 1 17 4 
8. Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk hoe zaken fout kunnen gaan. *     0 18 0 5 12 5 
9. Medewerkers op alle niveaus maken zich constant zorgen of gebeurtenissen 
verkeerd begrepen worden     D 7 10 1 13 8 1 

Stelling 1 blijkt bij het OM (stelling zat ook in de eerste editie) toch spreiding te geven. In een keuze tussen stelling 5 en 6 gaat 
de voorkeur naar 5 omdat de formulering van 9 en 6 op elkaar lijken en 9 de meeste spreiding gaf. Stelling 5 wordt toegespitst 
op de belanghebbenden van het OM. 
 
Gerichtheid op verstoringen 

   
1  2  3 1 2 3 

1. We zijn actief op zoek naar verstoringen in alle soorten en maten en trachten 
deze te begrijpen       5 12 1 8 13 2 
2. We beschouwen "het ging nog net goed" en "nog net niet fout" eerder als een 
soort van falen dat mogelijke gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en 
vermogen om rampen te voorkomen.   x D 6 6 4 6 10 7 
3. We behandelen (bijna) fouten als informatie over de gezondheid van ons 
systeem van werken en proberen ervan te leren       4 10 4 5 14 4 
4. Wanneer iets onverwachts plaatsvindt trachten we altijd te doorgronden 
waarom onze verwachtingen niet zijn uitgekomen   x   3 10 5 5 12 6 
5. We stellen onze procedures bij na een ‘het ging net goed”     D 4 10 3 3 15 5 
6. Medewerkers rapporteren fouten met ernstige consequenties, zelfs als ze 
niemand anders opvallen * x D 1 13 2 7 11 5 
7.Managers stimuleren het melden van slecht nieuws   x D 4 11 2 6 14 3 
8. Medewerkers voelen zich vrij om met leidinggevenden te spreken over 
problemen *     0 10 8 1 10 12 
9. Medewerkers worden beloond als ze potentiële probleemgebieden benoemen      D 8 9 1 7 12 3 
10. Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt.     D 2 12 4 2 17 4 

Stelling 6 blijft gehandhaafd vanwege de scherpe formulering (een 'strenge' eis aan de organisatie). Stelling 1 wordt als voor de 
hand liggend gezien bij gevoelige zaken en bij andere zaken als een in beperkte mate (2) score). 

Terughoudendheid tot simplificeren 
   

1  2  3 1 2 3 
1. Medewerkers nemen niets zo maar aan * x   0 5 13 1 16 6 
2. Vragenstellen wordt gestimuleerd *     0 12 6 3 12 8 
3. We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen   x   4 9 4 6 14 3 
4. Medewerkers in onze organisatie voelen zich vrij om problemen en netelige 
kwesties ter sprake te brengen *   D 0 15 3 1 14 7 
5. In het algemeen verdiepen medewerkers hun analyse om beter grip te krijgen 
op de aard van ontstane problemen.   x D 2 7 7 8 12 2 
6. Medewerkers worden uitgenodigd een alternatieve kijk op zaken te geven.     D 1 9 8 7 11 5 
7. Medewerkers luisteren zorgvuldig, zelden wordt iemands visie als niet relevant 
afgedaan *   D 4 14 0 5 14 4 
8. Medewerkers worden niet aangevallen als op grond van hun informatie het 
werk onderbroken zou kunnen worden       4 5 7 3 14 5 
9. Als er iets onverwachts gebeurt, besteden medewerkers meer tijd aan 
analyseren dan hun mening te verkondigen     D 4 11 3 12 10 1 
10. Sceptici worden hogelijk gewaardeerd   x   6 12 0 12 7 4 
11. Medewerkers vertrouwen elkaar. * x   0 15 3 2 13 8 
12. Medewerkers tonen veel respect voor elkaar.   x   0 14 3 2 11 10 

Stelling 4 blijft behouden omdat in gerichtheid op verstoringen stelling 8 is vervallen. Stelling 7 blijft gehandhaafd maar wordt 
geherformuleerd. Bij stelling 8 wijst de OvJ erop dat deze vraag voor het OM verhelderd moet worden.  
Stelling 7 wordt ingekort omdat naar twee elementen tegelijkertijd gevraagd wordt. 
 
Behoedzaamheid met ervaringen 

   
 a b   a b 

1. Bij ons worden problemen snel ontkent als ze zich voordoen * x   15 1   17 6 
2. Als iemand openlijk twijfelt of een zorg uit, wordt dat snel terzijde geschoven   x   10 7   16 7 
3. Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we zelden te achterhalen waarom 
zaken niet lopen als we verwacht hadden. * x   16 2   14 9 
4. Wanneer er iets onverwachts gebeurt, wordt informatie hierover met weinigen   x D 9 8   14 9 

 

gedeeld 
5. Wanneer onverwachte problemen optreden, nemen betrokkenen zelden de 
moeite om door te geven wat ze voor het incident hoorden of zagen   x D 12 3   17 6 
6. Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we zelden terug te halen 
welke aannames we van te voren hadden   x D 12 6   15 8 
7. Het is ongebruikelijk om onze verwachtingen te toetsen aan de realiteit * x D 13 3   13 10 
8. Als zaken niet lopen zoals verwacht, is het ongebruikelijk om de originele 
aannames (vertrekpunten) bij te stellen   x   12 4   16 7 
9. Het is ongebruikelijk om op basis van heroverwogen aannames en inzichten, 
onze methoden en procedures te herzien * x   14 3   12 9 

Stelling 7 blijft gehandhaafd om de rol van verwachtingen goed op de agenda van de besprekingen te kunnen krijgen. In het 
algemeen wordt gewezen op de dubbele ontkenning in het scoren van stellingen. 
Stelling 4 wordt aangescherpt tot ... informatie wordt hierover niet of met weinigen gedeeld. 
 
Gevoeligheid voor het uitvoerende proces 

   
 a b   a b 

1. Er is dagelijks constant een functionaris aanwezig, die zich richt op de lopende 
zaken (vinger aan de pols)   x D 11 7   10 11 
2. Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen en 
beschikbaar en benaderbaar, voor de uitvoerende medewerkers *     3 15   3 19 
3. Ploegbazen/ voormannen grijpen direct in waar dat nodig is   x D 11 4   12 11 
4. Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar 
om een helder beeld te hebben van de actuele situatie   x   10 8   5 17 
5. Medewerkers zoeken altijd feedback over zaken die niet goed gaan   x   7 9   14 9 
6. Medewerkers zijn bekend met werkzaamheden die buiten hun eigen functie 
vallen     D 10 8   7 16 
7. We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte 
verrassing de kop op steekt     D 7 10   10 11 
8. Managers bewaken (de individuele) werkbelasting continu en reduceren deze 
als de werkbelasting te hoog wordt.       11 7   16 7 
9. Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te 
pakken als ze zich voordoen     D 3 14   8 15 

Bij stelling 8 gaf de OvJ aan dat managers (obligaat) eens zullen aangeven.  
 
Respecteren van deskundigheid 

   
1  2  3 1 2 3 

1. Er zijn continu middelen toegewezen om medewerkers te trainen en hertrainen 
aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van het technische systeem.   x D 7 4 6 6 13 4 
2. Medewerkers hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk 
wat ze moeten doen     D 2 10 4 7 12 3 
3. Deze organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van de kennis en 
vaardigheden van haar medewerkers       1 8 9 4 15 4 
4. Deze organisatie bevordert opdrachten waarbij medewerkers uitgedaagd 
worden hun eigen grenzen te verleggen.    x D 4 5 9 6 14 3 
5.Medewerkers staan er om bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze 
kunnen gebruiken.   x   3 11 4 6 11 5 
6.Men is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
(mogelijkheden om aangepast aan de situatie te handelen)       1 7 10 6 12 4 
7. Medewerkers hebben een aantal informele contacten die ze gebruiken om 
problemen op te lossen       0 9 8 2 12 9 
8.Medewerkers leren van hun fouten   x   0 9 7 2 12 9 
9. Medewerkers zijn in staat op anderen te vertrouwen   x   0 13 4 3 11 9 
10. De meeste medewerkers bezitten de vaardigheden om te handelen als zich 
onverwachte problemen voordoen     D 1 8 8 0 17 6 

Stelling 1 blijft gehandhaafd vanwege de spreiding en de directe koppeling aan de eenheid, stellingen 3, 6 en 7 worden door de 
OvJ als retorisch gezien.  

 
Respecteren deskundigheid 

   
1  2  3 1 2 3 

1. Medewerkers zijn toegewijd hun werk goed te doen * x   0 4 14 1 6 16 
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2. Medewerkers respecteren de essentie van het werk van anderen *   D 0 12 5 4 12 7 
3. Als er iets abnormaals gebeurt, weten de medewerkers wie de expertise heeft 
om er op te reageren.     D 0 11 6 2 9 12 
4. Medewerkers in dit bedrijf waarderen expertise en ervaringen meer dan 
hiërarchische positie     D 3 5 10 7 6 10 
5. In deze organisatie worden de besluiten genomen door medewerkers die het 
best daarvoor gekwalificeerd zijn.   x   1 11 5 6 11 6 
6. Het is typerend dat medewerkers zich "eigenaar" voelen van een probleem 
totdat het is opgelost     D 2 12 3 8 10 5 
7. Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets 
aan de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan.     D 4 8 6 4 16 3 

Stelling 5 wordt door de OvJ gezien als retorisch voor managers. 
 
Het resultaat van deze exercitie is een lijst van 46 vragen over de 9 gebieden en de negen vragen van Vogus en 
Sutcliffe. 
 
Beeld van het proces beperking omvang vragenlijst 
Het proces om tot een beknoptere vragenlijst te komen blijkt een onderhandelingsproces met geven en nemen. 
Inhoudelijk is er een beperkte discussie geweest en de meeste stellingen die afvielen werden door de medewerkers 
van Prisma als te algemeen gezien. Ook was er een aantal vragen waar naar meerdere elementen tegelijkertijd 
werden gevraagd, een aantal ervan zijn beperkt in hun strekking tot één element.  
De inbreng van de OvJ bij het beperken van de vragen is vooral vanuit de optiek dat deze vond dat een aantal 
vragen voor managers 'retorisch' waren; ze zouden een voor de hand liggende score opleveren. Gegeven het 
verzoek dat hij gekregen had, de vragenlijst is gericht op MT's/ managers, een terechte insteek. 
Onderliggend komt in de discussie naar voren waarin deze vragenlijst afwijkt van een regulier 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (of MTO), waar Prisma veel ervaring in het begeleiden ervan had. Achteraf 
moet de onderzoeker constateren dat hij het gesprek over hoe Prisma de uitkomsten van MTO's presenteerde niet is 
aangegaan.  
 
Dit lijkt immers relevant voor de instelling waarmee de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd werden aan de 
parketten. Eenduidige stellingen vanuit de ik vorm leveren een 'waarheid' op (van een MTO), ingewikkelde vragen in 
de wij vorm beogen (van Weick en Sutcliffe) meer de discussie te entameren. Dit levert zoals de OvJ opmerkt op, 
dat: (men) na mijn invulling nog volstrekt geen beeld krijgt van de parketorganisatie en het beeld dat er wel ontstaat is 
een door mijn persoonlijke invalshoek gekleurd beeld. In een cultuur van waarheidsvinding (de magistratelijke rol van 
het Openbaar Ministerie) kan dat een ongemakkelijke constatering zijn: er is geen waarheid, maar er zijn 
verschillende individueel gekleurde beelden van de werkelijkheid. Bij de vragenlijst horen dubbelzinnigheid, 
complexiteit en verwarring (zie ook hoofdstuk 6 van Weick en Sutcliffe (2001). Ook vraagt deze wijze van kijken om 
het opschorten van het oordeel (goed luisteren) zonder de eigen waarneming en betekenisgeving te bagatelliseren 
(respectvolle interactie) wat in de rechtszaal vanuit de rol van OvJ als openbare aanklager lastig is. Vervolgen van de 
aanstichter van de Schiphol brand130 versus niet de veroorzaker in de Moerdijkbrand131, maar de directie aanpakken. 
  

                                                           
130 Het OM heeft tot aan de Hoge Raad geprocedeerd om de asielzoeker die in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 de brand 
heeft veroorzaakt in het Detentie- en Uitzetcentrum Schiphol-Oost (de Schipholbrand) veroordeeld te krijgen. Als gevolg van 
deze brand zijn 11 personen overleden en 15 personen gewond geraakt. Uiteindelijk is de asielzoeker door de Hoge Raad 
vrijgesproken. Ontleend aan http://juridischdagblad.nl/content/view/12289/72/ d.d. 31-5-2016 
131 Het OM heeft niet de medewerker die de brand bij Chemie Pack op 5 januari 2011 veroorzaakte niet vervolgd. De rechtbank 
heeft dit gevolgd en aangegeven dat de brand bij Chemie-Pack is ontstaan door grove onvoorzichtigheid van een medewerker, 
maar toe te rekenen is aan de rechtspersoon, de directeur, de bedrijfsleider en de veiligheidscoördinator van dat bedrijf. De 
opslag van gevaarlijke stoffen op het binnenterrein was niet vergund en heeft de ernst en omvang van de brand enorm 
vergroot Ontleend aan http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000 d.d. 31-5-2016. 

 

Bijlage bij 4.4. Rapportage Uitvaartorganisatie 

1. Inleiding 
Vanaf het einde van de jaren ’80 is in de Verenigde Staten aan twee universiteiten onderzoek gestart naar High Reliability 
Organisations (verder: HRO’s). Deze ‘hoog betrouwbaar opererende’ organisaties zijn organisaties die in staat zijn vroegtijdig 
risico’s af te wenden, die innoveren en die ondanks tegenslag blijven presteren. Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn 
vijf kenmerken van HRO’s gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat organisaties -in een complexe, onvoorspelbare omgeving- 
beter presteren als deze vijf kenmerken in de organisatie voldoende ontwikkeld zijn. Met de Effectiviteitsmeting wordt getoetst 
in welke mate de vijf kenmerken in de organisatie aanwezig zijn, welke kenmerken aandacht behoeven en met welke 
kenmerken de organisatie al goed op weg is. Ook wordt de omgeving van de organisatie gewaardeerd op basis van drie 
contextfactoren.  
 
Het voorliggende rapport betreft het resultaat van de Effectiviteitsmeting, welke in de periode april-mei 2009 door Authentiek 
en Marevisie bij Uitvaartorganisatie X is uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever zijn voor aanvang van de 
Effectiviteitsmeting de uitgangspunten voor de meting geformuleerd. Daarmee is het doel van de Effectiviteitsmeting 
vastgesteld en is de achtergrond van de organisatie verder toegelicht.  
 
Achtergrond Uitvaartorganisatie X 
De opdrachtgever van uitvaartorganisatie Uitvaartorganisatie X wil met de uitkomsten van de Effectiviteitsmeting de 
organisatie verder verbeteren. Omdat de prestatie van de organisatie nu voornamelijk op basis van de evaluatieformulieren 
wordt geëvalueerd, verwacht de opdrachtgever met behulp van de Effectiviteitsmeting een breder beeld te verkrijgen. De 
opdrachtgever ziet de Effectiviteitsmeting als een instrument om vanuit de medewerkers zelf te onderzoeken hoe zij tegen 
zaken aankijken en waar ze mogelijk verbeteringen zien.  
 
Om de kans dat medewerkers fouten maken132 terug te brengen, besteedt de organisatie veel aandacht aan kwaliteit. Omdat 
bij een uitvaart geen zaken mis mogen gaan, wordt veel gebruik gemaakt van checklists en van gekoppelde systemen en 
bestanden. Ook controleren de groepen elkaar onderling. Met name de groep ‘facturatie’ speelt hierin een grote rol. Processen 
en procedures zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek.  
 
Iedereen die Uitvaartorganisatie X de opdracht geeft een uitvaart te verzorgen, ontvangt na afloop een evaluatieformulier. 
Circa 65 procent retourneert deze evaluatieformulieren. De organisatie streeft naar een waardering van minimaal het cijfer ‘8’ 
op een schaal van 1 tot 9. Gemiddeld worden de uitvaarten gewaardeerd met het cijfer 8,3. Ongeveer vijf procent van de 
evaluaties verkrijgt een lagere waardering. Maandelijks wordt bekeken op welke onderdelen laag is gescoord en wat hiervan de 
oorzaak is geweest. Op deze manier leert men -waar van toepassing- van fouten en kunnen verbeteringen gericht worden 
doorgevoerd.  
 
Bij Uitvaartorganisatie X ligt geen specifieke aanleiding ten grondslag aan de Effectiviteitsmeting. Dit betekent dat niet één of 
meerdere gebeurtenissen in de organisatie aanleiding zijn om achterliggende oorzaken nader te onderzoeken.  

1.1. Methodiek Effectiviteitsmeting 
De Effectiviteitsmeting bestaat uit de volgende onderdelen:  
 Vragenlijsten voor medewerkers / management / directie 
 Plenaire sessies met medewerkers / management / directie 
 Toelichting op de uitkomst van de Effectiviteitsmeting aan management / directie 
 
Vragenlijsten 
De Effectiviteitsmeting is uitgevoerd met behulp van zowel de beknopte als de uitgebreide vragenlijst. De beknopte vragenlijst 
is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, die meet of men binnen de organisatie effectief presteert. De uitgebreide 
vragenlijst is gericht op het bespreekbaar maken van de condities die nodig zijn om effectief te functioneren. Het inzetten van 
de uitgebreide vragenlijst is daarmee op zichzelf een interventie binnen een organisatie. Medewerkers van Uitvaartorganisatie 
X zijn 83 vragen -met daarbinnen acht kenmerken- voorgelegd133:  
A. Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 
B. Noodzaak tot alertheid 
C. Alertheid 
 
1. Gerichtheid op verstoringen 
2. Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren 
3. Gevoeligheid voor het operationele proces 
4. Veerkracht 

                                                           
132 Zaken vergeten, niet vastleggen, verkeerd vastleggen etc. 
133 In bijlage 1 is een toelichting op deze kenmerken opgenomen. 
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2. Medewerkers respecteren de essentie van het werk van anderen *   D 0 12 5 4 12 7 
3. Als er iets abnormaals gebeurt, weten de medewerkers wie de expertise heeft 
om er op te reageren.     D 0 11 6 2 9 12 
4. Medewerkers in dit bedrijf waarderen expertise en ervaringen meer dan 
hiërarchische positie     D 3 5 10 7 6 10 
5. In deze organisatie worden de besluiten genomen door medewerkers die het 
best daarvoor gekwalificeerd zijn.   x   1 11 5 6 11 6 
6. Het is typerend dat medewerkers zich "eigenaar" voelen van een probleem 
totdat het is opgelost     D 2 12 3 8 10 5 
7. Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets 
aan de hand is waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan.     D 4 8 6 4 16 3 

Stelling 5 wordt door de OvJ gezien als retorisch voor managers. 
 
Het resultaat van deze exercitie is een lijst van 46 vragen over de 9 gebieden en de negen vragen van Vogus en 
Sutcliffe. 
 
Beeld van het proces beperking omvang vragenlijst 
Het proces om tot een beknoptere vragenlijst te komen blijkt een onderhandelingsproces met geven en nemen. 
Inhoudelijk is er een beperkte discussie geweest en de meeste stellingen die afvielen werden door de medewerkers 
van Prisma als te algemeen gezien. Ook was er een aantal vragen waar naar meerdere elementen tegelijkertijd 
werden gevraagd, een aantal ervan zijn beperkt in hun strekking tot één element.  
De inbreng van de OvJ bij het beperken van de vragen is vooral vanuit de optiek dat deze vond dat een aantal 
vragen voor managers 'retorisch' waren; ze zouden een voor de hand liggende score opleveren. Gegeven het 
verzoek dat hij gekregen had, de vragenlijst is gericht op MT's/ managers, een terechte insteek. 
Onderliggend komt in de discussie naar voren waarin deze vragenlijst afwijkt van een regulier 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (of MTO), waar Prisma veel ervaring in het begeleiden ervan had. Achteraf 
moet de onderzoeker constateren dat hij het gesprek over hoe Prisma de uitkomsten van MTO's presenteerde niet is 
aangegaan.  
 
Dit lijkt immers relevant voor de instelling waarmee de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd werden aan de 
parketten. Eenduidige stellingen vanuit de ik vorm leveren een 'waarheid' op (van een MTO), ingewikkelde vragen in 
de wij vorm beogen (van Weick en Sutcliffe) meer de discussie te entameren. Dit levert zoals de OvJ opmerkt op, 
dat: (men) na mijn invulling nog volstrekt geen beeld krijgt van de parketorganisatie en het beeld dat er wel ontstaat is 
een door mijn persoonlijke invalshoek gekleurd beeld. In een cultuur van waarheidsvinding (de magistratelijke rol van 
het Openbaar Ministerie) kan dat een ongemakkelijke constatering zijn: er is geen waarheid, maar er zijn 
verschillende individueel gekleurde beelden van de werkelijkheid. Bij de vragenlijst horen dubbelzinnigheid, 
complexiteit en verwarring (zie ook hoofdstuk 6 van Weick en Sutcliffe (2001). Ook vraagt deze wijze van kijken om 
het opschorten van het oordeel (goed luisteren) zonder de eigen waarneming en betekenisgeving te bagatelliseren 
(respectvolle interactie) wat in de rechtszaal vanuit de rol van OvJ als openbare aanklager lastig is. Vervolgen van de 
aanstichter van de Schiphol brand130 versus niet de veroorzaker in de Moerdijkbrand131, maar de directie aanpakken. 
  

                                                           
130 Het OM heeft tot aan de Hoge Raad geprocedeerd om de asielzoeker die in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 de brand 
heeft veroorzaakt in het Detentie- en Uitzetcentrum Schiphol-Oost (de Schipholbrand) veroordeeld te krijgen. Als gevolg van 
deze brand zijn 11 personen overleden en 15 personen gewond geraakt. Uiteindelijk is de asielzoeker door de Hoge Raad 
vrijgesproken. Ontleend aan http://juridischdagblad.nl/content/view/12289/72/ d.d. 31-5-2016 
131 Het OM heeft niet de medewerker die de brand bij Chemie Pack op 5 januari 2011 veroorzaakte niet vervolgd. De rechtbank 
heeft dit gevolgd en aangegeven dat de brand bij Chemie-Pack is ontstaan door grove onvoorzichtigheid van een medewerker, 
maar toe te rekenen is aan de rechtspersoon, de directeur, de bedrijfsleider en de veiligheidscoördinator van dat bedrijf. De 
opslag van gevaarlijke stoffen op het binnenterrein was niet vergund en heeft de ernst en omvang van de brand enorm 
vergroot Ontleend aan http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000 d.d. 31-5-2016. 

 

Bijlage bij 4.4. Rapportage Uitvaartorganisatie 

1. Inleiding 
Vanaf het einde van de jaren ’80 is in de Verenigde Staten aan twee universiteiten onderzoek gestart naar High Reliability 
Organisations (verder: HRO’s). Deze ‘hoog betrouwbaar opererende’ organisaties zijn organisaties die in staat zijn vroegtijdig 
risico’s af te wenden, die innoveren en die ondanks tegenslag blijven presteren. Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn 
vijf kenmerken van HRO’s gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat organisaties -in een complexe, onvoorspelbare omgeving- 
beter presteren als deze vijf kenmerken in de organisatie voldoende ontwikkeld zijn. Met de Effectiviteitsmeting wordt getoetst 
in welke mate de vijf kenmerken in de organisatie aanwezig zijn, welke kenmerken aandacht behoeven en met welke 
kenmerken de organisatie al goed op weg is. Ook wordt de omgeving van de organisatie gewaardeerd op basis van drie 
contextfactoren.  
 
Het voorliggende rapport betreft het resultaat van de Effectiviteitsmeting, welke in de periode april-mei 2009 door Authentiek 
en Marevisie bij Uitvaartorganisatie X is uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever zijn voor aanvang van de 
Effectiviteitsmeting de uitgangspunten voor de meting geformuleerd. Daarmee is het doel van de Effectiviteitsmeting 
vastgesteld en is de achtergrond van de organisatie verder toegelicht.  
 
Achtergrond Uitvaartorganisatie X 
De opdrachtgever van uitvaartorganisatie Uitvaartorganisatie X wil met de uitkomsten van de Effectiviteitsmeting de 
organisatie verder verbeteren. Omdat de prestatie van de organisatie nu voornamelijk op basis van de evaluatieformulieren 
wordt geëvalueerd, verwacht de opdrachtgever met behulp van de Effectiviteitsmeting een breder beeld te verkrijgen. De 
opdrachtgever ziet de Effectiviteitsmeting als een instrument om vanuit de medewerkers zelf te onderzoeken hoe zij tegen 
zaken aankijken en waar ze mogelijk verbeteringen zien.  
 
Om de kans dat medewerkers fouten maken132 terug te brengen, besteedt de organisatie veel aandacht aan kwaliteit. Omdat 
bij een uitvaart geen zaken mis mogen gaan, wordt veel gebruik gemaakt van checklists en van gekoppelde systemen en 
bestanden. Ook controleren de groepen elkaar onderling. Met name de groep ‘facturatie’ speelt hierin een grote rol. Processen 
en procedures zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek.  
 
Iedereen die Uitvaartorganisatie X de opdracht geeft een uitvaart te verzorgen, ontvangt na afloop een evaluatieformulier. 
Circa 65 procent retourneert deze evaluatieformulieren. De organisatie streeft naar een waardering van minimaal het cijfer ‘8’ 
op een schaal van 1 tot 9. Gemiddeld worden de uitvaarten gewaardeerd met het cijfer 8,3. Ongeveer vijf procent van de 
evaluaties verkrijgt een lagere waardering. Maandelijks wordt bekeken op welke onderdelen laag is gescoord en wat hiervan de 
oorzaak is geweest. Op deze manier leert men -waar van toepassing- van fouten en kunnen verbeteringen gericht worden 
doorgevoerd.  
 
Bij Uitvaartorganisatie X ligt geen specifieke aanleiding ten grondslag aan de Effectiviteitsmeting. Dit betekent dat niet één of 
meerdere gebeurtenissen in de organisatie aanleiding zijn om achterliggende oorzaken nader te onderzoeken.  

1.1. Methodiek Effectiviteitsmeting 
De Effectiviteitsmeting bestaat uit de volgende onderdelen:  
 Vragenlijsten voor medewerkers / management / directie 
 Plenaire sessies met medewerkers / management / directie 
 Toelichting op de uitkomst van de Effectiviteitsmeting aan management / directie 
 
Vragenlijsten 
De Effectiviteitsmeting is uitgevoerd met behulp van zowel de beknopte als de uitgebreide vragenlijst. De beknopte vragenlijst 
is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, die meet of men binnen de organisatie effectief presteert. De uitgebreide 
vragenlijst is gericht op het bespreekbaar maken van de condities die nodig zijn om effectief te functioneren. Het inzetten van 
de uitgebreide vragenlijst is daarmee op zichzelf een interventie binnen een organisatie. Medewerkers van Uitvaartorganisatie 
X zijn 83 vragen -met daarbinnen acht kenmerken- voorgelegd133:  
A. Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 
B. Noodzaak tot alertheid 
C. Alertheid 
 
1. Gerichtheid op verstoringen 
2. Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren 
3. Gevoeligheid voor het operationele proces 
4. Veerkracht 

                                                           
132 Zaken vergeten, niet vastleggen, verkeerd vastleggen etc. 
133 In bijlage 1 is een toelichting op deze kenmerken opgenomen. 
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5. Respecteren deskundigheid 
 
De kenmerken 1 tot en met 5 zijn de zogenaamde vijf HRO-kernprocessen die een indicatie geven voor de mate waarin de 
organisatie effectief presteert. De andere drie ‘meten’ de omgeving waarin de vijf HRO-processen worden uitgevoerd, ook wel 
contextfactoren genoemd.  
In overleg met directie is geen noodzaak gevonden specifieke, bedrijfseigen terminologie in de vragenlijsten te verwerken.  
 
Dataverwerking 
De uitkomsten kunnen op alle organisatieniveaus alsmede op individueel worden gepresenteerd. In dit rapport is ervoor 
gekozen om de onderzoeksresultaten aan de hand van vooraf vastgestelde groepen van respondenten te presenteren. De 
volgende groepen zijn onderscheiden:  
 Directie / Management 
 Uitvaartleiders / Bedrijfsbureau  
 Facturering / administratie / receptiemedewerkers 
 Gastvrouwen 
 Chauffeurmedewerkers / Mortuariummedewerkers 
 
Om de analyse te verdiepen en te concretiseren met praktijkvoorbeelden, heeft na de verwerking van de vragenlijsten met 
bovengenoemde groepen een plenaire bespreking plaatsgevonden. De hoofdpunten van deze plenaire bijeenkomst zijn 
eveneens in dit rapport verwerkt. 
 
Rapportage 
De directie heeft ervoor gekozen dat het voorliggende rapport geanonimiseerd is opgesteld. Zowel de medewerkers die de 
vragenlijsten hebben ingevuld als de medewerkers die vervolgens zijn gesproken, zijn hiervan vooraf op de hoogte gesteld.  
Respondenten 
De vragenlijst van de Effectiviteitsmeting is afgenomen onder X medewerkers. 94 procent van de medewerkers heeft de 
vragenlijst ingevuld geretourneerd. Tijdens de plenaire sessie was het merendeel van de medewerkers aanwezig, met 
uitzondering van de groep Mortuarium-medewerkers.  
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 schetst de globale uitkomsten van de vragenlijsten binnen Uitvaartorganisatie X op vraagniveau. Tevens worden 
de gemiddelden van de verschillende groepen afgezet tegen het gemiddelde beeld van Uitvaartorganisatie X als geheel. 
Hierdoor ontstaat het beeld op welk HRO-kenmerk een groep hoger dan wel lager scoort ten opzichte van het totaal.  
 
In hoofdstuk 3 vindt de verwerking van de plenaire sessies met de onderscheiden groepen plaats. Op basis van de 
dataverwerking van de vragenlijsten zijn verdere vragen geformuleerd, die tijdens de plenaire sessies aan de orde zijn gesteld. 
Het verslag van een plenaire sessie vertegenwoordigt de visie van de onderscheiden groepen in relatie tot de HRO-kenmerken.  
 
Op basis van de verwerking van de vragenlijsten en de uitkomsten van de plenaire sessies zijn in hoofdstuk 4 de conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
 
In bijlage 1 is een toelichting op de HRO-kenmerken opgenomen. In bijlage 2 is de uitkomst van de dataverwerking 
(vragenlijsten) weergegeven. Zowel op organisatieniveau als op groepsniveau wordt een beeld geschetst hoe medewerkers de 
prestaties van de organisatie, gerelateerd aan de HRO-kenmerken, waarderen. Op basis van de scores is aangegeven welke 
onderdelen verbetermogelijkheden bevatten.  
  

 
 

2. Globale uitkomsten van de vragenlijsten 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de uitkomsten van de vragenlijst voor Uitvaartorganisatie X als geheel. Tevens 
worden de gemiddelden van de verschillende groepen afgezet tegen het gemiddelde beeld van Uitvaartorganisatie X als 
geheel. Hierdoor ontstaat het beeld op welk HRO-kenmerk een groep hoger dan wel lager scoort ten opzichte van het totaal. 
Ook wordt een overzicht gegeven bij welke vragen binnen Uitvaartorganisatie X zowel de grootste overeenstemming als het 
grootste verschil van mening is geconstateerd. In de afsluitende paragraaf wordt Uitvaartorganisatie X vergeleken met de 
resultaten van het onderzoek onder 1600 IC-verpleegkundigen (referentiegroep). Hier wordt getoond bij welke vragen 
‘statistisch significante’ verschillen zijn te constateren met de referentiegroep. Ook wordt voor deze vragen gekeken naar de 
verschillen tussen de groepen binnen Uitvaartorganisatie X. 

2.1. De groepen binnen Uitvaartorganisatie X 
In de onderstaande lijntabel is aangegeven: (1) de minimale score van de individuele respondenten aangaande het 
functioneren van hun groep op een HRO-kenmerk, (2) de gemiddelde score en (3) de maximale score. De gemiddelde score is in 
de tabel onderstreept. Tevens is middels een kleur aangegeven of de score aanleiding is meer aandacht aan het betreffende 
kenmerk te besteden (geel), of dat de organisatie met betrekking tot het betreffende kenmerk goed op weg is (groen). 

De HRO-kenmerken 
De gemiddelde scores van het functioneren binnen Uitvaartorganisatie X op de HRO-kenmerken (als een indicatie van een 
effectief functionerende organisatie) levert een ‘groen’ en dus positief beeld. De spreiding op de onderscheiden kenmerken 
geeft de mate aan waarin binnen de groepen verschillen van mening bestaan. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe breed de basis 
van het betreffende kenmerk is en -daarmee- in hoeverre de kenmerken stevig verankerd zijn in de organisatie. 
Aandachtspunten op detailniveau voor Uitvaartorganisatie X zijn: 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt 
 Uitdagen van medewerkers om zich te ontwikkelen 
 
De context 
Naast de vragen over vijf HRO-kenmerken zijn er vragen gesteld die kenmerken van het werkproces en de cultuur binnen 
Uitvaartorganisatie X in algemene zin verhelderen. Voor a en b geldt daarbij een andere kleurcode. Een hoge score heeft een 
oranje kleur als sprake is van kwetsbaarheid voor onoplettendheid, danwel een noodzaak voor alertheid. Voor alertheid geldt 
dezelfde kleurcode als voor de HRO-kenmerken. De lijntabel is onderstaand afgebeeld.  

Het beeld dat uit de lijntabel naar voren komt, is dat het risico dat men binnen Uitvaartorganisatie X zaken op automatische 
piloot doet beperkt is. Risicofactoren zijn in het algemeen de speciale wijze waarop het werk moet worden gedaan en de druk 
die op de medewerkers ligt. De risico’s door onoverzichtelijkheid zijn ook beperkt. Risicofactoren zijn in het algemeen het 
ontbreken van herstel- en improvisatiemogelijkheden en de afstemming die nodig is om de werkzaamheden tussen 
verschillende groepen goed te laten verlopen. De alertheid van Uitvaartorganisatie X als geheel wordt positief gezien. 

2.2. Overeenstemming en verschillen 
Om het beeld van Uitvaartorganisatie X verder in te kleuren, is inzichtelijk gemaakt over welke vragen uit de vragenlijst de 
grootste overeenstemming alswel het grootste verschil van mening bestaat. Achter de stellingen is telkens aangegeven hoeveel 
respondenten -van het totaal van X respondenten- de stelling uit de vragenlijst hebben onderschreven. Over de volgende 
stellingen is grote overeenstemming geconstateerd: 
 Werkzaamheden vinden plaats in opeenvolgende stappen (100%) 
 Er is een beslisser aanwezig voor uitvoeringsproblemen (100%) 
 Uitzonderingen komen voor (97%) 
 Er zijn geen herstelmogelijkheden (94%) 
 Medewerkers hebben een actueel beeld van het werkproces (94%)  
 We proberen te achterhalen waarom iets niet loopt als verwacht (94%) 
 We halen aannames terug als iets niet loopt zoals verwacht (90%) 
 Medewerkers hebben voldoende bevoegdheden om op te treden als iets onverwachts gebeurt (90%) 

Uitvaartorganisatie X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 Gerichtheid op verstoringen 45 69 95
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 69 95
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 44 81 100
4 Veerkracht 30 64 95
5 Respecteren deskundigheid 36 77 100

Uitvaartorganisatie X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 36 69
b Noodzaak alertheid 11 40 89
c Alertheid 44 73 100
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5. Respecteren deskundigheid 
 
De kenmerken 1 tot en met 5 zijn de zogenaamde vijf HRO-kernprocessen die een indicatie geven voor de mate waarin de 
organisatie effectief presteert. De andere drie ‘meten’ de omgeving waarin de vijf HRO-processen worden uitgevoerd, ook wel 
contextfactoren genoemd.  
In overleg met directie is geen noodzaak gevonden specifieke, bedrijfseigen terminologie in de vragenlijsten te verwerken.  
 
Dataverwerking 
De uitkomsten kunnen op alle organisatieniveaus alsmede op individueel worden gepresenteerd. In dit rapport is ervoor 
gekozen om de onderzoeksresultaten aan de hand van vooraf vastgestelde groepen van respondenten te presenteren. De 
volgende groepen zijn onderscheiden:  
 Directie / Management 
 Uitvaartleiders / Bedrijfsbureau  
 Facturering / administratie / receptiemedewerkers 
 Gastvrouwen 
 Chauffeurmedewerkers / Mortuariummedewerkers 
 
Om de analyse te verdiepen en te concretiseren met praktijkvoorbeelden, heeft na de verwerking van de vragenlijsten met 
bovengenoemde groepen een plenaire bespreking plaatsgevonden. De hoofdpunten van deze plenaire bijeenkomst zijn 
eveneens in dit rapport verwerkt. 
 
Rapportage 
De directie heeft ervoor gekozen dat het voorliggende rapport geanonimiseerd is opgesteld. Zowel de medewerkers die de 
vragenlijsten hebben ingevuld als de medewerkers die vervolgens zijn gesproken, zijn hiervan vooraf op de hoogte gesteld.  
Respondenten 
De vragenlijst van de Effectiviteitsmeting is afgenomen onder X medewerkers. 94 procent van de medewerkers heeft de 
vragenlijst ingevuld geretourneerd. Tijdens de plenaire sessie was het merendeel van de medewerkers aanwezig, met 
uitzondering van de groep Mortuarium-medewerkers.  
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 schetst de globale uitkomsten van de vragenlijsten binnen Uitvaartorganisatie X op vraagniveau. Tevens worden 
de gemiddelden van de verschillende groepen afgezet tegen het gemiddelde beeld van Uitvaartorganisatie X als geheel. 
Hierdoor ontstaat het beeld op welk HRO-kenmerk een groep hoger dan wel lager scoort ten opzichte van het totaal.  
 
In hoofdstuk 3 vindt de verwerking van de plenaire sessies met de onderscheiden groepen plaats. Op basis van de 
dataverwerking van de vragenlijsten zijn verdere vragen geformuleerd, die tijdens de plenaire sessies aan de orde zijn gesteld. 
Het verslag van een plenaire sessie vertegenwoordigt de visie van de onderscheiden groepen in relatie tot de HRO-kenmerken.  
 
Op basis van de verwerking van de vragenlijsten en de uitkomsten van de plenaire sessies zijn in hoofdstuk 4 de conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
 
In bijlage 1 is een toelichting op de HRO-kenmerken opgenomen. In bijlage 2 is de uitkomst van de dataverwerking 
(vragenlijsten) weergegeven. Zowel op organisatieniveau als op groepsniveau wordt een beeld geschetst hoe medewerkers de 
prestaties van de organisatie, gerelateerd aan de HRO-kenmerken, waarderen. Op basis van de scores is aangegeven welke 
onderdelen verbetermogelijkheden bevatten.  
  

 
 

2. Globale uitkomsten van de vragenlijsten 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de uitkomsten van de vragenlijst voor Uitvaartorganisatie X als geheel. Tevens 
worden de gemiddelden van de verschillende groepen afgezet tegen het gemiddelde beeld van Uitvaartorganisatie X als 
geheel. Hierdoor ontstaat het beeld op welk HRO-kenmerk een groep hoger dan wel lager scoort ten opzichte van het totaal. 
Ook wordt een overzicht gegeven bij welke vragen binnen Uitvaartorganisatie X zowel de grootste overeenstemming als het 
grootste verschil van mening is geconstateerd. In de afsluitende paragraaf wordt Uitvaartorganisatie X vergeleken met de 
resultaten van het onderzoek onder 1600 IC-verpleegkundigen (referentiegroep). Hier wordt getoond bij welke vragen 
‘statistisch significante’ verschillen zijn te constateren met de referentiegroep. Ook wordt voor deze vragen gekeken naar de 
verschillen tussen de groepen binnen Uitvaartorganisatie X. 

2.1. De groepen binnen Uitvaartorganisatie X 
In de onderstaande lijntabel is aangegeven: (1) de minimale score van de individuele respondenten aangaande het 
functioneren van hun groep op een HRO-kenmerk, (2) de gemiddelde score en (3) de maximale score. De gemiddelde score is in 
de tabel onderstreept. Tevens is middels een kleur aangegeven of de score aanleiding is meer aandacht aan het betreffende 
kenmerk te besteden (geel), of dat de organisatie met betrekking tot het betreffende kenmerk goed op weg is (groen). 

De HRO-kenmerken 
De gemiddelde scores van het functioneren binnen Uitvaartorganisatie X op de HRO-kenmerken (als een indicatie van een 
effectief functionerende organisatie) levert een ‘groen’ en dus positief beeld. De spreiding op de onderscheiden kenmerken 
geeft de mate aan waarin binnen de groepen verschillen van mening bestaan. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe breed de basis 
van het betreffende kenmerk is en -daarmee- in hoeverre de kenmerken stevig verankerd zijn in de organisatie. 
Aandachtspunten op detailniveau voor Uitvaartorganisatie X zijn: 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt 
 Uitdagen van medewerkers om zich te ontwikkelen 
 
De context 
Naast de vragen over vijf HRO-kenmerken zijn er vragen gesteld die kenmerken van het werkproces en de cultuur binnen 
Uitvaartorganisatie X in algemene zin verhelderen. Voor a en b geldt daarbij een andere kleurcode. Een hoge score heeft een 
oranje kleur als sprake is van kwetsbaarheid voor onoplettendheid, danwel een noodzaak voor alertheid. Voor alertheid geldt 
dezelfde kleurcode als voor de HRO-kenmerken. De lijntabel is onderstaand afgebeeld.  

Het beeld dat uit de lijntabel naar voren komt, is dat het risico dat men binnen Uitvaartorganisatie X zaken op automatische 
piloot doet beperkt is. Risicofactoren zijn in het algemeen de speciale wijze waarop het werk moet worden gedaan en de druk 
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verschillende groepen goed te laten verlopen. De alertheid van Uitvaartorganisatie X als geheel wordt positief gezien. 

2.2. Overeenstemming en verschillen 
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respondenten -van het totaal van X respondenten- de stelling uit de vragenlijst hebben onderschreven. Over de volgende 
stellingen is grote overeenstemming geconstateerd: 
 Werkzaamheden vinden plaats in opeenvolgende stappen (100%) 
 Er is een beslisser aanwezig voor uitvoeringsproblemen (100%) 
 Uitzonderingen komen voor (97%) 
 Er zijn geen herstelmogelijkheden (94%) 
 Medewerkers hebben een actueel beeld van het werkproces (94%)  
 We proberen te achterhalen waarom iets niet loopt als verwacht (94%) 
 We halen aannames terug als iets niet loopt zoals verwacht (90%) 
 Medewerkers hebben voldoende bevoegdheden om op te treden als iets onverwachts gebeurt (90%) 
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 Het is duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen gaan (87%) 
 Medewerkers zijn toegewijd (87%) 
 We nemen in enige mate tijd voor analyse (77%) 
 
Hieruit volgt het beeld dat iedereen van mening is dat wat Uitvaartorganisatie X doet in één keer goed moet gaan, men weet 
wat er niet verkeerd mag gaan, een uitvaart steeds weer anders is en dat de mensen binnen de groepen elkaar als toegewijd 
aan hun werk zien. Ook wordt geprobeerd te achterhalen waarom zaken fout gaan. 
 
Over een aantal stellingen uit de vragenlijst bestaat een groot verschil van mening. Achter deze stellingen is telkens aangegeven 
hoeveel respondenten de stelling uit de vragenlijst al dan niet hebben onderschreven (keuzeoptie: ja - nee) of hoe de mening 
verdeeld was (keuzeoptie: niet - in enige mate - in hoge mate). Binnen Uitvaartorganisatie X zijn de verschillen het grootst over 
de stellingen: 
 Medewerkers staan onder druk (31% - 44% - 25%) 
 Druk leidt er toe dat de regels niet zo nauw worden genomen (38% - 47% - 16%) 
 Medewerkers worden uitgenodigd tot een alternatieve kijk op zaken (25% - 50% - 25%) 
 Het is eenvoudig deskundige hulp te krijgen (19% - 28% - 53%) 
 In het werk bestaan improvisatie mogelijkheden (53% - 47%) 
 Er zit speling in werkprocessen (44% - 56%) 
 
Hieruit blijkt dat er verschillende beelden zijn over de druk die het werk legt op medewerkers, en of deze druk ertoe leidt dat 
medewerkers het met regels niet zo nauw nemen. Ook bestaan er verschillende beelden of er sprake is van speling en 
improvisatiemogelijkheden in het werkproces. 

2.2.1. Verschillen per kenmerk tussen groepen 
In de onderstaande figuur zijn de gemiddelden van de verschillende groepen afgezet tegen het gemiddelde beeld van 
Uitvaartorganisatie X als geheel. Voor ‘c’ en de kenmerken 1 tot 5 betekent de arcering met de kleur ‘groen’ een meer dan 5% 
hogere score dan het gemiddelde van de organisatie. De betreffende groep heeft hier een meer positief beeld van het kenmerk 
dan de andere groepen. Arcering met de kleur ‘rood’ betekent een meer dan 5% lagere score dan gemiddeld. De betreffende 
groep heeft hier een meer negatief beeld van het kenmerk dan de andere groepen. Voor a en b geldt dat oranje aangeeft dat 
het risico handelen op de automatische piloot of onoverzichtelijkheid (+5%) zwaarder worden gezien, terwijl blauw betekent 
dat ze (-5%) lichter worden ingeschat. 
 

 
Het beeld dat hieruit volgt is dat het management de zaken positiever inziet dan de andere groepen, terwijl de uitvaartleiders / 
het bedrijfsbureau en de facturering / receptie de zaken meer negatief inzien dan de andere groepen. Voor een meer compleet 
beeld over de verschillen tussen groepen dient deze uitkomst in relatie met de uitkomsten van de gevalideerde vragenlijst 
(paragraaf 2.4) te worden beschouwd. 
 
Een andere indicator voor het functioneren van teams is de mate van eenstemmigheid binnen de groepen. In de onderstaande 
tabel wordt hiervan een indicatie gegeven. Daartoe zijn het aantal vragen geteld waarop: (1) iedere respondent hetzelfde 
antwoord gaf en (2) slechts één respondent afweek van de andere respondenten van de groep (een ‘dissident’). Ten slotte is 
het aantal vragen geteld waarbij de mening erg verdeeld was. Vragen zijn verdeeld beantwoord als bij ja / nee vragen gelijk 
werd gescoord en als bij vragen met drie opties (niet - in enige mate - in hoge mate) antwoorden over alle opties verdeeld 
waren.  
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a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid -4% 7% 0% -1% 5%
b Noodzaak alertheid 5% -6% -4% 0% 10%
c Alertheid 2% -2% -4% 2% 5%
1 Gerichtheid op verstoringen 15% -1% -6% 3% -14%
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 18% -1% -8% 2% -12%
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 12% 2% -4% 2% -15%
4 Veerkracht 8% 1% -6% 9% -19%
5 Respecteren deskundigheid 8% 6% -8% 5% -14%

 

 
Groep gelijke antwoorden een ‘dissident’ verdeeld 
Management 30 18 10 
Gastvrouwen 8 10 17 
Facturering & receptie 14 33 32 
Uitvaartleiders en bedrijfsbureau 4 10 16 
Chauffeurs & mortuariummedewerkers 8 15 15 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de groep Management en -in mindere mate- de groep Facturering & receptie de vragen 
relatief eenstemmig hebben beantwoord. Bij de andere teams is er meer spreiding in de meningen. 

2.3. Uitkomsten gevalideerde vragenlijst 
In het onderstaande schema zijn de uitkomsten van de gevalideerde vragenlijst op vraagniveau weergegeven. Bij de 
beantwoording van deze vragen bestonden 7 keuzemogelijkheden, variërend van (1) ‘niet’ tot (7) ‘in zeer hoge mate’. De 
uitkomsten van de gevalideerde vragenlijst van Uitvaartorganisatie X zijn vervolgens vergeleken met de gegevens van ruim 
1600 IC verpleegkundigen in de VS134. Omdat de vragenlijst in de VS slechts onder uitvoerende medewerkers is uitgezet, is voor 
Uitvaartorganisatie X het gemiddelde exclusief het management berekend. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid met de 
referentiegroep vergroot. Uit de vergelijking met de referentiegroep blijkt dat op vier vragen ‘statistisch significante’ verschillen 
zijn te constateren. De achtergrond van de vraag (in de eerste kolom) is rood gemaakt als de score lager is en groen gemaakt als 
de score hoger is. Daarnaast zijn de groepen vergeleken met het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X. Als een groep 0,5 (of 
meer) hoger scoorde dan het gemiddelde is het vakje groen gemaakt, als het groep 0,5 (of meer) lager scoorde dan is het vakje 
rood gemaakt. 
 

 
Uit de vergelijking met de referentiegroep blijkt dat bij Uitvaartorganisatie X op een aantal gebieden een verbeterslag mogelijk 
is. Dit betreft vooral het bespreken en gebruiken van specifieke vaardigheden en het gebruiken van collectieve expertise. Een 
sterk punt van Uitvaartorganisatie X is om fouten te bespreken en te kijken hoe deze fouten voorkomen kunnen worden. 
 
Uit de vergelijking tussen de groepen van Uitvaartorganisatie X met het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X, wordt het beeld 
aangescherpt dat al in de vorige paragraaf is beschreven bij de verschillen tussen de groepen. Het management is meer positief 
ten opzichte van het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X, zowel uitvaartleiders & bedrijfsbureau als facturering & receptie 
zijn meer negatief ten opzichte van het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X. De accenten hierbij zijn: 
 Bij uitvaartleiders & bedrijfsbureau is verbetering mogelijk in het identificeren van activiteiten die niet fout mogen gaan, 

het bespreken van alternatieven hoe de normale werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, het spreken over fouten en 
wat er van geleerd kan worden. 

 Bij facturatie & receptie is verbetering mogelijk in het bespreken van specifieke vaardigheden en alternatieven om 
normale werkzaamheden uit te voeren en in het bespreken van zich ontwikkelende problemen. 
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We hebben een goed beeld van de talenten en vaardigheden van de 
medewerkers 5,15 5,19 5,33 5,00 5,13 5,43 5,00

We spreken over fouten en de manier waarop we van ze kunnen leren 5,08 5,34 6,50 5,57 4,75 5,00 5,00

We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar zo dat we 
weten wie relevante vaardigheden en kennis bezitten 3,88 4,19 5,50 3,71 4,25 4,00 3,25

We bespreken alternatieven hoe we onze normale werkzaamheden 
kunnen uitvoeren 4,35 4,53 5,33 4,86 3,88 4,86 3,50

Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen spreken 
met collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op moeten letten 5,31 5,44 6,00 5,57 5,13 5,57 4,75

Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de 
specifieke vaardigheden van onze collega's 4,96 5,13 5,83 5,29 4,75 5,00 4,75

We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij niet 
verkeerd willen laten gaan 5,27 5,38 5,83 5,86 4,38 5,57 5,50

Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze hadden 
kunnen voorkomen 5,50 5,69 6,50 5,57 5,38 5,57 5,50

Wanneer zich een crisis voordoet, koppelen wij snel onze collectieve 
expertise om deze op te lossen 5,23 5,47 6,50 5,14 5,13 5,14 5,75
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 Het is duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen gaan (87%) 
 Medewerkers zijn toegewijd (87%) 
 We nemen in enige mate tijd voor analyse (77%) 
 
Hieruit volgt het beeld dat iedereen van mening is dat wat Uitvaartorganisatie X doet in één keer goed moet gaan, men weet 
wat er niet verkeerd mag gaan, een uitvaart steeds weer anders is en dat de mensen binnen de groepen elkaar als toegewijd 
aan hun werk zien. Ook wordt geprobeerd te achterhalen waarom zaken fout gaan. 
 
Over een aantal stellingen uit de vragenlijst bestaat een groot verschil van mening. Achter deze stellingen is telkens aangegeven 
hoeveel respondenten de stelling uit de vragenlijst al dan niet hebben onderschreven (keuzeoptie: ja - nee) of hoe de mening 
verdeeld was (keuzeoptie: niet - in enige mate - in hoge mate). Binnen Uitvaartorganisatie X zijn de verschillen het grootst over 
de stellingen: 
 Medewerkers staan onder druk (31% - 44% - 25%) 
 Druk leidt er toe dat de regels niet zo nauw worden genomen (38% - 47% - 16%) 
 Medewerkers worden uitgenodigd tot een alternatieve kijk op zaken (25% - 50% - 25%) 
 Het is eenvoudig deskundige hulp te krijgen (19% - 28% - 53%) 
 In het werk bestaan improvisatie mogelijkheden (53% - 47%) 
 Er zit speling in werkprocessen (44% - 56%) 
 
Hieruit blijkt dat er verschillende beelden zijn over de druk die het werk legt op medewerkers, en of deze druk ertoe leidt dat 
medewerkers het met regels niet zo nauw nemen. Ook bestaan er verschillende beelden of er sprake is van speling en 
improvisatiemogelijkheden in het werkproces. 

2.2.1. Verschillen per kenmerk tussen groepen 
In de onderstaande figuur zijn de gemiddelden van de verschillende groepen afgezet tegen het gemiddelde beeld van 
Uitvaartorganisatie X als geheel. Voor ‘c’ en de kenmerken 1 tot 5 betekent de arcering met de kleur ‘groen’ een meer dan 5% 
hogere score dan het gemiddelde van de organisatie. De betreffende groep heeft hier een meer positief beeld van het kenmerk 
dan de andere groepen. Arcering met de kleur ‘rood’ betekent een meer dan 5% lagere score dan gemiddeld. De betreffende 
groep heeft hier een meer negatief beeld van het kenmerk dan de andere groepen. Voor a en b geldt dat oranje aangeeft dat 
het risico handelen op de automatische piloot of onoverzichtelijkheid (+5%) zwaarder worden gezien, terwijl blauw betekent 
dat ze (-5%) lichter worden ingeschat. 
 

 
Het beeld dat hieruit volgt is dat het management de zaken positiever inziet dan de andere groepen, terwijl de uitvaartleiders / 
het bedrijfsbureau en de facturering / receptie de zaken meer negatief inzien dan de andere groepen. Voor een meer compleet 
beeld over de verschillen tussen groepen dient deze uitkomst in relatie met de uitkomsten van de gevalideerde vragenlijst 
(paragraaf 2.4) te worden beschouwd. 
 
Een andere indicator voor het functioneren van teams is de mate van eenstemmigheid binnen de groepen. In de onderstaande 
tabel wordt hiervan een indicatie gegeven. Daartoe zijn het aantal vragen geteld waarop: (1) iedere respondent hetzelfde 
antwoord gaf en (2) slechts één respondent afweek van de andere respondenten van de groep (een ‘dissident’). Ten slotte is 
het aantal vragen geteld waarbij de mening erg verdeeld was. Vragen zijn verdeeld beantwoord als bij ja / nee vragen gelijk 
werd gescoord en als bij vragen met drie opties (niet - in enige mate - in hoge mate) antwoorden over alle opties verdeeld 
waren.  
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a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid -4% 7% 0% -1% 5%
b Noodzaak alertheid 5% -6% -4% 0% 10%
c Alertheid 2% -2% -4% 2% 5%
1 Gerichtheid op verstoringen 15% -1% -6% 3% -14%
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 18% -1% -8% 2% -12%
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 12% 2% -4% 2% -15%
4 Veerkracht 8% 1% -6% 9% -19%
5 Respecteren deskundigheid 8% 6% -8% 5% -14%

 

 
Groep gelijke antwoorden een ‘dissident’ verdeeld 
Management 30 18 10 
Gastvrouwen 8 10 17 
Facturering & receptie 14 33 32 
Uitvaartleiders en bedrijfsbureau 4 10 16 
Chauffeurs & mortuariummedewerkers 8 15 15 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de groep Management en -in mindere mate- de groep Facturering & receptie de vragen 
relatief eenstemmig hebben beantwoord. Bij de andere teams is er meer spreiding in de meningen. 

2.3. Uitkomsten gevalideerde vragenlijst 
In het onderstaande schema zijn de uitkomsten van de gevalideerde vragenlijst op vraagniveau weergegeven. Bij de 
beantwoording van deze vragen bestonden 7 keuzemogelijkheden, variërend van (1) ‘niet’ tot (7) ‘in zeer hoge mate’. De 
uitkomsten van de gevalideerde vragenlijst van Uitvaartorganisatie X zijn vervolgens vergeleken met de gegevens van ruim 
1600 IC verpleegkundigen in de VS134. Omdat de vragenlijst in de VS slechts onder uitvoerende medewerkers is uitgezet, is voor 
Uitvaartorganisatie X het gemiddelde exclusief het management berekend. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid met de 
referentiegroep vergroot. Uit de vergelijking met de referentiegroep blijkt dat op vier vragen ‘statistisch significante’ verschillen 
zijn te constateren. De achtergrond van de vraag (in de eerste kolom) is rood gemaakt als de score lager is en groen gemaakt als 
de score hoger is. Daarnaast zijn de groepen vergeleken met het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X. Als een groep 0,5 (of 
meer) hoger scoorde dan het gemiddelde is het vakje groen gemaakt, als het groep 0,5 (of meer) lager scoorde dan is het vakje 
rood gemaakt. 
 

 
Uit de vergelijking met de referentiegroep blijkt dat bij Uitvaartorganisatie X op een aantal gebieden een verbeterslag mogelijk 
is. Dit betreft vooral het bespreken en gebruiken van specifieke vaardigheden en het gebruiken van collectieve expertise. Een 
sterk punt van Uitvaartorganisatie X is om fouten te bespreken en te kijken hoe deze fouten voorkomen kunnen worden. 
 
Uit de vergelijking tussen de groepen van Uitvaartorganisatie X met het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X, wordt het beeld 
aangescherpt dat al in de vorige paragraaf is beschreven bij de verschillen tussen de groepen. Het management is meer positief 
ten opzichte van het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X, zowel uitvaartleiders & bedrijfsbureau als facturering & receptie 
zijn meer negatief ten opzichte van het gemiddelde van Uitvaartorganisatie X. De accenten hierbij zijn: 
 Bij uitvaartleiders & bedrijfsbureau is verbetering mogelijk in het identificeren van activiteiten die niet fout mogen gaan, 

het bespreken van alternatieven hoe de normale werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, het spreken over fouten en 
wat er van geleerd kan worden. 

 Bij facturatie & receptie is verbetering mogelijk in het bespreken van specifieke vaardigheden en alternatieven om 
normale werkzaamheden uit te voeren en in het bespreken van zich ontwikkelende problemen. 
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We hebben een goed beeld van de talenten en vaardigheden van de 
medewerkers 5,15 5,19 5,33 5,00 5,13 5,43 5,00

We spreken over fouten en de manier waarop we van ze kunnen leren 5,08 5,34 6,50 5,57 4,75 5,00 5,00

We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar zo dat we 
weten wie relevante vaardigheden en kennis bezitten 3,88 4,19 5,50 3,71 4,25 4,00 3,25

We bespreken alternatieven hoe we onze normale werkzaamheden 
kunnen uitvoeren 4,35 4,53 5,33 4,86 3,88 4,86 3,50

Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen spreken 
met collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op moeten letten 5,31 5,44 6,00 5,57 5,13 5,57 4,75

Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de 
specifieke vaardigheden van onze collega's 4,96 5,13 5,83 5,29 4,75 5,00 4,75

We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij niet 
verkeerd willen laten gaan 5,27 5,38 5,83 5,86 4,38 5,57 5,50

Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze hadden 
kunnen voorkomen 5,50 5,69 6,50 5,57 5,38 5,57 5,50

Wanneer zich een crisis voordoet, koppelen wij snel onze collectieve 
expertise om deze op te lossen 5,23 5,47 6,50 5,14 5,13 5,14 5,75
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3. Beeld plenaire sessies 
In hoofdstuk 3 zijn de plenaire sessies verwerkt, welke zijn gehouden met de groepen binnen Uitvaartorganisatie X. Omdat het 
rapport op verzoek van directie geanonimiseerd is opgesteld, wordt niet per groep verslag gedaan van deze sessies maar zijn 
uitspraken van groepen / medewerkers per onderwerp verwerkt. In een aantal gevallen is nog wel te lezen welke groep een 
onderwerp heeft aangesneden of over welke groep een uitspraak is gedaan. Deze uitspraken zijn door ons niet verder 
geanonimiseerd omdat hierdoor de context en/of de inhoud verloren zou gaan. 
 
Uitspraken van medewerkers zijn letterlijk of door ons geparafraseerd weergegeven.135 Daarnaast hebben wij in de titel van de 
(sub)paragraaf gepoogd de samenvatting of strekking van het onderwerp van de uitspraken weer te geven, zodat men deze 
titel kan gebruiken als leeswijzer voor dit hoofdstuk. Wel willen wij benadrukken dat wij met het onderverdelen van uitspraken 
in kopjes alsmede met de naamgeving van de (sub)paragrafen, geenszins de intentie hebben een waardeoordeel aan de 
uitspraken van groepen of medewerkers te verbinden.  
 
In HRO-organisaties worden zowel de successen gevierd als veel aandacht besteed aan risico’s en ‘fouten’. Tijdens de plenaire 
sessies is door ons veel nadruk gelegd op zaken die verbeterd zouden kunnen worden. De onderstaande verwerking van de 
plenaire sessies geven daarom vooral een beeld over zaken die verbeterd kunnen worden. 
 
3.1. Beelden bij beoordeling kwaliteit: de focus richt zich op de familie 
Iedereen beseft dat de familie het gevoel moet hebben dat alles op rolletjes loopt. Het corrigeren van dingen die misgaan, mag 
voor de familie nooit zichtbaar worden. 

 Intern kan er wel eens iets misgaan, maar naar buiten (de familie) wordt dit nooit zichtbaar. De fouten worden intern opgelost 
voordat ze extern zichtbaar worden.  

 Wat in de organisatie van een uitvaart wel eens misgaat, zou een specifieke bron van aandacht moeten zijn.  
 De laatste stap in de uitvaart vindt plaats op de afdeling facturatie. Hier komt het project -zo wordt een uitvaart gezien- bij 

elkaar. Op deze afdeling moet je dan ook juist alert zijn, de losse eindjes worden hier aan elkaar geknoopt. Op deze afdeling 
wordt -als dat nog niet eerder aan de orde is geweest- dan ook zichtbaar waar het eerder is misgegaan.  

 Zowel de afdeling facturatie als receptie ervaren zichzelf als ‘de afdelingen waar de fouten van anderen komen bovendrijven’.  
 

Het belang van een juiste en tijdige afstemming, communicatie, informatievoorziening en samenwerking wordt 
organisatiebreed gedragen, niet altijd wordt hiervoor de tijd en ruimte genomen. 

 In het werk moet aan veel verschillende dingen tegelijk gedacht worden. Aftasten van emoties van families en tegelijkertijd 
zaken regelen. Alles staat of valt met hoe je hier de deur uitgaat. Als je onvoldoende / niet volledige informatie hebt gekregen 
van het bedrijfsbureau, dan vergt dat extra energie.  

 Alles staat of valt ook met de afstemming met de uitvaartleider; dit moet goed gaan! Het sleutelwoord hierbij is communicatie. 
De uitvaartleider is degene die de laatste actuele informatie heeft over de wensen e.d. van de familie. Die informatie is ook van 
belang voor de chauffeurs. Bijvoorbeeld met het al of niet weghalen van de kaarten en linten bij het graf. 

 Het soms ogenschijnlijk gebrek aan klantvriendelijkheid lijkt ook wel eens veroorzaakt te worden door de organisatie zelf. Een 
familie kan bijvoorbeeld aangeven dat ze geen koffie bij de condoleance willen maar als dit aan de gasten niet goed 
gecommuniceerd wordt, dan komen gasten er wel om vragen. Het is dan lastig om aan de ene familie wel koffie te schenken en 
de andere familie de koffie te moeten weigeren. Ze vinden het lastig om met dit soort dingen om te gaan en geven aan dit zelf 
ook klantonvriendelijk te vinden.  

 Hetgeen dat ‘het meest mis gaat’ is voldoende communicatie naar de gastvrouwen. Enerzijds gaat dit mis omdat hun 
werktijden niet overeenkomen met de werktijden van bijvoorbeeld het bedrijfsbureau: deze medewerkers gaan naar huis als zij 
beginnen. Als gastvrouwen nog vragen hebben dan moeten ze collega’s thuis bellen. Dat valt niet altijd in goede aarde, 
waardoor ze dat ook liever niet meer doen. ‘Ze lossen het zelf wel op’. 

 Communicatie met de uitvaartleiders op basis waarvan zij inschattingen kunnen maken vindt vanwege werkdruk niet altijd in 
voldoende mate plaats. Hoeveel kaarten er verstuurd zijn, kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn hoeveel bezoek ze kunnen 
verwachten.  

 Uitvaartleiders willen nog wel eens opties neerleggen die niet altijd direct invulbaar zijn, bijvoorbeeld dat bij de condoleance 
gezongen mag worden, terwijl dit i.v.m. overlast niet altijd kan als er meerdere families zijn. De gastvrouwen moeten vertellen 
dat het niet mag of moeten improviseren. In het geval van het zingen hebben ze de deur dichtgetrokken om de andere families 
zo min mogelijk te storen. Dat werd door de betreffende familie wel als onvriendelijk ervaren. Omdat gastvrouwen vooraf 
nagenoeg geen informatie ontvangen, weten ze dus ook niet vooraf welke zaken zijn toegezegd. Gastvrouwen geven aan dat ze 
daarom regelmatig moeten improviseren. Als Gastvrouwen het management hierover aanspreekt, dan gaat het weer enige tijd 
beter.  

 Desgevraagd geeft men aan dat het in de praktijk niet regelmatig voorkomt dat de chauffeurs en de uitvaartleiders bij elkaar 
zitten om zaken met elkaar af te stemmen. 

 Chauffeurs geven aan dat zij informatie over een uitvaart zelf bij het bedrijfsbureau moeten halen. De suggestie is om de 
informatie die de chauffeurs nodig hebben direct aan hen door te spelen. Het gevoel bestaat dat de chauffeurs werk van het 
bedrijfsbureau soms overneemt. Het bedrijfsbureau zou hierin wat pro-actiever moeten worden. 

 
Organisatiebreed wordt belang gehecht aan het leren van fouten. Men vindt het belangrijk dat hier meer aandacht aan wordt 
besteed en dat medewerkers hierbij nauwer, directer en meer structureel worden betrokken. 

                                                           
135 NB: als gesproken wordt over bijvoorbeeld ‘uitvaartleiders’ dan is de uitspraak òf door de afdeling uitvaartleiders zelf gedaan òf door een 
andere afdeling is een uitspraak gedaan over de afdeling uitvaartleiders.  

 

 Ontdekte fouten (formulieren die niet overeenkomstig zijn ingevuld) worden gerapporteerd. Men maakt overzichten met 
dergelijke fouten. Er wordt opgemerkt op dat men medewerkers telkens dezelfde fout ziet maken. 

 Als een fout wordt gemaakt dan wordt tijd besteed aan de analyse ervan: wat ging waarom fout. De analyse zou echter pas 
moeten volgen als de fout is rechtgezet, analyse komt vaak eerst.  

 Men bepreekt de fouten met elkaar, we horen de highlights. Men weet dat als het verkeerd gaat, het werk niet zo is gegaan 
zoals het zou moeten. Men weet dan ook gelijk waar de volgende keer beter op moet worden gelet. 

 Ook klachten van klanten hoort men vaak pas twee maanden later, dan kan men zich de familie vaak al bijna niet meer 
herinneren want er zijn dan al weer X uitvaarten gepasseerd. 

 
Beelden bij de verdere aanscherping van regelgeving: formulieren & checklists 
Regelgeving moet er zijn, dit geeft immers houvast en duidelijkheid. Het voorkomen van fouten door middel van het steeds 
verder aanscherpen van regelgeving en/of de invoering van extra aanvullende formulieren geeft bij vrijwel iedereen het gevoel 
van overregulering. De volledigheid en de overdracht van informatie en communicatie die hierbij worden nagestreefd, ziet men 
als ‘schijnzekerheid’. 

 Als uitvaartleiders de ingevulde formulieren bij de familie nog even doorlopen dan is dat ook een vorm van aandacht en 
betrouwbaarheid. Een kwartier extra bij de klant kan de organisatie (als er geen fouten moeten worden rechtgezet) zo een paar 
uur schelen. 

 Formulieren en checklist worden steeds meer volledig gemaakt. Het management wil hiermee de improvisatieruimte beperken. 
De huidige klant stelt ook steeds hogere eisen, het organiseren van een uitvaart is daarmee complexer geworden. Mensen 
moeten wel erg veel onthouden om te zorgen dat het niet misgaat. Daarnaast moet Uitvaartorganisatie X bewijslast 
verzamelen om aan vast te leggen dat er correct / juist wordt gehandeld. Het stramien is best behoorlijk.  

 Het management probeert fouten te bestrijden door het proces dicht te timmeren met meer formulieren en checklists. Een 
nieuwe fout levert vaak een nieuw formulier. Men merkt op dat hiermee verantwoordelijkheid steeds meer wordt weggehaald 
bij medewerkers.  

 Uitvaartleiders vullen bij de familie de formulieren op hun laptop in. Dit gaat vaak op de automatische piloot. Hier wordt ook de 
kans dat er fouten gemaakt vergroot.  

 Er wordt aangegeven dat er veel regels zijn. Door fouten zijn er regels gemaakt. Men zou het prettiger / raadzaam vinden als 
eerst onderling over de fouten zou worden gesproken voordat er een regel van wordt gemaakt. Men vindt het overigens logisch 
dat er regels zijn want anders zou het een rotzooi worden. Maar in vergelijking tot vroeger heeft men bij een uitvaart nu te 
maken met een heel boekwerk aan papier, terwijl men vroeger alles op 1 formuliertje kwijt kon. Maar dat is ook het effect van 
het feit dat men volgens een keurmerk werkt. Men ziet ook dat mensen / families veel kritischer / veeleisender zijn geworden. 
Dit heeft ook z’n weerslag op de regels en procedures; immers je moet overal rekening mee houden. 

 Controle op formulieren door uitvaartleiders (bij familie) is een must. Als in het eerste formulier iets niet of verkeerd wordt 
ingevuld, zet zich dat -door de gekoppelde formulieren- ook door in de andere formulieren. Als er dus 1 keer iets fout wordt 
gedaan, gaat het eigenlijk wel 6 keer fout. De fouten komen uiteindelijk bij de afdeling facturatie weer boven. 

 Voor alles wat verkeerd gaat wordt een formulier gemaakt. Men voelt zich hierdoor af en toe meer ‘ambtenaar’ dan 
uitvaartleider. Hoe meer formulieren hoe meer fouten er gemaakt worden. Men suggereert dat als er minder formulieren zijn, 
dat men meer met elkaar zouden praten, meer aan overdracht zouden doen. Men heeft het gevoel schriftelijk met elkaar te 
praten. Overdracht d.m.v. communicatie wordt gemist.  

 Informatie die niet op het formulier kan, kan verloren gaan in de overdracht. 
 
Beelden bij de input voor beoordeling: De klantevaluatieformulieren 
Terugkoppeling van de klantevaluatieformulieren vindt men belangrijk; niet alleen om een uitvaart nog beter te laten verlopen 
maar ook om zowel positieve als minder positieve feedback van families terug te zien. Organisatiebreed geven medewerkers te 
kennen dat de manier waarop fouten en klachten naar hen worden teruggekoppeld, niet als prettig te ervaren. 

 Hoewel altijd alle zeilen worden bijgezet om naar de familie (extern) niets mis te laten gaan, gaat kan er toch nog wel eens iets 
misgaan. Zolang de klantevaluaties echter positief blijven, lijkt het alsof er niets aan de hand is. De kwaliteit wordt extern 
gemeten. 

 Beoordeling is erg extern gericht, op datgene wat er uit de klantevaluaties terugkomt.  
 

Dialoog over een klacht (d.w.z. wat heeft geleid tot de klacht en de vraag hoe dat voortaan voorkomen kan worden) wordt op 
prijs gesteld. Jammer genoeg vindt deze dialoog onvoldoende plaats en worden gesprekken over klachten op beschuldigende 
wijze gevoerd. Uiteindelijk heeft dat een negatief effect op de werksfeer. 

 Het is niet zo dat een klacht een aanleiding is voor een gesprek om de situatie te reconstrueren en met elkaar te bespreken ‘hoe 
het allemaal zo gekomen is’.  

 Als je wordt aangesproken op een fout, dan begint het vingerwijzen. Het is vooral zaak dat fouten niet jouw schuld maar de 
schuld van een ander zijn. Je zit gelijk in de verdediging. Dit komt ook nog wel uit het verleden. Dat moet er nog een beetje 
uitslijten.  

 Medewerkers worden onvoldoende direct aangesproken als een fout wordt gemaakt. Er bestaat bij het management misschien 
ook wel angst voor vertrek van personeel.  

 Het gevoel, alhoewel dat niet is te onderbouwen, is dat voor alles wat misgaat de uitvaartleiders verantwoordelijk worden 
gehouden. 

 Klachten van klanten worden door de organisatie in een beschuldigende toon aan hen medegedeeld. 
 Je vertelt jouw kant van het verhaal pas als de klant al heeft geklaagd. En de klant heeft altijd gelijk, wat deze ook zegt. Er 

wordt door het management ook niet meegenomen dat families door de emoties zaken ook wel eens anders beleven dan het 
werkelijk gaat. Het gevoel daarbij is: ‘De familie wordt serieus genomen, de betreffende medewerker van Uitvaartorganisatie X 
niet’. 

 Volgens gastvrouwen horen ze nooit iets over de dingen die goed gaan, ze krijgen alleen de dingen te horen die niet goed gaan. 
Een maandelijks werkoverleg dat een half jaar geleden is ingesteld, gaat dan ook vooral over de klachten van klanten die zijn 
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3. Beeld plenaire sessies 
In hoofdstuk 3 zijn de plenaire sessies verwerkt, welke zijn gehouden met de groepen binnen Uitvaartorganisatie X. Omdat het 
rapport op verzoek van directie geanonimiseerd is opgesteld, wordt niet per groep verslag gedaan van deze sessies maar zijn 
uitspraken van groepen / medewerkers per onderwerp verwerkt. In een aantal gevallen is nog wel te lezen welke groep een 
onderwerp heeft aangesneden of over welke groep een uitspraak is gedaan. Deze uitspraken zijn door ons niet verder 
geanonimiseerd omdat hierdoor de context en/of de inhoud verloren zou gaan. 
 
Uitspraken van medewerkers zijn letterlijk of door ons geparafraseerd weergegeven.135 Daarnaast hebben wij in de titel van de 
(sub)paragraaf gepoogd de samenvatting of strekking van het onderwerp van de uitspraken weer te geven, zodat men deze 
titel kan gebruiken als leeswijzer voor dit hoofdstuk. Wel willen wij benadrukken dat wij met het onderverdelen van uitspraken 
in kopjes alsmede met de naamgeving van de (sub)paragrafen, geenszins de intentie hebben een waardeoordeel aan de 
uitspraken van groepen of medewerkers te verbinden.  
 
In HRO-organisaties worden zowel de successen gevierd als veel aandacht besteed aan risico’s en ‘fouten’. Tijdens de plenaire 
sessies is door ons veel nadruk gelegd op zaken die verbeterd zouden kunnen worden. De onderstaande verwerking van de 
plenaire sessies geven daarom vooral een beeld over zaken die verbeterd kunnen worden. 
 
3.1. Beelden bij beoordeling kwaliteit: de focus richt zich op de familie 
Iedereen beseft dat de familie het gevoel moet hebben dat alles op rolletjes loopt. Het corrigeren van dingen die misgaan, mag 
voor de familie nooit zichtbaar worden. 

 Intern kan er wel eens iets misgaan, maar naar buiten (de familie) wordt dit nooit zichtbaar. De fouten worden intern opgelost 
voordat ze extern zichtbaar worden.  

 Wat in de organisatie van een uitvaart wel eens misgaat, zou een specifieke bron van aandacht moeten zijn.  
 De laatste stap in de uitvaart vindt plaats op de afdeling facturatie. Hier komt het project -zo wordt een uitvaart gezien- bij 

elkaar. Op deze afdeling moet je dan ook juist alert zijn, de losse eindjes worden hier aan elkaar geknoopt. Op deze afdeling 
wordt -als dat nog niet eerder aan de orde is geweest- dan ook zichtbaar waar het eerder is misgegaan.  

 Zowel de afdeling facturatie als receptie ervaren zichzelf als ‘de afdelingen waar de fouten van anderen komen bovendrijven’.  
 

Het belang van een juiste en tijdige afstemming, communicatie, informatievoorziening en samenwerking wordt 
organisatiebreed gedragen, niet altijd wordt hiervoor de tijd en ruimte genomen. 

 In het werk moet aan veel verschillende dingen tegelijk gedacht worden. Aftasten van emoties van families en tegelijkertijd 
zaken regelen. Alles staat of valt met hoe je hier de deur uitgaat. Als je onvoldoende / niet volledige informatie hebt gekregen 
van het bedrijfsbureau, dan vergt dat extra energie.  

 Alles staat of valt ook met de afstemming met de uitvaartleider; dit moet goed gaan! Het sleutelwoord hierbij is communicatie. 
De uitvaartleider is degene die de laatste actuele informatie heeft over de wensen e.d. van de familie. Die informatie is ook van 
belang voor de chauffeurs. Bijvoorbeeld met het al of niet weghalen van de kaarten en linten bij het graf. 

 Het soms ogenschijnlijk gebrek aan klantvriendelijkheid lijkt ook wel eens veroorzaakt te worden door de organisatie zelf. Een 
familie kan bijvoorbeeld aangeven dat ze geen koffie bij de condoleance willen maar als dit aan de gasten niet goed 
gecommuniceerd wordt, dan komen gasten er wel om vragen. Het is dan lastig om aan de ene familie wel koffie te schenken en 
de andere familie de koffie te moeten weigeren. Ze vinden het lastig om met dit soort dingen om te gaan en geven aan dit zelf 
ook klantonvriendelijk te vinden.  

 Hetgeen dat ‘het meest mis gaat’ is voldoende communicatie naar de gastvrouwen. Enerzijds gaat dit mis omdat hun 
werktijden niet overeenkomen met de werktijden van bijvoorbeeld het bedrijfsbureau: deze medewerkers gaan naar huis als zij 
beginnen. Als gastvrouwen nog vragen hebben dan moeten ze collega’s thuis bellen. Dat valt niet altijd in goede aarde, 
waardoor ze dat ook liever niet meer doen. ‘Ze lossen het zelf wel op’. 

 Communicatie met de uitvaartleiders op basis waarvan zij inschattingen kunnen maken vindt vanwege werkdruk niet altijd in 
voldoende mate plaats. Hoeveel kaarten er verstuurd zijn, kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn hoeveel bezoek ze kunnen 
verwachten.  

 Uitvaartleiders willen nog wel eens opties neerleggen die niet altijd direct invulbaar zijn, bijvoorbeeld dat bij de condoleance 
gezongen mag worden, terwijl dit i.v.m. overlast niet altijd kan als er meerdere families zijn. De gastvrouwen moeten vertellen 
dat het niet mag of moeten improviseren. In het geval van het zingen hebben ze de deur dichtgetrokken om de andere families 
zo min mogelijk te storen. Dat werd door de betreffende familie wel als onvriendelijk ervaren. Omdat gastvrouwen vooraf 
nagenoeg geen informatie ontvangen, weten ze dus ook niet vooraf welke zaken zijn toegezegd. Gastvrouwen geven aan dat ze 
daarom regelmatig moeten improviseren. Als Gastvrouwen het management hierover aanspreekt, dan gaat het weer enige tijd 
beter.  

 Desgevraagd geeft men aan dat het in de praktijk niet regelmatig voorkomt dat de chauffeurs en de uitvaartleiders bij elkaar 
zitten om zaken met elkaar af te stemmen. 

 Chauffeurs geven aan dat zij informatie over een uitvaart zelf bij het bedrijfsbureau moeten halen. De suggestie is om de 
informatie die de chauffeurs nodig hebben direct aan hen door te spelen. Het gevoel bestaat dat de chauffeurs werk van het 
bedrijfsbureau soms overneemt. Het bedrijfsbureau zou hierin wat pro-actiever moeten worden. 

 
Organisatiebreed wordt belang gehecht aan het leren van fouten. Men vindt het belangrijk dat hier meer aandacht aan wordt 
besteed en dat medewerkers hierbij nauwer, directer en meer structureel worden betrokken. 

                                                           
135 NB: als gesproken wordt over bijvoorbeeld ‘uitvaartleiders’ dan is de uitspraak òf door de afdeling uitvaartleiders zelf gedaan òf door een 
andere afdeling is een uitspraak gedaan over de afdeling uitvaartleiders.  

 

 Ontdekte fouten (formulieren die niet overeenkomstig zijn ingevuld) worden gerapporteerd. Men maakt overzichten met 
dergelijke fouten. Er wordt opgemerkt op dat men medewerkers telkens dezelfde fout ziet maken. 

 Als een fout wordt gemaakt dan wordt tijd besteed aan de analyse ervan: wat ging waarom fout. De analyse zou echter pas 
moeten volgen als de fout is rechtgezet, analyse komt vaak eerst.  

 Men bepreekt de fouten met elkaar, we horen de highlights. Men weet dat als het verkeerd gaat, het werk niet zo is gegaan 
zoals het zou moeten. Men weet dan ook gelijk waar de volgende keer beter op moet worden gelet. 

 Ook klachten van klanten hoort men vaak pas twee maanden later, dan kan men zich de familie vaak al bijna niet meer 
herinneren want er zijn dan al weer X uitvaarten gepasseerd. 

 
Beelden bij de verdere aanscherping van regelgeving: formulieren & checklists 
Regelgeving moet er zijn, dit geeft immers houvast en duidelijkheid. Het voorkomen van fouten door middel van het steeds 
verder aanscherpen van regelgeving en/of de invoering van extra aanvullende formulieren geeft bij vrijwel iedereen het gevoel 
van overregulering. De volledigheid en de overdracht van informatie en communicatie die hierbij worden nagestreefd, ziet men 
als ‘schijnzekerheid’. 

 Als uitvaartleiders de ingevulde formulieren bij de familie nog even doorlopen dan is dat ook een vorm van aandacht en 
betrouwbaarheid. Een kwartier extra bij de klant kan de organisatie (als er geen fouten moeten worden rechtgezet) zo een paar 
uur schelen. 

 Formulieren en checklist worden steeds meer volledig gemaakt. Het management wil hiermee de improvisatieruimte beperken. 
De huidige klant stelt ook steeds hogere eisen, het organiseren van een uitvaart is daarmee complexer geworden. Mensen 
moeten wel erg veel onthouden om te zorgen dat het niet misgaat. Daarnaast moet Uitvaartorganisatie X bewijslast 
verzamelen om aan vast te leggen dat er correct / juist wordt gehandeld. Het stramien is best behoorlijk.  

 Het management probeert fouten te bestrijden door het proces dicht te timmeren met meer formulieren en checklists. Een 
nieuwe fout levert vaak een nieuw formulier. Men merkt op dat hiermee verantwoordelijkheid steeds meer wordt weggehaald 
bij medewerkers.  

 Uitvaartleiders vullen bij de familie de formulieren op hun laptop in. Dit gaat vaak op de automatische piloot. Hier wordt ook de 
kans dat er fouten gemaakt vergroot.  

 Er wordt aangegeven dat er veel regels zijn. Door fouten zijn er regels gemaakt. Men zou het prettiger / raadzaam vinden als 
eerst onderling over de fouten zou worden gesproken voordat er een regel van wordt gemaakt. Men vindt het overigens logisch 
dat er regels zijn want anders zou het een rotzooi worden. Maar in vergelijking tot vroeger heeft men bij een uitvaart nu te 
maken met een heel boekwerk aan papier, terwijl men vroeger alles op 1 formuliertje kwijt kon. Maar dat is ook het effect van 
het feit dat men volgens een keurmerk werkt. Men ziet ook dat mensen / families veel kritischer / veeleisender zijn geworden. 
Dit heeft ook z’n weerslag op de regels en procedures; immers je moet overal rekening mee houden. 

 Controle op formulieren door uitvaartleiders (bij familie) is een must. Als in het eerste formulier iets niet of verkeerd wordt 
ingevuld, zet zich dat -door de gekoppelde formulieren- ook door in de andere formulieren. Als er dus 1 keer iets fout wordt 
gedaan, gaat het eigenlijk wel 6 keer fout. De fouten komen uiteindelijk bij de afdeling facturatie weer boven. 

 Voor alles wat verkeerd gaat wordt een formulier gemaakt. Men voelt zich hierdoor af en toe meer ‘ambtenaar’ dan 
uitvaartleider. Hoe meer formulieren hoe meer fouten er gemaakt worden. Men suggereert dat als er minder formulieren zijn, 
dat men meer met elkaar zouden praten, meer aan overdracht zouden doen. Men heeft het gevoel schriftelijk met elkaar te 
praten. Overdracht d.m.v. communicatie wordt gemist.  

 Informatie die niet op het formulier kan, kan verloren gaan in de overdracht. 
 
Beelden bij de input voor beoordeling: De klantevaluatieformulieren 
Terugkoppeling van de klantevaluatieformulieren vindt men belangrijk; niet alleen om een uitvaart nog beter te laten verlopen 
maar ook om zowel positieve als minder positieve feedback van families terug te zien. Organisatiebreed geven medewerkers te 
kennen dat de manier waarop fouten en klachten naar hen worden teruggekoppeld, niet als prettig te ervaren. 

 Hoewel altijd alle zeilen worden bijgezet om naar de familie (extern) niets mis te laten gaan, gaat kan er toch nog wel eens iets 
misgaan. Zolang de klantevaluaties echter positief blijven, lijkt het alsof er niets aan de hand is. De kwaliteit wordt extern 
gemeten. 

 Beoordeling is erg extern gericht, op datgene wat er uit de klantevaluaties terugkomt.  
 

Dialoog over een klacht (d.w.z. wat heeft geleid tot de klacht en de vraag hoe dat voortaan voorkomen kan worden) wordt op 
prijs gesteld. Jammer genoeg vindt deze dialoog onvoldoende plaats en worden gesprekken over klachten op beschuldigende 
wijze gevoerd. Uiteindelijk heeft dat een negatief effect op de werksfeer. 

 Het is niet zo dat een klacht een aanleiding is voor een gesprek om de situatie te reconstrueren en met elkaar te bespreken ‘hoe 
het allemaal zo gekomen is’.  

 Als je wordt aangesproken op een fout, dan begint het vingerwijzen. Het is vooral zaak dat fouten niet jouw schuld maar de 
schuld van een ander zijn. Je zit gelijk in de verdediging. Dit komt ook nog wel uit het verleden. Dat moet er nog een beetje 
uitslijten.  

 Medewerkers worden onvoldoende direct aangesproken als een fout wordt gemaakt. Er bestaat bij het management misschien 
ook wel angst voor vertrek van personeel.  

 Het gevoel, alhoewel dat niet is te onderbouwen, is dat voor alles wat misgaat de uitvaartleiders verantwoordelijk worden 
gehouden. 

 Klachten van klanten worden door de organisatie in een beschuldigende toon aan hen medegedeeld. 
 Je vertelt jouw kant van het verhaal pas als de klant al heeft geklaagd. En de klant heeft altijd gelijk, wat deze ook zegt. Er 

wordt door het management ook niet meegenomen dat families door de emoties zaken ook wel eens anders beleven dan het 
werkelijk gaat. Het gevoel daarbij is: ‘De familie wordt serieus genomen, de betreffende medewerker van Uitvaartorganisatie X 
niet’. 

 Volgens gastvrouwen horen ze nooit iets over de dingen die goed gaan, ze krijgen alleen de dingen te horen die niet goed gaan. 
Een maandelijks werkoverleg dat een half jaar geleden is ingesteld, gaat dan ook vooral over de klachten van klanten die zijn 
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ontvangen. Als een klacht wordt ontvangen, dan wordt de klant door de organisatie wel gebeld. De gastvrouwen vernemen 
echter niet hoe dat gesprek verlopen is en wat de klant heeft gezegd. Als er een klacht is, dan ligt de fout per definitie bij hen. Ze 
trekken zich dit gebrek aan vertrouwen erg aan.  

 De organisatie is ook erg gefixeerd op fouten. Onderling wordt er ook vaak negatief over elkaar gesproken. Elke uitvaartleider is 
anders en heeft een andere benadering van zaken.  

 Als je teveel je best doet voor een familie dan loop je ook de kans dat dat misgaat en dat daar een klacht over ontstaat. Als je 
die dan op je bord terugkrijgt, neemt de motivatie extra dingen te regelen, extra je best te doen af. Je loopt zo weinig mogelijk 
risico door enkel het voorgeschrevene te doen, door op de gebaande paden te blijven.  

 Men is van mening dat in de organisatie eerder wordt gestraft dan geprezen. De prikkels die worden gegeven, worden vaak 
gezien als verkeerd. Door te veel negatieve prikkels lijkt de betrokkenheid af te nemen. Het hoogst noodzakelijke doen lijkt het 
gevolg, zo neemt men waar. 

 
Beelden bij de sterke toename van (streven naar) efficiency 
De focus van de organisatie richt zich op efficiency, kostenbeheersing en groei van de orderportefeuille. Het gevoel bestaat dat 
dit ten koste gaat van de betrokkenheid bij de uitvaart. 

 Men vindt dat de organisatie wordt gestuurd op groei. Er moeten meer begrafenissen / crematies worden uitgevoerd met 
hetzelfde aantal mensen. Ook hierdoor lijken meer fouten te worden gemaakt. 

  
Het beeld is dat medewerkers toegewijd zijn. Het wegnemen van ‘het eigenaarschap’ bij uitvaartleiders gaat echter ten koste 
van de betrokkenheid. 

 Men is van mening dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uitvaartleiders de afgelopen tijd (ca. laatste vijf jaar) 
teveel zijn ingeperkt. Door efficiency is een uitvaart steeds meer een proces geworden. Nadat uitvaartleiders een intake bij de 
familie hebben gedaan, dragen ze hun stick met informatie over aan het bedrijfsbureau, die de volgende acties uitzet. Het 
bedrijfsbureau is ook aanspreekpunt voor de familie, niet de uitvaartleiders. Dit was vroeger wel het geval. Het gebeurt ook 
regelmatig dat de uitvaartleider die de intake gedaan heeft niet de uitvaartleider is die de begrafenis / crematie zelf begeleidt: 
dit kan ook een andere uitvaarleider zijn. Uitvaartleiders zijn hierdoor geen eigenaar van het proces. 

 Men verliest betrokkenheid bij het dossier door overdracht aan het bedrijfsbureau. Er treedt dan verslapping op. 
 Wijzigingen tussendoor zijn lastig. De familie heeft tussendoor contact met anderen dan de uitvaartleider, de telefoon wordt 

beantwoord door het bedrijfsbureau. Hierdoor ontstaat wel eens ruis in de communicatie en kunnen zaken misgaan. Het zou 
voor hen ook lastig zijn om al het telefonisch contact te doen, als een uitvaartleider bij de ene familie weggaat dan vertrekken 
we vaak naar de volgende. Men is telefonisch dan ook niet bereikbaar.  

 Het komt voor dat men niet de uitvaart doet van de familie met wie de intake is gedaan. Dat is lastig in te plannen. Sommige 
uitvaartleiders vinden dit vervelend, anderen niet.  

 
Bij een uitvaart is volledige aandacht voor de familie het hoogste doel. Als de werkdruk toeneemt dan bestaat het gevoel dat er 
niet voldoende aandacht aan de familie kan worden besteed. Gelet op de bezetting kan de organisatie de piekbelasting niet 
goed aan. 

 Uitvaartleiders hebben echter ook niet veel tijd bij de familie. Een intake gesprek voor een uitvaart mag maximaal 2 uur duren. 
Men heeft het gevoel dat deze twee uur is soms niet altijd voldoende is om alles volledig af te handelen. 

 Aanvoelen waar de familie behoefte aan heeft / het geven van aandacht is nog wel eens lastig als het te druk wordt. Als veel 
families tegelijk gepland staan, dan heeft men het eigenlijk te druk om voldoende aandacht aan de familie te besteden.  

 Hoe drukker het is, hoe meer fouten er kunnen worden gemaakt. Als het bij de uitvaartleiders heel druk is, dan is het dat ook bij 
het bedrijfsbureau. Die zijn dan niet / nog maar minimaal beschikbaar, terwijl men ze juist meer nodig hebben omdat het zo 
druk is. Het is hollen of stilstaan.  

 De bezetting is vanwege de hoge kosten minimaal, men is zuinig met personeel. We kunnen de pieken niet opvangen. Vroeger 
waren er nog ‘dubbelfuncties’; bijvoorbeeld een medewerker administratie was dan ook ingewerkt op het bedrijfsbureau en kon 
bijspringen als het daar druk was. Die dubbelfuncties zijn er niet meer. Ook het huidige aantal uitvaartleiders wordt als een 
minimale bezetting ervaren.  

 Men geeft aan dat druk iets is wat voor ieder verschillend is; ‘druk is wat je zelf voelt’. Als een uitvaart in tijd uitloopt dan loopt 
alles uit en dan heb je het gevoel achter de feiten aan te lopen. De druk in het werk die wordt gevoeld is die van tijdsdruk. Het is 
ook hollen of stilstaan. 

 Werkdruk wordt door hen anders ervaren omdat ze allemaal andere personen zijn. De werkdruk is voor de één niet hoger dan 
voor de ander, maar wordt door de één wel als hoger ervaren dan door de ander.  

 
Ervaringen van medewerkers zitten deels in regels en deels in de hoofden van medewerkers. Overdragen en delen van deze 
ervaringen is minder goed ‘geregeld’ binnen de organisatie. Te hoge regeldichtheid zet de betrokkenheid en professionaliteit 
van de medewerkers onder druk.  

Uitvaartleiders 
 Men verliest betrokkenheid bij het dossier door overdracht aan het bedrijfsbureau. Er treedt dan verslapping op. Er wordt door 

het management wel erg gestuurd op het controleren van alles. Dat is enerzijds door de werkdruk wel eens lastig. Anderzijds 
staat datgene wat we kunnen controleren op de rijlijst, deze krijgen we de dag voorafgaand aan de uitvaart. Het komt er dan 
pas vaak aan het eind van de dag van nog even contact op te nemen met de familie. Als er dan zaken niet kloppen, dan kan het 
lastig zijn om dingen te corrigeren. Het zou beter zijn als we de rijlijsten langer (bijvoorbeeld twee dagen) van tevoren zouden 
ontvangen. Men geeft aan best meer te willen controleren, het zou dan wel goed zijn als daar een vast moment voor zou 
worden ingericht.  

 De wens bestaat (bij een aantal uitvaartleiders) om meer betrokken te worden / zijn bij het dossier. Afspraken zoals met de 
familie worden gemaakt, worden vaak niet vertaald naar de factuur. Op die afdeling rekenen ze de normale prijs voor alles, 
terwijl je wel eens anders hebt afgesproken. Wij zien de factuur niet meer voordat deze de deur uitgaat. Als zoiets gebeurt dan 
is dat vervelend voor de klant. 

 Het gevoel bestaat dat het management te sterk stuurt op aantallen. 

 

 De uitvaartleiders geven aan niet aan nazorg te doen en hebben dus niet na de uitvaart nog even contact met de familie. 
Natuurlijk wel tijdens de uitvaart zelf maar zelfs als de uitvaartleider daar de indruk heeft dat de familie met alles heel tevreden 
is volgen op het formulier toch nog wel eens klachten. De uitvaartleiders kunnen zich hier ook niet tegen ‘indekken’. Als zij op 
het evaluatieformulier zelf ook zaken zouden kunnen invullen, dan zouden zij e.e.a. al voor kunnen zijn. 

 Aan kennisdeling kan meer worden gedaan. De uitvaartleider die het kortst in dienst is (half jaar) is gestart in een drukke 
periode waarin weinig tijd was om hem optimaal in te werken. Hij komt (daarom) ook nu nog zaken tegen, die hij moet 
navragen. De achtergrond van mensen is divers, het vak moet je liggen. Je hebt er niet echt specifieke kennis voor nodig, hoewel 
je natuurlijk wel moet weten wat de regels zijn en hoe het werkt.  

 Een aantal uitvaartleiders geeft aan dat het werk ook geestelijk wel eens zwaar is en op structurele (voor sommige twee keer 
per jaar, voor anderen wanneer ze er behoefte aan hebben) basis behoefte is aan geestelijke hulp. De suggestie wordt gedaan 
dat misschien iemand van binnen de organisatie, die je vertrouwt, die rol zou kunnen vervullen. Men staat wel altijd voor elkaar 
klaar, maar men is zich bewust geen professional te zijn. 

 
Gastvrouwen 
 Bij de gastvrouwen moet de dienstverlening extra aandacht krijgen. In de klantevaluatie-formulieren wordt met regelmaat een 

kritische noot bij de gastvrouwen geplaatst. Wat het management weet is dat gastvrouwen de familie nog wel eens eerder dan 
strikt noodzakelijk verzoeken om de rouwkamer te verlaten i.v.m. sluitingstijd. Ook de wijze waarop dit verzoek wordt gedaan, 
wordt door klanten wel eens als onbeholpen ervaren. Vraag is of bijvoorbeeld een gebrek aan sociale vaardigheden en/of een 
gebrek aan betrokkenheid bij de organisatie de “missing link” is. Management overweegt om meer frequent te controleren. De 
aanpak tot nu toe (aanspreken, training klantgerichtheid) heeft nog niet direct zijn vruchten afgeworpen. 

 Anderzijds gaat het mis omdat ze sterk het gevoel hebben een ondergeschoven positie te hebben in de organisatie: informatie 
ontbreekt soms en dus kunnen ze ook niet anticiperen. 

 De gastvrouwen voelen zich door de organisatie niet extra gewaardeerd. De gastvrouwen geven aan dat zij ‘de parels van de 
organisatie’ worden genoemd:  
o Ze opteren voor contracten met meer uren ipv structureel overwerk.  
o Als collega’s jarig zijn dan worden overdag taartjes getrakteerd. Voor hen worden deze taartjes niet altijd bewaard.  

 Ze doen hun werk dan ook voor de families, ze zijn een team met elkaar maar voelen weinig verbinding met de organisatie en 
de medewerkers zelf.  

 
Chauffeurs 
 Handelingen / activiteiten worden uitgevoerd op basis van vakmanschap / ervaring. Bijvoorbeeld wanneer men te maken heeft 

met een ‘meer kritische familie’ dan normaal dan wordt dit aan elkaar doorgegeven. Op dit moment wordt een onderscheid 
gemaakt tussen regels en protocol. Regels hebben het kenmerk: ‘zo moet je het uitvoeren’ terwijl een protocol het kenmerk 
heeft van ‘waar je op moet letten’. Men geeft aan dat men feitelijk volgens protocol werkt. 

 Overigens wordt wel aangegeven dat in het voorbeeld van het eraf halen van de linten en de kaarten, de chauffeurs het 
initiatief nemen om naar de uitvaartleider toe te stappen en hem/haar hierop te attenderen. Dit terwijl men vindt dat de 
uitvaartleiders hier zelf op moeten letten en hier de ‘lead’ in zouden moeten hebben.  
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ontvangen. Als een klacht wordt ontvangen, dan wordt de klant door de organisatie wel gebeld. De gastvrouwen vernemen 
echter niet hoe dat gesprek verlopen is en wat de klant heeft gezegd. Als er een klacht is, dan ligt de fout per definitie bij hen. Ze 
trekken zich dit gebrek aan vertrouwen erg aan.  

 De organisatie is ook erg gefixeerd op fouten. Onderling wordt er ook vaak negatief over elkaar gesproken. Elke uitvaartleider is 
anders en heeft een andere benadering van zaken.  

 Als je teveel je best doet voor een familie dan loop je ook de kans dat dat misgaat en dat daar een klacht over ontstaat. Als je 
die dan op je bord terugkrijgt, neemt de motivatie extra dingen te regelen, extra je best te doen af. Je loopt zo weinig mogelijk 
risico door enkel het voorgeschrevene te doen, door op de gebaande paden te blijven.  

 Men is van mening dat in de organisatie eerder wordt gestraft dan geprezen. De prikkels die worden gegeven, worden vaak 
gezien als verkeerd. Door te veel negatieve prikkels lijkt de betrokkenheid af te nemen. Het hoogst noodzakelijke doen lijkt het 
gevolg, zo neemt men waar. 

 
Beelden bij de sterke toename van (streven naar) efficiency 
De focus van de organisatie richt zich op efficiency, kostenbeheersing en groei van de orderportefeuille. Het gevoel bestaat dat 
dit ten koste gaat van de betrokkenheid bij de uitvaart. 

 Men vindt dat de organisatie wordt gestuurd op groei. Er moeten meer begrafenissen / crematies worden uitgevoerd met 
hetzelfde aantal mensen. Ook hierdoor lijken meer fouten te worden gemaakt. 

  
Het beeld is dat medewerkers toegewijd zijn. Het wegnemen van ‘het eigenaarschap’ bij uitvaartleiders gaat echter ten koste 
van de betrokkenheid. 

 Men is van mening dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uitvaartleiders de afgelopen tijd (ca. laatste vijf jaar) 
teveel zijn ingeperkt. Door efficiency is een uitvaart steeds meer een proces geworden. Nadat uitvaartleiders een intake bij de 
familie hebben gedaan, dragen ze hun stick met informatie over aan het bedrijfsbureau, die de volgende acties uitzet. Het 
bedrijfsbureau is ook aanspreekpunt voor de familie, niet de uitvaartleiders. Dit was vroeger wel het geval. Het gebeurt ook 
regelmatig dat de uitvaartleider die de intake gedaan heeft niet de uitvaartleider is die de begrafenis / crematie zelf begeleidt: 
dit kan ook een andere uitvaarleider zijn. Uitvaartleiders zijn hierdoor geen eigenaar van het proces. 

 Men verliest betrokkenheid bij het dossier door overdracht aan het bedrijfsbureau. Er treedt dan verslapping op. 
 Wijzigingen tussendoor zijn lastig. De familie heeft tussendoor contact met anderen dan de uitvaartleider, de telefoon wordt 

beantwoord door het bedrijfsbureau. Hierdoor ontstaat wel eens ruis in de communicatie en kunnen zaken misgaan. Het zou 
voor hen ook lastig zijn om al het telefonisch contact te doen, als een uitvaartleider bij de ene familie weggaat dan vertrekken 
we vaak naar de volgende. Men is telefonisch dan ook niet bereikbaar.  

 Het komt voor dat men niet de uitvaart doet van de familie met wie de intake is gedaan. Dat is lastig in te plannen. Sommige 
uitvaartleiders vinden dit vervelend, anderen niet.  

 
Bij een uitvaart is volledige aandacht voor de familie het hoogste doel. Als de werkdruk toeneemt dan bestaat het gevoel dat er 
niet voldoende aandacht aan de familie kan worden besteed. Gelet op de bezetting kan de organisatie de piekbelasting niet 
goed aan. 

 Uitvaartleiders hebben echter ook niet veel tijd bij de familie. Een intake gesprek voor een uitvaart mag maximaal 2 uur duren. 
Men heeft het gevoel dat deze twee uur is soms niet altijd voldoende is om alles volledig af te handelen. 

 Aanvoelen waar de familie behoefte aan heeft / het geven van aandacht is nog wel eens lastig als het te druk wordt. Als veel 
families tegelijk gepland staan, dan heeft men het eigenlijk te druk om voldoende aandacht aan de familie te besteden.  

 Hoe drukker het is, hoe meer fouten er kunnen worden gemaakt. Als het bij de uitvaartleiders heel druk is, dan is het dat ook bij 
het bedrijfsbureau. Die zijn dan niet / nog maar minimaal beschikbaar, terwijl men ze juist meer nodig hebben omdat het zo 
druk is. Het is hollen of stilstaan.  

 De bezetting is vanwege de hoge kosten minimaal, men is zuinig met personeel. We kunnen de pieken niet opvangen. Vroeger 
waren er nog ‘dubbelfuncties’; bijvoorbeeld een medewerker administratie was dan ook ingewerkt op het bedrijfsbureau en kon 
bijspringen als het daar druk was. Die dubbelfuncties zijn er niet meer. Ook het huidige aantal uitvaartleiders wordt als een 
minimale bezetting ervaren.  

 Men geeft aan dat druk iets is wat voor ieder verschillend is; ‘druk is wat je zelf voelt’. Als een uitvaart in tijd uitloopt dan loopt 
alles uit en dan heb je het gevoel achter de feiten aan te lopen. De druk in het werk die wordt gevoeld is die van tijdsdruk. Het is 
ook hollen of stilstaan. 

 Werkdruk wordt door hen anders ervaren omdat ze allemaal andere personen zijn. De werkdruk is voor de één niet hoger dan 
voor de ander, maar wordt door de één wel als hoger ervaren dan door de ander.  

 
Ervaringen van medewerkers zitten deels in regels en deels in de hoofden van medewerkers. Overdragen en delen van deze 
ervaringen is minder goed ‘geregeld’ binnen de organisatie. Te hoge regeldichtheid zet de betrokkenheid en professionaliteit 
van de medewerkers onder druk.  

Uitvaartleiders 
 Men verliest betrokkenheid bij het dossier door overdracht aan het bedrijfsbureau. Er treedt dan verslapping op. Er wordt door 

het management wel erg gestuurd op het controleren van alles. Dat is enerzijds door de werkdruk wel eens lastig. Anderzijds 
staat datgene wat we kunnen controleren op de rijlijst, deze krijgen we de dag voorafgaand aan de uitvaart. Het komt er dan 
pas vaak aan het eind van de dag van nog even contact op te nemen met de familie. Als er dan zaken niet kloppen, dan kan het 
lastig zijn om dingen te corrigeren. Het zou beter zijn als we de rijlijsten langer (bijvoorbeeld twee dagen) van tevoren zouden 
ontvangen. Men geeft aan best meer te willen controleren, het zou dan wel goed zijn als daar een vast moment voor zou 
worden ingericht.  

 De wens bestaat (bij een aantal uitvaartleiders) om meer betrokken te worden / zijn bij het dossier. Afspraken zoals met de 
familie worden gemaakt, worden vaak niet vertaald naar de factuur. Op die afdeling rekenen ze de normale prijs voor alles, 
terwijl je wel eens anders hebt afgesproken. Wij zien de factuur niet meer voordat deze de deur uitgaat. Als zoiets gebeurt dan 
is dat vervelend voor de klant. 

 Het gevoel bestaat dat het management te sterk stuurt op aantallen. 

 

 De uitvaartleiders geven aan niet aan nazorg te doen en hebben dus niet na de uitvaart nog even contact met de familie. 
Natuurlijk wel tijdens de uitvaart zelf maar zelfs als de uitvaartleider daar de indruk heeft dat de familie met alles heel tevreden 
is volgen op het formulier toch nog wel eens klachten. De uitvaartleiders kunnen zich hier ook niet tegen ‘indekken’. Als zij op 
het evaluatieformulier zelf ook zaken zouden kunnen invullen, dan zouden zij e.e.a. al voor kunnen zijn. 

 Aan kennisdeling kan meer worden gedaan. De uitvaartleider die het kortst in dienst is (half jaar) is gestart in een drukke 
periode waarin weinig tijd was om hem optimaal in te werken. Hij komt (daarom) ook nu nog zaken tegen, die hij moet 
navragen. De achtergrond van mensen is divers, het vak moet je liggen. Je hebt er niet echt specifieke kennis voor nodig, hoewel 
je natuurlijk wel moet weten wat de regels zijn en hoe het werkt.  

 Een aantal uitvaartleiders geeft aan dat het werk ook geestelijk wel eens zwaar is en op structurele (voor sommige twee keer 
per jaar, voor anderen wanneer ze er behoefte aan hebben) basis behoefte is aan geestelijke hulp. De suggestie wordt gedaan 
dat misschien iemand van binnen de organisatie, die je vertrouwt, die rol zou kunnen vervullen. Men staat wel altijd voor elkaar 
klaar, maar men is zich bewust geen professional te zijn. 

 
Gastvrouwen 
 Bij de gastvrouwen moet de dienstverlening extra aandacht krijgen. In de klantevaluatie-formulieren wordt met regelmaat een 

kritische noot bij de gastvrouwen geplaatst. Wat het management weet is dat gastvrouwen de familie nog wel eens eerder dan 
strikt noodzakelijk verzoeken om de rouwkamer te verlaten i.v.m. sluitingstijd. Ook de wijze waarop dit verzoek wordt gedaan, 
wordt door klanten wel eens als onbeholpen ervaren. Vraag is of bijvoorbeeld een gebrek aan sociale vaardigheden en/of een 
gebrek aan betrokkenheid bij de organisatie de “missing link” is. Management overweegt om meer frequent te controleren. De 
aanpak tot nu toe (aanspreken, training klantgerichtheid) heeft nog niet direct zijn vruchten afgeworpen. 

 Anderzijds gaat het mis omdat ze sterk het gevoel hebben een ondergeschoven positie te hebben in de organisatie: informatie 
ontbreekt soms en dus kunnen ze ook niet anticiperen. 

 De gastvrouwen voelen zich door de organisatie niet extra gewaardeerd. De gastvrouwen geven aan dat zij ‘de parels van de 
organisatie’ worden genoemd:  
o Ze opteren voor contracten met meer uren ipv structureel overwerk.  
o Als collega’s jarig zijn dan worden overdag taartjes getrakteerd. Voor hen worden deze taartjes niet altijd bewaard.  

 Ze doen hun werk dan ook voor de families, ze zijn een team met elkaar maar voelen weinig verbinding met de organisatie en 
de medewerkers zelf.  

 
Chauffeurs 
 Handelingen / activiteiten worden uitgevoerd op basis van vakmanschap / ervaring. Bijvoorbeeld wanneer men te maken heeft 

met een ‘meer kritische familie’ dan normaal dan wordt dit aan elkaar doorgegeven. Op dit moment wordt een onderscheid 
gemaakt tussen regels en protocol. Regels hebben het kenmerk: ‘zo moet je het uitvoeren’ terwijl een protocol het kenmerk 
heeft van ‘waar je op moet letten’. Men geeft aan dat men feitelijk volgens protocol werkt. 

 Overigens wordt wel aangegeven dat in het voorbeeld van het eraf halen van de linten en de kaarten, de chauffeurs het 
initiatief nemen om naar de uitvaartleider toe te stappen en hem/haar hierop te attenderen. Dit terwijl men vindt dat de 
uitvaartleiders hier zelf op moeten letten en hier de ‘lead’ in zouden moeten hebben.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de uitkomsten van de vragenlijst en -vooral- voortbouwend op de bespreking binnen de 
groepen, een beeld gevormd van Uitvaartorganisatie X en de mogelijkheden om de bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.  
 
Uitvaartorganisatie X en toewijding aan kwaliteit 
Het is belangrijk dat zaken goed gaan binnen Uitvaartorganisatie X, iedereen die wij spraken is het hierover eens. Er zijn weinig 
mogelijkheden om fouten te herstellen, zaken worden daarom zo mogelijk snel opgepakt. Over een groot aantal zaken is men 
het binnen Uitvaartorganisatie X eens: een uitvaart is maatwerk, het is duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen gaan en als 
er iets fout gaat dan probeert men te achterhalen waarom het fout gegaan is. De medewerkers zien hun teamleden als 
toegewijd.  
 
Gerichtheid op de klant 
Er gaan zaken goed, maar ook fout binnen Uitvaartorganisatie X. Alles wordt op alles gezet om daar de klant niets van te laten 
merken. Dit kost de nodige energie binnen Uitvaartorganisatie X. Heel serieus wordt omgegaan met de klachten van klanten. 
Op basis van deze klachten wordt gesproken met medewerkers en wordt de regelgeving regelmatig aangescherpt. 
 
Omgaan met fouten 
In de gesprekken komt naar voren dat de medewerkers de manier waarop met fouten wordt omgegaan, vaak als niet prettig 
ervaren. Bespreking van fouten ontaardt nogal eens in het op zoek zijn naar de ‘schuldige’, waardoor mensen in de verdediging 
gaan. Hierdoor wordt het leren van fouten belemmerd. Ook worden veel kanttekeningen gemaakt bij de snelheid van 
terugkoppeling van klachten van klanten; evaluaties worden veelal pas twee maanden na de uitvaart terug ontvangen. Ervaring 
leert dat het effect van terugkoppeling afneemt, naarmate de tijd verstrijkt. Bovendien wordt het steeds moeilijker een correct 
beeld te vormen van wat heeft plaatsgevonden. Soms is het zelfs zo dat medewerkers zich de situatie geheel niet meer voor de 
geest kunnen halen. Om genoemde reden is het zaak zo snel mogelijk fouten en verstoringen te bespreken. Een belangrijk rol is 
hierbij weggelegd voor de plekken binnen Uitvaartorganisatie X waar verstoringen gesignaleerd kunnen worden zoals het 
bedrijfsbureau, de facturering en de receptie. Als fouten of verstoringen zich voordoen, dan dient de nadruk te liggen op (1) 
eerst repareren en er (2) daarna van leren, in plaats van eerst de schuldige te willen benoemen. 
 
Het dubbelzinnige effect van regelgeving 
Een belangrijk middel dat het management van Uitvaartorganisatie X inzet om fouten te voorkomen is het aanscherpen van de 
regelgeving. Hierin wordt vastgelegd waarop medewerkers moeten letten of wat ze moeten doen, zodat ze iets niet meer 
vergeten of fout kunnen doen. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in het vastleggen van regels. Er zit echter ook een 
keerzijde aan deze oplossing. Allereerst is het zeer lastig om alles te voorzien, met name fouten of situaties die nog niet eerder 
voorgekomen zijn. Een checklist is daarom nooit compleet. Uitvaartorganisatie X verwacht dat medewerkers het unieke van 
elke uitvaart zien. Dit betekent dat er ruimte moet zijn om -gegeven de regels- in te gaan op de specifieke situatie van de klant. 
Medewerkers beleven dit ook zo: “Binnen een uitvaart zijn er geen regels, maar aandachtspunten”. Er is geen 
‘standaardgedrag’ maar juist oog voor de unieke situatie, waar de emotionele verwerking van de uitvaart door de klant centraal 
staat. Wij hebben dit besef bij tal van medewerkers aangetroffen. Ten tweede speelt dat een hoge regeldichtheid als 
psychologisch effect heeft dat medewerkers zich minder betrokken voelen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Een aantal 
medewerkers spreekt dit ook uit. Medewerkers geven aan zich soms maar op de regels te beroepen, terwijl ze zelf zien dat ze 
wellicht anders zouden moeten / willen handelen. Overigens wordt regelgeving op zich niet als negatief ervaren door de 
medewerkers. Ze geven aan dat ze graag meedenken over regelgeving, in plaats van er slechts mee geconfronteerd te worden. 
Medewerkers waarschuwen ervoor dat elke fout tot een nieuw formulier leidt en dat formulieren de communicatie tussen 
afdelingen vervangen. Juist omdat formulieren volledigheid suggereren, raken zaken die niet op het formulier kunnen tussen 
wal en schip. 
Regelgeving kan ervoor zorgen dat medewerkers steeds verder in een ‘regelkeurslijf’ worden gedrukt, hetgeen hun 
betrokkenheid kan verlagen. Een medewerker merkte op zich soms “meer een ambtenaar dan een uitvaartleider” te voelen, 
terwijl het unieke van een uitvaart juist vraagt om betrokkenheid, gevoel en opmerkzaamheid. Alle medewerkers 
onderschrijven deze waarden belangrijk te vinden. Ideaal gesproken wordt er gewerkt naar de geest van de regels en niet naar 
de letter. Aanbeveling is de huidige regelgeving en normen samen met de medewerkers te onderzoeken en waar nodig te 
saneren, waarbij de praktische uitvoerbaarheid de uiteindelijke toets dient te zijn.  
 
Professionaliteit 
Een ander middel om fouten te voorkomen is het verhogen van de professionaliteit van de medewerkers en het overdragen 
van ervaringen. Deze ervaringen kunnen worden vastgelegd in regels maar zitten ook in de hoofden van de medewerkers. Er 
zijn grote stappen gezet in het vastleggen van regels, echter het overdragen en delen van ervaringen is minder goed ‘geregeld’. 
Er zijn plekken binnen Uitvaartorganisatie X waar dit gedaan wordt (bijvoorbeeld bij de chauffeurs), op andere afdelingen is dit 
in mindere mate het geval.  
 
Uitvaartorganisatie X wordt gekenmerkt door een groot aantal zelfstandig werkzame en -naar onze inschatting- professionele 
medewerkers. Van hen wordt deze professionaliteit en betrokkenheid ook verwacht. We denken dat het aanspreken van 
medewerkers op hun professionaliteit / beroepstrots een voorwaarde is om betrokken te zijn op het product van 
Uitvaartorganisatie X. Dit betekent dat het op een professioneel niveau brengen en houden van nieuwe en reeds werkzame 

 

medewerkers van cruciaal belang is voor Uitvaartorganisatie X. Dit start bij het inwerken van nieuwe medewerkers en vervolgt 
met het betrekken van de medewerkers bij de organisatie als geheel (vanuit het aanspreken op hun professionaliteit). Hier 
hoort reflectie op eigen functioneren en leren van elkaar bij. We denken dat Uitvaartorganisatie X hier nog een stap in kan 
maken door dit meer in te bouwen in de organisatie, bijvoorbeeld door begeleid werkoverleg. Anders gezegd: bouw reflectie/ 
leren in, leren is een integraal onderdeel van het werk (zoals schoonmaken door de chauffeurs).  
 
Bij sturing op betrokkenheid en professionaliteit hoort ook het vastleggen van de belangrijkste regels / waarden van 
Uitvaartorganisatie X. Deze zouden zodanig moeten zijn geformuleerd dat ze handvatten geven om te bepalen wat het meest 
zwaar moet wegen in de dagelijkse praktijk. Er is altijd een zekere spanning tussen verschillende regels in de organisatie. Hoe 
erg is het om tien minuten meer uit te trekken voor het doorlopen van de uitkomsten van de checklist, terwijl de duur van het 
gesprek met familie inmiddels de twee uur is overschreden? Cruciaal hierbij is wat het zwaarst weegt, waar het eerst op 
gereageerd wordt. Immers, dit stuurt het gedrag het meest. 
 
Samenwerking, informatievoorziening en specialisatie 
Een belangrijk onderwerp in de gesprekken was de wijze van samenwerking. Wij denken dat verbetering van de sturing van 
Uitvaartorganisatie X geleid heeft tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Het heeft ook geleid tot specialisatie binnen 
Uitvaartorganisatie X, met vergaande consequenties. Zo is ervoor gekozen de individuele uitvaartleider los te koppelen van het 
proces, waarbij de uitvaart van begin tot eind wordt geregeld. Het gevolg is dat niet de uitvaartleider de spin in het web is maar 
dat het bedrijfsbureau deze rol in een belangrijke fase van het proces vervuld. Zo onderhoudt het bedrijfsbureau na de intake 
het contact met de klant. Dit vereist van het bedrijfsbureau een zeer pro-actieve informatievoorziening naar alle medewerkers 
die bij de uitvaart betrokken zijn: gastvrouwen, chauffeurs, mortuariummedewerkers en uitvaartleiders. Ons lijkt dat hier nog 
te weinig structuur in zit. Hierdoor moeten medewerkers teveel informatie gaan halen bij het bedrijfsbureau, terwijl wij denken 
dat het bedrijfsbureau -in de huidige rol- deze informatie moet brengen. Periodieke afstemming wat de verschillende teams 
van elkaar kunnen en mogen verwachten kan ook bijdragen aan verbetering van de samenwerking en informatie-voorziening. 
Uitvaartorganisatie X zou in overweging kunnen nemen de procesvoering weer geheel bij de uitvaartleider te leggen en het 
bedrijfsbureau hierbij een ondersteunende rol te geven. 
 
Nota Bene: specialisatie kan er ook toe leiden dat Uitvaartorganisatie X (ook vanwege haar beperkte schaal) afhankelijk wordt 
van deskundigheid die slechts één persoon bezit. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de uitkomsten van de vragenlijst en -vooral- voortbouwend op de bespreking binnen de 
groepen, een beeld gevormd van Uitvaartorganisatie X en de mogelijkheden om de bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.  
 
Uitvaartorganisatie X en toewijding aan kwaliteit 
Het is belangrijk dat zaken goed gaan binnen Uitvaartorganisatie X, iedereen die wij spraken is het hierover eens. Er zijn weinig 
mogelijkheden om fouten te herstellen, zaken worden daarom zo mogelijk snel opgepakt. Over een groot aantal zaken is men 
het binnen Uitvaartorganisatie X eens: een uitvaart is maatwerk, het is duidelijk welke zaken niet verkeerd mogen gaan en als 
er iets fout gaat dan probeert men te achterhalen waarom het fout gegaan is. De medewerkers zien hun teamleden als 
toegewijd.  
 
Gerichtheid op de klant 
Er gaan zaken goed, maar ook fout binnen Uitvaartorganisatie X. Alles wordt op alles gezet om daar de klant niets van te laten 
merken. Dit kost de nodige energie binnen Uitvaartorganisatie X. Heel serieus wordt omgegaan met de klachten van klanten. 
Op basis van deze klachten wordt gesproken met medewerkers en wordt de regelgeving regelmatig aangescherpt. 
 
Omgaan met fouten 
In de gesprekken komt naar voren dat de medewerkers de manier waarop met fouten wordt omgegaan, vaak als niet prettig 
ervaren. Bespreking van fouten ontaardt nogal eens in het op zoek zijn naar de ‘schuldige’, waardoor mensen in de verdediging 
gaan. Hierdoor wordt het leren van fouten belemmerd. Ook worden veel kanttekeningen gemaakt bij de snelheid van 
terugkoppeling van klachten van klanten; evaluaties worden veelal pas twee maanden na de uitvaart terug ontvangen. Ervaring 
leert dat het effect van terugkoppeling afneemt, naarmate de tijd verstrijkt. Bovendien wordt het steeds moeilijker een correct 
beeld te vormen van wat heeft plaatsgevonden. Soms is het zelfs zo dat medewerkers zich de situatie geheel niet meer voor de 
geest kunnen halen. Om genoemde reden is het zaak zo snel mogelijk fouten en verstoringen te bespreken. Een belangrijk rol is 
hierbij weggelegd voor de plekken binnen Uitvaartorganisatie X waar verstoringen gesignaleerd kunnen worden zoals het 
bedrijfsbureau, de facturering en de receptie. Als fouten of verstoringen zich voordoen, dan dient de nadruk te liggen op (1) 
eerst repareren en er (2) daarna van leren, in plaats van eerst de schuldige te willen benoemen. 
 
Het dubbelzinnige effect van regelgeving 
Een belangrijk middel dat het management van Uitvaartorganisatie X inzet om fouten te voorkomen is het aanscherpen van de 
regelgeving. Hierin wordt vastgelegd waarop medewerkers moeten letten of wat ze moeten doen, zodat ze iets niet meer 
vergeten of fout kunnen doen. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in het vastleggen van regels. Er zit echter ook een 
keerzijde aan deze oplossing. Allereerst is het zeer lastig om alles te voorzien, met name fouten of situaties die nog niet eerder 
voorgekomen zijn. Een checklist is daarom nooit compleet. Uitvaartorganisatie X verwacht dat medewerkers het unieke van 
elke uitvaart zien. Dit betekent dat er ruimte moet zijn om -gegeven de regels- in te gaan op de specifieke situatie van de klant. 
Medewerkers beleven dit ook zo: “Binnen een uitvaart zijn er geen regels, maar aandachtspunten”. Er is geen 
‘standaardgedrag’ maar juist oog voor de unieke situatie, waar de emotionele verwerking van de uitvaart door de klant centraal 
staat. Wij hebben dit besef bij tal van medewerkers aangetroffen. Ten tweede speelt dat een hoge regeldichtheid als 
psychologisch effect heeft dat medewerkers zich minder betrokken voelen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Een aantal 
medewerkers spreekt dit ook uit. Medewerkers geven aan zich soms maar op de regels te beroepen, terwijl ze zelf zien dat ze 
wellicht anders zouden moeten / willen handelen. Overigens wordt regelgeving op zich niet als negatief ervaren door de 
medewerkers. Ze geven aan dat ze graag meedenken over regelgeving, in plaats van er slechts mee geconfronteerd te worden. 
Medewerkers waarschuwen ervoor dat elke fout tot een nieuw formulier leidt en dat formulieren de communicatie tussen 
afdelingen vervangen. Juist omdat formulieren volledigheid suggereren, raken zaken die niet op het formulier kunnen tussen 
wal en schip. 
Regelgeving kan ervoor zorgen dat medewerkers steeds verder in een ‘regelkeurslijf’ worden gedrukt, hetgeen hun 
betrokkenheid kan verlagen. Een medewerker merkte op zich soms “meer een ambtenaar dan een uitvaartleider” te voelen, 
terwijl het unieke van een uitvaart juist vraagt om betrokkenheid, gevoel en opmerkzaamheid. Alle medewerkers 
onderschrijven deze waarden belangrijk te vinden. Ideaal gesproken wordt er gewerkt naar de geest van de regels en niet naar 
de letter. Aanbeveling is de huidige regelgeving en normen samen met de medewerkers te onderzoeken en waar nodig te 
saneren, waarbij de praktische uitvoerbaarheid de uiteindelijke toets dient te zijn.  
 
Professionaliteit 
Een ander middel om fouten te voorkomen is het verhogen van de professionaliteit van de medewerkers en het overdragen 
van ervaringen. Deze ervaringen kunnen worden vastgelegd in regels maar zitten ook in de hoofden van de medewerkers. Er 
zijn grote stappen gezet in het vastleggen van regels, echter het overdragen en delen van ervaringen is minder goed ‘geregeld’. 
Er zijn plekken binnen Uitvaartorganisatie X waar dit gedaan wordt (bijvoorbeeld bij de chauffeurs), op andere afdelingen is dit 
in mindere mate het geval.  
 
Uitvaartorganisatie X wordt gekenmerkt door een groot aantal zelfstandig werkzame en -naar onze inschatting- professionele 
medewerkers. Van hen wordt deze professionaliteit en betrokkenheid ook verwacht. We denken dat het aanspreken van 
medewerkers op hun professionaliteit / beroepstrots een voorwaarde is om betrokken te zijn op het product van 
Uitvaartorganisatie X. Dit betekent dat het op een professioneel niveau brengen en houden van nieuwe en reeds werkzame 

 

medewerkers van cruciaal belang is voor Uitvaartorganisatie X. Dit start bij het inwerken van nieuwe medewerkers en vervolgt 
met het betrekken van de medewerkers bij de organisatie als geheel (vanuit het aanspreken op hun professionaliteit). Hier 
hoort reflectie op eigen functioneren en leren van elkaar bij. We denken dat Uitvaartorganisatie X hier nog een stap in kan 
maken door dit meer in te bouwen in de organisatie, bijvoorbeeld door begeleid werkoverleg. Anders gezegd: bouw reflectie/ 
leren in, leren is een integraal onderdeel van het werk (zoals schoonmaken door de chauffeurs).  
 
Bij sturing op betrokkenheid en professionaliteit hoort ook het vastleggen van de belangrijkste regels / waarden van 
Uitvaartorganisatie X. Deze zouden zodanig moeten zijn geformuleerd dat ze handvatten geven om te bepalen wat het meest 
zwaar moet wegen in de dagelijkse praktijk. Er is altijd een zekere spanning tussen verschillende regels in de organisatie. Hoe 
erg is het om tien minuten meer uit te trekken voor het doorlopen van de uitkomsten van de checklist, terwijl de duur van het 
gesprek met familie inmiddels de twee uur is overschreden? Cruciaal hierbij is wat het zwaarst weegt, waar het eerst op 
gereageerd wordt. Immers, dit stuurt het gedrag het meest. 
 
Samenwerking, informatievoorziening en specialisatie 
Een belangrijk onderwerp in de gesprekken was de wijze van samenwerking. Wij denken dat verbetering van de sturing van 
Uitvaartorganisatie X geleid heeft tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Het heeft ook geleid tot specialisatie binnen 
Uitvaartorganisatie X, met vergaande consequenties. Zo is ervoor gekozen de individuele uitvaartleider los te koppelen van het 
proces, waarbij de uitvaart van begin tot eind wordt geregeld. Het gevolg is dat niet de uitvaartleider de spin in het web is maar 
dat het bedrijfsbureau deze rol in een belangrijke fase van het proces vervuld. Zo onderhoudt het bedrijfsbureau na de intake 
het contact met de klant. Dit vereist van het bedrijfsbureau een zeer pro-actieve informatievoorziening naar alle medewerkers 
die bij de uitvaart betrokken zijn: gastvrouwen, chauffeurs, mortuariummedewerkers en uitvaartleiders. Ons lijkt dat hier nog 
te weinig structuur in zit. Hierdoor moeten medewerkers teveel informatie gaan halen bij het bedrijfsbureau, terwijl wij denken 
dat het bedrijfsbureau -in de huidige rol- deze informatie moet brengen. Periodieke afstemming wat de verschillende teams 
van elkaar kunnen en mogen verwachten kan ook bijdragen aan verbetering van de samenwerking en informatie-voorziening. 
Uitvaartorganisatie X zou in overweging kunnen nemen de procesvoering weer geheel bij de uitvaartleider te leggen en het 
bedrijfsbureau hierbij een ondersteunende rol te geven. 
 
Nota Bene: specialisatie kan er ook toe leiden dat Uitvaartorganisatie X (ook vanwege haar beperkte schaal) afhankelijk wordt 
van deskundigheid die slechts één persoon bezit. 
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Bijlage 1 Definities HRO-kenmerken 
De gebruikte vragenlijst bestaat uit 83 vragen en 8 kenmerken. De kenmerken 1 tot en met 5 betreffen de vijf processen binnen 
High Reliability Organisations (HRO’s). De kenmerken A, B en C, ook wel contextfactoren genoemd, “meten” de omgeving 
waarin de vijf HRO-processen worden uitgevoerd. 
 
1. Gerichtheid op verstoringen; je niet laten misleiden door succes 

Ga op zoek naar waar het niet goed gaat. Dit is een ‘moeilijke’ kwestie. Van nature is de mens gericht op succes, niet op 
falen. Bij wat wordt waargenomen, neemt men vooral dat mee wat succes bevestigt, en men negeert ontkrachtende 
informatie - tot het moment dat deze niet meer te negeren is. In groepen kan dit fenomeen versterkt worden; het 
zogenaamde groepsdenken. Tegelijkertijd kan het werken in een groep een effectief middel zijn tegen die “tunnelvisie” op 
individueel niveau. Voorwaarde is wel, dat er ruimte is om afwijkende meningen uit te spreken.  

 
2. Terughoudend naar simplificeren; omarm diversiteit 

Vereenvoudigingen helpen ons de wereld te overzien en besluiten te nemen. Tegelijkertijd beperken ze ons in wat we 
kunnen waarnemen van de werkelijkheid om ons heen. We letten meer op wat we verwachten, dan op dat wat we niet 
verwachten. 
Regelgeving, vaak het product van vastgelegde ervaringen, is een middel dat kan dwingen naar meerdere aspecten te 
kijken. Echter, gedetailleerde regelgeving of plannen wekt de illusie compleet te zijn en kan dan de mogelijkheden 
beperken om ‘gezonde verstand’ of ervaring te blijven gebruiken. 

 
3. Eerste aandacht op de uitvoerende processen; richt op het hier en nu 

Om bij het organiseren goed te kunnen reageren is het noodzakelijk te weten wat er in het hier en nu gebeurt; overzicht te 
hebben. Men moet kunnen begrijpen wat dat betekent, en een prognose maken van wat er op korte termijn zal gebeuren 
of wat de consequenties zijn. Medewerkers mogen zich uitspreken als ze iets ‘fout’ zien gaan. Dat vraagt van het 
management dat het goed met ‘slecht’ nieuws om kan gaan. 

 
4. Veerkrachtig zijn; ken de grenzen van anticiperen  

Geen systeem is perfect, niet alles is te voorzien. Bij het organiseren is veerkracht nodig. Veerkracht staat voor: nieuwe 
wegen, oplossingen maken om de effecten van onverwachte en onwenselijke gebeurtenissen in te dammen of de schade 
te beperken. Dat kan alleen als binnen organisaties een overschot aan kennis, ervaring en/ of middelen beschikbaar is om 
dat extra te kunnen doen wat nodig is zodra zaken ontsporen. Er is behoefte aan improvisatievermogen. Veerkrachtig 
organiseren vereist competente medewerkers met improvisatieruimte en bevoegdheden om in te grijpen als dat nodig is. 

 
5. Respecteren van expertise; gebruik relevante kennis 

Bij het nemen van beslissingen in organisaties is het belangrijk dat zoveel mogelijk relevante kennis gebruikt wordt. Dit 
betekent zeker in crisissituatie, maar liever nog bij de eerste zwakke signalen, dat naast de hiërarchie inhoudelijke 
expertise snel gemobiliseerd en gebruikt wordt.  

 
A. Kwetsbaarheid voor onoplettendheid / gedachteloosheid; beoordeelt de mate waarin medewerkers opereren in een 

omgeving waar ze als het ware op ‘automatische piloot’ handelingen verrichten. 
 
B. Noodzaak voor alertheid / opmerkzaamheid; beoordeelt de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk, hoe minder 

overzicht des te hoger de eisen aan de organisatie om opmerkzaam te opereren. 
C. Alertheid; beoordeelt de mate waarin de organisatie als geheel bewust alert is op mogelijke verstoringen 
  

 

Bijlage 2 Dataverwerking onderzoeksresultaten 
De vijf HRO-kenmerken zijn ontwikkeld op basis van in Amerika naar de kenmerken van High Reliability Organisations (HRO’s), 
oftewel: hoog betrouwbaar opererende organisaties. 
 
In bijlage 1 is een toelichting op de HRO-kenmerken opgenomen. De kenmerken 1 tot en met 5 zijn de zogenaamde vijf HRO-
kernprocessen die een indicatie geven voor de mate waarin de organisatie effectief presteert. De andere drie ‘meten’ de 
omgeving waarin de vijf HRO-processen worden uitgevoerd, deze worden ook wel de contextfactoren genoemd. De kenmerken 
A en B geven aan of er al dan niet hoge eisen worden gesteld aan de alertheid.  
 
In deze bijlage is de uitkomst van de dataverwerking (vragenlijsten) weergegeven. Zowel op organisatieniveau als op 
groepsniveau wordt een beeld geschetst hoe medewerkers de prestaties van de organisatie, gerelateerd aan de HRO-
kenmerken, waarderen. Op basis van de scores is aangegeven welke onderdelen verbetermogelijkheden bevatten. Nota Bene: 
de beschreven mogelijkheden tot verbetering komen gestandaardiseerd voort uit de scores van de vragenlijsten en zijn 
geformuleerd voordat de plenaire sessies met medewerkers zijn gehouden. De verbetermogelijkheden zijn derhalve niet 
specifiek toegesneden op organisatie Uitvaartorganisatie X maar ‘algemeen van toepassing’ bij gelijke of gelijkwaardige 
uitkomsten van de vragenlijsten.  
 
In deze bijlage worden de resultaten van de verwerking van de vragenlijsten weergegeven. Deze resultaten vormen het eerste 
beeld dat vervolgens plenair is besproken met betrokkenen. De resultaten zijn in de acht kenmerken onderverdeeld. De 
onderzoekresultaten worden eerst gerapporteerd voor de organisatie als geheel en vervolgens per groep, te weten: 
 Directie / Management 
 Gastvrouwen 
 Uitvaartleiders / Bedrijfsbureau (werkvoorbereiders) 
 Chauffeurmedewerkers / Mortuariummedewerkers 
 Facturering / administratie / receptiemedewerkers 
 
De onderzoeksresultaten en bijbehorende kenmerken zijn verwerkt in tabellen. De getallen in de tabellen zijn percentages. In 
een tabel zijn alle HRO-kenmerken en de contextfactor ‘C’ voorzien van de kleur groen, geel of rood. Wanneer deze 
contextfactoren aandacht vragen wordt de kleur oranje gebruikt. In de lijntabellen wordt op een continuüm van 0 tot 100 
procent een spreiding weergegeven. De kleuren hebben de volgende betekenis:  
 ‘Groen’ is een scorepercentage hoger dan 50 procent. Bij dit kenmerk is men op de goede weg; 
 ‘Geel’ is een scorepercentage tussen 15 en 50 procent. Dit kenmerk behoeft (sterke) aandacht; 
 ‘Rood’ is een scorepercentage lager dan 15 procent. Dit kenmerk behoeft acute actie / aandacht. 
 
Organisatie als geheel 
De gemiddelde scores van Uitvaartorganisatie X als geheel op de HRO-kenmerken (als indicatie van een effectief 
functionerende organisatie) levert een ‘groen’ en dus positief beeld. De behoorlijke spreiding op de onderscheiden kenmerken 

duidt er wel op dat binnen de organisatie verschillen van mening bestaan. De vraag is dan bij elk van deze kenmerken hoe 
breed de basis is en in hoeverre de kenmerken goed / stevig verankerd zijn in de organisatie. 
 
Contextfactoren 
De spreiding van het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid is van 19 tot 69. D.w.z. de beelden over de mate waarin 
men opereert in een omgeving waar men als het ware op ‘automatische piloot’ handelingen verricht, verschillen aanmerkelijk. 
De score van 19 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om handelingen op automatische piloot te verrichten. 
De score van 69 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om zaken op automatische piloot te doen.  
 
De spreiding van het kenmerk Noodzaak tot alertheid is van 11 tot 89. D.w.z. de beelden over de mate van onoverzichtelijkheid 
rond het werk, lijken aanzienlijk te verschillen. De score van 11 wil dan zeggen dat er een geringe mate van onoverzichtelijkheid 
rond het werk bestaat (dus het werk is heel goed te overzien) en daarom in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang 
is. De score van 89 gaat uit van een behoorlijke mate van onoverzichtelijkheid hetgeen een hogere mate van noodzaak tot 
alertheid vraagt van de organisatie. 
 
In deze groep vertoont het beeld rond de mate waarin de organisatie alert (contextfactor: Alertheid) zou moeten zijn op 
mogelijke verstoringen (een opmerkzame cultuur) een grote spreiding, namelijk van 44 (geel) tot 100 (groen). Dit houdt in dat 

Uitvaartorganisatie X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 36 69
b Noodzaak alertheid 11 40 89
c Alertheid 44 73 100
1 Gerichtheid op verstoringen 45 69 95
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 69 95
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 44 81 100
4 Veerkracht 30 64 95
5 Respecteren deskundigheid 36 77 100
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Bijlage 1 Definities HRO-kenmerken 
De gebruikte vragenlijst bestaat uit 83 vragen en 8 kenmerken. De kenmerken 1 tot en met 5 betreffen de vijf processen binnen 
High Reliability Organisations (HRO’s). De kenmerken A, B en C, ook wel contextfactoren genoemd, “meten” de omgeving 
waarin de vijf HRO-processen worden uitgevoerd. 
 
1. Gerichtheid op verstoringen; je niet laten misleiden door succes 

Ga op zoek naar waar het niet goed gaat. Dit is een ‘moeilijke’ kwestie. Van nature is de mens gericht op succes, niet op 
falen. Bij wat wordt waargenomen, neemt men vooral dat mee wat succes bevestigt, en men negeert ontkrachtende 
informatie - tot het moment dat deze niet meer te negeren is. In groepen kan dit fenomeen versterkt worden; het 
zogenaamde groepsdenken. Tegelijkertijd kan het werken in een groep een effectief middel zijn tegen die “tunnelvisie” op 
individueel niveau. Voorwaarde is wel, dat er ruimte is om afwijkende meningen uit te spreken.  

 
2. Terughoudend naar simplificeren; omarm diversiteit 

Vereenvoudigingen helpen ons de wereld te overzien en besluiten te nemen. Tegelijkertijd beperken ze ons in wat we 
kunnen waarnemen van de werkelijkheid om ons heen. We letten meer op wat we verwachten, dan op dat wat we niet 
verwachten. 
Regelgeving, vaak het product van vastgelegde ervaringen, is een middel dat kan dwingen naar meerdere aspecten te 
kijken. Echter, gedetailleerde regelgeving of plannen wekt de illusie compleet te zijn en kan dan de mogelijkheden 
beperken om ‘gezonde verstand’ of ervaring te blijven gebruiken. 

 
3. Eerste aandacht op de uitvoerende processen; richt op het hier en nu 

Om bij het organiseren goed te kunnen reageren is het noodzakelijk te weten wat er in het hier en nu gebeurt; overzicht te 
hebben. Men moet kunnen begrijpen wat dat betekent, en een prognose maken van wat er op korte termijn zal gebeuren 
of wat de consequenties zijn. Medewerkers mogen zich uitspreken als ze iets ‘fout’ zien gaan. Dat vraagt van het 
management dat het goed met ‘slecht’ nieuws om kan gaan. 

 
4. Veerkrachtig zijn; ken de grenzen van anticiperen  

Geen systeem is perfect, niet alles is te voorzien. Bij het organiseren is veerkracht nodig. Veerkracht staat voor: nieuwe 
wegen, oplossingen maken om de effecten van onverwachte en onwenselijke gebeurtenissen in te dammen of de schade 
te beperken. Dat kan alleen als binnen organisaties een overschot aan kennis, ervaring en/ of middelen beschikbaar is om 
dat extra te kunnen doen wat nodig is zodra zaken ontsporen. Er is behoefte aan improvisatievermogen. Veerkrachtig 
organiseren vereist competente medewerkers met improvisatieruimte en bevoegdheden om in te grijpen als dat nodig is. 

 
5. Respecteren van expertise; gebruik relevante kennis 

Bij het nemen van beslissingen in organisaties is het belangrijk dat zoveel mogelijk relevante kennis gebruikt wordt. Dit 
betekent zeker in crisissituatie, maar liever nog bij de eerste zwakke signalen, dat naast de hiërarchie inhoudelijke 
expertise snel gemobiliseerd en gebruikt wordt.  

 
A. Kwetsbaarheid voor onoplettendheid / gedachteloosheid; beoordeelt de mate waarin medewerkers opereren in een 

omgeving waar ze als het ware op ‘automatische piloot’ handelingen verrichten. 
 
B. Noodzaak voor alertheid / opmerkzaamheid; beoordeelt de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk, hoe minder 

overzicht des te hoger de eisen aan de organisatie om opmerkzaam te opereren. 
C. Alertheid; beoordeelt de mate waarin de organisatie als geheel bewust alert is op mogelijke verstoringen 
  

 

Bijlage 2 Dataverwerking onderzoeksresultaten 
De vijf HRO-kenmerken zijn ontwikkeld op basis van in Amerika naar de kenmerken van High Reliability Organisations (HRO’s), 
oftewel: hoog betrouwbaar opererende organisaties. 
 
In bijlage 1 is een toelichting op de HRO-kenmerken opgenomen. De kenmerken 1 tot en met 5 zijn de zogenaamde vijf HRO-
kernprocessen die een indicatie geven voor de mate waarin de organisatie effectief presteert. De andere drie ‘meten’ de 
omgeving waarin de vijf HRO-processen worden uitgevoerd, deze worden ook wel de contextfactoren genoemd. De kenmerken 
A en B geven aan of er al dan niet hoge eisen worden gesteld aan de alertheid.  
 
In deze bijlage is de uitkomst van de dataverwerking (vragenlijsten) weergegeven. Zowel op organisatieniveau als op 
groepsniveau wordt een beeld geschetst hoe medewerkers de prestaties van de organisatie, gerelateerd aan de HRO-
kenmerken, waarderen. Op basis van de scores is aangegeven welke onderdelen verbetermogelijkheden bevatten. Nota Bene: 
de beschreven mogelijkheden tot verbetering komen gestandaardiseerd voort uit de scores van de vragenlijsten en zijn 
geformuleerd voordat de plenaire sessies met medewerkers zijn gehouden. De verbetermogelijkheden zijn derhalve niet 
specifiek toegesneden op organisatie Uitvaartorganisatie X maar ‘algemeen van toepassing’ bij gelijke of gelijkwaardige 
uitkomsten van de vragenlijsten.  
 
In deze bijlage worden de resultaten van de verwerking van de vragenlijsten weergegeven. Deze resultaten vormen het eerste 
beeld dat vervolgens plenair is besproken met betrokkenen. De resultaten zijn in de acht kenmerken onderverdeeld. De 
onderzoekresultaten worden eerst gerapporteerd voor de organisatie als geheel en vervolgens per groep, te weten: 
 Directie / Management 
 Gastvrouwen 
 Uitvaartleiders / Bedrijfsbureau (werkvoorbereiders) 
 Chauffeurmedewerkers / Mortuariummedewerkers 
 Facturering / administratie / receptiemedewerkers 
 
De onderzoeksresultaten en bijbehorende kenmerken zijn verwerkt in tabellen. De getallen in de tabellen zijn percentages. In 
een tabel zijn alle HRO-kenmerken en de contextfactor ‘C’ voorzien van de kleur groen, geel of rood. Wanneer deze 
contextfactoren aandacht vragen wordt de kleur oranje gebruikt. In de lijntabellen wordt op een continuüm van 0 tot 100 
procent een spreiding weergegeven. De kleuren hebben de volgende betekenis:  
 ‘Groen’ is een scorepercentage hoger dan 50 procent. Bij dit kenmerk is men op de goede weg; 
 ‘Geel’ is een scorepercentage tussen 15 en 50 procent. Dit kenmerk behoeft (sterke) aandacht; 
 ‘Rood’ is een scorepercentage lager dan 15 procent. Dit kenmerk behoeft acute actie / aandacht. 
 
Organisatie als geheel 
De gemiddelde scores van Uitvaartorganisatie X als geheel op de HRO-kenmerken (als indicatie van een effectief 
functionerende organisatie) levert een ‘groen’ en dus positief beeld. De behoorlijke spreiding op de onderscheiden kenmerken 

duidt er wel op dat binnen de organisatie verschillen van mening bestaan. De vraag is dan bij elk van deze kenmerken hoe 
breed de basis is en in hoeverre de kenmerken goed / stevig verankerd zijn in de organisatie. 
 
Contextfactoren 
De spreiding van het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid is van 19 tot 69. D.w.z. de beelden over de mate waarin 
men opereert in een omgeving waar men als het ware op ‘automatische piloot’ handelingen verricht, verschillen aanmerkelijk. 
De score van 19 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om handelingen op automatische piloot te verrichten. 
De score van 69 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om zaken op automatische piloot te doen.  
 
De spreiding van het kenmerk Noodzaak tot alertheid is van 11 tot 89. D.w.z. de beelden over de mate van onoverzichtelijkheid 
rond het werk, lijken aanzienlijk te verschillen. De score van 11 wil dan zeggen dat er een geringe mate van onoverzichtelijkheid 
rond het werk bestaat (dus het werk is heel goed te overzien) en daarom in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang 
is. De score van 89 gaat uit van een behoorlijke mate van onoverzichtelijkheid hetgeen een hogere mate van noodzaak tot 
alertheid vraagt van de organisatie. 
 
In deze groep vertoont het beeld rond de mate waarin de organisatie alert (contextfactor: Alertheid) zou moeten zijn op 
mogelijke verstoringen (een opmerkzame cultuur) een grote spreiding, namelijk van 44 (geel) tot 100 (groen). Dit houdt in dat 

Uitvaartorganisatie X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 36 69
b Noodzaak alertheid 11 40 89
c Alertheid 44 73 100
1 Gerichtheid op verstoringen 45 69 95
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 69 95
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 44 81 100
4 Veerkracht 30 64 95
5 Respecteren deskundigheid 36 77 100
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men aan de ene kant op het standpunt staat dat het werken aan een opmerkzame cultuur aandacht behoeft, echter aan de 
andere kant men van mening is dat het met de opmerkzame cultuur binnen deze organisatie “helemaal goed zit”. 
 
HRO-kenmerken 
In de onderstaande lijntabel is aangegeven: (1) de minimale score van de individuele respondenten aangaande het 
functioneren van hun groep op een HRO-kenmerk, (2) de gemiddelde score en (3) de maximale score. De gemiddelde score is in 
de tabel onderstreept. De spreiding op de onderscheiden kenmerken geeft de mate aan waarin binnen de teams verschillen 
van mening bestaan en -daarmee- hoe breed de basis is en of de kenmerken stevig verankerd zijn in de organisatie. 
De gemiddelde scores van het functioneren van het eigen team binnen Uitvaartorganisatie X op de HRO-kenmerken (als een 
indicatie van een effectief functionerende organisatie) levert een ‘groen’ en dus positief beeld. Aandachtspunten op 
detailniveau voor Uitvaartorganisatie X zijn: 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt; 
 Uitdagen van medewerkers om zich te ontwikkelen. 
 
Uitkomsten groep Management / directie 
 

 
In het algemeen is het gemiddelde beeld van deze groep ‘groen’. Dit duidt erop dat men van mening is dat de organisatie goed 
op weg is en dat de vijf HRO-kenmerken, die een indicatie geven over hoe effectief een organisatie presteert, goed verankerd 
lijken. Dit is de maximale score. 
 
Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen wel uiteen (spreiding 19 tot 44). 
Echter met de gemiddelde score van 31 betekent dat men de organisatie in enige mate kwetsbaar vindt om zaken op 
automatische piloot te doen. De uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 
 In deze organisatie werken de medewerkers -gelet op de soort dienstverlening- kennelijk vaak onder druk van strenge 

eisen; 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Het werk bestaat voor een groot deel uit uitzonderingen is de mening van deze groep; 
 Druk leidt er toe dat medewerkers de regels niet zo nauw te nemen (cursief duidt op verschil van mening / visie tussen de 

respondenten). 
 
Gelet op de spreiding van 22 tot 89 lopen de meningen sterk uiteen met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid. 
D.w.z. de beelden over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk lijken aanzienlijk te verschillen. De score van 22 wil 
zeggen dat er een geringe mate van onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat (dus het werk is goed te overzien) en daarom 
dat in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang is. De score van 89 gaat uit van een behoorlijke mate van 
onoverzichtelijkheid, hetgeen een hogere mate van noodzaak tot alertheid vraagt van de organisatie. De uitkomsten van de 
vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt; 
 Er lijken geen improvisatiemogelijkheden te zijn als ‘zaken’ fout lopen (cursief duidt op verschil van mening / visie tussen 

de respondenten). 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we een groen beeld. Er bestaat wel verschil van mening, gelet op de spreiding (van 56 tot 
100) in deze groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een 
opmerkzame cultuur). De gemiddelde score van deze groep ligt op 75. Dit duidt erop dat men is op de goede weg. Bij Alertheid 
lijkt deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 

Management 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 31 44
b Noodzaak alertheid 22 44 89
c Alertheid 56 75 100
1 Gerichtheid op verstoringen 75 84 95
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 79 87 95
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 89 93 100
4 Veerkracht 60 73 85
5 Respecteren deskundigheid 79 85 100

 

 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven. 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen is het gemiddelde beeld van deze groep ‘groen’ (84). Dit wijst erop dat men op de goede weg is. 
De spreiding is gering, hetgeen betekent dat de meningen elkaar in zeer geringe mate ontlopen. Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’). 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren is het gemiddelde beeld van deze groep ‘groen’ (87). Dit wijst erop dat men 
op de goede weg is. Ook hier liggen de meningen dicht bij elkaar. Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de volgende 
verbetermogelijkheden: 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het de medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 

gebeurtenis/voorval dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 
 De leidinggevenden te stimuleren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking. 
 
Gevoeligheid voor het operationele proces geeft een ‘Groen’ beeld. Advies: houden zo! De enige verbetermogelijkheid welke op 
vraagniveau naar boven komt is: 
 De medewerkers bekend maken met werkzaamheden van anderen. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht wijst het gemiddelde beeld van deze groep (73) erop dat men op de goede weg is. Er zijn 
verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 60 tot 85). Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de volgende 
verbetermogelijkheden: 
 Het meer leren gebruik te maken van informele contacten om problemen die zich voordoen op te lossen; 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 

het dienstverleningsproces; 
 Medewerkers leren om op professioneel vlak te vertrouwen op anderen. 
 
Respecteren van deskundigheid geeft een ‘groen’ beeld. Enige verbetermogelijkheden die op vraagniveau naar boven komen 
zijn: 
 Als er iets ‘abnormaals’ gebeurt dan lijkt het erop dat het (nog) niet altijd even duidelijk is wie de deskundigheid heeft om 

hierop te reageren. Dit zou in de organisatie beter bekend kunnen worden gemaakt; 
 Wanneer er iets aan de hand is waarvan we niet weten hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 

deskundige hulp te krijgen; 
 Medewerkers in dit bedrijf hechten meer waarde aan hiërarchische positie dan dat zij expertise en ervaringen waarderen. 

Dit beeld / manier van denken kan belemmerend werken om onverwachte situaties op te lossen. In dergelijke situaties is 
het juist van belang dat de besluiten worden genomen door medewerkers die het best daarvoor gekwalificeerd zijn (lees: 
de juiste expertise en ervaring hebben). Dit vraagstuk gaat dan ook over zowel het veranderen van het denken in 
hiërarchie als het organiseren dat de juiste gekwalificeerde mensen op het juiste (onverwachte) tijdstip op de juiste 
(onverwachte) plaats beschikbaar zijn. 

 
Uitkomsten groep Gastvrouwen 
 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen uiteen. (Spreiding van 19 tot 69). De 
score van 19 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De score 
van 69 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om zaken op automatische piloot te doen. De uitkomsten van de 
vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Men is van mening dat het in enige mate moeite kost om informatie te verzamelen die nodig is voor het werk; 

Gastvrouwen 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 43 69
b Noodzaak alertheid 22 34 44
c Alertheid 50 71 94
1 Gerichtheid op verstoringen 45 68 90
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 38 68 86
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 67 83 100
4 Veerkracht 40 66 85
5 Respecteren deskundigheid 71 83 100
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men aan de ene kant op het standpunt staat dat het werken aan een opmerkzame cultuur aandacht behoeft, echter aan de 
andere kant men van mening is dat het met de opmerkzame cultuur binnen deze organisatie “helemaal goed zit”. 
 
HRO-kenmerken 
In de onderstaande lijntabel is aangegeven: (1) de minimale score van de individuele respondenten aangaande het 
functioneren van hun groep op een HRO-kenmerk, (2) de gemiddelde score en (3) de maximale score. De gemiddelde score is in 
de tabel onderstreept. De spreiding op de onderscheiden kenmerken geeft de mate aan waarin binnen de teams verschillen 
van mening bestaan en -daarmee- hoe breed de basis is en of de kenmerken stevig verankerd zijn in de organisatie. 
De gemiddelde scores van het functioneren van het eigen team binnen Uitvaartorganisatie X op de HRO-kenmerken (als een 
indicatie van een effectief functionerende organisatie) levert een ‘groen’ en dus positief beeld. Aandachtspunten op 
detailniveau voor Uitvaartorganisatie X zijn: 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt; 
 Uitdagen van medewerkers om zich te ontwikkelen. 
 
Uitkomsten groep Management / directie 
 

 
In het algemeen is het gemiddelde beeld van deze groep ‘groen’. Dit duidt erop dat men van mening is dat de organisatie goed 
op weg is en dat de vijf HRO-kenmerken, die een indicatie geven over hoe effectief een organisatie presteert, goed verankerd 
lijken. Dit is de maximale score. 
 
Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen wel uiteen (spreiding 19 tot 44). 
Echter met de gemiddelde score van 31 betekent dat men de organisatie in enige mate kwetsbaar vindt om zaken op 
automatische piloot te doen. De uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 
 In deze organisatie werken de medewerkers -gelet op de soort dienstverlening- kennelijk vaak onder druk van strenge 

eisen; 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Het werk bestaat voor een groot deel uit uitzonderingen is de mening van deze groep; 
 Druk leidt er toe dat medewerkers de regels niet zo nauw te nemen (cursief duidt op verschil van mening / visie tussen de 

respondenten). 
 
Gelet op de spreiding van 22 tot 89 lopen de meningen sterk uiteen met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid. 
D.w.z. de beelden over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk lijken aanzienlijk te verschillen. De score van 22 wil 
zeggen dat er een geringe mate van onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat (dus het werk is goed te overzien) en daarom 
dat in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang is. De score van 89 gaat uit van een behoorlijke mate van 
onoverzichtelijkheid, hetgeen een hogere mate van noodzaak tot alertheid vraagt van de organisatie. De uitkomsten van de 
vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt; 
 Er lijken geen improvisatiemogelijkheden te zijn als ‘zaken’ fout lopen (cursief duidt op verschil van mening / visie tussen 

de respondenten). 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we een groen beeld. Er bestaat wel verschil van mening, gelet op de spreiding (van 56 tot 
100) in deze groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een 
opmerkzame cultuur). De gemiddelde score van deze groep ligt op 75. Dit duidt erop dat men is op de goede weg. Bij Alertheid 
lijkt deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 

Management 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 31 44
b Noodzaak alertheid 22 44 89
c Alertheid 56 75 100
1 Gerichtheid op verstoringen 75 84 95
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 79 87 95
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 89 93 100
4 Veerkracht 60 73 85
5 Respecteren deskundigheid 79 85 100

 

 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven. 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen is het gemiddelde beeld van deze groep ‘groen’ (84). Dit wijst erop dat men op de goede weg is. 
De spreiding is gering, hetgeen betekent dat de meningen elkaar in zeer geringe mate ontlopen. Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’). 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren is het gemiddelde beeld van deze groep ‘groen’ (87). Dit wijst erop dat men 
op de goede weg is. Ook hier liggen de meningen dicht bij elkaar. Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de volgende 
verbetermogelijkheden: 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het de medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 

gebeurtenis/voorval dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 
 De leidinggevenden te stimuleren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking. 
 
Gevoeligheid voor het operationele proces geeft een ‘Groen’ beeld. Advies: houden zo! De enige verbetermogelijkheid welke op 
vraagniveau naar boven komt is: 
 De medewerkers bekend maken met werkzaamheden van anderen. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht wijst het gemiddelde beeld van deze groep (73) erop dat men op de goede weg is. Er zijn 
verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 60 tot 85). Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de volgende 
verbetermogelijkheden: 
 Het meer leren gebruik te maken van informele contacten om problemen die zich voordoen op te lossen; 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 

het dienstverleningsproces; 
 Medewerkers leren om op professioneel vlak te vertrouwen op anderen. 
 
Respecteren van deskundigheid geeft een ‘groen’ beeld. Enige verbetermogelijkheden die op vraagniveau naar boven komen 
zijn: 
 Als er iets ‘abnormaals’ gebeurt dan lijkt het erop dat het (nog) niet altijd even duidelijk is wie de deskundigheid heeft om 

hierop te reageren. Dit zou in de organisatie beter bekend kunnen worden gemaakt; 
 Wanneer er iets aan de hand is waarvan we niet weten hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 

deskundige hulp te krijgen; 
 Medewerkers in dit bedrijf hechten meer waarde aan hiërarchische positie dan dat zij expertise en ervaringen waarderen. 

Dit beeld / manier van denken kan belemmerend werken om onverwachte situaties op te lossen. In dergelijke situaties is 
het juist van belang dat de besluiten worden genomen door medewerkers die het best daarvoor gekwalificeerd zijn (lees: 
de juiste expertise en ervaring hebben). Dit vraagstuk gaat dan ook over zowel het veranderen van het denken in 
hiërarchie als het organiseren dat de juiste gekwalificeerde mensen op het juiste (onverwachte) tijdstip op de juiste 
(onverwachte) plaats beschikbaar zijn. 

 
Uitkomsten groep Gastvrouwen 
 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen uiteen. (Spreiding van 19 tot 69). De 
score van 19 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De score 
van 69 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om zaken op automatische piloot te doen. De uitkomsten van de 
vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Men is van mening dat het in enige mate moeite kost om informatie te verzamelen die nodig is voor het werk; 

Gastvrouwen 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 43 69
b Noodzaak alertheid 22 34 44
c Alertheid 50 71 94
1 Gerichtheid op verstoringen 45 68 90
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 38 68 86
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 67 83 100
4 Veerkracht 40 66 85
5 Respecteren deskundigheid 71 83 100
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 Men is in enige mate van mening dat medewerkers de kennis en vaardigheden missen als onverwachte problemen zich 
voordoen; 

 Het werk bestaat voor een groot deel uit uitzonderingen is de mening van deze groep; 
 In deze organisatie werken de medewerkers gelet op de soort dienstverlening kennelijk vaak onder druk van strenge eisen; 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Druk leidt er toe dat medewerkers de regels niet zo nauw te nemen. 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 34 zeggen dat er een geringe mate van 
onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang wordt geacht. 
De beelden over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk lopen enigszins uiteen (spreiding 22 tot 44). De uitkomsten 
van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er lijken geen improvisatiemogelijkheden te zijn als ‘zaken’ fout lopen; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt. 
 
Met betrekking tot Alertheid verschillen de meningen in deze groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou 
moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een opmerkzame cultuur) behoorlijk (spreiding 50 to 94). Dit houdt in dat men aan de 
ene kant op het standpunt staat dat het werken aan een opmerkzame cultuur aandacht behoeft maar dat men aan de andere 
kant van mening is dat het met de opmerkzame cultuur binnen deze organisatie “absoluut goed zit”. De gemiddelde score van 
deze groep ligt op 71. Dit houdt in dat men vindt ten aanzien van dit kenmerk op de goede weg te zitten. Hierbij lijkt deze groep 
te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven; 
 Werken aan een organisatiebreed bewustzijn voor onvoorziene situaties. 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter de 
meningen lijken te verschillen, gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 45 tot 90). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’); 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’. 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld van groep erop te wijzen dat zij op de goede 
weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 38 tot 86). 
Hierbij lijkt de deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers leren zorgvuldig te luisteren, zonder iemands mening als niet relevant af te doen; 
 Medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 

onverwachte gebeurtenis dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 
 Ernaar streven de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen. Mensen stimuleren zich meer vrij voelen om 

netelige situaties / problemen ter sprake te brengen; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het leren / stimuleren dat medewerkers (op een professionele basis) meer vertrouwen hebben in elkaar; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers leren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking; 
 Medewerkers leren niets zomaar aan te nemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces is het gemiddelde beeld van deze groep goed. Dit lijkt te maken te hebben met de 
‘cultuur’ dat in deze organisatie niets fout mag gaan omdat het hier gaat om mentaal zeer kwetsbare dienstverlening. Advies: 
houden zo! 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter ook 
hier lijken de meningen te verschillen gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 40 tot 85). Hierbij lijkt deze groep 
te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Medewerkers de vaardigheden leren om te handelen als zich onverwachte problemen voordoen; 

 

 Deze organisatie dient zich actief(ver) te richten op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van haar 
medewerkers; 

 Gericht zijn op het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van handelingsrepertoire (mogelijkheden om 
aangepast aan de situatie te handelen); 

 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 
het dienstverleningsproces. 

 
Bij Respecteren van deskundigheid is het gemiddelde beeld van deze groep goed. Advies: houden zo! 
 
Uitkomsten groep Uitvaartleiders en Bedrijfsbureau 
 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen in enige mate uiteen (Spreiding is van 
19 tot 56). De score van 19 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te 
doen. De score van 56 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om handelingen op de automatische piloot te 
doen. De uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Het werk bestaat uitsluitend uit uitzonderingen is de mening van deze groep. 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 36 zeggen dat er een redelijke mate van 
overzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat de noodzaak tot alertheid in enige mate van belang wordt geacht. De 
beelden / meningen over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk, lopen sterk uiteen (spreiding 11 tot 78). D.w.z. van 
overzichtelijk tot behoorlijk onoverzichtelijk. De uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt. 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we dat het beeld rond de mate waarin de organisatie als geheel alert zou moeten zijn op 
mogelijke verstoringen (een opmerkzame cultuur) een behoorlijke spreiding, namelijk van 44 (geel) tot 89 (groen). Dit houdt in 
dat men aan de ene kant op het standpunt staat dat het werken aan een opmerkzame cultuur aandacht behoeft maar men aan 
de andere kant van mening is dat het met de opmerkzame cultuur binnen deze organisatie “wel goed zit”. De score van deze 
groep ligt op 69. Dit houdt in dat dit kenmerk volgens deze groep aandacht behoeft. Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de 
volgende verbetermogelijkheden: 
 Het wordt van belang geacht dat het management zowel verstoringen als bedrijfsdoelstellingen evenveel aandacht geven; 
 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven; 
 Werken aan een organisatiebreed bewustzijn voor onvoorziene situaties; 
 Meer tijd besteden aan het identificeren van negatieve effecten (die dienstverlening kan hebben). 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld (63) van de groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. Echter 
ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 50 tot 75). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het stimuleren van het melden van “slecht nieuws” door managers zou meer moeten plaatsvinden; 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’; 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’); 
 Het gericht zijn op doorgronden van onverwachte zaken. Geef als leiding evenveel aandacht aan het onverwachte als aan 

geplande resultaten, lijkt hierbij de boodschap te zijn. 
 

Uitvaartleiders en bedrijfsbureau 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 36 56
b Noodzaak alertheid 11 36 78
c Alertheid 44 69 89
1 Gerichtheid op verstoringen 50 63 75
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 61 88
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 56 76 100
4 Veerkracht 30 58 85
5 Respecteren deskundigheid 50 69 86
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 Men is in enige mate van mening dat medewerkers de kennis en vaardigheden missen als onverwachte problemen zich 
voordoen; 

 Het werk bestaat voor een groot deel uit uitzonderingen is de mening van deze groep; 
 In deze organisatie werken de medewerkers gelet op de soort dienstverlening kennelijk vaak onder druk van strenge eisen; 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Druk leidt er toe dat medewerkers de regels niet zo nauw te nemen. 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 34 zeggen dat er een geringe mate van 
onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang wordt geacht. 
De beelden over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk lopen enigszins uiteen (spreiding 22 tot 44). De uitkomsten 
van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er lijken geen improvisatiemogelijkheden te zijn als ‘zaken’ fout lopen; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt. 
 
Met betrekking tot Alertheid verschillen de meningen in deze groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou 
moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een opmerkzame cultuur) behoorlijk (spreiding 50 to 94). Dit houdt in dat men aan de 
ene kant op het standpunt staat dat het werken aan een opmerkzame cultuur aandacht behoeft maar dat men aan de andere 
kant van mening is dat het met de opmerkzame cultuur binnen deze organisatie “absoluut goed zit”. De gemiddelde score van 
deze groep ligt op 71. Dit houdt in dat men vindt ten aanzien van dit kenmerk op de goede weg te zitten. Hierbij lijkt deze groep 
te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven; 
 Werken aan een organisatiebreed bewustzijn voor onvoorziene situaties. 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter de 
meningen lijken te verschillen, gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 45 tot 90). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’); 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’. 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld van groep erop te wijzen dat zij op de goede 
weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 38 tot 86). 
Hierbij lijkt de deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers leren zorgvuldig te luisteren, zonder iemands mening als niet relevant af te doen; 
 Medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 

onverwachte gebeurtenis dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 
 Ernaar streven de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen. Mensen stimuleren zich meer vrij voelen om 

netelige situaties / problemen ter sprake te brengen; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het leren / stimuleren dat medewerkers (op een professionele basis) meer vertrouwen hebben in elkaar; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers leren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking; 
 Medewerkers leren niets zomaar aan te nemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces is het gemiddelde beeld van deze groep goed. Dit lijkt te maken te hebben met de 
‘cultuur’ dat in deze organisatie niets fout mag gaan omdat het hier gaat om mentaal zeer kwetsbare dienstverlening. Advies: 
houden zo! 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter ook 
hier lijken de meningen te verschillen gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 40 tot 85). Hierbij lijkt deze groep 
te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Medewerkers de vaardigheden leren om te handelen als zich onverwachte problemen voordoen; 

 

 Deze organisatie dient zich actief(ver) te richten op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van haar 
medewerkers; 

 Gericht zijn op het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van handelingsrepertoire (mogelijkheden om 
aangepast aan de situatie te handelen); 

 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 
het dienstverleningsproces. 

 
Bij Respecteren van deskundigheid is het gemiddelde beeld van deze groep goed. Advies: houden zo! 
 
Uitkomsten groep Uitvaartleiders en Bedrijfsbureau 
 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen in enige mate uiteen (Spreiding is van 
19 tot 56). De score van 19 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te 
doen. De score van 56 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om handelingen op de automatische piloot te 
doen. De uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Het werk bestaat uitsluitend uit uitzonderingen is de mening van deze groep. 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 36 zeggen dat er een redelijke mate van 
overzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat de noodzaak tot alertheid in enige mate van belang wordt geacht. De 
beelden / meningen over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk, lopen sterk uiteen (spreiding 11 tot 78). D.w.z. van 
overzichtelijk tot behoorlijk onoverzichtelijk. De uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt. 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we dat het beeld rond de mate waarin de organisatie als geheel alert zou moeten zijn op 
mogelijke verstoringen (een opmerkzame cultuur) een behoorlijke spreiding, namelijk van 44 (geel) tot 89 (groen). Dit houdt in 
dat men aan de ene kant op het standpunt staat dat het werken aan een opmerkzame cultuur aandacht behoeft maar men aan 
de andere kant van mening is dat het met de opmerkzame cultuur binnen deze organisatie “wel goed zit”. De score van deze 
groep ligt op 69. Dit houdt in dat dit kenmerk volgens deze groep aandacht behoeft. Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de 
volgende verbetermogelijkheden: 
 Het wordt van belang geacht dat het management zowel verstoringen als bedrijfsdoelstellingen evenveel aandacht geven; 
 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven; 
 Werken aan een organisatiebreed bewustzijn voor onvoorziene situaties; 
 Meer tijd besteden aan het identificeren van negatieve effecten (die dienstverlening kan hebben). 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld (63) van de groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. Echter 
ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 50 tot 75). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het stimuleren van het melden van “slecht nieuws” door managers zou meer moeten plaatsvinden; 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’; 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’); 
 Het gericht zijn op doorgronden van onverwachte zaken. Geef als leiding evenveel aandacht aan het onverwachte als aan 

geplande resultaten, lijkt hierbij de boodschap te zijn. 
 

Uitvaartleiders en bedrijfsbureau 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 19 36 56
b Noodzaak alertheid 11 36 78
c Alertheid 44 69 89
1 Gerichtheid op verstoringen 50 63 75
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 61 88
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 56 76 100
4 Veerkracht 30 58 85
5 Respecteren deskundigheid 50 69 86
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Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld (61) van groep erop te wijzen dat zij op de 
goede weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen behoorlijk te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 31 tot 
88). Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers leren zorgvuldig te luisteren, zonder iemands mening als niet relevant af te doen; 
 Medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 

onverwachte gebeurtenis dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 
 Ernaar streven de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen. Mensen stimuleren zich meer vrij voelen om 

netelige situaties / problemen ter sprake te brengen; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het leren / stimuleren dat medewerkers (op een professionele basis) meer vertrouwen hebben in elkaar; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers leren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking; 
 Medewerkers leren niets zomaar aan te nemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt het gemiddelde beeld (76) van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg 
zijn. De meningen verschillen behoorlijk gelet op de spreiding van de resultaten (van 56 tot 100). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt; 
 Medewerkers leren altijd feedback te zoeken over zaken die niet goed gaan. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld (58) van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter 
de meningen lijken ook hier behoorlijk te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 30 tot 85). Hierbij lijkt deze 
groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Medewerkers de vaardigheden leren om te handelen als zich onverwachte problemen voordoen; 
 Deze organisatie dient zich actief(ver) te richten op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van haar 

medewerkers; 
 Gericht zijn op het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van handelingsrepertoire (mogelijkheden om 

aangepast aan de situatie te handelen); 
 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 

het dienstverleningsproces. 
 De organisatie zou meer uitdagingen voor medewerkers kunnen bevorderen om zo hun grenzen te leren verleggen; 
 Medewerkers ‘stimuleren’ om te leren van fouten. 
 
Bij Respecteren van deskundigheid lijkt het gemiddelde beeld (69) van deze groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. 
Echter ook hier lijken de meningen behoorlijk te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 50 tot 86). Hierbij lijkt 
deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het is niet altijd een gegeven dat medewerkers de essentie van het werk van anderen respecteren. Het gaat hierbij om een 

vraagstuk waarbij mensen leren wat het nut is van elkaars werk voor het totaal van de organisatie en te leren zien hoe dit 
in te zetten ten opzichte van elkaar; 

 Medewerkers in dit bedrijf hechten meer waarde aan hiërarchische positie dan dat zij expertise en ervaringen waarderen. 
Dit beeld / deze manier van denken kan belemmerend werken om onverwachte situaties op te lossen. In dergelijke 
situaties is het juist van belang dat de besluiten worden genomen door medewerkers die het best daarvoor gekwalificeerd 
zijn (lees: de juiste expertise en ervaring hebben). Dit vraagstuk gaat dan ook over zowel het veranderen van het denken in 
hiërarchie als het organiseren dat de juiste gekwalificeerde mensen op het juiste (onverwachte) tijdstip op de juiste 
(onverwachte) plaats beschikbaar zijn; 

 Het zou binnen de organisatie beter kunnen worden ‘geregeld’ dat besluiten worden genomen door gekwalificeerde 
medewerkers; 

 Kennelijk is het nog niet in voldoende mate een gegeven dat medewerkers zich ‘eigenaar’ van probleem ‘voelen’. 
Verbetering is gewenst; 

 Wanneer er iets aan de hand is waarvan men niet weet hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 
deskundige hulp te krijgen. 

Uitkomsten groep Chauffeurs en Mortuariummedewerkers 

 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen uit een (spreiding is van 25 tot 50). 
De score van 25 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De 
score van 50 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De uitkomsten 
van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Druk leidt er toe dat medewerkers de regels niet zo nauw te nemen; 
 In deze organisatie werken de medewerkers -gelet op de soort dienstverlening- kennelijk vaak onder druk van strenge 

eisen; 
 Het werk bestaat uitsluitend uit uitzonderingen, is de mening van deze groep. 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 40 zeggen dat er een geringe mate van 
onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang wordt geacht. 
De beelden over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk, lopen behoorlijk uiteen (spreiding 22 tot 67). De uitkomsten 
van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt. 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we een groen beeld. Er bestaat wel enig verschil van mening (spreiding 61 tot 89) in deze 
groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een opmerkzame 
cultuur). De gemiddelde score van deze groep ligt op 75. Dit duidt erop dat men is op de goede weg. De enige 
verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven komt is: 
 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven; 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. Echter ook hier 
lijken de meningen te verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 55 tot 90). Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar 
de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’; 

meer belang aan tekortkomingen dan aan successen geven); 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’. 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld van groep erop te wijzen dat zij op de goede 
weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 48 tot 86). Hierbij lijkt 
deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers leren niets zomaar aan te nemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces is het gemiddelde beeld van deze groep goed (83). Dit lijkt te maken met de 
‘cultuur’ dat in deze organisatie niets fout mag gaan omdat het hier gaat om mentaal zeer kwetsbare dienstverlening. Gelet op 
de spreiding van 56 tot 100 lijken er toch verschillen van mening. De enige verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven 
komt is: 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter de 
meningen lijken te verschillen gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 45 tot 95). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbeter-mogelijkheden: 

Chauffeurs en mortuariummedewerkers 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 25 35 50
b Noodzaak alertheid 22 40 67
c Alertheid 61 75 89
1 Gerichtheid op verstoringen 55 72 90
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 48 71 86
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 56 83 100
4 Veerkracht 45 74 95
5 Respecteren deskundigheid 64 82 100
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Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld (61) van groep erop te wijzen dat zij op de 
goede weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen behoorlijk te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 31 tot 
88). Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers leren zorgvuldig te luisteren, zonder iemands mening als niet relevant af te doen; 
 Medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 

onverwachte gebeurtenis dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 
 Ernaar streven de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen. Mensen stimuleren zich meer vrij voelen om 

netelige situaties / problemen ter sprake te brengen; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het leren / stimuleren dat medewerkers (op een professionele basis) meer vertrouwen hebben in elkaar; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers leren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking; 
 Medewerkers leren niets zomaar aan te nemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt het gemiddelde beeld (76) van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg 
zijn. De meningen verschillen behoorlijk gelet op de spreiding van de resultaten (van 56 tot 100). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt; 
 Medewerkers leren altijd feedback te zoeken over zaken die niet goed gaan. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld (58) van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter 
de meningen lijken ook hier behoorlijk te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 30 tot 85). Hierbij lijkt deze 
groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Medewerkers de vaardigheden leren om te handelen als zich onverwachte problemen voordoen; 
 Deze organisatie dient zich actief(ver) te richten op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van haar 

medewerkers; 
 Gericht zijn op het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van handelingsrepertoire (mogelijkheden om 

aangepast aan de situatie te handelen); 
 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 

het dienstverleningsproces. 
 De organisatie zou meer uitdagingen voor medewerkers kunnen bevorderen om zo hun grenzen te leren verleggen; 
 Medewerkers ‘stimuleren’ om te leren van fouten. 
 
Bij Respecteren van deskundigheid lijkt het gemiddelde beeld (69) van deze groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. 
Echter ook hier lijken de meningen behoorlijk te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 50 tot 86). Hierbij lijkt 
deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het is niet altijd een gegeven dat medewerkers de essentie van het werk van anderen respecteren. Het gaat hierbij om een 

vraagstuk waarbij mensen leren wat het nut is van elkaars werk voor het totaal van de organisatie en te leren zien hoe dit 
in te zetten ten opzichte van elkaar; 

 Medewerkers in dit bedrijf hechten meer waarde aan hiërarchische positie dan dat zij expertise en ervaringen waarderen. 
Dit beeld / deze manier van denken kan belemmerend werken om onverwachte situaties op te lossen. In dergelijke 
situaties is het juist van belang dat de besluiten worden genomen door medewerkers die het best daarvoor gekwalificeerd 
zijn (lees: de juiste expertise en ervaring hebben). Dit vraagstuk gaat dan ook over zowel het veranderen van het denken in 
hiërarchie als het organiseren dat de juiste gekwalificeerde mensen op het juiste (onverwachte) tijdstip op de juiste 
(onverwachte) plaats beschikbaar zijn; 

 Het zou binnen de organisatie beter kunnen worden ‘geregeld’ dat besluiten worden genomen door gekwalificeerde 
medewerkers; 

 Kennelijk is het nog niet in voldoende mate een gegeven dat medewerkers zich ‘eigenaar’ van probleem ‘voelen’. 
Verbetering is gewenst; 

 Wanneer er iets aan de hand is waarvan men niet weet hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 
deskundige hulp te krijgen. 

Uitkomsten groep Chauffeurs en Mortuariummedewerkers 

 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid lopen de meningen uit een (spreiding is van 25 tot 50). 
De score van 25 betekent dat men de organisatie niet zo kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De 
score van 50 betekent dat men de organisatie wel kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De uitkomsten 
van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Druk leidt er toe dat medewerkers de regels niet zo nauw te nemen; 
 In deze organisatie werken de medewerkers -gelet op de soort dienstverlening- kennelijk vaak onder druk van strenge 

eisen; 
 Het werk bestaat uitsluitend uit uitzonderingen, is de mening van deze groep. 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 40 zeggen dat er een geringe mate van 
onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat in mindere mate de noodzaak tot alertheid van belang wordt geacht. 
De beelden over de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk, lopen behoorlijk uiteen (spreiding 22 tot 67). De uitkomsten 
van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt. 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we een groen beeld. Er bestaat wel enig verschil van mening (spreiding 61 tot 89) in deze 
groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een opmerkzame 
cultuur). De gemiddelde score van deze groep ligt op 75. Dit duidt erop dat men is op de goede weg. De enige 
verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven komt is: 
 Voorvallen/gebeurtenissen beter trachten te begrijpen, herkennen en beschrijven; 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. Echter ook hier 
lijken de meningen te verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 55 tot 90). Hierbij lijkt deze groep te wijzen naar 
de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het stimuleren om ‘actief op zoek te gaan naar verstoringen in alle soorten en maten’ (het letten op ‘zwakke signalen’; 

meer belang aan tekortkomingen dan aan successen geven); 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’. 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld van groep erop te wijzen dat zij op de goede 
weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 48 tot 86). Hierbij lijkt 
deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers leren niets zomaar aan te nemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces is het gemiddelde beeld van deze groep goed (83). Dit lijkt te maken met de 
‘cultuur’ dat in deze organisatie niets fout mag gaan omdat het hier gaat om mentaal zeer kwetsbare dienstverlening. Gelet op 
de spreiding van 56 tot 100 lijken er toch verschillen van mening. De enige verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven 
komt is: 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld van deze groep erop te wijzen dat men op de goede weg is. Echter de 
meningen lijken te verschillen gelet op de behoorlijke spreiding van de resultaten (van 45 tot 95). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbeter-mogelijkheden: 

Chauffeurs en mortuariummedewerkers 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 25 35 50
b Noodzaak alertheid 22 40 67
c Alertheid 61 75 89
1 Gerichtheid op verstoringen 55 72 90
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 48 71 86
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 56 83 100
4 Veerkracht 45 74 95
5 Respecteren deskundigheid 64 82 100
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 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 
het dienstverleningsproces; 

 De organisatie zou meer uitdagingen voor medewerkers kunnen bevorderen om zo hun grenzen te leren verleggen. 
 
Bij Respecteren van deskundigheid is het gemiddelde beeld van deze groep goed. Advies: houden zo! De enige 
verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven komt is: 
 Wanneer er iets aan de hand is waarvan men niet weet hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 

deskundige hulp te krijgen. 
 
Uitkomsten groep Facturatie en Receptie 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid ontlopen de meningen elkaar nauwelijks. De gemiddelde 
score van 41 betekent dat men de organisatie in enige mate kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De 
uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Het werk bestaat uitsluitend uit uitzonderingen, is de mening van deze groep; 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 50 zeggen dat er een redelijke mate van 
onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat de noodzaak tot alertheid van belang wordt geacht. De beelden over 
de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk lopen behoorlijk uiteen (spreiding 22 tot 89). De uitkomsten van de 
vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er lijken geen improvisatiemogelijkheden te zijn als ‘zaken’ fout lopen; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt; 
 Men geeft aan dat er een behoorlijke mate van onoverzichtelijkheid van het werkproces bestaat. Direct overzicht over alle 

delen van dienstverleningsproces is gewenst echter kennelijk niet goed mogelijk. 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we een groen beeld. Er bestaat wel enig verschil van mening (spreiding 67 tot 94) in deze 
groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een opmerkzame 
cultuur). De gemiddelde score van deze groep ligt op 78. Dit duidt erop dat men is op de goede weg. De enige 
verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven komt is: 
 Werken aan een organisatiebreed bewustzijn voor onvoorziene situaties. 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld (55) van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. Echter ook 
hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 45 tot 70). Hierbij lijkt deze groep te wijzen 
naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het stimuleren van het melden van “slecht nieuws” door managers zou meer moeten plaatsvinden; 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
 Er wordt belang aan gehecht dat van fouten wordt geleerd. Kennelijk wordt het in de huidige situatie zo ervaren dat 

fouten ‘tegen je worden gebruikt / je worden aangerekend’; 
 Hoe met (bijna) fouten om te gaan en daarvan proberen te leren. Hierbij is het van belang deze (bijna) fouten beschouwen 

als informatie over de “gezondheid” van het systeem van werken; 
 Een ‘klimaat’ scheppen dat medewerkers zich vrij ‘voelen’ om met de leiding te spreken over problemen; 
 Het gericht zijn op doorgronden van onverwachte zaken. Geef als leiding evenveel aandacht aan het onverwachte als aan 

geplande resultaten lijkt hierbij de boodschap te zijn. 
 
Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld (57) van groep erop te wijzen dat zij op de 
goede weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 31 tot 71). Hierbij 
lijkt deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers leren zorgvuldig te luisteren, zonder iemands mening als niet relevant af te doen; 

Facturatie en receptie 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 38 41 44
b Noodzaak alertheid 22 50 89
c Alertheid 67 78 94
1 Gerichtheid op verstoringen 45 55 70
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 57 71
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 44 65 83
4 Veerkracht 30 45 60
5 Respecteren deskundigheid 36 63 79

 

 Medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 
onverwachte gebeurtenis dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 

 Mensen stimuleren zich meer vrij voelen om netelige situaties / problemen ter sprake te brengen; 
 Medewerkers leren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het leren / stimuleren dat medewerkers (op een professionele basis) meer vertrouwen hebben in elkaar; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers moeten niets zomaar aannemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt het gemiddelde beeld (65) van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg 
zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 44 tot 83). Hierbij lijkt deze 
groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt; 
 Er wordt belang aan gehecht als er een functionaris aanwezig is die zich richt op lopende zaken (en vinger aan de pols 

houdt); 
 Verbetering gewenst is daar waar gaat om het direct ingrijpen door direct leidinggevenden waar dat nodig is; 
 Bij verassingen zijn hulpbronnen niet altijd direct beschikbaar naar de mening van deze groep. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld (45) van deze groep erop te wijzen dat dit kenmerk aandacht behoeft. 
Echter de meningen lijken te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 30 tot 60). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Leren gebruik te maken van informele contacten om problemen die zich voordoen op te lossen; 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Gericht zijn op het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van handelingsrepertoire (mogelijkheden om 

aangepast aan de situatie te handelen); 
 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 

het dienstverleningsproces; 
 Medewerkers ‘stimuleren’ om te leren van fouten; 
 De organisatie zou meer uitdagingen voor medewerkers kunnen bevorderen om zo hun grenzen te leren verleggen; 
 Deze organisatie dient zich actief(ver) te richten op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van haar 

medewerkers. 
 
Bij Respecteren van deskundigheid lijkt het gemiddelde beeld (63) van deze groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. 
Echter ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 36 tot 79). Hierbij lijkt deze groep 
te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Kennelijk is het nog niet in voldoende mate een gegeven dat medewerkers zich ‘eigenaar’ van probleem ‘voelen’. 

Verbetering is gewenst; 
 Het is niet altijd een gegeven dat medewerkers de essentie van het werk van anderen respecteren. Het gaat hierbij om een 

vraagstuk waarbij mensen leren wat het nut is van elkaars werk voor het totaal van de organisatie en te leren zien hoe dit 
in te zetten ten opzichte van elkaar; 

 Het zou binnen de organisatie beter kunnen worden ‘geregeld’ dat besluiten worden genomen door gekwalificeerde 
medewerkers; 

 Wanneer er iets aan de hand is waarvan men niet weet hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 
deskundige hulp te krijgen.  
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 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 
het dienstverleningsproces; 

 De organisatie zou meer uitdagingen voor medewerkers kunnen bevorderen om zo hun grenzen te leren verleggen. 
 
Bij Respecteren van deskundigheid is het gemiddelde beeld van deze groep goed. Advies: houden zo! De enige 
verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven komt is: 
 Wanneer er iets aan de hand is waarvan men niet weet hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 

deskundige hulp te krijgen. 
 
Uitkomsten groep Facturatie en Receptie 

Contextfactoren 
Met betrekking tot het kenmerk Kwetsbaarheid voor onoplettendheid ontlopen de meningen elkaar nauwelijks. De gemiddelde 
score van 41 betekent dat men de organisatie in enige mate kwetsbaar vindt om zaken op de automatische piloot te doen. De 
uitkomsten van de vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Van medewerkers wordt verwacht dat zij de werkzaamheden volgens een bepaald protocol (speciale/bepaalde manier) 

uitvoeren zonder daarvan te mogen afwijken; 
 Het werk bestaat uitsluitend uit uitzonderingen, is de mening van deze groep; 
 
Met betrekking tot het kenmerk Noodzaak tot alertheid wil de gemiddelde score van 50 zeggen dat er een redelijke mate van 
onoverzichtelijkheid rond het werk bestaat en daarom dat de noodzaak tot alertheid van belang wordt geacht. De beelden over 
de mate van onoverzichtelijkheid rond het werk lopen behoorlijk uiteen (spreiding 22 tot 89). De uitkomsten van de 
vragenlijsten duiden op de volgende risicofactoren: 
 Het is van groot belang dat in het werkproces ‘zaken’ in een keer goed gaan. Dit betekent dat er geen 

herstelmogelijkheden zijn; 
 Er lijken geen improvisatiemogelijkheden te zijn als ‘zaken’ fout lopen; 
 Er wordt aangegeven dat het werkproces om gecoördineerde acties vraagt; 
 Men geeft aan dat er een behoorlijke mate van onoverzichtelijkheid van het werkproces bestaat. Direct overzicht over alle 

delen van dienstverleningsproces is gewenst echter kennelijk niet goed mogelijk. 
 
Met betrekking tot Alertheid zien we een groen beeld. Er bestaat wel enig verschil van mening (spreiding 67 tot 94) in deze 
groep rond de mate waarin de organisatie als geheel alert is (zou moeten zijn) op mogelijke verstoringen (een opmerkzame 
cultuur). De gemiddelde score van deze groep ligt op 78. Dit duidt erop dat men is op de goede weg. De enige 
verbetermogelijkheid die op vraagniveau naar boven komt is: 
 Werken aan een organisatiebreed bewustzijn voor onvoorziene situaties. 
 
HRO-kenmerken 
Bij Gerichtheid op verstoringen lijkt het gemiddelde beeld (55) van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. Echter ook 
hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 45 tot 70). Hierbij lijkt deze groep te wijzen 
naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Het stimuleren van het melden van “slecht nieuws” door managers zou meer moeten plaatsvinden; 
 Het prijzen (belonen) van medewerkers wanneer zij verstoringen signaleren; 
 Het ‘stimuleren’ van het rapporteren van fouten zelfs als ze niemand anders opvallen; 
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 Hoe met (bijna) fouten om te gaan en daarvan proberen te leren. Hierbij is het van belang deze (bijna) fouten beschouwen 
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Bij Terughoudendheid ten opzichte van simplificeren lijkt het gemiddelde beeld (57) van groep erop te wijzen dat zij op de 
goede weg zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 31 tot 71). Hierbij 
lijkt deze groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Medewerkers leren zorgvuldig te luisteren, zonder iemands mening als niet relevant af te doen; 

Facturatie en receptie 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a Kwetsbaarheid voor onoplettendheid 38 41 44
b Noodzaak alertheid 22 50 89
c Alertheid 67 78 94
1 Gerichtheid op verstoringen 45 55 70
2 Terughoudendheid t.o.v. simplificeren 31 57 71
3 Gevoeligheid voor het operationele proces 44 65 83
4 Veerkracht 30 45 60
5 Respecteren deskundigheid 36 63 79

 

 Medewerkers leren dat als er iets onverwachts gebeurt, tijd te besteden aan het analyseren van een dergelijke 
onverwachte gebeurtenis dan (tijd te verdoen om alleen) hun mening te verkondigen; 

 Mensen stimuleren zich meer vrij voelen om netelige situaties / problemen ter sprake te brengen; 
 Medewerkers leren om op een positieve manier om te gaan met informatie die leidt tot werkonderbreking; 
 Het meer (leren) waarderen van sceptici; 
 Het leren / stimuleren dat medewerkers (op een professionele basis) meer vertrouwen hebben in elkaar; 
 Medewerkers uitdagen, uitnodigen, stimuleren om een alternatieve kijk op zaken te geven; 
 Medewerkers moeten niets zomaar aannemen; 
 Stimuleren om medewerkers meer respect naar elkaar toe te laten blijken. 
 
Bij Gevoeligheid voor het operationele proces lijkt het gemiddelde beeld (65) van groep erop te wijzen dat zij op de goede weg 
zijn. Echter ook hier lijken de meningen te verschillen gelet op de spreiding van de resultaten (van 44 tot 83). Hierbij lijkt deze 
groep te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Managers zouden zich meer / continu kunnen richten op het bewaken van de (individuele) werkbelasting en deze 

reduceren als de werkbelasting te hoog wordt; 
 Er wordt belang aan gehecht als er een functionaris aanwezig is die zich richt op lopende zaken (en vinger aan de pols 

houdt); 
 Verbetering gewenst is daar waar gaat om het direct ingrijpen door direct leidinggevenden waar dat nodig is; 
 Bij verassingen zijn hulpbronnen niet altijd direct beschikbaar naar de mening van deze groep. 
 
Bij Toewijding aan veerkracht lijkt het gemiddelde beeld (45) van deze groep erop te wijzen dat dit kenmerk aandacht behoeft. 
Echter de meningen lijken te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 30 tot 60). Hierbij lijkt deze groep te 
wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Leren gebruik te maken van informele contacten om problemen die zich voordoen op te lossen; 
 Medewerkers meer trainen en meer praktijkervaring op laten doen voor het door hun uit te voeren werk, voordat ze aan 

de slag gaan; 
 Medewerkers leren om hun kennis ook op een nieuwe wijze te gebruiken; 
 Gericht zijn op het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van handelingsrepertoire (mogelijkheden om 

aangepast aan de situatie te handelen); 
 Meer middelen toewijzen om medewerkers te trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en mogelijkheden van 

het dienstverleningsproces; 
 Medewerkers ‘stimuleren’ om te leren van fouten; 
 De organisatie zou meer uitdagingen voor medewerkers kunnen bevorderen om zo hun grenzen te leren verleggen; 
 Deze organisatie dient zich actief(ver) te richten op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van haar 

medewerkers. 
 
Bij Respecteren van deskundigheid lijkt het gemiddelde beeld (63) van deze groep erop te wijzen dat zij op de goede weg zijn. 
Echter ook hier lijken de meningen te verschillen, gelet op de spreiding van de resultaten (van 36 tot 79). Hierbij lijkt deze groep 
te wijzen naar de volgende verbetermogelijkheden: 
 Kennelijk is het nog niet in voldoende mate een gegeven dat medewerkers zich ‘eigenaar’ van probleem ‘voelen’. 

Verbetering is gewenst; 
 Het is niet altijd een gegeven dat medewerkers de essentie van het werk van anderen respecteren. Het gaat hierbij om een 

vraagstuk waarbij mensen leren wat het nut is van elkaars werk voor het totaal van de organisatie en te leren zien hoe dit 
in te zetten ten opzichte van elkaar; 

 Het zou binnen de organisatie beter kunnen worden ‘geregeld’ dat besluiten worden genomen door gekwalificeerde 
medewerkers; 

 Wanneer er iets aan de hand is waarvan men niet weet hoe ermee om te gaan zou het eenvoudig dienen te zijn om 
deskundige hulp te krijgen.  
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Bijlagen bij hoofdstuk 8 

Bijlage 8.1. Uitkomsten op de genuanceerde vragenlijst. 
 
In deze tabel is een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de medewerkers van BOB (n=45) en verpleegkundigen in de 
VS (n=1602) in een onderzoek van Vogus en Sutcliffe (2007). 
  
Gerichtheid`op 
verstoringen   

We besteden tijd aan het identificeren van activiteiten die wij niet verkeerd 
willen laten gaan 

  - 
Wanneer we over zich ontwikkelende of mogelijke problemen spreken met 
collega's, bespreken we gewoonlijk waar we op moeten letten 

Terughoudendheid tot 
simplificeren + 

We bespreken alternatieven hoe we onze normale werkzaamheden kunnen 
uitvoeren 

Gevoeligheid voor de 
uitvoering - 

We bespreken onze specifieke vaardigheden met elkaar zo dat we weten wie 
relevante vaardigheden en kennis bezitten 

  
- 

We hebben een goed beeld van de talenten en vaardigheden van de 
medewerkers 

Toewijding aan 
veerkracht  We spreken over fouten en de manier waarop we van ze kunnen leren 

  
 

Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij hoe wij deze hadden kunnen 
voorkomen 

Respecteren 
deskundigheid - 

Tijdens het oplossen van problemen, maken we gebruik van de specifieke 
vaardigheden van onze collega's 

  - 
Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij snel onze collectieve expertise 
om deze op te lossen 

 
De middenkolom geeft aan of de BOB hoger (groen +) of lager (rood -) of vergelijkbaar (wit) ten opzichte van het gemiddelde 
van de verpleegkundigen uit een Amerikaans onderzoek van Vogus en Sutcliffe scoorden. 
  

 

Bijlage 8.2. Verslagen van een ploegdag 

8.2.1. Powerpoint 
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8.2.1. Uitgeschreven verslag 
OPMERKZAAMHEID en BETROUWBAARHEID 
 
VERSLAG Ploeg C e.a. 29 oktober 2010 van 09:00 tot 17.30 uur  
Aanwezig: Hans Hoeneveld, Adrie de Groot, Elza van de Pol, Arie van Dijk, Roelof Bekkering, Islam Celenk, Tom Verloop, 
Humphrey Holtgrefe, Govert van Oostrum, Ger Bruins, Laura van Ginkel, Fokke Beswerda, Rob Santpoort, Karen Weerd, Daniel 
de Boer, Arjan van Es, Joke Eijkelenboom, Herman de Bruine (verslag) en Mark Zeeman (verslag) 
Eric van Santen, Jaap Groeneveld, Ab Ayad vanuit de bureaucommissie.  
 
Voorstelronden hierin werden de volgende verwachtingen uitgesproken: 
 Dat collega’s zich meer gaan uitspreken over wat hun in het werk bezighoudt, praten over de werkprocessen, komen met 

oplossingen en afspraken; afspraken die ook worden nagekomen, komen tot betere samenwerking. 
 Leren om beter met elkaar om te gaan, meer collegialiteit, professionaliteit (hoe zit je op zaal, omgang met verdachten) en 

veiligheid in de werkzaamheden. 
 Benieuwd naar de resultaten vanuit de vragenlijst en dat dit vertaald wordt naar speerpunten waarmee we wat kunnen 

gaan doen. 
 Dat collega’s meer vertrouwen in elkaar krijgen zodat ze durven te zeggen wat ze willen zeggen, vertrouwen in elkaar zorgt 

er ook voor dat het werkproces beter loopt. 
 Organisatie en processen zijn al erg verbeterd, maar het kan altijd nog beter. 
 Meer duidelijkheid ten aanzien van het beleid en werkproces; te komen tot een meer uniforme aansturing in de dienst 

(senior en chef van dienst). 
 Dat we met deze ploegdag nu eens meer tijd hebben om te praten over dingen waar het ook werkelijk over gaat. 
 
Oefening successen en zorg 
In drietallen ging men aan de slag om opmerkzame successen en zorgen te benoemen. In de oefening werd ook gevraagd om 
aan te geven wat helpt om het beter te doen. 
 
Opmerkzame successen - dingen gaan net even anders dan verwacht, hoe heb je gehandeld om het toch goed te laten gaan. 
Zorgen - wat ‘voelt of loopt niet lekker of gaat niet goed 
Wat hielp - wat hielp om elkaar beter te begrijpen, 
 
Voor een compleet overzicht van de flappen zie de bijlage. 
Successen die genoemd zijn: 
 Verdachte aangevoerd zonder plaatsing, door te investeren om achter de plaatsing te komen wordt voorkomen dat er aan 

het eind van de dienst problemen ontstaan. 
 Advocaat met paraplu in zittingszaal en deze de paraplu laten wegleggen 
 Door te praten de verdachte rustig krijgen bijvoorbeeld in verband met lange wachttijd voor transport 
 Bijzonderheden op de briefing, weten wat er die dag gaat gebeuren  
 Kwaliteit van de communicatie 
 Bekend zijn met de procedures en weten wat de gevolgen kunnen zijn 
 Opmerkzaamheid, anticiperen op houding en gedrag van gedetineerde en collega zodat je kan ingrijpen voordat het fout 

gaat 
 Kunnen overschakelen van theorie naar praktijk (kunnen en durven afwijken van de regels wanneer dit nodig is) 
 
Zorgen die benoemd zijn: 
 Op rustige momenten zijn de collega’s teveel met zichzelf en elkaar bezig en hebben geen oog meer voor de omgeving, 

houding achter de balie, onvoldoende rust op de werkplek, verzwakking professionaliteit, niet genoeg letten op de 
veiligheid, desinteresse in het werk 

 Professionele omgang met verdachten (collega’s zelf onvoldoende bewust van de risico’s die ze lopen) 
 Voorbereiding voor grote zittingen 
 Oefeningen in calamiteiten (hoe handelen), middelen voor eigen veiligheid, training en oefenen 
 Personeelstekort door bezuinigingen, werkdruk 
 Wijze van aanleveren en verstrekking medicatie  
 Vertrouwen in elkaar, risicobewustzijn 
 
Wat helpt 
 Elkaar laten uitpraten, op een lijn zitten en luisteren; duidelijk zijn, terugkoppelen, parafraseren; doorvragen als iets niet 

duidelijk is en met voorbeelden komen; niet te snel conclusies trekken; herformuleren en samenvatten op eigen manier; 
begrip tonen, uitleg geven waarom en inleven in de collega. 

 
Uitslagen BOB en ploeg C 
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Allereerst werd de uitslag getoond van de laatste negen vragen van de vragenlijst. 
In deze vragen werd een genuanceerd oordeel gevraagd van helemaal niet tot volledig van toepassing. In het plaatje zijn de 
uitkomsten van ploeg C, de uitvoerende medewerkers van BOB als geheel en als vergelijking 3000 verpleegkundigen uit de VS 
opgenomen. Het blijkt dat er geen grote verschillen zijn, maar dat BOB overall iets lager scoort dan de verpleegkundigen. In de 
volgende tabel is aangegeven op welke aspecten BOB lager, gelijk of hoger scoort dan de verpleegkundigen.  
Beeld hieruit is dat als het fout gaat de zaken goed worden opgepakt, maar dat het voorkomen van verstoringen door goed te 
weten wie waar goed in is of wat van weet nog verbeterd kan worden.  

 

Hiernaast zijn er de vragen waarop veel ongenuanceerde antwoord moest worden gegeven. Dit kon met een ‘drieschaal’ (niet 
van toepassing/ in zekere mate/ volledig van toepassing) of een ‘tweeschaal’ (oneens/ eens). Voor de sheets waarin de HRO 
gebieden zijn toegelicht zie de bijlage. 
Uit deze vragen kwam het beeld dat er een basis ligt, maar dat ook verbeteringen mogelijk zijn (vandaar de gele kleur bij de 
scores). 
Als er wat fout gegaan is wordt het goed opgepakt, maar het kan beter in het voorkomen van dingen die mogelijk fout kunnen 
gaan. 

Lager Gelijk Hoger
•Beeld van de talenten en 
vaardigheden medewerkers

•Bespreken vaardigheden met 
elkaar; weten wie relevante 
vaardigheden en kennis 
bezitten

•Over ontwikkelende 
problemen spreken, waar 
moeten we op letten

•Gebruik maken van specifieke 
vaardigheden van collega's

•Bij een crisis koppelen van 
collectieve expertise

•Spreken over fouten 
en de manier waarop 
we van ze kunnen 
leren

•Tijd besteden voor 
benoemen 
activiteiten die wij 
niet verkeerd willen 
laten gaan

•Na fouten bespreken 
wij hoe wij deze 
hadden kunnen 
voorkomen

•Bespreken 
alternatieven voor 
normale 
werkzaamheden

 

Gerichtheid op verstoringen 53%

Terughoudendheid tov simplificeren 55%

Bewaren/ onderzoeken 70%

Gevoeligheid voor de uitvoering 65%

Veerkracht 54%

Respecteren deskundigheid 62%

56%

58%

75%

67%

57%

66%

Ploeg C BOB

 

De scores kunnen van 0 tot 100% lopen, een score van 50% duidt er op dat aan dat gebied in zekere mate aandacht wordt 
besteed, een score van 0% dat er geen aandacht voor is en een score van 100% dat het volledig in orde is. Er zijn geen grote 
verschillen tussen ploeg C en de BOB. Overigens is het niet zo dat iedereen op dezelfde manier naar BOB kijkt. In de volgende 
figuur zijn de verschillende individuele scores van ploeg C getoond op de verschillende HRO aandachtsgebieden (een balletje 
kan voor meerdere medewerkers staan).  

 

De vraag is of verschillend naar zaken kijken een probleem is. Daarvoor zijn in de daarop volgende figuur de opmerkingen van 
een zeer positieve collega, een ‘gemiddelde’ collega en een kritische collega getoond. Vanuit de gedachte dat sommige mensen 
het glas eerder halfvol en anderen het eerder half leeg vinden, kun je zien dat er toch een behoorlijke overeenstemming tussen 
beide ‘uitersten’ is als het gaat om het waarderen van mogelijke problemen en het omgaan met fouten. 
In zekere mate  
- beloond als potentiële probleemgebieden 
worden benoemd 
- als je een fout maakt wordt dit niet tegen je 
gebruikt 
- managers stimuleren het melden van slecht 
nieuws 
 
 
 
 
 

POSITIEF / glas is halfvol 

Niet van toepassing 
- als je een fout maakt wordt dit niet 
tegen je gebruikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUTRAAL 

Niet van toepassing 
- als je een fout maakt wordt dit niet tegen je gebruikt 
- beloond als potentiële probleemgebieden worden 
benoemd 
- medewerkers rapporteren fouten zelfs als ze niemand 
anders zijn opgevallen 
- we stellen onze procedures bij na een het ging net 
goed 
- We beschouwen "het ging nog net goed" en "nog net 
niet fout" eerder als een soort van falen dat mogelijke 
gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en 
vermogen om rampen te voorkomen. 

KRITISCH / glas is half leeg 
Detailuitslagen 
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we van ze kunnen 
leren

•Tijd besteden voor 
benoemen 
activiteiten die wij 
niet verkeerd willen 
laten gaan

•Na fouten bespreken 
wij hoe wij deze 
hadden kunnen 
voorkomen

•Bespreken 
alternatieven voor 
normale 
werkzaamheden

 

Gerichtheid op verstoringen 53%

Terughoudendheid tov simplificeren 55%

Bewaren/ onderzoeken 70%

Gevoeligheid voor de uitvoering 65%

Veerkracht 54%

Respecteren deskundigheid 62%

56%

58%

75%

67%

57%

66%

Ploeg C BOB

 

De scores kunnen van 0 tot 100% lopen, een score van 50% duidt er op dat aan dat gebied in zekere mate aandacht wordt 
besteed, een score van 0% dat er geen aandacht voor is en een score van 100% dat het volledig in orde is. Er zijn geen grote 
verschillen tussen ploeg C en de BOB. Overigens is het niet zo dat iedereen op dezelfde manier naar BOB kijkt. In de volgende 
figuur zijn de verschillende individuele scores van ploeg C getoond op de verschillende HRO aandachtsgebieden (een balletje 
kan voor meerdere medewerkers staan).  

 

De vraag is of verschillend naar zaken kijken een probleem is. Daarvoor zijn in de daarop volgende figuur de opmerkingen van 
een zeer positieve collega, een ‘gemiddelde’ collega en een kritische collega getoond. Vanuit de gedachte dat sommige mensen 
het glas eerder halfvol en anderen het eerder half leeg vinden, kun je zien dat er toch een behoorlijke overeenstemming tussen 
beide ‘uitersten’ is als het gaat om het waarderen van mogelijke problemen en het omgaan met fouten. 
In zekere mate  
- beloond als potentiële probleemgebieden 
worden benoemd 
- als je een fout maakt wordt dit niet tegen je 
gebruikt 
- managers stimuleren het melden van slecht 
nieuws 
 
 
 
 
 

POSITIEF / glas is halfvol 

Niet van toepassing 
- als je een fout maakt wordt dit niet 
tegen je gebruikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUTRAAL 

Niet van toepassing 
- als je een fout maakt wordt dit niet tegen je gebruikt 
- beloond als potentiële probleemgebieden worden 
benoemd 
- medewerkers rapporteren fouten zelfs als ze niemand 
anders zijn opgevallen 
- we stellen onze procedures bij na een het ging net 
goed 
- We beschouwen "het ging nog net goed" en "nog net 
niet fout" eerder als een soort van falen dat mogelijke 
gevaren blootlegt dan als bewijs voor ons succes en 
vermogen om rampen te voorkomen. 

KRITISCH / glas is half leeg 
Detailuitslagen 
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Hierna zijn per aandachtsgebied de detail uitslagen besproken. 
 
Gerichtheid op verstoringen 
Dit is een drieschaal (de antwoorden die mogelijk waren: niet van toepassing/ in zekere mate/ volledig van toepassing). Er 
kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 We behandelen (bijna) fouten als informatie over de gezondheid van ons systeem van werken en proberen ervan te leren 
Verbeterpunten 
 Waardeer het als collega’s mogelijke problemen melden 
 Stimuleer als leidinggevende het melden van slecht nieuws 
 Zorg voor een werkklimaat waarin faalbaarheid en fouten bespreekbaar zijn 
 Stel procedures bij als het ‘kantje boord’ goed gegaan is 
Beeld wordt niet ontkend. Wordt aangegeven dat gewenst is dat er een cultuur ontstaat waarin de collega’s elkaar een 
probleem kunnen melden (waaronder kritiek geven).  
 
Terughoudendheid tot verstoringen 
Dit is een drieschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen 
 Vragen stellen wordt gestimuleerd 
Verbeterpunten 
 Nodig medewerkers uit om een afwijkende kijk op zaken te geven 
 Neem meer tijd van analyse als we tegen een probleem aanlopen 
 Waardeer sceptici op hun inhoud en vraag er op door 
 Bevorder nieuwsgierigheid in andermans mening 
 Moedig aan dat mensen hun twijfels of zorgen uiten 
Het beeld, wij willen meer vragen stellen, wordt niet direct herkend, terwijl wel zichtbaar en hoorbaar is dat deze ploeg weinig 
vragen stelt; er weinig discussie is, weinig gereageerd wordt, een afwijkende kijk wordt weinig gehoord, de ploegleden ‘stil’ zijn. 
Vervolgens een stevige discussie over vragen stellen en afwijkende kijk op zaken te geven. Er wordt teruggegrepen op de 
vergelijking met de verpleegkundigen. Een reactie is “ik zie het positiever dan de score die daar staat”. Aan gegeven wordt dat 
er op de vragen ook een één is gescoord, en dat er dus verschillende beelden zijn. Een reactie “dat die persoon de vraag 
misschien verkeerd begrepen heeft” doet onrecht aan deze reactie. Denk er daarbij aan dat de vragen met zeven antwoord 
categorie redelijk eenduidig zijn. (Dit brengt de discussie er op dat er in de vragenlijst vragen stonden die moeilijk te vatten 
waren). In de discussie gaat het er ook over hoe vast zaken liggen en in hoeverre het mogelijk is anders naar zaken te kijken. 
Voor sommigen is die ruimte er niet voor anderen is die ruimte er wel. Andere punten die daarbij aan de orde komen zijn: 
- als zaken anders lopen dan verwacht, is het lastig om er op terug te komen (omdat je vaak al wat anders aan het doen bent) 
daardoor leren we er weinig van 
- soms willen we niet laten weten dat we het niet weten. 
- (bij aanspreken) de toon waarop je iets tegen iemand zegt is ook erg belangrijk. 
 
Bewaren en onderzoeken 
Dit is een tweeschaal (of eens of oneens met de stelling). Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we te achterhalen waarom zaken niet lopen als we verwacht hadden 
 Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we terug te halen welke aannames we van te voren hadden 
Verbeterpunten 
 Toets verwachtingen aan de realiteit 
 Stel procedures bij als omstandigheden veranderen 
 Deel meer informatie met elkaar over onverwachte gebeurtenissen 
 Check of de verwachtingen waarop procedures zijn gebaseerd nog steeds dezelfde zijn 
Dit beeld wordt (gedeeltelijk) herkend. Er is discussie of er voldoende geleerd wordt van kleine zaken die anders lopen dan 
gedacht. Veelal vergeet je er op terug te komen. 
 
Gevoeligheid voor de uitvoering 
Dit is een tweeschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar om een helder beeld te hebben van de 

actuele situatie 
 Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen en beschikbaar en benaderbaar, voor de 

uitvoerende medewerkers 
 Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken als ze zich voordoen 

 
 

 We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte verrassing de kop op steekt 
Verbeterpunten 
 Verbeter het zicht van de leiding op de werkbelasting en maak helderder waar en wanneer deze teruggebracht wordt 
 Verbeter het zicht voor medewerkers op werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen 
 Bevorder het doorgeven van zaken die niet goed gaan 
 Verbeter de beschikbaarheid van direct leidinggevenden 
Dit beeld wordt herkend. Korte discussie over ‘de beschikbaarheid van direct leidinggevende’, waarmee in dit geval de senior 
wordt bedoeld. De senior hoeft niet ‘lijfelijk’ aanwezig te zijn, bereikbaar via de portofoon is ook goed, en dat loopt nu wel.  
 
Toewijding aan Veerkracht 
Dit is een drieschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Medewerkers leren van hun fouten 
Verbeterpunten 
 Reserveer middelen (roostertijd) om mensen te trainen in het gebruik van systemen zoals BETEX of het boek 
 Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden van medewerkers ontwikkelt 
 Bevorder dat medewerkers hun kennis ook op een nieuwe wijze gebruiken 
 Geef aan hoe medewerkers gebruik kunnen maken van de kennis en kunde op andere afdelingen 
Dit beeld wordt herkend, omdat er sprake is van elementen die al in de morgen aan de orde zijn geweest. 
 
Respecteren 
Dit is een drieschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Medewerkers zijn toegewijd hun werk goed te doen 
 Medewerkers respecteren de essentie van het werk van anderen 
 Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets aan de hand is waarvan we niet weten 

hoe we ermee om moeten gaan 
Verbeterpunten 
 Bevorder betrokkenheid van de medewerkers 
 Maar meer gebruik van expertise en ervaringen van de medewerkers 
 Maar helder welke collega’s welke expertise  
Dit beeld wordt herkend. Punten zijn ook genoemd in de ochtendsessie. 
 
Verbeterpunten 
Vanuit de vragenlijsten en vanaf de flappen komen de volgende verbeterpunten. 
 Waardeer het als collega’s mogelijke problemen melden 
 Zorg voor een werkklimaat waarin faalbaarheid en fouten 

bespreekbaar zijn 
 Stimuleer als leidinggevenden het melden van slecht nieuws 
 Stel procedures bij als het ‘kantje boord’ goed gegaan is 
 Nodig medewerkers uit om een afwijkende kijk op zaken te 

geven 
 Neem meer tijd van analyse als we tegen een probleem 

aanlopen 
 Waardeer sceptici op hun inhoud en vraag er op door 
 Bevorder nieuwsgierigheid in andermans mening 
 Moedig aan dat mensen hun twijfels of zorgen uiten 
 Toets verwachtingen aan de realiteit 
 Stel procedures bij als omstandigheden veranderen 
 Check of de verwachtingen waarop procedures zijn gebaseerd 

nog steeds dezelfde zijn 
 Deel meer informatie met elkaar over onverwachte 

gebeurtenissen 
 Verbeter het zicht van de leiding op de werkbelasting en maak 

helderder waar en wanneer deze teruggebracht wordt 
 Meer zicht voor medewerkers op werkzaamheden die buiten 

hun eigen functie vallen 
 Bevorder het doorgeven van zaken die niet goed gaan 
 Verbeter de beschikbaarheid van direct leidinggevenden 
 Reserveer middelen (roostertijd) om mensen te trainen in het 

gebruik van systemen zoals BETEX, het boek 
 Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden van 

medewerkers ontwikkelt 
 Bevorder dat medewerkers hun kennis ook op een nieuwe wijze 

 Maak meer gebruik van de expertise en ervaringen van de 
medewerkers 

 Maak helder welke collega’s welke expertise hebben 
 Verbeter dat men in rustige tijden alert in het werk blijft 

en minder met zichzelf of elkaar bezig is. 
 Bevorder dat medewerkers aan de balie een goed 

aanspreekpunt zijn voor partners 
 Verbeter de voorbereiding voor de zittingen 
 Voorkom nonchalance - afzwakken van het naleven van 

regels 
 Verbeter het risicobewustzijn van de collega’s (besef wat 

de gevolgen zijn van het niet naleven van de regels zijn) 
 Verbeter de naleving van regels en procedures (zoals voor 

de gedetineerde lopen, cel half inlopen etc.) 
 Vergroot de betrokkenheid van collega’s bij het werk 
 Zorg ervoor dat vervelende klusjes beter verdeeld worden 

onder de collega’s 
 Voorkom dat collega’s te vriendschappelijk omgaan met 

verdachten 
 Verbeter de professionele houding van de collega’s 
 Zorg ervoor dat bepaalde teken ‘ongestoord’ kunnen 

worden uitgevoerd (rust op de werkplek) 
 Maak een plan hoe professionaliteit van BOB verder 

ontwikkeld kan worden (IBT) 
 Verbeter de afstemming tussen externe beveiliging (m.n. 

BOT) en eigen beveiliging 
 Hoe voorkomen we dat bezuinigingen leiden tot 

onverantwoorde werkdruk 
 Verbeter de informatievoorziening rondom verdachten 
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Hierna zijn per aandachtsgebied de detail uitslagen besproken. 
 
Gerichtheid op verstoringen 
Dit is een drieschaal (de antwoorden die mogelijk waren: niet van toepassing/ in zekere mate/ volledig van toepassing). Er 
kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 We behandelen (bijna) fouten als informatie over de gezondheid van ons systeem van werken en proberen ervan te leren 
Verbeterpunten 
 Waardeer het als collega’s mogelijke problemen melden 
 Stimuleer als leidinggevende het melden van slecht nieuws 
 Zorg voor een werkklimaat waarin faalbaarheid en fouten bespreekbaar zijn 
 Stel procedures bij als het ‘kantje boord’ goed gegaan is 
Beeld wordt niet ontkend. Wordt aangegeven dat gewenst is dat er een cultuur ontstaat waarin de collega’s elkaar een 
probleem kunnen melden (waaronder kritiek geven).  
 
Terughoudendheid tot verstoringen 
Dit is een drieschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 We streven ernaar de status quo (hoe dingen altijd gaan) ter discussie te stellen 
 Vragen stellen wordt gestimuleerd 
Verbeterpunten 
 Nodig medewerkers uit om een afwijkende kijk op zaken te geven 
 Neem meer tijd van analyse als we tegen een probleem aanlopen 
 Waardeer sceptici op hun inhoud en vraag er op door 
 Bevorder nieuwsgierigheid in andermans mening 
 Moedig aan dat mensen hun twijfels of zorgen uiten 
Het beeld, wij willen meer vragen stellen, wordt niet direct herkend, terwijl wel zichtbaar en hoorbaar is dat deze ploeg weinig 
vragen stelt; er weinig discussie is, weinig gereageerd wordt, een afwijkende kijk wordt weinig gehoord, de ploegleden ‘stil’ zijn. 
Vervolgens een stevige discussie over vragen stellen en afwijkende kijk op zaken te geven. Er wordt teruggegrepen op de 
vergelijking met de verpleegkundigen. Een reactie is “ik zie het positiever dan de score die daar staat”. Aan gegeven wordt dat 
er op de vragen ook een één is gescoord, en dat er dus verschillende beelden zijn. Een reactie “dat die persoon de vraag 
misschien verkeerd begrepen heeft” doet onrecht aan deze reactie. Denk er daarbij aan dat de vragen met zeven antwoord 
categorie redelijk eenduidig zijn. (Dit brengt de discussie er op dat er in de vragenlijst vragen stonden die moeilijk te vatten 
waren). In de discussie gaat het er ook over hoe vast zaken liggen en in hoeverre het mogelijk is anders naar zaken te kijken. 
Voor sommigen is die ruimte er niet voor anderen is die ruimte er wel. Andere punten die daarbij aan de orde komen zijn: 
- als zaken anders lopen dan verwacht, is het lastig om er op terug te komen (omdat je vaak al wat anders aan het doen bent) 
daardoor leren we er weinig van 
- soms willen we niet laten weten dat we het niet weten. 
- (bij aanspreken) de toon waarop je iets tegen iemand zegt is ook erg belangrijk. 
 
Bewaren en onderzoeken 
Dit is een tweeschaal (of eens of oneens met de stelling). Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Als er iets onverwachts gebeurt, proberen we te achterhalen waarom zaken niet lopen als we verwacht hadden 
 Wanneer zaken anders lopen dan verwacht, proberen we terug te halen welke aannames we van te voren hadden 
Verbeterpunten 
 Toets verwachtingen aan de realiteit 
 Stel procedures bij als omstandigheden veranderen 
 Deel meer informatie met elkaar over onverwachte gebeurtenissen 
 Check of de verwachtingen waarop procedures zijn gebaseerd nog steeds dezelfde zijn 
Dit beeld wordt (gedeeltelijk) herkend. Er is discussie of er voldoende geleerd wordt van kleine zaken die anders lopen dan 
gedacht. Veelal vergeet je er op terug te komen. 
 
Gevoeligheid voor de uitvoering 
Dit is een tweeschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Op een gemiddelde dag hebben medewerkers voldoende interactie met elkaar om een helder beeld te hebben van de 

actuele situatie 
 Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die besluiten mag nemen en beschikbaar en benaderbaar, voor de 

uitvoerende medewerkers 
 Medewerkers hebben de bevoegdheden om onverwachte problemen aan te pakken als ze zich voordoen 

 
 

 We hebben een variëteit aan hulpmiddelen ter beschikking als een onverwachte verrassing de kop op steekt 
Verbeterpunten 
 Verbeter het zicht van de leiding op de werkbelasting en maak helderder waar en wanneer deze teruggebracht wordt 
 Verbeter het zicht voor medewerkers op werkzaamheden die buiten hun eigen functie vallen 
 Bevorder het doorgeven van zaken die niet goed gaan 
 Verbeter de beschikbaarheid van direct leidinggevenden 
Dit beeld wordt herkend. Korte discussie over ‘de beschikbaarheid van direct leidinggevende’, waarmee in dit geval de senior 
wordt bedoeld. De senior hoeft niet ‘lijfelijk’ aanwezig te zijn, bereikbaar via de portofoon is ook goed, en dat loopt nu wel.  
 
Toewijding aan Veerkracht 
Dit is een drieschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Medewerkers leren van hun fouten 
Verbeterpunten 
 Reserveer middelen (roostertijd) om mensen te trainen in het gebruik van systemen zoals BETEX of het boek 
 Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden van medewerkers ontwikkelt 
 Bevorder dat medewerkers hun kennis ook op een nieuwe wijze gebruiken 
 Geef aan hoe medewerkers gebruik kunnen maken van de kennis en kunde op andere afdelingen 
Dit beeld wordt herkend, omdat er sprake is van elementen die al in de morgen aan de orde zijn geweest. 
 
Respecteren 
Dit is een drieschaal. Er kwamen de volgende sterke en verbeterpunten uit: 
Sterke punten 
 Medewerkers zijn toegewijd hun werk goed te doen 
 Medewerkers respecteren de essentie van het werk van anderen 
 Het is in het algemeen eenvoudig om deskundige hulp te krijgen wanneer er iets aan de hand is waarvan we niet weten 

hoe we ermee om moeten gaan 
Verbeterpunten 
 Bevorder betrokkenheid van de medewerkers 
 Maar meer gebruik van expertise en ervaringen van de medewerkers 
 Maar helder welke collega’s welke expertise  
Dit beeld wordt herkend. Punten zijn ook genoemd in de ochtendsessie. 
 
Verbeterpunten 
Vanuit de vragenlijsten en vanaf de flappen komen de volgende verbeterpunten. 
 Waardeer het als collega’s mogelijke problemen melden 
 Zorg voor een werkklimaat waarin faalbaarheid en fouten 

bespreekbaar zijn 
 Stimuleer als leidinggevenden het melden van slecht nieuws 
 Stel procedures bij als het ‘kantje boord’ goed gegaan is 
 Nodig medewerkers uit om een afwijkende kijk op zaken te 

geven 
 Neem meer tijd van analyse als we tegen een probleem 

aanlopen 
 Waardeer sceptici op hun inhoud en vraag er op door 
 Bevorder nieuwsgierigheid in andermans mening 
 Moedig aan dat mensen hun twijfels of zorgen uiten 
 Toets verwachtingen aan de realiteit 
 Stel procedures bij als omstandigheden veranderen 
 Check of de verwachtingen waarop procedures zijn gebaseerd 

nog steeds dezelfde zijn 
 Deel meer informatie met elkaar over onverwachte 

gebeurtenissen 
 Verbeter het zicht van de leiding op de werkbelasting en maak 

helderder waar en wanneer deze teruggebracht wordt 
 Meer zicht voor medewerkers op werkzaamheden die buiten 

hun eigen functie vallen 
 Bevorder het doorgeven van zaken die niet goed gaan 
 Verbeter de beschikbaarheid van direct leidinggevenden 
 Reserveer middelen (roostertijd) om mensen te trainen in het 

gebruik van systemen zoals BETEX, het boek 
 Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden van 

medewerkers ontwikkelt 
 Bevorder dat medewerkers hun kennis ook op een nieuwe wijze 

 Maak meer gebruik van de expertise en ervaringen van de 
medewerkers 

 Maak helder welke collega’s welke expertise hebben 
 Verbeter dat men in rustige tijden alert in het werk blijft 

en minder met zichzelf of elkaar bezig is. 
 Bevorder dat medewerkers aan de balie een goed 

aanspreekpunt zijn voor partners 
 Verbeter de voorbereiding voor de zittingen 
 Voorkom nonchalance - afzwakken van het naleven van 

regels 
 Verbeter het risicobewustzijn van de collega’s (besef wat 

de gevolgen zijn van het niet naleven van de regels zijn) 
 Verbeter de naleving van regels en procedures (zoals voor 

de gedetineerde lopen, cel half inlopen etc.) 
 Vergroot de betrokkenheid van collega’s bij het werk 
 Zorg ervoor dat vervelende klusjes beter verdeeld worden 

onder de collega’s 
 Voorkom dat collega’s te vriendschappelijk omgaan met 

verdachten 
 Verbeter de professionele houding van de collega’s 
 Zorg ervoor dat bepaalde teken ‘ongestoord’ kunnen 

worden uitgevoerd (rust op de werkplek) 
 Maak een plan hoe professionaliteit van BOB verder 

ontwikkeld kan worden (IBT) 
 Verbeter de afstemming tussen externe beveiliging (m.n. 

BOT) en eigen beveiliging 
 Hoe voorkomen we dat bezuinigingen leiden tot 

onverantwoorde werkdruk 
 Verbeter de informatievoorziening rondom verdachten 
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gebruiken 
 Geef aan hoe medewerkers gebruik kunnen maken van de 

kennis en kunde op andere afdelingen 
 Bevorder betrokkenheid van de medewerkers 

(medicatie, agressie) 
 Bevorder een werkklimaat waarin we collega’s en partners 

(zoals transporteurs) kunnen aanspreken 
 Maak het grijze gebied in procedures bespreekbaar 
 Maak helder waar afgeweken kan worden van procedures 
 Maak ruimte om te oefenen (zoals celprocedure) 

 
Na een aantal discussierondes blijven tien punten over waarover de groep gaat stemmen. 

 
 
Aan de slag met de verbeterpunten 
Op basis van deze uitslag gaan drie groepen aan de slag met de drie onderwerpen met de meeste punten aan de hand van de 
vragen. 
Hieronder staan de flappen van de drie groepen. In de bespreking ervan is geprobeerd collega’s te koppelen aan de acties die 
genoemd zijn. 
 
Zorg voor een werkklimaat waarin we elkaar durven aanspreken op faalbaarheid, zorgen, twijfels, problemen en fouten 
bespreekbaar zijn inclusief nieuwsgierigheid) 
FLAP groep Elza, Islam, Fokke, Arie, Rob, Ab 
Vertrouwen = kennis van procedures en de durf om iets te zeggen 
Respect = andere meningen, culturen, ideeën en iemand in zijn waarde laten 

Feedback = open staan (houding), de manier waarop, wat doe je ermee 
Eerlijkheid = Mening en duidelijkheid (ligt dicht bij vertrouwen) 
Openstellen = acceptatie 
Geen aannames = niets is van zelfsprekend, door doorvragen krijg je reactie 
 

Acties 
Goede dingen benoemen - complimenteren (Tom, Humphrey, Rob, Fokke) 
Zorgen voor afwisselende samenwerking tussen collega’s (Laura) 
Zelf beginnen met actie door middel van goede en minder goede punten bespreekbaar maken 

Teambuilding bij ploegdagen 
Doorvragen, geen aannames (Arjan, Islam, Arie, Roelof) 
Dit gaat iedereen aan 
Afspraak is dat collega’s bij Laura langsgaan om gekoppeld te worden aan collega’s waar ze nog niet eerder mee hebben 
samengewerkt. 
Verbeter de professionele houding en risicobewustzijn van de collega's (bijvoorbeeld te vriendschappelijke omgang) 
FLAP groep Govert, Tom, Humphey, Roelof, Arjan 

 

 
Houding 
Voorbeelden: 
Active houding vloeren / zalen 
Alerte houding bij aanspreken en transporteren gedetineerden 
Juiste positionering op zaal 
Houding tegenover collega’s en partners 
Uitstraling (kleding en verzorging) 
Verbeterpunten 
Aangeven in briefing en debriefing 
Aanspreken 1 op 1 (bij niet werken naar meerdere) 
Zelfreflectie 
Bewustwording (security awareness) 
Voorbeelden: 
Elke gedetineerde / verdachte / publiek kan anders reageren 
Informatie inwinnen en doorgeven 
Verdachte niet als vriend zien, maar ook niet veroordelen (objectief blijven) 
Verbeterpunten: 
Opletten briefing (IGP) - meeschrijven in blauwe boekje 
Intranet en dagrapporten nalezen 
Naar derden toe voor informatie (vergeet niet te delen) 
Zelfreflectie 
 
Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden (IBT) van medewerkers ontwikkelt (inclusief BETEX en zittingenboek) 
FLAP Karen, Laura, Adrie, Ger, Daan 
BVH - BETEXCasussen, uitleg, klassikaal uitleggen, zelf oefenen 
IBT op maat Op locatie PvJ, meer IBT op maat, 12 x per jaar 
IBT op maat voor leiding (meepraten met leiding Daniel) 
Zittingenboek (nieuwe) 
Meekijken, klassikale uitleg, meekijken met collega, zelfinitiatief, vragen 
 
Het in de vingers krijgen van BETEX en het zittingenboek is ook een individuele verantwoordelijkheid. Ook hier kan een beroep 
op Laura worden gedaan om ingepland te worden of aan te geven als er een BETEX zaak is geef mij die dan. 
Voor IBT geldt dat het een BOB brede aangelegenheid is die je niet als ploeg apart kunt regelen. Daniel biedt aan mee te 
denken met de leiding van BOB over hoe IBT op maat vorm te geven. 
 
AFSLUITING 
 
Wat vond je leuk, spannend, jammer, interessant, vervelend? 
 Leuk, dag is snel gegaan; de punten die behandeld zijn spelen hier; vooral de afwisselingen; de dag zat goed in elkaar, om 

toch ook wel weer te zien dat het uiteindelijk toch wel lukt om de groep in beweging te krijgen 
 Jammer, discussie gemist, casus gemist, te weinig tijd om de punten uitgebreider te bespreken, wat bedoel jij, hoe denkt jij 

over…….., te weinig interactie, te kort voor een dag, vragenlijst niet altijd duidelijk, te weinig achtergronden bij de 
vragenlijst, tijd verloren is gegaan om de groep in beweging te krijgen 

 Interessant, de uitkomsten zijn interessant, de punten naar voren komen waar iedereen mee zit, grootste woord na 
vandaag ‘eruit komen’, nu zelf ermee aan de slag, de oefeningen waren interessant, hoop dat het hier niet stopt, wat er nu 
uitkomt, leeft in de groep 

 Er is veel aan de orde gekomen en er is met veel inzet gewerkt. Een aantal heeft goed naar zichzelf gekeken. In november zal 
na de derde ploegdag besloten worden welke punten verder aangepakt gaan worden, maar er is afgesproken dat jullie daar 
niet op hoeven te wachten. Volgende week gaan jullie al aan de slag! Tot ziens. 

Bijlage 8.3. Uitkomsten stemmingsproces 
In de volgende tabel zijn alle onderwerpen die in de stemmingsronde punten hebben gekregen vastgelegd. Ze zijn gesorteerd 
op een aantal hoofdthema’s, soms is voor de duidelijkheid aangegeven vanuit welke ploeg ze kwamen, omdat de formulering 
per groep verschillend kon zijn.  
 1e 2e 3e  
Thema werkklimaat (waarderen en aanspreken) 13 13 7 138 
Waardeer en bevorder dat collega's mogelijke problemen/ zorgen/ twijfels melden (B) 4 2  28 
Duidelijkere en beter na te komen afspraken maken (B) 1  1 8 
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gebruiken 
 Geef aan hoe medewerkers gebruik kunnen maken van de 

kennis en kunde op andere afdelingen 
 Bevorder betrokkenheid van de medewerkers 

(medicatie, agressie) 
 Bevorder een werkklimaat waarin we collega’s en partners 

(zoals transporteurs) kunnen aanspreken 
 Maak het grijze gebied in procedures bespreekbaar 
 Maak helder waar afgeweken kan worden van procedures 
 Maak ruimte om te oefenen (zoals celprocedure) 

 
Na een aantal discussierondes blijven tien punten over waarover de groep gaat stemmen. 

 
 
Aan de slag met de verbeterpunten 
Op basis van deze uitslag gaan drie groepen aan de slag met de drie onderwerpen met de meeste punten aan de hand van de 
vragen. 
Hieronder staan de flappen van de drie groepen. In de bespreking ervan is geprobeerd collega’s te koppelen aan de acties die 
genoemd zijn. 
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FLAP groep Elza, Islam, Fokke, Arie, Rob, Ab 
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Respect = andere meningen, culturen, ideeën en iemand in zijn waarde laten 

Feedback = open staan (houding), de manier waarop, wat doe je ermee 
Eerlijkheid = Mening en duidelijkheid (ligt dicht bij vertrouwen) 
Openstellen = acceptatie 
Geen aannames = niets is van zelfsprekend, door doorvragen krijg je reactie 
 

Acties 
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Dit gaat iedereen aan 
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Houding 
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Zorg voor een werkklimaat waarin we elkaar durven aanspreken op faalbaarheid, zorgen, twijfels, 
problemen en fouten bespreekbaar zijn ( C) 

5 7 1 56 

Zorg voor een klimaat waarin zorgen, faalbaarheid, vergissingen en fouten bespreekbaar zijn en meer 
gevraagd en minder opgemerkt wordt (A) 

 1 1 7 

Communicatie kwalitatief verbeteren wo OEI 3 2 1 26 
Zorg ervoor dat leidinggevenden/ collega's meer op één lijn zitten over procedures (bv celprocedures)  1 3 13 

Thema betrokkenheid 6 9 3 75 
Hoe bereiken we meer betrokkenheid/ verantwoordelijkheid van alle collega's (w.o. interesse, initiatief) 
(B) 

1 7 2 39 

Bevorder betrokkenheid van de medewerkers (A en C) 5 2 1 36 
Thema risicobewustzijn 16 15 15 185 
Hoe bevorderen we veiligheidbewustzijn en alertheid (B) 6 2 2 44 
Bespreek regelmatig het waarom van regelgeving en of deze nog toepasselijk is (B)  1 3 13 
Stel procedures bij als omstandigheden veranderen (of kantje bord) en deel meer informatie ( C) 1  1 8 

Verbeter de voorbereiding voor de zittingen ( C)  1 1 7 
Verbeter de naleving van regels en procedures (zoals voor de gedetineerde lopen, cel half inlopen etc) 
voorkomen nonchalance ( C) 

1 3 3 26 

Verbeter de professionele houding en risicobewustzijn van de collega's (bv te vriendschappelijke 
omgang) ( C) 

6 3 4 54 

Bevorder het risicobewustzijn bij collega's (men gaat te makkelijk met dingen om) (A) 2 3  22 
Zorg voor dat alle activiteiten één aanspreekpunt (observatiecel of twee mensen verantwoordelijk)  1  4 

Bevorder dat procedures beter worden nageleefd  1 1 7 
Thema ontwikkeling medewerkers 4 3 17 83 
Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden van medewerkers in beeld brengt, ontwikkelt en 
gebruikt (B) 

  3 9 

Reserveer middelen (roostertijd) om mensen te trainen in het gebruik van systemen zoals BETEX/ BVH/ 
IBT (B) 

 1 4 16 

Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden (IBT) van medewerkers ontwikkelt ( C) 2 1 6 32 
Maak een plan hoe BOB de kennis en vaardigheden van medewerkers ontwikkelt (zoals celprocedures/ 
ontruiming) en bijbehorende middelen (A) 

2 1  14 

Zorg ervoor dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen deskundigheid   4 12 
De puntentelling: de eerste prioriteit(1e) vijf punten, de tweede prioriteit (2e) vier en de derde prioriteit (3e) drie. De score in de 
uiterst rechtse kolom geeft het totaal aantal behaalde punten aan. 
 

 
 

Bijlage 8.4. BOB Paleis processchema’s (twee van de vier) 
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Bijlage 8.5. Verslag luisterbezoek “Het ligt niet aan de mensen” 
 
Beter beheersen van het planningsproces 
Er zijn mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren door meer te weten over de gedetineerden die zullen verschijnen. 
Die gegevens zijn ook beschikbaar in de keten. Op basis hiervan kan het op de zittingen veiliger worden omdat er ook 
mogelijkheden zijn tevoren te werken met standaardmodules door gedetineerden in te delen in A, B, C of D hoe je met ze 
omgaat, welke inzet nodig is. Dus niet meer een gedetineerde is psychisch; maar meer wat betekent dat hoe we met hem om 
zullen gaan. Dan hoef je niet meer iedere dag voor 25 gedetineerden opnieuw het wiel uit te vinden, zodat ook het 
planningsproces beter beheerst wordt.  
 
Hoe gaan we met elkaar om 
Het personeel zelf vond dat men elkaar beter kan aanspreken, wat scherper met elkaar omgaan. Er mogen meer complimenten 
worden uitgedeeld en het is belangrijk om heel helder en transparant te zijn wanneer er een straf opgelegd wordt. 
Er is gesproken met een groep ‘ouderen’ die aangaven eerder af te lossen dan de ‘jongeren’. Waarna een gesprek met een 
groep ‘jongeren’ aangaf dat daar hetzelfde beeld bij bestond. 
 
Kleine successen 
In het project zijn al een aantal kleine successen geboekt: de vervanging van plastic door kartonnen bekertjes, het creëren van 
een ophoudcel. Ook de inspecties aan het begin van de dienst zijn zo’n succes. Je voorkomt ermee dat je zaken gaat vergeten, 
omdat je gedwongen wordt een aantal dingen na te lopen. Het lijstje met alarmeringscodes is een goed voorbeeld: nu kan je bij 
elk alarm zien welke ruimte het betreft. Zonder die lijst heb je de neiging het alarm weg te drukken, en dan gaat ie nog een keer 
en dan denk je “mazzel gehad”. Nu weet je naar welke kamer je moet lopen om te kijken of er wat aan de hand is. Sinds die lijst 
zijn we er ook achter gekomen dat er in de trappenhuizen geluidssensoren hangen die aanslaan als er was is. Daarmee is het 
een voorbeeld hoe mensen zelfstandig beginnen HRO in te voeren (eigenlijk vanuit zichzelf). Dat zo iemand kijkt naar de 
organisatie en denkt dit is niet logisch, daar zou wat aan moeten gebeuren en dat ook gewoon gaat doen. Zo zijn er ook 
anderen, bijvoorbeeld iemand die zelf een oefening op een rustig moment organiseerde, als je daar een paar van hebt dan kom 
je een heel end.  
 
Problemen / verbetermogelijkheden en hoe er mee op te gaan 
Medewerkers geven een heleboel dingen aan die nog beter of anders kunnen, en als je even stil blijft dan geven ze ook een 
aantal oplossingsmogelijkheden. Risico dat we zien is dat mensen denken “dit zou beter moeten”, maar tegelijkertijd ook 
denken “het is altijd goed gegaan” (of het is nog nooit fout gegaan). Dan is het belangrijk scherp te blijven. Ook moet je erop 
bedacht zijn dat een reactie: “we zijn ermee bezig” of “dat gaat toch niet lukken” of “dat hebben we al eens geprobeerd” bij 
medewerkers een matgeslagen gevoel veroorzaakt. Je kunt ook reageren met “we zijn ermee bezig, maar het duurt ‘eeuwen’ 
(bijv. automatisering) en het komt wel een keer, maar wat stel jij voor dat we in de tussentijd kunnen doen”. Ook als het niet 
mogelijk is dan is het belangrijk duidelijke terugkoppeling te geven wat wel en niet kan, zodat niet het gevoel ontstaat ‘ik heb 
iets geroepen, het antwoord is kwijt’.  
 
Ideaal bij fouillering is twee man in een cel. Dat gaat je niet lukken. Maar essentieel is rust om je heen, hoe creëer je die om je 
heen, in de ruimte die je hebt. Transporteurs lopen er dwars doorheen. Ga je dan nog strakker zitten in ‘het mag er maar één 
zijn’ of ‘er mogen geen transporteurs naar beneden als ze naar boven komen’. Of weet je twee stromen te creëren waarbij één 
stroom naar binnen en de andere naar buiten is. Natuurlijk zit je dan met de beperkingen in de fysieke mogelijkheden. Juist op 
deze plek zitten risico en op deze plek is het verstandig deze met een aantal mensen met verstand van zaken nader te 
analyseren. 
 
De sluis bij de RC is een voorbeeld, als je daar één op één staat is, er hangt geen camera. Als je richting de spreekkamers loopt is 
er een dooie hoek, waarom loop je dan toch zo? De reactie is dat het al die jaren goed gegaan is.  
Vandaag stond er ergens een fles alcohol, natuurlijk moeten ook de schoonmakers er op gewezen worden dat ze die beter 
moeten opbergen, maar ook ‘pak hem op en zet hem ergens anders neer’. Er werd aangegeven dat men er wel sensitiever voor 
geworden is, maar dat het beter kan. 
 
Het inspectierondje van vanmorgen leverde op dat er spullen lagen die nu opgeruimd zijn. Goed daaraan is dat het gevonden 
en opgeruimd is, want het is hartstikke gevaarlijk. Wat minder leuk is dat het er al een tijdje lag. De scherpte op dat gebied is 
belangrijk daarom zou je het ook moeten kijken wie heeft (eer)gisteren het rondje gelopen, het gaat daarbij niet om wie is de 
schuldige. Gebruik het voor een After Action Review (Inspectie Achteraf) om eens te kijken, wat gebeurde er, wat deden we, en 
wat zouden we de volgende keer doen. Hierbij kun je ook de expertise van de werkgroep gebruiken. Hele slagen kunnen 
worden gemaakt door elke week twee van dit soort momenten op te pakken. Gebruik daarnaast ook momenten (laten we 
zeggen elke week) om iemand een schouderklopje te geven. Dus iemand volgt zijn intuïtie en voelt dat er iets fout is met de 

 
 

medicatie en daarop handelt, geef dan meteen als leiding je waardering daarvoor aan, geef een schouderklopje, hoe je dat ook 
vormgeeft.  
Een ander voorbeeld is het sluiten van de (sluis)deuren, terwijl er een wagen tussen zit, om te voorkomen dat een 
gedetineerden kan gaan lopen. Volgens de regels mag dit niet, maar het feit dat hij in een flits besluit en daarmee 
verantwoordelijkheid neemt, dat staat voor een bloemetje. Als je hier een ritueel van maakt dan kun je ook de ‘andere’ kant 
ervan makkelijker bespreken. 
 
Kwaliteit van de debriefing 
De debriefing vindt plaats, daar wordt meestal gevraagd naar hoe de dag ervaren is. Echt doorvragen blijkt moeilijk te zijn, 
daardoor wordt de debriefing ‘te makkelijk’, vermijdend, ‘te collegiaal’. 
 
Het verhaal gaat 
In de omgang met ‘fouten’ gaat het niet alleen over de feiten er omheen, maar ook om ‘het verhaal ‘ dat de medewerkers 
elkaar vertellen en dat bepaald hoe ze er naar kijken. Een verhaal dat verteld wordt gaat als volgt. “Een medewerker heeft het 
druk. Hij geeft zelfs aan het te druk te hebben. Met dit signaal wordt niets gedaan. Dan maakt hij in zijn haast om alles te doen 
een fout, een celdeur wordt niet correct gesloten. Een gedetineerde komt uit zijn cel. Hij heeft daarna 8 maanden ergens 
anders gewerkt.”  
 
Gebruik maken van deskundigheid 
Bij medewerkers is deskundigheid aanwezig die niet altijd ten volle benut wordt (denk hierbij aan Hans Vrolijk’s deskundigheid 
aangaande logistiek). 
 
Het HRO leeft wel 
Behalve de werkgroepleden leeft het begrip HRO onder de medewerkers. Er wordt niet negatief over gedaan wel ‘ik heb er nog 
niets van gehoord’. Er is momentum/ beweging. Naast de werkgroepjes kun je HRO levend houden door in de afhandeling en in 
de aansturing zaken op te pakken. Daarmee kun je snel het gevoel op de werkvloer positief beïnvloeden. Zo zou het geweldig 
zijn dat iemand die nu ‘zomaar’ naar binnenrijdt te verplichten zich behoorlijk te legitimeren. Dat heeft een geweldige 
signaalwerking. Net als in een bajes is legitimeren noodzakelijk ‘het is eigenlijk te gek dat iemand het Paleis binnenkomt zonder 
zich fatsoenlijk te legitimeren’. Een legitimatie voor de camera houden is onvoldoende ‘je kunt het paspoort van je 
schoonmoeder er voor houden’. 
 
Pareltjes van vakmanschap 
We hebben pareltjes van vakmanschap gezien. Als we zien hoe mensen blind inspringen of mekaars rug dekken of snel weten 
wat er moet gebeuren zonder oeverloze discussie. Je ziet dat er een zekere routine in zit. Op sommige posten (bijv het boek) 
worden hoge eisen aan medewerkers gesteld. Sommige medewerkers doen het heel virtuoos, anderen minder. Het is goed dat 
daar in de uitvoering rekening mee wordt gehouden. 
 
Het werk heeft moment van hectiek en momenten dat er niets aan de hand is. Natuurlijk gaan er dingen dan niet goed, maar er 
gaat ook veel goed, met name als er iets onverwachts gebeurt, dan is de kunst om er goed op in te spelen. Dat gebeurt 
meerdere keren. Voorbeeld: iemand roep naar de ander de EBV komt niet en een kwartier later staan ze in de lift. Dan duurt 
het twee/ drie minuten voordat het spul boven is. En dan is alles geregeld om een vlotte doorstroom te regelen, zoals het ook 
hoort. Dat ging moeiteloos. Daar moet je echt voor kijken om te zien waarom en hoe dat zo snel gaat. Dat toont vakmanschap 
aan, dat is prachtig. Dat kan alleen als iedereen weet wat er moet gebeuren en als helder is wat er moet gebeuren, en ook 
regelmatig er elkaar op aanspreekt. 
 
Dat we concessies doen aan veiligheid zal altijd blijven, we hebben nooit genoeg middelen om het perfect zo te doen als we 
willen, maar wees je bewust van de keuzes die je daarin maakt. Dus als je de keuze maakt om het niet 100% te doen, wees je 
dan bewust van de keuzes ie je maakt en zet ook druk op je externe partners. Het gevangeniswezen laat mij niet binnen als ik 
me niet goed identificeer en verwacht dat ik me hou aan de regels van de gevangenis, dat mag andersom ook. Zo doen we dat 
hier en je past je aan aan die manier. Dat mogen jullie meer uitstralen. Ga daar niet om redenen als “ze hebben haast” en “ze 
moeten ook nog ergens anders naar toe“ mee sjoemelen.  
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Bijlage 8.5. Verslag luisterbezoek “Het ligt niet aan de mensen” 
 
Beter beheersen van het planningsproces 
Er zijn mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren door meer te weten over de gedetineerden die zullen verschijnen. 
Die gegevens zijn ook beschikbaar in de keten. Op basis hiervan kan het op de zittingen veiliger worden omdat er ook 
mogelijkheden zijn tevoren te werken met standaardmodules door gedetineerden in te delen in A, B, C of D hoe je met ze 
omgaat, welke inzet nodig is. Dus niet meer een gedetineerde is psychisch; maar meer wat betekent dat hoe we met hem om 
zullen gaan. Dan hoef je niet meer iedere dag voor 25 gedetineerden opnieuw het wiel uit te vinden, zodat ook het 
planningsproces beter beheerst wordt.  
 
Hoe gaan we met elkaar om 
Het personeel zelf vond dat men elkaar beter kan aanspreken, wat scherper met elkaar omgaan. Er mogen meer complimenten 
worden uitgedeeld en het is belangrijk om heel helder en transparant te zijn wanneer er een straf opgelegd wordt. 
Er is gesproken met een groep ‘ouderen’ die aangaven eerder af te lossen dan de ‘jongeren’. Waarna een gesprek met een 
groep ‘jongeren’ aangaf dat daar hetzelfde beeld bij bestond. 
 
Kleine successen 
In het project zijn al een aantal kleine successen geboekt: de vervanging van plastic door kartonnen bekertjes, het creëren van 
een ophoudcel. Ook de inspecties aan het begin van de dienst zijn zo’n succes. Je voorkomt ermee dat je zaken gaat vergeten, 
omdat je gedwongen wordt een aantal dingen na te lopen. Het lijstje met alarmeringscodes is een goed voorbeeld: nu kan je bij 
elk alarm zien welke ruimte het betreft. Zonder die lijst heb je de neiging het alarm weg te drukken, en dan gaat ie nog een keer 
en dan denk je “mazzel gehad”. Nu weet je naar welke kamer je moet lopen om te kijken of er wat aan de hand is. Sinds die lijst 
zijn we er ook achter gekomen dat er in de trappenhuizen geluidssensoren hangen die aanslaan als er was is. Daarmee is het 
een voorbeeld hoe mensen zelfstandig beginnen HRO in te voeren (eigenlijk vanuit zichzelf). Dat zo iemand kijkt naar de 
organisatie en denkt dit is niet logisch, daar zou wat aan moeten gebeuren en dat ook gewoon gaat doen. Zo zijn er ook 
anderen, bijvoorbeeld iemand die zelf een oefening op een rustig moment organiseerde, als je daar een paar van hebt dan kom 
je een heel end.  
 
Problemen / verbetermogelijkheden en hoe er mee op te gaan 
Medewerkers geven een heleboel dingen aan die nog beter of anders kunnen, en als je even stil blijft dan geven ze ook een 
aantal oplossingsmogelijkheden. Risico dat we zien is dat mensen denken “dit zou beter moeten”, maar tegelijkertijd ook 
denken “het is altijd goed gegaan” (of het is nog nooit fout gegaan). Dan is het belangrijk scherp te blijven. Ook moet je erop 
bedacht zijn dat een reactie: “we zijn ermee bezig” of “dat gaat toch niet lukken” of “dat hebben we al eens geprobeerd” bij 
medewerkers een matgeslagen gevoel veroorzaakt. Je kunt ook reageren met “we zijn ermee bezig, maar het duurt ‘eeuwen’ 
(bijv. automatisering) en het komt wel een keer, maar wat stel jij voor dat we in de tussentijd kunnen doen”. Ook als het niet 
mogelijk is dan is het belangrijk duidelijke terugkoppeling te geven wat wel en niet kan, zodat niet het gevoel ontstaat ‘ik heb 
iets geroepen, het antwoord is kwijt’.  
 
Ideaal bij fouillering is twee man in een cel. Dat gaat je niet lukken. Maar essentieel is rust om je heen, hoe creëer je die om je 
heen, in de ruimte die je hebt. Transporteurs lopen er dwars doorheen. Ga je dan nog strakker zitten in ‘het mag er maar één 
zijn’ of ‘er mogen geen transporteurs naar beneden als ze naar boven komen’. Of weet je twee stromen te creëren waarbij één 
stroom naar binnen en de andere naar buiten is. Natuurlijk zit je dan met de beperkingen in de fysieke mogelijkheden. Juist op 
deze plek zitten risico en op deze plek is het verstandig deze met een aantal mensen met verstand van zaken nader te 
analyseren. 
 
De sluis bij de RC is een voorbeeld, als je daar één op één staat is, er hangt geen camera. Als je richting de spreekkamers loopt is 
er een dooie hoek, waarom loop je dan toch zo? De reactie is dat het al die jaren goed gegaan is.  
Vandaag stond er ergens een fles alcohol, natuurlijk moeten ook de schoonmakers er op gewezen worden dat ze die beter 
moeten opbergen, maar ook ‘pak hem op en zet hem ergens anders neer’. Er werd aangegeven dat men er wel sensitiever voor 
geworden is, maar dat het beter kan. 
 
Het inspectierondje van vanmorgen leverde op dat er spullen lagen die nu opgeruimd zijn. Goed daaraan is dat het gevonden 
en opgeruimd is, want het is hartstikke gevaarlijk. Wat minder leuk is dat het er al een tijdje lag. De scherpte op dat gebied is 
belangrijk daarom zou je het ook moeten kijken wie heeft (eer)gisteren het rondje gelopen, het gaat daarbij niet om wie is de 
schuldige. Gebruik het voor een After Action Review (Inspectie Achteraf) om eens te kijken, wat gebeurde er, wat deden we, en 
wat zouden we de volgende keer doen. Hierbij kun je ook de expertise van de werkgroep gebruiken. Hele slagen kunnen 
worden gemaakt door elke week twee van dit soort momenten op te pakken. Gebruik daarnaast ook momenten (laten we 
zeggen elke week) om iemand een schouderklopje te geven. Dus iemand volgt zijn intuïtie en voelt dat er iets fout is met de 

 
 

medicatie en daarop handelt, geef dan meteen als leiding je waardering daarvoor aan, geef een schouderklopje, hoe je dat ook 
vormgeeft.  
Een ander voorbeeld is het sluiten van de (sluis)deuren, terwijl er een wagen tussen zit, om te voorkomen dat een 
gedetineerden kan gaan lopen. Volgens de regels mag dit niet, maar het feit dat hij in een flits besluit en daarmee 
verantwoordelijkheid neemt, dat staat voor een bloemetje. Als je hier een ritueel van maakt dan kun je ook de ‘andere’ kant 
ervan makkelijker bespreken. 
 
Kwaliteit van de debriefing 
De debriefing vindt plaats, daar wordt meestal gevraagd naar hoe de dag ervaren is. Echt doorvragen blijkt moeilijk te zijn, 
daardoor wordt de debriefing ‘te makkelijk’, vermijdend, ‘te collegiaal’. 
 
Het verhaal gaat 
In de omgang met ‘fouten’ gaat het niet alleen over de feiten er omheen, maar ook om ‘het verhaal ‘ dat de medewerkers 
elkaar vertellen en dat bepaald hoe ze er naar kijken. Een verhaal dat verteld wordt gaat als volgt. “Een medewerker heeft het 
druk. Hij geeft zelfs aan het te druk te hebben. Met dit signaal wordt niets gedaan. Dan maakt hij in zijn haast om alles te doen 
een fout, een celdeur wordt niet correct gesloten. Een gedetineerde komt uit zijn cel. Hij heeft daarna 8 maanden ergens 
anders gewerkt.”  
 
Gebruik maken van deskundigheid 
Bij medewerkers is deskundigheid aanwezig die niet altijd ten volle benut wordt (denk hierbij aan Hans Vrolijk’s deskundigheid 
aangaande logistiek). 
 
Het HRO leeft wel 
Behalve de werkgroepleden leeft het begrip HRO onder de medewerkers. Er wordt niet negatief over gedaan wel ‘ik heb er nog 
niets van gehoord’. Er is momentum/ beweging. Naast de werkgroepjes kun je HRO levend houden door in de afhandeling en in 
de aansturing zaken op te pakken. Daarmee kun je snel het gevoel op de werkvloer positief beïnvloeden. Zo zou het geweldig 
zijn dat iemand die nu ‘zomaar’ naar binnenrijdt te verplichten zich behoorlijk te legitimeren. Dat heeft een geweldige 
signaalwerking. Net als in een bajes is legitimeren noodzakelijk ‘het is eigenlijk te gek dat iemand het Paleis binnenkomt zonder 
zich fatsoenlijk te legitimeren’. Een legitimatie voor de camera houden is onvoldoende ‘je kunt het paspoort van je 
schoonmoeder er voor houden’. 
 
Pareltjes van vakmanschap 
We hebben pareltjes van vakmanschap gezien. Als we zien hoe mensen blind inspringen of mekaars rug dekken of snel weten 
wat er moet gebeuren zonder oeverloze discussie. Je ziet dat er een zekere routine in zit. Op sommige posten (bijv het boek) 
worden hoge eisen aan medewerkers gesteld. Sommige medewerkers doen het heel virtuoos, anderen minder. Het is goed dat 
daar in de uitvoering rekening mee wordt gehouden. 
 
Het werk heeft moment van hectiek en momenten dat er niets aan de hand is. Natuurlijk gaan er dingen dan niet goed, maar er 
gaat ook veel goed, met name als er iets onverwachts gebeurt, dan is de kunst om er goed op in te spelen. Dat gebeurt 
meerdere keren. Voorbeeld: iemand roep naar de ander de EBV komt niet en een kwartier later staan ze in de lift. Dan duurt 
het twee/ drie minuten voordat het spul boven is. En dan is alles geregeld om een vlotte doorstroom te regelen, zoals het ook 
hoort. Dat ging moeiteloos. Daar moet je echt voor kijken om te zien waarom en hoe dat zo snel gaat. Dat toont vakmanschap 
aan, dat is prachtig. Dat kan alleen als iedereen weet wat er moet gebeuren en als helder is wat er moet gebeuren, en ook 
regelmatig er elkaar op aanspreekt. 
 
Dat we concessies doen aan veiligheid zal altijd blijven, we hebben nooit genoeg middelen om het perfect zo te doen als we 
willen, maar wees je bewust van de keuzes die je daarin maakt. Dus als je de keuze maakt om het niet 100% te doen, wees je 
dan bewust van de keuzes ie je maakt en zet ook druk op je externe partners. Het gevangeniswezen laat mij niet binnen als ik 
me niet goed identificeer en verwacht dat ik me hou aan de regels van de gevangenis, dat mag andersom ook. Zo doen we dat 
hier en je past je aan aan die manier. Dat mogen jullie meer uitstralen. Ga daar niet om redenen als “ze hebben haast” en “ze 
moeten ook nog ergens anders naar toe“ mee sjoemelen.  
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Bijlage 8.6. Uitkomsten gesprekken met wachtcommandanten 
 

Deel 1. Opmerkingen naar aanleiding van het wachtcommandanten overleg van 9 februari 2012 
In de bespreking naar aanleiding van de evaluatie van het HRO onderzoek zijn twee kwesties nader besproken. De autonomie/ 
zelfstandigheid van de wachtcommandant en de mate waarin kennis over medewerkers nodig is en gedeeld wordt tussen 
wachtcommandanten. Daarnaast hebben de begeleiders nog enige tips om het wachtcommandantenoverleg effectiever te 
maken. 
 
De zelfstandigheid van de wachtcommandant 
In het dagelijks functioneren op de vloer heeft de wachtcommandant de leiding onder eindverantwoordelijkheid van de chef 
van dienst. Hoe zelfstandig kan de wachtcommandant optreden? Het volgende geval is ingebracht. Een gedetineerde zorgt voor 
overlast in zijn cel, op een gegeven moment is de maat vol en wil de wachtcommandant een cellenprocedure uitvoeren. De 
wachtcommandant heeft de beste informatiepositie hierover. De stelling is dat de deskundigheid van de wachtcommandant 
gerespecteerd moet worden en dat hij/zij het besluit tot een cellenprocedure mag nemen. Nu kan het gebeuren dat de 
wachtcommandant een correcte cellenprocedure uitvoert, maar achteraf te horen krijgt dat dat vooraf aan de chef van dienst 
gemeld had moeten worden. Ook als je een cellenprocedure aanvraagt bij een chef van dienst wordt daar verschillend op 
gereageerd. Sommigen zeggen na de stand van zaken te hebben gehoord “jij zit in de beste positie, ga je gang, ik kom eraan” 
anderen geven aan dat ze eerst zelf komen kijken en dan wel beslissen of de cellenprocedure moet worden uitgevoerd (en gaan 
niet altijd mee met de wachtcommandant). Dit is een vervelende situatie. 
Op dit geval zijn verschillende reacties gegeven: 
1. Je hebt wel de operationele sturing, maar de chef van dienst blijft eindverantwoordelijk, met de cellenprocedure kunnen 

we ons geen fouten veroorloven. Er zit een hoog afbreukrisico aan, het heeft grote gevolgen als er iets fout gaat. 
2. Het is in de loop der tijd er helemaal ingekomen dat ik constant de chef van dienst blijf informeren, daardoor zorg ik 

ervoor dat de chef van dienst verantwoordelijk blijft en ik het van me af kan leggen als dat nodig is. 
3. In acute situaties (iemand stort zich van de trap) kun je als wachtcommandant zonder overleg actie ondernemen. 
4. Zelfstandigheid is niet je losweken van de chef van dienst en alleen je eigen gang gaan. 
5. Een chef van dienst moet jou (de wachtcommandant) vertrouwen. 
6. Vertrouwen van de chef van dienst is alleen mogelijk doordat je alles tevoren meldt. 
7. Zelfs bij een ernstig incident eerst 112 en de chef van dienst (laten) bellen. 
8. Het grootste leermoment van de celprocedure die niet helemaal goed is gegaan is dat je als het even kan tevoren 

afspraken maakt. 
9. De verantwoording ligt en blijft liggen bij de chef van dienst. 
10. Gedrag wat van de chef van dienst gevraagd wordt is dat als je het signaal afgeeft dat dat serieus genomen wordt (hij naar 

beneden komt). 
11. De cellenprocedure is eigenlijk nooit een acute situatie (negen van de tien keer kan je de chef van dienst in kennis stellen): 

eerst geef je iemand een waarschuwing, daarna neem je de schoenen in (dat kun je zelf als wachtcommandant), en pas 
daarna wordt het besluit tot een cellenprocedure genomen 

12. Welk risico lopen we, als iemand uit zijn panty gaat zie je dat meestal te voren aankomen. De chef van dienst dient dan al 
op de hoogte te zijn. Een verzoek om een cellenprocedure is dan geen verrassing meer. In het algemeen: heb je een kans 
om er over na te denken, denk dan twee stappen vooruit. 

 
In het licht van HRO de volgende opmerkingen. Er is weinig discussie dat de wachtcommandant het meeste weet van de 
situatie. Tegelijkertijd is het beleid dat de chef van dienst besluit tot een cellenprocedure. Wel is het verstandig om als de chef 
van dienst afwijkend besluit dit te doen nadat hij op de vloer is geweest. Om in deze situatie zo effectief mogelijk te opereren 
en omdat je een cellenprocedure kunt zien aankomen is het belangrijk dat de wachtcommandant al eerder begint met 
communiceren met de chef van dienst dat er iets aan staat te komen.  
 
Gewapend met dezelfde informatie lijkt het dan logisch dat de chef van dienst besluit conform het advies van de 
wachtcommandant, bijvoorbeeld door na de waarschuwing af te spreken wanneer (en onder welke condities) de volgende 
stappen gezet gaan worden. Zo niet dan is dat een goede reden om met elkaar te spreken. 
In HRO’s staat communiceren centraal, we houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt . Geen nieuws is slecht nieuws en 
niet ‘als ik niets hoor is het goed’. 
 
Ontwikkeling van en delen van kennis over medewerkers 
Bij de dagelijkse aansturing van de medewerkers door de wachtcommandanten hebben ze op twee manieren behoefte aan het 
delen van kennis over de medewerkers.  
De eerste behoefte is het stimuleren van medewerkers om kennis en vaardigheden te krijgen voor hun functioneren, hierbij kan 
gedacht worden aan kennis van het boek of kennis voor het omgaan met BVH. Opmerkingen die hierover gemaakt zijn: 
1. Op dit moment speelt het vooral bij gelabelden, die geïnteresseerd zijn zich deze kennis eigen te maken.  

 

2. Als nu een zaal uitvalt, kun je iemand vragen iets te gaan doen wat hij/ zij nog moet leren. Dat komt er niet van (we 
vergeten het gewoon). In principe is iedereen ervoor dat het toch gebeurt.  

3. Er is wel een lijstje dat we in ons hoofd hebben. Er is overigens een tijd geweest dat we zo’n lijstje rond de MO hadden, 
maar dat is verwaterd. In een ploeg is een lijstje gemaakt en inmiddels heeft in zijn ploeg iedereen het in de vingers. 

4. De laatste tijd veel meer gelabelden die gemotiveerd zijn om wat te leren, daarvoor zouden we het weer kunnen doen. Er 
zijn nu medewerkers die collega’s twee uurtjes meenemen om ze met BVH te laten werken (een OH tje te maken). De 
wachtcommandanten moeten dat sturen).  

5. Het kan ook handig zijn een oefen OHtje te hebben. 
 
De tweede behoefte komt voort uit het erop bedacht zijn dat ‘er even iets aan de hand is’ met een medewerker. En dat het 
handig is er bij de inzet rekening mee te houden. De wachtcommandanten hebben begrepen dat dit lastig ligt, omdat er een 
risico is dat er over medewerkers geroddeld gaat worden (wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn). Tegelijkertijd is het in de 
coachingsrol van de medewerkers C belangrijk meer te weten van de medewerkers die gecoacht.  
Het is verstandig om in het kader van de coachingsrol hierover het gesprek aan te gaan met de teamchef en de ploegchefs. 
 
In HRO termen is het belangrijk een beeld te hebben van het geheel en mogelijke verstoringen (bijvoorbeeld omdat mensen 
snel afgeleid zijn) zo vroeg mogelijk te signaleren. Problemen kunnen zo voorkomen worden of snel worden aangepakt  
 
Verhoging van de effectiviteit van het wachtcommandantenoverleg 
In het overleg is al geconstateerd dat de vrouwen veel spreektijd hadden en de mannen duidelijk minder. Het risico bestaat dat 
daardoor bepaalde gezichtspunten zo niet aan de orde komen. Niet alle wachtcommandanten hadden evenveel behoefte om 
zich inhoudelijk te mengen in het overleg, er was bij sommige deelnemers een onwennigheid om met elkaar te delen. Het risico 
hiervan is dat ieder uit het overleg slechts dat oppikt wat in zijn/ haar straatje past, waardoor de effectiviteit van de 
wachtcommandanten als groep vermindert. Medewerkers zien dan immers verschillen tussen wachtcommandanten en kunnen 
gaan ‘shoppen’ of juist bepaalde wachtcommandanten ontlopen. Wellicht is het handig één van de deelnemers ‘op te offeren’ 
in de rol van de ‘technisch’ voorzitter. Hiermee wordt bedoeld dat één deelnemer helemaal er op gericht om te bewaken of  
 de vergadering gestructureerd verloopt; we niet zo maar van het ene naar het andere punt gaan en er echt conclusies/ 

acties worden afgesproken; 
 iedereen voldoende wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren of zich uit te spreken; 
 we het allemaal over hetzelfde hebben of net niet; 
 we het over de zaken hebben die bij dit overleg horen of juist niet. 
De technisch voorzitter offert zich op omdat hij/zij zich niet of nauwelijks in de discussie mengt, en hooguit probeert samen te 
vatten of te concluderen. 
Een ander punt is de communicatie met de teamchef en de ploegchefs. Er zijn ervaringen dat wachtcommandanten niet altijd 
tevreden zijn over de besluiten en de wijze van communiceren door de chefs. Natuurlijk hebben die vanuit hun positie het 
laatste woord. Toch kun je altijd vragen waarom iets wel of niet kan. Je kunt ook zeggen dat je niet tevreden bent over de wijze 
van communiceren. Als je maar heel vriendelijk bent kun je veel zeggen. Als een zaak gevoelig ligt is het dan bijvoorbeeld 
makkelijker om naar een chef toe te stappen en met hem te spreken in plaats van een mailtje te sturen. Dan is het ook mogelijk 
om onmiddellijke feedback te geven op door jou als onprettig ervaren gedrag, het is immers maar de vraag of de ander het zo 
bedoeld. Wat dat betreft kan het handig zijn om het niet alleen onder vier ogen aan de orde te stellen, maar juist ook in de 
aanwezigheid van anderen omdat die het wellicht ook zo voelen. 
 
Deel 2 Belangrijkste uitkomsten uit de vragenlijsten van de wachtcommandanten 
Condities 
Op te bouwen Risico 
 Medewerkers hebben bevoegdheden of regelruimte 

om acties te ondernemen om onverwachte problemen 
op te lossen als ze zich voordoen. 

 Het kost geen of weinig moeite om alle informatie die 
nodig is voor het werk te verzamelen. 

 Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk welke 
zaken niet verkeerd mogen gaan. 

 Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden 
om op te treden als onverwachte problemen zich 
voordoen 

 Van mensen wordt verwacht dat ze hun werk conform 
gedetailleerde regelgeving uitvoeren zonder daarvan af 
te mogen afwijken 

 Mensen werken vaak onder de druk van strenge 
productie-eisen (tijd, kosten) 

 
Opvangen zwakke signalen 
Op te bouwen Zorg: het kan beter 
 We beschouwen “kantje boord" eerder als een soort 

van falen dat mogelijke gevaren blootlegt, dan als 
bewijs voor ons succes en vermogen om rampen te 
voorkomen 

 Mensen worden niet aangevallen als op grond van hun 
informatie het werk onderbroken zou kunnen worden 

 Mensen belonen/ waarderen als ze potentiële 
probleemgebieden benoemen 

 Mensen voelen zich vrij om met leidinggevenden te 
spreken over problemen 

 Managers stimuleren het melden van slecht nieuws 
 Mensen rapporteren fouten met ernstige 
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Bijlage 8.6. Uitkomsten gesprekken met wachtcommandanten 
 

Deel 1. Opmerkingen naar aanleiding van het wachtcommandanten overleg van 9 februari 2012 
In de bespreking naar aanleiding van de evaluatie van het HRO onderzoek zijn twee kwesties nader besproken. De autonomie/ 
zelfstandigheid van de wachtcommandant en de mate waarin kennis over medewerkers nodig is en gedeeld wordt tussen 
wachtcommandanten. Daarnaast hebben de begeleiders nog enige tips om het wachtcommandantenoverleg effectiever te 
maken. 
 
De zelfstandigheid van de wachtcommandant 
In het dagelijks functioneren op de vloer heeft de wachtcommandant de leiding onder eindverantwoordelijkheid van de chef 
van dienst. Hoe zelfstandig kan de wachtcommandant optreden? Het volgende geval is ingebracht. Een gedetineerde zorgt voor 
overlast in zijn cel, op een gegeven moment is de maat vol en wil de wachtcommandant een cellenprocedure uitvoeren. De 
wachtcommandant heeft de beste informatiepositie hierover. De stelling is dat de deskundigheid van de wachtcommandant 
gerespecteerd moet worden en dat hij/zij het besluit tot een cellenprocedure mag nemen. Nu kan het gebeuren dat de 
wachtcommandant een correcte cellenprocedure uitvoert, maar achteraf te horen krijgt dat dat vooraf aan de chef van dienst 
gemeld had moeten worden. Ook als je een cellenprocedure aanvraagt bij een chef van dienst wordt daar verschillend op 
gereageerd. Sommigen zeggen na de stand van zaken te hebben gehoord “jij zit in de beste positie, ga je gang, ik kom eraan” 
anderen geven aan dat ze eerst zelf komen kijken en dan wel beslissen of de cellenprocedure moet worden uitgevoerd (en gaan 
niet altijd mee met de wachtcommandant). Dit is een vervelende situatie. 
Op dit geval zijn verschillende reacties gegeven: 
1. Je hebt wel de operationele sturing, maar de chef van dienst blijft eindverantwoordelijk, met de cellenprocedure kunnen 

we ons geen fouten veroorloven. Er zit een hoog afbreukrisico aan, het heeft grote gevolgen als er iets fout gaat. 
2. Het is in de loop der tijd er helemaal ingekomen dat ik constant de chef van dienst blijf informeren, daardoor zorg ik 

ervoor dat de chef van dienst verantwoordelijk blijft en ik het van me af kan leggen als dat nodig is. 
3. In acute situaties (iemand stort zich van de trap) kun je als wachtcommandant zonder overleg actie ondernemen. 
4. Zelfstandigheid is niet je losweken van de chef van dienst en alleen je eigen gang gaan. 
5. Een chef van dienst moet jou (de wachtcommandant) vertrouwen. 
6. Vertrouwen van de chef van dienst is alleen mogelijk doordat je alles tevoren meldt. 
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12. Welk risico lopen we, als iemand uit zijn panty gaat zie je dat meestal te voren aankomen. De chef van dienst dient dan al 
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In het licht van HRO de volgende opmerkingen. Er is weinig discussie dat de wachtcommandant het meeste weet van de 
situatie. Tegelijkertijd is het beleid dat de chef van dienst besluit tot een cellenprocedure. Wel is het verstandig om als de chef 
van dienst afwijkend besluit dit te doen nadat hij op de vloer is geweest. Om in deze situatie zo effectief mogelijk te opereren 
en omdat je een cellenprocedure kunt zien aankomen is het belangrijk dat de wachtcommandant al eerder begint met 
communiceren met de chef van dienst dat er iets aan staat te komen.  
 
Gewapend met dezelfde informatie lijkt het dan logisch dat de chef van dienst besluit conform het advies van de 
wachtcommandant, bijvoorbeeld door na de waarschuwing af te spreken wanneer (en onder welke condities) de volgende 
stappen gezet gaan worden. Zo niet dan is dat een goede reden om met elkaar te spreken. 
In HRO’s staat communiceren centraal, we houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt . Geen nieuws is slecht nieuws en 
niet ‘als ik niets hoor is het goed’. 
 
Ontwikkeling van en delen van kennis over medewerkers 
Bij de dagelijkse aansturing van de medewerkers door de wachtcommandanten hebben ze op twee manieren behoefte aan het 
delen van kennis over de medewerkers.  
De eerste behoefte is het stimuleren van medewerkers om kennis en vaardigheden te krijgen voor hun functioneren, hierbij kan 
gedacht worden aan kennis van het boek of kennis voor het omgaan met BVH. Opmerkingen die hierover gemaakt zijn: 
1. Op dit moment speelt het vooral bij gelabelden, die geïnteresseerd zijn zich deze kennis eigen te maken.  

 

2. Als nu een zaal uitvalt, kun je iemand vragen iets te gaan doen wat hij/ zij nog moet leren. Dat komt er niet van (we 
vergeten het gewoon). In principe is iedereen ervoor dat het toch gebeurt.  

3. Er is wel een lijstje dat we in ons hoofd hebben. Er is overigens een tijd geweest dat we zo’n lijstje rond de MO hadden, 
maar dat is verwaterd. In een ploeg is een lijstje gemaakt en inmiddels heeft in zijn ploeg iedereen het in de vingers. 

4. De laatste tijd veel meer gelabelden die gemotiveerd zijn om wat te leren, daarvoor zouden we het weer kunnen doen. Er 
zijn nu medewerkers die collega’s twee uurtjes meenemen om ze met BVH te laten werken (een OH tje te maken). De 
wachtcommandanten moeten dat sturen).  

5. Het kan ook handig zijn een oefen OHtje te hebben. 
 
De tweede behoefte komt voort uit het erop bedacht zijn dat ‘er even iets aan de hand is’ met een medewerker. En dat het 
handig is er bij de inzet rekening mee te houden. De wachtcommandanten hebben begrepen dat dit lastig ligt, omdat er een 
risico is dat er over medewerkers geroddeld gaat worden (wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn). Tegelijkertijd is het in de 
coachingsrol van de medewerkers C belangrijk meer te weten van de medewerkers die gecoacht.  
Het is verstandig om in het kader van de coachingsrol hierover het gesprek aan te gaan met de teamchef en de ploegchefs. 
 
In HRO termen is het belangrijk een beeld te hebben van het geheel en mogelijke verstoringen (bijvoorbeeld omdat mensen 
snel afgeleid zijn) zo vroeg mogelijk te signaleren. Problemen kunnen zo voorkomen worden of snel worden aangepakt  
 
Verhoging van de effectiviteit van het wachtcommandantenoverleg 
In het overleg is al geconstateerd dat de vrouwen veel spreektijd hadden en de mannen duidelijk minder. Het risico bestaat dat 
daardoor bepaalde gezichtspunten zo niet aan de orde komen. Niet alle wachtcommandanten hadden evenveel behoefte om 
zich inhoudelijk te mengen in het overleg, er was bij sommige deelnemers een onwennigheid om met elkaar te delen. Het risico 
hiervan is dat ieder uit het overleg slechts dat oppikt wat in zijn/ haar straatje past, waardoor de effectiviteit van de 
wachtcommandanten als groep vermindert. Medewerkers zien dan immers verschillen tussen wachtcommandanten en kunnen 
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in de rol van de ‘technisch’ voorzitter. Hiermee wordt bedoeld dat één deelnemer helemaal er op gericht om te bewaken of  
 de vergadering gestructureerd verloopt; we niet zo maar van het ene naar het andere punt gaan en er echt conclusies/ 

acties worden afgesproken; 
 iedereen voldoende wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren of zich uit te spreken; 
 we het allemaal over hetzelfde hebben of net niet; 
 we het over de zaken hebben die bij dit overleg horen of juist niet. 
De technisch voorzitter offert zich op omdat hij/zij zich niet of nauwelijks in de discussie mengt, en hooguit probeert samen te 
vatten of te concluderen. 
Een ander punt is de communicatie met de teamchef en de ploegchefs. Er zijn ervaringen dat wachtcommandanten niet altijd 
tevreden zijn over de besluiten en de wijze van communiceren door de chefs. Natuurlijk hebben die vanuit hun positie het 
laatste woord. Toch kun je altijd vragen waarom iets wel of niet kan. Je kunt ook zeggen dat je niet tevreden bent over de wijze 
van communiceren. Als je maar heel vriendelijk bent kun je veel zeggen. Als een zaak gevoelig ligt is het dan bijvoorbeeld 
makkelijker om naar een chef toe te stappen en met hem te spreken in plaats van een mailtje te sturen. Dan is het ook mogelijk 
om onmiddellijke feedback te geven op door jou als onprettig ervaren gedrag, het is immers maar de vraag of de ander het zo 
bedoeld. Wat dat betreft kan het handig zijn om het niet alleen onder vier ogen aan de orde te stellen, maar juist ook in de 
aanwezigheid van anderen omdat die het wellicht ook zo voelen. 
 
Deel 2 Belangrijkste uitkomsten uit de vragenlijsten van de wachtcommandanten 
Condities 
Op te bouwen Risico 
 Medewerkers hebben bevoegdheden of regelruimte 

om acties te ondernemen om onverwachte problemen 
op te lossen als ze zich voordoen. 

 Het kost geen of weinig moeite om alle informatie die 
nodig is voor het werk te verzamelen. 

 Binnen onze organisatie is het een ieder duidelijk welke 
zaken niet verkeerd mogen gaan. 

 Veel medewerkers missen de kennis en vaardigheden 
om op te treden als onverwachte problemen zich 
voordoen 

 Van mensen wordt verwacht dat ze hun werk conform 
gedetailleerde regelgeving uitvoeren zonder daarvan af 
te mogen afwijken 

 Mensen werken vaak onder de druk van strenge 
productie-eisen (tijd, kosten) 

 
Opvangen zwakke signalen 
Op te bouwen Zorg: het kan beter 
 We beschouwen “kantje boord" eerder als een soort 

van falen dat mogelijke gevaren blootlegt, dan als 
bewijs voor ons succes en vermogen om rampen te 
voorkomen 

 Mensen worden niet aangevallen als op grond van hun 
informatie het werk onderbroken zou kunnen worden 

 Mensen belonen/ waarderen als ze potentiële 
probleemgebieden benoemen 

 Mensen voelen zich vrij om met leidinggevenden te 
spreken over problemen 

 Managers stimuleren het melden van slecht nieuws 
 Mensen rapporteren fouten met ernstige 
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 Bij ons worden problemen niet ontkent als ze zich 
voordoen 

 Mochten er problemen zijn, dan is er altijd iemand die 
besluiten mag nemen en beschikbaar en benaderbaar, 
voor de uitvoerende medewerkers 

consequenties, zelfs als ze niemand anders opvallen 
 Mensen in onze organisatie voelen zich vrij om 

problemen en netelige kwesties ter sprake te brengen 
 Mensen verdiepen hun analyse om beter grip te krijgen 

op de aard van ontstane problemen 
 Mensen worden uitgenodigd een alternatieve kijk op 

zaken te geven 
 Als er iets onverwachts gebeurt, besteden mensen 

meer tijd aan analyseren dan hun mening te 
verkondigen 

 Als je een fout maakt, wordt dit niet tegen je gebruikt.* 
 
Veerkrachtig reageren 
Op te bouwen Zorg: het kan beter 
 Mensen leren van hun fouten 
 Mensen zijn toegewijd hun werk goed te doen 
 In deze organisatie worden de besluiten genomen door 

mensen die het best daarvoor gekwalificeerd zijn 
 Als er iets abnormaals gebeurt, weten de mensen wie 

de expertise heeft om er op te reageren  
 

 Managers bewaken (de individuele) werkbelasting 
continu en reduceren deze als de werkbelasting te hoog 
wordt. 

 De teamleden krijgen opdrachten waarbij ze worden 
uitgedaagd om hun eigen grenzen te verleggen. 

 Er worden continu middelen toegewezen om mensen te 
trainen en hertrainen aangaande de eigenschappen en 
mogelijkheden van, werkmethoden en werkprocessen. 

 Mensen hebben meer dan voldoende training en 
ervaring voor het werk wat ze moeten doen 

 
  

 

Bijlage 8.7. Opmerkingen in de enquete van het evaluatie-onderzoek 
Het meest positieve dat door het HRO-onderzoek tot stand gekomen is (26 respondenten) 
 (Collega’s) bewuster/ alerter 6x 
 IBT op maat 4x 
 IGP formulieren 2x 
 Risicobewustzijn van mij en de collega`s is nog beter geworden  
 Alertheid, scherpte en verdraagzaamheid (anders kijken naar collega's) 
 Betere briefing 
 Fouilleringruimte   
 De aandacht voor het werk, b.v. het ibt op maat aan het paleis van justitie, al vind ik dat er nog meer dagen van moeten 

komen.  
 Er wordt meer nagedacht over bepaalde dingen. 
 Je collega aanspreken op gedrag. 
 Dat ik mezelf ben gebleven 
 Ik heb er veel van geleerd 
 De veiligheid  
 Cel 30 op vloer 0 als ophoudcel gebruiken. 
 Inzicht verkregen in vaardigheden collega’s. 
 Dat het zeer belangrijk is om op te blijven letten en het hier met elkaar over te hebben. 
 Het verder denken voor oplossingen en verbeteringen. Niet er vanuit gaan dat er geen oplossing of verbeterpunten zijn, 

maar er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. 
 Dat er is na gedacht over zaklampen en AED op de vloer. 
 Het aanspreken van elkaar/ samenwerken 
 De professionaliteit van het werkprocessen zijn hierdoor meer zichtbaar.  
 Meer kijken naar wat er allemaal goed gaat 
 Celprocedure 
 De bewuste samenwerking die er nog meer is ontstaan bij de collegae onderling 
 
Negatieve effecten van het HRO-onderzoek (11 respondenten) 
 Door overleg vaak tekort aan personeel ivm planning. 
 Collega's waren vaak weg van het vloer wanneer je ze nodig had. 
 Verhoogde werkdruk, en dat er veel collega's op hun tenen zijn gaan lopen. 
 Vanuit de planning had ik er last van met het maken van de lijst. Je bent dan toch enige tijd je mensen kwijt vanaf de 

werkzaamheden.  
 Positieve punten van HRO werden door met name personeels tekort teniet gedaan. 
 Druk op personele bezetting die ontstond ten tijden van het overleg.  
 Dat het vaak op drukke dagen gedaan werd 
 Het niet meer HRO noemen, er zijn mensen die HRO-moe zijn.   
 Mensen waren op een bepaald moment "hro-moe" en niet echt gemotiveerd om iets nieuws op te pakken 
 Dat er op de drukste dag werd vergaderd nl de donderdag  
 
Ben je door HRO dingen anders gaan doen in je werk (11 respondenten) 
 meer letten op de veiligheid 
 Bewuster geworden van het werk wat ik doe. 
 ben veel meer alert 
 Alerter met veiligheid voor mezelf en collega's 
 meer risicobewust 
 nog meer opmerkzaam  
 op veiligheid aan het letten 
 meer bewust van het werkproces  
 meer en beter overleg  
 ANDERE BENADERING VAN GEDETINEERDE 
 meer vooruit denken  
 anders tegen situaties aankijken 
 durf meer mijn eigen grenzen te verleggen tegenover de rechtbank. 
 Ik hou mezelf vaker een spiegel voor 
 Meer overleg en igp 
 
Iets dat je zelf kunt doen om de opmerkzaamheid in het werk te vergroten (15 respondenten) 
 Om het hro traject met enige regelmaat onder de aandacht te brengen.  
 mensen blijven aanspreken (communicatie!!!) 
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 blijven werken aan je zelf  
 training voor de collega's welke gelabeld zijn, zij hebben niets/weinig mee gekregen van het HRO inhoudelijk, zij zien alleen 

de "resultaten" 
 Scherp blijven en je collega's aanspreken. 
 Wat ik al doe, en dat is de collega's er op aan spreken! 
 Goed je ogen de kost geven en punten die voor verbetering vatbaar zijn aan geven en bespreekbaar maken. Aangevuld 

met suggesties. 
 Ik ga door met het delen van risicobewuste zaken 
 Mensen aan blijven spreken op gedrag 
 Collega's aanspreken en bij verbeterpunten met collega's  
 Ja dat moet je altijd monitoren en verbeteren waar nodig 
 je naaste collega's motiveren met een feedback. 
 Collega's blijven benaderen, zowel positieve als negatieve feedback. 
 Opmerkzaam en kritisch blijven 
 
Overige opmerkingen (3 respondenten) 
 Ik hoop dat het niet gaat verwateren en dat wij met ons allen scherp blijven 
 Het was zeer leerzame ervaring HRO. 
 IBT op maat mag wat mij betreft vaker gebeuren  

 
 

Bijlage 8.8. Complete lijst Te behouden en Zorgen (ploegdagen februari 2012) 
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Bijlage 8.9. Complete overzicht thema’s plenaire bespreking  
 
Omgang met elkaar 
 Aandacht voor de toon: hoe spreek je collega’s aan 
 Eens in de twee maanden met elkaar spreken over HRO ontwerpen (10-20 minuten), bijvoorbeeld op de dinsdag 
 De omgang met de telefoon is ‘te groot gemaakt’, er zijn omstandigheden waaronder de telefoon ‘kan’  
 Niet alleen stilstaan bij mogelijke problemen, maar ook dingen doen, jezelf niet machteloos maken  
 Spreek het uit ook naar de ploegchef 
 
IGP 
 Meer aandacht voor het waarom van de IGP aanwijzingen 
 
Regels en risicobewustzijn 
 Je moet je niet vasthouden aan regels die niet functioneel zijn (de ophoudcel gebruiken als het rustig is) 
 Door minder formatie, langer zitten bij zittingen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de wachtcommandant 

maar ook van de medewerkers zelf.  
 
Minder afstand tot leiding 
 Senior laat op de vloer en niet in het dagelijkse seniorenoverleg is goed. 
 Zorg ervoor dat het dagelijkse seniorenoverleg kort en zakelijk is 
 Zorg dat er wat gebeurt, maar we weten ook dat niet alles kan 
 
Meer één lijn trekken 
 De praktijk is dat ik verschil maak hoe ik collega’s of chefs aanspreek 
 De praktijk is dat als ik iets neerleg bij een ploegchef er een groot verschil is in de wijze hoe er op gereageerd wordt: “hou 

er rekening mee dat er overwerk aankomt” of “jij kan om 16 uur niet weg”. Ik vind dit onprettig. 
 
Nog minder afstand tussen leidinggevenden en medewerkers 
 Er is behoefte dat leidinggevenden meer in de richting van het personeel bewegen (niet alleen in stress situaties op de 

vloer).  
 Ook complimenten maken als het goed is gegaan.  
 Zelf ook openstaan voor kritiek, ook zelfkritiek durven uiten 
 
Hoe ga je om met medewerkers die met ‘de ziel onder de arm lopen’  
 Gelabelden (maar ook mensen van de vast kern) die met “de ziel onder de arm lopen”, zeg wat je ziet en “ik zit liever met 

een ander in deze zaal” 
 Veel zien en weinig zeggen is niet HRO/ professioneel  
 
Aanspreken is en blijft nodig  
 “Automatische piloot” is een risico, ‘ik laat ook weleens een steekje vallen’.  
 Risicobewustzijn onderhouden: let op geen 3 in een lift 
 Wanneer zeggen we stop tegen de voorzitter: wat is de grens?  
 Niet alleen feedback geven door iets te zeggen, vragen is soms effectiever 
 
Beter omgaan met gelabelden 
 Beeld bij (sommige?) gelabelden: “Paleis is één grote kliek” “Vaste kern wordt voorgetrokken” 
 Betrek en coach gelabelden meer (als ik zelf op het HB moet werken vind ik het ook onbekend terrein) 
 Doe een onderzoekje onder gelabelden wat ze er van vinden 
 
IGP is te belangrijk om te laten versloffen 
 Maak het WAAROM van IGP duidelijker (je collega kan er wat aan hebben),  
 Leg uit wat je bedoeld en/ of vraag er naar. 
 
Opmerkzaamheid is ook een groepseigenschap 
 Resultaten vraag 1 en 6 lijken tegenstrijdig: wel nuttig, maar niet het belang van opmerkzaamheid beter begrepen. 
 Misschien is de individuele opmerkzaamheid niet verbeterd, maar helpen we elkaar meer om als de opmerkzaamheid wat 

minder is (wat kan gebeuren) dit te signaleren. 
 

 

Niemand is onfeilbaar, niets doen uit angst voor fouten is niet goed 
 In het verleden aan ‘afrekencultuur’: probeer dit bespreekbaar te maken, kennelijk bepaald dit voor sommigen nog steeds 

hun gedrag 
 Meer op één lijn komen, er zit nog teveel beweging in. (Reactie: maar geen robotgedrag) 
 In het grijze gebied: zorg dat je het voor jezelf het goed kunt verantwoorden (ook voor proportioneel geweld) 
 de sfeer is aan het veranderen het OM vraagt nu ook om een PV als ’Teijlingereind’ gasten zich misdagen 
 Elkaar ook beschermen tegen ‘doorslaan’ en elkaar ook bijvallen. 
 
HRO en de rechtbank 
 BHV’er van de rechtbank zit soms ‘in de weg’ (in april levensreddende handelingen aan de orde op het ploegoverleg) 
 Verbouwing van een zaal van de rechtbank, het zou handig zijn als we daar vooraf bij betrokken worden. 
 
Ontwikkel goede gewoontes 
Hoe gaan we ‘goede’ gewoontes ontwikkelen, bijvoorbeeld laat in de middag mensen bij de RC mensen gaan naar de SSR toe, 
komen terug laat ze dan boven blijven (transport heen en weer is dan niet nodig) hetzelfde bij de raadkamer, is het rustig op 
vloer 1 zet ze gelijk om , het transport kan dan ook daar vandaan, dan ben je gelijk klaar (en hoef je daar ook geen mensen te 
houden). 
Natuurlijk moeten parttimers zelf ook om info vragen, maar waar je niet van weet kun je ook niet naar vragen. Wij zijn meer 
doeners dan denkers, probeer toch wat meer vooruit te denken (meer analyse en minder meningen) 
 
De rol van de medewerkers C en de wachtcommandanten 
 Er is onduidelijkheid over de rol van de mdw C in de beoordeling en de wijze waarop andere medewerkers iets kunnen 

zeggen over het functioneren van mdw C 
 Rol Hendrien is goed: hulp vragen als ze het niet weet; samendoen (niet alles zelf willen doen) 
 Mdw C liever “wat zullen we doen” dan “ zo wil ik het hebben” 
 Als je er niet uitkomt met een mdw C kun je een driegesprek met de ploegchef aanvragen 
 Mdw B & C graag meer op de werkvloer 
 Bij hectische dagen op vloer 0 de wcdt achter de balie 
 Zorg ervoor dat ook wcdt weleens fouilleren 
 Laat mensen die dat willen ook het boek doen 
 
Informatieoverdracht 
 IGP graag volledig invullen laat de wcdt dit controleren 
 (Als je een dag niet geweest bent) Verzoek: collega’s geef zaken uit eerdere briefings door 
 
Procedures en risicobewustzijn 
 Het is goed tevoren naar de zaal te gaan 
 Weinig personeel maakt ook scherper 
 Fouillering aanscherpen wat mag mee, geen uitputtend lijstje maar wel iets? 
 Opstellen ‘ huisregels’ voor DV&O, arrestantenzorg gelabelden:  

Niet voor gedetineerde lopen, Niet meer dan drie in de lift, Altijd pasje zichtbaar 
 “medicijnman” (verantwoordelijke voor medicatie) lijkt verloren te gaan 
 Als er belangrijke medicatie ontbreekt, altijd via de ploegchef (overlegt met voorzitter) 
 Benaderen van een verdachte (is geen vriend, onder druk toch aan procedure vasthouden) 
 
Omgangsvormen 
 Als een collega is uitgescholden dan niet daarna ‘een kopje chocolade aanbieden’  
 Niet alles hoeft opnieuw uitgevonden te worden, behoud het goede 
 Zou graag meer weten hoe te handelen als iemand onwel wordt. Wel gebruik AED, Niet iedereen kan een opleiding EHBO 

krijgen (te kostbaar en de rechtbank heeft voldoende BedrijfsHulpVerleners) 
 Verspreid gelabelden, en geef goedwillende ook de gelegenheid met bv met het boek te werken 
 Je bent niet de enige met problemen met de gebruiksaanwijzing van een leidinggevende kan hebben, met de groep kun je 

reageren op “Jij hoeft mij niet te vertellen, hoe ik mijn werk moet doen”.  
 Vertel het de ploegchef 
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Bijlage 8.9. Complete overzicht thema’s plenaire bespreking  
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Bijlage 8.10. Evaluatie ploegbespreking februari 2012 
 
6,5 opdracht duidelijker 
7 verhelderend 
7 leerzaam 
7 vaker doen 
7 v l vd  
8 meer uitgesproken 

7 haast allemaal op één lijn 
7,5 alles is gezegd  
7 ‘010 mentaliteit’: geen 
woorden maar daden 
7 verhelderend, 
overeenkomsten 

7,5 openheid (opdracht niet 
helemaal helder)  
7 in het algemeen het resultaat 
8 scherp houden, durven 
benoemen 

gemiddeld 7,2 
 
7 gezelliger dan ik had 
verwacht 
7 leuk, veel mensen kijken 
dezelfde kant op 
7 anders dan gedacht (was het 
een beetje zat), leerzaam 

7,1 leuke ochtend  
7 inderdaad het leeft er wordt 
over gepraat 
7 veel overeenkomsten 
8 als ploeg op 1 lijn 
6 nuttig/ positief 

8 zag er tegenop, maar viel 
reuze mee  
7 
7 handig 
8 allemaal dezelfde kant op 
8 super, naar collega’s een 9,5 

gemiddeld 7,2 
 
8 zinvol 
7 veel onderwerpen worden 
gedeeld, we zitten op één lijn 
7,5 blijven nadenken 
7,5 blijf praten met elkaar 
7 horen, zien maar vooral niet 
zwijgen 

7 toch aardig op één lijn 
7 gevoel vasthouden 
8 zorgen in het oog blijven 
houden 
8 dingen aan de orde die 
anders niet naar voren komen, 
nu de resultaten nog 

8 behouden 
7 nuttig en open 
8 ik hou wel van actief 
8 meer diepgang 
6 stap vooruit nog steeds te 
weinig gepraat 
7 door je te laten horen kun je 
invloed uitoefenen  

gemiddeld 7,4 
 
  

 

Bijlage 8.11 Uitkomsten OOS in 2010 en 2012 

 
 

      
 

        
 

1 2 3 4 5 6 7 std 1 2 3 4 5 6 7 std 
We besteden tijd aan het identificeren van 
activiteiten die wij niet verkeerd willen laten 
gaan 

1 0 5 8 17 14 4 1,42 0 0 2 13 9 4 3 1,07 

Wanneer we over zich ontwikkelende of 
mogelijke problemen spreken met collega's, 
bespreken we gewoonlijk waar we op moeten 
letten 

1 1 0 13 15 16 4 1,19 0 1 3 8 16 3 3 1,13 

We bespreken alternatieven hoe we onze 
normale werkzaamheden kunnen uitvoeren 1 1 4 11 16 14 2 1,22 1 0 1 11 11 7 2 1,23 

We bespreken onze specifieke vaardigheden 
met elkaar zo dat we weten wie relevante 
vaardigheden en kennis bezitten 

3 2 9 16 14 4 2 1,36 2 1 3 11 9 7 1 1,40 

We hebben een goed beeld van de talenten en 
vaardigheden van de medewerkers 2 1 3 22 12 10 0 1,18 0 1 2 9 17 3 1 0,96 

Wanneer fouten zich voordoen, bespreken wij 
hoe wij deze hadden kunnen voorkomen 1 1 2 4 9 25 8 1,28 0 0 2 7 12 9 2 1,01 

We spreken over fouten en de manier waarop 
we van ze kunnen leren 1 0 6 11 15 12 5 1,30 0 0 2 8 16 7 1 0,90 

Tijdens het oplossen van problemen, maken we 
gebruik van de specifieke vaardigheden van 
onze collega's 

1 1 4 9 21 11 3 1,21 0 1 4 5 16 4 2 1,14 

Wanneer zich een crisis voordoet koppelen wij 
snel onze collectieve expertise om deze op te 
lossen 

1 1 4 8 13 19 4 1,31 0 1 4 10 10 5 2 1,18 
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