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VOORWOORD

Als promovendus wilde ik graag een bijdrage leveren aan de wetenschap, waar
de praktijk ook wat aan heeft. Dus trok ik er een aantal jaren geleden op uit om
iets toe te gaan voegen aan het vele dat al bekend is. Het onderzoeksveld ligt
daarbij buiten de promovendus zelf; het gaat immers niet om zelfreflectie of het
produceren van een egodocument. De praktijk van het promoveren leert echter
dat de persoonlijke en wetenschappelijke ontwikkeling dwars door elkaar heen
lopen. Het intrapersoonlijke ontwikkelingsproces blijkt een onlosmakelijk onder-
deel uit te maken van het wetenschappelijke werk. Wat motiveert iemand om te
gaan promoveren? Waarom kiest iemand het middenmanagement als promotie-
onderwerp? En hoe kijkt de promovendus naar de werkelijkheid? Gaandeweg
krijgt het promotieproject ook steeds meer en andere betekenissen voor de pro-
movendus; hoe verwerkt iemand al die indrukken? Daarbij komen de meer prak-
tische keuzen van de onderzoeksaanpak en de manier waarop de gegevens wor-
den geselecteerd, geïnterpreteerd en weergegeven. Die inkleuring gebeurt niet
alleen tegen de achtergrond van wetenschappelijk gefundeerde methoden, maar
ook vanuit de sociale context (privé en zakelijk), waarin iemand functioneert.
Waar wetenschap objectiviteit, dus afstandelijkheid en generaliseerbaarheid pre-
tendeert, is de persoonlijke en de sociale kant van een promotieproject mis-
schien wel net zo opmerkelijk. Het is daarom een goed gebruik dat in disserta-
ties ook aandacht besteed wordt aan die persoonlijke kant van het bedrijven van
wetenschap. Dit stelt de promovendus tevens in de gelegenheid om mensen te
bedanken, die voor hem gedurende het promotietraject bijzondere betekenis
hebben gehad. In het nawoord van dit proefschrift zal ik graag bij deze traditie
aansluiten. Mijn persoonlijke ambities met en betrokkenheid bij het middenma-
nagement van organisaties en mijn leerervaringen komen aan de orde in het in-
leidende en afsluitende hoofdstuk. En ook onderweg, in de tussenliggende
hoofdstukken, raakt de lezer mij niet kwijt; ik heb ervoor gekozen om dit proef-
schrift in de ik-vorm te schrijven, hetgeen niet echt gebruikelijk is. Ik maakte
deze keuze om mijn eigen 'doen' en 'denken' duidelijk te markeren in het we-
tenschappelijke spectrum. Mijn promotor prof. dr. J.J.J. van Dijck heeft ge-
tracht mij te behoeden voor een overkill aan 'eerste persoonsvormen'.

Waalwijk, januari 2006
Peer Elshout



HOOFDSTUK 1. DE PROBLEEMSTELLING

1.1. Inleiding

Vanuit de ambitie om wetenschappelijk te reflecteren op de veranderende rol en
positie van middenmanagers en de invloed daarvan op hun effectiviteit, intri-
geerden mij twee conclusies uit een vrij recent middenkaderonderzoek (Stoker
c.s., 20001. Het betrof de spagaatwerking van de middenmanagementfunctie en
de slingerbeweging in de historische ontwikkeling van deze functie.

De decentralisatietendens in organisaties vanwege onder andere schaalvergro-
ting en toenemende marktwerking (met name in de gezondheidszorgsector),
heeft veel middenmanagers in een positie gebracht van integraal verantwoorde-
lijk manager: managers die resultaatverantwoordelijk zijn voor het eigen organi-
satieonderdeel (Verschure en De Vries, 20001. Er komt volgens Stoker c.s.
(2000) in de praktijk weinig terecht van integraal management. De middenma-
nagers zijn wel resultaatverantwoordelijk, maar hun bevoegdheden daartoe blij-
ven beperkt. Zij hebben daarbij te maken met een toenemende complexiteit van
hun functie en met een toenemende span of control (oplopend tot soms wel 100
medewerkersl. De top heeft kennelijk wel de verantwoordelijkheden, maar on-
voldoende de bevoegdheden gedelegeerd. Dit brengt veel middenmanagers in
problemen (Stoker c.s., 20001. De AWVN (2003) spreekt in dit verband van een
aantal dilemma's, waarvoor de huidige middenmanagers geplaatst worden: wel
verantwoordelijk zijn, maar niet bevoegd; coachend leiderschap als norm, maar
eenzijdig afgerekend worden op targets; meer naar buiten gericht moeten zijn
ten behoeve van de horizontale afstemming, maar intern de handen vol hebben
aan het operationele proces en de verticale afstemming; productieresuliaten ie-
veren én participeren in strategievormingsprocessen. Ook in de beleving van de
betreffende werkgeversvereniging heeft met name integraal management geleid
tot overbelasting van het middenmanagement, waardoor de slagkracht van de
organisatie afneemt bij het doorvoeren van nieuw beleid of bij het motiveren van
de medewerkers. Land (2003) concludeert eveneens dat er sprake is van een
spagaatwerking in de huidige middenmanagementfunctie. Hij schrijft deze vooral
toe aan de spanning tussen enerzijds een toenemende externe druk op organisa-
ties om vraaggestuurd te gaan werken en anderzijds het interne streven naar
aanbodgestuurde en hiërarchische beheersing. De organisatietop positioneert de
organisatie in de nieuwe besturingsfilosofie als een vraaggestuurde organisatie.
Tegelijkertijd blijft de top 'de piramide' (het hiërarchische denkenl trouw. Op de
werkvloer worden volgens Land allerlei vormen van wat hij noemt "Vraagge-
stuurde Dienstverlening op basis van Zelfsturing en Partnership" ge'introduceerd.
Maar tegelijkertijd blijven de medewerkers gevangen in het keurslijf van regels
en procedures van het bestaande hiërarchische besturingssysteem. De midden-
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managers raken bekneld tussen de tegengestelde verwachtingen van de top en
de basis: vraagsturing versus aanbodsturing; hiërarchie versus zelfsturing.

Beide analyses van de positie waarin de middenmanagers momenteel verkeren,
illustreren een hedendaagse variant op de klassieke 'in-between-positie' van de
middenmanagementfunctie (Van Doorn en Lammers, 19671. Men is er tot op he-
den niet in geslaagd adequate oplossingen te bedenken voor dit probleem. Juist
het schijnbaar onoplosbare karakter van dit probleem daagt mij uit te onderzoe-
ken op welke wijze dit organisatievraagstuk opgelost kan worden. Vanuit deze
vraag intrigeerde mij een tweede conclusie van het geciteerde middenkaderon-
derzoek: de slingerbeweging in de historische ontwikkeling van de middenmana-
gementfunctie. Verwachtingen van met name de top ten aanzien van de positie
en de rol van de middenmanagers vertonen wisselend in de tijd een opwaartse
en neerwaartse tendens. De onderzoekers wijzen op een regelmatig terugkerend
patroon. Hoge verwachtingen ten aanzien van het middenkader, gevolgd door
een grote aandacht van de top voor de competenties van de middenmanagers
(selectie, functieprofielen, opleiding, coachen, beoordelen, et ceteral. De presta-
ties vallen vervolgens tegen en er volgt opnieuw kritiek op het functioneren van
de middenmanagers. De verwachtingen worden naar beneden bijgesteld. De
slingerbeweging wordt in stand gehouden doordat externe ontwikkelingen en
strategische keuzes organisaties ertoe brengen veranderingen aan te brengen in
hun organisatieontwerp. Met als gevolg dat ook de positie en de rol van het
middenmanagement verandert, met bijbehorende hoopvolle (hoge) verwachtin-
gen. Stoker c.s. (2000) beschrijven de zich herhalende op- en neerwaartse be-
weging als een soort wetmatigheid, maar gaan verder niet in op de inhoud van
de veranderende rol, positie en verwachtingen.

Land (2003) besteedt daar wel aandacht aan in het model waarin hij het ont-
wikkelingsproces beschrijft van besturingssystemen en managementfuncties.
Ook dat model vertoont een slingerbeweging. Er is wisselend sprake van een
verandering in de taakstructuur (de taakverdeling) van een organisatie, gevolgd
door een verandering in de sociale structuur (de onderlinge gezags- en samen-
werkingsverhoudingenl. Op basis van het systeemontwikkelingsmodel van Cor-
nelis (1993) onderscheidt Land drie systeemontwikkelingsniveaus voor organisa-
ties: van natuurlijk systeem via sociaal regelsysteem naar een systeem van
communicatieve zelfsturing. In een natuurlijk systeem wordt volgens Cornelis
binnen een bepaalde groep de culturele programmering van generatie op genera-
tie vrijwel ongewijzigd doorgegeven. In een sociaal regelsysteem wordt de cul-
turele programmering formeel uniform vastgelegd in gedragsregels, die uitwis-
selbaar zijn met andere groepen. In het systeem van communicatieve zelfsturing
leren mensen zelf te zoeken naar passende oplossingen voor hun problemen,
zonder zich te laten begrenzen door uniform vastgelegde gedragsregels. De
overgang naar een hoger systeemniveau gaat gepaard met crises, vergelijkbaar
met het ontwikkelingsmodel van Lievegoed (1975). Volgens Land verkeren
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diensverlenende organisaties momenteel in de overgang van een sociaal regel-
systeem naar een systeem van communicatieve zelfsturing. Dit vooral als gevolg
van de toenemende behoefte van klanten aan vraaggestuurde dienstverlening.
Ook deze overgang gaat, evenals de overgang van natuurlijk systeem naar soci-
aal regelsysteem, gepaard met twee achtereenvolgende crises: de derde en de
vierde crisis in het ontwikkelingsproces van besturingsystemen en management-
functies. Kenmerken van de derde crisis zijn: het veranderen van het primaire
proces en de taakstructuur zonder dat in de sociale structuur de machtsverhou-
dingen in het besturingsproces in essentie veranderen. Hier is de analyse van
Stoker c.s. (2000) herkenbaar: wel verantwoordelijkheden delegeren naar de
nieuw gevormde resultaatverantwoordelijke, integraal geleide organisatieonder-
delen, maar niet de bevoegdheden. De vierde crisis kenmerkt zich vervolgens
door het veranderen van de machtsverhoudingen in de sociale structuur, vanwe-
ge een toenemende interafhankelijkheid tussen de resultaatverantwoordelijke or-
ganisatieonderdelen in het geïntegreerde dienstverleningsproces. De eerder be-
schreven spagaatanalyse van Land dient geplaatst te worden tegen de achter-
grond van de kenmerken van de vierde managementcrisis (Land, 20031.

De middenmanager zal zich, aldus Land, dienen te ontwikkelen van een "...
zwoegende piramidebaas naar een bruisende ketenpartner." Daarvoor zal de pi-
ramide gekanteld dienen te worden, zowaar geen gemakkelijke opgave. Dit be-
tekent namelijk het door Peters ( 1992) en Verhoeven ( 1991) beschreven "...
einde van de hiërarchie." De aanbevelingen van Stoker c.s. (2000) om een einde
te maken aan de slingerbeweging in de ontwikkeling van de middenmanager zijn
van geheel andere orde. Zij roepen de top op om in beweging te komen en zorg
te dragen voor consistentie in beleid en ontwikkeling van het middenkader, om-
dat de complexiteit van de middenmanagementfunctie, die het gevolg is van de
in-between-positie van het middenmanagement inherent is aan de functie en dus
onoplosbaar. Evenals de AWVN ( 20031, die de middenmanagers wil "... verlos-
sen uit hun benarde situatie", bevelen de onderzoekers voorts aan om te stop-
pen met integraal management en om de middenmanager helder te maken waar-
voor hij wel en waarvoor hij niet verantwoordelijk is. Daarbij is het volgens hen
van belang om als uitgangspunt te kiezen dat middenmanagers alleen voor die
zaken verantwoordelijk kunnen zijn die zij kunnen beïnvloeden en waarop zij dus
daadwerkelijk aangesproken kunnen worden. Zij bevelen de top aan om daarbij
verschillen te maken tussen middenmanagers (delegeren op maatl. Zij doen tot
slot een beroep op de middenmanagers zelf om zich te gaan definiëren en orga-
niseren als groep ( een eigen identiteit ontwikkelen) en om daartoe stappen te
gaan ondernemen.

Boeiend is de reactie van een van de directeuren van VNOINCW (De Leij, 2001)
op de resultaten en conclusies van het middenkaderonderzoek: "Waarom beden-
ken we geen oplossingen waarin de middenmanager als middenmanager ver-
dwijnt?" Middenmanagers ontlenen volgens De Leij heden ten dage nog te veel

3



hun controlerende rol en positie, en paradoxaal genoeg hun geringe bevoegdhe-
den, aan halsstarrige negatieve uitgangspunten van het topmanagement met be-
trekking tot de prestatiebereidheid en de taakbekwaamheid van hun medewer-
kers én van hun middenmanagers. Om het vraagstuk van de middenmanager
echt op te lossen, zullen we volgens De Leij organisatieconcepten moeten ont-
wikkelen die van deze negatieve uitgangspunten bevrijd zijn. Het lijkt erop dat
De Leij tot eenzelfde conclusie komt als Land (20031, Peters (1992) en Verhoe-
ven (19911: een einde maken aan de hiërarchie. Maar daar denkt deze belangen-
behartiger van de werkgevers echter niet aan. Zijn beeld van de toekomstige
concepten geeft hij als volgt weer: "Hoogstwaarschijnlijk zijn het dezelfde con-
cepten als die we nodig hebben om het 'Zwitserlevengevoel' van medewerkers
te combineren met het verrichten van arbeid, zijnde het leveren van prestaties."
De Leij denkt dus aan oplossingen in de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositi-
onele sfeer.

Samenvattend kan worden gesteld dat de gesignaleerde slingerbewegingen in de
ontwikkeling van de middenmanagementfunctie duidelijk maken dat de verwach-
tingen ten aanzien van de rol en positie van deze functie, onder invloed van ex-
terne ontwikkelingen en strategische keuzen, met enige regelmaat veranderen
en nogal verschillend kunnen zijn. Land geeft ons een doorkijk naar de toekom-
stige, vraaggestuurde, gekantelde organisatie en voorspelt het einde van de hië-
rarchische in-between-positie van de middenmanager, als uitkomst van de vierde
managementcrisis. De Leij wenst bedrijven ook een organisatieontwerp zonder
middenmanagementfunctie toe, maar weigert daartoe de piramide te kantelen.
Hij neemt als werkgever een stevige positie in om ook de vierde management-
crisis te overleven (Koot 8~ Sabelis, 20001. Dit bevestigt mijn vooronderstelling
dat het einde van de hiërarchie, waar ik overigens persoonlijk niets op tegen
heb, voorlopig een utopie zal blijven en dat het dus de moeite waard blijft op-
lossingen te bedenken voor het middenmanagementvraagstuk. Stoker c.s. hand-
haven het axioma van de in-between-positie van de middenmanagementfunctie,
maar pleiten voor een reductie van de complexiteit van de middenmanagement-
functie. Ik zie echter hun oplossingen als het terugdraaien van de klok. Ik be-
schouw integraal management juist als een fase in het door Land beschreven
ontwikkelingsproces van besturingssystemen en managementfuncties. De waar-
genomen bewegingen in de ontwikkeling van het middenmanagement bieden
mijns inziens perspectief voor het vinden van oplossingen voor het schijnbaar
onoplosbare probleem: crises betekenen volgens Zwart (1998) dat er naast be-
dreigingen ook kansen zijn. Ik vind het een uitdaging om die kansen te gaan on-
derzoeken.

In het vervolg van dit hoofdstuk werk ik de ideeën voor een onderzoek naar de
kansen voor een duurzaam effectief middenmanagement uit in de vorm van een
probleemstelling. Volgens Van der Zwaan (1995) wordt een probleemstelling
beschreven in termen van de aanleiding tot het onderzoek: de persoonlijke ambi-
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ties van de onderzoeker; de beleids- of maatschappelijke relevantie; en de we-
tenschappelijke relevantie. Voorts bevat de probleemstelling de afbakening van
het onderzoek: wat versta ik onder de middenmanagementfunctie en onder ef-
fectiviteit? Vervolgens formuleer ik de doelstelling en de vraagstelling van het
onderzoek: het waarom en het wat van het onderzoek volgens Verschuren
(19951. In de probleemstelling beschrijft de onderzoeker volgens Yin (2003) de
'here'-situatie ("... the initial set of questions to be answered") en de 'there'-
situatie ("... some sets of conclusions are answers about the questions"). In
hoofdstuk 2 beschrijf ik vervolgens mijn onderzoeksontwerp in de vorm van een
actieplan om, zoals Yin 12003) het aanduidt, wetenschappelíjk verantwoord van
'hier' naar 'daar' te komen. Aan het einde van dit eerste hoofdstuk geef ik mijn
actieplan grofmazig weer in de vorm van de hoofdstukopbouw van deze disser-
tatie.

1.2. Persoonlijke ambitie

Toen ik medio jaren zeventig als pas afgestudeerd organisatiesocioloog en aan-
stormend managementtrainer bij een gerenommeerd organisatieadviesbureau
voor de eerste keer kennismaakte met een groep middenmanagers van een mid-
delgroot productiebedrijf, was ik zozeer begaan met de vrijwel onmogelijke posi-
tie waarin deze productiechefs naar hun eigen zeggen verkeerden, dat ik onmid-
dellijk besloot om in het managementteam als pleitbezorger te gaan optreden
voor deze zwaar 'geketende' mensen. Mijn bezoek aan het managementteam
was van zeer korte duur. Nog amper begonnen met het overbrengen van de
klachten van de groepschefs aan het managementteam over het gebrek aan be-
voegdheden en informatie; over de deplorabele staat van het machinepark en de
slechte sfeer op de werkvloer; over het gerínge begrip van met name het hoofd
P8~0 en de commerciële manager voor de problemen van de chefs... viel de al-
gemeen directeur mij snel in de rede: "Wij hebben jou nu juist ingehuurd, om
eindelijk eens een einde te maken aan dit voortdurende geklaag van onze pro-
ductiechefs."

Binnen vijf minuten stond ik op de gang. De keuzealternatieven waren mij snel
duidelijk: óf stoppen met dit werk óf gaan werken aan de 'empowerment'' van
de middenmanagers.

i Het begrip 'empowerment' is door de Amerikaanse management- en organisatiead-
viseur Mary Barket Follet rond 1900 ge'introduceerd (Strikwerda, 20001. Er werd
destijds door aanhangers van de human relationschool reeds gepleit voor een 'dis-
cretionaire' ruimte voor werknemers, waarbinnen zij 'naar eigen inzicht kunnen
beslissen'.
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Mijn terugkeer bij de productiechefs was niet gemakkelijk, evenmin als de 'em-
powermentrol' die ik vanaf dat moment verkoos boven die van 'pleitbezorger'.
In deze studie vindt een integratie plaats van beide rollen: een wetenschappelijk
pleidooi voor nieuwe kansen voor de middenmanagers.

Deze studie past in mijn leerproces: na dertig jaar bezig te zijn als trainer en or-
ganisatieadviseur met meer dan gemiddelde belangstelling voor ontwikkelingen
in en om het vak, leek de tijd rijp voor een wetenschappelijke reflectie op het
thema dat mij, na mijn eerste ervaring in het productiebedrijf, alom bleef inspire-
ren: de veranderende rol en positie van middenmanagers en de invloed daarvan
op hun effectiviteit. Bij het ontwerpen en evalueren van besturingsmodellen en
bij het ontwerpen en uitvoeren van managementdevelopmenttrajecten is de re-
sultaatgerichtheid van de middenmanagers vaak een belangrijk vraagstuk. Dertig
ervaringsjaren leren veel, maar wetenschappelijk denkwerk zorgt voor een meer
fundamentele verdiepingsslag. In deze studie vindt een integratie plaats tussen
kennen en weten, tussen concreet ervaren en abstract beschouwen, in de vorm
van een wetenschappelijk denkkader over de middenmanagementfunctie.

In de inleiding van dit hoofdstuk gaf ik reeds te kennen dat mijn nieuwsgierig-
heid naar de middenmanagementfunctie noch getemperd wordt door de schijn-
bare 'onoplosbaarheid' van de complexiteit van deze functie ten gevolge van de
functie-inherente in-between-positie, noch door het toenemend aantal voorspel-
lingen van het einde van de hiërarchie. Ik ben namelijk van twee dingen over-
tuigd. Ten eerste dat we voorlopig nog te maken hebben met hiërarchie, on-
danks het feit dat het hiërarchische denken ons steeds meer gaat hinderen om
oplossingen te bedenken voor complexe problemen zoals bijvoorbeeld het verder
decentraliseren van organisaties. Ten tweede - en dat is een gelukkige bijkom-
stigheid - dat mensen en organisatie het vermogen kunnen ontwikkelen (kunnen
leren) om complexe problemen op te lossen. Leren en hiërarchisch denken ver-
dragen elkaar echter niet zo goed, zoals onder andere blijkt uit de opvattingen
van Swieringa en Wierdsma (1990) over (be)lerende organisaties. In het onder-
zoeksontwerp (hoofdstuk 2) zal ik mijn kijk op mens en organisatie nader uit-
werken en daarbij onder andere aandacht besteden aan mijn overtuigingen be-
treffende de hiërarchie en het leervermogen van mensen en organisaties. Het is
mijn ambitie om het beter leren omgaan met deze organisatieparadox als uit-
gangspunt te kiezen voor mijn onderzoek, in plaats van het elimineren van deze
paradox.
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1.3. Het belang van een goed middenmanagement

De persoonlijke interesse in middenmanagement wordt vooral gevoed door mijn
adviespraktijk. Daarin is de middenmanagementfunctie lorganisatieontwerp) of
het functioneren van de middenmanagers (managementdevelopment) regelmatig
direct of indirect aan de orde. Maar hoe belangrijk is een goed functionerend
middenmanagement voor organisaties en in het verlengde van deze vraag: hoe
belangrijk is het voor organisaties om een beter inzicht te krijgen in de invloed
die de veranderende rol en positie van de middenmanagers heeft op het effectief
uitoefenen van die functie? Voor de beantwoording van deze vraag naar de
maatschappelijke of beleidsrelevantie van dit onderzoek heb ik twee bronnen ge-
raadpleegd: de mensen met wie ik gesproken heb in de verkennende casestudy
en de vakliteratuur Ihoofdstuk 31.

In de verkennende casestudy naar de persoonlijke belevingswereld van bestuur-
ders, managers en medewerkers met betrekking tot het middenmanagement, is
steeds ook de vraag aan de orde geweest, wat de persoonlijke betekenis is van
het middenmanagement voor de betreffende persoon. Uiteraard zal de inter-
viewsituatie enige bias veroorzaakt hebben in verband met de sociale wenselijk-
heid, maar de unanimiteit in de superlatieven die de respondenten gebruiken bij
de beantwoording van deze vraag, maakt het zeer waarschijnlijk dat de midden-
managers naar hun beleving daadwerkelijk van groot belang zijn voor het succes
van hun organisaties. Bestuurders2 hebben het idee dat hun persoonlijk slagen
of falen als eindverantwoordelijke voor de organisatie voor een groot deel in
handen ligt van hun middenmanagers. Of het hoger management3 in staat is om
de van hen verwachte toegevoegde waarde te leveren, wordt in hun beleving
grotendeels bepaald door de kwaliteit van hun middenmanagers. Het disfunctio-
neren van middenmanagers bepaalt onmiddellijk de agenda ítijdbesteding) van
het hoger management: zij komen terecht in de rol van troubleshooter, hetgeen
een groot beslag legt op hun beschikbare tijd. De middenmanagers zelf zijn zich
bewust van de belangrijke bijdrage die zij leveren aan het realiseren van de or-
ganisatiedoelstellingen. En voor de medewerkers zijn het vooral de middenma-
nagers die ervoor zorgdragen, dat zij het in hun werk al dan niet naar hun zin
hebben. Hun werktevredenheid wordt in hun beleving grotendeels bepaald door
de stijl van leidinggeven van hun middenmanager. Middenmanager is volgens ve-
len nog steeds een leuke en uitdagende baan, die tegelijkertijd echter ook moei-
lijk en zwaar is. De ontwikkelingen en knelpunten met betrekking tot het mid-

z

3

Ik spreek steeds over 'bestuurders' en bedoel daarmee de leden van de raad van
bestuur, het college van bestuur en van de leindverantwoordelijke) directie van
een organisatie.
Met het 'hoger management' bedoel ik steeds de leden die rechtstreeks onder de
eindverantwoordelijke 'bestuurders' functioneren (adjunct- en unitdirecteuren, di-
visiemanagers, et ceteral; kortom de leden van het centrale managementteam.
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denmanagement die in de vakliteratuur worden gepresenteerd, komen goed
overeen met de belevingen van de middenmanagers zelf en hun managers en
medewerkers. Men is over het algemeen niet écht ontevreden over de wijze
waarop men tot op heden met het verbeteren van de middenmanagementfunctie
bezig is, maar men is ook niet echt tevreden over de bereikte resultaten. Men
herkent de dilemma's voor de middenmanagers. Wat opvalt is dat nogal wat on-
derzoeksorganisaties, die deel hebben genomen aan de verkennende casestudy,
van zichzelf het beeld hebben dat zij onvoldoende conceptueel bezig zijn met het
verbeteren van het middenmanagement, terwijl men de middenmanagers van vi-
taal belang acht voor het eigen succes en werkplezier en voor het succes van de
organisatie als geheel. Tijdens de interviews werden sommige respondenten
(met name bestuurders) zich hier meer bewust van. Er wordt wel ge~investeerd
in de ontwikkeling van de middenmanagers onder andere door opleiding en trai-
ning en dergelijke, maar het ontbreekt vooralsnog aan een conceptueel model
voor de ontwikkeling van de middenmanagers. Een van de ge'interviewde be-
stuurders formuleerde het aldus: "Het middenmanagement staat als 'ontwerp-
concept' eigenlijk nooit op onze MT-agenda en toch hebben we het in iedere
MT-vergadering wel over de middenmanagers naar aanleiding van resultaten of
incidenten." Men heeft behoefte aan een referentiekader om de effectiviteit van
het middenmanagement te verbeteren.

In de vakliteratuur wordt momenteel opnieuw een discussie gevoerd over het

nut en de betekenis van de middenmanagementfunctie (Livian c.s., 19971. Een

deel van de vakliteratuur gaat uit van een optimistisch toekomstperspectief.
Daarin wordt een verrijkende rol voor de toekomstige míddenmanager voorspeld

met grotere verantwoordelijkheden, meer gezag en een grotere mate van auto-

nomie. Het aantal middenmanagers neemt dan wel af ten gevolge van efficiënter

organiseren, maar ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie
hebben juist een positief effect op het middenmanagement. Het bevrijdt de mid-

denmanager van zijn administratieve, routinematige werkzaamheden en schept

ruimte voor creativiteit en vernieuwing. De toekomstige middenmanager gaat

een belangrijke rol spelen in strategievorming, de horizontale afstemming tussen

werkeenheden, kennismanagement en innovatie. Zo zien bijvoorbeeld Nonaka en

Takeuchi (1997) een nieuwe rol voor het middenmanagement in hun zogenoem-

de 'middle-up-down benadering' van de kenniscreatie in organisaties. In hun
zienswijze zijn noch het top-down model noch het bottom-up model geschikt
voor het bevorderen van een dynamische uitwisseling tussen persoonsgebonden

en expliciete (voor iedereen toegankelijkel kennis. De middle-up-down aanpak

van Nonaka en Takeuchi houdt in dat het klassieke middenkader wordt afge-

schreven. Het fungeerde in de gangbare organisatiemodellen als 'leemlaag' die

de communicatie tussen de top en de werkvloer ernstig belemmerde. Het mid-

denkader was in hun ogen "... een kostenpost, leverde nauwelijks toegevoegde

waarde en bestond uit gefrustreerde, gedesillusioneerde leden, die zich heimelijk

verzetten tegen veranderingsprocessen." In de kenniscreërende onderneming is
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echter een belangrijke rol weggelegd voor het middenkader, waardoor het mid-
denkader toegevoegde waarde krijgt. Het nieuwe middenkader fungeert vanuit
het middle-up-down principe in de toekomst als het strategisch knooppunt dat
het topmanagement verbindt met de werkvloer; het fungeert als brug tussen de
visionaire idealen aan de top en de chaotische werkelijkheid op de werkvloer; de
nieuwe middenmanagers zijn de kennisingenieurs in de kenniscreërende onder-
neming, die de dynamische uitwisseling tussen de persoonsgebonden kennis van
de medewerkers en de expliciete kennis van de organisatie faciliteren. Eschbach
en Volberda (1999) komen tot de conclusie dat de waardevolle bijdrage die mid-
denmanagers zouden moeten leveren aan strategie- en beleidsvorming onvol-
doende wordt herkend, omdat middenmanagers zichzelf en door anderen nog te
veel vanuit een operationeel standpunt worden gezien. Door herstructurering en
de toegenomen rol van ICT wordt de traditionele, controlerende rol van mid-
denmanagers kleiner. Topmanagers kunnen activiteiten nu zelf controleren door
nieuwe systemen; medewerkers en teams worden zelfstandiger en krijgen meer
verantwoordelijkheden. Dit heeft geleid tot het verdwijnen van veel middenma-
nagers, hetgeen echter onverwachte negatieve consequenties heeft gehad. Vol-
gens Eschbach en Volberda zijn kostenreducties en blijvende verbetering van re-
sultaten achterwege gebleven en zijn waardevolle vaardigheden verloren ge-
gaan.

Een ander deel van de vakliteratuur gaat uit van een meer pessimistische kijk op
het voortbestaan, de status en de kansen van de middenmanager. De traditione-
le bestaanszekerheid en de gebruikelijke loopbaanontwikkeling van middenma-
nagers verdwijnen. Dit ten gevolge van de informatie- en communicatietechno-
logie, een veranderende kijk op hiërarchische sturing en zelfsturing, kostenbe-
sparing, et cetera. Het aantal middenmanagers neemt in Europa behoorlijk af. Er
wordt gesproken over een vermindering van i0 tot 250~0. De verschillen per land
en per sector zijn opvallend, zo blijkt uit een literatuuroverzicht over middenma-
nagers in Europa (Livian c.s., 1997).

Uit de historische ontwikkeling van het middenmanagement blijkt dat de mid-
denmanagementfunctie vaker ter discussie heeft gestaan. In een NIVE-publicatie
over de historie van het middenkader (NIVE, 1989) wordt een drietal crises in de
ontwikkeling van het middenmanagement onderscheiden: de opkomst van het
Scientific Management, waarvan Taylor de grondlegger is; de democratiserings-
beweging in de jaren zeventig; en de no-nonsense verzakelijking, die begin jaren
tachtig ontstond als gevolg van de toenmalige economische recessie.
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De evolutie van het middenmanagement

4E crisis? MARKTGERICHTHEID EN Vanaf Ketenvorming en kanteling bieden
KLANTORIËNTATIE eind kansen en bedreigingen voor de

20' middenmanagementfunctie
eeuw

3e crisis NO-NONSENSE Vanaf Vermindering van het aantal (mid-
VERZAKELIJKING 1981 denlmanagementniveaus als gevolg

EN SCHAALVERGROTING van unitvorming en verplatting

28 crisis REVOLUTIE VAN Vanaf Prestige- en gezagsverlies van het
ONDERAF 1968 middenkader als gevolg van de

democratiseringsbeweging

WEDEROPBOUW Vanaf Het middenkader als hoeksteen van
1945 een samenleving in opbouw

HUMAN RELATION Tussen Het middenkader als motivator
BEWEGING WO I en voor de medewerkers

WO II

1e crisis SCIENTIFIC Begin Taylor 'knevelt' de werkmeesters
MANAGEMENT 20e tot 'regelende hoofdarbeiders'

eeuw

INDUSTRIËLE 2'helft Van zelfstandig meester tot onzelf-
REVOLUTIE 19' standige werkmeester

eeuw

Figuur 1: De evolutie van het middenmanagement (vrij naar NIVE-publicatie over de
historie van het middenkade~. NIVE, 1989)

Alhoewel we mogen aannemen dat er een verband bestaat tussen deze macro-
analyse van de ontwikkeling van het middenmanagement en de reeds besproken
meso-analyses van Stoker c.s. (2000) en Land (2003), heb ik dit niet nader on-
derzocht, vanwege de optiekverschillen in de onderscheiden studies. NIVE kijkt
naar de ontwikkeling van het middenmanagement vanuit de optiek van de maat-
schappelijke ontwikkelingen; Stoker c.s. kiezen als optiek de aandacht die met
name de topmanagers hebben voor de middenmanagers; Land kijkt vanuit de
drie systeemontwikkelingsniveaus van organisaties naar de besturingssystemen
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en de managementfuncties in zijn algemeenheid; soms expliciet de middenma-
nagementfunctie.

Uit het NIVE-onderzoek blijkt dat het belang en de betekenis van het middenma-
nagement al vaker ter discussie hebben gestaan. Dit geldt eveneens voor de
prestaties van het middenmanagement. Het míddenkaderonderzoek dat in 2000
werd gehouden (Stoker c.s., 20001, werd eind jaren zeventig voorafgegaan door
een grootschalig SER-onderzoek naar de problemen van de middenmanagers:
wat zijn de spanningen waaraan zij zijn blootgesteld en hoe reageren zij daarop?
(Dijkhuizen c.s., 19781. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn dat
de middenmanagers zelf geen duidelijk beeld hebben van hun eigen functie, hun
taken en bevoegdheden en de wijze van functie-uitvoering. Zij ervaren een aan-
merkelijke taakverzwaring ten gevolge van technische (automatisering) en maat-
schappelijke (democratisering) ontwikkelingen, de activiteiten van de vakbon-
den, en het hoge tempo en de intensiteit van veranderingen en reorganisaties.
Bijna de helft van de middenmanagers voelt zich niet tot een bepaalde groep be-
horen en ook bijna de helft maakt zich grote zorgen over de eigen functie ten
gevolge van de invloed van de conjunctuur en de toenemende moeilijkheidsgraad
van de functie. Eén op de drie middenmanagers stopt vroegtijdig! Minder dan de
helft heeft voldoening in het werk. Zij die wel voldoening hebben noemen als
redenen: de omgang en de samenwerking met mensen, de vrijheid en de zelf-
standigheid van de functie en het beroep dat gedaan wordt op het organiserend
vermogen van de middenmanagers (doen; regelen). De top drie van stressver-
oorzakers is: onduidelijkheid over de functie, eenzaamheid (men ervaart een ge-
ringe bereidheid bij anderen om de middenmanager te helpen) en de te grote
werkbelasting.

Als ik de balans opmaak voor wat betreft de maatschappelijke of beleidsrelevan-
tie van dit onderzoek dan stel ik op de eerste plaats vast dat er in de tijd met
enige regelmaat getwijfeld wordt aan het belang van een goed middenmanage-
ment en dat die twijfels momenteel weer opdoemen. Kennelijk zijn we weer bij
een breukpunt beland. Een extrapolatie van de historische analyse van NIVE (zie
figuur 1) voorspelt een vierde crisis voor het middenmanagement, wanneer de
markt écht gaat werken en de klant écht gaat sturen. De analyse van Land
(2003) wijst eveneens op een algehele (vierde) managementcrisis, die uiteraard
ook grote consequenties voor de middenmanagementfunctie zal gaan hebben.
Livian c.s. (1997) onderscheiden op basis van hun literatuurstudie een optimis-
tische en een pessimistische stroming in de vakliteratuur over het belang van
het middenmanagement. De conclusie uit het onderzoek van Stoker c.s. (2000)
en de reacties van de werkgeversorganisaties (2001, 2003) ontkennen niet het
belang van een goed middenmanagement, maar lijken op een terugkeer naar
Taylor en bevestigen de conclusie van Eschbach en Volberda (1999) dat de
middenmanager nog steeds vanuit operationeel oogpunt wordt bezien. Uit de
verkennende casestudy blijkt dat er in de veertien onderzoeksorganisaties nog
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geen spoor van twijfel te bekennen valt over het belang van een goed midden-
management.

Op de tweede plaats stel ik vast dat uit allerlei onderzoeken blijkt dat er nogal
wat kritiek is op de prestaties die middenmanagers leveren en dat het geen ge-
makkelijk beroep is. Ik ga ervan uit dat er een samenhang is tussen het onder-
kende belang van de functie en de kwaliteit van de functie-uitvoering. De slin-
gerbeweging (Stoker c.s., 2000) ondersteunt deze veronderstelling. Op basis
van ervaringen in mijn adviespraktijk heb ik wel een vermoeden over de oorzaak
van de slingerbeweging: het ontbreekt organisaties aan een conceptueel kader
om adequaat met de veranderende rol en positie van de middenmanagement-
functie om te gaan. Een beperkt aantal respondenten in de verkennende case-
study onderkent dat ook, respectievelijk werd er zich tijdens het interview be-
wust van; de meeste anderen zijn zich niet of nauwelijks bewust van het belang
van een conceptueel kader voor het duurzaam verbeteren van de prestaties van
de middenmanagers.

1.4. Wetenschappelijke relevantie

Mintzberg (1973) stelt dat hij in zijn onderzoek naar "... the nature of manageri-
al work" het gedrag van managers onderzocht heeft, maar dat het niet zijn be-
doeling was om te oordelen of dat gedrag al dan niet effectief is. In zijn onder-
zoek gaat het over de manager in zijn algemeenheid. Soms maakt Mintzberg een
onderscheid tussen hogere of topmanagers en middenmanagers. Eén van zijn
conclusies is dat een vervolgonderzoek naar de effectiviteit van managers zeer
de moeite waard is: "... we moeten ontdekken wat het nu precies is in het ge-
drag van managers dat hen onderscheidt in succesvolle en minder succesvolle
managers. En voorts moeten we uitvinden wat de woorden 'effectief' en 'effici-
ent' betekenen voor het werk van managers." Er is tot op heden geen onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van (midden)managers. Er ligt dus wetenschappelijk
gezien een interessant terrein braak.

Scott (19981 onderzocht het niet zo eenvoudig te definiëren begrip 'organisatio-
nele effectiviteit'. Tot medio jaren zestig werd er volgens hem in de organisatie-
sociologie geen aandacht besteed aan de effectiviteit van organisaties, omdat
men van mening was dat het thema slechts van toegepaste of praktische bete-
kenis was en geen theoretische betekenis had. Geleidelijk aan raakten weten-
schappelijke analisten er echter van overtuigd dat er eigenlijk net zoveel theore-
tische rechtvaardiging bestaat voor het onderzoeken van de consequenties van
variërende structuurkenmerken als voor het opsporen van de factoren die deze
structuurkenmerken bepalen. En de effectiviteit van organisaties kwam helemaal
in de belangstelling van organisatietheoretici toen contingentietheoretici bear-
gumenteerden dat sommige structuurtypen geschikter waren dan andere, afhan-
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kelijk van de omgeving waarin de organisatie opereerde. Volgens Scott (1998)
heeft het effectiviteitbegrip meer recent aan betekenis gewonnen door de over-
gang van aanbodsturing naar vraagsturing. Organisaties concurreren met elkaar
wie het best kan inspelen op de vraag van klanten. Effectiviteit is daardoor niet
alleen maar een bepalende factor voor het kiezen van de juiste structuur (con-
tingentiebenadering), maar richt zich ook op het resultaat van deze keuze.

De ontwikkeling in het denken over de managementfunctie is volgens Swieringa
en Wierdsma (1990) nauw gerelateerd aan de ontwikkeling in het denken over
organisaties. Zo heeft het contingentiedenken over organisaties op het niveau
van de managementfunctie eveneens geleid tot de zogenoemde situationele lei-
derschapstheorieën. Mintzberg (1973) rangschikt deze theorieën tot de 'leader
effectiveness school', die zich bezighoudt met studies naar effectief persoonlijk
leiderschapsgedrag. Bekende vertegenwoordigers van dergelijke situationele lei-
derschapstheorieën zijn onder anderen Hersey en Blanchard 119811, gebaseerd
op de taakvolwassenheid van medewerkers en Fiedler (1966), gebaseerd op de
regelruimte van de leider en de werksfeer binnen zijn team. Het nadeel van deze
theorieën is volgens Livian c.s. 11997) dat ze nauwelijks empirisch onderbouwd
zijn. De kritiek van Livian c.s. (19971 op de situationele leiderschapstheorieën is
voorts dat ze slechts rekening houden met een zeer beperkt aantal contingentie-
factoren en dat ze alleen maar een indicatie geven voor de te hanteren stijl van
leidinggeven. Gedrag wordt in deze theorieën gereduceerd tot de stijlcomponent
van gedrag. Een uitzondering hierop is de dissertatie van Stoker (1999) die
voortbouwend op de ideeën van House (19711, Bass (1985) en Fruytier (1994)
op basis van empirisch onderzoek een theorie ontwikkelde met betrekking tot
effectief leiderschapsgedrag, bestaande uit vijf stijlen die, afhankelijk van de si-
tuatie, effectief kunnen zijn bij het leidinggeven aan zelfsturende teams. Zij on-
derzocht de samenhang tussen de vijf leiderschapsstijlen, de situationele ken-
merken en de gebleken effectiviteit. Daartoe operationaliseerde zij het begrip ef-
fectiviteit in termen van resultaten, conform de door Scott (19981 beschreven
nieuwe ontwikkeling in het denken over effectiviteit van organisaties.

Het ontwikkelen van een theoretisch denkkader voor de veranderende rol en po-
sitie van middenmanagers en de invloed daarvan op hun effectiviteit, zal derhal-
ve niet beperkt dienen te blijven tot het ontwikkelen van een nieuwe situatione-
le leiderschapstheorie voor middenmanagers (welk gedrag is effectief ín welke
situatiel, maar juist de specifieke taakstelling van de middenmanager lde beoog-
de resultaten in een bepaalde situatie van zijn gedragl als uitgangspunt dienen
te hebben.

Livian en Burgoyne (19971, die in een uitvoerige longitudinale survey study de
middenmanagers in Europa bestuderen, benadrukken het belang van onderzoek
en theorievorming met betrekking tot de middenmanagementfunctie. Zij consta-
teren op basis van hun literatuuroverzicht dat "... de plaats van het middenma-
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nagement in het denken over management altijd al ambivalent is. Aan de ene

kant worden middenmanagers beschouwd als belangrijke actoren in verande-

ringsprocessen en corporate performance. Aan de andere kant zijn zij meestal
afwezig als analyse-object en object van beschrijving." De managementliteratuur
houdt zich volgens Livian c.s. te weinig bezig met de specifieke situatie van de
middenmanagers. Het grootste deel van de managementliteratuur handelt over
de topmanagers (CEO'sl. Het onderzoek van Mintzberg (1973) naar het wezen
van het werk van managers is gebaseerd op het bestuderen van het gedrag van
vijf CEO's. Er zijn volgens Livian c.s. slechts enkele uitzonderingen: Kanter en
Stein (19791; Horne en Lupton (1965); Sayles (19641. De meerderheid van de
managementstudies maakt volgens Livian c.s. niet eens een onderscheid naar
besturingsniveau. Men gaat ervan uit dat management iets is dat zich laat be-
studeren, ongeacht het verantwoordelijkheidsniveau. Dit geldt volgens hen met
name voor de studies over leiderschapsgedrag. Gefocust als onderzoekers en
theoretici meestal zijn op managementactiviteiten, hebben zij onvoldoende de
verschillende functietypen en -bezigheden in beschouwing genomen, waarin de
managementactiviteiten kunnen worden waargenomen. Een van de redenen
waarom research naar managementactiviteiten of leiderschap vaak teleurstellend
is, is dat het onvoldoende gerelateerd is aan organisatiestructuren en sociale
structuren. Als dit in de toekomst wordt 'rechtgezet' dan kan een onderscheid
tussen diverse managementtypen en managementniveaus bereikt worden, het-
geen volgens Livian c.s. onder andere nuttig is als men, net als zij, internationa-
le vergelijkingen maakt. Ook Stahl (1998) stelt in zijn analyse over de verwaar-
loosde competenties van het middenmanagement (1998) dat de oorzaken van
deze verwaarlozing zijn: het eenzijdig vasthouden aan de vertrouwde uitgangs-
punten; de verwaarlozing van managementdevelopment en het feit dat het mid-
denmanagement tot op heden nauwelijks een speciaal object van studie en on-
derzoek is geweest. Wat nodig is voor de revival van het middenmanagement is
volgens Stahl: "... het ontwerpen van een ideaaltype 'middenmanagement' als
stimulans voor het nieuwe denken; het midden van organisaties gaan beschou-
wen als een plaats om te experimenteren en te leren en tot slot het middenma-
nagement serieus gaan nemen als een apart fenomeen van studie en onder-
zoek."

Ik deel deze analyses van Livian c.s. en Stahl: bestaande managementtheorieën
differentiëren niet naar besturingsniveau, type organisatiestructuur en bestu-
ringsfilosofie. De wetenschappelijke relevantie van mijn onderzoek is gelegen in
de ontwikkeling van een conceptueel kader, dat specifiek gericht is op de ont-
wikkeling van de middenmanagementfunctie en de invloed daarvan op de effec-
tiviteit van middenmanagers.
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1.5. De doelstelling van het onderzoek

In het voorafgaande heb ik onderbouwd dat het middenmanagement, zowef van-
uit maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt, een wetenschappelijke reflec-
tie meer dan waard is. Maatschappelijk gezien is het juist nu van belang om een
beter inzicht te hebben in de invloed van de veranderende rol en positie van het
middenmanagement op een effectieve functie-uitvoering in verschillende organi-
satietypen. De marktwerking stelt hoge eisen aan de horizontale afstemming op
uitvoeringsniveau onder andere door middel van ketenvorming; hier liggen even
zo vele kansen als bedreigingen voor de toekomstige middenmanagers en hun
organisaties. De wetenschappelijke relevantie is evident: ondanks de pleidooien
om specifiek aandacht te besteden aan de middenmanagementfunctie is mij
geen theoretisch kader voor de middenmanagementfunctie bekend. Dit geldt
eveneens voor de betekenis van het begrip 'effectiviteit' voor het werk van
(midden)managers. Nieuwsgierigheid en verwondering vormen, zo heb ik in de
filosofiecolleges tijdens mijn sociologiestudie geleerd, de grondhouding voor de
wetenschappelijk onderzoeker. Mijn ambitie om een bijdrage te leveren aan een
nuttige en zinvolle middenmanagementpraktijk wordt door beide gevoed: ik wil
graag weten wat die functie nu zo ingewikkeld maakt en ik wil mijn verwonde-
ring begrijpen waarom er tot op heden zo weinig aandacht is voor het conceptu-
eel en dus bewust ontwikkelen van dit toch vitale managementniveau.

De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een theoretisch denk-
kader met betrekking tot de veranderende rol en positie van de middenmanage-
mentfunctie en de invloed daarvan op een effectieve functie-uitvoering. Op deze
wijze wil ik een bijdrage leveren aan een nuttige (economisch) en betekenisvolle
(zingeving) middenmanagementpraktijk voor middenmanagers en hun organisa-
ties, in het bijzonder in de gezondheidszorgsector, waar ik me in mijn onderzoek
specifiek op richt (zie hoofdstuk 21.

1.6. De afbakening van het onderzoek

De werkelijkheid van alledag kent vele verschillende betekenissen voor de be-
grippen middenmanager en effectiviteit, twee kernbegrippen in de onderzoeks-
doelstelling. Het is van belang om voorafgaande aan het onderzoek deze begrip-
pen nader te definiëren.

Om te beginnen het begrip 'effectiviteit'. Zelfs Van Dale schept de nodige ver-
warring. Effectiviteit wordt in Van Dale omschreven als 'doeltreffendheid', maar
de betekenis die vervolgens aan het woord 'doeltreffend' wordt gegeven is: 'ef-
ficiënt'. En als Van Dale vervolgens het woord 'efficiënt' definieert, dan worden
daaraan de betekenissen 'doeltreffend' én 'doelmatig' toegekend. In het dage-
lijks spraakgebruik vinden we deze verwarring vaak terug: effectief en efficiënt,
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doeltreffend en doelmatig worden gemakkelijk door elkaar gebruikt. Het is dus
van belang om het begrip effectiviteit eenduidig te definiëren.

Het begrip middenmanager duidt aan dat het over iemand gaat die een midden-
positie in de hiërarchie van een organisatie inneemt. Maar organisaties verschil-
len vaak aanmerkelijk ín grootte, in geografische concentratie of spreiding, in ju-
ridische status, in hiërarchische gelaagdheid, in de mate van (de)centralisatie en
in maatschappelijk gebied waarop zij werkzaam zijn. Over wie gaat het nu eigen-
lijk in de vele publicaties over het middenkader en middenmanagement? En
voorts is de vraag aan de orde of de functie of de functionaris bedoeld wordt.
Het is dus van belang om eenduidig vast te stellen over wie en wat het in dit
onderzoek gaat.

De middenmanagementfunctie en de middenmanager

Dit onderzoek gaat over leidinggevenden en wel die leidinggevenden, die hiërar-
chisch gepositioneerd zijn tussen wat Mintzberg noemt de 'strategic apex' ofwel
de top van de organisatie, die "... is charged with ensuring that the organization
serves its mission in an effective way, and also that it serves the needs of
those people who control or otherwise have power over the organization" en de
"operating core" ofwel de operationele laag, die "... encompasses those mem-
bers - the operators - who perform the basic work related directly to the pro-
duction of products and services." Mintzberg noemt dit tussengebied de "middle
line", waarin managers werkzaam zijn met "... formal authority." Ook de lei-
dinggevenden die werkzaam zijn in de technostructure en de support staff beho-
ren tot het object van deze studie. Uitgesloten worden dus de niet-
leidinggevende professionals die werkzaam zijn in de technostructure en de sup-
port staff. Sommige middenmanagementdefinities sluiten deze niet-
leidinggevende staffunctionarissen niet uit. Zo definiëren Dopson c.s. (1993)
het 'midden' van organisaties als "... iedereen tussen de top en de onderkant
van de hiërarchie, die beschikt over een behoorlijke reikwijdte en invloed." Zij
doelen dan zowel op "... de lijnmanagers in het midden van de organisatie als de
professionals in het midden van de organisatie, die hun middenpositie innemen
vanwege de vrijheid en onafhankelijkheid die zij hebben als gevolg van de speci-
fieke expertise die zij inbrengen."

Van belang voor het afbakenen van het onderzoeksterrein is rekening te houden
met de schaalgrootte van de organisatie en de geografische gesitueerdheid. Gro-
te concerns die mondiaal opereren kennen over het algemeen een zogenoemde
landenorganisatie (Wissema, 1996) "... waarin de top rechtstreeks leiding geeft
aan eenheden die winstverantwoordelijk zijn voor een land of een groep van
landen." Deze geografische businessunits hebben volgens Wissema vaak het-
zelfde karakter als divisies: formeelhiërarchisch in plaats van contractrelaties.
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De divisiemanagers of businessunitmanagers van deze concerns worden in de
managementliteratuur ook wel aangeduid als 'middle managers'.

Vanuit het oogpunt dat het midden van de organisatie al diegenen omvat, die
zich bevinden tussen de strategic apex en de operating core, is dit natuurlijk een
juiste constatering. In dit onderzoek worden deze 'middle managers' echter niet
beschouwd als object van studie. In dit onderzoek worden deze geografische
businessunits of landenorganisaties beschouwd als 'autonome' organisaties,
waarin de top van deze businessunits de strategic apex vormt van de betreffen-
de landenorganisatie en niet behoort tot het midden. De eindverantwoordelijke
managers van deze landenorganisaties behoren in dit onderzoek dus niet tot de
categorie middenmanagers.

Naast de schaalgrootte en geografische spreiding is het voor het afbakenen van
het onderzoeksterrein tevens van belang om rekening te houden met de organi-
satievorm. In dit onderzoek wordt het unitmanagement van volwaardige busi-
nessunits, zoals Wissema (1996) dat definieert, beschouwd als strategic apex
en dus niet als middenmanagement. De unitmanagers van onvolwaardige busi-
nessunits, waarvan bijvoorbeeld sprake is in de zuiver functionele organisatie,
behoren in dit onderzoek tot de middle line. Volwaardig unitmanagement veron-
derstelt volgens Wissema "... een zelfstandig management van productlmarkt-
combinaties binnen een organisatie, waar het geheel méér is dan de som der de-
len." Volgens Wissema zijn er twee voorwaarden waaraan moet worden vol-
daan, wil er sprake zijn van volwaardig unitmanagement: "... er moet sprake zijn
van een radicale decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden én
er moet samenhang (synergie) worden gecreëerd." Het unitmanagementconcept
van Wissema is gebaseerd op vijf principes, waaraan getoetst kan worden of er
daadwerkelijk sprake is van strategic apex of van middle line respectievelijk van
topmanagement of middenmanagement: decentralisatie van integrale business-
verantwoordelijkheden; een klantgestuurd organisatieontwerp; intern onderne-
merschap door deregulering; decentralísatie van operationele bevoegdheden,
wat leidt tot integratie van strategische en operationele verantwoordelijkheden
op het gedecentraliseerd niveau; en tot slot synergie door strategisch manage-
ment, ondernemingscultuur en het concept van de lerende organisatie. De units
hebben een duidelijke en specifieke missie (doelstelling en taakafbakening); er
zijn geen hiërarchische niveaus tussen de unit en de top van de organisatie; de
units hebben een hoge mate van contractvrijheid; de primaire functies en de on-
dersteunende functies zijn in de unit ondergebracht; de unit heeft een sterke
mate van zeggenschap bij de personele invulling van leidinggevende functies en
volledige zeggenschap bij de invulling van de overige functies; er is sprake van
werkelijk strategisch management; de organisatie beschikt over een goed door-
dacht managementinformatiesysteem en er is een conflictregeling voor moeilijk-
heden die kunnen rijzen tussen de units onderling en tussen een unit en de cen-
trale leiding (Wissema, 1996).
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Staffunctionarissen, managers van landenorganisaties en unitmanagers van vol-
waardige businessunits worden in dit onderzoek dus niet als middenmanagers
beschouwd. Over wie gaat het dan wel in dit onderzoek? Binnen de context van
hetgeen gesteld is over landenorganisaties en unitorganisaties resteren in de
vakliteratuur nog vele definities van middenmanagers, die onder anderen van el-

kaar verschillen voor wat betreft managementniveau.

Mintzberg (1973) positioneert de middenmanagers "... onmiddellijk boven het
niveau van de first line supervisors en direct onder het leidinggevend niveau dat
de totale verantwoordelijkheid heeft voor het gehele bedrijf of een strategische
businessunit, afhankelijk van de omvang van de organisatie." Mintzberg doelt
hiermee op wat ik in het vervolg van dit hoofdstuk het tweede besturingsniveau
noem (zie figuur 51. Kay (1974) spreekt van "... degenen die managers, supervi-
sors, professionals en technici managen en die geen vicepresident van functio-
nele of stafeenheden of general managers zijn, hetgeen betekent dat zij geen
verlies- of winstverantwoordelijkheden hebben." Kay heeft het dus over wat ik
in het vervolg van dit hoofdstuk het eerste besturingsniveau noem. Kanter en
Stein 11979) maken in de middle line een onderscheid tussen twee besturingsni-
veaus: "Middenmanagers hebben supervisieverantwoordelijkheid over het laag-
ste niveau werkers ten behoeve van diegenen die net onder de top-beleidmakers
werkzaam zijn." Breen (1984) is heel praktisch in zijn omschrijving en lijkt het
over zowel het eerste als het tweede besturingsniveau te hebben: "Mensen die
grotendeels verantwoordelijk zijn voor het draaiend houden van het bedrijf of de
instelling. Zij nemen niet noodzakelijkerwijs de grote beslissingen, maar zij ne-
men veel verschillende en kleinere beslissingen, waarvan elk de organisatie kan
vooruithelpen of beschadigen." Brennan 11991) sluit aan bij Mintzberg en be-
noemt in zijn definitie óók het linkingpinprincipe: "Algemene operationele mana-
gers, die verantwoordelijk zijn voor alle operationele beslissingen en de resulta-
ten van hun afdeling; zij hebben een aantal supervisors onder zich en werken
nauw samen met de 'department manager'." Floyd en Wooldridge 11990, 1996)
positioneren het middenmanagement eveneens op het tweede besturingsniveau
en benadrukken eveneens de strategische kant: "AI diegenen die werkzaam zijn,
direct onder het topmanagement en boven de operationele managementlaag en
waarvan we kunnen aannemen dat zij regelmatig betrokken zijn bij operationele
activiteiten en dat zij ook regelmatig toegang hebben tot het strategische top-
management. Zij zijn als middelpunt van de organisatie in staat om de juiste
verbindingen te leggen tussen operationele en strategische activiteiten, zodat de
strategie beter aansluit op de nieuwe omgevingseisen."

Afrondend kan verwezen worden naar Livian c.s. (19971, die op basis van een
uitgebreide literatuurstudie aangeven dat drie elementen altijd terugkomen in de
definitie van de middenmanager: zij vormen steeds het midden van de bevelslijn
(hiërarchie); de besluiten die zij nemen zitten voor wat betreft tijdperspectief en
reikwijdte tussen de strategische en de operationele (routine)beslissingen in; de
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invloed die zij in een organisatie hebben, houdt het midden tussen allesbepalend
en nauwelijks waarneembaar.

Tussen de strategic apex en de operating core komen in de middle line vaak
meerdere managementniveaus voor. Livian c.s. geven een aardig vergelijkend
overzicht.

France

UK

Italy

Germany

'Non cadres' 'Cadres'
~ ~

Technicien, Cadre moyen Cadre supérieur or
contremaitre 'dirigeant'

~ ~
~ Supervisor First lineljunior Middle Senior

manager
top executive

~ ~ ~
~ Cuadro Dirigento Í

~ ~ ~
~ Tariff. A Aussertariffliche Leitende Vorstand-

Angestellte Angestellte mitglieder

Netherlands

Spain

Portugal

I Baas Manager Bestuurder I

Cuadro Gerente i
Ejecutivo

Gerente
quadro

Gestor
Director

Figuur 2: Comparison of European managerial group structures: a floating fiontier in
a borderless Europe. Livian c.s. (19971

Het klassieke onderscheid tussen hoger, midden- en lager kader is nagenoeg
verdwenen; deze benamingen waren veeleer aanduidingen van 'rang' of 'status'.
De algemene term 'middenmanager' is ingeburgerd, maar het is daardoor ondui-
delijk geworden wie er nu precies wordt bedoeld met de middenmanager. In de
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praktijk blijken bestuurders niet zo'n behoefte te hebben aan een eenduidige de-
finitie (zie: verkennende casestudy, hoofdstuk 31. Voor het doel van dit onder-
zoek is het evenwel van belang om eenduidig te definiëren wie onder de mid-
denmanagers verstaan worden. De term 'middenkader' volstaat heden ten dage
niet meer ten gevolge van verplatting, kantelingsprocessen en unitvorming, zelf-
sturende teams en andere ontwikkelingen die de klassieke functionele organisa-
tie met haar relatieve duidelijkheid over hoger, midden- en lager management
naar het domein van het verleden hebben verwezen. Middenmanagement is door
deze ontwikkelingen niet zozeer een hiërarchische positie in de organisatiestruc-
tuur, maar is veel meer een 'functie' geworden (in de weberiaanse betekenis
van het woord) in de besturing van organisaties. Het lijkt daarom beter om
voortaan te praten over de in-between-functie van de middenmanager, dan over
de in-between-positie. Volgens Strikwerda (2000) stelde Weber met zijn ideaal-
type 'bureaucratie' de functie van de organisatie, het nut en de werking van de
organisatie, centraal. Parallel aan deze redenering gaat het in dit onderzoek
eerst en vooral om de functie (het nut en de werking) van de middenmanage-
mentfunctie, als onderdeel van de totale besturingsfunctie van organisaties,
welke onderscheiden kan worden in een aantal besturingsniveaus.

Strikwerda (2000) onderscheidt bij het ontwerpen van de organisatie van een
instelling of onderneming drie niveaus: "de organisatie van het primaire proces;
de organisatie van de operationele eenheden; en de organisatie van de onderne-
ming als governancestructuur, de bestuurlijke organisatie." Het primaire proces
geldt daarbij als "... drager van de gecreëerde toegevoegde waarde." De functie
van de organisatie van een onderneming of instelling is volgens hem steeds
tweeledig: het doelgericht en doelbewust coórdineren van de activiteiten van en
in de onderneming; daarnaast heeft de organisatie van de onderneming of instel-
ling ook nog een sociale functie: een organisatie is ook altijd een sociale ge-
meenschap die aan haar leden zingeving, identiteit en geborgenheid verschaft.
Deze tweede functie is volgens Strikwerda voorwaardelijk voor een efficiënte
vervulling van de eerste functie, maar kan de realisatie daarvan ook in de weg
staan. Op dit onderscheid tussen de codrdinatiefunctie en de sociale functie zal
bij het defíniëren van het effectiviteitbegrip nog worden teruggekomen. In dit
kader is het onderscheid van belang tussen de drie niveaus van coórdinatie: het
coërdineren van het primaire proces, het coërdineren van de operationele een-
heden en het coórdineren van de bestuurlijke organisatie. Het denken in bestu-
ringsniveaus is terug te voeren tot het onderscheid dat Parsons (1960) maakt
tussen het technische, het 'managerial' en het institutionele organisatieniveau.
Een praktische invulling van deze driedeling is terug te vinden in het INK-
managementmodel (1995) bij het eerste aandachtsgebied 'Leiderschap'. Dit
aandachtsgebied is onderverdeeld in drie subcategorieën:
~ het richten betreft de visie van de leiding op de toekomst van de organi-

satie. In dit deel ligt een duidelijke relatie met beleid en strategie (koers
zetten)
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~ het inrichten betreft de structuur en de cultuur om de visie te kunnen rea-
liseren. De nadruk wordt gelegd op een procesmatige benadering in plaats
van een traditionele functionele indeling. We hebben hier te maken met
een voorschrijvend handelen, ofwel met besturen

~ het verrichten is het verlenen van faciliteiten en middelen; het geven van
ondersteuning en van het goede voorbeeld. Meer dan in de twee voor-
gaande subgroepen gaat het hier om het plegen van interventies ofwel om
sturen.

leder besturingsniveau is op het eigen niveau bezig met richten, inrichten en
verrichten, maar ieder besturingsniveau heeft in de organisatie zijn specifieke
exclusieve functie met betrekking tot één van de drie aandachtsgebieden. Het
niveau van het primaire proces (het eerste besturingsniveau; Elshout c.s., 2003)
is exclusief gericht op het verrichten. Het niveau van de operationele eenheden
(het tweede besturingsniveau) is exclusief gericht op het inrichten. Het niveau
van de bestuurlijke organisatie (het derde besturingsniveau) is exclusief gericht
op het richten. Elshout c.s. (2003) kiezen voor deze bottom-up aanduiding van
besturingsniveaus om het belang van het primaire proces, als drager van de ge-
creëerde toegevoegde waarde (Strikwerda, 2000) tot uitdrukking te brengen. Zij
maken voorts een onderscheid naar te coórdineren activiteiten: het positioneren,
alloceren, beschikken, inzetten, uitvoeren en registreren.

Derde
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besturingsniveau

Werkproces

Terugkoppeling
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r `

` r
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r `

` r
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r `

` r
INZETTEN
r `

` r
UITVOEREN
r `

` r
REGISTREREN

Het coórdineren
van het richten

Het co6rdineren
van het inrichten

Het coSrdineren
van het verrichten

Het verrichten
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Figuur 3: Besturingsniveaus en hun codrdinatie-
activiteiten (Elshout c.s., 20031
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Voor de verticale taakverdeling is het volgens Elshout c.s. (2003) essentieel dat
elk besturingsniveau doet waar het vóóral voor is bedoeld. Het onderscheid in
besturingsniveaus fungeert uitdrukkelijk niet als een elkaar uitsluitende (exclu-
sieve) taakverdeling, maar als een elkaar insluitende (inclusieve) taakverdeling.
Deze inclusieve taakverdeling kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Derde besturings-
niveau: richten

Tweede besturings-
niveau: inrichten

Eerste besturings-
niveau: verrichten

Bestuur

Management

Professionals

Figuur 4: De inclusieve taakverdeling tussen de besturings-
niveaus

Het derde besturingsniveau (de raad van bestuur, et cetera) heeft vooral, maar
niet uitsluitend als opdracht de organisatie te 'richten' door haar als geheel te
laten anticiperen op veranderende omstandigheden. De belangrijkste besturings-
opgave is het zorgdragen voor een verantwoorde beleidsvorming en het op basis
daarvan extern (herlpositioneren van de organisatie, de benodigde financiering
verzorgen, het (herlinrichten van de interne organisatie en het (herlalloceren van
de middelen. Het tweede besturingsniveau (de unitmanagers van onvolwaardige
businessunits) adviseert bij de beleidskeuzen (het positioneren) en richt zich
vooral maar niet uitsluitend op het 'inrichten' van de organisatie, door het creë-
ren en instandhouden van de voorwaarden, die de continu'iteit van het bedrijfs-
proces van hun bedrijfsonderdeel garanderen. Zij dragen dus vooral zorg voor
een goed evenwicht tussen vraag en aanbod en anticiperen daarop door middel
van het (her)alloceren van de middelen en het beschikbaar maken van vraag en
aanbod. Het eerste besturingsniveau adviseert bij het richten en het inrichten en
geeft vooral leiding aan het bedrijfsproces: het 'verrichten'. Het komt dan voor-
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al, maar niet uitsfuitend aan op het inzetten van de middelen waarover men de
beschikking heeft door te anticiperen op de komende werkzaamheden; door het
inroosteren van het dienstenaanbod, het personeel en de ruimten; het coi]rdine-
ren van de actuele inzet, gegeven de actuele (onvoorziene) omstandigheden in
vraag en aanbod van personeel en klanten. De feitelijke uitvoering 'het op maat
en continu leveren van producten en diensten' vindt plaats door de medewer-
kers. Het proces van levering wordt geregistreerd door de betrokkene zelf enlof
een administratieve kracht. Deze registratie levert ondermeer de terugkoppeling
van informatie op voor de besturing op de drie onderscheiden niveaus.

De drie onderscheiden besturingsniveaus kunnen door meer of minder manage-
mentniveaus (hiërarchische niveaus in het organogram) worden ingevuld. In een
kleine beginnende onderneming vervult de directeurleigenaar alle drie de bestu-
ringsniveaus. In een grote organisatie kunnen er tussen de directie en de werk-
vloer wel drie of vier managementniveaus worden onderscheiden.

Besturings-
niveaus

Management-
niveaus

Management-
functies

Strategic
apex

Middle
line

2' besturings-
niveau
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Figuur 5: Samenhang tussen besturingsniveaus, managementniveaus
en managementfuncties
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Een en ander is afhankelijk van: de besturingsfilosofie (de opvattingen c.q. prin-
cipes over de wijze waarop de bestuurlijke organisatie vorm en inhoud gegeven
moet worden: de mate van (delcentralisatie, integraal management, manage-
mentstijl, et cetera) en de besturingsbehoefte ( de grootte van de organisatie, de
complexiteit van het werkproces, de samenhang tussen de onderscheiden werk-
processen, et cetera). Bij het ontwerpen en inrichten van de verticale bestu-
ringsas in managementniveaus en managementfuncties spelen bestuurlijke over-
tuigingen ( believes) é n bestuurskundige inzichten ( empirie) in onderlinge samen-
hang een belangrijke rol. Daarnaast is sprake van sociaalpsychologische proces-
sen die te maken hebben met behoeften aan macht, status, zingeving, werke-
lijkheidsbeleving, et cetera (Weick, 1969, 19951. Het aantal managementni-
veaus en - functies dat uiteindelijk in het organogram is terug te vinden is een
resultante van dit alles. Het is dus niet zinvol om de middenmanager of de mid-
denmanagementfunctie te definiëren in termen van welk managementniveau in
de hiërarchie bedoeld wordt (status- of rangdiscussiel. Beter is het om de inde-
ling van de middle line te definiëren in termen van besturingsniveaus: wat is de
waarde die elk besturingsniveau toevoegt c.q. wat is de functie (werking) van
elk besturingsniveau?

Ervan uitgaande dat het derde besturingsniveau de strategic apex vormt (die
zich bezighoudt met het codrdineren van het richten c.q. het leidinggeven aan
de organisatie van het de bestuurlijke organisatiel, resteren er twee besturings-
niveaus die in de middle line gepositioneerd worden en wel met de volgende
toegevoegde waarde: het coórdineren van de organisatie-inrichting (tweede be-
sturingsniveau) en het cobrdineren van de verrichtingen in het primaire proces
(het eerste besturingsniveaul. Voor alle drie besturingsniveaus geldt voorts dat
zij tevens zorgdragen voor de sociale functie van de organisatie (Strikwerda,
20001. In dit onderzoek worden de managers die actief zijn op het eerste bestu-
ringsniveau tot het middenmanagement gerekend. De beoogde toegevoegde
waarde van de middenmanagers is hiermede vastgesteld: de functie van het eer-
ste besturingsniveau is het codrdineren van het primaire proces, de drager van
de gecreëerde toegevoegde waarde van de instelling of onderneming. En voorts
het zorgdragen voor de sociale functie. De toegevoegde waarde kent dus primair
een nuttigheidsaspect ( nut in de economische zin van het woord) en secundair,
maar wel voorwaardelijk, een zingevingsaspect.

Effec tiviteít

Met het definiëren van de onderscheiden besturingsniveaus in termen van de
beoogde toegevoegde waarde inzake het richten, inrichten en verrichten, wordt
een directe relatie gelegd met het begrip effectiviteit: wat is het doel van ieder
besturingsniveau? Volberda onderscheidt in zijn conceptueel model van flexibili-
teit (19921, twee opgaven voor de organisatie: een ontwerpopgave en een ma-
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nagementopgave, ofwel het inrichten en het richten van de organisatie. De ont-
werpopgave heeft betrekking op het ontwerpen van een adequaat flexibiliteitpo-
tentieel (het inrichten van de ontwerpvariabelen). De managementopgave (het
richten) betreft het activeren van een adequate 'flexibiliteitmix': dit is de juiste
mix van strategische, structurele en operationele flexibiliteit op de drie onder-
scheiden besturingsniveaus (Ansoff, 19651. Deze managementopgave omvat
twee componenten: het lerend vermogen van de organisatie om tot de juiste
flexibiliteitmix te komen (de metaflexibiliteit) en het kiezen van de juiste flexibi-
liteitmix. Naarmate de omgeving turbulenter is Imeer dynamisch, complex, on-
voorspelbaarl, neemt de moeilijkheidsgraad van de managementopgave en de
organisatieontwerpopgave toe.

Het begrippenkader dat Volberda in zijn theorie over flexibiliteit ontwikkelde is
naar mijn mening goed te transformeren naar het denken over effectiviteit. Bol-
wijn en Kumpe (19981 onderscheiden vier effectiviteitgebieden waar een organi-
satie achtereenvolgens aan moet voldoen op weg naar een innovatieve organisa-
tie: efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. Om kwaliteit te leveren dient
er in ieder geval sprake te zijn van efficiency, et cetera. Bolwijn en Kumpe be-
schouwen flexibiliteit als één van de vier effectiviteitgebieden.

Transformatie van het begrippenkader van Volberda (1992) levert de volgende
effectiviteitbegrippen en hun definities op. Het managen van effectiviteit is een
managementopgave én een ontwerpopgave. De managementopgave bestaat uit
het richten en activeren van een adequate effectiviteitmix. Daaronder wordt
verstaan een juiste mix van strategische, structurele en operationele effectiviteit
op de drie onderscheiden besturingsniveaus, op basis van de eisen die de omge-
ving stelt (Ansoff, 1965) én op basis van de betekenis die de organisatie voor
de omgeving wil hebben vanuit haar missie (Elshout c.s., 2003). De manage-
mentopgave omvat het lerend vermogen van de organisatie om tot de juiste ef-
fectiviteitmix te komen. Dit lerend vermogen noem ik in navolging van Volberda:
de meta-effectiviteit. De managementopgave omvat daarnaast het daadwerkelijk
kiezen van de juiste effectiviteitmix. Kortom, de managementopgave behelst het
kunnen kiezen en dat daadwerkelijk ook doen. De ontwerpopgave, als het twee-
de aspect van effectiviteitmanagement behelst het ontwerpen van een adequaat
effectiviteitpotentieel. Daaronder wordt verstaan het inrichten van de ontwerp-
variabelen, zoals de structuur, de systemen, de sleutelcompetenties en dergelij-
ke.

Aan de managementopgave en de ontwerpopgave voeg ik nog een derde aspect
toe: de uitvoeringsopgave. Deze opgave behelst het realiseren van de beoogde
operationele effectiviteit op het verrichtingsniveau van de organisatie.
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Derde besturingsni- Managementopgave ~ De juiste effectiviteitmix kiezen
veau: het richten ~ Zorgdragen voor de meta-

effectiviteit

Tweede besturíngsni- Ontwerpopgave Het etfectiviteitpotentieel ontwerpen
veau: het inrichten en beschikbaar stellen

~ Eerste besturíngsni- Uitvoeringsopgave Het effectiviteitpotentieel inzetten
veau: het verrichten en effectieve acties uitvoeren ge-

richt op operationele effectiviteit

Figuur 6: Het effectiviteitbegrippenkader in navolging van het conceptueel model van
flexibiliteit van Volberda (1992)

Op alle onderscheiden besturingsniveaus geldt dat de daadwerkelijke effectivi-
teit uiteindelijk blijkt uit het gedrag van de betreffende managers. Argyris
(1996) definieert effectiviteit in termen van "bekwaam gedrag vertonen." Zijn
stelling is dat effectiviteit niet blijkt uit wat iemand wil, weet, kan, moet, mag
of durft, maar uit wat iemand doet. Het gaat bij effectiviteit dus niet alleen om
het realiseren van gestelde doelen en toegevoegde waarde, maar juist óók om
het gedrag van de betreffende persoon, dat leidt tot de beoogde resultaten. Ik
voeg daaraan toe dat het bij effectiviteit gaat om 'bewust' bekwaam gedrag.
Onbewust bekwaam gedrag kan op toeval berusten en leidt minder snel tot een
lerende houding. Effectiviteit wordt daarom in dit onderzoek gedefinieerd als:
bewust doeltreffend gedrag op de onderscheiden besturingsniveaus.

1.7. De vraagstelling en de opzet van het onderzoek

Nu het object van onderzoek nader gedefinieerd is, kunnen de kernvragen van
het onderzoek als volgt worden geformuleerd: hoe kunnen organisaties en mid-
denmanagers zich zodanig ontwikkelen, dat hun leervermogen of ineta-
effectiviteit voortdurend in staat is om op het juiste moment:
~ de juiste effectiviteitmix voor de middenmanagementfunctie te kiezen?
~ het juiste effectiviteitpotentieel te ontwerpen en beschikbaar te stellen

voor het effectief kunnen uitvoeren van de middenmanagementfunctie?
~ de juiste acties te ondernemen gericht op het realiseren van de verwachte

operationele effectiviteit?

Het beantwoorden van deze kernvragen, van belang voor het realiseren van mijn
onderzoeksdoelstelling, impliceert de beantwoording van een aantal deelvragen,
dat ik in het vervolg van mijn onderzoek aan de orde zal gaan stellen. Allereerst
ben ik ge"interesseerd in de wijze waarop in de huidige praktijk wordt omgegaan
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met de veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie en de
middenmanager; hoe ontwikkelt de functie zich en hoe ontwikkelt de midden-
manager zich? En hoe is men in de praktijk bezig met het bevorderen en het be-
oordelen van de effectiviteit van middenmanagers? Naast een beter inzicht in de
huidige middenmanagementpraktijk, ga ik in deze studie ook op zoek naar bruik-
bare theoretische inzichten betreffende de rol, de positie en de ontwikkeling van
de middenmanagementfunctie, die van belang kunnen zijn voor mijn theoretisch
denkkader. In hoofdstuk 3 doe ik verslag van de resultaten van mijn verkennend
onderzoek naar de stand van zaken van de huidige middenmanagementtheorie
en -praktijk.

In hoofdstuk 4 vraag ik me vervolgens af of het mogelijk is om op basis van de
resultaten van het verkennend onderzoek een theoretisch denkkader te ontwik-
kelen voor de veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie en
de invloed daarvan op de effectiviteit van de middenmanager. Uit welke elemen-
ten zou dit theoretisch denkkader kunnen bestaan? En wat is de onderlinge sa-
menhang van deze elementen? Hoe kan het theoretisch denkkader in de praktijk
worden toegepast?

En uiteraard ben ik vervolgens benieuwd naar de werking van het theoretish
denkkader in de praktijk. Draagt het bij aan het beter begrijpen en hanteren van
de middenmanagementfunctie? En levert het een positieve bijdrage aan de effec-
tiviteit van de middenmanagers? Wat leert de try-out in de praktijk vervolgens
voor het verbeteren van het theoretisch denkkader? In hoofdstuk 5 doe ik ver-
slag van twee actieonderzoeken die ik heb gedaan om het theoretisch denkkader
in de praktijk te beproeven. In hoofdstuk 6 trek ik vervolgens de conclusies voor
verdere theorievorming met betrekking tot de ontwikkeling van de middenmana-
gementfunctie en voor het toepassen van het theoretisch denkkader in de prak-
tijk.

Maar voordat ik begin met het beschrijven van de resultaten van mijn verken-
nend onderzoek, de theorievorming en de actieonderzoeken, ga ik in het volgen-
de hoofdstuk allereerst in op mijn theoretische vertrekpunten en zet ik het on-
derzoeksontwerp uiteen: hoe bewandel ik de weg van de vraagstelling naar de
doelstelling van dit onderzoek en vanuit welke optiek kijk ik naar mensen en or-
ganisaties?
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HOOFDSTUK 2. THEORETISCHE VERTREKPUNTEN EN ONDERZOEKS-
ONTWERP

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zet ik de theoretische vertrekpunten en het onderzoeksontwerp
uiteen. Het onderzoeksontwerp bevat (Verschuuren, 1995) de gekozen onder-
zoeksstrategieën; de aard van het onderzoeksmateriaal; de onderzoeksplanning
en de uitvoering van dit plan. Van der Zwaan (1995) noemt dit: de opzet en in-
richting van het onderzoek en de wijze van verzameling, verwerking en interpre-
tatie van de gegevens. Den Hertog en Van Sluijs (2000) spreken in dit verband
van "... de redenering die de empirische gegevens die een onderzoek oplevert
verbindt met de oorspronkelijke vraagstelling en uiteindelijk met de conclusies
die aan het einde worden getrokken." Yin (2003) definieert het onderzoeksont-
werp als "... an action plan for getting from here to there, where 'here' may be
defined as the initial set of questions to be answered, and 'there' as some set
of conclusions lanswers) about the questions. Between 'here' and 'there' may
be found a number of major steps, including the collection and analysis of rele-
vant data."

Het onderzoeksontwerp is daarmee ook van belang als een verantwoording ach-
teraf. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden pas als zodanig geac-
cepteerd (Krippendorf, 1980) "... wanneer de onderzoeker zich kan verantwoor-
den voor de stappen die hij in het onderzoek heeft gezet." De sociologische on-
derzoeker maakt namelijk deel uit van wat Zijderveld (19731 de hermeneutische
cirkel noemt. Het onderzoeksontwerp kan volgens hem geen objectieve waarde-
vrije actie zijn. De keuzen van de onderzoeker zijn onder andere gebaseerd op
zijn persoonlijke overtuigingen in relatie tot zijn onderzoeksdoelstelling. En te-
vens is er sprake van een culturele gebondenheid (Wertbeziehung) van de on-
derzoeker met het object van onderzoek. Van hem wordt echter wel verwacht
dat hij de sociale werkelijkheid 'objectief' benadert. Zijderveld beschrijft hoe
Wertfreiheit (een houding waarin de socioloog zich van waardeoordelen, in de
betekenis van 'het beoordelen van waarden', onthoudtl en Wertbeziehung (cul-
turele gebondenheidl zich tot elkaar verhouden. Hij doet dit met behulp van de
hermeneutische cirkel. In de hermeneutische cirkel ligt niet alleen de notie be-
sloten dat de socioloog bij het selecteren van relevant materiaal zich betrekt op
de waarden die door de te onderzoeken mensen als geldig aanvaard worden,
doch tevens de notie dat zijn wetenschappelijk werk zélf een cultuurgoed is dat
als zodanig betrokken is op de waarden van de groep en de tijd waartoe hij be-
hoort. Sociologisch onderzoek is volgens Zijderveld zélf een vorm van symboli-
sche interactíe (als 'zinvol' en 'belangrijk' gewaardeerd in het dagelijks leven) en
is zélf uitgegroeid tot een sociaal instituut in de moderne samenleving. Alleen
binnen de hermeneutische cirkel kan de socioloog hopen tot relevante vraagstel-
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lingen en adequate theorievorming te geraken. Het is daarom van belang om de
persoonlijke overtuigíngen en de culturele gebondenheid, die ten grondslag lig-
gen aan het onderzoeksontwerp van de onderzoeker, te expliciteren.

Volgens Den Hertog en Van Sluijs (2000) is een onderzoeksontwerp vaak dyna-
misch. Belangrijk is het om te weten of het om een probleemverkennend, theo-
rievormend of om een toetsend onderzoek gaat. Maar in de praktijk gaan deze
vormen soms in elkaar over: het is een iteratief proces. Tijdens het onderzoek
wordt bijgestuurd op basis van bevindingen. Dit geldt met name als de vraag-
stelling onduidelijk is enlof wanneer de theorievorming op het desbetreffende
terrein nog erg summier is uitgewerkt enlof wanneer er op dit terrein nog maar
weinig onderzoek is verricht. Kortom, wanneer het gaat om vernieuwend onder-
zoek. In een dergelijke situatie is het vooronderzoek van groot belang. De con-
sequentie is dat de uitkomsten van het vooronderzoek tot een wezenlijke veran-
dering van de vraagstelling en van het onderzoeksontwerp kunnen leiden.

In deze studie gaat het om het ontwikkelen van een theoretisch denkkader met
betrekking tot de veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie

en de invloed daarvan op een effectieve functie-uitvoering. Er is sprake van ver-
nieuwend onderzoek volgens de definitie van Den Hertog en Van Sluijs. De
kernvragen van de vraagstelling (zie hoofdstuk 1) zijn nog tamelijk abstract en

de uitwerking ervan in concrete deelvragen, vraagt om nader vooronderzoek. Er

is nauwelijks sprake van enige mate van theorievorming met betrekking tot de
onderzoeksdoelstelling: er bestaan wel algemene managementtheorieën en
-onderzoeken, maar deze zijn meestal niet gespecificeerd naar de middenmana-
gementfunctie. De onderzoeken die zijn gedaan naar de middenmanagement-

functie zijn vooral beschrijvende survey studies. En daar waar in management-

theorieën een relatie wordt gelegd tussen het gedrag van (middenlmanagers en

hun effectiviteit, wordt slechts een beperkt aantal situationele factoren in ogen-
schouw genomen en is er geen sprake van een theoretisch denkkader, waar ik
naar op zoek ben.

Mijn manier van onderzoeken is vanwege het vernieuwende karakter dynamisch:
probleemverkenning, theorievorming en toetsing verlopen niet lineair volgens

een vooropgezette blauwdrukaanpak (Caluwé c.s., 20021. Er is sprake van wat
Den Hertog en Van Sluijs (2000) een iteratief proces noemen, maar wat ik zelf
liever een cyclisch proces noem. Dit heeft te maken met mijn kijk op kenniscrea-
tie en leren, die gebaseerd is op de leercyclus van Kolb (1976) en in het ver-
lengde daarvan met mijn kijk op organisatieonderzoek en theorieontwikkeling. In
het vervolg van dit hoofdstuk zal ik hier nader op ingaan, wanneer ik de theore-
tische vertrekpunten en de onderzoeksstrategie in hun onderlinge samenhang
expliciteer. Náást de eerder genoemde wetenschappelijke standaarden voor het
ontwikkelen van een onderzoeksontwerp (Verschuuren, 1995; Van der Zwaan,
1995; Yin, 2003; Den Hertog en Van Sluijs, 2000) zijn namelijk ook mijn per-
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soonlijke overtuigingen en mijn culturele gebondenheid van invloed op het on-
derzoeksontwerp dat ik verkies. De derde bepalende factor voor een adequaat
onderzoeksontwerp is de onderzoeksdoelstelling. Het gaat volgens Yin 12003)
immers om de weg van ' here to there'; de onderzoeksdoelstelling bevat elemen-
ten die ' onderweg' van invloed zullen zijn op de te maken onderzoekskeuzen.
Laten we de onderzoeksdoelstelling vanuit dit perspectief eens nader onder de
loep nemen.

2.2. Onderzoeksdoelstelling en -ontwerp

Reflecterend op de probleemstelling, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1, heb ik er
bij de afbakening van het onderzoek nadrukkelijk voor gekozen om de begrippen
middenmanagement en effectiviteit eenduidig te definiëren: over wie (midden-
management) en over wat (effectiviteit) gaat het in dit onderzoek? Ik heb daarbij
een eigen standpunt ingenomen in de veelheid van definities en opvattingen en
de zienswijzen verduidelijkt die geleid hebben tot mijn standpunt. Het belang dat
ik bij deze werkwijze heb is dat mijn onderzoeksdoelstelling voldoet aan de we-
tenschappelijke criteria die daarvoor gelden: nuttig, uitvoerbaar, eenduidig en in-
formatierijk (Verschuuren, 19951. Ik wil een theoretisch denkkader ontwikkelen
om een verbinding te leggen tussen enerzijds de middenmanagementfunctie (rol
en positie) in de organisatie en anderzijds de effectiviteit van de persoon die de-
ze functie uitoefent: de middenmanager. De rol en positie van de middenmana-
gemenifunctie veranderen in de tijd. Het theoretisch denkkader wil deze dyna-
miek voor de middenmanagers en hun organisatie hanteerbaar maken teneinde
de gesignaleerde spagaatwerking van de middenmanagementfunctie en de slin-
gerbeweging in de ontwikkeling van deze functie te doorbreken. Het gaat dus in
dit onderzoek niet om een middenmanagementtheorie in de betekenis van een
wetenschappelijk onderbouwde verklaring van het verschijnsel 'middenmanage-
ment in organisaties', maar om het construeren van een wetenschappelijk on-
derbouwd instrumentarium c.q. een procesmodel (Volberda, 1992), waarmee
veranderingen in de rol en positie van de middenmanagementfunctie in organisa-
ties en het beoogde bewust doeltreffende handelen van de middenmanagers
voortdurend zinvol en nuttig op elkaar afgestemd kunnen worden. Volgens
Zijderveld (1973) is de socioloog steeds op zoek naar adequate theorieën, waar-
bij hij adequaat definieert in termen van 'Verstehen': een theorie die het begrij-
pen mogelijk maakt en aldus tot evidentie leidt. Het theoretisch denkkader dat ik
ga ontwikkelen wil een bijdrage leveren aan het - beter - Verstehen van de mid-
denmanagementfunctie en van het handelen van de middenmanager en daarmee
aan de evidentie (het nut en de betekenis) van het middenmanagement in orga-
nisaties.
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Daarover doordenkend betekent deze ambitie voor het onderzoeksontwerp dat er
een theoretisch denkkader ontworpen dient te worden, dat past bij de waarden,
overtuigingen en behoeften van wat ik zou willen noemen de toekomstige ge-
bruikers. Het gaat in dit onderzoek niet om het ontdekken van de juiste taakstel-
ling voor middenmanagers noch over de juiste rolverwachtingen, rolopvattingen
en oplossingen voor allerlei positioneringskwesties, zoals bijvoorbeeld centrali-
satie of decentralisatie. Dit onderzoek wil tot wetenschappelijke inzichten leiden
over hoe de gebruikers in een veranderende omgeving het best kunnen handelen
om de door hen beoogde effectiviteit van de middenmanagers daadwerkelijk te
realiseren, passend bij de waarden, overtuigingen en behoeften van de organisa-
tie en van de middenmanagers. Het is dus van belang om de toekomstige ge-
bruikers van het theoretisch denkkader te betrekken bij het ontwerpproces. Niet
alleen als informanten, zoals in een survey onderzoek, maar vooral als meeden-
kers en feedbackgevers. Dit onderzoek vraagt om een participatieve onder-
zoeksaanpak. Ik wil met de betrokkenen inzicht krijgen in de wijze waarop zij nu
met het vraagstuk bezig zijn, zowel in termen van hun beleden handelingstheo-
rieën (espoused theory; Argyris, 1996) als van hun gehanteerde handelingstheo-
rieën (theory-in-use). En voorts wil ik met de betrokkenen ontdekken hoe het
theoretisch denkkader het best vorm en inhoud gegeven kan worden, zodat het
hen in staat stelt om beter enlof bewuster dan voorheen hun beoogde doelen en
zingeving te realiseren.

2.3. Theoretische vertrekpunten

Zoals gesteld wordt het onderzoeksontwerp niet alleen bepaald door de onder-
zoeksdoelstelling en wetenschappelijke 'regelgeving', maar ook door de kijk van
de onderzoeker op zijn object van onderzoek: zijn theoretische vertrekpunten. In
mijn geval dus mijn kijk op management en organisaties. Deze kijk is van invloed
op de keuze van onderzoeksstrategieën. Eerst beschrijf ik mijn persoonlijke
voorkeur in de context van mijn culturele gebondenheid, kortom mijn hermeneu-
tische cirkel. Daarna positioneer ik mijn persoonlijke voorkeur in de weten-
schappelijke dialoog over lorganisatielsociologische stromingen.

Het is bekend dat de voormalige hoogleraar Jan Buiter van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam zijn eerste college voor beginnende studenten organisatiesociolo-
gie steevast begon met de uitspraak: "Organisaties bestaan niet, er zijn alleen
maar mensen." Op de een of andere manier vind ik dit een aantrekkelijk uit-
gangspunt; het doet recht aan het belang dat ik hecht aan de uniciteit van ieder
individu. Tegelijkertijd creëert het enig verzet in me en ben ik geneigd tot een
antithese: "Organisaties bestaan." Dit uitgangspunt spreekt mij eveneens aan;
het doet recht aan het belang dat ik hecht aan al die organisaties waar ik deel
van uitmaak, waarmee ik werk en die voor (of soms tegen) mij werken. Het eer-
ste uitgangspunt appelleert aan mijn pathos; het roept emotie op. Het tweede
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appelleert aan mijn logos; het zet mij aan tot denken. Laat ik beide uitgangspun-
ten aan de hand van twee voorbeelden uit de organisatietheorie nader beschou-
wen.

Weick: sensemaking in organizations

Boeiend zijn de ideeën van Weick (1969, 1995) over sensemaking, die ervan
uitgaan dat mensen betekenis geven aan hun ervaringen. Op basis daarvan kij-
ken zij naar hun organisatie en definiëren zij hun verbondenheid met die organi-
satie. De wijze waarop mensen dit doen beschrijft Weick als het proces van en-
actment. Koene (2001) vat dit proces als volgt beknopt samen: "... de huidige
beleving van de werkelijkheid bepaalt wat mensen oppikken aan cues (ervarin-
gen) uit hun omgeving en hoe ze erop reageren (kiezen en handelen). Vervolgens
wordt de beleving van de werkelijkheid opnieuw gedefinieerd, waarbij de erva-
ring en de eigen reactie daarop een onderdeel worden van de beleefde werke-
lijkheid." Mensen zijn daarmee volgens Weick een onderdeel van hun eigen om-
geving. Zij creëren hun eigen omgeving en vervolgens beperkt die omgeving hun
mogelijkheden: "... people act in such a way that their assumptions of reality
become warranted." Boeiend is het onderscheid dat Weick vervolgens maakt
tussen belief driven en action driven sensemaking. Het vermogen dat mensen en
organisaties hebben om een omgeving te creëren die aan hun verwachtingen
voldoet, noemt Weick belief driven sensemaking, Daarbij ligt de nadruk op de
kracht van een visie en missíe als selffulfilling prophecy (Koene, 2001). In acti-
on driven sensemaking ligt de nadruk op processen van het achteraf rationalíse-
ren van de daadwerkelijke patronen van activiteiten in organisaties. Weick be-
schrijft sensemaking als een sociaal proces, waarin mensen betekenis creëren in
de inieractie mei anderen. Deze opvatting is van belang voor het begrijpen en
stimuleren van leerprocessen en kenniscreatie in organisaties, waarbij interactie
tussen mensen cruciaal is.

Mintzberg: structuring of organizations

De wijze waarop Mintzberg (1979) erin slaagde een 'handboek' samen te stellen
voor het ontwerpen van organisaties vraagt om bewondering. De essentie van
iedere organisatie is volgens Mintzberg taakverdeling en cobrdinatie. De struc-
tuur van een organisatie wordt gevormd door de wijze waarop een organisatie
de taken verdeelt en vervolgens die taken coórdineert. Hij onderscheidt vervol-
gens drie basisprincipes voor het coórdineren van taken: onderling overleg, di-
recte supervisie (leiderschap) en standaardísatie van werkprocessen, input (bij-
voorbeeld vakbekwaamheid) en output (eindproduct). Elke organisatie bestaat
uit vijf basiseenheden: de strategic apex, de middle line en de operating core
vormen de lijnorganisatie; de staforganisatie bestaat uit een technostructure en

33



een support staff. Op basis van een negental ontwerpparameters (zoals de
groepering van de eenheden; de grootte van de eenheden; integratiesystemen en

de mate van (delcentralisatie) en een vijftal contingentiefactoren (leeftijd van de

organisatie, grootte, technologie, omgeving en machtspositie) ontwerpt Mintz-

berg vijf organisatietypen: de simple structure, de machinebureaucratie, de pro-
fessionele bureaucratie, de divisiestructuur en de adhocracy.

De wijze waarop Weick en Mintzberg met het verschijnsel organisatie en met
processen van organiseren bezig zijn, vertonen nogal wat verschillen. Toch lei-
den sensemaking processen tot een bepaalde organisatieconfiguratie en geven
mensen vervolgens betekenis aan die organisatieconfiguratie door er op hun ei-
gen wijze naar te kijken en hun eigen verbondenheid met die organisatie te defi-
niëren door middel van het proces van enactment. Als adviseur, trainer en on-
derzoeker geef ik er de voorkeur aan om beide benaderingen met elkaar te ver-
binden: Mintzbergs benadering maakt mensen meer organisatiebewust; Weicks
benadering maakt mensen meer zelfbewust. Beide benaderingen dragen bij aan
het omgevingsbewustzijn van mensen: hoe verhoud ik me ten opzichte van mijn
omgeving en hoe verhoudt de omgeving zích ten opzichte van mij? Mensen en
organisaties vaardiger maken in het omgaan met het proces van enactment is
een belangrijke drijfveer voor mij als organisatieadviseur en managementtrainer.

Twee sociologische hoofdstromingen

Beide benaderingen zijn terug te voeren tot twee hoofdstromingen in de algeme-

ne sociologie en de organisatiesociologie, die beide een eigen specifieke wijze

van theorievorming en organisatieonderzoek ontwikkelden: een objectiverende
en een subjectiverende stroming. Omdat ik in dit onderzoek en in het theore-

tisch denkkader beide benaderingen met elkaar wil verbinden, is het van belang

om de twee hoofdstromingen nader te beschouwen, alvorens mijn keuzen voor

het proces van theorievorming en mijn onderzoeksmethode te kunnen gaan ma-
ken.

Zijderveld (1973) onderscheidt ín de moderne algemene sociologie enerzijds het
operationalisme en het functionalisme en anderzijds het symbolisch interactio-
nisme. Het operatíonalisme en het functionalisme wijzen volgens Zijderveld radi-
caal iedere vorm van ontologie (het wezen van de mens en van de organisatie)
af: de mens is een product van sociale en psychische factoren. Het symbolisch
interactionisme ziet de mens als product én als producent van zijn sociale om-
geving, als actor in plaats van re-actor. In het symbolisch interactionisme vindt
men volgens Zijderveld een poging om de sociologie weer 'echt' empirisch te
maken, door de werkelijkheid niet behavioristisch te reduceren tot een mechani-
sche, zinledige, door methoden en technieken bepaalde werkelijkheid, doch deze
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te laten voor wat zij is, namelijk de natuurlijke sociale wereld van interacterende
individuen.

Stromingen Objectiverende stroming Subjectiverende stroming
Vakgebieden

Moderne algemene sociolo- Operationalisme en functio- Symbolísch interactionisme
gie (Zijderveld, 1973) nalisme

Organisatiesociologie Rational (open) systeembe- Natural (open) systeembe-
(Scott, 1992) nadering, onder anderen nadering, onder anderen

Mintzberg (1979) Weick (1969, 1995)

Organisatiesociologie (Van Functionalistische systeem- Actiebenadering of -theorie:
Dijck, 1972) denken: het systeemmodel het actiemodel

Systeemtheorie (Boulding, Het eerste tot en met het Het zevende tot en met het
19561 zesde aspectniveau van de negende aspectniveau van

systeemhiërarchie van de systeemhiërarchie van
Boulding: van statische Boulding: van menselijk le-
structuren (1) tot en met ven (7) via sociale syste-
het niveau van dierlijk leven men (8) naar transcendentie
161 (9)

Hiërarchie Functie van het systeem Het positiespel

Leren Systemen zijn adaptief Bewuste acties van actoren

Kennis Objectivisme Constructivisme

Figuur 7: Twee sociologische hoofdstromingen

De twee hoofdstromingen in de moderne algemene sociologie zijn terug te vin-
den in de twee hoofdstromingen in de organisatiesociologie. Scott 11992) on-
derscheidt in de organisatiesociologie de rational en natural (openl systeembe-
naderingen. De rationele systeembenadering definieert organisaties als collecti-
viteiten die gericht zijn op het bereiken van relatief specifieke doelen en die rela-
tief sterk geformaliseerde, normatieve sociale structuren hebben. De natural
systeembenadering daarentegen definieert organisaties als collectiviteiten van
wie de actoren meerdere belangen nastreven (zowel verschillende als gemeen-
schappelijkel en die wel de waarde onderkennen van de organisatie als een be-
langrijke hulpbron daartoe. De informele structuur (behavioral structurel die zich
ontwikkelt tussen de actoren is informatíever en nauwkeuriger voor het begrij-
pen van het gedrag van organisaties, dan de formele structuur (normative struc-
turel. De open systeemdefinitie van Scott 119921, die zowel van toepassing is
op bepaalde rationele als natural systeembenaderingen, definieert organisaties
als systemen van onderling samenhangende en afhankelijke activiteiten, die wis-
selende coalities van actoren met elkaar verbinden. Deze systemen zijn ingebed

35



in de omgeving waarin zij opereren en zijn afhankelijk van een voortdurende
uitwisseling met die omgeving en worden gevormd door die omgeving. Het rati-
onele systeemperspectief benadrukt de doelspecificiteit (het gaat om het berei-
ken van specifieke doelen) en het belang van formalisatie (normative structure).
Het natural systeemperspectief benadrukt de doelcomplexiteit en het belang van
de behavioral (informele) structure. De opvattingen van Weick over organisaties
en organiseren rekent Scott tot de natural open systeembenaderingen. Het con-
tingentiedenken, waar Mintzberg een exponent van is, deelt Scott in bij de rati-
onal open systeembenaderingen.

Maakt Scott een indeling naar soorten van systeembenaderingen, Van Dijck
(1972) onderscheidt het functionalistische systeemdenken (het systeemmodel)
en de actiebenadering of -theorie (het actiemodel) als twee hoofdstromingen in
de organisatiesociologie. In de functionalistische systeembenadering wordt een
organisatie als een grenshandhavend systeem gezien, opererend in een groter
geheel: de omgeving van de organisatie. De omgeving wijzigt en ontwikkelt zich
onafhankelijk van de organisatie. Sociale systemen vervullen functies in grotere
gehelen en zijn daarmee verbonden door input- en outputprocessen. Zij ontlenen
hun legitimatie aan het grotere geheel. Dit geldt zowel voor organisaties in hun
omgeving, als voor de organisatieonderdelen in hun organisaties. Een sociaal
systeem bestaat uit aspecten (bijvoorbeeld rollen en posities) die functioneel op
elkaar betrokken zijn én op het geheel en die alleen vanuit de systeemcontext
begrepen kunnen worden.

In de actiesociologische beschouwingen ligt de nadruk op het individu als actor
of staat een collectieve actor (groep, groepering of sociale klasse) centraal. Het
actiemodel gaat uit van de constatering dat het handelen (gedrag of actie) ge-
schiedt vanuit motieven, intenties, doelen, oriëntatie, et cetera. De grootste be-
langstelling gaat daarbij uit naar de rationele acties. Acties die volgens een be-
wust plan (strategisch of tactischl worden ondernomen met kennis van de doe-
len en de middelen die logisch (technisch) naar het doel leiden. In hoofdstuk 1
definieerde ik effectiviteit als 'bewust doeltreffend gedrag'. Een conditie voor
actie is volgens het actiemodel altijd de actie van andere actoren. Actie is der-
halve sociale actie, omdat de doelen, de middelen, de condities, de regels en de
normen, op basis waarvan de ene actor gemotiveerd is tot handelen, tot het
handelen van de andere actoren zal leiden. Het menselijk handelen komt dus in-
teractief tot stand, maar de actiesocioloog redeneert altijd vanuit de basiseen-
heid: de individuele actor. "Daarmee wordt", aldus Van Dijck (1972) "de functi-
onalistische schepping van de 'systeembehoeften' principieel vermeden. In iede-
re sociale actiesituatie is sprake van 'voorgegeven' elementen: de actie van het
ene individu wordt geïntegreerd met die van het andere door 'geleerde' cultuur-
patronen. Zo bepalen rollen en posities de acties en interacties van actoren,
maar zijn er tegelijkertijd een product van. Begrippen en betekenissen zijn niet
alleen 'gegevenheden', maar moeten steeds bekrachtigd worden en geloofwaar-
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dig blijven. Er kunnen nieuwe betekenissen gecreëerd worden. Rollen en posities
zijn veranderlijk, herdefinieerbaar, ontstaan en verdwijnen in voortdurende inter-
actie."

Van Dijck (1972) noemt een aantal optiekverschillen tussen de functionalisti-
sche systeembenadering en de actietheorie. Twee ervan zijn in de context van
dit onderzoek relevant. Het systeemmodel is holistisch: delen zijn alleen begrijp-
baar vanuit het geheel. Het actiemodel daarentegen is pluralistisch of atomis-
tisch: actoren zijn 'ontwerpend' op hun omgeving betrokken. Het systeemmodel
is deterministisch: organisationele processen 'voltrekken' zich als het ware over
de organisatieonderdelen en organisatieleden. Het actiemodel heeft een volunta-
ristische grondopvatting ten aanzien van collectieve menselijke actie: het gaat
primair om strategieën, plannen en tactieken van bewuste, individuele of collec-
tieve actoren.

Wat is de betekenis van de optiekverschillen tussen het systeemmodel en het
actiemodel voor de twee overtuigingen, die in de probleemstelling over de ver-
wachte toekomst van de middenmanagementfunctie aan de orde werden ge-
steld? Het betreft de overtuiging dat er voorlopig nog geen einde komt aan het
verticaal-hiërarchisch denken en dus aan de in-between-positie van de midden-
managementfunctie en de overtuiging dat organisaties en mensen kunnen leren
om op een transactionele (Wierdsma, 1999) en transformationele (Bass, 1990)
met hiërarchie om te gaan. Laat ik beginnen met het onderbouwen van de over-
tuiging betreffende het voortbestaan van hiërarchie.

Hiërarchie

Systeemtheoretici baseren zich op de algemene systeemtheorie van Bertalanffy
en Boulding (Bahlmann c.s., 19981. Boulding (1956) beschreef een hiërarchie
van systemen, waarbij de complexiteit op elk niveau toeneemt en de complexi-
teit van het vorige niveau steeds omvat. Hiërarchie is volgens systeemtheoretici
een fundamenteel kenmerk van complexe systemen, niet zozeer in de betekenis
van status- of machtsverschillen, maar in de betekenis van verschillen in het ni-
veau van complexiteit (Scott, 1992). Hiërarchie is een functie van het systeem.
Het organogram, waarin de posities van de onderscheiden managementfuncties
worden ingetekend, behoort tot het eerste (minst complexe) van de negen door
Boulding onderscheiden aspectniveaus in zijn systeemhiërarchie. De sociale sys-
temen daarentegen behoren tot het achtste aspectniveau; hier worden collectie-
ve mentale beelden en zelfbeelden gevormd en er ontstaan collectieve waarden
en betekenissen (Bahlmann c.s., 19981. Dit aspectniveau betreft de betekenis-
geving en daarmee de zingeving en de identiteit van de organisatie ('Waartoe
zijn wij er?') Het is volgens Bahlmann c.s. de uitdaging om de verschillende or-
ganisatorische aspectniveaus zodanig met elkaar in samenhang te brengen, dat
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we de kwintessens van het achtste niveau terugzien in het 'hartje' van het eer-
ste aspectniveau, in het werkproces van het tweede aspectniveau, in de terug-
koppeling (cybernetica) van het derde aspectniveau, et cetera. De postmodernis-
tische stelling betreffende het einde van de hiërarchie c.q. het begin van het ho-
rizontale netwerkdenken (Damhuis c.s., 20021, dient mijns inziens verstaan te
worden als een roep om het positionele denken (Wierdsma, 1999) op het eerste
aspectniveau te overstijgen en ons te gaan concentreren op het achtste aspect-
niveau, de sociale systemen. Daarbij accepterend dat hiërarchie een wezenlijke
functie is van organisaties als sociale systemen. Malotaux c.s. (1998) omschrij-
ven die functie als "... het bewerkstelligen dat een organisatie, bestaande uit
verschillende delen met ieder zijn of haar specifieke wijzen van functioneren en
instincten tot zelfbehoud en zelfontplooiing, desondanks in staat wordt en blijft
te functioneren als een voor het geheel en zijn onderdelen zinvolle en levensvat-
bare eenheid." Zij noemen dit de besturingsbehoefte van organisaties, vergelijk-
baar met Mintzbergs (19791 coárdinatiebehoefte. Daarnaast stellen zij dat er ve-
le verschillende manieren zijn waarop de onmisbare hiërarchische dimensie vorm
en inhoud gegeven kan worden: de besturingswijze. Mintzberg onderscheidt drie
manieren van besturing: overleg, leiderschap en standaardisatie. Malotaux c.s.
onderscheiden twee soorten besturingsbehoefte: de verticale besturingsbehoefte
(top-down of bottom-up) en de horizontale besturingsbehoefte voor de noodza-
kelijke afstemming en samenhang in de klant-leverancier keten. De kantelingop-
gave van dienstverlenende organisaties doet vooral een beroep op het horizon-
taal besturend vermogen, het verticaal besturend vermogen komt steeds meer
ten dienste te staan van de horizontale afstemming. Vandaar mijn keuze om de
besturing van het verrichtingsproces het eerste besturingsniveau te noemen en
de besturing van het richtingsproces het derde besturingsniveau.

Dat hiërarchie een wezenlijke functie is van organisaties moge ook blijken uit de
neiging van democratische organisaties, zoals politieke partijen en vakbonden,
tot oligarchisering. Michels (Van Doorn, 1971) heeft met zijn 'ijzeren wet'
(1917) aangetoond dat ook in democratische samenwerkingsverbanden sprake is
van hiërarchische verhoudingen tussen bestuur en leden, die niet gelegitimeerd
zijn door het hoogste orgaan: de leden van de vereniging. Volgens Malotaux
kunnen we een organisatie of team pas dan zelfsturend noemen indien "... zowel
de besturing als de verandering in structuur, besturingswijze en gedrag geheel
voortkomen uit het totaal van de deelsystemen, zonder dat één deelsysteem
hierin een structureel besturende positie inneemt ten opzichte van de andere
deelsystemen."

Samenvattend: systeemtheoretici gaan dus uit van hiërarchie als functie van het
systeem: het voorzien in de besturingsbehoefte van het systeem is een belang-
rijk deel van de toegevoegde waarde van managementfuncties, náást de inhou-
delijke taakstelling van het organisatieonderdeel, die voortvloeit uit de strategi-
sche en beleidsplannen. Actietheoretici zijn ge'interesseerd in de wijze waarop
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actoren op de onderscheiden niveaus van het richten, inrichten en verrichten
omgaan met hun positiemacht, die voortvloeit uit de gekozen organisatiestruc-
tuur: hun besturingswijze. De actietheorie benadrukt meer het bewuste keuze-
aspect van het 'rollenspel' van de actoren (Van Dijck, 1972) en, zo men wil, het
'positiespel' van de actoren. Rollen en posities zijn veranderlijk, herdefinieer-
baar, ontstaan en verdwijnen in permanente interactie. In de managementlitera-
tuur wordt veel aandacht besteed aan rolconcepten en managementstijlen, 'ge-
geven' de hiërarchische positie van de managers. In het theoretisch denkkader
voor de middenmanagementfunctie wordt de hiërarchische positie van de mid-
denmanagementfunctie als een gegeven beschouwd en zal ruim aandacht wor-
den besteed aan het 'rollen- en positiespel' van de actoren, dat kenmerkend is
voor hun besturingswijze en bepalend voor hun effectiviteit.

Leren

Dit leidt tot mijn tweede overtuiging betreffende het vermogen van mensen en
organisaties om (beter) te leren omgaan met hiërarchie. Want alhoewel hiërar-
chie zoals gesteld functioneel is, levert hij even zo vele disfuncties of knelpun-
ten op. Met name bij toename van de complexiteit op de door Boulding onder-
scheiden aspectniveaus, levert het blijven benadrukken van hiërarchische ver-
houdingen grote problemen op. Het onderzoek van Koot en Sabelis (2000) naar
de belevingswereld van een aantal topmanagers in Nederland toont aan hoezeer
het modernisme (het cartesiaanse scheiden van denken en handelen) bij topma-
nagers heden ten dage nog opgeld doet en het hiërarchische denken en handelen
bepalen. Hun bevindingen onderbouwen de stelling van Feltman (2000), dat de
meeste managers en bestuurders gedegen getraind en geschoold zijn in het mo-
dernistische discours'. Bij de topmanagers, aldus Koot en Sabelis, zijn waarden
als planning, beheersing en rationaliteit nog steeds overheersend ten opzichte
van waarden als zelfsturing, individuele ontplooiing en flexibilisering.

Systeemtheoretici gaan ervan uit dat systemen adaptief zijn en reageren op ver-
anderende omgevingsinvloeden door interne compenserende, blokkerende of
aanvullende activiteiten (Van Dijck, 19721. Men noemt dit kenmerk van syste-
men ook wel de homeostatische aanpassing ofwel cybernetica. Dit vindt plaats
op het derde aspectniveau van Bouldings behoeftehiërarchie (het cybernetische
systeem): er wordt aan het tweede aspectniveau (het niveau van de werkpro-
cessen) een terugkoppelingsmechanisme toegevoegd, vergelijkbaar met de
thermostaat, om de uitvoering van een werkproces geheel volgens plan te laten
verlopen. Hiermee wordt het leervermogen van systemen geïntroduceerd. Argy-

a Nauw met elkaar verweven voorstellingen, concepten, beweringen en uitdrukkin-
gen, die tezamen het schrijven en spreken over een onderwerp in een bepaalde tijd
bepalen.
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ris (1996) noemt dit niveau van leren single loop learning: mensen leren wel,
maar ze leren niet beter te leren. Voor ingewikkelde problemen is naar zijn me-
ning double loop learning nodig: een manier van leren waarin mensen hun eigen
veronderstellingen kritisch bekijken en leren beter te leren. Double loop learning
speelt zich in de systeemhiërarchie van Boulding af op het zevende aspectni-
veau: mensen weten dat ze weten, ze zijn zelfbewust. Op het achtste niveau is
sprake van organisatiebewustzijn: samen leren te leren. Hiermee wordt het be-
grip van de lerende organisatie ge'introduceerd: bewust samen leren te leren ge-
richt op de effectiviteit van het gezamenlijk handelen (Argyris, 1996). Het primi-
tieve singleloopleren op het derde aspectniveau gaat uit van de cartesiaanse op-
vatting over kennis, met haar strikte scheiding tussen doen en denken (De Man,
20031. Deze opvatting wordt ook wel objectivisme genoemd: kennis is als een
object op te vatten en kan op zichzelf bestaan (Verhoeven en Verhage, 2003).
Men gaat uit van een objectieve buitenwereld en kennis kan één op één worden
overgedragen van het ene (sublsysteem naar het andere. Kennis staat op zich
en ligt vast. Het doubleloopleren van Argyris c.s., ook wel genoemd het prag-
matisme (De Man, 20031, gaat uit van een directe relatie tussen kennis, hande-
len en persoonlijke ervaring. Het heeft oog voor de betekenis van emoties voor
kennisverwerving en voor het sociale karakter van kennis. Nonaka en Takeuchi
(1997) gaan in hun model van kennisdeling en kenniscreatie uit van dit pragma-
tische denken. Deze manier van denken wordt ook wel constructivisme of post-
modernistisch (Wierdsma, 1999) genoemd en sluit nauw aan bij de ideeën van
Weick (1995) over sensemaking. Het constructivisme gaat uit van een subjec-
tieve buitenwereld en kennis wordt geconstrueerd door actoren. Het postmoder-
nisme vraagt aandacht voor de contextgebondenheid van kennis en voor lokale
betekeniscreatie (Wierdsma, 1999). De leercyclus van Kolb (1976) biedt een
goede basis voor constructivistische leerprocessen, door het cyclisch verbinden
van doen, bezinnen, denken en beslissen. Kolb onderscheidt vier leerstijlen die
alle door individuen en organisatie beheerst en gepraktiseerd dienen te worden.
Hij noemt deze stijlen: accommoderen (actie, doenl, divergeren (bezinnen, be-
schouwen van het eigen handelenl, assimileren (nadenken, analyseren, verkla-
ren, gedragsalternatieven ontwikkelen) en convergeren (beslissingen nemen over
het toepassen van - nieuwe - denkconceptenl. Bij deze visie op leren past action
learning als veranderstrategie ICaluwé c.s., 20021, omdat die uitgaat van de
leercyclus van Kolb en een postmodernistische of constructivistische kijk op le-
ren, kennisdelen en kenniscreëren.

Samenvattend: het systeemmodel ziet leren als een functie van het systeem om
zich te handhaven en te overleven (adaptief vermogen) en gaat op de lagere as-
pectniveaus uit van een objectivistische kijk op leren: het geheel maakt uit wat
waar is voor de onderdelen. Het actiemodel gaat uit van rationele, bewuste ac-
ties van actoren die vanuit hun eigen motieven, intenties, doelen en oriëntaties
met elkaar interacteren. Het achtste aspectniveau in de systeemhiërarchie van
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Boulding biedt ruimte voor actiesociologisch, en constructivistisch denken over
leer- en veranderprocessen in organisaties.

Combinatie van modellen

Van Dijck (1972) beschouwt het systeemmodel en het actiemodel als zijnde
complementair. Volgens hem dient de organisatieonderzoeker "... zich van beide
modellen te bedienen voor een adequate analyse en verklaring van organisatio-
nele dynamiek. Het naar voren halen van het ene dan wel het andere model
hangt samen met het type dynamiek dat men wil verklaren." Lammers (1983)
noemt deze manier van combineren van de twee basismodellen segregatie: het
toepassen van beide modellen los van elkaar; een en ander afhankelijk van de si-
tuatie (Van Dijck: het type dynamiekl. Twee andere combinatiemogelijkheden
zijn volgens Lammers: koppeling en integratie. Bij koppeling verbindt de organí-
satieonderzoeker de invloed van bepaalde factoren, geformuleerd in termen van
het ene model met verbanden of regelmatigheden, welke vervat zijn in een theo-
rie die ressorteert onder het andere model. Integratie betekent volgens Lammers
dat de onderzoeker beide modellen combineert in één theoretisch kader. In dat
geval figureren factoren afkomstig uit het ene model niet of niet alleen als con-
ditionerende variabelen of processen, maar tevens als verklarende variabelen of
processen. In het door Van Dijck ontwikkelde actiemodel van sociale verande-
ring in organisaties (1972) is er mijns inziens niet zozeer sprake van segregatie
van beide complementaire modellen, maar juist van een integratie van het sys-
teem- en het actiemodel. Hij onderscheidt daarin vanuit het systeemdenken een
drietal organisatieniveaus. Allereerst beschouwt hij de organisatie als arbeidssi-
tuatie: het geheel van persoonlijke en interpersoonlijke taaksituaties. Vervolgens
is de organisatie een structuur van samenwerking en besluitvorming: een net-
werk van kennis- en machtsposities dat bepaald wordt door differentiatie- en in-
tegratieprocessen, en ten slotte heeft een organisatie een institutioneel aspect
dat tot uitdrukking komt in haar externe functies en haar dominante waardepa-
troon. Vanuit de actietheorie beschouwt Van Dijck in zijn actiemodel van sociale
verandering de organisatie als een geheel van interactieprocessen tussen de ac-
toren. Hij onderscheidt daarin drie actieniveaus, te weten het niveau van de ar-
beidsprocessen en de interpersonele processen; het niveau van de invloeds- en
machtsprocessen met betrekking tot de middelen en het niveau van de politieke
processen met betrekking tot de doelstellingen. Met behulp van een circulair
proces worden de organisatieniveaus en de actieniveaus als elkaar beïnvloeden-
de elementen met elkaar verbonden.

Bij het definiëren van de middenmanagementfunctie in het eerste hoofdstuk heb
ik het begrippenkader van het INK-model als indelingscriterium gekozen voor het
bepalen van de exclusieve functie van de drie onderscheiden besturingsniveaus.
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Vanuit de optiek van het systeemmodel, zoals door Van Dijck omschreven, wor-
den de richting, de inrichting en de verrichting van een organisatie als systeeme-
lementen beschouwd. Het actiemodel beziet de organisatie vooral in termen van
richtings-, inrichtings- en verrichtingsprocessen. In het theoretisch denkkader
voor het middenmanagement wil ik beide modellen gaan integreren. Het gaat mij
namelijk niet alleen om de processen van het richten, inrichten en verrichten,
die tot een bepaalde richting, inrichting en verrichting leiden, maar ook om de
effecten van de richting, de inrichting en de verrichting op deze processen.

Systeemmodel De richting van de De inrichting van De verrichting van
Middenmanagementfunc- functie de functie de functie
tie als subsysteem

Actiemodel Het richten Het inrichten Het verrichten
Middenmanager als actor

Ontwikkelingsmodel Het (doubleloop-) Het doubleloop- Het singleloopleer-
~ De lerende middenmana- leervermogen om leervermogen om vermogen om de
ger als onderdeel van de de functie ade- de functie ade- functie adequaat
lerende organisatie quaat te richten: quaat in te richten: te verrichten: de

de meta- het effectiviteitpo- operationele effec-
effectiviteit tentieel tiviteit

Figuur 8: Integratie van het systeem- en actiemodel door middel van een
ontwikkelingsmodel

Vanuit het systeemmodel concentreer ik me op de middenmanagementfunctie
als onderdeel van de organisatie als systeem. Vanuit het actiemodel concentreer
ik me op de middenmanager als actor in de processen op de onderscheiden or-
ganisatie- en actieniveaus. De integratie van beide modellen kan het best tot
stand worden gebracht door het toepassen van de actionlearningtheorieën van
onder andere Kolb (1976) en Argyris (1996) in de vorm van een ontwikkelings-
model. Op het zevende en achtste aspectniveau van de systeemhiërarchie van
Boulding is namelijk sprake van bewust leren en weten door individuen en orga-
nisaties. In de actionlearningtheorieën worden leren en aanpassen met elkaar
verbonden en is er naast action driven sensemaking ook ruimte voor belief dri-
ven sensemaking (~Neick, 19951.

2.4. Theorievorming

Het onderzoeksontwerp wordt niet alleen bepaald door de wetenschappelijke cri-
teria voor een adequaat ontwerp, de onderzoeksdoelstelling en de theoretische
vertrekpunten, maar ook door de visie van de onderzoeker op theorievorming,
die veelal voortvloeien uit zijn theoretische vertrekpunten. Volgens Zijderveld
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(1973) zijn wetenschappers het over één ding met elkaar eens: "... het doel van
wetenschap is niet onderzoek, maar theorievorming. Wetenschappers zoeken
naar adequate theorieën." De meningsverschillen gaan over het begrip 'ade-
quaat'. Gaat het om waarheid (de correspondentie tussen theorie en feiten);
gaat het om nut (de praktische toepasbaarheid) of gaat het om het heuristisch
gehalte (het bijdragen tot het begrijpen van de werkelijkheidl? Bij Zijderveld gaat
het om 'Verstehen': om een theorie die het begrijpen faciliteert en aldus tot evi-
dentie leidt. Vanuit mijn theoretische vertrekpunten kan ik hier goed bij aanslui-
ten. Het adequaatheidsgehalte van sociologische theorieën wordt volgens
Zijderveld gegarandeerd door de intentie van de socioloog om zijn begrippen en
theorieën voortdurend op de sociale leefwereld betrokken te houden. Hij noemt
dit de humanistische coëfficiënt van het symbolisch interactionisme en de ver-
stehende Soziologie (het rationeel begrijpen) van Weber met zijn nadruk op de
subjectiv gemeinter Sinn. En voorts wordt het adequaatheidsgehalte van een
theorie gegarandeerd door de begrippen, typen (typologieën) en concepten te
funderen en te construeren met behulp van alledaagse begrippen (typificatiesl
uit de leefwereld van de actoren. Het empirische karakter van een sociologische
theorie en daarmee haar adequaatheidsgehalte, wordt volgens Zijderveld niet
uitsluitend en niet primair gegarandeerd door empirisch onderzoek, maar ook
door het 'speculatieve' denken: geen empirisch onderzoek zonder enige vorm
van theorie en geen theorie zonder enige vorm van onderzoek. Volgens Zijder-
veld biedt het symbolisch interactionisme een kader om de instructieve en ana-
scopische5 benadering van het zuiver interactionisme (lees óók: constructivisme)
te verbinden met de logisch-deductieve en katascopische6 benadering van het
functionalisme. Zijderveld opteert voor een methode die de intenties van het
zuiver interactionisme in stand houdt, maar die de eenzijdige inductieve en natu-
ralistische benadering van het interactionisme vermijdt. Hij doet dit met behulp
van Webers methode van de constructie van lanalytischei ideaaltypen ten be-
hoeve van het rationeel begrijpen (Verstehenl, aangevuld met een fenomenolo-
gische fundering van deze ideaaltypen in de typificaties (alledaagse begrippen)
van de alledaagse kennis van de werkelijkheid, zoals dat door Schutz werd ge-
daan. Alleen in verbinding met dergelijke analytische, deductief geconstrueerde
ideaaltypen kan volgens Zijderveld een naturalistische, inductieve sociologie het
rationeel begrijpen (Verstehen) een helpende hand bieden. Hij pleit voor het sa-
mengaan van een analytisch-deductieve theorie én empirisch-inductief onder-
zoek.

5

6

Anascopie: Webers benaderingwijze van de sociale werkelijkheid is volgens Zijder-
veld anascopisch, omdat hij in zijn methodologie duidelijk uitgaat van zinvol acte-
rende individuen en van daaruit als het ware 'naar boven kijkend' lana-scopisch)
over institutionele structuren spreekt.
Katascopie: Durkheim gaat in zijn methodologie uit van de institutionele structuren
en geeft binnen dit structurele kader, als het ware 'naar beneden kijkend' (kata-
scopischl de interacterende individuen een plaats.
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Op deze wijze wil het te ontwikkelen theoretisch denkkader de integratie tot
stand brengen van het systeemmodel en het actiemodel; van het denken over de
middenmanagementfunctie als onderdeel van een organisatie als systeem en de
middenmanager als actor in de alledaagse werkelijkheid. Het denkkader bevat
analytische ideaaltypen en een ontwikkelingsmodel ten behoeve van het ratio-
neel begrijpen (Verstehenl, aangevuld met de fenomenologische fundering van
deze ideaaltypen in de typificaties (de alledaagse begrippen) van de alledaagse
kennis van de actoren van hun werkelijkheid.

Een aansprekend voorbeeld van het verbinden van een positivistische en con-
structívistische theorieopvatting trof ik aan bij Wierdsma (19991. Hij onder-
scheidt de begrippen 'maatregelkennis' en 'regelmaatkennis'. Maatregelkennis
komt tot stand door het verbinden van theoretische kennis (regelmaatkennisl,
gebaseerd op positivistische grondslag en persoonsgebonden ervaringskennis,
gebaseerd op constructivistische grondslag. Het positivistische model in de so-
ciale wetenschappen heeft volgens Wierdsma geresulteerd in een oriëntatie op
het ontwikkelen van kennis die zoekt naar regelmaat en waarheid: 'regelmaat-
kennis'. Kennis resulteert op deze manier in beschrijvingen, verklaringen en
maakt voorspelling en beheersing mogelijk (het predictieve vermogen). Zo ont-
staat de idee van een maakbare wereld (modernisme). Het postmodernisme gaat
ervan uit dat universeel geldige theorievorming onmogelijk is, gezien het con-
structieve en contextgebonden karakter van de werkelijkheid. Er is dus vanuit
deze optiek enkel sprake van persoonsgebonden ervaringskennis gebaseerd op
'lokale' waarheden. 'Maatregelkennis' beoogt volgens Wierdsma de algemeen
geldende 'regelmaatkennis' te verbinden met de persoonsgebonden ervarings-
kennis ter verbetering van het handelen. Vanuit de optiek van de maatregelken-
nis ligt de waarde van een theorie volgens Wierdsma in het generatieve vermo-
gen van die theorie om een dialoog te stimuleren over allerlei vanzelfsprekend-
heden die mensen voor waar aannemen (overtuigingen). En voorts in het genere-
ren van alternatieven voor het handelen en in het stimuleren van een normatieve
dialoog over hoe actoren hun samenwerking beter zouden kunnen vormgeven.
Wat 'beter' is wordt volgens Wierdsma niet predictief voorgeschreven door de
wetenschap, maar wordt bepaald door de betrokken actoren zelf in hun streven
naar relationele en constructieve kwaliteit. Volgens De Zeeuw (Wierdsma, 1999)
stijgt de relationele kwaliteit als een kwaliteitsverhoging voor de één niet resul-
teert in een kwaliteitsverlaging voor de ander. De constructieve kwaliteit stijgt
als er meer mogelijkheden ontstaan voor de betrokken actoren om te komen tot
een verbetering van de collectieve en relationele kwaliteit.

Het theoretisch denkkader dat ik voor de middenmanagementfunctie in organisa-
ties ga ontwikkelen verbindt regelmaatkennis met persoonsgebonden ervarings-
kennis tot maatregelkennis, gericht op het effectief of effectiever handelen van
de middenmanagers.

44



2.5. Het onderzoeksontwerp

Ik ben er in de inleiding van dit hoofdstuk over het onderzoeksontwerp van uit-
gegaan dat er sprake is van vernieuwend onderzoek en dat er dus nader vooron-
derzoek nodig is om tot een theoretisch denkkader te komen. Vanuit de onder-
zoeksdoelstelling ben ik tot de conclusie gekomen dat de toekomstige gebrui-
kers van het denkkader betrokken dienen te worden bij het ontwerpen en het
beproeven ervan. De theoretische vertrekpunten leiden tot een integratie van
het systeemdenken en het actiedenken, waarbij de actionlearningtheorieën het
meest geschikt lijken om de beoogde integratie adequaat tot stand te brengen.
Daarop aansluitend heb ik uiteengezet dat theorievorming voor mij niet betekent
het ontdekken van de waarheid buiten de actor, maar het faciliteren van het
proces van betekeniscreatie tussen de actoren: de waarde van het theoretisch
denkkader ligt niet in het predictieve vermogen of het 'waarheidsgehalte' ervan,
maar in het generatieve vermogen.

Wat betekent dit voor de te kiezen onderzoeksstrategieën? Verschuuren (1995)
onderscheidt een vijftal hoofdstrategieën: survey onderzoek, het experiment, de
casestudy, de gefundeerde theoriebenadering om te komen tot theorievorming
en het bureauonderzoek. Den Hertog en Van Sluijs (1995) en Van der Zwaan
(1995) voegen daar actieonderzoek als onderzoeksstrategie aan toe. Na bestu-
dering van genoemde onderzoeksstrategieën ben ik tot de keuzen voor het on-
derzoeksontwerp gekomen (zie figuur 9).

Vooronderzoek

Het vooronderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop
enerzijds theoretici en onderzoekers momenteel met het middenmanagement be-
zig zijn en tot welke kennis dit leidt en anderzijds in de wijze waarop organisa-
ties momenteel omgaan met het middenmanagementvraagstuk en wat hun erva-
ringen daarmee zijn. Ik ben benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen
tussen theorie en praktijk en tussen organisaties onderling. Ik gebruik dit inzicht
om het theoretisch denkkader te ontwikkelen, dat vervolgens in het actieonder-
zoek met betrokkenen verder zal worden ontwikkeld. De belangrijkste deelvra-
gen in het vooronderzoek zijn:
~ Hoe is men in theorie, onderzoek en praktijk momenteel bezig met de

middenmanagementfunctie?
~ In hoeverre veranderen de rol en positie van de middenmanagementfunc-

tie?
~ Wat betekent een en ander voor een effectieve functie-uitvoering van de

middenmanagementfunctie door de middenmanagers?
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Het ontwerpen van het theoretisch
denkkader in de vorm van:
~ een typologie van de middenmana-

gementfunctie als onderdeel van een
organisatie als systeem

~ een ontwikkelingsmodel voor de mid-
denmanagers en de andere actoren in
de alledaagse werkelijkheid van de
organisatie

Toetsing of 'beproeving' van het theore-
tisch denkkader met behulp van

actieonderzoek

Doelstelling:
een 'beproefd' theoretisch denkkader voor
de veranderende rol en positie van de mid-
denmanagementfunctie en de invloed daar-

van op een effectieve functie-uitvoering

Figuur 9: Onderzoeksontwerp
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In het vooronderzoek worden twee onderzoeksstrategieën gehanteerd: een desk
study voor het inzicht in de wijze waarop theoretici en onderzoekers met het
middenmanagementvraagstuk bezig zijn en een verkennende casestudy, die mij
meer inzicht verschaft in de praktijkervaringen van organisaties.

Desk study

In de desk study richt ik me op publicaties van onderzoeken en theorie-
enlconcepten over het middenmanagement. Ondanks het feit dat nogal eens ge-
steld wordt dat er niet veel gepubliceerd is over het onderzoeksthema, heb ik
toch nogal wat artikelen kunnen vinden die bruikbaar zijn voor mijn vooronder-
zoek. In een aantal gevallen is er zelfs sprake van 'evidence-based' betrouwbaar
onderzoeksmateriaal; maar veelal is er sprake van 'opinion-based' theorieën (Li-
vian c.s., 1997~. Veel onderzoek over middenmanagers leidt volgens hen niet
tot theorievorming en veel zogenaamde theorieën zijn nauwelijks onderzocht.
Met name publicaties over 'effectieve leiderschapsstijlen' tonen concepten die
in de praktijk worden toegepast, maar waarbij nauwelijks actieonderzoek plaats-
vindt: "... wel veel actie, maar weinig onderzoek." In hoofdstuk 1 beschreef ik
de belangrijkste bevindingen van de longitudinale survey study van Livian en
Burgoyne (1997) over middenmanagers in Europa. Ik vat hun conclusies met be-
trekking tot onderzoek en theorievorming kort samen. Zij constateren op basis
van hun literatuurstudie dat "... de plaats van middenmanagers in het denken
over management altijd al ambivalent is: aan de ene kant worden middenmana-
gers beschouwd als belangrijke actoren in veranderingsprocessen en corporate
performance. Aan de andere kant zijn ze meestal afwezig als analyseobject en
object van beschrijving." De literatuur houdt zich volgens hen weinig bezig met
de specifieke situatie van middenmanagers. Het grootste deel van de manage-
mentliteratuur handelt over topmanagers. Veel studies over management maken
niet eens een onderscheid naar besturingsniveau. De auteurs enlof onderzoekers
gaan ervan uit dat management iets is dat zich laat bestuderen, ongeacht het
verantwoordelijkheidsniveau. Dit geldt met name voor studies over leider-
schapsgedrag. Gefocust op managementgedrag- en activiteiten neemt men nau-
welijks de verschillende functietypen in beschouwing, waarin die activiteiten
kunnen worden waargenomen. Een van de redenen waarom onderzoek naar
middenmanagementactiviteiten vaak bedrieglijk is, komt voort uit het feit dat
het onderzoek onvoldoende gerelateerd is aan organisatiestructuren en sociale
structuren. Als dit wordt rechtgezet, kan een onderscheid tussen diverse typen
en diverse niveaus van managementbezigheden bereikt worden.

47



Cases tudy

Er bestaan volgens Livian c.s. weinig casestudies over middenmanagement. De
'evidence based' onderzoeken naar het functioneren van middenmanagers zijn
vooral survey onderzoeken. Het nadeel daarvan (Verschuuren, 1995) is dat deze
onderzoeksstrategie effectief is voor signalerend en evaluerend onderzoek (wat
gebeurt er waar en wanneer?), maar dat hoe- en waarom-vragen zich met een
survey onderzoek veel minder goed laten beantwoorden. Ik heb er in dit vooron-
derzoek evenwel behoefte aan om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop
men in de praktijk bezig is met de middenmanagementfunctie. Vandaar dat ik in
dit vooronderzoek gekozen heb voor een explorerende of verkennende casestudy
(Peters, 1995) als onderzoeksstrategie. Van der Zwaan (1995) wijst op de ver-
kennende functie van de gevalsstudie. De casestudy wordt dan gebruikt voor de
verkenning van een nog onvoldoende doorzien probleem. De onderzoeker gaat
met een aantal sleutelfunctionarissen praten ter kennismaking en ter algemene
oriëntatie op de problematiek: hoe wordt er door hen tegen het probleem aange-
keken; op welke verschillende manieren wordt het probleem door hen uitgelegd;
welke uiteenlopende oplossingen worden aanbevolen en welke belangen zijn er
in het spel? Van der Zwaan wijst in dit verband op twee belangrijke processtap-
pen bij theorieontwikkeling: de ontvouwing en beproeving. In de fase van de
ontvouwing of het genereren van een theorie probeert de onderzoeker zo veel
mogelijk de empirische werkelijkheid te laten spreken door zo weinig mogelijk
structuur aan het zoekproces op te leggen en door zo soepel mogelijk al tastend
en gissend verbanden te leggen. De aldus ontwikkelde veronderstellingen vragen
om een empirische toets in de beproevingsfase. De veronderstellingen hebben
de pretentie van geldigheid in zich, maar zijn ze wel geldig? Voordat ze als gel-
dig kunnen worden aangemerkt, moeten ze dus nog de confrontatie met de wer-
kelijkheid doorstaan hebben, liefst meermalen. In de context van de gevalsstudie
noemen we dit niet 'toetsing', maar 'beproeving'. Toetsen wordt immers meer
gebruikt in verband met hypothesen. Beproeving kan worden aangepakt door
meer vergelijkingsmogelijkheden in de casestudy in te bouwen, door gebruik te
maken van de meervoudige gevalsstudie of van de longitudinale of de gelede
gevalsstudie.

In dit vooronderzoek is gekozen voor een meervoudige, exploratieve casestudy
bij een veertiental organisaties, die onderling met elkaar werden vergeleken op
meerdere analyseniveaus. De tien tot veertien sleutelfunctionarissen met wie in
de veertien onderzoeksorganisaties gesproken is, vertegenwoordigden zowel
medewerkers uit het primaire proces als leidinggevenden van de onderscheiden
managementniveaus. Met hen werd over een aantal thema's gesproken, zoals de
structuur (positioneringskwestiel, de taakstelling (rollenl, het feitelijk functione-
ren, de effectiviteitbeoordeling en de activiteiten met betrekking tot de ontwik-
keling van middenmanagement. Daardoor ben ik in staat om de gegevens te ana-
lyseren naar de onderscheiden hiërarchische niveaus en gespreksthema's. Er is
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dus sprake van wat Yin (2003) noemt: een 'multiple case design' met 'multiple
units of analysis'. Als de onderzoeker een theorie wil ontwikkelen is volgens
Den Hertog en Van Sluijs (2000) een rijkdom aan informatie en voldoende in-
zicht in de complexiteit van het studieobject van belang. In dat geval ligt vol-
gens hen een meervoudige casestudy met meerdere analyseniveaus het meest
voor de hand. Volgens Eisenhardt (Den Hertog en Van Sluijs, 2000) volstaan in
een meervoudige exploratieve casestudy vier tot tien casussen, om algemene
patronen in verschillende omgevingen te onderkennen. En volgens Verschuuren
(1995) is het daarbij raadzaam om casussen te kiezen die over het algemeen
genomen zoveel mogelijk op elkaar lijken: minimale variatie noemt hij dat, van
belang voor de replicatie (Peters, 1995) die essentieel is voor een casestudy. Bij
te sterke verschillen is het namelijk moeilijk om tot algemeen beschrijvende uit-
spraken te komen. Het gaat in het vooronderzoek om analytische generalisatie
(Yin, 2003) en niet om statistische generalisatie. Het gaat mij in deze verken-
nende casestudy namelijk niet om waarheidsvinding, maar om inzicht in de per-
soonlijke ervaringen van mensen die in de praktijk middenmanager zijn of ermee
samenwerken en om de organisatorische context van de middenmanagement-
functie. Ik ben me er wel van bewust dat ik in deze casestudy vooral inzage zal
krijgen in de beleden handelingsstrategieën van de respondenten en niet in hun
gepraktiseerde handelingsstrategieën. Voor het ontwikkelen van het theoretisch
denkkader is dit echter voldoende, aangezien het actieonderzoek dat daarop
volgt mogelijkheden biedt om door te dringen tot de gepraktiseerde handelings-
strategieën van de participanten van het actieonderzoek en ik het denkkader
daarna kan aanpassen. Om te voldoen aan de eis van de minimale variatie heb ik
me bij het selecteren van de casussen geconcentreerd op de gezondheidssector.
Binnen die sector komt een vijftal branches voor, te weten de algemene zieken-
huizen, de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstan-
deiijke beperking, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. In elk van
die branches zijn twee organisaties geselecteerd voor de onderlinge vergelijk-
baarheid. Omdat ik toch ook benieuwd was naar mogelijke verschillen met orga-
nisaties uit andere maatschappelijke sectoren zijn nog twee onderwijsorganisa-
ties (evenals de gezondheidssector behorend tot de non-profit sector) en twee
organisaties uit het bedrijfsleven in het onderzoek betrokken, waarvan er een
behoort tot de dienstverlenende sector (vergelijkbaar met de gezondheidszorg en
het onderwijs) en de andere als contrast tot de productiesector.

Actieonderzoek

Actieonderzoek als onderzoeksstrategie past het best bij mijn opvattingen over
theorievorming. Het gaat mij namelijk niet om waarheidsvinding, maar om het
ontwikkelen van een theoretisch denkkader dat het beter begrijpen van de wer-
kelijkheid van de betrokkenen in organisaties mogelijk maakt, waardoor zij te-
vens in staat zijn om ervaren tekortkomingen in hun werkelijkheidsbelevingen te

49



verbeteren en om hun werkelijkheidsbelevingen beter op elkaar af te stemmen.
Actieonderzoek biedt mij als onderzoeker de mogelijkheid om het theoretisch
denkkader met betrokkenen te 'beproeven' ( Van der Zwaan, 1995) en op basis
van gemeenschappelijke ervaringen te verbeteren. Actieonderzoek past voorts
als onderzoeksstrategie het best bij het ontwikkelingsmodel van het theoretisch
denkkader, te weten 'action learning'. Action learning gaat uit van de leercyclus
van Kolb ( 1976) en is gebaseerd op de constructivistische kijk op kennis en le-
ren. Action learning biedt tevens mogelijkheden om de gepraktiseerde hande-
lingsstrategieën (Argyris, 1996) van mensen te expliciteren en om niet te blijven
steken in de beleden handelingsstrategieën.

Volgens Den Hertog en Van Sluijs (2000) vormen veranderingen in organisaties
voor de actieonderzoeker de belangrijkste bron voor empirisch onderzoek. Actie-
onderzoek beperkt zich echter niet tot het vergaren van wetenschappelijke ken-
nis. Het empirisch onderzoek wordt ook ingezet om veranderingen in de praktijk
tot stand te brengen. De actieonderzoeker is 'onderzoeker' én 'change agent'.
'Empirie' en 'praktijk' zijn in deze visie synoniem. De aanpak is gebaseerd op
een actieve betrokkenheid van de leden van de organisatie, zowel in het onder-
zoek als in de besluitvorming in de veranderingsprocessen. Soms ligt het accent
meer op 'actie', dan weer meer op 'onderzoek'. Projecten kunnen zich richten
op een fundamentele verandering in de organisatie, of op incrementele verande-
ringen op een beperkt aspect van de bedrijfsvoering. In de twee actieonderzoe-
ken die ik in het kader van deze studie heb ondernomen om mijn theoretisch
denkkader te beproeven, was sprake van een verschillende aard en impact van
verandering. Een casus concentreerde zich op de ontwikkeling van de besiaande
middenmanagementfunctie. Het denkkader werd gebruikt om het huidige functi-
oneren van de middenmanager te analyseren en te evalueren en om daar waar
nodig of gewenst verbeteracties te entameren. In de andere casus werd het
denkkader gebruikt in een organisatiebreed ontwikkelingstraject, dat plaatsvond
ná een structuurverandering. Zowel de persoonlijke ontwikkeling als de functie-
ontwikkeling en in het verlengde daarvan de organisatieontwikkeling waren in
dit actieonderzoek object van verandering.

In de diverse toepassingen van actieonderzoek is een aantal gemeenschappelijke
basiselementen te onderkennen (Den Hertog en Van Sluijs, 20001. In hoofd-
stuk 5 wordt uiteengezet op welke wijze deze basiselementen zijn gehanteerd.
Er wordt in actieonderzoek samengewerkt tussen onderzoekers, managers, me-
dewerkers en andere betrokkenen op basis van een aantal gemeenschappelijke
doelstellingen, waarden en normen. Voor men aan een project begint moet de
grond er al enigszins rijp voor zijn. Met behulp van bijvoorbeeld werkconferen-
ties wordt een gemeenschappelijk referentiekader opgebouwd. Een actieve be-
trokkenheid van de leden van een organisatie bij het onderzoek is van groot be-
lang. Actieonderzoek is participatief: de onderzoeker 'deelt' de regie. De onder-
zoeker is eveneens betrokken bij het veranderingsproces: hij brengt niet alleen
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theoretische noties, begrippen, kennis en nieuwe gegevens in 1'regelmaatken-
nis'), maar hij denkt ook mee over de planning en de vormgeving van het veran-
deringsproces. Bij iedere vorm van actieonderzoek is sprake van de vorming van
een gemeenschappelijk referentiekader ('maatregelkennis'1. Het is essentieel dat
in de verschillende fasen van het proces theoretische en praktische uitgangs-
punten expliciet worden gemaakt, zodat zij op grond van de ervaringen die men
gezamenlijk opdoet, ter discussie kunnen worden gesteld. Op die manier con-
strueert men een gemeenschappelijk beeld van de bestaande organisatie én van
de toekomst. Deze gedachte is sterk ontleend aan de sociologische school van
het symbolisch interactionisme of het sociaal-constructivisme (Berger á Luck-
mann, 1971) De geconstrueerde beelden zijn in deze visie het resultaat van vrije
communicatie: van gesprekken waaraan alle leden van de organisatie op basis
van gelijkheid deelnemen. Een laatste basíselement van actieonderzoek is de fa-
sering van het onderzoeksproces. Bekend is de fasering van de grondlegger van
actieonderzoek, Lewin (19481: unfreezing, moving en freezing.

Actieonderzoek heeft zich volgens Den Hertog en Van Sluijs (20001 binnen de
organisatiewetenschappen inmiddels, ondanks haar wankele academische sta-
tus, een niet onbelangrijke plaats weten te veroveren. Gegeven de verscheiden-
heid in benaderingen heeft de ontwikkeling van het actieonderzoek echter nog
een lange weg af te leggen. In die ontwikkeling is een drietal kernvragen op het
snijvlak van actie en onderzoek aan de orde. Deze kernvragen zijn van belang
voor de opzet van de twee actieonderzoeken. De eerste kernvraag is: wie ont-
wikkelt de inhoudelijke ontwerpkennis? Actieonderzoek is bedoeld als een stra-
tegie voor gemeenschappelijke kennisontwikkeling van onderzoeker en partici-
pant. Momenteel richt die kennisontwikkeling zich naar de mening van Den Her-
tog en Van Sluijs te veel op het proces van veranderen meer dan op de inhoud
van het veranderingsproces. Maar waarom zou men in actieonderzoek elke keer
opnieuw het wiel moeten uitvinden? Er is óók behoefte aan goede inhoudelijke
ontwerptheorieën, waarin wordt uitgegaan van algemene concepten en principes
die tot 'lokaal' op maat gesneden ontwerpen kan leiden. Het theoretisch denk-
kader is bedoeld als voorbeeld van een inhoudelijke ontwerptheorie, die uitgaat
van algemene concepten en principes, die tot 'lokaal' op maat gesneden ont-
werpen kunnen leiden.

Een tweede kernvraag is: zijn onderzoekers wel goede veranderaars len vice
versal? De Sitter (Den Hertog en Van Sluijs, 2000) onderscheidt drie rollen: de
change agents, de beirokkenen en de onderzoekers. De change agent (opleider,
procesbegeleider) is volgens De Sitter geen onderzoeker, hij leert de organisatie
om zelf te herontwerpen. Daarvoor draagt hij technieken en hulpmiddelen aan.
De betrokkenen zelf verzorgen de verslaglegging, processturing, gegevensver-
zameling, et cetera: dit is het 'praktijk'onderzoek. Het onderzoek dat vervolgens
nodig is voor de opbouw van de sociotechnische benadering van De Sitter lde
inhoudelijke ontwerptheorie) wordt verricht door {wetenschappelijk) onderzoe-
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kers, die vanuit de zijlijn in het proces participeren. Volgens Argyris (Den Hertog
en Van Sluijs, 2000) kan de onderzoeker echter niet als buitenstaander aan de
kant blijven staan. Het ligt volgens hem in de rede dat deze traditionele manier
van onderzoek niet past in actionlearningprocessen. Action learning vraagt om
betrokkenheid en participatie van de onderzoeker en van de leden van de orga-
nisatie. Elke vorm van feedback van de resultaten is van belang voor zowel de
onderzoeker als voor de participanten. In de twee actieonderzoeken heb ik de
onderscheiden rollen verschillend toegepast. In de eerste casus was ik vooral
onderzoeker. In de tweede casus was ik zowel veranderaar als onderzoeker.

De derde kernvraag is in hoeverre actieonderzoek bijdraagt tot wetenschaps-
ontwikkeling. Binnen het actieonderzoek treft men volgens Den Hertog en Van
Sluijs (2000) een groot aantal publicaties aan, die zich richten op de kennistheo-
retische grondslagen van het organisatieonderzoek. In al die publicaties volgt
men Lewin in zijn kritiek op het positivistische geloof van eenheid van weten-
schap en de reductie van de sociale werkelijkheid tot kwantificeerbare fysische
acties en reacties. De wijze waarop wetenschappelijke kennisontwikkeling en
het oplossen van praktische problemen kunnen samengaan, wordt naar mijn me-
ning door Karlsen (Den Hertog en Van Sluijs, 2000) in onderstaand schema (fi-
guur 10) goed weergegeven. Deze visie sluit goed aan bij de ideeën van
Wierdsma over de samenhang tussen de 'regelmaatkennis' van de onderzoeker,
de persoonlijke ervaringen van de onderzoeksdeelnemers en de daaruit voort-
vloeiende 'maatregelkennis'.

Volgens Den Hertog en Van Sluijs draagt actieonderzoek inhoudelijk voorlopig
nog te weinig bij aan kennisontwikkeling en theorievorming. De literatuur over
actieonderzoek geeft wel een inzicht in hoe actieonderzoekers te werk gaan in
projecten, maar levert nauwelijks een indicatie wat hun actieonderzoeken inhou-
delijk bijdragen aan kennisontwikkeling en theorievorming. Dat is volgens Den
Hertog en Van Sluijs geen bemoedigend teken: "... als actieonderzoekers een
betere academische status willen veroveren, dan zullen zij meer moeten investe-
ren in de beantwoording van die laatste wat-vraag." Voor mijn theoretisch
denkkader ligt hier dus een mooie uitdaging. In dit kader is het wel van belang
om stil te staan bij de geldigheid van actieonderzoek. Van der Zwaan (1995)
maakt daarbij een onderscheid tussen interne en externe geldigheid. De inzich-
ten die middels actieonderzoek vrijkomen moeten gebruikt kunnen worden (pri-
mair doel is toepassenl. Er moet dus sprake zijn van interne geldigheid. Bruik-
baarheid en toepasbaarheid (nuttig en haalbaar) wijzen op interne validiteit. Dat
daar sprake van is mag volgens Van der Zwaan niet te veel verbazing wekken,
omdat in dit onderzoekstype de inzichten in 'nauwe voeling' met de empirie tot
stand zijn gekomen. Maar wat betreft de externe geldigheid of generaliseerbaar-
heid moeten er vraagtekens worden gezet vanwege het mogelijke eenmalige ka-
rakter van het probleem en van de onderzoekseenheid.
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Figuur f0: Samenhang tussen wetenschappelijke kennis-
ontwikkeling en het oplossen van praktische
problemen. Jan Irgens Karlsen (Den Hertog en
Van Sluijs, 20001

Maar van de andere kant verzet de via een actieonderzoek opgedane kennis zich
niet per definitie tegen generalisatie. De externe validiteit zou zelfs hoog kunnen
zijn vanwege het werkelijkheidsgehalte: een bij uitstek procesmatige en pro-
bleemgerichte benadering van de organisatie. De externe validiteit kan nog ver-
hoogd worden door meerdere actieonderzoeken naast elkaar te doen. Volgens
Van der Zwaan is het actieonderzoek eigenlijk een actiegeïntegreerde gevalsstu-
die. Het verdient daarom aanbeveling om, net als bij gevalsstudies, meervoudige
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actieonderzoeken naast elkaar uit te voeren. Deze kunnen dan worden gebruikt
voor theoretische generalisatie. Daarnaast stelt hij dat actieonderzoek longitudi-
naal van aard is en dat daarin dus eigenlijk sprake is van manipulatie van varia-
belen zoals in het experiment, als onderzoeksstrategie. Dat wil volgens Van der
Zwaan dus zeggen dat actieonderzoek in feite een gerede opstap vormt voor een
meer experimenteel design: het uitvoeren van meerdere experimenten met actie-
onderzoek waardoor vergelijking mogelijk wordt. Ik heb voor de beproeving van
mijn theoretisch denkkader dus meerdere actieonderzoeken uitgevoerd, met als
doel de externe validiteit te verhogen door het kunnen vergelijken van de erva-
ringen met het theoretisch denkkader in de twee actieonderzoeken.
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HOOFDSTUK 3. OVERZICHT STAND VAN ZAKEN HUIDIGE MIDDEN-
MANAGEMENTTHEORIE EN -PRAKTIJK: RESULTATEN
VAN EEN VERKENNEND VOORONDERZOEK

3.1. Inleiding

Alvorens ertoe over te gaan om een theoretisch denkkader voor de middenma-
nagementfunctie te ontwerpen, dat vervolgens in twee actieonderzoeken wordt
'beproefd' in de real-life situatie van de betrokken participanten, heb ik er be-
hoefte aan om een beter inzicht te hebben in de wijze waarop organisaties, the-
oretici en onderzoekers momenteel met de middenmanagementfunctie en -
functionaris bezig zijn. Waar kan ik gaan aansluiten? Wat kan ik ervan leren?
Welke valkuilen doen zich voor? Welke bouwstenen levert dit vooronderzoek op
voor mijn theoretisch denkkader? In dit hoofdstuk doe ik verslag van de bevin-
dingen die de explorerende desk study en casestudy hebben opgeleverd.

Allereerst zet ik uiteen hoe de casestudy is aangepakt: met wie ik waarover heb
gesproken en hoe de gegevens zijn verwerkt. Vervolgens bespreek ik thematisch
de bevindingen uit de casestudy en de desk study en vat ik de aandachtspunten
voor het theoretisch denkkader samen. Ik heb gekozen voor vier kernthema's die
logisch voortvloeien uit de wijze waarop ik naar de besturing van organisaties
kijk: hoe is men in de literatuur en in de praktijk bezig met het richtings-, inrich-
tings- en het verrichtingsaspect van de middenmanagementfunctie? Ik heb daar-
toe een analyseschema van de middenmanagementfunctie ontwikkeld, waarin de
kernthema's in hun onderlinge samenhang zijn weergegeven.

3.2. Opzet van de casestudy

In het vorige hoofdstuk heb ik bij de keuze voor mijn onderzoeksopzet uiteenge-
zet voor welk type casestudy ik gekozen heb. Kort samengevat is er in dit voor-
onderzoek sprake van:
~ een explorerende casestudy (Peters, 1995) ten behoeve van de 'ontvou-

wingsfase' (Van der Zwaan, 1995) van mijn theorievormingsproces,
waarbij 'Verstehen' (begrijpenl het doel is en niet een gekwantificeerde
waarheidsvinding (Zijderveld, 1973)

~ een meervoudige casestudy (Yin, 2003) bij een veertiental organisaties,
met minimale variatie IVerschuuren, 1995) ten behoeve van de replicatie
(Peters, 1995)

~ een casestudy die plaats heeft op meerdere analyseniveaus (Yin, 20031:
de onderscheiden hiërarchische niveaus in de onderzoeksorganisaties en
de onderscheiden gespreksthema's.
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De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden door middel van interviews met
behulp van een interviewprotocol (zie appendix B) en de gegevensverwerking is
geschied met behulp van de inductieve analysemethode van Miles en Huberman
(19841. Ik ga nu achtereenvolgens in op de selectie van onderzoeksorganisaties
en sleutelfunctionarissen; de gegevensverzameling en gegevensverwerking.

SeJectie van onderzoeksorganisaties en sleutelfunctionarissen

Volgens Peters (1995) is het werken met een aselecte steekproef van cases
meestal niet geschikt. Het gaat immers niet om het verkrijgen van een zo groot
mogelijke zeggingskracht door zoveel mogelijk, aselect gekozen eenheden in het
onderzoek op te nemen, zoals bij het survey-onderzoek. Bij de casestudy staat
het begrip 'replicatie' (herhaling) centraal. De cases in een meervoudige case-
study moeten zodanig worden gekozen, dat men verwacht dat ze ofwel dezelfde
resultaten te zien zullen geven (letterlijk: replicatiel, ofwel contrasterende resul-
taten zullen produceren (theoretische replicatiel. Deze wijze van selectie van
onderzoekseenheden is een vorm van beredeneerde steekproeftrekking (doelge-
richte steekproeftrekking of theoretical sampling). In mijn onderzoek is er sprake
van een beredeneerde steekproeftrekking, zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 bij
de verantwoording van mijn onderzoeksopzet. Ik heb daarbij gekozen voor een
mengvorm van letterlijke replicatie (gezondheidszorgsector) en theoretische re-
plicatie (de onderscheiden branches binnen de gezondheidszorg en de onder-
wijssector en het bedrijfslevenl. Nadat ik de door mij gewenste categorieën en
subcategorieën had samengesteld (vijf branches binnen de gezondheidszorgsec-
tor; de onderwijssector; het bedrijfsleven onderverdeeld in commerciële dienst-
verlening en industriel, ben ik potentiële deelnemers gaan benaderen. Ik heb
daarvoor gebruik gemaakt van het eigen klantenbestand, maar ook steeds per
(sub)categorie bewust gezocht naar organisaties die niet tot het eigen klanten-
bestand behoorden. Op deze wijze participeren aan mijn casestudy binnen elke
categorie en subcategorie een klantorganisatie en een niet-klantorganisatie. Ik
heb dit gedaan om de objectiviteit van het onderzoek te bevorderen.

Per organisatie zijn tien tot veertien sleutelfunctionarissen uitgenodigd voor een
gesprek. Ik wilde in elk geval spreken met vertegenwoordigers van alle onder-
scheiden organisatieniveaus. Op basis van het organogram, waarover ik de be-
schikking had, heb ik het aantal sleutelfunctionarissen per organisatieniveau
aangegeven met wie ik een interview wilde hebben. Met de uitvoerende mede-
werkers heb ik steeds een groepsinterview gehad (drie à vier medewerkersl,
omdat de ervaring leert dat uitvoerende medewerkers vaak huiverig zijn om indi-
vidueel aan een dergelijk onderzoek mee te werken. Faalangst, anonimiteit en
het achterbandilemma werken vaak contraproductief.
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Meerdere Analyseniveaus:
analyse- de onderscheiden hiërarchische niveaus in de onderzoeksorganisaties
niveaus de onderscheiden gespreksthema's:
(multiple ~ de relevantie van het middenmanagement
units of ~ de definities van middenmanagement en effectiviteit
analysis) ~ de condities voor effectiviteit

~ de interventies om de effectiviteit van middenmanagers te bevorde-
ren

Figuur 11: Selectie onderzoeksorganisaties (appendix A1

Het kiezen van de gesprekspartners heb ïk overgelaten aan de organisaties zeÍf;
meestal speelde het directiesecretariaat een coárdinerende rol tussen onderzoe-
ker en gesprekspartners.

Gegevensverzameling

Bij de gegevensverzameling is bewust geen gebruik gemaakt van triangulatie:
het ging in deze exploratieve casestudy enkel en alleen om de belevingswereld
en de persoonlijke ervaringen van de sleutelfunctionarissen met betrekking tot
middenmanagement. De respondenten werden bewust aangespoord om toch
vooral hun eigen interpretaties en belevingswereld weer te geven en om vooral
geen formele organisatiedocumenten te hanteren bij het beantwoorden van de
vragen. Ik heb de formele organisatiedocumenten, behoudens het organogram,
bewust ook niet bestudeerd, omdat ik in dit vooronderzoek niet geïnteresseerd
was in het opsporen van overeenkomsten en verschillen tussen de normatieve
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en de behavioral structure IScott, 19921. Er werd tijdens de gesprekken gebruik
gemaakt van een interviewprotocol (zie appendix B) met een groot aantal open
vragen. In elk gesprek kwamen vier hoofdthema's aan de orde: het belang en de
betekenis van het middenmanagement voor de respondent zelf en voor de orga-
nisatie; het definiëren van de begrippen 'middenmanagement' en 'effectiviteit';
de condities voor effectiviteit en de ervaringen van de respondenten met inter-
venties om de effectiviteit van middenmanagers te bevorderen. De interviews
namen ongeveer anderhalf uur in beslag. Heel vaak werd aan het einde van het
interview als opmerking genoteerd dat de respondent nog nooit zo intensief had
nagedacht en gesproken over de middenmanagementfunctie. Het interviewpro-
tocol is een goed instrument gebleken om de ervaren middenmanagementprak-
tijk van een organisatie in beeld te brengen en kan als zodanig als hulpmiddel
gebruikt worden bij de toepassing van het theoretisch denkkader. Op een enkele
uitzondering na zijn alle interviews afgenomen door twee doctoraalstudenten,
die op deze explorerende casestudy zijn afgestudeerd (Daamen en Roesink,
20031, en mijzelf. In de uitzonderingsgevallen werd ik geholpen door mijn colle-
ga's. Gedrieën hebben we eerst een pilot gedaan bij één van de veertien onder-
zoeksorganisaties, waarin we afwisselend interviewden (één persoon) en notu-
leerden (de twee overige personenl. We hebben daarbij gebruik gemaakt van een
antwoordformulier; noteerden de antwoorden zo letterlijk mogelijk (dus niet in
eigen bewoordingen) en werkten zo spoedig mogelijk na het interview het ant-
woordformulier letterlijk uit in de vorm van een interviewverslag. De twee af-
zonderlijk gemaakte verslagen werden steeds met elkaar vergeleken om ons te
'trainen' in het zo letterlijk mogelijk weergeven van de belevingswereld van de
respondent. Na dit calibratieproces hebben we vervolgens de interviews in de
overige organisaties individueel gehouden en uitgewerkt, waarbij we zoveel mo-
gelijk met meerdere interviewers in één organisatie werkten en elkaars verslagen
kritisch bleven volgen. Alle interviewverslagen zijn voor nadere bestudering be-
schikbaar.

Na de interviewronde heeft er een feedbackconferentie plaatsgevonden met een
aantal respondenten uit de verschillende onderzoeksorganisaties, waarin met
bestuurdersldirectieleden; managementteamleden (hoger management) en mid-
denmanagers werd gesproken over een aantal onderzoeksbevindingen. Daar
kwam tevens een selectie van de bevindingen uit de desk study aan de orde. De
reflecties van de conferentiedeelnemers op de onderzoeksresultaten en de ana-
lyses die zij pleegden met behulp van de gepresenteerde theoretische of onder-
zoeksgegevens, zullen in de hiernavolgende rapportage van mijn bevindingen uit
deze casestudy steeds gemarkeerd worden weergegeven. Deze feedbackconfe-
rentie bevindt zich op de grens van de (aanvullende) gegevensverzameling en
(hulp bij) de gegevensanalyse. Vandaar dat ik er hier bij de overgang naar de fa-
se van de gegevensverwerking melding van maak.
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Gegevens verwerking

De interviewgegevens zijn eerst voor elke casus afzonderlijk samengevat en ge-
analyseerd. Men noemt deze analysemethode "within site analysis." Volgens
Moustakas (19901 berust de kwalitatieve gegevensanalyse vooral op de per-
soonlijke ervaring van de onderzoeker. Hij noemt deze persoonlijke ervaring de
heuristiek van de onderzoeker, die moeilijk over te dragen is op anderen. Er te-
kent zich echter meer recent in de onderzoekswetenschap een tendens af om
die heuristiek expliciet te maken om het werk van de kwalitatieve onderzoeker
beter toetsbaar te maken. Tijdens de within site analysis is gebruik gemaakt van
een methode die door Miles en Huberman (1984) is ontwikkeld om kwalitatieve
gegevens, die voortkomen uit een inductieve dataverzameling, zo objectief en
controleerbaar mogelijk te verwerken: de gegevensreductie. Op basis van alle in-
terviewverslagen heb ik samen met de twee assistent-onderzoekers, per onder-
zoeksvraag een aantal antwoordcodes opgesteld, volgens de 'open coding'-
methode, die met name in de 'grounded theory'-onderzoeksstrategie wordt ge-
hanteerd om kwalitatieve gegevens te categoriseren. Open coding is het tenta-
tief formuleren van begrippen ('codes') die de waarnemingen en zienswijzen van
de respondenten kunnen duiden (Strauss en Corbin, 19981. Met behulp van deze
codes zijn we vervolgens de afzonderlijke interviewverslagen gaan analyseren,
nadat we proefondervindelijk hadden vastgesteld, dat het aantal codes toerei-
kend was om alle gegevens te verwerken en dat de codebenamingen voldoende
eenduidig waren om de authentieke gegevens gelijkluidend te vertalen. Op deze
wijze waren we vervolgens in staat om de veertien casussen volgens de 'bet-
ween site analysis'-methode met elkaar te gaan vergelijken. Deze between site
analysis is als volgt aangepakt: eerst werden de twee gezondheidszorgorganisa-
ties die tot dezelfde branche behoren onderling vergeleken. Vervolgens werden
de vijf gezondheidszorgbranches onderling met eikaar vergeleken. En tot slot
werd de gezondheidszorgsector vergeleken met de twee organisaties uit de on-
derwijssector en de sector bedrijfsleven. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt
de totale casevergelijking gerapporteerd. De afzonderlijke casevergelijkingen, de
antwoordcodes en de gecategoriseerde kwalitatieve gegevens zijn voor nadere
bestudering beschikbaar.

De overeenstemming in het denken over het middenmanagement in de veertien
onderzoeksorganisaties en op de onderscheiden organisatieniveaus, is opvallend
groot. Deels is dit toe te schrijven aan de keuze voor tien gezondheidszorgorga-
nisaties, waar ik toch grotere verschillen tussen de onderscheiden sectoren had
verwacht. Maar ook de contrastorganisaties leverden niet echt significant afwij-
kende gegevens op. Het komt mij voor dat er sprake is van collectief inentale
programma's als het om het middenmanagement gaat, zo eenduidig is de bele-
vingswereld van uiteenlopende respondenten in toch ook wel uiteenlopende or-
ganisaties, verspreid over het land en verschillend in grootte en leeftijd (histo-
riel. Uiteraard was ik ge'interesseerd in verschillen in beleving, maar dat waren
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niet het doel en de opzet van deze verkennende casestudy. Het doel was bouw-
stenen te verzamelen voor het theoretisch denkkader. En in die opzet is de ver-
kennende casestudy zeker geslaagd; wellicht juist door de grote mate van over-
eenstemming in het denken over het middenmanagement. Achteraf gezien had
het aantal participerende organisaties aan de casestudy beperkter kunnen zijn;
dit ter lering voor eventueel vervolgonderzoek.

3.3. Analyseschema voor de middenmanagementfunctie

Functies in organisaties kunnen beschouwd worden als de kleinste subsyste-
men van de organisatie. Elk subsysteem bevat alle elementen van de grotere
omvattende (sub)systemen. Wierdsma (1999) noemt deze inbedding van delen
in omvattende gehelen in navolging van Beer (1979) 'recursiviteit': dit is het
verschijnsel dat elementen elkaar telkens weer volgen. Een systeem omvat
kleinere subsystemen en wordt zelf omvat door grotere systemen. Met behulp
van de recursiviteitsdimensie kunnen delen en gehelen worden onderscheiden
en met elkaar in relatie worden gebracht. Op deze wijze onderscheid ik de mid-
denmanagementfunctie als een onderdeel van de organisatie als het grotere
geheel.

Organisaties bestaan uit elementen, die alle van invloed zijn op de functies
van de actoren in de organisatie. Er bestaan nogal wat indelingen en onder-
scheidingen. Kast en Rosenzweig (1 9731, die de organisatie beschouwen als
een organisme, onderscheiden vijf subsystemen: het strategische, het techno-
logische, het menselijk-culturele, het structurele en het 'sturende' manage-
mentsubsysteem. De organisatie is in dit contingente systeemmodel een on-
derdeel van de omgeving als suprasysteem, die de organisatie input levert
(mensen, financiën, materialen, informatie, et cetera) en waaraan de organisa-
tie haar output levert in termen van producten en diensten (tevreden klantenl,
maar ook in termen van efficiency enlof winst (tevreden financiers) en intrin-
sieke en extrinsieke beloning (tevreden personeell. In zijn theorie over flexibili-
teit onderscheidt Volberda (1992) drie organisatorische condities die van in-
vloed zijn op de flexibiliteit van organisaties: structuur, cultuur en technologie.
En in het onderzoek dat hij samen met Eschbach (19991 deed betreffende de
strategische rol van middenmanagers onderscheidt hij twee variabelen, te we-
ten structuur en cultuur. Bekend is verder het 'Zeven S-analyseschema' van
Peters en Waterman (1983), dat in de organisatieadviespraktijk veel gebruikt
wordt om organisaties te diagnosticeren. In mijn analyseschema voor de mid-
denmanagementfunctie zit het strategische subsysteem besloten in het richten
van de organisatie. Het structurele en managementsubsysteem zijn de twee
hoofdelementen van het organisatieontwerp ofwel de inrichting. Het technolo-
gische subsysteem, ofwel het primaire proces, is het hoofdelement van de ver-
richtingssituatie. En het culturele subsysteem tot slot, beschouw ik in tegen-

60



stelling tot Kast en Rosenzweig, Volberda, Peters en Waterman, niet als een
afzonderlijk subsysteem, maar als een contingentiefactor (mensen brengen cul-
tuur 'mee naar binnen') en als een aspect van alle subsystemen (elk subsys-
teem is het resultaat van, maar ook een motor voor sensemaking en enact-
mentl. En voorts zie ik organisaties als culturele fenomenen. Cultuur is in deze
zin de "... determinerende factor van alle handelingen" (Frissen, 19861.

De invulling van de middenmanagementfunctie wordt bepaald door alle ge-
noemde elementen van de organisatie als het grotere geheel. Figuurlijk is dat
als volgt voor te stellen:
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Figuu~ 12: De basis van het analyseschema voor de middenmanagement-
func tie

De middenmanagementfunctie

Kluytmans c.s. (2001) definiëren het begrip functie als "... het geheel van door
één of ineer mensen te verrichten taken en te dragen verantwoordelijkheden." Ik
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vind deze definitie te operationeel. Een functie is vanuit mijn optiek: een positie
op een horizontaal en verticaal knooppunt in een organisatie, met de daarbij be-
horende toegevoegde waarde ten aanzien van het primaire proces, die tot uit-
drukking wordt gebracht in rollen en competenties, die het verwachte gedrag
beschrijven van degene die de functie gaat uitvoeren. De toegevoegde waarde
van de functie, ofwel functie van de functie, reken ik tot het strategische rich-
tingsniveau. Het positionele aspect van de functie en de rollen of de rolset zie ik
als twee inrichtingskwesties. En de competenties geven aan hoe de functie ver-
richt dient te gaan worden.

Het richtings- ~~~~,~~~~;~~aspect ~ ~~ , ~~,- ~~
~ ~van de ff ''~ ~ ~~~~3,~~... :,

MM-
a

'~'~!Id ~ ~t~~ ~~~~~s~ ~~"~'
~functie

, ~ ,~ ~q ~.~~~ ~y~ y"ía~ ~ ~~"~~ ~,.

-------------

Het inrichtings-

----------- --------------------------------- ------------

~
~ - ~ ~~~-~

~aspect '~ '
~ ~van de ~,. E~,.~ ~

MM-
functie

------------- - ---- ---------------- ------------------ - -

Het verrich-

---- ------- - -- -

a -
tings-
aspect
van de
MM-functie

Figuur 13: Analyseschema voor de middenmanagementfunctie

Volgens Van Doorn en Lammers (1967) is een rol "... de verbijzondering van de
organisatiecultuur met betrekking tot het gedrag van de enkeling, die zich in een
bepaalde positie bevindt." Een rol bevat volgens hen het geheel van normen en
verwachtingen, dat men koestert jegens personen in een bepaalde positie: hoe
behoort iemand zich te gedragen (norm) en hoe zal iemand zich waarschijnlijk
(verwachting) gaan gedragen? Volgens Merton (1957) wordt "... positie geasso-
cieerd met een cluster van rollen (een rolset) in samenhang met de rolset van de
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'tegenposities' c.q. de positie van de andere positiebekleders op het hogere, la-
gere of het gelijkwaardige organisatieniveau."

Volgens Kluytmans c.s. (2001) is een competentie "... een zo specifiek mogelijk
beschreven gedragskenmerk, dat onderscheidend bijdraagt aan succesvol func-
tioneren en daarmee aan het realiseren van de organisatiedoelen." Zij wijzen er-
op dat de Engelse taal twee woorden heeft voor competentie: 'competency'
staat voor de gedragseisen die organisaties aan hun medewerkers stellen; 'com-
petence' heeft betrekking op wat mensen aan gedrag te bieden hebben: hun be-
kwaamheden. Het competentiebegrip 'verbindt' dus de bekwaamheden Icompe-
tences) van de middenmanager met de gedragseisen (competencies) die de mid-
denmanagementfunctie van de middenmanager verwacht. Daarmee is het com-
petentiebegrip de 'ultieme' verbinder van de actor en het systeem en vice versa.

Ik vat de gegevens van mijn verkennende desk study en casestudy aan de hand
van het analyseschema voor de middenmanagementfunctie als volgt samen:
~ Positie en toegevoegde waarde:

de positionering van de middenmanagementfunctie en de beoogde toege-
voegde waarde ten aanzien van het primaire proces.

~ Toegevoegde waarde en rollen:
de rollen of rolset van de middenmanagementfunctie die voortvloeien uit
de positie en de daarmee samenhangende toegevoegde waarde.

~ Rollen en competenties:
de gedragskenmerken (competenciesl die het verrichten van de midden-
managementfunctie modelleren.

~ Bekwaamheden en positionering:
de bekwaamheden (competencesl die organisaties en middenmanagers
hebben om het beoogde gedrag, dat van de functionarissen op die positie
in de organisatie verwacht wordt, effectief te kunnen richten, in te rich-
ten en te verrichten. Met andere woorden de ontwikkeling van de organi-
satie, de middenmanagementfunctie en de middenmanagers.

3.4. De positionering en de toegevoegde waarde van de middenmanagement-
functie

In het probleemstellend hoofdstuk heb ik de middenmanagementfunctie geposi-
tioneerd op het eerste besturingsniveau van de organisatie met als belangrijkste
toegevoegde waarde het coárdineren van het primaire proces en het zorgdragen
voor de sociale functie van de organisatie. Daarnaast is er sprake van een inclu-
sieve taakverdeling tussen de drie onderscheiden besturingsniveaus, hetgeen be-
tekent dat het eerste besturingsniveau een verticale linking pinfunctie heeft tus-
sen het primaire proces en de strategische top: de verticale coárdinatiefunctie.
En tot slot voegt de middenmanager waarde toe door het verzorgen van de hori-
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zontale verbíndingen met interne en externe klanten en leveranciers van zijn af-
deling: de horizontale cobrdinatiefunctie. Ik heb daarbij geen onderscheid ge-
maakt naar organisatietypen, zoals daar zijn de functionele organisatie, de divi-
sie- of businessunitstructuur, de matrixstructuur en de toekomstige netwerkach-
tige structuren. Mijn keuze om de middenmanagementfunctie te definiëren in
termen van besturingsniveau 'overstijgt' als het ware het denken in termen van
type organisatieontwerp. Uiteraard is het ontwerp dat organisaties gekozen
hebben van invloed op het specifieke van de middenmanagementfunctie in die
bepaalde situatie. Het basismodel van Mintzberg (strategic apex, middle line en
operating core) komt echter in alle vijf zijn configuraties terug, zij het op een
manier die past bij het betreffende organisatietype. Voor het positioneren van de
middenmanagementfunctie en het bepalen van de toegevoegde waarde, be-
schouw ik het organisatietype als een contingentiefactor van de middenmana-
gementfunctie op het eerste besturingsniveau van de organisatie.

In de explorerende casestudy heb ik het organisatieontwerp en het ontwerppro-
ces dat leidde tot het 'vigerende' organisatieontwerp aan de orde gesteld. Men
is in zijn algemeenheid tevreden met het bestaande organisatieontwerp en de
besturingsfilosofie die daaraan ten grondslag liggen. Alle deelnemende organisa-
ties hebben een organisatieontwerp dat gerekend kan worden tot de divisie- of
businessunitstructuur. Met soms nog kenmerken van de functionele structuur en
hier en daar matrixachtige 'nood'oplossingen. Als de positionering van de mid-
denmanagementfunctie expliciet aan de orde wordt gesteld blijken er evenwel
latente visieverschillen over de bevoegdheids- en taakverdeling tussen de onder-
scheiden managementniveaus. Ik kom daar in het vervolg op terug.

Aan het ontwerpproces dat ten grondslag ligt aan de organisatiestructuur van de
deelnemende organisatie hebben de meeste managers tot het niveau van de
meewerkend teamleider op enigerlei wijze geparticípeerd, alhoewel de mate van
participatie wel verschillen laat zien. Opvallend is dat er steeds sprake is van
top-down ontwerpprocessen: topstructuur vaststellen, inclusief het indelen van
de divisies of businessunits, daarna de middenmanagementstructuur inrichten,
waarbij met name de kwestie van een vierde managementniveau (wel of niet
meewerkende teamleiders) speelde. Er blijkt dus in de verkennende casestudy
geen sprake te zijn van organisatieontwerpprocessen, waarin het primaire pro-
ces, als drager van de gecreëerde toegevoegde waarde (Strikwerda, 20001, het
uitgangspunt vormt.

Uit de casestudy blijkt voorts dat het positioneren van de middenmanagement-
functie in de praktijk alleen dan expliciet plaatsvindt wanneer er sprake is van
het herontwerpen van de organisatiestructuur ten gevolge van bijvoorbeeld een
reorganisatie of fusieproces. De functieomschrijving die daaruit voortvloeit is
van belang voor de functiewaardering, het selectieproces en het opstellen van
een functie- of competentieprofiel ten behoeve van opleidingsactiviteiten en
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functioneringsgesprekken. Het tussentijds herpositioneren van de middenmana-
gementfunctie gebeurt meestal impliciet en ad hoc naar aanleiding van inciden-
ten.

Er bestaat grote overeenstemming tussen de onderzoeksorganisaties over de
toegevoegde waarde van de middenmanagementfunctie. De onderscheiden hië-
rarchische niveaus verschillen evenwel van mening. De bestuurders en hoger
managers noemen als toegevoegde waarde met name het cofirdineren van het
primaire proces en in mindere mate het zorgdragen voor de verticale en horizon-
tale codrdinatie. De sociale functie is in hun belevingswereld nauwelijks een be-
oogde toegevoegde waarde van de middenmanagementfunctie. Als grootste
knelpunten noemen zij het te operationeel bezig zijn van de middenmanagers;
het onvoldoende zorgdragen voor de horizontale verbanden met andere afdelin-
gen en externe partners in de keten; en tot slot de moeite die hun middenmana-
gers hebben met hun linking pinfunctie met name in de beleids- en verande-
ringsprocessen van de organisatie. Medewerkers beklemtonen bij het noemen
van de toegevoegde waarde met name de sociale functie van de middenmana-
gementfunctie. Zij noemen als belangrijkste knelpunt de vertraging die midden-
managers veroorzaken in top-down en bottom-up besluitvormingsprocessen. De
middenmanagers onderkennen heel goed alle vier genoemde functies van hun
middenmanagementfunctie, maar ervaren een dusdanige werkdruk, onder andere
door de aandacht die medewerkers vanwege de sociale functie vragen, dat zij
onvoldoende toekomen aan de twee externe functies van hun functie: het verti-
caal en horizontaal verbinden van hun afdeling.

Wie zijn de middenmanagers?

Ik heb de respondenten in de verkennende casestudy heel expliciet de vraag ge-
steld wie in hun organisatie de middenmanagers zijn. Ik was daar met name in
geïnteresseerd, omdat in de organisatie- en managementtheorieën en
-onderzoeken veel verschillen in definities voorkomen. En vaak wordt, zoals
reeds gesignaleerd, niet eens gedefinieerd wie er nu precies bedoeld worden
met de middenmanagers. Voorts heb ik in mijn eigen trainingspraktijk nogal eens
discussies meegemaakt over de vraag wie er mochten (of soms moestenl mee-
doen aan de middenmanagementtraining. Mij lijkt het in ieder geval voor een ef-
fectieve besturing van organisaties van belang om vast te stellen waar de mid-
denmanagementfunctie in een organisatie gepositioneerd is en wie de midden-
managers zijn. Ik heb de respondenten bewust niet mijn definitie voorgelegd
(ook al vroegen ze daar heel vaak om!) Ik was ge'interesseerd in hun belevings-
wereld omtrent de positie van de middenmanager en had er geen oordeel over of
ze het nu goed of fout zagen (dit zei ik er vaak ter geruststelling bij; hetgeen
hielp, getuige een honderd procent antwoordscorel. Mijn vraag riep kennelijk
een statuskwestie op, waar mensen geen behoefte aan hebben. Dit werd later in
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de feedbackconferentie bevestigd. Maar de vraag roept eveneens een latent on-
genoegen op over de taak- en bevoegdheidverdeling tussen de onderscheiden
managementniveaus.

De explorerende casestudy laat zien dat verschillen en overeenkomsten in de
wijze waarop de respondenten in de gezondheidssector aanduiden wie in hun
organisatie de middenmanagers zijn, niet verschillen per organisatie of per bran-
che, maar vooral verschillen naar gelang er sprake is van drie of vier manage-
mentlagen en naar gelang het eigen managementniveau van de betreffende res-
pondent. Als er in een organisatie sprake is van drie managementniveaus, het-
geen in tien van de veertien onderzoeksorganisaties het geval is, bestaat er
vrijwel geen belevingsverschil tussen de respondenten: de managers op het eer-
ste managementniveau worden door alle respondenten, behalve de bestuur-
dersldirectieleden, de middenmanagers genoemd. Bestuurders en directieleden
vormen hierop dus een opvallende uitzondering. Zij vinden allemaal dat zowel de
managers op het eerste als op het tweede managementniveau hun middenmana-
gers zijn. In de vier onderzoeksorganisaties die vier managementniveaus onder-
scheiden bestaan grotere belevingsverschillen. Deze verschillen zijn eveneens
niet significant afwijkend per organisatie c.q. gezondheidszorgbranche.

Geïnventaríseerde optíeken in organïsatïes met
vier managementniveaus

o!o Respandenten dat voar de
taetreffende optiek kiest

1`~ en 2`' managementniveau 250~0
2e managementniveau 230l0
18 managementniveau 210!0
1e 28 en 38 managementniveau 190l0
2e en 3e managementniveau 70l0
3e managementniveau 50l0

Figuur 14: Definitie middenmanagement bij vier managementniveaus

Het belevingsverschil speelt zich vooral af ten aanzien van het eerste enlof het
tweede managementniveau: vormen de afdelingsmanagers enlof de (meewer-
kende) teamleiders het middenmanagement van de organísatie? Maar ook het
hoger management (het derde managementniveau in organisaties die vier mana-
gementniveaus onderscheidenl wordt nogal eens tot het middenmanagement ge-
rekend. Dit gebeurt zonder uitzondering door alle bestuurdersldirectieleden op
het vierde managementniveau, zoals dat ook het geval is in de organisaties die
drie managementniveaus onderscheiden. De betreffende hogere managers zien
zichzelf daarentegen uitdrukkelijk niet als middenmanagers. Het verschil in per-
ceptie wordt vooral veroorzaakt door statuskwesties en door meningsverschillen
over de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de onderscheiden mana-
gementlagen. Dit betreft dan met name meningsverschillen over de taak- en be-
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voegdheidsverdeling tussen het derde en vierde managementniveau (de mate
van autonomie van het hoger management ten opzichte van de strategische
topl. En voorts verschíllen van mening over de positie van de (meewerkendel
teamleiders ten opzichte van de afdelingshoofden (het eerste en tweede mana-
gementniveau). De opwaartse druk van het eerste managementniveau en de
neerwaartse druk van de discussie aan de top, brengt de positie van de tweede
managementlaag in de knel: de afdelingshoofden willen 'omhoog'; de busi-
nessunit managers 'drukken' ze 'omlaag'.

De vier organisaties uit de onderwijssector en het bedrijfsleven die participeer-
den aan deze verkennende casestudy, hebben alle vier een structuur die drie
managementniveaus onderscheidt. Is er binnen de gezondheidszorgsector nau-
welijks sprake van enig belevingsverschil tussen de respondenten uit de organi-
saties met drie managementlagen over de vraag wie zij in hun structuur als de
middenmanagers beschouwen, dan zet deze trend zich voort als de vier organi-
saties uit de onderwijssector en het bedrijfsleven in de vergelijking betrokken
worden. Ook hier wordt het eerste managementniveau door vrijwel iedereen
aangeduid als het middenmanagementniveau. Er is één relevante uitzondering: in
één van de onderwijsorganisaties is een discussie gaande over de positie van
het tweede managementniveau (de sectordirecteuren): de vraag is of dit niveau
een grotere mate van zelfstandigheid moet hebben en dat dus het derde mana-
gementniveau (het College van Bestuur) méér afstand van de sectordirecteuren
dient te gaan nemen. Kennelijk is deze discussie gebaseerd op onvrede over de
huidige (te geringe) bevoegdheden van de sectordirecteuren. Waarschijnlijk
daardoor percipieert de helft van de respondenten in deze onderwijsorganisatie
zowel de functionarissen van het eerste én het tweede managementniveau als
de middenmanagers van hun organisatie. Ook in alle vier de organisaties uit de
onderwijssector en het bedrijfsleven vinden overigens alle bestuur-
ders~directeuren, evenals hun collega's in de gezondheidsorganisaties, dat zowel
hun managers op het eerste als op het tweede managementniveau tot de mid-
denmanagers behoren.

In de feedbackconferentie die werd georganiseerd met vertegenwoordigers van
de onderzoeksorganisaties, werd dit fenomeen besproken met de aanwezige be-
stuurs- en directieleden. Zij gaven als verklaring dat zij binnen hun organisatie
liever niet een statusdebat willen over wie nu wel en wie niet tot het midden-
management behoren. Het doet veel stof opwaaien en het leidt niet tot duide-
lijkheid. Men communiceert liever in termen van de echte functiebenamingen,
zoals operationeel manager, zorgmanager, floormanager, afdelingshoofd, sec-
tormanager, divisiemanager, circuitmanager, unitdirecteur, et cetera. Men heeft
in de praktijk niet echt behoefte aan een definitie van de middenmanager, omdat
men een statusdebat vreest tussen de onderscheiden managementniveaus. Te-
gelijkertijd beseft men dat het ook voordelen heeft om een duidelijke definitie te
hebben, maar over het algemeen neemt men het ongemak voor lief.
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Het lijkt erop dat er in de onderzoeksorganisaties vooral nog latent, maar hier en
daar ook manifest, sprake is van een beginnende vierde managementcrisis
(Land, 20031, zoals in het eerste hoofdstuk uiteengezet werd. Dit als gevolg van
de toenemende behoefte van klanten aan vraaggestuurde dienstverlening. Eerst
wordt daartoe de taakstructuur van de organisatie veranderd, zonder dat in de
sociale structuur de machtsverhoudingen in het besturingsproces in essentie
veranderen. De vierde crisis kenmerkt zich volgens Land door een toenemende
noodzaak om de machtsverhoudingen in de sociale structuur te veranderen. Li-
vian c.s. (1997) wijzen in dii verband op een op handen zijnde trendbreuk in de
positionering en taakstelling van de middenmanagers onder andere ten gevolge
van een toenemende behoefte aan autonomie en zelfsturing van de uitvoerende
werkeenheden.

Bouwstenen voor het theoretisch denkkader

Voor het te ontwikkelen theoretisch denkkader zijn de volgende aandachtspun-
ten met betrekking tot het positioneren van de middenmanagementfunctie en
het bepalen van de toegevoegde waarde van belang:
~ Het primaire proces mag niet uit het oog verloren worden als de drager

van de gecreëerde toegevoegde waarde van de middenmanagementfunc-
tie. Top-down ontwerpprocessen hebben de neiging om het vaststellen
van de middenmanagementfunctie als 'sluitstuk' van het
(herlontwerpproces te beschouwen. De kans is dan groot dat het mid-
denmanagementvraagstuk meer een positioneringskwestie wordt, dan een
kwestie van besturingsbehoeften van het primaire proces en de waarde
die het middenmanagement daaraan toevoegt.

~ Voor wat betreft de positioneringskwestie is het van belang dat er vol-
strekte duidelijkheid is over de toegevoegde waarde van de onderscheiden
managementniveaus. Dit geldt voor organisaties die drie managementni-
veaus onderscheiden, maar meer nog voor organisaties die vier manage-
mentniveaus hebben.

~ Voor het bepalen van de toegevoegde waarde van de middenmanagement-
functie is het van belang om de vier basisfuncties van de middenmanage-
mentfunctie expliciet af te leiden van de besturingsbehoefte van het pri-
maire proces: de behoefte aan co~rdinatie van de activiteiten in het pri-
maire proces; de behoefte van de medewerkers aan aandacht voor de so-
ciale functie; de behoefte aan horizontale afstemming van de activiteiten
in het primaire proces met de activiteiten van andere afdelingen of instan-
ties binnen of buiten de organisatie; de behoefte aan verticale afstemming
tussen de strategische top en de operationele werkeenheden.

~ Het vraagstuk voor de toegevoegde waarde van de middenmanagement-
functie vraagt om permanente aandacht en dient niet beperkt te blijven
tot herontwerpprocessen ten gevolge van reorganisaties, fusies en derge-
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lijke. Besturingsbehoeften veranderen voortdurend en daarmee ook de
functie of toegevoegde waarde van de middenmanagementfunctie.

3.5. De rollen van de middenmanagementfunctie

Rollen behoren, zoals gesteld, afgeleid te worden van de toegevoegde waarde
van de middenmanagementfunctie. Noch in de managementliteratuur, noch in de
verkennende casestudy blijkt hier veel ervaring mee te zijn. Het rollenconcept
van Quinn (1988), een concept dat niet exclusief geldt voor de middenmanage-
mentfunctie, vormt hierop een uitzondering. Quinn ontwikkelde een instrumenta-
rium om op basis van een organisatiediagnose tot rolkeuzen te komen. Het rol-
lenconcept van Quinn vindt met name in managementdevelopmentprogramma's
gretig aftrek, maar wordt in organisaties slechts sporadisch gehanteerd als sys-
tematiek om de (veranderende) rollen van de (middenlmanagementfuncties vast
te stellen. Dit geldt eveneens voor de veertien onderzoeksorganisaties die parti-
cipeerden aan de verkennende casestudy.

Resultaten verkennende casestudy en feedbackconferentie

Uit de verkennende casestudy blijkt dat de belangrijkste rollen van de midden-
managers in de gezondheidszorgsector zijn: de rol van people manager, de mid-
delenmanager, de beleidsvertaler en de (werk)procesmanager. Er is nauwelijks
een verschil waarneembaar in de beleving van de respondenten van de onder-
scheiden hiërarchische niveaus. Ook de verschillen tussen de onderscheiden ge-
zondheidszorgorganisaties en sectoren in de gezondheidszorg zijn opvallend ge-
ring. De vier rolien van de middenmanagers die door de respondenten in de ge-
zondheidszorg het meest vaak genoemd worden, worden ook door de respon-
denten in de onderwijssector en het bedrijfsleven het meest genoemd.

In de feedbackconferentie kwamen de deelnemers tot de volgende omschrijving
van de verschillende rollen van middenmanagers: zij vormen het aanspreekpunt
voor het hoger management en zij zijn de 'bedrijfsleiders' die ervoor zorgen dat
de werkprocessen vlekkeloos verlopen. Ze zien toe (ook in geval van zelfsturen-
de teamsl op het beter benutten van de capaciteiten van mensen en zorgen er-
voor dat medewerkers op de werkvloer het naar hun zin hebben. Het zijn de cul-
tuurdragers en de spinnen in het web (verbindersl.

Alhoewel er weinig ervaring is met het verbinden van toegevoegde waarde en
rollen, komen de genoemde rollen redelijk overeen met het beeld dat de respon-
denten hebben van de toegevoegde waarde van de middenmanagementfunctie:
de people manager ten behoeve van de sociale functie en de (werk)proces- en
middelenmanager ('bedrijfsleider') ten behoeve van de co~rdinatiefunctie. Voor
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wat betreft de verticale coórdinatiefunctie overheerst een top-down benadering:
beleid omzetten in gedrag. De horizontale coërdinatiefunctie wordt vrijwel niet
genoemd, zij het dat in de feedbackconferentie gesproken wordt over de rol van
'spin-in-een-web'. Over het algemeen kan gesteld worden dat er in de beleving
van de respondenten geen sprake is van een opvallende verandering van rollen
en dat er in hun zienswijze de komende jaren geen grote veranderingen te ver-
wachten zijn. Kennelijk is men van mening dat de taakstructuur (de taakverde-
ling) in voldoende mate gekanteld is om in te kunnen spelen op de toenemende
behoefte van klanten aan vraaggestuurde dienstverlening (Land, 2003) en begint
men zich nu vooral te richten op het kantelen van de sociale structuur (de
machtsverhoudingenl, zoals werd opgemerkt ten aanzien van de positieverande-
ring van de middenmanagementfunctie.

Europees onderzoek

Dit beeld komt redelijk overeen met de rolverandering die Livian c.s. (1997) in
Europa waarnemen. Zij wijzen erop dat hun survey-onderzoek aantoont dat de
veranderingen in de rollen van middenmanagers nogal eens sterk overdreven
worden; rollen blijken stabieler te zijn dan verwacht mag worden. Er zijn door
hen maar weinig veranderingsprocessen waargenomen, waarin de middenmana-
gementrollen aanzienlijk veranderd zijn. Het blijft voor de middenmanagers voor-
alsnog bij een 'strikt' operationele rol, die beperkt wordt door organisatieregels
en opgelegde veranderingsdoelstellingen. Zij worden nog nauwelijks betrokken
bij strategievorming. De rollen van de middenmanagers in de gezondheidszorg
veranderen volgens Livian c.s. meer vanwege het decentralisatie- en efficiency-
beleid dat in die sector wordt gevoerd. Dit geldt internationaal gezien voor
Groot-Brittannië en Nederland, waar in verhouding een meer organische be-
stuursstijl voorkomt en een meer decentrale organisatieopzet. Zij signaleren
voorts een ontwikkeling naar de volgende vier sleutelrollen: de 'integratieve' rol:
het verzorgen van de strategische 'link' tussen de top en de werkvloer; de 'faci-
literende' rol bij het bewerkstelligen van de benodigde 'culturele' flexibiliteit van
de organisatie; de 'coachende' rol ('agent') bij het experimentele leren (action
learningl; en tot slot de 'HRM'-rol: de middenmanager die als people manager
verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid. Volgens Livian c.s. is er wel spra-
ke van een op handen zijnde trendbreuk in de taakstelling van middenmanagers:
in de toekomst zullen de middenmanagers minder operationele rollen en meer
strategische én mensgerichte rollen gaan vervullen, hetgeen tot uitdrukking zal
komen in minder toezichtverantwoordelijkheid ten gevolge van de toegenomen
autonomie en zelfsturing van uitvoerende werkeenheden. Voorts zal er sprake
zijn van een grotere betrokkenheid bij strategievorming; een verandering van
functioneel naar integraal manager en de toekomstige middenmanagers worden
de 'hoofdrolspelers' in het HRM-management. Ook voorspellen zij een toene-
mende rol van middenmanagers inzake kwaliteitsverbetering en kostenreductie-
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Rollen Verkennen- Feedback- Europa Europa Nedertand ~,
de casestu- conferentie heden toekomst (Stoker c.s.}

Toe- dy ( 14 on- ( sleutelfunc- (Livian c.s.} ( ~ivian c.s.}
gevoeg- derzoeksor- tionarissen)
de waarde ganisaties}

De cobrdi- ~ Middelen- ~ Bedrijfs- ~ Voorna- ~ De facili-
natiefunctie manager leiders melijk terende
van het ~ Werkpro- van de operatio- rol ten
operationele cesmana- werkpro- nele rol behoeve
proces ger cessen van de

culturele
flexibiliteit
van de
organisa-
tie

~ Minder
operatio-
nele rollen

De sociale ~ People ~ Compe- ~ De coa- ~ People
functie manager tentiema- chende rol managers-

nagers bij expe- rol wint
~ Motiva- rimenteel terrein en

tiemana- leren is gericht
gers ~ Meer op de sa-

mensge- menwer-
richte rol- kingsrela-
len tie

De verticale ~ Beleids- ~ Aanspreek ~ Nauwe- ~ De inte-
verbindings- vertaler punt voor lijks be- gratieve
functie het hoger trokken bij rol

manage- strategie- ~ Meer stra-
ment vorming tegische

'link' tus-
~ Spinnen in sen top

het web en werk-
vloer

De horizon- ~ Spinnen in ~ De inte-
tale verbin- het web gratieve
dingsfunctie rol

Figuur 15: Overzicht van onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol van de
middenmanagers
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processen (efficiencyverbeteringl. Met name in TQM-omgevingen krijgen mid-
denmanagers volgens Livian c.s. een vitale rol.

Resultaten recent onderzoek in Nederland

Voor wat betreft de Nederlandse situatie concluderen Stoker c.s. (2000) in hun
middenkaderonderzoek dat de people managementrol aanzienlijk terrein wint. De
top ziet deze rol als de belangrijkste taak van de middenmanager. De midden-
managers zelf zijn evenwel van mening dat HRM-instrumenten nog slechts een
beperkte invloed hebben op hun takenpakket; de topmanagers daarentegen zijn
van mening dat de HRM-instrumenten juist veel invloed hebben op de taken van
de middenmanagers. Stoker c.s. constateren dat in de industrie de people ma-
nagementrol nog niet echt in de belangstelling staat. In mijn verkennende case-
study heeft in het productiebedrijf de rol van people manager juist de overhand.
Bolweg (1997) onderscheidt voor wat betreft de HRM-rol een drietal relaties
tussen werkgever en werknemer, waar alle leidinggevenden (dus ook de mid-
denmanagers) verantwoordelijk voor zijn: de ruilrelatie (arbeid - beloningl, de
gezagsrelatie (arbeidsovereenkomst en organisatiehiërarchie) en de samenwer-
kingsrelatie. Stoker c.s. constateren dat middenmanagers hun medewerkers
voornamelijk managen met behulp van de samenwerkingsrelatie. De gezagsrela-
tie wordt soms gebruikt om grenzen aan te geven en om te corrigeren (discipli-
neren). De ruilrelatie is voor middenmanagers een uiterst beperkt middel: iets
'regelen' voor extra prestaties van hun medewerkers. De conclusie van Stoker
c.s.: de middenmanagers kunnen nog onvoldoende gebruik maken van de ruil- en
gezagsrelatie en is in de people managementtaakstelling voornamelijk aangewe-
zen op het managen van de samenwerkingsrelatie tussen werkgever en werk-
nemer.

Rolconcepten van belang voor het theoretisch denkkader: de sírategische rol
van de middenmanager

Er wordt in de praktijk naar mijn overtuiging nog te weinig gebruik gemaakt van
rolconcepten om een goede verbinding te maken tussen de benodigde toege-
voegde waarde en de vereiste gedragskenmerken van de middenmanagement-
functie. In het navolgende bespreek ik enkele rolconcepten die bruikbaar zijn
voor mijn theoretisch denkkader. Ik begin met het rollenconcept van Floyd en
Wooldridge (1990, 1996) met betrekking tot de strategische rol van de mid-
denmanager.
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Eschbach en Volberda (19991 onderzochten de strategische rol van de midden-
manager. Zij onderscheiden in navolging van Floyd en Wooldridge vier (strategi-
sche) rollen voor middenmanagers: de middenmanager als voorvechter, synthe-
tiseerder, faciliteerder en implementeerder in strategie- en beleidsprocessen. De
middenmanager communiceert in de rol van voorvechter voortdurend en overtui-
gend innovatieve ideeën en voorstellen om de organisatie van nieuwe competen-
ties te voorzien of voorstellen om bestaande competenties anders te gebruiken.
Deze middenmanagers oefenen vooral opwaarts invloed uit; zij ondersteunen
operationele initiatieven actief en proberen deze vervolgens te 'verkopen' bij het
topmanagement. In de rol van synthetiseerder geeft de middenmanager zijn ei-
gen strategische interpretatie aan zowel operationele als strategische informatie
en communiceert zijn interpretaties naar anderen. Hij probeert samenhang en
consistentie in het geheel te realiseren. Zijn werkwijze is vooral opwaarts ge-
richt. De middenmanager als faciliteerder steunt het veranderen en aanpassen
van de organisatie door het ontwikkelen van experimentele programma's, proto-
collen, werkafspraken en procedures. Zijn activiteiten zijn gericht op het verho-
gen van de flexibiliteit van de organisatie, het stimuleren van het lerend vermo-
gen van de organisatie en het vergroten van het repertoire van strategische re-
acties. Zijn werkwijze is vooral neerwaarts gericht. Als implementeerder is de
middenmanager vooral bezig met het veranderen van organisatiestructuren, per-
soneels- en controlesystemen ofwel het herverdelen van de organisatiecompe-
tenties. In deze rol is de middenmanager ook vooral op de werkvloer gericht.

Eschbach en Volberda constateren dat de strategische rol van de middenmana-
gers nog beperkt is: zij missen informatie, bevoegdheden en steun van de top.
De implementerende en synthetiserende rollen zijn het meest ontwikkeld. De
nieuwe rollen (faciliteerder en voorvechter) zijn echter juist nodig om het leren
in organisaties te bevorderen en om horizontale verbindingen te leggen. Mid-
denmanagers zijn nog te veel binnen hun eigen afdeling bezig; leggen (te) weinig
horizontale verbanden en zijn (nogi niet gewend om strategisch (mee) te den-
ken. De veranderopgave voor de middenmanagers is: het verbeteren van het
strategisch inzicht en de strategische capaciteiten (vaardigheden; instrumenten
hanteren; et ceteral.

De rollen van de middenmanager als leider van zelfsturende teams

Druskat en Wheeler (2003) onderzochten gedetailleerd het functioneren van
middenmanagers die als 'externe leiders' verantwoordelijk zijn voor de prestaties
van een aantal min of ineer autonome (zelfsturende) teams. Zij onderscheiden in
hun onderzoek vier rollen die deze middenmanagers op het grensvlak van de or-
ganisatie en het team vervullen: de verbinder, de verkenner, de overtuiger en de
bekrachtiger.
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Rollen Houding ten opzichte van de teams Houding ten opzichte van de orga-
nisatie

Verbinder ~ Het opbouwen van een vertrou- ~ Een goed sociaal en politiek ge-
wensband voel voor verhoudingen binnen

~ Het zorgen voor de teamleden de organisatie
~ Het oog hebben voor de indivi- ~ Zowel de kleinere als de meer

duele behoeften van de teamle- essentiële belangen onderkennen
den

Verkenner ~ Een goed beeld en de juiste dia- ~ Het zoeken naar en halen van in-
gnose hebben van het gedrag formatie bij managers, collega-
van de teamleden middenmanagers en specialisten

~ Problemen systematisch en me-
thodisch benaderen

Overtuiger ~ Het beïnvloeden en aanmoedigen ~ Externe support kunnen verwer-
van de teams ven

~ Referentiekaders en heldere in-
formatie aanreiken aan de teams

Bekrachtiger ~ Het delegeren van bevoegdheden ~ Door zelf als een 'bekrachtigd'
~ Het open en flexibel omgaan met persoon te interacteren met an-

teambeslissingen deren
~ Het team laten leren en zich

ontwikkelen door middel van
coaching

Figuur 16: De rollen van de middenmanager als externe leider

Volgens de medewerkers en het hoger management in het onderzoek van Drus-
kat en Wheeler onderscheiden de effectieve middenmanagers zich van de minder

effectieve middenmanagers door het geven van een uiterst positieve invulling

aan de grens- of raakvlakken tussen het team en de organisatie. De effectieve
middenmanagers doen dit door de team- en organisatieleden met elkaar te ver-

binden en politiek bewustzijn op te bouwen. Door veelvuldig te verkennen ofwel

steeds op zoek te gaan naar relevante informatie en op de hoogte te blijven van

activiteiten binnen en buiten de teams. Door de teams te overtuigen van het be-
lang om tegemoet te komen aan de organisatiebehoeften en de organisatie te
overtuigen van het belang om tegemoet te komen aan de behoeften van het
team. En ten slotte door het bekrachtigen van de teams middels delegeren en
enthousiasmeren. De middenmanagers die in hun onderzoek middelmatig pres-
teerden, hadden het focus óf op het team óf op de organisatie gericht. Zij die
bovengemiddeld presteerden, richtten het focus op beide en hanteerden daarbij
de vier onderscheiden rollen.
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Het rollenconcept van Adizes en Quinn

Het klassieke, maar nog steeds actuele rolconcept van Adizes (1979) onder-
scheidt vier rollen, die later door Quinn (1988) zijn uitgewerkt naar acht rollen.
De middenmanager als producent (auinn: bestuurder en producent) met compe-
tenties als resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en vakmanschap en met vooral
aandacht voor de resultaten van het werk, de wensen van klanten, productivi-
teit en handhaving van kwaliteit, specialisatie en effectiviteit. De middenmana-
ger als beheerder (auinn: monitor en codrdinator) met competenties als midde-
lengerichtheid, bedrijfsgerichtheid en efficiency en met vooral aandacht voor de
doelmatigheid, de wijze van denken, de formele structuur en de optimale ver-
houding van doelen en middelen. De middenmanager als ondernemer (auinn: in-
novator en onderhandelaar) met competenties als omgevingsgerichtheid, conti-
nu'iteitsgerichtheid en creativiteit en met vooral aandacht voor de externe ont-
wikkelingen, de kwaliteit van de organisatie van het bedrijfsonderdeel, het initië-
ren van de noodzakelijke veranderingen en de belangen en verwachtingen van
externe belanghebbenden. De middenmanager als integrator (Quinn: mentor en
stimulator) met competenties als organisatiegerichtheid, integratie en samen-
werken en met vooral aandacht voor het soepel functioneren van het eigen be-
drijfsonderdeel, het nuttig gebruik maken van conflicten, de belangen van velen
en het zelfstandig kunnen functioneren van groepen en individuen binnen het ei-
gen bedrijfsonderdeel.

De essentie van dit model is dat het bedrijfsonderdeel met vier 'balansen' te
maken heeft: de aandacht voor binnen en buiten, de aandacht voor verandering
en verankering, de aandacht voor mens en productie en de aandacht voor con-
serveren en vernieuwen. Er is sprake van effectiviteit als de balans, die met na-
me kritisch is voor het bedrijfsonáerdeei van de middenmanager, als onderdeel
van de gehele organisatie goed verzorgd wordt.

~e middle-up-do wn rol van de míddenmanager volgens Nonaka en Takeuchi

Nonaka en Takeuchi (1997) tot slot onderzochten de rol van de middenmana-
gers in kenniscreërende organisaties. In het door hen ontworpen hypertekstmo-
del hebben de middenmanagers in alle onderscheiden lagen een specifieke eigen
rol: in de bedrijfssysteemlaag wordt van de middenmanager verwacht dat hij
deelneemt aan de beleidscyclus (strategische roll, dat hij adviseert over de
standaarden en de bedrijfssystemen en dat hij deze toepast. Voorts participeert
hij in de overlegstructuur voor het bespreken van de werkvoortgang. In de ken-
nislaag wordt van de middenmanager verwacht dat hij de expertise transparant
maakt en dat hij zijn eigen kennis en de kennis van zijn afdeling beschikbaar
stelt. En voorts dat hij programma's en protocollen ontwikkelt en dat hij de af-
delingsoverstijgende aandachtsgebieden toewijst aan de projectteamlaag om bij
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te dragen aan innovatie. In de projectteamlaag wordt van de middenmanager
verwacht dat hij leiding geeft aan of deelneemt aan projectteams met een ont-
wikkelings- en~of verbeterkarakter. Nonaka en Takeuchi onderscheiden voor de
middenmanagers drie rollen in de verticale coi)rdinatiefunctie: de rol van top-
down manager, bottom-up manager en die van middle-up-down manager. De
eerste twee rollen zijn 'klassiek'. De rol van middle-up-down manager is nieuw.
De middenmanager fungeert vanuit het middle-up-down principe als strategisch
knooppunt dat het topmanagement verbindt met de werkvloer. Zij fungeren als
brug tussen de visionaire idealen van de top en de chaotische werkelijkheid op
de werkvloer. De middle-up-down rol maakt van de middenmanagers kennisin-
genieurs in kenniscreërende organisaties, die de dynamische uitwisseling facili-
teren tussen de persoonsgebonden kennis van medewerkers en de expliciete
(maatregellkennis van de organisatie. De middle-up-down benadering sluit aan
bij Van Gils (19971, die een constructivistische kijk heeft op de rol van het mid-
denmanagement. In veranderingssituaties is de creatie van nieuwe betekenis
nodig. Middenmanagers spelen volgens hem een vitale rol in dit proces: het zijn
dé mensen die betekenis creëren in het communicatieproces. Voor de rol van de
middenmanager betekent dit dat hij gericht is op zijn eigen zingevingsproces en
op dat van zijn medewerkers. Dit is volgens Van Gils de diepere betekenis van
de people managersrol van middenmanagers.

Bouwstenen voor het theoretisch denkkader

Voor het theoretisch denkkader zijn de volgende aandachtspunten met betrek-
king tot de rollen van de middenmanagementfunctie van belang:
~ Het is van belang om een systematiek te ontwikkelen en te hanteren, die

behulpzaam is bij de vertaling van de toegevoegde waarden (functies) van
de middenmanagementfunctie in rollen. Het zou wel eens waar kunnen
zijn dat rolveranderingen ten gevolge van externe ontwikkelingen en~of in-
terne wijzigingen in besturingsfilosofie c.q. organisatieontwerp onvol-
doende gesignaleerd worden bij gebrek aan een goed rollenconcept, dat
als het ware als een 'sensor' en 'dictionaire' dienst doet om gewenste of
noodzakelijke rolveranderingen waar te nemen en te benoemen. Reeds
eerder wees ik erop dat rolconcepten, zoals bijvoorbeeld het model van
Quinn, wel gebruikt worden in opleidingssituaties, maar niet organisatie-
breed worden toegepast. Om het in termen van Wierdsma (1999) te zeg-
gen: het blijft te veel steken in contextvrije individuele kennisoverdracht
in plaats van contextgebonden co-creatie van ervaring en betekenis. De
wereld van de regelmaatkennis (rolconcepten) en de wereld van de indivi-
duele ervaringen (kennis opgedaan in een opleidingstraject) worden niet
ge'integreerd tot collectieve maatregelkennis van belang voor het collec-
tieve handelen.
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~ De theorie (regelmaatkennis) levert een aantal bruikbare rolconcepten op
die toepasbaar zijn in het theoretisch denkkader. Het Quinn-concept kan
gezien worden als een 'compleet' model. Het biedt enerzijds een goede
leidraad voor het proces van het richten: organisatiediagnose vertalen in
rollen; rollen vertalen in competenties. Het biedt anderzijds een compleet
inhoudelijk rollenconcept met behulp waarvan alle onderscheiden functies
van de middenmanagementfunctie benoemd kunnen worden: interne en
externe rollen; rollen die gericht zijn op veranderen en rollen die gericht
zijn op verankeren. Met behulp van het Quinn-model kunnen tijdelijke prio-
riteiten worden aangegeven in de rolset van de míddenmanager. Daar-
naast kunnen de rolconcepten van Floyd 8~ Wooldridge, Druskat 8~ Whee-
ler en Nonaka á Takeuchi heel goed als sensor en dictionaire dienst doen,
wanneer het met name gaat over de verticale cobrdinatiefunctie van de
middenmanager. Bij Floyd en Wooldridge geldt dat met name voor de bij-
drage van de middenmanager aan de strategievorming en -vertaling. Het
rollenconcept van Druskat en Wheeler is uitermate geschikt voor midden-
managers die leidinggeven aan meerdere zelfsturende teams, maar ook af-
delingsmanagers kunnen er wijze lessen uit trekken. Met name de rol van
'bekrachtiger' zal veel middenmanagers helpen bij het zelf oplossen van
het veel genoemde knelpunt: te operationeel bezig zijn (vluchten in de
waan van de dagl. De middle-up-down rol, zoals die ontwikkeld is door
Nonaka en Takeuchi past goed in organisaties waar kennisdeling, kennis-
creatie en innovatie strategisch van vitaal belang zijn. Maar ook in veran-
deringsprocessen is de middle-up-down rol goed bruikbaar. In plaats van
kennisingenieurs kunnen middenmanagers daarin een hoofdrol spelen als
'veranderingsingenieur', die de beoogde veranderingen op uitvoeringsni-
veau regisseert en die de top souffleert bij het (her)formuleren van de
veranderingsrichting.

~ De rol van people manager vraagt ten behoeve van de sociale functie van
de middenmanager speciale aandacht in het theoretisch denkkader. Ik deel
de mening van Strikwerda (2000) dat de sociale functie voorwaardelijk is
voor het doelgericht en doelbewust cobrdineren van het primaire proces
als drager van de gecreëerde toegevoegde waarde. Onvoldoende zinge-
ving, identiteit en geborgenheid bij leidinggevenden en medewerkers staan
de realisatie van de organisatiedoelen alleen maar in de weg. De midden-
manager heeft in deze een vitale functie (Van Gils, 1997). En zoals we
hebben gesignaleerd is het met de HRM-rol van middenmanagers en hun
gezags- en ruilhouding (Bolweg, 1997) nog niet erg best gesteld. Resul-
taatgerichtheid wordt zeer vereenzelvigd met taakgerichtheid en leidt ge-
makkelijk tot een onderbelichting van de sociale functie. Resultaatgericht-
heid (de organisatiedoelen realiseren) vraagt om een juiste verbinding van
de taak- en de relatieoriëntatie van managers, dus ook van de middenma-
nagers.
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~ In de rol van 'bedrijfsleider' van zijn organisatorische eenheid of eenheden
is de middenmanager als integraal manager de eerstverantwoordelijke voor
wat ik noem de operationele eftectiviteit van zijn bedrijfsonderdeel. In het
theoretisch denkkader zal de coórdinatiefunctie van de middenmanager
ten aanzien van het primaire proces een inhoudelijke uitwerking behoeven
in termen van een instrumentarium voor de middenmanager en zijn mede-
werkers om de verwachte efficiency en flexibiliteit van zijn bedrijfsonder-
deel, samen met zijn medewerkers op een klant- en resultaatgerichte wijze
dag in dag uit waar te maken: operationele effectiviteit.

3.6. De competenties die het verrichten van de middenmanagementfunctie
modelleren

Wat reeds werd opgemerkt over het vaststellen van de gewenste toegevoegde
waarde van de middenmanagementfunctie en in het verlengde daarvan over het
kiezen van de daarbij behorende rollen, geldt in nog sterkere mate voor het
vaststellen van de benodigde competenties. Ook hier kan Quinn ( 1988) weer als
de uitzondering op de regel genoemd worden. Voor elk van de door hem onder-
scheiden acht rollen selecteerde hij drie competenties voor een succesvolle uit-
voering van de betreffende rol. Noch in de casestudy, noch in de theorie kwam
ik methodieken tegen om systematisch een competentieprofiel samen te stellen
op basis van de functie-eisen die voortvloeien uit de beoogde toegevoegde
waarde en de rolset. De meest gehanteerde methode in de praktijk is het sa-
menstellen van een projectgroep die met behulp van een competentiedictionaire,
die een set van circa veertig competenties bevat, tot een keuze van het ge-
wenste aantal ( zes tot acht) competenties komt. leder lid van de projectgroep
selecteert een aantal competenties. Vervolgens worden de individuele keuzen
ge'inventariseerd en het resultaat daarvan is het uitgangspunt voor een groeps-
discussie die tot besluitvorming leidt op basis van consensus over het betref-
fende functieprofiel. Uit recent onderzoek ( Venderbosch, 2003) blijkt dat onge-
veer 400~o van de organisaties de competenties die ze gebruiken zelf heeft ge-
formuleerd. 100~o Heeft een competentiedictionaire gekocht bij een gespeciali-
seerd bureau. En ongeveer de helft van de organisaties heeft gekozen voor een
combinatie van beide mogelijkheden: ze hebben een competentiedictionaire ge-
kocht en daarna zelf op maat gemaakt voor de eigen organisatie. Uit hetzelfde
onderzoek blijkt dat ruim één op de drie organisaties werkt met een systeem van
competentiemanagement. De gezondheidszorg blijft daarbij opvallend achter:
één op de acht organisaties in deze sector werkt met een systeem van compe-
tentiemanagement.

In de verkennende casestudy zijn de vijf ineest genoemde competenties voor de
middenmanagementfunctie in de gezondheidssector: sociaal vaardig omgaan met
mensen, vakbekwaam zijn ten aanzien van het primaire proces, communicatieve
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vaardigheden, een flexibele houding en veranderingsbereidheid. Daarover be-
staan tussen de vijf branches binnen de gezondheidszorgsector geen grote bele-
vingsverschillen. Het vakbekwaam zijn ten aanzien van het primaire proces is
een gedragskenmerk dat vooral in de thuiszorgbranche, de algemeen ziekenhuis-
sector en de verpleeg- en verzorgingssector van de middenmanagers gevraagd
wordt. Ervaring hebben met betrekking tot het primaire proces vinden de res-
pondenten in deze sectoren belangrijk. De respondenten uit het productiebedrijf
vinden de vakbekwaamheid van de middenmanagers de belangrijkste competen-
tie.

Vakbekwaamheid

De verwachte vakbekwaamheid en de gewenste ervaring van de middenmanager
met het primaire proces komen goed overeen met de bevindingen van Livian c.s.
(19971. Zij ontdekten dat met name in gezondheidszorgínstellingen grote waarde
gehecht wordt aan de vakkennis van de middenmanager. Dit komt goed overeen
met de opvattingen van Maister (1997) over het leidinggeven aan professionals.
Professionals willen een leider 'volgen' als zij vakinhoudelijk respect voor hun
leider kunnen hebben. In de casestudy blijkt dat echter óók in het productiebe-
drijf behoefte is aan middenmanagers die het primaire proces vakinhoudelijk be-
heersen. Stahl (1998) wijst in dit verband op de traditie op het vasteland van
Europa - dit in tegenstelling tot Angelsaksische literatuur - dat vakkennis voor
met name middenmanagers een belangrijke functie-eis is. Wel stelt hij dat het
hebben van vakkennis zowel een kracht is van de middenmanager maar tegelij-
kertijd ook zijn zwakte. Voor het managen van met name veelzijdige en daardoor
complexere situaties is specifieke vakkennis juist een ballast voor de middenma-
nager, omdat dit leidt tot het streven naar zekerheid en vasthoudendheid. In
complexere situaties is een generalist veel beter op zijn plaats. Uyterhoeven
(19901 bevestigt het beeld dat Stahl van de Angelsaksische bedrijfscultuur
heeft. Hij stelt dat een middenmanager iemand is die management als vak geko-
zen heeft en dus bewust een loopbaanshift heeft gemaakt van specialist naar
generalist. Of de behoefte aan vakinhoudelijke managers nu typisch iets is voor
onder andere de Nederlandse situatíe, of typisch voor de wereld van professio-
nals lin dertien van de veertien onderzoeksorganisaties zijn professionals werk-
zaaml, of een aanwijzing dat er in organisaties nog niet echt afscheid is geno-
men van de functionele organisatie, de opmerking van Stahl over de sterkte en
de zwakte van de 'vakinhoudelijke' middenmanager is van belang voor het theo-
retisch denkkader: hoe complexer de situatie des te meer last heeft de midden-
manager van zijn specialisme en dient hij te managen als een generalist die ma-
nagen als beroep gekozen heeft.
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Andere onderzoeksresultaten

Livian c.s. (1997) concluderen op basis van de door hen gesignaleerde toekom-
stige ontwikkelingen van de rollen van middenmanagers dat flexibiliteit, creativi-
teit en innovatievermogen de drie belangrijkste competenties voor middenmana-
gers gaan worden. Een van deze drie, te weten flexibiliteit, komt voor in de lijst
van vijf ineest genoemde competenties in de casestudy. De overige vier compe-
tenties die in de verkennende casestudy het meest genoemd worden, komen re-
delijk overeen met de belangrijkste competenties die Livian c.s. in hun Europese
onderzoek inventariseerden voor de huidige middenmanagers: luistervaardigheid,
conflicthantering, groepsgesprekleiding, timemanagement, motiveren en team-
building. Het zijn vrijwel allemaal wat Stoker c.s. (2000) noemen: 'zachte' com-
petenties, die passen bij de rol van people manager. In hun onderzoek komen zij
ook veel van deze 'zachte' competenties tegen: samenwerken, het ontwikkelen
van medewerkers en het hebben van inlevingsvermogen, typeren de huidige
competenties van de middenmanagers. Althans volgens de middenmanagers zelf
en het hoger management. Opvallend is dat de medewerkers in hun onderzoek
een andere beleving hebben: náást samenwerken ervaren medewerkers dat hun
middenmanagers vooral resultaatgericht zijn en werkplanning als belangrijkste
competentie hebben. In de verkennende casestudy wordt dit door de medewer-
kers niet zo ervaren; ook zij kiezen voor de 'zachte' competenties. Voor de toe-
komst kiezen de Nederlandse hogere managers als de drie belangrijkste compe-
tenties van middenmanagers (Stoker c.s., 20001: het ontwikkelen van mede-
werkers, visie uitdragen en resultaatgericht zijn.

Bij het overzicht van onderzoeksresultaten met betrekking tot de competenties
van de middenmanagers (figuur 17) past enige relativering van de onderzoeksre-
sultaten en hun onderlinge vergelijking. Het onderzoeken van competenties zon-
der een gemeenschappelijke competentiedictionaire is tamelijk willekeurig. Voor
het vertalen van rollen in competenties is het van belang dat er gebruik wordt
gemaakt van een competentiedictionaire om willekeur zoveel mogelijk uit te slui-
ten.

Twee ideaaltypische competentieprofielen

Van belang voor het theoretisch denkkader zijn de opvattingen van twee theore-
tici over het 'ideale' competentieprofiel van de middenmanager. Stahl (1998)
voorziet een revolutionaire ontwikkeling met betrekking tot het competentiepro-
fiel van de toekomstige middenmanagers. En Uyterhoeven (1990) stelde op ba-
sis van zijn jarenlange ervaring als trainer en consultant van middenmanagers
een competentieprofiel samen, dat mijns inziens heel goed past bij het rollen-
concept van Druskat en Wheeler (20031. Stahl (1998) voorspelt een toekomsti-
ge verandering in de competenties van middenmanagers van het beheersen van
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~ Resultaat- ~ Resul-
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Figuur 17: Overzicht van onderzoeksresultaten met betrekking tot de competenties van de
middenmanagers

routine naar het opgewassen zijn tegen het nieuwe; van 'modeling' (het com-
municeren met behulp van modellen, zoals bijvoorbeeld het voeren van een
slechtnieuwsgesprek) naar het kunnen beheersen van veelsoortige en veelzijdige
communicatieve middelen en situaties; van het streven naar eenduidigheid naar
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het kunnen verwerken van meervoudige betekenissen; en tot slot, van het
steeds weer druk bezig zijn met 'doen' naar meer en vaker reflecteren. Hij ba-
seert deze omslag onder andere op de toenemende complexiteit van de werksi-
tuatie van de middenmanager, op de noodzakelijke veranderingen in de machts-
verhoudingen (het anders omgaan met de hiërarchie) en op een sterke toename
van het tempo en de intensiteit van veranderingen in organisaties. Een en ander
als gevolg van de steeds belangrijker wordende klantoriëntatie.

Gelet op de positie en de rolvervulling is volgens Uyterhoeven (1990) tweetalig-
heid een belangrijke competentie van de middenmanager: hij moet de taal kun-
nen spreken van de strategen aan de top én van de medewerkers op de werk-
vloer en hij moet (strategische) doelen in daden kunnen vertalen én daden kun-
nen vertalen in metingen om ze inzichtelijk te maken en verantwoording te kun-
nen afleggen; anders gezegd: top-down én bottom-up kunnen vertalen. De ef-
fectieve middenmanager is beslist geen kloon van de topmanager; middenmana-
gement is een vak apart. De middenmanager is een goed compromissensluiter
die liever zelf een compromis sluit dan iemand die steeds hogerop moet om een
beslissing af te dwingen. Hij is tevens een perfecte steunverwerver. En de ef-
fectieve middenmanager is tot slot een 'functiestrateeg', die een geheel eigen
reputatie opbouwt. Met de term 'functiestrateeg' wordt bedoeld dat een mid-
denmanager strategisch omgaat met zijn functie, als een zelfbewust en omge-
vingsbewust mens. Als functiestrateeg moet de middenmanager het volgende
helder hebben: zijn relatienetwerk, intern en extern; zijn rol van speler-coach,
soms de (mee)speler 'in' het team, maar altijd de coach 'boven' (formeel) of
'naast' (stijl) het team, die zelf niet de beste speler hoeft te zijn; zijn 'tolken-
taak en de consequenties van het volledig verantwoordelijk zijn met beperkt ge-
zag. Tot slot heeft de functiestrateeg een helder beeld van zijn 'politieke' omge-
ving.

Het functieprofiel dat Uyterhoeven voor de middenmanager ontwikkelde werd
besproken in de feedbackconferentie. Opvallend genoeg leidde de kwalificatie
dat de middenmanager een goed compromissensluiter moet zijn, tot de meeste
reacties bij de conferentiedeelnemers. Consensus was er over het belang van
draagvlak, maar: niet tot iedere prijs. De bestuurders verwachten van midden-
managers dat ze de rug recht kunnen houden, en over een zekere mate van ei-
genzinnigheid en koppigheid moeten kunnen beschikken. Het is niet duidelijk of
de 'top' dat van toepassing verklaart op het gedrag van de middenmanager naar
beneden, of ook naar bovenlnaar henzelf. Ook de aanwezige middenmanagers
wijzen in de feedbackconferentie op het gevaar van compromissen sluiten.
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Ideaaltype volgens 5tahl (1998) tdeaaltype volgens Uyterhoeven (19901

Van Naar Profiel Uyterhoeven Reacties van de
deelnemers aan de
feedbackconferen-
tie

Beheersen van rou- Opgewassen zijn Tweetaligheid Eens!
tine tegen het nieuwe

Modeling (stan- Het beheersen van Middenmanagement Eens!
daardiseren) van de veelzijdigheid en is een eigen vak
communicatie veelsoortigheid in (geen kloon van de

de communicatie topmanager)

Streven naar een- Verwerken van Compromissen slui- Niet eens:
duidigheid meervoudige bete- ten ~ de rug recht

kenissen ~ eigenzinnig
~ koppig

'Doen' Reflecteren Steunverwerver Eens: cruciaal

Functiestrateeg Eens:
~ zelfbewust
~ omgevingsbe-

wust

Figuu~ 18: Twee ideaaltypische p~ofielschetsen van de middenmanager

Het lijkt te veel op 'weggeven' of 'toegeven'. Daar moet minstens de conditie
aan worden gekoppeld dat de organisatiedoelstellingen overeind blijven. Steun is
er wel voor de stelling dat de middenmanager geen kloon van de topmanager is:
zorg juist voor aanvullende en aansluitende dingen. De middenmanager is veel
meer coórdinerend bezig dan de topmanager. De conferentiedeelnemers zijn het
erover eens dat 'steun verwerven' cruciaal is. Het verschil tussen een effectieve
en een niet-effectieve middenmanager zit hem vooral in de mate waarin de mid-
denmanager er in slaagt de genoemde rol van functiestrateeg te vervullen: zelf-
bewust en omgevingsbewust. Termen als organisatiesensitiviteit en emotionele
intelligentie passen hierbij. Kortom, de conferentiedeelnemers, daartoe uitge-
daagd door het ideale profiel van Uyterhoeven, schetsen een postmodernisti-
scher beeld van het competentieprofiel van de 'ideale' middenmanager, dan het
'klassieke' beeld dat uit de verkennende casestudy en de onderzoeken van Livi-
an c.s. (1997) en Stoker c.s. (2000) naar voren komt. Wel een bewijs, dat het
nadenken over competentieprofielen zonder een collectieve organisatorische
context (Wierdsma, 1999), niet tot het gewenste resultaat leidt van een compe-
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tentieprofiel, dat consistent is aan de vastgestelde toegevoegde waarde en de
daarbij behorende rolset van de functie.

Leiderschapsstijlen

De leader-effectiveness-school (Mintzberg, 1973) kiest een andere benadering
om het vereiste gedrag van (midden)managers vast te stellen. Vertegenwoordi-
gers van deze richting leggen een relatie tussen situationele kenmerken, het
vereiste gedrag en de effecten van het gedrag. Zij bestuderen welke leider-
schapsstijlen leiden tot een effectieve taakuitvoering van de manager. Belangrij-
ke vertegenwoordigers van de leader-effectiveness-school zijn: McGregor, Li-
kert, Fiedler, Campbell, House, Bass, Fruytier, Hersey 8~ Blanchard en Vroom 8~
Yetton (Livian c.s., 1997; Mintzberg, 1973; Stoker, 19991. Het kiezen van de
juiste leiderschapsstijl is naar mijn mening een vaardigheid, die van de midden-
manager verwacht wordt ín zijn rol van mentor en stimulator (Quinn, 1988) of in
zijn rol van verbinder, overtuiger en bekrachtiger (Druskat en Wheeler, 20031.
Bij deze rollen horen competenties als coachen, leidinggeven aan individuele
medewerkers en leidinggeven aan teams. Om deze competenties naar behoren
uit te kunnen voeren, zal de middenmanager bekwaam moeten zijn om zijn lei-
derschapsstijl aan te passen aan specifieke situatiekenmerken. Om deze be-
kwaamheid te ontwikkelen worden in trainingsprogramma's de theorieën van de
leader-effectiveness-school veelvuldig gebruikt met behulp van praktische con-
cepten, die worden toegepast op speciaal daartoe ontwikkelde casussen. Voor
het theoretisch denkkader is het van belang dat middenmanagers leren om be-
kwaam gebruik te maken van deze leiderschapstheorieën.

Bouwstenen voor het theoretisch denkkader

Samenvattend kom ik tot de volgende aandachtspunten voor het theoretisch
denkkader met betrekking tot de competenties van de middenmanagementfunc-
tie:
~ In de praktijk van het richten van de middenmanagementfunctie, zo blijkt

uit de onderzoeksresultaten, wordt bij het nadenken over en het samen-
stellen van competentieprofielen onvoldoende een verbinding gelegd tus-
sen de gewenste gedragskenmerken van de middenmanager en de ideeën
over de toegevoegde waarde van de middenmanagementfunctie. Zoals ge-
steld zal het theoretisch denkkader dit contextgebonden richtproces die-
nen te faciliteren.

~ Hoe complexer de werksituatie van de middenmanager des te generalisti-
scher de middenmanagementfunctie. De vakmanspecialist past beter in
minder complexe werkomgevingen. Variatie in de mate van complexiteit in
de werksituatie van de middenmanager is een belangrijke variabele voor
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het theoretisch denkkader, teneinde vast te kunnen stellen of er een gene-
ralistisch dan wel een specialistisch middenmanager gewenst is. Ook hier
tekent zich, evenals bij de conclusies over de toegevoegde waardemix,
wederom een behoefte af, aan een te ontwikkelen typologie van midden-
managementfuncties. Middenmanagementfuncties verschillen naar gelang
hun toegevoegde waarde aan de organisatiebesturing én naar gelang de
mate van complexiteit van hun werksituatie. Dit laatste kwam naar boven
in de discussie over het vakmanschap en de werkervaring als relevante
competenties van middenmanagers.

~ Voor het vertalen van rollen in competenties is het van belang gebruik te
maken van een competentiedictionaire om willekeur bij het benoemen en
definiëren van de vereiste gedragskenmerken zoveel mogelijk uit te slui-
ten. Het theoretisch denkkader zal het gebruik van een competentiedictio-
naire dienen te stimuleren.

~ Theoretische ideaaltypen van competentieprofielen, zoals ontworpen door
Stahl en Uyterhoeven, kunnen een goede bijdrage leveren bij het ontwer-
pen van de competentieprofielen voor de onderscheiden functietypen in
de op te stellen typologie van middenmanagementfuncties in het theore-
tisch denkkader. Het ideaaltype van Uyterhoeven lijkt goed bruikbaar om
te koppelen aan de rollenset van Druskat en Wheeler en mogelijk ook aan
de middle-up-down rol van Nonaka en Takeuchi en de rolset van Floyd en
Wooldridge met betrekking tot de rol van de middenmanager in strategie-
vormingsprocessen. Het ideaaltype van Stahl is bruikbaar om de gradatie
van een meer of mindere complexe werksituatie in het competentieprofiel
tot uitdrukking te brengen.

~ Voor het theoretisch denkkader is het van belang dat middenmanagers
zich in hun rol van people manager bekwamen in het hanteren van de lei-
derschapstheorieën uit de ieader-effectiveness-school, voor het kiezen van
de meest effectieve leiderschapsstijl in de betreffende situatie.

3.7. De ontwikkeling van de middenmanagementfunctie, de middenmanagers
en hun organisaties

Tot dusver heb ik in dit hoofdstuk de middenmanagementfunctie beschouwd
vanuit het systeemdenken als een subsysteem van de organisatie: de positie van
de functie in de organisatie en de beoogde toegevoegde waarde ten aanzien van
het primaire proces; de rollen die hieruit voortvloeien; en de competenties die
vereist zijn om de rollen naar behoren te kunnen vervullen. Vanuit het actieden-
ken beschouwd, ontwikkelt de functie zich bij voortduring, omdat de organisatie
zich ontwikkelt en omdat de middenmanager zich ontwikkelt in interactie met
anderen. In de verkennende casestudy heb ik met de respondenten gesproken
over de condities die van belang zijn voor de functieontwikkeling en de persoon-
lijke ontwikkeling van de middenmanager. Drie thema's kwamen daarbij aan de
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orde: het faciliteren van de middenmanager; het beoordelen van het gedrag en
de resultaten van de middenmanager; en het ontwikkelen van de bekwaamheden
en het leervermogen van de middenmanager.

Het faciliteren van de middenmanager

Over het faciliteren van de middenmanager wordt nogal verschillend gedacht
binnen de onderzoeksorganisaties van de vijf onderscheiden gezondheidszorg-
sectoren. Zeven condities springen er echter wel uit als we de tien gezond-
heidszorgorganisaties in hun algemeenheid beschouwen: goed functionerende
ondersteunende diensten; een goede administratieve organisatie; duidelijke en
juiste verantwoordelijkheden en bevoegdheden; voldoende regelruimte voor de
middenmanagers; goede informatievoorzieningen; korte lijnen en snelle besluit-
vormingsprocedures en een duidelijke organisatiestructuur. Ook in de organisa-
ties uit de onderwijssector en het bedrijfsleven wordt onderling en in vergelij-
king met de organisaties in de gezondheidszorgsector nogal verschillend gedacht
over de condities voor effectief middenmanagement. Dit versterkt de veronder-
stelling dat succesfactoren voor effectief middenmanagement sterk situatiege-
bonden zijn. De zeven condities die er in de gezondheidszorgsector 'uitspringen'
worden ook door de respondenten in de overige organisaties relatief vaak ge-
noemd. Enkele opvallendheden daarbij zijn: het belang dat men in de organisa-
ties in de onderwijssector en het bedrijfsleven hecht aan het kunnen beschikken
over goed functionerende ondersteunende diensten en een goede administratie-
ve organisatie, is aanmerkelijk hoger dan in de gezondheidszorgorganisaties.
Voorts voegen de respondenten van de organisaties uit de onderwijssector en
het bedrijfsleven twee condities toe aan het lijstje van zeven van de gezond-
heidszorgsector: een laagdrempelige cultuur (gemakkelijk met elkaar omgaan) én
het werken met jaarplannen.

In de feedbackconferentie over de resultaten van de verkennende casestudy
werden de onderzoeksresultaten van Eschbach en Volberda (1999) met betrek-
king tot de condities voor toegevoegde waarde van middenmanagers in strate-
gievormingsprocessen aan de deelnemers gepresenteerd met het verzoek daarop
te reageren. Eschbach á Volberda richten zich in hun onderzoek niet op effecti-
viteit in brede zin, maar specifiek op de strategische rol van het middenkader.
Ze hebben vooraf een aantal hypothesen geformuleerd met betrekking tot een
aantal structuur- en cultuurcondities en die vervolgens onderzocht in de praktijk.
Uit hun onderzoek blijkt dat de middenmanager een grotere toegevoegde waarde
heeft met betrekking tot zijn strategische rol, naarmate er meer aan de volgende
condities is voldaan.
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Structuurcondities Cultuurcondities

~ Decentraal ~ Heterogene identiteitlbrede focus
~ Lage mate van formalisatie ~ Risiconemend
~ Lage mate van complexiteit ~ Tolerantie voor afwijkingen

~ Veel informele communicatie
~ 'Losse' controle
~ Participatieveldelegerende leiderschapsstijl
~ Planningsproces: stap voor stap (korte termijn)

vanuit een 'brede' visie (lange termijn)

Figuur 19: Condities voor toegevoegde waarde middenmanagers in strategievormings-
processen; Eschbach en Volberda, 1999

Over een decentrale structuur als conditie waren de conferentiedeelnemers het
wel eens. Met betrekking tot de lage mate van complexiteit merken de bestuur-
ders op dat je de complexiteit inderdaad soms moet reduceren door bijvoorbeeld
in het organogram een extra laag in te bouwen, en dan maar accepteren dat de
organisatie minder plat wordt. Door de groep van middenmanagers zelf worden
enkele relativerende opmerkingen ten aanzien van de lage mate van complexiteit
gemaakt: het moet niet zo laag-complex zijn dat er geen uitdaging meer in zit
(dat zeggen overigens ook de bestuurdersl. Je moet volgens de middenmanagers
wel proberen om de structuur laag-complex te houden, maar dat is maar één as-
peci van de werkelijkheid. Complexe situaties houden de middenmanager juist
alert. En de slotopmerking van de groep middenmanagers ten aanzien van de la-
ge mate van complexiteit is: hoe complexer de structuur, hoe meer mogelijkhe-
den er zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Het lijkt erop dat de middenmanagers
belang hebben bij een bepaalde mate van complexiteit, niet zozeer in de struc-
tuur als in de omstandigheden waarin zij hun werk doen. Mogelijk dat zij dit ook
aanvoeren als een legitimering van hun functie; als het allemaal zo simpel was,
was hun functie wellicht overbodig c.q. worden er weinig eisen gesteld aan de
vereiste competenties.

Opvallend is dat de middenmanagers een ander geluid laten horen als het gaat
om de gewenste mate van formalisatie. Uit de verkennende casestudy kwam al
naar voren het belang van een transparante structuur en adequate ondersteu-
nende systemen. Tijdens de conferentie geven de middenmanagers duidelijk aan
behoefte te hebben aan protocollen en regels. Een van de argumenten is dat het
hebben van protocollen de sturing minder kwetsbaar maakt voor de persoonlijke
invulling door de manager of de medewerker. Een ander argument is het hebben
van houvast en het bieden van zekerheid. Het moet overigens niet doorschieten:
wees zuinig met regels en regel alleen wat je moet regelen.
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Door zowel de bestuurders als de middenmanagers worden opmerkingen van li-
miterende aard gemaakt als het gaat om de door Eschbach 8e Volberda onder-
zochte cultuurkenmerken: risiconemend, tolerantie voor afwijkingen en 'losse'
controle. "Je moet kaders en grenzen aangeven; tot hier en niet verder", zeggen
de bestuurders. "Je moet de kaders kennen en weten waar de grens van je re-
gelruimte én je rugdekking ligt", zeggen de middenmanagers. "Geef wel ruimte,
maar stel eisen aan competenties en reken bij controle wel af op resultaat",
zeggen de bestuurders. "Tolerantie en controle zijn afhankelijk van het afbreuk-
risico en die moet je kennen", zeggen de middenmanagers. Van de bestuurders
was dit te verwachten, gelet op ervaringen met het invoeren van integraal ma-
nagement (Verschure en De Vries, 20001. Zij blijven zich eindverantwoordelijk
voelen en moeten nochtans leren te besturen 'met de handen op de rug'.

Resultaten verkennende case- Onderzoeksresultaten Reacties van de deelnemers aan de
study Eschbach en Volberda (1999) feedbackconferentie

~ Voldoende regelruimte ~ Decentraal ~ Eens, maar wel ten behoeve van
meer ondernemerschap, in plaats
van 'autonome' doenerigheid

~ Duidelijke en juiste verant- ~ Lage mate van complexiteit ~ Bestuurders gedeeltelijk mee
woordelijkheden en be- eens; middenmanagers niet zo
voegdheden mee eens

~ Korte lijnen en snelle be- ~ Lage mate van complexiteit ~ Bestuurders gedeeltelijk mee
sluitvormingsprocedures eens; middenmanagers niet zo

mee eens

~ Laagdrempelig ~ Veel informele communica- ~ Mee eens
tie

~ Duidelijke organisatiestruc- ~ Lage mate van complexiteit ~ Bestuurders gedeeltelijk mee
tuur eens; middenmanagers niet zo

mee eens

~ Goed functionerende onder- ~ Decentrale structuur ~ Eens
steunende diensten

~ Goede administratieve ~ Lage mate van formalisatie ~ Middenmanagers behoefte aan
voorzieningen protocollen en regels

~ Goede informatievoorzie- ~ Lage mate van formalisatie ~ Middenmanagers behoefte aan
ningen protocollen en regels

~ Het werken met jaarplannen ~ Cultuur: stap voor stap ~ Eens
planningsproces (korte ter-
mijn) vanuit een 'brede' vi-
sie (lange termijn)

Figuur 20: Vergelijking van de onderzoeksresulraten van de verkennende casestudy met de onder-
zoeksresultaten van Eschbach en Volberda (19991 met betrekking tot condities voor
effectiviteit
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Maar ook de middenmanagers lijken meer voorzichtigheid dan lef te tonen; zij
zijn zich kennelijk bewust van hun afbreukrisico als ze buiten de grens van hun
regelruimte enlof hun rugdekking komen. Volgens Pinchot (1985) zou een van
de lijfspreuken van een middenmanager, die intern ondernemerschap ten toon
spreidt (hij noemt dat een "intrapreneur"1, moeten luiden: "Soms kun je beter
achteraf vergiffenis dan vooraf toestemming vragen." De middenmanagers dui-
den erop dat met die lijfspreuk toch tamelijk behoedzaam wordt omgegaan.
Middenmanagers vragen en nemen meer regelruimte niet eens zozeer vanuit
nieuw 'ondernemerschap' als wel vanuit hun autonome 'doenerigheid' binnen
kaders. Als ze meer onder druk staan, bijvoorbeeld bij ongunstige financiële re-
sultaten, neemt de behoedzaamheid en het risicomijdend gedrag onmiddellijk
toe.

Met betrekking tot de conditie 'veel informele communicatie' wordt opgemerkt
dat dat zeker nuttig is, niet om te ritselen maar om achtergronden beter te be-
grijpen, en dat het altijd een aanvulling is op en nooit een vervanging van de
formele communicatie: die blijft hard nodig. Een andere kanttekening die hier
gemaakt moet worden, is dat de in het onderzoek participerende zorg- en on-
derwijsorganisaties niet bepaald 'laag-complex' zijn in hun voortbrengingspro-
cessen. Dat op zich kan mede een verklaring zijn voor de behoefte aan beheers-
baarheid en het vermijden van risico's: het is al ingewikkeld genoeg en als je
geen grip hebt via formele structuren en systemen wordt het ongrijpbaar, met
alle risico's van dien.

Bouwstenen voor het theoretisch denkkader

De aandachtspunten voor het theoretisch denkkader met betrekking tot het faci-
literen van de middenmanager, op basis van de resultaten van de verkennende
casestudy en de reacties van de deelnemers aan de feedbackconferentie op de
onderzoeksresultaten van Eschbach en Volberda, zijn:
~ Van belang voor het theoretisch denkkader is het beeld dat naar voren

komt dat bestuurders én middenmanagers meer waarde lijken te hechten
aan de formele kant met betrekking tot structurering, planmatige aanpak,
protocollen, resultaattoetsing, et cetera dan de hedendaagse manage-
mentliteratuur én het onderzoek van Eschbach 8~ Volberda willen doen ge-
loven. Dat laatste gaat toch meer in de richting van de ondernemende en
informele organisatie, met hypertekstkenmerken (Nonaka 8~ Takeuchi,
19971 en een meer transactionele cultuur (Wierdsma, 2000), waar mis-
schien ook wel veel moet (resultaten boeken), maar waar vooral ook veel
moet kunnen: ruimte, risico's, tolerantie, informaliteit. Kennelijk is een be-
langrijke conditie dat de organisatie 'basaal op orde' moet zijn. Mogelijk is
men nog, of bij voortduring, of weer opnieuw na een kanteling of fusie,
bezig de organisatie op orde te krijgen en typeert dat ook de ontwikke-
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lingsfase waarin men zich bevindt. Daar horen de bekende bewegingen
bij: van een interne naar een externe, markt- en klantgerichte oriëntatie,
van een gesloten naar een open cultuur, van middelenbeheersing naar re-
sultaatsturing, van fouten vermijden tot fouten tolereren, want daar leer
je van. Een organisatie basaal op orde krijgen en houden, daar is niets mis
mee. Als conditie hoort daar wel bij dat de omgevingskenmerken mede
bepalen hoe een 'organisatie op orde' er uit ziet, op de dimensies van me-
chanistisch en organisch. Mechanisch organiseren is in de dynamische,
complexe en onvoorspelbare omgeving waarin óók de onderzochte organi-
saties opereren, vrijwel niet meer mogelijk.
Voor het basaal op orde krijgen en houden van de organisatie zijn de or-
ganisatorische condities, die uit de verkennende casestudy naar voren
komen voor het theoretisch denkkader van belang, rekening houdend met
de reflectie van de conferentiedeelnemers op de bevindingen van Esch-
bach en Volberda.

Het beoordelen van het gedrag en de resultaten van de middenmanager

Het beoordelen van het gedrag en de resultaten van de middenmanagers ge-
schiedt, zo blijkt uit de verkennende casestudy, tamelijk willekeurig. Deels heeft
dit te maken met structurele en psychologische tekortkomingen in het waarne-
mingsvermogen van betrokkenen. De leidinggevenden van de middenmanagers
kunnen de verrichtingen van de middenmanagers op hun afdelíngen slechts spo-
radisch waarnemen; voor het overige zijn ze afhankelijk van verhalen van der-
den. Zij reageren derhalve vooral op de afdelingsresultaten van de middenmana-
gers en trekken daaruit, soms ten onrechte, hun conclusies over het gedrag van
de middenmanagers en de resultaten van dat gedrag. De middenmanagers zelf
ervaren bij het beoordelen van hun eigen gedrag het dilemma van de beleden en
de gepraktiseerde handelingsstrategie (Argyris, 19961. Het is moeilijk om de ge-
praktiseerde handelingsstrategie onder woorden te brengen. De medewerkers
praten gemakkelijker over de effecten die het gedrag van de middenmanagers op
hen heeft, dan over het feitelijke gedrag van de middenmanagers. Maar voor een
deel vloeit de willekeur in het beoordelen van het gedrag en de resultaten van
de middenmanagers ook voort uit belevingsverschillen met betrekking tot het
begrip 'effectiviteit'. Er bestaan grofweg gesteld drie 'stromingen' bij de res-
pondenten van de verkennende casestudy. Er is een categorie die víndt dat het
uiteindelijk enkel en alleen gaat om de afdelingsresultaten van de werkeenheid
waaraan de middenmanager leidinggeeft. Zijn de afdelingsresultaten naar ver-
wachting, dan is er sprake van een effectieve middenmanager en vice versa.
Deze opvatting wordt met name gehuldigd door de bestuurdersldirecteuren,
maar ook door hogere managers en middenmanagers zelf; echter vrijwel niet
door medewerkers. Voor de bestuurders~directeuren is deze zienswijze een 'bit-
tere noodzaak', maar voor de direct leidinggevende (hogere) managers en de
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middenmanagers zelf is deze zienswijze minder evident. Een tweede categorie
'beoordelaars' is van mening dat het bij effectiviteit enkel en alleen maar gaat
om het gedrag van de middenmanager, ongeacht het effect daarvan op de uit-
eindelijke resultaten van de afdeling. Met name medewerkers en (meewerkend)
teamleiders zijn deze opvatting over effectiviteit toegedaan. Deze categorie res-
pondenten heeft tenslotte ook het meeste plezier of last van het gedrag van de
middenmanager. De derde groep wordt gevormd door respondenten die de effec-
tiviteit van de middenmanager beoordelen door zowel het gedrag als ook de re-
sultaten van dat gedrag in ogenschouw te nemen. De resultaten van dit gedrag
worden vervolgens onderscheiden in de directe resultaten van het gedrag en de
indirecte effecten daarvan op de uiteindelijke afdelingsresultaten. Die zijn name-
lijk het indirecte resultaat van een grote hoeveelheid 'deelresultaten' van een
even zo grote hoeveelheid handelingen van de middenmanager. Deze derde ca-
tegorie deelt dus grotendeels mijn effectiviteitdefinitie die ik in het probleemstel-
lende hoofdstuk uiteenzette. Ik voeg aan de zienswijze van deze derde categorie
expliciet het woord 'bewust' toe: effectiviteit betekent voor mij 'bewust doel-
treffend gedrag', waarbij doeltreffend duidt op de direct en indirect bedoelde ef-
fecten van het gedrag.

Bouwstenen voor het theoretisch denkkader

De aandachtspunten voor het theoretisch denkkader voor wat betreft het beoor-
delen van het gedrag en de resultaten van de middenmanagers zijn:
~ Het is belangrijk om het begrip 'effectiviteit' eenduidig te definiëren.
~ En voorts is het van belang om een aantal beoordelingsinstrumenten en

-methoden te ontwikkelen om het gedrag en de resultaten van het gedrag
van de middenmanagers te beoordelen, evenals de mate van bewustzijn
van het gedrag; met andere woorden in hoeverre is er sprake van bewust
doeltreffend gedrag.

Het ontwikkelen van de bekwaamheden en het leervermogen van de midden-
managers en hun organisaties

Middenmanagers in de gezondheidszorgsector reflecteren vooral op hun doen en
laten tijdens het (werkloverleg met collega's. Het is ook in dit (werk~overleg dat
hun managers, respectievelijk hun medewerkers het gevoel hebben een bijdrage
te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de middenmanagers. Over het alge-
meen geldt dat er in de gezondheidszorgsector relatief weinig aandacht besteed
wordt aan zelfreflectie en ervaringsleren (action learningl. Leren doe je vooral in
speciaal daarvoor gecreëerde leersituaties: opleidingen en training worden door
vrijwel alle respondenten genoemd als de meest succesvolle manier om de be-
kwaamheden van de middenmanagers te ontwikkelen. Andere succesvolle inter-
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venties om de kwaliteit van middenmanagers te verbeteren zijn volgens de res-
pondenten: functionerings- en beoordelingsgesprekken, coachingstrajecten, in-
tervisiegroepen en supervisie. Twee organisaties beschikken over een manage-
mentdevelopmentfunctionaris die zich specifiek bezig houdt met het begeleiden
van de middenmanagers. Het beeld dat in de verkennende casestudy naar voren
komt over het ontwikkelen van de bekwaamheden van de middenmanagers in de
gezondheidszorg, wijkt nauwelijks af van het beeld dat de respondenten in de
onderwijssector en het bedrijfsleven daar over hebben, zij het dat in deze orga-
nisaties naar verhouding meer aandacht wordt besteed aan zelfreflectie en erva-
ringsleren. Opvallend is dat in het bedrijfsleven intervisie en supervisie nauwe-
lijks worden genoemd als leermethoden; kennelijk zijn intervisíe en supervisie
typisch iets voor het onderwijs en de gezondheidszorg.

De ontwikkelingen die in de vakliteratuur beschreven worden over lerende orga-
nisaties, action learning, singleloop- en doubleloopleren, als methoden om het
leervermogen van mensen en organisaties te verhogen, zijn in de verkennende
casestudy sporadisch waarneembaar. En dan is er meestal sprake van het ad
hoc toepassen van bepaalde onderdelen uit deze nieuwe vormen van contextge-
bonden, collectieve leertrajecten. De samenhang tussen enerzijds organisatie- en
dus óók functieontwikkeling en anderzijds persoonlijke ontwikkeling wordt door
de respondenten niet vaak genoemd. Het leren is nog 'klassiek' gericht op het
ontwikkelen van inzichten en vaardigheden en nog weinig op het ontwikkelen
van het leervermogen om de eigen functie te ontwikkelen en om de organisatie
en dus ook de faciliteiten en condities te ontwikkelen om succesvol te kunnen
zijn in de eigen functie.

Bouwstenen voor het theoretisch denkkader

De aandachtspunten voor het theoretisch denkkader met betrekking tot het
ontwikkelen van de bekwaamheden en het leervermogen van de organisatie en
de middenmanagers zijn:
~ Het theoretisch denkkader dient mogelijkheden te creëren om het leerver-

mogen van de middenmanagers en hun organisaties te verhogen om hun
eigen functie blijvend te ontwikkelen: benodigde positieveranderingen en
veranderingen in de toegevoegde waarde signaleren en realiseren; rollen
aanpassen; en competenties herdefiniëren.

~ Voorts is het van belang om het leervermogen van de middenmanagers en
hun organisaties te verhogen om de tekortkomingen in de condities en fa-
ciliteiten om effectief te kunnen zijn, te signaleren en te verbeteren.

~ En tot slot verdient het leervermogen van de middenmanagers en hun or-
ganisaties aandacht in het theoretisch denkkader om meer bewust gedrag
te vertonen en om de resultaten van het gedrag zelf te kunnen beoordelen
en daar waar nodig te verbeteren.
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Resumé

De bouwstenen die het verkennend vooronderzoek heeft opgeleverd, zullen in
het volgende hoofdstuk worden gebruikt om het theoretisch denkkader te ont-
werpen. Het vermoeden dat ik in het eerste hoofdstuk formuleerde over het ge-
brek aan een conceptueel kader voor de ontwikkeling van de middenmanage-
mentfunctie in de onderzoeksorganisaties, is in de verkennende casestudy be-
vestigd. Dat geldt eveneens voor de conclusie van Livian c.s. (19971, dat on-
derzoek en theorievorming met betrekking tot de middenmanagementfunctie on-
voldoende gerelateerd worden aan organisatiestructuren en sociale structuren.
De samenhang tussen het positioneren van de middenmanagementfunctie en de
verwachte toegevoegde waarde en tussen de rollen en de competenties die
daarvan afgeleid kunnen worden, vraagt om een adequaat op elkaar afgestemde
ontwikkeling van de middenmanagementfunctie, de middenmanagers en hun or-
ganisaties.
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HOOFDSTUK 4. EEN THEORETISCH DENKKADER VOOR DE MIDDEN-
MANAGEMENTFUNCTIE

4.1. Inleiding

Na de verkenning van de middenmanagementliteratuur en -praktijk wordt in dit
hoofdstuk het beoogde theoretisch denkkader ontworpen met betrekking tot de
veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie en de invloed
daarvan op een effectieve functie-uitvoering (de onderzoeksdoelstelling, 41.51.
Vanuit mijn visie op adequate sociologische theorievorming, levert het denkka-
der een bijdrage aan het - beter - Verstehen van de middenmanagementfunctie
en van het handelen van de middenmanagers en aldus aan het bevorderen van
de evidentie (het nut en de betekenis) van het middenmanagement in organisa-
ties. Interactie met de betrokkenen is vanuit deze optiek essentieel voor het
ontwikkelen van een adequaat theoretisch denkkader. Daarom heb ik een aantal
betrokkenen ge'interviewd ten behoeve van het verkennen van de aandachtspun-
ten voor het theoretisch denkkader én daarom voer ik enkele actieonderzoeken
uit om het denkkader samen met de betrokkenen te beproeven en te verbeteren.
Het adequaatheidsgehalte van het theoretisch denkkader wordt volgens Zijder-
veld (1973) echter niet primair gegarandeerd door empirisch onderzoek, maar
ook door het 'speculatieve' denken van de onderzoeker. Daarom ontwerp ik in
dit hoofdstuk een theoretisch denkkader dat vervolgens in enkele actieonder-
zoeken met betrokkenen fenomenologisch wordt gefundeerd in de typificaties
van de alledaagse kennis van de werkelijkheid. Het denkkader helpt de betrok-
kenen bij het actieleren in het actieonderzoek. Zij ontwikkelen nieuwe 'maatre-
gelkennis' (Wierdsma, 19991, middels het verbinden van het theoretisch denk-
kader als 'regeimaatkennis' met hun persoonsgebonden ervaringskennis, ter
verbetering van hun toekomstig handelen. In dit hoofdstuk wordt het analyse-
schema voor de middenmanagementfunctie (zie figuur 131, dat in hoofdstuk 3 is
ontwikkeld op basis van het contingente systeemmodel van Kast en Rosenzweig
119731, verder uitgewerkt tot een theoretisch denkkader bestaande uit een typo-
logie van middenmanagementfuncties en een ontwikkelingsmodel met betrekking
tot de veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie. Bij het
ontwerpen van het theoretisch denkkader wordt gebruik gemaakt van de 'Con-
tingency theory of managerial work' van Mintzberg 119731; het 'Model of a cy-
bernetic system' van Swinth (1974); en de ideeën van Argyris (19961, Kolb
119761, Senge (19941, Swieringa en Wierdsma (1990, 1999) met betrekking tot
lerende organisaties en lerende mensen.

De kern van het theoretisch denkkader is een typologie van middenmanagement-
functies. Daaraan is behoefte omdat enerzijds de middenmanagementfunctie in
de managementtheorieën en in de ontwerppraktijk van organisaties veelal gene-
ralistisch benaderd wordt, met andere woorden er vindt geen functiedifferentia-
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tie plaats. En anderzijds omdat in de werkelijkheidsbeleving van de responden-
ten in de verkennende casestudy het situationele karakter en de persoonsge-
bondenheid van de middenmanagementfunctie sterk benadrukt worden. Volgens
Mintzberg hebben empirische studies over het werk van managers tot op het
moment van zijn onderzoek ( 1973) meer gegevens opgeleverd over overeenkom-
sten tussen allerlei managementfuncties dan over verschillen. Hij noemt als
voorbeeld de onderzoeken van Nealey en Fiedler (1968) en van Campbell c.s.
(1970). Zij hoopten vurig om de functieverschillen te ontdekken, maar moesten
met enige tegenzin de conclusie trekken dat de overeenkomsten tussen allerlei
managementfuncties aanzienlijk groter zijn dan de verschillen. De oorzaak hier-
voor moet volgens hen gezocht worden in de manier van dataverzameling. Zij
bleven er desondanks van overtuigd dat de verschillen in managementfuncties
toch het meest significant zullen blijken. Mintzberg veronderstetde dat manage-
mentfuncties een aantal opvallende overeenkomsten hebben, omdat er wellicht
iets basaals is in de managementfunctie, ongeacht de organisatie of het organi-
satieonderdeel dat gemanaged wordt. Hij wilde zowel de fundamentele overeen-
komsten als de individuele verschillen in de managementfuncties identificeren.
Hij weigerde zich neer te leggen bij de conclusie van Campbell dat management-
functies zowel qua vorm als qua inhoud aanmerkelijk van elkaar verschillen.
Evenmin wilde hij de conclusie trekken dat alle managementfuncties identiek
zijn. Hij ontwierp daarom een contingentiemodel om de verschillen in het werk
van managers te identificeren. Hij analyseerde vervolgens deze verschillen met
behulp van de fundamentele overeenkomsten die er zijn in de gemeenschappelij-
ke rollen en karakteristieken die hij in zijn empirisch onderzoek heeft opge-
spoord. Op deze wijze ontwikkelde hij acht basistypen van managementfuncties
en de daarbij behorende ontwikkelde sleutelrollen.

De middenmanagementfunctie ontwikkelt zich voortdurend in lijn met de ont-
wikkeling van de organisatie en van de middenmanager zelf. Vandaar dat ik in
het theoretisch denkkader ruimte creëer om deze ontwikkeling mogelijk te ma-
ken. Een belangrijke conclusie uit het verkennend onderzoek is namelijk dat de
ontwikkeling van de middenmanagementfunctie en de ontwikkeling van de mid-
denmanagers en hun organisaties onvoldoende op elkaar worden afgestemd,
waardoor er bij voortduring sprake is van wat Stoker c.s. (2000) een 'slinger-
beweging' noemen in de ontwikkeling van het middenmanagement in organisa-
ties. Het ontwikkelingsmodel wil een bijdrage leveren om van de 'slingerbewe-
ging' een permanente groeicurve te maken. Blanchard (1992) ontwikkelde daar-
toe de S-curve, waar in de opwaartse fase van de slingerbeweging steeds weer
op tijd een nieuwe beweging op gang wordt gebracht, die de stijgende lijn in de
curve continueert.
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Figuur 21: De S-curve van Blanchard (19921

Volgens Wierdsma (1999) zijn veel organisaties nog te zeer gericht op het redu-
ceren van interne en externe variëteit in opvattingen, waarden, gewenst veran-
deringstempo, oplossingsmogelijkheden, et cetera en op het voorkomen van ver-
storingen. De complexiteit en de veranderingsdynamiek binnen en buiten de or-
ganisatie nemen echter toe. Organisaties dienen volgens Wierdsma meer gericht
te zijn op het omgaan met variëteit dan op het reduceren ervan. Dit geldt even-
eens voor de middenmanagementfunctie: het gaat niet om het reduceren van de
spanning die veroorzaakt wordt door de in-between-positie van de middenmana-
gementfunctie (de zogenoemde spagaatwerking), maar om het omgaan met die
spanning; het gaat niet om het elimineren van de slingerbeweging, maar om het
voortdurend ontwikkelen van de middenmanagementfunctie.

Een tweede belangrijke functie van het ontwikkelingsmodel is dat daarmee ook
de beoordeling van de effectiviteit van de middenmanager verbeterd kan wor-
den. Functieprofielen en functieomschrijvingen zijn te statisch om het functione-
ren van middenmanagers te beoordelen. Louter kijken naar de resultaten van de
afdeling van de middenmanagers, doet het belang van hun gedrag tekort. In de
praktijk, zo is uit het verkennend onderzoek gebleken, bestaat er behoefte aan
een beoordelingssystematiek om het gedrag van middenmanagers in relatie tot
de resultaten van dat gedrag zo objectief mogelijk te kunnen waarnemen en be-
oordelen.
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4.2. Een typologie van middenmanagementfuncties

Voor het construeren van de typologie van middenmanagementfuncties volg ik
om te beginnen het contingentiemodel van Mintzberg (1973). Hij analyseerde
voor het ontwikkelen van zijn model de door hem gevonden verschillen in het
werk van vijf managers, door in die analyse een aantal variabelen constant te
houden. Hij ontdekte op deze manier dat het feitelijke werk van de manager
vooral bepaald wordt door de invloed van vier 'nested' (ingenestelde) variabe-
len, te weten: omgevingsvariabelen; jobvariabelen; persoonsgebonden variabelen
en situationele variabelen. Deze vier variabelen be'invloeden de tien basisrolver-
eisten' en de zes basiswerkkarakteristieken8 die Mintzberg voor de manage-
mentfunctie onderscheidt en die het gedrag van managers bepalen.

Environmental Characteristics of the milieu, the
variables: industry, the organization

Job The level of the job and the function
variables: supervised

Person Personality and style characteristics
variables: of the incumbent in the job

Situational Temporal features
variables: of an individual job

Figuur 22: A contingency view of managerial work (Mintzberg, 19731

8

De tien basisrolvereisten zijn: drie interpersoonlijke rollen (boegbeeld, leider, ver-
binderl; drie informatierollen (monitor, informantlverspreider, woordvoerder); vier
besluitvormingsrollen (ondernemer, storingoplosser, middelenverwerver en onder-
handelaarl.
De zes basiswerkkarakteristieken zijn: de hoeveelheid werk en het vereiste werk-
tempo van de manager; de patronen in de activiteiten van de manager; de verhou-
ding tussen actie en reflectie; het gebruik maken van verschillende media; de vari-
atie in contacten; het samenspel tussen rechten en plichten.
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Het werk dat iedere manager op een bepaald moment uitvoert, kan volgens
Mintzberg beschreven worden als een functie van deze vier met elkaar samen-
hangende sets van variabelen. Mintzberg sluit daarbij aan bij Campbell (1970)
die drie variabelen onderscheidt in zijn typologie: managementfuncties zijn af-
hankelijk van tijdgebonden veranderingen, persoonsgebonden veranderingen en
situatiegebonden veranderingen (zij verschillen bijvoorbeeld naar gelang het hië-
rarchische niveau van de functiel. Mintzberg ontwikkelde met behulp van zijn
contingentiemodel acht managementtypen (basistypenl. En per type gaf hij ver-
volgens de belangrijkste basisrollen aan die bij de onderscheiden typen behoren.

Wat mij aanspreekt in het contingentiemodel van Mintzberg is het idee van de
'nested' variabelen die, vergelijkbaar met de Russische matroesjka-poppetjes, in
hun onderlinge samenhang het type 'poppetje' c.q. het type managementfunctie
en de daarbij behorende rollen bepalen.

De middenmanagementfunctie is bij uitstek een voorbeeld van een 'ingenestel-
de' managementfunctie: het grote aantal afhankelijkheden (die dit tot gevolg
heeft) maakt die functie juist zo moeilijk. Bestuurlijk maakt de míddenmanage-
mentfunctie een wezenlijk onderdeel uit van het exclusief en inclusief coi)rdine-
ren van het richten, inrichten en verrichten van de organisatie. Organisatorisch
is de middenmanagementfunctie 'genesteld' in de werkeenheid waar de mid-
denmanager leiding aan geeft. Deze werkeenheid is op zijn beurt weer een on-
derdeel van een businessunit van de organisatie. De organisatie maakt deel uit
van de (externe) omgeving. Wierdsma (1999) noemt deze inbedding van delen in
omvattende gehelen in navolging van Beer (1979) "recursiviteit"; dit is het ver-
schijnsel dat elementen elkaar telkens weer volgen. Een levensvatbaar systeem
omvat kleinere en wordt omvat door grotere levensvatbare systemen. Met be-
hulp van de recursiedimensie kunnen deien en gehelen worden onderscheiden en
met elkaar in relatie worden gebracht.

Alhoewel Mintzberg de inhoud van de acht managementtypen beknopt om-
schrijft en hij voor elke van de vier sets van variabelen in zijn contingentiemodel
aangeeft welke aspecten van die vier sets méér of minder van invloed zijn op
het werk van de manager, valt in zijn studie jammer genoeg niet te achterhalen
hoe hij precies tot zijn typologie-indeling is gekomen. Van belang voor het ont-
wikkelingsmodel zijn de conclusies van Mintzberg met betrekking tot drie varia-
belen die een significante invloed hebben op het type managementfunctie. De
omgevingsgerichtheid van de manager is een belangrijke variabele bij de typolo-
gie-indeling. Op het middenniveau van de organisatie doen zich daarbij volgens
Mintzberg drie varianten voor: het gesloten midden; het intern open midden; en
het intern én extern open midden (zie figuur 271. Voorts concludeert Mintzberg
dat van de vier 'nested' variabelen de omgevingsgerichtheid, het hiërarchische
niveau van de managementfunctie en de aard van het werkproces dat hij aan-
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stuurt, het meest bepalend zijn voor de werkzaamheden van de manager c.q.
van welk type managementfunctie sprake is.

Omgeving

Strategie: het richten van de
effectiviteitmix

Structuur en managementsystemen:
het inrichten van het effectiviteitpotentieel

Primair proces: het effectief
verrichten

Figuur 23: Contingentiekijk op de middenmanagementfunctie

Voor het ontwerpen van de typologie van de middenmanagementfuncties han-
teer ik, voortbouwend op het analyseschema uit het vorige hoofdstuk, een vari-
ant op het contingentiemodel van Mintzberg. In plaats van de vier 'nested' vari-
abelen die Mintzberg gebruikt, plaats ik de vier variabelen van het analysemodel
in het contingentiemodel van Mintzberg, te weten: strategie, structuur, (mana-
gementlsystemen en (werklsituatie, aangezien deze beter passen bij mijn kijk op
de exclusieve functies van de drie besturingsniveaus, te weten: het richten, in-
richten en verrichten. Zij overlappen deels de vier variabelen van Mintzberg,
maar vullen ze ook aan. De drie variabelen die volgens Mintzberg een significan-
te invloed hebben op het type managementfunctie blijven in mijn variant behou-
den; de omgevingsgerichtheid; het hiërarchische niveau van de functie en de
aard van het werkproces. De persoonlijke variabelen van Mintzberg reken ik niet
tot de vier 'nested' variabelen. Uiteraard bepalen de persoonlijke bekwaamheden
het gedrag van de middenmanager en de resultaten van dat gedrag. Maar ik kies
er in mijn functietypologie, in verband met het streven naar bewust doeltreffend
gedrag (effectiviteit), uitdrukkelijk voor om de middenmanagementfunctie niet
direct afhankelijk te laten zijn van de persoonlijke bekwaamheden. Uiteraard is
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er sprake van een indirecte afhankelijkheid; daar ga ik bij de uiteenzetting van
het ontwikkelingsmodel nader op in.

Het bepalen van het functietype met behulp van een functietypologie

Voor zover mij bekend bestaan er geen specifieke typologieën van middenmana-
gementfuncties. Silverman (1970) onderscheidt een drietal typologiesoorten.
Omgevingsinputtypologieën beschrijven de effecten van bepaalde omgevings-
kenmerken op het type managementfunctie dat daar het beste bij past.

'Nested' variabelen

Functietypologie
Een omgevingsinputtyplogie van

middenmanagementfuncties

Bekwaamheidstyplogieën
Intrapersoonlijke typologieën van

middenmanagers

Gedrags- of stijltypologieën
Omgevingsoutputtypologieën van

(middenlmanagementstijlen

CÍ
Resultaat

Singleloop- ~ Doubleloop-
leren leren

Figuur 24: De samenhang van de drie typologiesoorien in
de context van het ontwikkelingsmodel
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De managementtypologieën van Quinn (1988) en Mintzberg (1973) zijn voor-
beelden van omgevingsinputtypologieën. Daarnaast zijn er omgevingsoutputty-
pologieën, die de effecten beschrijven die bepaalde managementstijlen hebben
op anderen. Het onderscheid dat Bass ( 1990) maakt in transactionele en trans-
formationele leiders is een goed voorbeeld van een omgevingsoutputtypologie,
evenals de meeste andere typologieën van de vertegenwoordigers van de leader-
effectiveness-school. De derde typologiesoort die Silverman onderscheidt is de
intra-organisationele of intrapersoonlijke typologie, die gebaseerd is op bepaalde
interne kenmerken van organisaties of personen. De op psycho-analyse geba-
seerde leiderstypen van Kets de Vries ( 1999) zijn een voorbeeld van een derge-
lijke intrapersoonlijke managementtypologie, evenals de klassieke indeling van
autoritaire, charismatische en democratische leiders. Voor mijn typologie van
middenmanagementfuncties is een omgevingsinputtypologie van middenmana-
gementfuncties het meest voor de hand liggend: welk type managementfunctie
past het best bij een bepaalde variatie aan 'nested' variabelen? Vervolgens kun-
nen de bestaande typologieën uit de leader-effectiveness-school ( zie hoofd-
stuk 3) door de middenmanagers gehanteerd worden om de meest effectieve
leiderschapsstijl te kiezen. En wellicht is het voor vervolgonderzoek interessant
om een intrapersoonlijke bekwaamheidstypologie te ontwikkelen voor midden-
managers die een bepaald type middenmanagementfunctie uitoefenen.

Als uitgangspunt voor het ontwerp van de functietypologie heb ik de conclusies
van het onderzoek van Mintzberg (1973) genomen. Drie factoren zijn significant
van invloed op het type managementfunctie dat in de praktijk te onderkennen is:
de omgevingsgerichtheid van het te managen organisatieonderdeel; de plaats
van de functie in de hiërarchie; en als derde factor de aard van de te managen
werkprocessen. Voor mijn typologie zijn de omgevingsgerichtheid Ide mate van
openheid ten opzichte van de omgeving) en de aard van de werkprocessen van
belang. Zij vormen derhalve de twee onafhankelijke variabelen van de typologie.
Het type middenmanagementfunctie wordt gevormd door een combinatie van
waarden (hoog of laag) van deze twee onafhankelijke variabelen (Lammers,
1983). De derde factor, de plaats van de functie in de hiërarchie, stel ik voor al-
le middenmanagementfuncties gelijk en heeft dus geen discriminerend effect op
de onderscheiden functietypen. De combinatie van de twee resterende onafhan-
kelijke variabelen levert de volgende typologie op van de middenmanagement-
functie:
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De complexiteit
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managen
werkprocessen

Laag

Gesloten f 1
De omgevingsgerichtheid

van het te managen
organisatieonderdeel

Figuur 25: Typologie van middenmanagementfuncties

Open

Om de mate van complexiteit van de te managen werkprocessen vast te stellen,
is de typologie die Perrow (1967) ontwierp om de invloed van de factor techno-
logie op de structuur van een organisatie aan te geven, goed bruikbaar. Onder
'technologie' verstaat Perrow de activiteiten die worden ondernomen om grond-
stoffen ('het te bewerken materiaal', zowel menselijk als niei-menselijk) om te
zetten in producten of diensten. Perrow onderscheidt als onafhankelijke variabe-
len van zijn typologie de al dan niet logische analyseerbaarheid van het 'te be-
werken materiaal' en de (inlstabiliteit van het 'te bewerken materiaal', ofwel de
mate waarin het materiaal al dan niet uitzonderingen oproept. In de gezond-
heidszorg, in het onderwijs en in de dienstverlenende sector vormen de primaire
processen, onderwijsprocessen en dienstverlenende processen de technologie.
De patiënten, cliënten, klanten, leerlingen en studenten worden in deze zin be-
schouwd als het 'te bewerken materiaal'. De besturingscomplexiteit van de
werkprocessen in deze organisaties neemt toe naarmate er zich meer uitzonde-
ringen voordoen in het type klant waar de medewerkers van het betreffende or-
ganisatieonderdeel mee te maken krijgen (de mate van variatie in het werkpro-
ces) en naarmate het minder eenduidig of minder logisch te beredeneren is wel-
ke behandel- of onderwijsmethode ('bewerkingsmethode') voor elk van de klan-
ten de juiste is.
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tiet bepalen van de juiste 'bewerkingsmethode'

Aantal uitzonderin-
gen in type klanten
{variatie werkpro-
ces)

Hoog

Laag

Logisch beredeneerbaar

Niet-routinematig

Routinematig

Figuur 26: Typologie van Perrow (19671

Niet logisch berede-
neerbaar

Professioneel-
specialistisch

Ambachtelijk

De typologie van Perrow levert een viertal werkprocestypen op die verschillen in
mate van besturingscomplexiteit. Enerzijds de ambachtelijke en routinematige
werkprocessen, zoals bijvoorbeeld in een psychogeriatrische afdeling van een
verpleeghuis Iroutinematigl en een revalidatieafdeling van een ziekenhuis (am-
bachtelijk), die een relatief lage mate van besturingscomplexiteit kennen. Ander-
zijds de professioneel-specialistische en niet-routinematige werkprocessen, zoals
bijvoorbeeld in een forensische kliniek (professioneel-specialistisch) en een kin-
derafdeling in de psychiatrie of in het ziekenhuis (niet-routinematig, vaak van-
wege het grote verschil in type ouders!), die een relatief hoge mate van bestu-
ringscomplexiteit kennen. De besturingscomplexiteit neemt over het algemeen
toe naarmate er meer sprake is van cure dan van care en naarmate er meer
sprake is van multidisciplinair dan van monodisciplinair behandelen enlof verzor-
gen.

Voor het vaststellen van de omgevingsgerichtheid van het te managen werkpro-
ces zijn de drie varianten bruikbaar, die Mintzberg ten aanzien van de omge-
vingsgerichtheid onderscheidt: het gesloten midden; het intern open midden; en
het intern én extern open midden.

Top

Gesloten midden Intern open midden In-en extern open midden

Figuur 27: Drie varianten van externe gerichtheid van midden-
managers volgens Mintzberg (19731
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Er is sprake van een gesloten midden als van de betreffende middenmanage-
mentfunctie noch verwacht wordt dat er met enige regelmaat contacten zijn met
de externe omgeving, noch dat verwacht wordt dat de middenmanager een sub-
stantiële bijdrage levert aan de besturingsactiviteiten van het tweede en derde
besturingsniveau. Er is met andere woorden nauwelijks sprake van een inclusie-
ve taakverdeling tussen de onderscheiden besturingsniveaus. Een intern open
midden wordt gekenmerkt door een inclusieve taakverdeling tussen de drie be-
sturingsniveaus, maar van de middenmanager worden nauwelijks contacten ver-
wacht met de externe omgeving van de organisatie. Indien er van de middenma-
nagementfunctie regelmatig externe contacten verwacht worden én dat er een
substantiële bijdrage geleverd wordt aan het tweede en eerste besturingsniveau,
is er sprake van een intern en extern open midden.

Ik heb ervoor gekozen om in de typologie vijf typen middenmanagementfuncties
te onderscheiden. Deze keuze wordt vooral ingegeven door de drie categorieën
die Mintzberg onderscheidt ten aanzien van de omgevingsgerichtheid. Ik ver-
wacht dat in de praktijk de mate van omgevingsgerichtheid net als de mate van
complexiteit een continuum van ordinaal niveau zal blijken te zijn (meer - min-
derl.

De functieprofielen van de vijf ideaaltypen van middenmanagementfuncties

Het bepalen van het benodigde type middenmanagementfunctie gebeurt voor
een bepaald organisatieonderdeel, met behulp van de twee onafhankelijke varia-
belen die samen de typologie vormen: de mate van omgevingsgerichtheid van
het te managen organisatieonderdeel en de mate van de complexiteit van de te
managen werkprocessen. De functieprofielen die ik voor de vijf typen midden-
managementfunctie heb opgesteld, zijn bedoeld als ideaaltypen om het gedrag
van middenmanagers te begrijpen (Zijderveld, 1973) en te modelleren. De func-
tieprofielen zijn dus niet normatief bedoeld om er het benodigde type midden-
managementfunctie mee vast te stellen. Ik heb de functieprofielen van de vijf
onderscheiden middenmanagementtypen opgesteld op basis van het analyse-
schema voor de middenmanagementfunctie (zie hoofdstuk 31: de functie of de
toegevoegde waarde van de functie; de rollen die van de betreffende functiona-
ris verwacht worden; en als derde de competenties die benodigd zijn om de
verwachte toegevoegde waarde te kunnen leveren en om de verwachte rollen
effectief te kunnen uitvoeren9. Dit leidt tot de volgende vijf functieprofielen die
ik in het actieonderzoek met de participanten ga 'beproeven':

s Voor het aanduiden van de benodigde competenties gebruik ik de competentiedic-
tionaire van PI-Media (20051. Voor een overzicht van deze competentiedictionaire
verwijs ik naar appendix C.
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~ Type 1: de operatione~e middenmanagementfunctie

De toegevoegde waarde van de operationele middenmanager moet vooral
gezocht worden in het zorgdragen voor de sociale functie van de organi-
satie en in het coórdineren van het primaire proces. Bij het codrdineren
van het primaire proces zal het accent vooral liggen op het standaardise-
ren van de input, de throughput enlof de output, meer dan op het voeren
van overleg enlof het leidinggeven van de medewerkers bij het uitvoeren
van hun operationele activiteiten. De operationele middenmanager levert
nauwelijks eigen bijdragen aan de verticale en horizontale afstemming.

Van de operationele middenmanager zullen vooral de door Quinn onder-
scheiden rollen van beheerder en producent verwacht worden en de daar-
bij behorende competenties (zie hoofdstuk 31. En voor wat betreft zijn rol
in het beleidsvormingsproces is de operationele middenmanager een, wat
Floyd en Wooldridge noemen, implementeerder en faciliteerder van het be-
leid dat op het tweede en derde besturingsniveau wordt vastgesteld. De
functie van operationeel manager leent zich goed voor de rol van externe
leider van zelfsturende teams (Druskat en Wheeler), vanwege het routi-
nematige karakter van de werkprocessen (lage complexiteit) en het gerín-
ge aantal interferenties met de interne en externe omgeving.

De operationele manager is meer vakman-specialist dan generalist. Zijn
competentieprofiel omvat vooral competenties die betrekking hebben op
gedrag dat gericht is op sturen, motiveren en ontwikkelen van mensen,
zowel op inhoudelijk als op procesniveau (Management en Leidinggeven).

~ Type 2: de specialisiische middenmanagementfunctie

De toegevoegde waarde van de specialistische middenmanager is primair
het coórdineren van het primaire proces dat ten gevolge van een hoge ma-
te van complexiteit veel afstemming behoeft, met name door overleg en
leiderschap. Het coárdineren door middel van standaardisatie van de
werkprocessen, de input enlof de output zal minder aan de orde zijn, om-
dat er sprake is van veel niet-routinematige en professioneel-
specialistische werkzaamheden. Uiteraard dient de specialistische mid-
denmanager invulling te geven aan de sociale functie van de organisatíe.
Evenals de operationele middenmanager levert de specialistische midden-
manager geen noemenswaardige bijdragen aan de verticale en horizontale
afstemming.
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De specialistische middenmanager zal evenals de operationele middenma-
nager een beheerders- en producentenrol in zijn afdeling hebben, met
daarbij de door Quinn genoemde competenties. In het beleidsvormingspro-
ces mag van hem náást de rol van implementeerder óók de rol van voor-
vechter worden verwacht. Dit laatste vanwege zijn specialistische functie
in de organisatie. De specialistische middenmanager zal minder goed ge-
dijen als externe leider van een aantal zelfsturende teams, vanwege de
behoefte bij de professionals aan coi]rdinatie door overleg en leiderschap.

De specialistische middenmanager zal meer een generalist dan een specia-
list moeten zijn vanwege de hoge mate van complexiteit van het primaire
proces dat hij coórdineert. De professionals waaraan hij leiding geeft zul-
len echter de voorkeur geven aan een 'bewezen' specialist, die zich ui-
teraard generalistisch mag opstellen. Het competentieprofiel van de speci-
alistische middenmanager omvat vooral competenties die betrekking heb-
ben op gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen
van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen
van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten (Analyse en
Besluitvorming). En voorts zullen de competenties die van de operationele
middenmanager verwacht worden (Management en Leidinggeven) op de
specialistische middenmanager van toepassing zijn.

~ Type 3: de integrale middenmanagementfunctie

De integrale middenmanager is een echte 'manus-van-alles'. Zijn toege-
voegde waarde levert hij op alle vier onderscheiden besturingsgebieden:
het cobrdineren van het primaire proces en het invuliing geven aan de so-
ciale functie van de organisatie. Daarnaast levert de integrale middenma-
nager zijn bijdragen aan de verticale afstemming met de overige bestu-
ringsniveaus en aan de horizontale afstemming met klanten en leveran-
ciers, vooral binnen de eigen organisatie. De integrale middenmanager on-
derhoudt geen noemenswaardige externe contacten. De integrale manager
fungeert vooral in de rollen van integrator en producent, met de daarbij
behorende competenties (Quinnl, terwijl van hem in het beleidsvormings-
proces de rollen verwacht worden van implementeerder én voorvechter,
wanneer er sprake is van een relatief centralistisch bestuurde organisatie.
In een meer decentraal bestuurde organisatie zullen van hem de rollen van
synthetiseerder en faciteerder verwacht worden. De functie van integraal
middenmanager kan een externe leidersrol inhouden van enkele zelfstu-
rende teams, mits de mate van complexiteit van de werkprocessen en de
mate van omgevingsgerichtheid relatief laag zijn.
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De integrale middenmanager is vooral een generalist, vanwege de toege-
voegde waarde die van hem verwacht wordt op alle onderscheiden bestu-
ringsgebieden. Zijn competentieprofiel omvat competenties op het gebied
van Management en Leidinggeven en op het gebied van Communicatie: dit
zijn competenties die betrekking hebben op het gedrag dat gericht is op
onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale
vaardigheden.

~ Type 4: de netwerkmiddenmanagementfunctie

De toegevoegde waarde van de netwerkmiddenmanager ligt vooral op het
gebied van de horizontale afstemming met klanten en leveranciers binnen
én buiten de organisatie. En op het gebied van de verticale afstemming
met de overige besturingsniveaus. Uiteraard levert hij zijn bijdrage aan de
sociale functie van de organisatie, net zoals dat van alle andere managers
verwacht wordt. Het primaire proces is in hoge mate gestandaardiseerd
en vraagt weinig overleg en leiderschap, waardoor de netwerkmiddenma-
nager zich kan concentreren op zijn externe functie binnen en buiten de
organisatie.

De netwerkmiddenmanager is bovenal een ondernemer en een producent,
met de daarbij behorende Quinn-competenties, die zich in het beleidsvor-
mingsproces vooral als synthetiseerder en faciliteerder zal dienen te profi-
leren. De netwerkmiddenmanagementfunctie verdraagt zich niet goed met
de rol van externe leider om de paradoxale reden dat deze functie sterk
extern (buiten de afdeling) gericht is en het derhalve voor de netwerkmid-
denmanager niet eenvoudig zal zijn om zijn energie over meerdere afdelin-
gen of teams te verdelen. De netwerkmiddenmanager is een generalistisch
specialist, vergelijkbaar met de specialistisch middenmanager. De buiten-
wereld verwacht van hem een generalistische bijdrage gebaseerd op een
hoge mate van vakspecialistische kennis. Het competentieprofiel van de
netwerkmiddenmanager omvat vooral competenties op het gebied van
Ondernemen: het signaleren en benutten van kansen in de markt, het an-
ticiperen en ingaan op klantkwesties en het realiseren van klanttevreden-
heid en zakelijk voordeel.

~ Type 5: de laterale middenmanagementfuntíe

De laterale middenmanager is een integrale middenmanager die extra-
toegevoegde waarde levert op het gebied van de externe horizontale con-
tacten, vergelijkbaar met de netwerkmiddenmanager, en op het gebied
van het coórdineren van complexe werkprocessen, vergelijkbaar met de
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specialistisch middenmanager. Tevens draagt hij bij aan de realisatie van
de sociale functie van de organisatie.

De laterale middenmanager is een integrator en producent, maar bovenal
een ondernemer, die over de door Quinn genoemde competenties beschikt
die bij deze drie rollen behoren. In het beleidsvormingsproces is de lateraal
manager vooral een synthetiseerder en voorvechter. De laterale midden-
manager is een interne manager vanwege de interne complexiteit van het
werkproces en de hoge mate van externe gerichtheid mag van de mede-
werkers geen hoge mate van zelfsturing worden verwacht.

Evenals de integrale manager is de laterale manager een generalist die
vooral competenties bezit op het gebied van Persoonlijkheid en Motivatie.
Dit zijn competenties die betrekking hebben op het gedrag dat in sterke
mate bepaald wordt door de individuele geaardheid en de persoonlijke in-
stelling en motivatie.

4.3. Het ontwikkelingsmodel

De functietypologie en de vijf ideaaltypen van de middenmanagementfunctie zijn
statische instrumenten, passend bij het systeemdenken over organisaties. Het
ontwikkelingsmodel beoogt een integratie tot stand te brengen tussen het sys-
teem- en actiedenken. Het is bedoeld als een dynamisch model om de midden-
managementfunctie te laten evolueren met de ontwikkeling van de organisatie
en de actoren.

Wat ontbreekt aan het contingentiemodei van Mintzberg, dat gebaseerd is op de
metafoor van organisaties als organismen die interacteren met hun omgeving
(Morgan, 19921, is het idee dat organisaties ook kunnen leren. Organisaties
kunnen worden gezien als cybernetische systemen, die kunnen leren en zich
kunnen ontwikkelen in interactie met hun omgeving. Cybernetica berust op vier
grondslagen. Ten eerste moet een systeem het vermogen bezitten om belangrij-
ke aspecten van de omgeving aan te voelen, waar te nemen en af te tasten. Ten
tweede moet het systeem deze informatie kunnen relateren aan geldende nor-
men die het systeemgedrag sturen. Ten derde moet het systeem significante
afwijkingen van dit normgedrag kunnen signaleren. Ten vierde moet het systeem
de actie tot verbetering kunnen inzetten zodra ontoelaatbare afwijkingen zijn
ontdekt.
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Swinth (1974) werkte dit axioma als volgt uit in zijn 'Abstract model of cyber-
netic systems':

Figuur 28: Abstracted model of cybernetic systems
(Swinth, 19741

Argyris (1996) baseerde de theorie die hij samen met Sch~n ontwikkelde over
singleloop- en doubleloopleren op het model van Swinth. Singleloopleren wordt
door Argyris (1996) vergeleken met een thermostaat, die geprogrammeerd is op
het ontdekken van situaties die zijn gedefinieerd als 'te koud' of 'te warm' en
die deze situaties corrigeert door de verwarming aan of uit te schakelen. Als de
thermostaat zich zou gaan afvragen waarom hij is ingesteld op twintig graden
(de intentiel of waarom hij is geprogrammeerd zoals hij is geprogrammeerd (de
be'invloedingsfactoren), zouden we volgens Argyris kunnen spreken van double-
loopleren.

Volgens Argyris is er sprake van singleloopleren wanneer er overeenstemming is
tussen de intenties en de gevolgen van acties of wanneer een gebrek aan over-
eenstemming wordt gecorrigeerd door de ondernomen acties te onderzoeken en
te wijzigen. Doubleloopleren vindt volgens hem plaats wanneer een gebrek aan
overeenstemming wordt gecorrigeerd door eerst de bepalende variabelen (de in-
tenties en~of de be'invloedingsfactoren) te onderzoeken en te wijzigen en pas
daarna de acties. Bij singleloopleren wordt de gepraktiseerde handelingsstrategie
(theory-in-use) aangepast. Bij doubleloopleren wordt de beleden handelingsstra-
tegie (espoused theory) geanalyseerd en vervolgens aangepast of soms zelfs
fundamenteel veranderd.
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Schematisch geeft hij dit als volgt weer:

Bepa- Acties Gevol- Overeen-
lende gen stemming
varia-
belen

Gebrek
aan over-
eenstem-

ming

Singleloopleren

Doubleloopleren

Figuur 29: Singleloop- en doubleloopleren volgens Argyris (19961

Swieringa en Wierdsma (1990) onderscheiden in het doubleloopleren een drietal
leerslagen, gebaseerd op de ideeën van Ashby ( 1952) over ' double feedback
systems' IScott, 1992) en de tweede feedback loop in het model van Swinth
(1974), wanneer fundamentele veranderingen noodzakelijk zijn in het cyberneti-
sche systeem die in de eerste feedback loop niet (meer) adequaat kunnen wor-
den aangepakt. Swieringa en Wierdsma maken daarbij een onderscheid naar een
drietal managementfuncties, die door elk organisatieonderdeel (afdeling, busi-
nessunit, concern) vervuld dienen te worden om de continu'iteit te garanderen
en het systeem te veranderen als daar aanleiding toe is. De eerste management-
functie is het managen van het operationele proces; door mij genoemd het coár-
dineren van het verrichtingsproces. Op dit eerste managementniveau wordt lei-
ding gegeven aan enkelslagleerprocessen: leerprocessen op regelniveau. Regels
zijn alle expliciete en impliciete aanwijzingen omtrent het gewenste gedrag; re-
gels geven aan hoe de organisatieleden zich dienen te gedragen. De tweede ma-
nagementfunctie is het vanuit de gemeenschappelijke doelstelling initiëren, or-
ganiseren en richting geven aan het overleg en de dialoog tussen de busi-
nessunits; door mij genoemd het coërdineren van het inrichtingsproces. Op dit
tweede managementniveau wordt volgens Swieringa en Wierdsma leiding gege-
ven aan dubbelslagleerprocessen: leerprocessen op inzichtniveau. Het betreffen
alle in meer of mindere mate gedeelde inzichten, die ten grondslag liggen aan de
regels, over wat een goede organisatie is en kan en hoe die bestuurd dient te

111



worden. Inzichten zijn behulpzaam bij het verklaren en begrijpen van bestaande
regels en bij het ontwikkelen van nieuwe regels. De derde managementfunctie is
volgens Swieringa en Wierdsma het initiëren, betekenis en richting geven aan de
ontwikkeling van de gehele organisatie; door mij genoemd het co6rdineren van
het richtingsproces. Op dit derde managementniveau wordt leiding gegeven aan
drieslag leerprocessen: leerprocessen op principeniveau. Het betreffen alle in
meer of mindere mate gedeelde uitgangspunten, beginselen en veronderstellin-
gen met betrekking tot het type bedrijf of instelling dat de organisatie wil zijn.
Principes constitueren het eigene of de identiteit van de organisatie. Zij dragen
zorg voor de samenhang tussen de inzichten en de regels. Principes geven ant-
woord op het waartoe van de inzichten en de regels; zij bepalen de zin en het
belang ervan.

leers{ag Domein
van leren

Categorie
van leren

Resultaat
van leren

Managementfuncties ,

Enkelslag Regels Mogenlmoeten Verbetering Eerste niveau
f f

Dubbelslag Inzichten Wetenlbegrijpen Verandering Tweede niveau
f f

Drieslag Principes Durvenlwillen Ontwikkeling Derde niveau
en zijn

Figuur 30: De drie leerslagen volgens Swieringa en Wierdsma (1990J

Vanwege de recursiviteit (~Nierdsma, 1999) vinden er volgens Swieringa en
Wierdsma binnen elk subsysteem enkel-, dubbel- en drieslagleerprocessen
plaats. Zij het met een verschil in draagwijdte, draagdiepte en draagtijd'o.

De ideeën van Argyris over singleloop- en doubleloopleren en de ideeën van
Swieringa en Wierdsma over het enkel-, dubbel- en drieslagleren, voeg ik toe
aan mijn contingentiekijk op de middenmanagementfunctie, waardoor er sprake
is van een cybernetisch contingentiemodel ofwel een ontwikkelingsmodel voor
de veranderende rol en positie van de middenmanagementfunctie en de invloed
daarvan op een effectieve functie-uitvoering.

io Volgens Swieringa en Wierdsma vervult elke manager binnen zijn werkeenheid alle
drie de managementfuncties, zij het met een verschil in draagwijdte, draagdiepte
en draagtijd.
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Omgeving

Strategie: het richten van de
effectiviteitmix

Structuur en managementsystemen:
het inrichten van het eftectiviteitpotentieel

Primair proces: het effectief
verrichten

Singleloop-
leren

Drieslag-
leren

Dubbelslag-
leren

Enkelslag-
leren

Doubleloop-
leren

Figuur 31: Ontwikkelingsmodel voor de veranderende rol en positie van de midden-
managementfunctie en de invloed daarvan op een effectieve functie-
uitvoering

Met behulp van dit ontwikkelingsmodel kunnen de positie en de toegevoegde
waarde, de rollen en de competenties van de middenmanagementfunctie bij
voortduring in lijn blijven met de behoeften van de omgeving en de organisatie.
De middenmanager draagt op deze wijze zelf bij aan de ontwikkeling van zijn
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functie. Het ontwikkelingsmodel biedt de middenmanager mogelijkheden om zich
te ontwikkelen als 'functiestrateeg' (Uyterhoeven, 1990) en om zich te empo-
weren (Block, 19881. In hoofdstuk 3 werd uiteengezet wat Uyterhoeven bedoelt
met de competentíe 'functiestrateeg'. Een empowerde middenmanager is vol-
gens Block iemand die op de eerste plaats een duidelijke visie heeft op waar hij
(met zijn functie) heen wil. Vervolgens is een empowerde middenmanager zeer
goed in staat om steun te verwerven voor zijn visie; om zijn behoefte aan auto-
nomie en afhankelijkheid te integreren; en om de realiteiten in de organisatie
nuchter onder ogen te zien ("Wat is is en wat niet is is.") Block schetst hiermee
een bruikbaar leertraject voor het ontwikkelen van het doubleloopleervermogen
van middenmanagers om de eigen functie te ontwikkelen. Wierdsma (1999)
noemt het zelf ontwikkelen van de eigen functie, in navolging van Maturana 8~
Varela (1988) een autopoietisch proces. Mensen zijn volgens Maturana á Varela
te beschouwen als autopoietische systemen die zichzelf produceren. Dit in te-
genstelling tot allopoietische systemen, die iets anders produceren dan zichzelf.
Wierdsma geeft het voorbeeld van een autofabriek als een allopoietisch sys-
teem, omdat de fabriek geen autofabrieken produceert, maar auto's. Middenma-
nagers produceren zichzelf, niet om te overleven, maar omdat dit leven is: het
leven van een autopoietisch systeem is het produceren van zichzelf. Er is sprake
van een recursief proces: het proces is tevens het product. De vijf functieprofie-
len van de middenmanagementfunctie zijn hulpmiddelen voor middenmanagers
om hun eigen functie te ontwikkelen als subsysteem binnen de organisatie als
groter systeem. Het ontwikkelingsmodel dient de middenmanagers en hun om-
geving behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van effectieve middenmanage-
mentfuncties. De effectiviteit van de middenmanagementfunctie wordt daarbij
bepaald in een dialoog tussen de actoren op de recursieniveaus die de midden-
managementfunctie als systeem omvatten: te weten de afdeling, de busi-
nessunit, de organisatie en, indien van toepassing (omgevingsgerichtheid) acto-
ren in de omgeving van de organisatie. De persoonlijke bekwaamheden van de
middenmanager zijn niet alleen bepalend voor een effectieve, autopoietische
functieontwikkeling, maar ook voor een effectieve persoonlijke en organisatie-
ontwikkeling. De resultaten van zijn gedrag koppelt hij met behulp van single-
loopleerprocessen terug naar zijn persoonlijke bekwaamheden hetgeen, indien
nodig, leidt tot verbeteracties. Met behulp van doubleloopleerprocessen koppelt
hij voorts zijn resultaten terug naar de strategie, de structuur en de systemen en
naar het eigen organisatieonderdeel, hetgeen, indien nodig, leidt tot enkel-, dub-
bel- of drieslagaanpassingen op het niveau van de organisatie als geheel, de bu-
sinessunit enlof de eigen afdeling. Met behulp van doubleloopleerprocessen
ontwikkelt de middenmanager dus ook de richting en de inrichting van de eigen
functie. Op deze wijze verlopen functieontwikkeling, persoonlijke en organisa-
tieontwikkeling synchroon en is het beoordelen van het gedrag en de resultaten
van de middenmanagers minder afhankelijk van toevalligheden en persoonlijke
interpretaties.
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4.4. Action learning als ontwikkelingsstrategie

Het werken met het ontwikkelingsmodel en de functietypologie houdt een dou-
bleloopleerproces in: een leerproces op het niveau van de principes ofwel de
richting van de organisatie. Het resultaat van dit (drieslag) leerproces is de ont-
wikkeling van de organisatie als geheel (Swieringa en Wierdsma, 19901. Dit im-
pliceert dat er ook veranderingen zullen gaan plaatsvinden op het niveau van de
inzichten ofwel de inrichting (structuur en managementsystemen) van de organi-
satie (dubbelslagleren) en dat er behoefte ontstaat aan verbeteringen op het ni-
veau van de regels ofwel op het verrichtingsniveau van de organisatie. Double-
loopleren is volgens Wierdsma 11999) noodzakelijk om de omslag te kunnen ma-
ken van het reduceren van de variëteit naar het behendig kunnen omgaan met
de variëteit die typisch eigen is aan de complexiteit en de omgevíngsgerichtheid
van een aantal middenmanagementfuncties.

Volgens Wierdsma (1999) vraagt het adequaat kunnen omgaan met variëteit om
een drietal principiële ontwikkelingen in de organisatie. Op het gebied van de
kennisontwikkeling is er sprake van een overgang van regelmaatkennis naar
maatregelkennis (zie hoofdstuk 2). Op het gebied van organiseren vraagt het
adequaat kunnen omgaan met variëteit om een overgang van positioneel naar
transactioneel organiseren. En op het gebied van competentieontwikkeling is
een verandering noodzakelijk van individueel leren naar contextgebonden collec-
tief leren ten behoeve van de co-creatie van ervaringen en betekenissen.

Met name de overgang van positioneel naar transactioneel organiseren betekent
een wezenlijke verandering van de principes van een organisatie. Organiseren
wordt vanuit het transactionele perspectief namelijk gezien als een weefsel van
een drietal processen. Ten eerste het verrichten van activiteiten. Bij transactio-
neel organiseren wordt het primaire proces op de voorgrond geplaatst in tegen-
stelling tot positioneel organiseren, waarin het accent wordt gelegd op perfecti-
onering van het interne ontwerpproces. Ten tweede het onderhouden van rela-
ties. De actoren ontwikkelen spelregels met elkaar; de spelers zijn autonoom en
concentreren zich op belangen in plaats van op posities en macht. En ten derde
het creëren van betekenissen (sociaalconstructivismel. Er is sprake van een pro-
ces van continue betekeniscreatie, die door de actoren in meer of mindere mate
geduld worden. Er ontstaat geschiedenis, die functioneert als een gedeelde con-
text waaraan actoren kunnen refereren. De taal die ze onderling ontwikkelen is
daardoor in hoge mate context bepaald. Betekenissen zijn binnen de context be-
tekenisvol.

Maar ook de omschakeling van regelmaatkennis naar maatregelkennis (Wierds-
ma, 1999) vraagt om een principiële verandering van de traditionele objectivisti-
sche kijk die in organisaties veelal nog gebezigd wordt (Verhoeven en Verhage,
2003) en die ervan uitgaat dat kennis objectief overdraagbaar is. Vanuit de con-
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structivistische kijk op kennis, verbinden actoren nieuwe theoretische inzichten

(regelmaatkennis) met hun persoonlijke ervaringen en construeren op die manier
nieuwe maatregelkennis, die zij vervolgens gaan toepassen in de eigen praktijk.

Competenties spelen een sleutelrol in het slagen van het doubleloopleerproces,

dat het werken met het theoretisch denkkader vooronderstelt. Onder competen-

tie verstaat Wierdsma (19991: "... bekwaamheid in context, het vermogen om

inzichten en vaardigheden in een specifieke context in handelen om te zetten."

Individuele kennis, vaardigheden en attitudes dienen volgens hem te worden

aangevuld met de competentie om gezamenlijk met anderen variëteit hanteer-

baar te maken: "Naast de individuele competentie dient er ook het vermogen te

zijn om met elkaar effectief te zijn" (Wierdsma, 19991.

Voor de beoogde competentieontwikkeling ten behoeve van het werken met het

theoretisch denkkader bieden de actionlearningtheorieën van onder anderen Kolb

(1976) en Argyris 11996) goede aanknopingspunten. Hun ideeën zijn verder

ontwikkeld in het denken over lerende organisaties van Senge (1994) en

Swieringa 8~ Wierdsma (19901, waarin veranderen en leren conceptueel gekop-

peld zijn tot organisatieontwikkelingsstrategieën. Swieringa á Wierdsma onder-

scheiden een viertal typen organisaties: de aanlerende organisatie, de belerende

organisatie en aflerende organisatie en tot slot de lerende organisatie. In de aan-

lerende organisatie is weinig tijd voor reflectie: doen en beslissen wisselen zich

snel af. Men is actiegericht. Dit komt overeen met wat Argyris (1996) single-

loopleren noemt. Mensen leren voornamelijk door te doen, door te experimente-

ren en te ervaren. Het collectief leren vindt vrijwel uitsluitend plaats op enkel-

slagniveau: het niveau van verbeteren. Belerende organisaties zijn er als het wa-

re op uit om problemen en dus ook het leren te voorkomen. Het 'denken' (re-

flecteren) is voornamelijk een staftaak (tayloriaanse scheiding van denken en

doenl. De operationele eenheden zijn er om te 'doen' en aan de top zitten de

'beslissers'. Enkelslagleren vindt vaak met de grootste moeite plaats en gebeurt

vaak met behulp van commissies en werkgroepen. Tweeslagleren is vaak een

nog moeizamer proces, dat zelden tot beslissingen en veranderingen leidt. Is

men in de belerende organisatie gericht op foutloos handelen waar leren dus

niet hoeft, in de aflerende organisatie is men vooral gericht op het 'niet-meer-

doen'. Het zijn meestal organisaties die in een structuurverandering verkeren ten

gevolge van een fusie of een noodzakelijke reorganisatie. De blauwdrukmethode

(De Caluwé, 2002) is daarbij de favoriete wijze van organisatieverandering:

leerprocessen hebben in dit type organisaties als meest dominante kenmerk dat

men 'oud gedrag' moet afleren. Lerende organisaties weten niet alleen bekwaam

te worden, maar ook om bekwaam te blijven. Zij hebben zich de kunst eigen

gemaakt, enerzijds om zich snel aan te passen (Volberda, 1992; Ansoff, 1965)

en anderzijds om een eigen richting en identiteit te ontwikkelen (Weick, 19951:

aanpassen én jezelf blijven; belief driven en action driven. Dit vereist het ver-

mogen om collectief op het allerhoogste, maar tevens ook het allermoeilijkste
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niveau te kunnen leren: drieslagleren, op het niveau van principes. Lerende or-
ganisaties werken volgens de leerprincipes van action learning. Ten eerste
wordt er probleemgericht, cyclisch en werkenderwijs geleerd (Kolbs leercyclus
in zijn volle omvang cyclisch toepassenl. Ten tweede wordt er collectief ge-
leerd. Ten derde wordt er bewust, methodisch geleerd. Ten vierde wordt er
veelzijdig geleerd, dat wil zeggen, op alle niveaus van leren Iregels, inzichten en
principesl. Veelzijdigheid en verscheidenheid zijn wezenlijke kenmerken van de
lerende organisatie (verscheidenheid in mensen: denkers, doeners, et cetera;
verscheidenheid in strategieën, structuren, culturen en systemenl. En ten vijfde
zijn lerende organisaties gericht op het ontwikkelen van het vermogen om te le-
ren leren: meta-leren. In de lerende organisatie, zoals getypeerd door Swieringa
en Wierdsma, zijn de vijf disciplines van Senge (1994) in volle omvang aanwe-
zig: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, een gemeenschappelijke visie,
teamleren (collectief leren) en systeemdenken ('The 5th discipline').

Senge (1994) ontwikkelde vijf elementaire leerdisciplines voor lerende organisa-
ties, met systeemdenken als de verbindende vijfde discipline. Het zijn program-
ma's waarmee de 'cyclus van diepteleren' wordt geactiveerd en waaraan orga-
nisaties altijd in theorie en praktijk kunnen werken. Het betreft de volgende
leerdisciplines:
~ Persoonlijk meesterschap: leren om de eigen capaciteiten uit te bouwen

om de resultaten te bereiken die men echt wenst en om een organisatie-
omgeving te creëren, waarin iedereen wordt gestimuleerd zich in de rich-
ting van de doelstellingen van zijn keuze te ontwikkelen.

~ Mentale modellen: het interne beeld van de wereld overdenken, constant
verduidelijken en verbeteren en inzien hoe dit de handelingen en beslissin-
gen beïnvloedt.

- Gemeenschappelijke visie: toewijding aankweken in een groep door een
gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de toekomst die men wenst,
en op de principes en methoden waarmee men de visie wil verwezenlijken.

~ Teamleren: gespreksvaardigheden én het collectieve denkvermogen trans-
formeren, zodat de gezamenlijke intelligentie van de groep uiteindelijk gro-
ter is dan de som van de individuele talenten.

~ Systeemdenken: een manier van denken over de krachten en verbanden
die het gedrag van systemen bepalen én een taak om deze te beschrijven
en te begrijpen; met behulp van deze (vijfde) discipline kunnen organisa-
ties systemen effectiever veranderen en in harmonie houden met de om-
geving.

De cyclus van diepteleren is volgens Senge het wezen van een lerende organisa-
tie: niet alleen de ontwikkeling van vaardigheden en capaciteiten, maar ook de
fundamentele verschuivingen van het individuele en collectieve perspectief, ma-
ken een organisatie tot een lerend systeem. De vijf leerdisciplines kennen onder-
ling geen hiërarchie noch een logische volgorde. Zij versterken elkaar weder-
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zijds. Het zijn alle vijf aangrijpingspunten om een lerende organisatie te creëren
c.q. om het leervermogen van organisaties te verbeteren. Alle vijt de disciplines

doen een beroep op systematiek: bewust en methodisch ermee bezig zijn.

Senge beschouwt de leercyclus van Kolb (19761 als hét middel bij uitstek om
'het ritme' van een lerende organisatie te leren beheersen: de hartslag van de le-
rende organisatie. De leercyclus van Kolb vormt de basis van de vijfde discipline
(systeemdenken) met behulp waarvan organisaties zich de overige vier leerdisci-
plines eigen kunnen maken.

Concreet

C~

Abstract
~

Fíguur 32: De leercyclus van Kolb (1976)

Kolb doorbreekt met zijn leercyclus het onderscheid dat wel gemaakt wordt tus-
sen leren door denken en leren door doen. Volgens Kolb gaat het om wat ie-
mand doet met zijn gedachten: zijn gedrag. Effectief gedrag noemen we be-
kwaamheid. Het doel van leren is dus het verbeteren van de kwaliteit van ie-
mands handelen. De beste vorm van leren is bewust leren; ook wel methodisch
leren genoemd (zie ook Sengel. Door bewust te leren wordt het leervermogen
ontwikkeld (leren leren of ineta-lerenl: dit is het vermogen om het eigen leerpro-
ces te sturen. De bron van bewust leren is zelfkennis: hoe groter de zelfkennis,
des te groter het leervermogen. Het vergroten van zelfkennis vereist terugkop-
peling; feedback op gedemonstreerde (onlbekwaamheid. Leren is alleen mogelijk
in interactie met anderen. Kolb combineert deze uitgangspunten in zijn ideeën
over cyclisch leren, waarin een brug wordt geslagen tussen denken en doen met
als tussenstappen: bezinnen en beslissen.
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Aldus leren leren vereist een bijzondere vorm van zelfkennis: namelijk kennis
van de wijze waarop iemand leert. Kolb noemt dit iemands leerstijl: doener, be-
zinner, denker, beslisser. Dit geldt voor individuen en voor organisaties (de leer-
stijl van de organisatie is een cultuurkenmerk). Op deze wijze construeren men-
sen en organisaties de door hen gewenste werkelijkheid, in plaats van een toe-
vallig gewenste werkelijkheid, of erger, een toevallig ongewenste werkelijkheid.

Samenvattend kan gesteld worden dat het werken met de functietypologie en
het ontwikkelingsmodel van het theoretisch denkkader leerprocessen impliceert
op het niveau van de richting (de toegevoegde waardel, de inrichting Ide positie
en de rollen) en de verrichting (de competenties en de condities) van de mid-
denmanagementfunctie. Om dit te bewerkstelligen is het van belang om een
drietal principiële ontwikkelingen in gang te zetten met betrekking tot de visie
op organiseren, de visie op kennis en de visie op leren. Met name dit laatste, de
individuele en collectieve competentieontwikkeling vervult in dit organisatieont-
wikkelingsproces een sleutelrol. De lerende organisatie, waarin gewerkt wordt
volgens de leerprincipes van action learning en de leercyclus van Kolb, is de
meeste geschikte omgeving om adequaat te kunnen werken met het theoretisch
denkkader.

In de twee actieonderzoeken, waarin met de participanten het theoretisch denk-
kader wordt beproefd, zullen de leerprincipes van action learning en de leercy-
clus van Kolb centraal staan:
~ Er wordt probleemgericht, cyclisch en werkenderwijs geleerd. Kernthe-

ma's zijn de middenmanagementfunctie en het gedrag van de middenma-
nagers. De leercyclus van Kolb zal in de actieonderzoeken systematisch
worden toegepast om werkenderwíjs te gaan leren: een bezinning op het
huidige gedrag van de middenmanagers en van anderen; nadenken over
het benodigde gedrag met behulp van de typologie en de functieprofielen
en over tekortkomingen in de condities op alle drie de leerniveaus; beslis-
singen nemen over het toekomstige gedrag; het beoogde gedrag daadwer-
kelijk gaan toepassen en daarvan leren.

~ Er wordt collectief geleerd. Het gaat in de actieonderzoeken niet alleen
om het leerproces van de middenmanagers, maar ook om het leerproces
van de anderen en om het ontwikkelen van de organisatie. Naast de mid-
denmanagers zullen ook de anderen middels werkconferenties of praktijk-
opdrachten bij dit collectieve leerproces betrokken worden. Zowel het
teamleren als het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap, zoals door
Senge bedoeld, zullen in de twee actieonderzoeken gestimuleerd worden.

~ Er wordt bewust, methodisch geleerd. Ook voor wat betreft dit principe
van action learning geldt het werken met de leercyclus van Kolb met als
uitgangspunten: bewust beslissen alvorens te handelen; reflecteren op dit
handelen op basis van eigen ervaringen en nieuwe theoretische inzichten
(regelmaatkennisl; het ontwikkelen van nieuwe maatregelkennis. Bewust,
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methodisch leren vraagt volgens Senge om een goed ontwikkeld systeem-
denken en goed ontwikkelde systemen. Een voorbeeld daarvan is het sys-
teem dat Wierdsma (1999) ontwikkelde voor het creëren van nieuwe
maatregelkennis.

Nieuwe theoretische
inzichten: regelmaat-

kennis

De eigen ervaringen

De nieuwe aanpak:
maatregelkennis

Toepassen

t
Evalueren

Figuur 33: Bewust, methodisch leren (vrij naar Wierdsma, 19991

~ Er wordt veelzijdig geleerd. Het gaat niet alleen om singleloopleerproces-
sen, waarin middenmanagers het beoogde nieuwe gedrag trainen, zoals in
veel managementdevelopmenttrajecten het geval is. Het gaat ook om
doubleloopleertrajecten, waarin geleerd wordt om gezamenlijk de midden-
managementfunctie te ontwikkelen in lijn met de ontwikkeling van de or-
ganisatie. En om doubleloopleertrajecten, waarin geleerd wordt om de
ideale condities voor de middenmanagers te bewerkstelligen op het niveau
van principes, inzichten en regels. Op deze wijze veranderen de deelne-
mers gezamenlijk hun mentale modellen (Senge) met betrekking tot de
principes van organiseren, kennisdelen en -creëren en leren.

~ Er wordt vooral geleerd om te leren. Dit geldt voor alle betrokkenen, zo-
wel de middenmanagers als de andere organisatieleden. Meta-leren ver-
groot het leervermogen van actoren en organisaties om zich voortdurend
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te ontwikkelen in de door henzelf gewenste richting, rekening houdend
met veranderende omstandigheden in de omgeving van de organisatie.
Een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de organisatie en op de
principes en methoden waarmee men de visie wil verwezenlijken vormen
de basis voor meta-leren.

Mijn rol als externe onderzoekerlbegeleider zal (Wierdsma, 1999) bestaan uit het
creëren en onderhouden van de condities voor een goed verloop van de actieon-
derzoeken; het stimuleren van de creatie van nieuwe betekenissen (onder andere
door het inbrengen van regelmaatkennis) en het toepassen van deze nieuwe be-
tekenissen in de organisatiepraktijk. En voorts zal ik als onderzoeker~begeleider
behulpzaam zijn bij het faciliteren van het wisselen van recursieniveau tijdens
het doubleloopleren en zal ik de discussies begeleiden tijdens de besluitvorming
over het verbinden van de eigen ervaringen met de opgedane nieuwe theoreti-
sche inzichten. Op deze wijze combineer ik de aanpak en de resultaten van ac-
tieleren voor de deelnemers met de aanpak en de resultaten van mijn eigen ac-
tieonderzoek (zie figuur 341.

Nieuwe theoretische De ervaringen
inzichten: regelmaat- van de deelnemers

kennis

De nieuwe aanpak:
maatregelkennis

Í
Toepassen

Evalueren

Action research Action learning

Figuur 34: Combinatie van action learning en action research
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Het model dat Wierdsma (1999) ontwikkelde voor het creëren van nieuwe maat-
regelkennis (figuur 331, combineer ik daartoe met het model van Karlsen (figuur
10, hoofdstuk 21, waarin de samenhang tussen wetenschappelijke kennisont-
wikkeling en het oplossen van praktische problemen wordt aangegeven.

Action learning past als ontwikkelstrategie heel goed bij de door mij gekozen
onderzoeksmethode om mijn theoretisch denkkader te toetsen en te verbeteren:
het actieonderzoek. Mijn argumentatie voor actieonderzoek heb ik uiteengezet in
hoofdstuk 2, evenals mijn constructivistische kijk op mens en organisatie. Het
gaat niet om wat de middenmanagementfunctie objectief gezien is; het gaat er-
om hoe mensen over de middenmanagementfunctie denken en hoe zij daar ver-
volgens naar handelen.

De vorming van een gemeenschappelijk referentiekader is een belangrijke doel-
stelling van actieonderzoek. De deelnemers creëren met elkaar een gezamenlijk
beeld van de bestaande en toekomstige organisatie. Actieonderzoek draagt we-
zenlijk bij aan het leervermogen en de kennisontwikkeling van zowel onderzoe-
ker als deelnemer. Het adagio van de grondlegger Lewin (1948): "If you try to
understand something try to change it", is een gemeenschappelijk belang van
onderzoeker en deelnemer. Actieonderzoek is een leerproces dat erop gericht is
maatregelkennis te ontwikkelen die praktisch bruikbaar is in het dagelijks leven
en die het probleemoplossend vermogen van organisaties verhogen. In het vol-

gende hoofdstuk doe ik verslag van de twee actieonderzoeken die ik ter beproe-
ving van het theoretisch denkkader met betrekking tot de middenmanagement-
functie heb uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 5. TOETSING VAN HET THEORETISCH DENKKADER DOOR
MIDDEL VAN ACTIEONDERZOEK

5.1. Inleiding

In de twee actieonderzoeken die ik in dit hoofdstuk ga beschrijven zijn de vol-
gende onderzoeksvragen aan de orde: draagt het theoretisch denkkader bij aan
het beter Verstehen van de middenmanagementfunctie en - daardoor - aan het
effectiever handelen van de middenmanagers en derhalve aan de evidentie Ihet
nut en de betekenis) van het middenmanagement in organisaties? En waar be-
hoeft het theoretisch denkkader gewenste enlof noodzakelijke aanpassingen ter
verbetering van het Verstehen en de evidentie van het middenmanagement?

In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst de hoofdlijnen van de opzet van mijn ac-
tieonderzoek. Vervolgens beschrijf ik de twee actieonderzoeken en ter afronding
vat ik mijn conclusies betreffende het theoretisch denkkader samen. In het slot-
hoofdstuk werk ik deze conclusies uit in voorstellen voor de praktijk en voor
verdere theorievorming.

5.2. Opzet van het actieonderzoek

De eerste casus speelt zich af bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
ISZMK), een organisatie die werkzaam is in de verpleeg- en verzorgingssector.
In deze casus staat een bezinning op de middenmanagementfunctie in een 'lo-
pende' organisatie vanuit het theoretisch denkkader, centraal. De casus concen-
treert zich op de typologie: welke consequenties heeft de `confrontatie' van de
eigen ervaringen van SZMK met de middenmanagementfunctie met mijn typolo-
gie voor de toekomstige middenmanagementfunctie? Er is sprake van een dou-
bleloopleerproces op het niveau van principes, inzichten en regels. De tweede
casus betreft de ontwikkeling van de middenmanagers van Zorggroep Almere
(ZGA), een zorgketen van eerstelijnsgezondheidszorg én intra- en semimurale
zorg aan chronisch zieken en ouderen, ná een structuurveranderingsproces. De-
ze casus concentreert zich op het ontwikkelingsmodel van het theoretisch denk-
kader. In de SZMK-casus ligt het accent méér op de ontwikkeling van de mid-
denmanagementfunctie in de organisatie en de consequenties daarvan voor de
middenmanagers en de rest van de organisatie. In de ZGA-casus ligt het accent
méér op de ontwikkeling van de middenmanagers en de consequenties daarvan
voor de middenmanagementfunctie in de organisatie.
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Beide actieonderzoeken zijn opgezet volgens de basiselementen van actieonder-
zoek (Den Hertog en Van Sluijs, 20001, zoals beschreven in mijn theoretische
vertrekpunten en onderzoeksontwerp (hoofdstuk 2):
~ Er is sprake van een participatief proces, waarin de betrokkenen met mij

als onderzoeker samenwerken op basis van een gemeenschappelijk doel.
In dit geval het verbeteren van het Verstehen en de evidentie van de mid-
denmanagementfunctie in de betreffende organisaties. We 'beproefden'
dus samen het theoretisch denkkader. Op deze wijze beogen beide actie-
onderzoeken bij te dragen aan wetenschapsontwikkeling.

~ Er wordt nadrukkelijk toegewerkt naar een gemeenschappelijk referentie-
kader. In beide actieonderzoeken delen de deelnemers hun praktijkervarin-
gen met mijn theoretische inzichten (regelmaatkennis) met als doel het
creëren van (nieuwe) maatregelkennis op het gebied van principes, inzich-
ten en~of regels met betrekking tot de middenmanagementfunctie.

~ Ik ben in de ZGA-casus als onderzoeker betrokken bij het veranderings- of
leerproces van de deelnemers in de rol van veranderaar. Ik breng niet al-
leen theoretische inzichten in, maar denk ook mee met de middenmana-
gers en de ZGA-organisatie over de wijze waarop de (nieuwe) maatregel-
kennis zal worden toegepast en hoe de effecten daarvan worden gemeten.
In de SZMK-casus ben ik als onderzoeker niet betrokken bij het verande-
rings- of leerproces van de deelnemers.

Ik beschrijf beide casussen aan de hand van de volgende vier thema's:
~ een korte impressie van de betreffende onderzoeksorganisatie
~ een beschrijving van het gemeenschappelijke onderzoeksdoel en de ge-

meenschappelijke onderzoeksvragen
~ de fasering van het actieonderzoek en een beschrijving van de opzet en

inhoud van de onderscheiden interventies aan de hand van mijn ontwikke-
lingsstrategie

~ de ervaringen van de deelnemers en hun conclusies met betrekking tot de
maatregelkennis van hun organisatie én met betrekking tot het theoretisch
denkkader (de regelmaatkennis).

Vervolgens analyseer ik ter afsluiting van elk actieonderzoek de resultaten van
het actieonderzoek en formuleer ik mijn diagnose. Ter afsluiting van dit hoofd-
stuk trek ik conclusies met betrekking tot de bruikbaarheid van de typologie en
van het ontwikkelingsmodel, die ik in het afsluitende hoofdstuk 6 verder zal
uitwerken in termen van aanbevelingen voor verdere theorieontwikkeling en
praktische toepassing.
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5.3. Actieonderzoek 1: de ontwikkeling van de middenmanagementfunctie bij
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt verzorghuis- en verpleeghuiszorg
aan circa 900 cliënten en heeft haar huidige omvang (2004) bereikt door middel
van een fusie. SZMK exploiteert een achttal woonzorgcentra (30 tot 108 plaat-
sen) en twee gecombineerde verpleeghuizen voor zowel somatische als psycho-
geriatrische cliënten. Daarnaast biedt SZMK dagverzorging en dagbehandeling,
een zorg- en dienstenpakket en een maaltijdservice aan zelfstandig wonende ou-
deren. In totaal betreft dit ongeveer 200 cliënten. Stichting Zorgcombinatie
Marga Klompé wil een flexibele, cliëntgerichte organisatie zijn met een breed en
veelzijdig aanbod op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening. De organi-
satie wil creatief en innovatief inspelen op Itoekomstige) ontwikkelingen vanuit
een transparante en eenduidige organisatiestructuur. SZMK heeft circa 1.200
medewerkers in dienst en werkt met ongeveer 1.000 vrijwilligers. De exploita-
tieomvang is ongeveer ~ 57 miljoen op jaarbasis. De organisatiestructuur van
SZMK kent drie managementniveaus, parallel aan de drie door mij onderscheiden
besturingsniveaus van organisaties:

Raad van bestuur 1

Sectormanagers

1
0

1Afdelingshoofden
~
~

Medewerkers en vrijwilligers

Figuur 35: Managementníveaus SZMK

t 20
Sectoroverleg

Afdelingsoverleg

De richtinggevende besturingsfilosofie van SZMK is uitgewerkt in de vorm van
een visie op sturen, organiseren en samenwerken. Voor wat betreft de richting
van de 'SZMK-aanpak' met betrekking tot het middenmanagement zijn de vol-
gende elementen van de besturingsfilosofie van belang: de afdelingshoofden
vervullen in de besturing een sleutelrol; zij hebben een signalerende en initiëren-
de rol naar zowel de medewerkers als naar de sectormanagers. Dit 'middle-up-
down-principe' is voor SZMK van groot belang. De afdelingshoofden zijn de re-
gisseurs van de medewerkers en adviseren vanuit die invalshoek de sectorma-
nagers en de raad van bestuur. Van de afdelingshoofden wordt een initiërende
en resultaatgerichte opstelling verwacht. Zij vervullen een voortrekkersol in en
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zijn de veranderingsingenieurs van de veranderingsprocessen in en tussen de af-
delingen. Op de totstandkoming van de beleidskaders oefenen de afdelingshoof-
den invloed uit. Om tijdig, flexibel en doeltreffend te kunnen reageren op veran-
derende eisen en omstandigheden vanuit de omgeving, is het van belang dat de
structuur gemakkelijk aan te passen is; de zeggenschap uitsluitend wordt neer-
gelegd in de lijn; de regelcapaciteit laag in de organisatie wordt neergelegd; het
zwaartepunt bij de uitvoering ligt en dat er makkelijk kan worden samengewerkt
met andere organisaties. Op de drie besturingsniveaus wordt gezorgd voor een
doelmatige en compacte leiding, waarbij het voor iedere medewerker duidelijk is
wie de direct leidinggevende is. Er wordt integraal leiding gegeven aan het tota-
le proces en afstemming gezocht met gerelateerde afdelingen binnen en buiten
de organisatie. Leidinggevenden dragen verantwoordelijkheid voor de eigen een-
heid en voelen zich tevens betrokken bij het beleid van het naastgelegen en ho-
gere niveau. De betrouwbare en consistente managementstijl die wordt nage-
streefd, kenmerkt zich door een lerende houding gericht op optimalisatie van
output en processen; openheid gericht op overleg en participatie; een methodi-
sche werkwijze gericht op structuur en continu'iteit; inzichtelijkheid gebaseerd
op onderbouwde besluitvorming; innovatie gericht op groei en aanpassing aan
nieuwe omstandigheden; uitdaging gericht op ontwikkeling; resultaatgerichtheid
gericht op het realiseren van doelen; en slagvaardigheid gericht op snelle en
goed onderbouwde besluitvorming.

De inrichting van SZMK wordt in een drietal hoofdelementen beschreven: de or-
ganisatiestructuur; de (management)systemen en de sleutelcompetenties. Voor
wat betreft de inrichting van de 'SZMK-aanpak' met betrekking tot het midden-
management is het volgende van belang. De locaties en de verpleeghuisafdelin-
gen vormen de basis van de organisatiestructuur en worden als zelfstandige or-
ganisatorische eenheden aangestuurd door afdelingshoofden. Zij komen overeen
in aantal cliënten, aantal formatieplaatsen en exploitatieomvang, zodat er sprake
is van relatief vergelijkbare eenheden, die binnen vastgestelde kaders autonoom
kunnen werken. De afdetingen van één verpleeghuis vormen een sector, die
wordt aangestuurd door een sectormanager. Ditzelfde geldt voor enkele clusters
van locaties. Op het positionerende niveau (raad van bestuur) adviseert het ma-
nagementteam, stelt de raad van bestuur vast en keurt de raad van toezicht
goed. Op het allocerende niveau (sectormanagers) adviseert het sectoroverleg
(de sectormanager en de afdelingshoofden van de sectorl, stelt de sectormana-
ger vast en keurt de raad van bestuur goed. Op het operationele beschikkende
niveau (afdelingshoofden) adviseert het locatie- of afdelingsoverleg (het afde-
lingshoofd en de medewerkers van de afdelingl, stelt het afdelingshoofd vast en
keurt de sectormanager goed. De raad van bestuur stelt het beleid van de sector
vast, alsmede de financiële kaders. Alle sectoren en locatieslafdelingen kennen
ten opzichte van elkaar een zekere mate van interafhankelijkheid ten behoeve
van de nagestreefde synergie binnen de totale organisatie, de kosteneffectiviteit
en het bundelen van kennis.
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SZMK heeft ten behoeve van haar managers voorts een groot aantal (manage-
mentlsystemen ontwikkeld op het gebied van overleg en communicatie; meerja-
renplanning; jaarplanning (inhoudelijke taakstelling en financiële taakstelling);
evaluatie en verslaglegging; contractering (horizontaal en externl; en perso-
neelszaken (persoonlijk ontwikkelingsplan, functioneringsgesprekken en beoor-
deling).

En als derde element van de organisatie-inrichting heeft SZMK veertien sleutel-
competenties vastgesteld voor alle managementfuncties op de drie onderschei-
den managementniveaus. Deze sleutelcompetenties schetsen een functieprofiel
van managers die vaardig zijn in veranderen, communiceren en gelijkwaardig
samenwerken. Managers die hun medewerkers stimulerend en coachend bege-
leiden. Voortdurend leren en ontwikkelen door middel van zelfreflectie, open-
staan voor feedback, training en opleiding, is van belang. SZMK verwacht van
haar managers dat zij steeds een goede balans weten te vinden tussen het eigen
belang en het organisatiebelang, tussen zelfstandigheid en gebondenheid, waar-
bij de bereidheid van de managers wordt verwacht om zich ook met het werk
bezig te houden buiten de reguliere werkuren. En tot slot dat zij allen in staat
zijn om de vertaalslag te maken van inhoudelijk beleid naar financieel beleid en
vice versa. Naast deze generieke competenties die voor alle managers van SZ-
MK gelden, wordt voor ieder afzonderlijk besturingsniveau een overzicht gege-
ven van te verwachten activiteiten. Van het eerste besturingsniveau verwacht
SZMK dat er op een integrale manier leiding wordt gegeven aan het totale werk-
proces van de eigen afdeling en uitvoering wordt gegeven aan beleid. Daarnaast
wordt van de afdelingshoofden verlangd dat zij actief bijdragen aan de beleids-
vorming op het tweede en derde besturingsniveau en dat zij zorgdragen voor
zowel de verticale als de horizontale afstemming door middel van gestructureerd
overleg met collega's, vrijvrilligers, cliënten en hun relaties.

Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen

Enkele jaren geleden is Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé ontstaan uit een
fusie van de Stichting Ziekenzorg en de Stichting Zorgcombinatie Grensland.
Daartoe werd een gedetailleerde 'integratienota' opgesteld (2000) om het inte-
gratieproces op weg naar en ná de juridische fusie (januari 2002) te faciliteren.
In deze integratienota zijn de richting, de inrichting en de verwachte verrichtín-
gen van de onderscheiden besturingsniveaus van de nieuw te vormen SZMK uit-
voerig beschreven. De integratienota kwam participatief tot stand (alle mana-
gers waren er intensief bij betrokken), teneinde een vlot verloop van het integra-
tieproces te bewerkstelligen. Mijn actieonderzoek vond plaats in 2004, twee
jaar na de juridische fusie. SZMK was één van de deelnemers aan mijn verken-
nende casestudy, die in 2003 plaatsvond. Het managementteam van SZMK had
er behoefte aan om te reflecteren op het middenmanagement: mijn onderzoeks-
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resultaten uit de verkennende casestudy en mijn typologie van de middenmana-
gementfunctie vormden een goede aanleiding voor het managementteam om de
middenmanagementfunctie en de wijze waarop SZMK na de fusie met de mid-
denmanagementfunctie en de middenmanagers bezig was, te evalueren. Het
managementteam, gewend om, onder leiding van mijn collega als vaste begelei-
der, regelmatig te investeren in teamleren en persoonlijk meesterschap, was
graag bereid om dit evaluatieproces aan te pakken volgens het ontwikkelings-
model van mijn theoretisch denkkader. Ook de middenmanagers van SZMK zou-
den bij dit evaluatieproces betrokken worden, op dezelfde wijze waarop zij des-
tijds geparticipeerd hadden bij de totstandkoming van de integratienota. De
middenmanagers van SZMK beschikken over een interne managementdevelop-
mentbegeleider, die in die rol ook betrokken was bij het actieonderzoek.

Het gemeenschappelijke onderzoeksdoel van SZMK en mij was om een beter in-
zicht te krijgen in de middenmanagemenfunctie (het beter Verstehen van de
functie) om te bezien of en hoe die effectiviteit van de middenmanagers verbe-
terd kon worden. Voor deelnemers en onderzoeker was het daarbij van belang
om te ervaren of het theoretisch denkkader daartoe een nuttíge bijdrage leverde.

De fasering van het actieonderzoek

Het actieonderzoek dat ik samen met de managers van SZMK heb uitgevoerd,
bestond uit een drietal werkconferenties, waarin ik als onderzoeker actief was.
In de besluitvormingsfase van het actieonderzoek heb ik als onderzoeker geen
actieve rol gespeeld. Ik was uiteraard wel betrokken bij de evaluatie van het ac-
tieonderzoek.

De drie werkconferenties vonden wisselend met het managementteam en met de
middenmanagers plaats. Bij de MT-conferenties was mijn collega aanwezig in de
rol van explorerend begeleider. De interne MD-functionaris vervulde die rol in de
conferentie met de middenmanagers.

In de eerste conferentie van het managementteam van SZMK (maart 2004) heb
ik de volgende informatie ingebracht: de typologie en het ontwikkelingsmodel
van het theoretisch denkkader; mijn samenvatting van de 'SZMK-aanpak' met
betrekking tot het middenmanagement; mijn samenvatting van de ervaringen
met betrekking tot het middenmanagement van de SZMK-respondenten die in
2003 aan de verkennende casestudy hadden meegedaan; een procedure om op
basis van de principes van action learning te reflecteren (bezinnen op en naden-
ken over) op het eigen gedrag en het gedrag van anderen met betrekking tot de
middenmanagementfunctie.
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Figuur 36.: Treject actieonderzoek SZMK

Na deze presentatie vond de bezinning plaats van de MT-leden op het gedrag
van het middenmanagement van SZMK, volgens de door mij ontworpen reflec-
tieprocedure. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan het gedrag van de
middenmanagers en hun resultaten, maar ook aan het eigen gedrag en de resul-
taten daarvan met betrekking tot het richten en inrichten van de middenmana-
gementfunctie en het 'doen verrichten' van deze functie door de eigen midden-
managers. Vervolgens werd met behulp van de typologie en de functieprofielen
nagedacht over het type middenmanagementfunctie in de normatieve structuur
van SZMK (de formele richting en inrichting van de functie) en in de behavioral
structuur (de feitelijke verrichting van de functie) van SZMK.

In de conferentie met de middenmanagers (juni 2004} gaf ik de middenmanagers
dezelfde informatie, die ik in maart aan het managementteam had verstrekt. Ik
informeerde de míddenmanagers bewust niet over de resultaten van de reflec-
ties van het managementteam. Ik was ge'interesseerd in de authentieke ervarin-
gen van de middenmanagers met betrekking tot hun eigen functie en functione-
ren en niet in een reactie van de middenmanagers op de ervaringen en de
zienswijzen van de MT-leden. Ook de middenmanagers reflecteerden vervolgens
op basis van mijn reflectieprocedé in hun werkconferentie op dezelfde wijze als
het managementteam, op het eigen gedrag ( de eigen verrichtingen) en op het
gedrag van de MT-leden ( het richten, inrichten en 'doen verrichten') met betrek-
king tot het middenmanagement.

In de tweede conferentie met het managementteam van SZMK (september
2004) heb ik de resultaten van de eerste MT-conferentie nog eens samengevat
en de MT-leden vervolgens de resultaten van mijn conferentie met de midden-
managers gepresenteerd. Daarna vond een bezinning plaats op de resultaten van
beide conferenties en tot besluit werd er nagedacht over de verschillen en over-
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eenkomsten in perceptie tussen de MT-leden en de middenmanagers, met behulp
van het theoretisch denkkader en over de mogelijke consequenties voor de toe-
komstige SZMK-aanpak met betrekking tot het middenmanagement. De uiteinde-
lijke beslissingen hierover zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2005-
2005, dat SZMK ten tijde van het actieonderzoek aan het opstellen was.

De evaluatie van het actieonderzoek door de deelnemers van SZMK heeft
plaatsgevonden in het voorjaar van 2005. Mijn collega, die het management-
team van SZMK begeleidt, heeft daartoe een aantal deelnemers ge'interviewd
aan de hand van een vragenlijst die ik daarvoor had opgesteld. Ik wilde als on-
derzoeker zo weinig mogelijk bias veroorzaken in het evaluatieproces.

Mijn onderzoeksmateriaal bestaat uit verslagen van de drie conferenties die ik
samen met mijn collega of inet de MD-begeleider heb opgesteld. En voorts uit
een evaluatierapport dat mijn collega heeft opgesteld op basis van de interviews
die hij na de besluitvormingsfase heeft gehouden. Uiteraard had ik tevens de
beschikking over een aantal relevante organisatiedocumenten.

De ervaringen van de deelnemers aan het actieonderzoek en hun conclusies

Allereerst geef ik een samenvatting van de ervaringen met betrekking tot de
middenmanagementfunctie van de SZMK-respondenten, die in 2003 aan mijn
verkennende casestudy hebben geparticipeerd. Vervolgens vat ik de bevindingen
van de deelnemers aan het actieonderzoek chronologisch samen. Daarna doe ik
verslag van de besluitvorming binnen SZMK over de toekomstige 'SZMK-aanpak'
met betrekking tot de middenmanagementfunctie. En ter afronding geef ik de
reacties weer van de deelnemers aan het actieonderzoek op het theoretisch
denkkader: heeft het bijgedragen aan het Verstehen van de middenmanagement-
functie zoals die zich ontwikkelt binnen SZMK en zo ja, verwacht men dat dit
een positief effect zal hebben op de toekomstige evidentie van de middenmana-
gementfunctie binnen SZMK?

Interviews verkennende casestudy (2003)

De interviews die ik in 2003 had met de respondenten van SZMK in het kader
van mijn verkennende casestudy, leverden het volgende beeld op over hun erva-
ringen met betrekking tot de middenmanagers en de middenmanagementfunctie.
Het is voor alle ge'interviewden volstrekt helder dat de afdelingshoofden de mid-
denmanagers van SZMK zijn. Hun belangrijkste formele rollen zijn people mana-
gement en het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van SZMK.
Daarbij wordt aangetekend dat de meeste middenmanagers in de praktijk (veel)
meer doen dan wat er formeel van hen verwacht wordt. Er worden door het ho-
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ger management nogal wat taken gedelegeerd naar de middenmanagers. Als be-
langrijkste knelpunt met betrekking tot het middenmanagement wordt ervaren
dat zij vertragend werken inzake het besluitvormingsproces. Leren en verbeteren
doen de middenmanagers van SZMK vooral door middel van overleg met col-
lega's, terwijl ook zelfreflectie genoemd wordt als bezinningsactiviteit op het ei-
gen functioneren. Het hoger management en de medewerkers ondersteunen de
middenmanagers bij hun persoonlijke ontwikkeling door regelmatig feedback te
geven op hun gedrag en door met ze mee te denken over het oplossen van com-
plexe problemen. De belangrijkste interventies om de kwaliteiten van midden-
managers te ontwikkelen zijn training á opleiding, functionerings- en beoorde-
lingsgesprekken, supervisie en loopbaanbegeleiding. SZMK beschikt over een
staffunctionaris die als 'MD-begeleider' speciaal in dienst is om de middenma-
nagers te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Als belangrijkste per-
soonskenmerken van de effectieve middenmanager worden door de SZMK-
respondenten genoemd: vakbekwaamheid én ervaring ten aanzien van het pri-
maire proces. Daarnaast wordt flexibiliteit als een belangrijke competentie voor
effectief middenmanagement ervaren. Duidelijke én de juiste verantwoordeiijk-
heden en bevoegdheden worden gepercipieerd als de belangríjkste condities
voor effectief middenmanagement. Daarnaast worden persoonlijke aandacht,
waardering en vertrouwen als relevante succesfactoren genoemd.

Eerste MT-conferentie (maart 2004)

De MT-leden zijn van mening dat het beeld dat in de samenvatting van de inter-
views geschetst wordt van het middenmanagement van SZMK op zich wel
klopt, maar dat de werkelijkheid genuanceerder is. Het is goed om vast te stel-
len dat de managementstructuur voor iedereen kenneiijk voistrekt duidelijk is.
Het feitelijke doen en laten van de middenmanagers verschilt echter nogal per
afdelingshoofd. Er wordt door SZMK veel ge'investeerd in de ontwikkeling van
de middenmanagers. Dit wordt door de respondenten gelukkig goed waargeno-
men.

Een reflectie van het managementteam op het gedrag van de middenmanagers

De gevoelens van de MT-leden met betrekking tot het gedrag van de middenma-
nagers klonken nogal 'bezorgd'. Op enkele uitzonderingen na ("Goed gevoel, je
kunt dingen aan ze overlaten") werden de gevoelens uitgedrukt in termen van
"Voelt niet lekker; gevoel van onmacht, moe ('energievreters'); jammer; spijt
("Er komt zo weinig uit'1; twijfel met het oog op de toekomst."
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Vervolgens werd het feitelíjke gedrag van de middenmanagers door de MT-leden
beschreven: "Ze reageren nogal ad hoc en laten zich vaak leiden door de waan
van de dag; ze handelen naar gelang er zich iets aandient. Het verschilt nogal
per persoon: de een is te reactief; de ander te reflectíef (teruggetrokken op de
eigen kamerl; weer anderen zijn actief-handelingsgericht, nemen zelf vaak be-
slissingen en geven direct antwoord op vragen." De MT-leden kwamen evenwel
tot de conclusie dat ze weinig waarnemingsgegevens hebben over hoe hun mid-
denmanagers zich gedragen en dus veel blindvaren op vooronderstellingen die
vaak gebaseerd zijn op de informatie van de afdelingshoofden, op de afdelings-
resultaten en op de (werklsfeer. Het feitelijke gedrag van de middenmanagers
wijkt volgens de MT-leden nogal af van de besturingsfilosofie en het organisatie-
en functieontwerp (ik kom hier in het vervolg nog op terugl.

Met behulp van de functieprofielen schetsen de MT-leden vervolgens het beeld
dat zij hebben van het feitelijke gedrag van hun middenmanagers:

Hoog

De complexiteit
van de te
managen
werkprocessen

Laag

Type 2 Type 5
D specía- De laterale
li tische midden-

dden- manager
' nager'

' T pe 3
' D integra-

I midden-
anager

T pe J Type 4
D opera- De net-
ti nele werk-
dden- midden-

manager manager

Gesloten 1 1 Open

De omgevingsgerichtheid
van het te managen
organisatieonderdeel

Figuur 37: Feitelijk gedrag middenmanagers SZMK in de
beleving van de MT-leden
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Volgens de MT-leden gedraagt een beperkt aantal middenmanagers zich feitelijk
als integrale middenmanager en het gedrag van de overige middenmanagers kan
deels getypeerd worden als specialistische middenmanager en deels als operati-
onele middenmanager. Het managementteam veronderstelt dat de middenmana-
gers zichzelf ook zo zullen zien en is nieuwsgierig naar de werkelijkheidsbeleving
van de middenmanagers.

Volgens de MT-leden leren en ontwikkelen hun middenmanagers zich vooral in
supervisieachtige situaties; er is veel minder sprake van zelfreflectie op eigen
initiatief. Als ze in overleg of in notities reflecteren op probleemsituaties, heb-
ben ze de neiging om het eigen gedrag daarin niet of nauwelijks te betrekken.
Men maakt bij het nadenken (analyseren) over het eigen gedrag (te) weinig ge-
bruik van theoretische concepten, die in opleidingen en trainingen worden gedo-
ceerd enlof geoefend. Bewust beslissingen nemen over eigen gedragsverande-
ring gebeurt (te) weinig; het komt voor dat men het probleem bij de ander legt;
men speelt graag op zeker en volhardt in het bekende (vertrouwde) 'oude' ge-
drag.

Conclusies naar aanleiding van de reflectie op het gedrag van de middenmana-
gers

Het functioneren van de middenmanagers behoeft naar de mening van het ma-
nagementteam verbetering. Hun huidige gedrag 'voelt' niet echt goed of liever
gezegd: "Het kan en moet in de toekomst beter." Op basis van de functietypo-
logie komt het managementteam tot de conclusie dat de middenmanagement-
functie binnen SZMK zich ontwikkelt naar een integrale middenmanagement-
functie en wellicht voor een beperkt aantai middenmanagementfuncties naar het
type van de laterale middenmanager (zie figuur 38). In een beperkt aantal afde-
lingen zal met een operationele middenmanagementfunctie kunnen worden vol-
staan. De belangrijkste conclusie is dat differentiatie van middenmanagement-
functies in ieder geval gewenst is.

Enige relativering is naar de mening van het managementteam echter op zijn
plaats. De resultaten van het jaar 2003 waren over het algemeen positief. Fi-
nancieel gezien heeft SZMK het alleszins goed gedaan. Er zijn heel wat nieuwe
ontwikkelingen in gang gezet en strategisch is een aantal belangrijke stappen
gezet. Er is nog nooit zoveel gebeurd op het gebied van deskundigheidsbevorde-
ring. De effectiviteitsratio's, de ICT en de managementrapportages zijn op het
gewenste niveau gekomen. De positieve resultaten zijn gecommuniceerd; ook
met de middenmanagers. Er is een aantal middenmanagers dat wat minder goe-
de resultaten met de afdelíng bereikt heeft, maar overall is het beeld goed.
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Figuur 38: Behoefte aan typen middenmanagementfuncties
binnen SZMK, op basis van de functietypologie uit
het theoretisch denkkader

Er is ook duidelijk potentie om het resultaat te verbeteren. Het managementteam
vindt het belangrijk om die potentie van de middenmanagers verder te ontwikke-
len. Daarom vindt het managementteam het nu een goed moment om op het ei-
gen gedrag met betrekking tot het middenmanagement te gaan reflecteren.

Een ref~ectie van het managementteam op het eigen gedrag met betrekking tot
de middenmanagers

Een reflectie op het eigen gedrag van de MT-leden met betrekking tot de mid-
denmanagers levert het volgende beeld op. De MT-leden hebben overwegend
een goed gevoel over de wijze waarop zij met de middenmanagers bezig zijn;
maar er zijn óók twijfels ("Doen we wel genoeg; en doen we het wel goed?")
Men vat de activiteiten die ondernomen worden om de middenmanagers in de
gewenste richting te ontwikkelen met behulp van de onderzoeksgegevens nog
eens samen: "We bieden veiligheid en stimuleren de middenmanagers om vooral
samen bezig te zijn met de besturing van SZMK in plaats van solistisch; we rich-
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ten ons vooral op de nieuwkomers en de 'achterblijvers' in plaats van op de
'voorlopers'; we werken met trainees; het managementteam heeft samen met
de middenmanagers de 'Integratienota' opgesteld; er worden middenkaderdagen
georganiseerd en er is gestructureerd sectoroverleg; er is een speciale MD-
functionaris en er worden studiereizen georganiseerd."

Het managementteam constateert voorts dat er een kloof is tussen de midden-
managementfunctie, die in de besturingsfilosofie (de richting) wordt geschetst
(zie figuur 39) en de wijze waarop de middenmanagementfunctie vervolgens in
het organisatieontwerp en de functieomschrijving (de inrichting) vorm en inhoud
is gegeven (zie figuur 401. In de besturingsfilosofie is vooral sprake van een la-
terale middenmanager, terwijl de beschreven middenmanagementfunctie in het
organisatieontwerp getypeerd kan worden als een integrale middenmanagement-
functie.

Geconstateerd werd reeds dat het feitelijke gedrag van de middenmanagers (het
verrichten) op zijn beurt weer afwijkt van de richting en de inrichting (zie figuur
37). Dit is een interessante ontdekking, die van belang is voor de toekomstige
SZMK-aanpak van de middenmanagementfunctie.

Het managementteam inventariseert ook een aantal zaken, dat men nalaat te
doen: "We zijn onvoldoende conceptueel met de ontwikkeling van de midden-
managers bezig; we richten ons te weinig op de 'voorlopers'; we gebruiken de
Persoonlijke Profiel Analyses die we van de middenmanagers hebben nauwelijks;
we laten ze te weinig projecten doen; we maken te weinig onderscheid tussen
de middenmanagers; we hebben geen masterclass; we formuleren geen 'eind-
termen' voor de persoonlijke ontwikkeling zoals dat in het onderwijs gebeurt;
we sanctioneren niet (straffen noch belonen); we rouieren niet en dit is van in-
vloed op de groepsdynamiek; we stimuleren nauwelijks intersectorale contacten;
er is geen sprake van kennismanagement; creëren geen tijdelijke situaties; laten
mensen geen 'snuffelstages' elders doen; de middenmanagers confereren nooit
zonder de MT-leden. Wij selecteren nog te veel op basis van vakkennis en op de
beheersgerichte kant (operationele en specialistische typen); wij sturen toch
vooral op 'doen' en zijn sterk gericht op structuren en systemen in plaats van
op competenties en (lerenl leren; we reflecteren nog onvoldoende op de functie-
veranderingen. En tot slot, we hebben in de besturingsfilosofie misschien wel te
hoge verwachtingen gecreëerd: de laterale middenmanager."
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Figuur 39: Type middenmanagementfunctie volgens de
besturingsfilosofie van SZMK
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Figuur 40: Type middenmanagementfunctie volgens het
organisatieontwerp van SZMK
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Voor wat betreft de situatie binnen de werkeenheden wordt opgemerkt dat me-
dewerkers en cliënten het 'oude' gedrag van de middenmanagers versterken. En
voorts hebben de middenmanagers moeite met hun integrale procesverantwoor-
delijkheid in verband met het autonome gedrag van de verpleeghuisartsen, die
moeite hebben met integraal management.

De MT-leden reflecteren wel eens over het eigen gedrag met betrekking tot de
middenmanagers in het bilaterale overleg met hun middenmanagers en soms ook
wel in het werkoverleg. In de eigen MT-conferenties reflecteert het manage-
mentteam op hun managementpraktijk met betrekking tot de middenmanagers,
maar doet dat niet systematisch. Beslissingen over een eigen gedragswijziging
met betrekking tot het middenmanagement, worden door het managementteam
eigenlijk alleen genomen bij fusie of bij een structuurwijziging. Bijvoorbeeld bij
de kantelingsoperatie naar een meer marktgerichte structuur. Het is dus een
goede zaak om nu eens uitvoerig en systematisch stil te staan bij het eigen ge-
drag van het managementteam met betrekking tot het functioneren van de mid-
denmanagers. Het managementteam wacht de resultaten van de conferentie van
de middenmanagers af, alvorens beslissingen te nemen over het wijzigen van de
eigen aanpak met betrekking tot het middenmanagement.

De conferentie van de middenmanagers (juni 20041

De middenmanagers reageren vrijwel identiek als het managementteam op het
beeld dat in mijn samenvatting van de interviews van het middenmanagement
wordt geschetst. Ook zij zijn van mening dat met name hun feitelijke gedrag in
de praktijk een veel grotere variatie aan gedrag te zien geeft.

Een reflectie van de middenmanagers op het eigen gedrag

Over de eigen gevoelens die de middenmanagers hebben over hun feítelijke ge-
drag werden plenair in de werkconferentie van de middenmanagers geen uit-
spraken gedaan. Men vond dit té persoonlijk. Wel hebben zij in subgroepen hun
gevoelens met elkaar uitgewisseld. De middenmanagers lieten zich niet graag in
het openbaar uit over hun zelfbeoordeling. Gevraagd naar hun oordeel aan het
einde van de conferentie over de 'fit' van hun persoonlijke competenties (be-
kwaamheden, ambities, et cetera) met de gedragskenmerken die de middenma-
nagementfunctie van hen verwacht, gaven zij te kennen dit ook liever in de sub-
groepen met elkaar te bespreken.
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Figuur 41: Het feitelijke gedrag van de middenmanagers van
SZMK volgens de middenmanagers

De middenmanagers werden uitgenodigd om het hoofdaccent van het eigen ge-
drag met behulp van de functieprofielen aan te geven. De meeste afdelingshoof-
den benoemen hun feitelijke gedrag vooral als het gedrag van een integraal ma-
nager. Eén op de vijf middenmanagers vindt daarentegen dat men vooral als een
operationeel manager bezig is. Een enkeling bestempelt het eigen gedrag als dat
van een laterale manager of van een netwerkmanager.

De inschatting van het managementteam dat ook de middenmanagers hun eigen
feitelijke gedrag vooral als dat van een specialistische of een operationele mid-
denmanager zullen zien, klopt dus niet.

Over de eigen bezinningspraktijk en het eigen leerproces is een ruime meerder-
heid van de middenmanagers van SZMK tevreden. Gedragsverandering is vol-
gens de middenmanagers van SZMK bijna altijd gebaseerd op een bewuste eigen
keuze, die niet door anderen (MT-leden of inedewerkers) wordt opgelegd. De
middenmanagers zijn eveneens tevreden over hun effectiviteit (bewust doeltref-
fend gedragl.
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Een reflectie van de middenmanagers op het gedrag van de MT-leden met be-
trekking tot de middenmanagementfunctíe

De middenmanagers voelen in de wijze waarop de MT-leden hen benaderen goed
aan dat de MT-leden hen in de huidige situatie vrijwel niet percipiëren als inte-
grale middenmanagers. De middenmanagers zijn van mening dat ze door de MT-
leden vooral als operationele managers worden aangestuurd. Slechts een enke-
ling voelt zich benaderd als integraal manager.
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Figuur 42: De wijze waarop de middenmanagers van SZMK
zich aangestuurd voelen door de MT-leden

De middenmanagers constateren, evenals de MT-leden, dat de besturingsfiloso-
fie (zie figuur 39) en het organisatieontwerp (zie figuur 40) andere typen mid-
denmanagers voor ogen hebben, te weten laterale (richting) en integrale (inrich-
ting) middenmanagers. Ook komen de middenmanagers met de MT-leden tot de-
zelfde conclusie dat er op basis van de functietypologie (zie figuur 38) in de
toekomst vooral behoefte zal zijn aan integrale middenmanagers en in een be-
perkt aantal gevallen aan operationele en laterale middenmanagers. Ook is er
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volgens de middenmanagers in de toekomst behoefte aan functiedifferentiatie
binnen de middenmanagementfunctie.

De middenmanagers zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop het
managementteam hen mogelijkheden biedt om zich (verder) te bekwamen, mid-
dels begeleiding, opleiding, functioneringsgesprekken, sectoroverleg en dergelij-
ke. Zij hebben de indruk dat het managementteam regelmatig reflecteert op de
wijze waarop het managementteam zich inspant om de effectiviteit van het mid-
denmanagement te vergroten.

Het belangrijkste verbeterpunt voor het managementteam is volgens de mid-
denmanagers: méér regelruimte creëren voor het middenmanagement. De mid-
denmanagers willen niet alleen in de besturingsfilosofie, het organisatieontwerp
en de theorie, maar óók daadwerkelijk benaderd worden als integrale middenma-
nagers.

Tweede MT-conferentie (september 20041

Nadat ik de resultaten van de conferentie met de middenmanagers aan de MT-
leden had gepresenteerd, reageerden zij als volgt: men was vooral verbaasd over
de wijze waarop de middenmanagers hun eigen gedrag beleven en hun daarop
gebaseerde verwachtingen ten aanzien van de managementstijl van de MT-
leden. "Lijkt me niet echt lekker werken; kennelijk communiceren wij als mana-
gementteam onvoldoende onze verwachtingen ten aanzien van het gedrag van
de middenmanagers." Het was de MT-leden al eerder opgevallen hoe er door de
middenmanagers gesproken werd in 'wij-zij-verhoudingen'. Het belevingsverschil
is wel te begrijpen vanuit de ontwikkelingsfase waarin de organisatie verkeert:
verwachtingen (normatieve structuur) en feitelijk gedrag (behavioral structuur)
moeten zich nog uitkristalliseren. De middenmanagers hebben de neiging om
zich 'omhoog' te drukken; de sectormanagers op het tweede besturingsniveau
zijn in hun beleving eigenlijk overbodig.

Vervolgens werden de verschillen en overeenkomsten in de belevingswereld van
het managementteam en de middenmanagers in kaart gebracht en geanalyseerd
met behulp van de functietypologie en op basis van eigen ervaringen. De ver-
schillen in de werkelijkheidsbelevingen op het verrichtingsniveau van de mid-
denmanagers zijn volgens het managementteam met name te verklaren doordat
er onvoldoende aandacht is besteed aan de communicatie over wederzijdse ver-
wachtingen ten aanzien van de taakstelling. En voorts omdat er onvoldoende
aandacht is voor de (zelf)beoordeling van het feitelijke gedrag van de midden-
managers in relatie tot hun resultaten. Een andere verklaring is de ontwikke-
lingsfase waarin de organisatie verkeert: de normatieve structuur en de behavio-
ral structuur moeten zich nog uitkristalliseren. De richting geeft een langere
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Figuur 43: Overeenkomsten en verschillen in de belevingswereld van het managementteam en de
middenmanagers van SZMK

termijnvisie weer, terwijl ook de inrichting gezien moet worden als toekomstper-
spectief. In de huidige situatie is er op het verrichtingsniveau nog niet echt
sprake van een hoge mate van complexiteit van de werkprocessen in de afdelin-
gen en van een hoge mate van een open omgevingsgerichtheid van de onder-
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scheiden afdelingen, alhoewel daarin verschillen zijn waar te nemen. De mid-
denmanagers hebben de neiging, volgens het managementteam, om de com-

plexiteit van de processen en de mate van omgevingsgerichtheid sterker in te

schatten dan het managementteam dat doet. Dit verklaart het verschil in type-

ring van het huidige gedrag van de middenmanagers. Door de marktwerking in

de gezondheidssector zal hier evenwel verandering in gaan komen; maar dat zal

per zorgtype (chronische zorg, behandeling, zorg aan zelfstandig wonenden)

gaan verschillen. Wat naar de mening van het managementteam ook nog een rol

speelt, is het feit dat in de besturingsfilosofie ruim aandacht wordt besteed aan

de rol van de afdelingshoofden, maar dat de rol van de sectormanagers daarin

onderbelicht blijft. Dit betekent dat er in de richting méér aandacht moet wor-

den besteed aan de rol en de positie van de sectormanager. En voorts dat er in

de richting aan moet worden gegeven dat er meerdere 'soorten' middenmana-

gementfuncties zijn naargelang de omgevingsgerichtheid van de afdeling dit

vraagt én naargelang er situationele verschillen zijn tussen de afdelingen in ter-
men van complexiteit van de werkprocessen.

Op basis van deze analyse zal het managementteam overwegen om allereerst

een aantal uitgangpunten te formuleren en in de besturingsfilosofie de meer-

waarde van de drie besturingsniveaus te onderscheiden en zo helder mogelijk te

omschrijven. Het resultaat zal een functieomschrijving zijn van de drie bestu-

ringsniveaus náást elkaar aan de hand van een aantal onderscheiden functie-

kenmerken. Voor de middenmanagementfuncties zal een nader onderscheid ge-

maakt worden naar drie typen functies op basis van de typologie.

Voor de verdere ontwikkeling van de managementfuncties van SZMK worden
door het managementteam drie uitgangspunten gehanteerd:
~ Managementfuncties zijn net als organisaties voortdurend in ontwikkeling.

Het gaat er dus meer om, om dit ontwikkelingsproces met elkaar vorm en
inhoud te gaan geven, dan om het 'eenmalig' aanpassen van functieom-

schrijvingen.
~ Het ontwikkelen van de managementfuncties betekent het ontwikkelen

van de meta-effectiviteit van alle SZMK-managers: het collectieve leer-

vermogen om steeds de juiste taakstelling te kiezen (de juiste 'effectivi-

teitmix': wat wordt er op dit moment in deze situatie van mij verwacht?)
Het ontwikkelen van de meta-effectiviteit is een gezamenlijk leerproces,
dat kan plaatsvinden volgens de Kolb-leercyclus. Dit gezamenlijk leerpro-
ces vraagt om een gezamenlijk managementontwikkelingsprogramma
(MOP).

~ De daadwerkelijke effectiviteit van de managers van SZMK blijkt vervol-
gens uit hun individuele vermogen om bewust bekwaam gedrag te verto-
nen dat leidt tot de in de taakstelling beoogde resultaten. Het ontwikkelen
van daadwerkelijke effectiviteit is een persoonlijk leerproces dat eveneens
kan plaatsvinden volgens de Kolb-leercyclus en dat gebaseerd is op de
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competenties die voor de uitvoering van een specifieke taakstelling 'ver-
eist' zijn. Dit persoonlijke leerproces vraagt om persoonlijke ontwikke-
lingsprogramma's (POP'sl.

De ontwikkeling van de managementfuncties zal plaats gaan vinden met behulp
van het schema 'Besturingsniveaus' (zie figuur 3 in hoofdstuk 1). Het manage-
mentteam werkt aan de ontwikkeling van de sectormanagersfunctie: de verhou-
ding tussen het tweede en het derde besturingsniveau (raad van bestuur). De
sectormanagers werken met de afdelingshoofden uit hun eigen sector aan de
ontwikkeling van de afdelingsmanagerfunctie: de verhouding tussen het eerste
en het tweede besturingsniveau én de verhouding tussen het eerste besturings-
niveau en de medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces (besturings-
behoefte en het vermogen tot zelfsturing). Daarbij zal voor ieder besturingsni-
veau de meerwaarde (de functie van de functie) worden geanalyseerd op basis
van de besturingsfilosofie en de besturingsbehoefte. De functies zullen worden
getypeerd in termen van: rolkarakteristieken, resultaatgebieden en verantwoor-
delijkheden, prestatie-indicatoren en competenties.

De verdere besluitvorming over de toekomstige 'SZMK-aanpak' met betrekking
tot de middenmanagementfunctie

Ik ben als onderzoeker niet betrokken geweest bij de verdere besluitvorming
binnen SZMK over hun herziene aanpak met betrekking tot de middenmanage-
mentfunctie. Wel ben ik op de hoogte gehouden van de vervolgactiviteíten en de
resultaten daarvan. Om de effecten van het werken met de typologie van mid-
denmanagementfuncties te kunnen beoordelen zijn drie zaken van belang: de
decemberconferentie (2004) van MT-leden met de middenmanagers; het func-
tiewaarderingsincident en het nieuwe beleidsplan 2006-2009 van SZMK, dat in
de loop van 2005 door het managementteam in overleg met onder anderen de
middenmanagers werd opgesteld en waarin de conclusies met betrekking tot de
middenmanagementfunctie in beleidsvoornemens zijn geformuleerd:

In de decemberconferentie van de middenmanagers met een aantal MT-
leden worden de conclusies uit de tweede conferentie van het manage-
mentteam gepresenteerd aan de middenmanagers. Vervolgens gaan de
middenmanagers en MT-leden in drie groepen aan de slag om de specifie-
ke situatie van drie soorten afdelingen in beeld te brengen, te weten de
chronische zorgafdelingen; de behandelafdelingen en de afdelingen die
zorg verlenen aan zelfstandig wonende mensen. Deze activiteit was vooral
bedoeld als een oefening met als doel: dezelfde taal gaan spreken en om
een beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige (afde-
lingslsituatie van het middenmanagement. De definitieve functiebepaling
vindt, zoals afgesproken in de tweede MT-conferentie, sectoraal plaats.
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~ Het functiewaarderingsincident. Enkele afdelingshoofden hebben bezwaar
aangetekend tegen hun functie-indeling (FWG1. Een van hun argumenten
is dat gebleken is dat er meerdere typen middenmanagementfuncties zijn,
die verschillen in zwaarte en derhalve dus ook in beloning. De middenma-
nagers gebruikten letterlijke teksten uit de conferentie en baseerden daar
een hogere FWG op. Zij positioneerden zich groter en steviger en er ont-
stond een win-verliespatroon. Het bezwaar tegen de functie-indeling werd
door de beroepscommissie afgewezen. Het managementteam reageert ge-
schrokken op de actie van de afdelingshoofden: "Dit kan en mag toch niet
de bedoeling zijn van het ontwikkelingstraject met betrekking tot de mid-
denmanagementfunctie!" Het sectorale vervolgtraject op de decemberbij-
eenkomst van middenmanagers en MT-leden loopt door dit incident ver-
traging op. De motivatie lijdt eronder; met name bij de MT-leden.

~ Het beleidsplan 2006-2009. De conclusies van de tweede MT-conferentie
zijn terug te vinden in de paragraaf 'Visie op de organisatie' van het
nieuwe beleidsplan van SZMK:
~ Tegen de achtergrond van de toenemende marktwerking zal SZMK

zich meer als maatschappelijk ondernemer op moeten stellen. Het
zwaartepunt van de organisatie (...) verschuift daardoor naar het
sectorniveau. De strategische component zal centraal vanuit de
raad van bestuur worden ingevuld.

~ Het thans gangbare uitgangspunt dat er gewerkt wordt met drie
managementlagen, wordt naar de toekomst toe geprolongeerd. De
raad van bestuur draagt zorg voor de positionering. De sectormana-
gers dragen zorg voor de allocatie en samen met de afdelingshoof-
den voor de beschikking (zie figuur 3, hoofdstuk 11.

~ De focus van de sectormanager is met name gericht op omgeving
en resultaat, zijnde expansie en verandering, alsmede resultaat-
maximalisatie in een concurrerende omgeving. Als lid van het ma-
nagementteam is de sectormanager mede verantwoordelijk voor de
prestatie en het resultaat van het geheel. De sectormanager is daar-
naast integraal verantwoordelijk voor het toegewezen bedrijfson-
derdeel en aanspreekbaar op de met de raad van bestuur overeen-
gekomen prestaties en gerealiseerde resultaten. De sectormanager
is beslissingsbevoegd inzake de productie, de hiervoor benodigde
middelen, de positionering binnen het werkgebied en de product-
ontwikkeling. De sectormanager vervult een voortrekkersrol op het
gebied van innovatie, productontwikkeling en het onderhouden van
relaties binnen het eigen werkgebied. De rol naar afdelingshoofden
is die van een stimulerende coach, gericht op overeengekomen
prestaties en resultaten. De belangrijkste competenties van de sec-
tormanager zijn: op creatieve wijze initiatief nemen op basis van in-
en externe veranderingen die worden waargenomen; heldere doelen
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stellen die leiden tot meetbare veranderingen; in staat zijn zodanig
te onderhandelen dat belangen bij elkaar worden gebracht; proces-
sen doorzien; anderen ruimte geven om zich te ontwikkelen; afde-
lingshoofden motiveren om zelfstandig de overeengekomen doelen
te bereiken die participatief tot stand zijn gekomen; informatie ana-
lyseren, conclusies formuleren en oplossingen aanreiken.
De afdelingshoofden dragen zorg voor de inzet en samen met de
uitvoerende medewerkers voor de uitvoering en de registratie. De
focus van het afdelingshoofd is met name gericht op de interne
structuur en de daar werkzame medewerkers, alsmede op consoli-
datie en continu'iteit van het huidige systeem. Als lid van het sec-
toroverleg is het afdelingshoofd mede verantwoordelijk voor de
prestaties en het resultaat van de sector in het licht van het beleid
van SZMK. Het afdelingshoofd is daarnaast integraal verantwoorde-
lijk voor de toegewezen organisatorische eenheid en aanspreekbaar
op de met de sectormanager overeengekomen prestaties en gereali-
seerde resultaten. Het afdelingshoofd is beslissingsbevoegd inzake
het primaire proces en de daarvoor benodigde inzet van mensen en
middelen. Hij of zij creëert daarbij de voorwaarden voor een goed
leefklimaat voor de cliënten en ziet daarop toe. Het afdelingshoofd
draagt zorg voor stabiliteit en controle, alsmede voor de registratie
en documentatie van het primaire proces. De rol naar de medewer-
kers is die van een mentor die door participatie en openheid zorg-
draagt voor een goed werkklimaat.
Het uitgangspunt dat uitgegaan wordt van de vraag van de klant
impliceert ook een andere wijze van besturing. Meer dan voorheen
zal er een beroep worden gedaan op creativiteit van het manage-
ment op de verschillende niveaus. De manager zal meer ondernemer
moeten worden en kansen moeten zien en benutten. In dat kader
zullen met leidinggevenden in het kader van het persoonlijk jaarplan
outputgerichte prestatieafspraken worden gemaakt. Daarnaast die-
nen de door managers ontwikkelde competenties door de gehele or-
ganisatie heen ingezet te kunnen worden. In de transitie van een in-
tramuraal aanbod naar een meer extramurale vraaggestuurde orga-
nisatie, is een belangrijke rol weggelegd voor het middenkader.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de diverse afdelingen
voor wat betreft de mate van complexiteit en dynamiek. Vooral een
doeltreffend klantenmanagement, het meewerken aan productver-
nieuwing, het beheersen van kritische bedrijfsprocessen, het flexi-
bel om kunnen gaan met de inzet van medewerkers bij een wisse-
lende marktvraag, het coachen van de individuele medewerker en
het bevorderen van een op leren en ontwikkelen van competenties
gericht bedrijfsklimaat, zullen in de komende jaren veel van de aan-
dacht van het middenkader vergen.

145



In 2005 worden de drie besturingsniveaus beschreven aan de hand
van een aantal te onderscheiden functiekenmerken.
Vanaf 2006 worden jaarlijks met alle leidinggevenden afspraken
gemaakt over het realiseren van prestatie- en inspanningsverplich-
tingen.
Vanaf 2007 wordt er voor alle leidinggevenden een systeem van
360o feedbackbeoordeling ingevoerd.
Vóór 2008 worden de mogelijkheden onderzocht van een deels
prestatieafhankelijke beloning.

De ervaringen van de SZMK-deelnemers aan het actieonderzoek met het theo-
retisch denkkader

Vrijwel alle betrokken deelnemers vonden het actieonderzoek verhelderend, inte-
ressant, zinvol en leerzaam. Het was alleen jammer dat het FWG-incident heeft
plaatsgevonden, omdat het vertragend en demotiverend heeft gewerkt op de di-
aloog die werd gevoerd en op de voortgang van het ontwikkelingstraject. De
vraag die sommigen bezighoudt is waarom de middenmanagers moeite hebben
om zich open en direct op te stellen; voelen zij zich wellicht ondergewaardeerd
en vinden ze het moeilijk om dat te uiten? De FWG-kwestie én hun - naar de
mening van het managementteam te optimistische - inschatting van hun feitelij-
ke gedrag (integraal manager; doeltreffend bezig; bewust lerend; et cetera) doen
dit wel vermoeden. Ook vinden sommigen het jammer dat het managementteam
moeite heeft met het ontvangen van kritiek op hun managementstijl. Het mana-
gementteam schiet te gemakkelijk in de verdediging. Door beide voorvallen is er
naar de mening van sommigen te zeer een wij-zij-klimaat ontstaan of heeft zich
naar de mening van anderen een bestaand latent wij-zij-klimaat gemanifesteerd.
Dat wij-zij-klimaat werd ook wel bevorderd door met twee gescheiden groepen
te werken, alhoewel die werkwijze aansloot bij de overlegstructuur van SZMK.
Men heeft het als belangrijk ervaren dat het werken met het theoretisch denk-
kader ertoe leidde dat er uitvoerig en systematisch werd gereflecteerd op het
middenmanagement en dat er zowel aandacht werd besteed aan het eigen ge-
drag als aan het gedrag van de ander.

Het is goed dat het traject een vervolg krijgt binnen de sectoren in het sector-

overleg van de afdelingshoofden met hun sectormanager. Als één ding wel ge-

bleken is dan is het vooral het belang van een goede communicatie tussen sec-

tormanager en afdelingshoofd over wederzijdse beelden en verwachtingen. In dit

verband wordt in de zijlijn opgemerkt dat het coachen van de afdelingshoofden
een zaak is van de sectormanagers en dat de MD-begeleider van de middenma-
nagers geen 'vervanger' mag zijn van de sectormanager.
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Het theoretisch denkkader heeft zeker bijgedragen aan het beter Verstehen van
de middenmanagementfunctie. Dit geldt met name de 'ontdekking' dat er meer-
dere typen middenmanagementfunctie zijn. Tot op heden werd er enkel gepraat
over verschillende persoonlijkheden. En voorts heeft het ontwikkelingsmodel
duidelijk gemaakt dát en waarom de middenmanagementfunctie nogal ingewik-
keld is. Door het theoretisch denkkader te hanteren is ook duidelijk geworden
dat de meeste míddenmanagers vinden dat zij al integrale managers zijn en dat
het managementteam vindt, dat de middenmanagers zo ver nog niet zijn. Dit
verschil in perceptie was er natuurlijk al, maar werd nu manifest en dus be-
spreekbaar en veranderbaar. Het theoretisch denkkader heeft het belang duide-
lijk gemaakt van het bewust leren leren om het leervermogen van de gehele or-
ganisatie te verhogen. Een van de deelnemers plaatst daar een relevante kantte-
kening bij. Volgens die deelnemer was het proces te ad hoc. Op zich prima con-
ferenties werden afgewisseld door 'de waan van de dag'; daarna werd met eni-
ge moeite de draad weer opgepakt. Volgens deze persoon zal er veel aandacht
besteed moeten worden aan het voortdurend bezig zijn met functieontwikkeling
én persoonlijke ontwikkeling. En voorts dat dit proces een lijnverantwoordelijk-
heid is die je niet zo maar kunt 'parkeren' bij een MD-begeleider. Het verder
ontwikkelen van het leervermogen van het totale SZMK-management is een be-
langrijk toekomstig aandachtspunt voor SZMK.

Of dit beter Verstehen van de middenmanagementfunctie bijdraagt aan de evi-
dentie of effectiviteit van de middenmanagers kan naar de mening van de be-
trokkenen pas later worden vastgesteld. Wel is het hoopvol dat in het beleids-
plan voor de komende jaren de functie van sectormanager en afdelingshoofd is
aangepast naar aanleiding van het actieonderzoek en dat er een aantal verwach-
tingsvolle acties gepland is om deze functieverandering tot een succes te ma-
ken.

5.4. Analyse en diagnose van het actieonderzoek SZMK

In het actieonderzoek bij SZMK wilde ik 'beproeven' of de functietypologie van
mijn theoretisch denkkader positief bijdraagt aan het beter begrijpen van de hui-
dige en toekomstige middenmanagementfunctie. Voorts was ik geïnteresseerd in
de effecten van het theoretisch denkkader op het leervermogen van de midden-
managers en de organisatie om middenmanagers zelf hun eigen functie te doen
ontwikkelen lautopoietisch proces). Het beter begrijpen van de middenmanage-
mentfunctie en de verhoging van het 'zelfcreërend' leervermogen, beogen op
termijn bij te dragen aan de verhoging van de effectiviteit van de middenmana-
gers van SZMK. In deze reflectie op het actieonderzoek bij SZMK analyseer ik
eerst de ontwikkeling van de middenmanagementfunctie en vervolgens de ont-
wikkeling van het leervermogen van de (midden)managers.
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De ontwikkelíng van de middenmanagementfunctie bij SZMK

Het meest opvallende resultaat van het actieonderzoek is het grote verschil in
perceptie en beoordeling van de bedoelde rol en positie van de afdelingshoofden
en van hun feitelijke gedrag. In de vergelijkende casestudy kwam het beeld naar
voren van middenmanagers die zich feitelijk vooral gedragen als people mana-
gers en die bijdragen leveren aan de beleidsontwikkeling van SZMK. Met name
dit laatste duidt erop dat de respondenten het feitelijke gedrag van de midden-
managers beschrijven in termen van het integrale middenmanagementtype. Er
worden volgens de respondenten door de sectormanagers nogal wat taken gede-
legeerd aan de afdelingshoofden. Zowel de MT-leden als de middenmanagers
zelf wijzen er in het actieonderzoek evenwel op dat de werkelijkheid genuan-
ceerder is: het feitelijke gedrag van de middenmanagers verschilt nogal per afde-
lingshoofd. De MT-leden beschrijven het feitelijke gedrag van hun middenmana-
gers in enkele gevallen als het gedrag behorend bij het integrale middenmana-
gementtype, maar in de meeste gevallen als het gedrag behorend bij het specia-
listische of operationele middenmanagementtype. De middenmanagers daarente-
gen beschrijven hun feitelijke gedrag in de meeste gevallen als het gedrag beho-
rende bij het integrale middenmanagementtype. Een enkele uitzondering typeert
het eigen gedrag als het gedrag van de laterale of de operationele middenmana-
ger. De middenmanagers zijn overwegend tevreden over hun prestaties, terwijl
de MT-leden daar de nodige kanttekeningen bij plaatsen. Voor wat betreft de
bedoelde rol en positie van de afdelingshoofden bestaan er interpretatieverschil-
len met betrekking tot de betekenis van de besturingsfilosofie, het organisatie-
ontwerp en de dagelijkse aansturing van de middenmanagers. De middenmana-
gers beschreven de besturingsfilosofie en het organisatieontwerp als richtingge-
vend voor hun huidige feitelijke gedrag; de MT-leden beschouwen deze docu-
menten als toekomstperspectief voor de afdelingshoofden, waaraan zij momen-
teel nog niet behoeven te voldoen, gezien de huidige situatie van hun afdeling
(complexiteit en omgevingsgerichtheid) en waaraan zij momenteel nog niet kun-
nen voldoen, gezien hun bekwaamheden. Hoe is dit verschil in perceptie en be-
oordeling van het huidige en gewenste gedrag van de middenmanagers te ver-
klaren en wat betekent dit voor de verdere ontwikkeling van de middenmanage-
mentfunctie bij SZMK?

In grote lijnen deel ik de analyse van het managementteam van de perceptie- en
beoordelingsverschillen en -overeenkomsten tussen de afdelingshoofden en hen-
zelf (zie figuur 43). Ik vermoed evenwel dat er achter de gesignaleerde verschil-
len een meer principiële kwestie schuilgaat, over de positionering van de afde-
lingshoofden op het eerste besturingsniveau in relatie tot de functie van de sec-
tormanagers op het tweede besturingsniveau. In de analyse van het manage-
mentteam wordt dit punt wel aangeroerd met de constatering dat "... in de be-
sturingsfilosofie ruim aandacht wordt besteed aan de rol van het afdelingshoofd,
maar dat de rol van de sectormanagers daarin onderbelicht blijft." Het principe
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van de drie managementniveaus wordt echter niet in de analyse van het mana-
gementteam betrokken, ondanks het feit dat daartoe wel aanleiding bestaat. De
middenmanagers hebben naar de mening van de MT-leden de neiging om zich
'omhoog' te drukken en twijfelen in de beleving van de MT-leden aan de toege-
voegde waarde van de sectormanagers op het tweede besturingsniveau. De MT-
leden concluderen evenwel op basis van de functietypologie (zie figuur 38), dat
er op afdelingsniveau behoefte is aan met name integrale besturing van het pri-
maire proces, met enkele uitzonderingen naar laterale en operationele bestu-
ringsbehoeften. De míddenmanagers zijn op hun beurt van mening dat de sec-
tormanagers hen te zeer als operationele middenmanagers aansturen en dat zij
onvoldoende regelruimte krijgen om hun integrale middenmanagementfunctie
naar behoren uit te kunnen voeren, laat staan om zich verder te kunnen ontwik-
kelen naar de laterale middenmanagementfunctie. De principiële kwestie die
mijns inziens aan de orde is in de huidige ordening van de verticale besturingsas
van SZMK middels drie managementniveaus, is de vraag of er wel voldoende re-
gelruimte is voor twee volwaardige managementfuncties op zowel het eerste als
op het tweede besturingsniveau? De sectoren van SZMK voldoen volgens mij
niet aan de criteria van 'volwaardige businessunits' (zie hoofdstuk 1, 41.6 'Af-
bakening van het onderzoek'1, waardoor zowel de sectormanagers als de afde-
lingshoofden tot de middle line (Mintzberg, 1979) van de organisatie behoren.
Als er dan vervolgens onvoldoende regelruimte is in de middle line voor twee
volwaardige managementfuncties op het eerste en het tweede besturingsniveau,
is de vraag aan de orde waar de benodigde ruimte dan gecreëerd kan worden als
het principe van dríe managementniveaus niet ter discussie wordt gesteld? Gaan
de sectoren zich ontwikkelen tot volwaardige businessunits, waardoor er voor
de afdelingshoofden ruimte ontstaat om zich te ontwikkelen tot integrale of late-
rale middenmanagers, of dient de besturingsbehoefte op het verrichtingsniveau
te worden ingeperkt? Dit laatste is momenteel kennelijk het geval: de MT-leden
percipiëren en beoordelen het feitelijke gedrag van de afdelingshoofden als het
gedrag behorend bij het operationele en specialistische middenmanagementtype
en de afdelingshoofden ervaren dat ze door de sectormanagers worden aange-
stuurd als operationele middenmanagers.

De diagnose van het managementteam, dat de verschillen in perceptie en beoor-
deling van het gedrag en de functie van de middenmanagers vooral een kwestie
zijn van een gebrekkige communicatie over wederzijdse verwachtingen en moge-
lijkheden en de oplossingen, vertaald in beleidsvoornemens in het nieuwe be-
leidsplan, laten het principe van de drie managementniveaus onaangetast: "Het
thans gangbare uitgangspunt dat er gewerkt wordt met drie managementlagen,
wordt naar de toekomst toe geprolongeerd." Er zal echter geen sprake zijn van
sectoren die gaan functioneren als volwaardige businessunits, omdat "... de
strategische component centraal vanuit de raad van bestuur zal worden inge-
vuld", ondanks het feit dat het zwaartepunt van de organisatie tegen de achter-
grond van de toenemende marktwerking naar het sectorniveau verschuift. AI-
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hoewel de beleidsvoornemens met betrekking tot de functieontwikkeling van de
sectormanagers en de afdelingshoofden, die binnen dit principiële kader worden
geformuleerd, naar mijn overtuiging oprecht gericht zijn op het creëren van meer
regelruimte voor zowel de sectormanagers als de afdelingshoofden, gezien de
omschrijving van de toekomstige toegevoegde waarde, de rollen en de compe-
tenties van beide functies in het beleidsplan, verwacht ik dat de verdeling van
de beperkte ruimte in de nabije toekomst gemakkelijk zal leiden tot positionele
conflicten tussen beide managementniveaus. De keuze voor het handhaven van
de drie managementniveaus en de nadere uitwerking van die keuze in beleids-
voornemens met betrekking tot het opschalen van beide functies, lijken eerder
ingegeven door een positionele kijk op organiseren, die sterk gericht is op per-
fectionering van het organisatieontwerp en het regelen van de onderlinge
machtsverhoudingen, dan op een transactionele kijk op organiseren, die sterk
gericht is op het organiseren van de productie ofwel het primaire proces
(Wierdsma, 1999) en het regelen van de onderlinge samenwerkingsrelaties met
het oog op gemeenschappelijke zingeving.

De ontwíkkeling van het leervermogen van de (middenlmanagers

Uit de evaluatie van het actieonderzoek blijkt dat de deelnemers overwegend
van mening zijn dat de typologie van middenmanagementfuncties hen geholpen
heeft om de huidige en toekomstige middenmanagementpraktijk van SZMK beter
te leren begrijpen. De typologie manifesteerde naar de mening van de deelne-
mers, dat de besturingsfilosofie, het organisatieontwerp en het feitelijke gedrag
met betrekking tot de middenmanagementfunctie onvoldoende op elkaar zijn af-
gestemd. De analyse van deze verschillen heeft volgens de deelnemers geleid
tot een aantal nuttige verbeteracties met betrekking tot de functies en het func-
tioneren van de sectormanagers en de afdelingshoofden.

De deelnemers noemen een aantal zaken, dat het leerproces niet ten goede
kwam:
~ het 'wij-zij-'gevoel dat zich tijdens het actieonderzoek manifesteerde tus-

sen het managementteam en de middenmanagers
~ de afdelingshoofden die hun beoordeling van het eigen feitelijke gedrag

niet publiek wilden uiten, evenmin als hun conclusies over de 'fit' van hun
persoonlijke competenties met de gedragskenmerken die de middenmana-
gementfunctie van hen verwacht

~ het FWG-incident dat bij een aantal MT-leden een negatief effect had op
hun motivatie om diepgaand en intensief inet de middenmanagementfunc-
tie en de middenmanagers bezig te zijn

~ het onbegrip van de MT-leden op de kritiek van de middenmanagers met
betrekking tot de wijze waarop ze door de MT-leden worden aangestuurd
en het gebrek aan voldoende regelruimte
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~ de discrepantie tussen enerzijds de relatieve tevredenheid van de mid-
denmanagers over hun eigen leerprestaties én over de aandacht die de
MT-leden besteden aan hun ontwikkeling en anderzijds de zelfkritiek van
de MT-leden op de eigen inspanningen met betrekking tot de ontwikkeling
van de middenmanagers én de kritische kanttekeningen die de MT-leden
plaatsen bij het leervermogen van de middenmanagers.

Op basis van bovenstaande feiten kom ik tot de conclusie dat het leervermogen
van de afdelingshoofden om hun eigen functie zelf te ontwikkelen, onvoldoende
is toegenomen. Zij toonden weinig zelfkritiek en stelden zich nogal afhankelijk
op ten aanzien van de MT-leden, vooral voor wat betreft de ervaren beperking
van hun regelruimte door de MT-leden. Het managementteam toonde daarente-
gen wel een gezonde dosis zelfkritiek op de eigen inspanningen, met betrekking
tot de ontwikkeling van de functie van de afdelingshoofden, maar bij de beoog-
de ontwikkeling van het leervermogen van de MT-leden om de afdelingshoofden
te stimuleren hun eigen functie te ontwikkelen, plaats ik eveneens een kantte-
kening. De MT-leden zijn nog onvoldoende gericht op een verdere organisatie-
ontwikkeling rond de middenmanagementfunctie, waarbij ook de functie van de
sectormanagers, vanwege verdergaande decentralisatie, ter discussie zal staan.
In het competentieprofiel van de toekomstige sectormanager komt dit wel tot ui-
ting: "Anderen ruimte geven om zich te ontwikkelen." Het is belangrijk dat zo-
wel het leervermogen van de afdelingshoofden om hun eigen functie te ontwik-
kelen, als het leervermogen van de sectormanagers om de afdelingshoofden de
ruimte te geven om zich te ontwikkelen, in het toekomstige organisatieontwik-
kelingsproces voldoende aandacht krijgen.

Het managementteam heeft besloten om op sectorniveau in het sectoroverleg
verder te gaan met het organisatieontwikkelingsproces rond de middenmanage-
mentfunctie en de middenmanagers: differentiatie van middenmanagementfunc-
ties met behulp van de functietypologie en het ontwikkelen van de competenties
op basis van de ontwikkelingsaanpak, inclusief een beoordelingssysteem en een
deels prestatieafhankelijke beloning. Het werken in afzonderlijke MT- en mid-
denmanagementconferenties belemmerde naar de mening van de betrokkenen de
communicatie over wederzijdse percepties en verwachtingen. Dit blokkeerde de
beoogde organisatieontwikkeling met behulp van het ontwikkelingsmodel. De
verschillen die er bestaan tussen de afdelingshoofden onderling in werksituatie
en functietype, in gedrag en (leer)prestaties, konden in de MT-conferenties en
de middenkaderconferenties onvoldoende genuanceerd aan de orde komen. Dit
leidde in beide werkconferenties tot generalisaties die onvoldoende recht deden
aan de verschillen tussen de afdelingshoofden. Er is echter reden om vraagte-
kens te plaatsen bij de gekozen aanpak van de verdere functieontwikkeling en
persoonlijke ontwikkeling. Het is voorstelbaar dat het single- en doubleloopleren,
dat een essentieel onderdeel vormt van het leervermogen om de eigen functie te
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ontwikkelen voor zowel de sectormanagers als de afdelingshoofden, onderge-
schikt wordt aan het verdelen van de beperkte regelruimte in de middle line.

5.5. Actieonderzoek 2: de ontwikkeling van de middenmanagers bij Zorg-
groep Almere

Zorggroep Almere

Zorggroep Almere is een unieke zorgketen die vrijwel de gehele eerstelijnsge-
zondheidszorg als de intra- en semi-murale zorg aan chronisch zieken en ouderen
omvat. Vrijwel alle inwoners van Almere - inmiddels ruim 179.000 - zijn op een
of andere manier klant van Zorggroep Almere. Via een netwerk van 21 gezond-
heidscentra, twee (woon)zorgcentra, één leefgemeenschap van ouderen en één
centrum voor verpleeghuiszorg, één multifunctioneel centrum en de thuiszorg
garandeert Zorggroep Almere met zijn 2.500 medewerkers 11.263 fte) aan de
inwoners van Almere een continu zorgaanbod met als doel de juiste zorg op de
juiste plaats te bieden. Vanuit dit netwerk worden veel verschillende zorgvor-
men geboden, zoals huisartsenzorg, opvoedingsondersteuning en jeugdgezond-
heidszorg, farmaceutische zorg, thuiszorg, tijdelíjke opname, cursussen, diëtiek,
informatie over borstvoeding, fysiotherapie, maatschappelijk werk, verloskunde
en ouderenzorg. De omzet van Zorggroep Almere bedroeg in 2004 'G 11 2 mil-
joen. De organisatiestructuur van ZGA kent drie managementniveaus parallel aan
de drie door mij onderscheiden besturingsniveaus van organisaties:

Directie

1
I

3

28Locatiemanagers

~
Teammanagers

Figuur 44: Managementniveaus Zorggroep Almere

Er is sprake van integrale managementverantwoordelijkheid voor de aansturing
van de zorg op decentraal niveau. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor
het eerste besturingsniveau, hetgeen bij ZGA inhoudt dat zij verantwoordelijk
zijn voor de organisatie van de kwaliteit en continu'iteit van zorg, de productie,
het budget, het personeel en de arbeidsomstandigheden. De teams die door de
teammanagers worden aangestuurd verschillen nogal in de care- en de curesec-
tor. In de curesector is er meestal sprake van relatief kleine teams bestaande uit
vier tot acht professionals (huisartsenteams, fysiotherapieteams, apotheker-
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teams, et ceteral en hun assistenten. In de caresector is er meestal sprake van
grote intramurale of extramurale teams bestaande uit dertig tot veertig mede-
werkers. De teams binnen een locatie werken multidisciplinair met elkaar samen
en voor zover dat uit oogpunt van zorg noodzakelijk is, werken de teams ook
multidisciplinair samen binnen het wijkzorgnetwerk. De locaties van ZGA zijn
namelijk met elkaar verantwoordelijk voor het integraal zorgaanbod binnen een
bepaalde wijk of binnen een bepaald stadsdeel van Almere. Het wijkzorgnetwerk
kent geen hiërarchische lijnorganisatie, maar wordt gecoórdineerd door een van
de locatiemanagers van de betreffende wijk c.q. het betreffende stadsdeel. Tot
de taken van deze cobrdinator behoren primair het opbouwen en in standhouden
van het wijkzorgnetwerk en het zorgen voor afspraken over ketenzorg. De
teammanagers zijn dus verantwoordelijk voor het primaire proces van het eigen
team en voor de multidisciplinaire samenwerking van de eigen teamleden met
teamleden van andere teams binnen de eigen locatie en binnen het wijkzorgnet-
werk. Voorts zijn de teammanagers verantwoordelijk voor innovatie en ontwik-
keling door middel van het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van
hun locatie vanuit het eigen team en aan de beleidsontwikkeling van de eigen
discipline.

Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen

Zorggroep Almere bestond in 2001 vijfentwintig jaar. De stad Almere groeide in
deze periode van niets naar 150.000 inwoners. ZGA groeide van een klein
groepje pioniers (waarvan er nu nog een aantal werkzaam is bij ZGA) naar 2.200
medewerkers in 2001. Zorggroep Almere is voortgekomen uit een fusie (1999)
tussen Stichting EVA (gezondheidscentra) en Stichting Delta (verzorgings- en
verpleeghuiszorg). Op organisatorisch gebied betekende deze snelle groei vijfen-
twintig jaar inrichten en herinrichten van een almaar uitdijende organisatie. De
organisatiestructuur van ZGA is in die tijd vele malen veranderd. Na de fusie in
1999 werd gekozen voor een regionale structuur, die in 2004 op zijn beurt weer
werd gewijzigd in een sectorale structuur (care- en curesector). Van Swieringa
en Wierdsma (1990) weten we dat structuurveranderingen en fusieprocessen
een inbreuk doen op het leervermogen van organisaties. En aangezien Almere
blijft doorgroeien (in 2015 verdubbelt het aantal inwoners naar 300.000 inwo-
ners) en de marktwerking in de gezondheidszorg óók consequenties gaat hebben
voor ZGA" (minder vanzelfsprekende autonome groei; intensivering samenwer-

ii Het huidige marktaandeel van ZGA in Almere: 800~o van de intramurale verple-
gings- en verzorgingsmarkt en 950~6 van de huisartsenzorgmarkt. Het ministerie
van VWS heeft recent bekend gemaakt dat de op te richten zorgautoriteit in het
bijzonder toezicht zal houden op aanbieders die in hun regio een marktaandeel
hebben van meer dan 55~. Dit is met name van toepassing op producten en dien-
sten met vrije tarieven. Dit laatste is bij ZGA Inog) niet het geval.
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kingsverbanden met strategische partners binnen en buiten Almerel, zullen in de
toekomst aan de meta-effectiviteit en aan het effectiviteitpotentieel van ZGA
hoge eisen worden gesteld. ZGA heeft behoefte aan een besturingsmodel dat
gericht is op doelmatigheid (efficiency) en resultaten (operationele effectiviteit)
van de werkprocessen. Een belangrijke rol in deze is volgens ZGA weggelegd
voor de teammanagers; ZGA noemt ze de 'spelverdelers' (Elshout, 20031. Op al-
le cruciale plaatsen in de organisatie dienen de juiste expertise en competenties
beschikbaar te zijn of te komen. Een systematische beleidscyclus, competentie-
management en managementdevelopment zijn drie belangrijke pijlers van het
toekomstige besturingsmodel, omdat ZGA in de toekomst minder eenzijdig gefo-
cust wil zijn op de organisatiestructuur.

Omdat mijn ideeën over middenmanagement (Elshout, 2003) naar de mening van
de directie van ZGA goed pasten bij hun ideeën over de toekomstige besturing,
met daarin een centrale rol voor de teammanagers en omdat ik in het verleden
vaker managementtrainingen had verzorgd voor ZGA, nodigde ZGA mij uit om
samen gefaseerd een organisatiebreed developmentprogramma te ontwikkelen
voor alle medewerkers en managers, met als doel de ambitieuze strategische
keuzen van ZGA om te zetten in bekwaam gedrag: "De beste garantie voor suc-
cesvolle prestaties én werkplezier!" (ZGA-brochure, 2004.) Zorggroep Almere
wilde een daadwerkelijk lerende organisatie worden en vroeg zich af hoe dit aan
te pakken? Men wilde om diverse redenen starten met een MD-traject voor de
teammanagers en op basis van de ervaringen hiermee het programma verder
doorontwikkelen naar enerzijds de locatiemanagers en de directíe en anderzijds
de medewerkers. Collectief, contextgeboden en competentiegericht leren leren
waren de belangrijkste ontwerpeisen voor het te ontwikkelen developmenttra-
ject. Te zelver tijd was ik druk doende met het ontwerpen van het ontwikke-
lingsmodel van het theoretisch denkkader vanuit de optiek van de lerende orga-
nisatie en was ik benieuwd wat de consequenties daarvan waren voor de inhoud
en opzet van een dergelijk organisatiebreed developmenttraject. Zorgroep Alme-
re wilde de effectiviteit van de (middenlmanagers verhogen en had er vertrou-
wen in dat mijn ideeën daarover de gewenste meerwaarde zouden bieden. Ik
wilde graag de werking van het op action learning gebaseerde ontwikkelingsmo-
del in de praktijk onderzoeken en had er op mijn beurt vertrouwen in dat dit ten
goede zou komen aan de effectiviteit van de (middenlmanagers. Mijn rol van
onderzoeker was in dit actieonderzoek 'nevengeschikt' aan mijn rol van verande-
raar. In die laatste rol wilde ZGA namelijk van mijn diensten gebruik maken en
stond daarbij mijn actieonderzoek oogluikend doch belangstellend toe.

Ons gemeenschappelijk belang was een succesvol (gedragslveranderingsproces.
Mijn onderzoeksdoel was daarmee naar de mening van beide partijen zeker niet
in strijd. We hebben er evenwel bewust voor gekozen om mijn onderzoeksdoel
niet al te uitdrukkelijk te communiceren met de teammanagers die aan de twee
try-outs deelnamen. Dit kwam het veranderingsproces noch het onderzoekspro-
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ces ten goede. Ik besloot om 'achteraf vergiffenis te vragen' aan de deelnemers,
hetgeen - voor de goede orde - ook gebeurd is, met als resultaat: de deelnemers
hebben mij, in alle oprechtheid en met begrip, achteraf hun toestemming ver-
leend.

De fasering van het actieonderzoek

Het actieonderzoek bij Zorggroep Almere omvat drie fasen: de ontwerpfase, de
try-outfase en de vervolgfase van het developmenttraject.

In de ontwerpfase werk ik intensief samen met het hoofd P8t0 en met het hoofd
Opleidingen. Het hoofd P8t0 heeft in haar carrière heel wat ervaring opgedaan in
diverse grote ondernemingen met competentiemanagement, management deve-
lopment, training 8t opleiding. Het hoofd Opleidingen heeft zowel binnen als bui-
ten ZGA veel praktijkervaring opgedaan, eerst als verpleegkundige, later als
praktijkbegeleider en als codrdinator van individuele en incompany trainingen 8t
opleidingen. In deze fase is er intensief contact met de twee directieleden van
de care- en curesector. De zittende algemeen directeur (pionier van het eerste
uur) neemt in deze periode afscheid van ZGA; hij gaat met pensioen.

OMwsrphsa ~~ Try . outfasa v.ryoqr... r h.m
halfjsar T004 , 2006
~ Ontwikkelirgs- r k~ ~~ ~

`
Lsergeng Leiding-

model ZGA 2006pppq geven 1 voor
~ CompeteMie- ~ Uitvoering ~ergeng Lei- teammanagers

profiel team- dinggeven 1`voor twee (gr~D 31
management- groepen tea~menagers Tryout medewer- ~~
functie ~ Beoordeiing an de psr- kersprogramma

~ OpzM en Inhoud aoonlijke er~functieom- Opzet en inhoud
leergeng Lei- wikkeling sukaten leergang Leiding-
dinggeven 1 ~ geven 2 voor loca- i
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Figuur 45: Traject actieonderzoek ZGA
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De nieuwe directeur werkt zich in deze periode in en geeft ons alle ruimte om
het developmenttraject te ontwikkelen. Op basis van het theoretisch denkkader,
de persoonlijke ervaringen van de direct betrokkenen en onze gemeenschappelij-
ke ervaringen met (managementlopleidingen binnen ZGA, ontwerpen we een
ontwikkelingsmodel, dat de basis vormt voor onderscheiden leergangen voor
medewerkers, teammanagers, locatiemanagers en directieleden. We ontwikkelen
samen een ZGA-visie op lerende mensen en lerende organisaties. Het ontwikke-
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lingsmodel ZGA, de ZGA-visie op leren en het competentieprofiel voor de team-
managers vormen in hun onderlinge samenhang het fundament voor de 'Leer-
gang Leidinggeven 1': het ZGA-managementdevelopmentprogramma voor team-
managers.

In de try-outfase gaan we met twee groepen teammanagers aan de slag: in to-
taal 41 deelnemers. Het zijn heterogene groepen: teammanagers van de care- en
curesector en van de ondersteunende afdelingen in één groep bij elkaar. Niet
opzienbarend voor buitenstaanders, maar voor Zorggroep Almere een grote stap.
De wereld van de gezondheidscentra (waarin veel academici en hbo'ers werk-
zaam zijn) en de 'zorgwereld' (met zijn vele vmbo'ers en mbo'ers, veel minder
hbo'ers en enkele academici) leefden vanaf de fusie in 1999 nog steeds ge-
scheiden, in hun unieke nieuwbouwlocaties met welklinkende eigen namen, ver-
spreid over een relatief groot gebied van de stad-in-ontwikkeling, onder een ge-
meenschappelijke 'naam' en een gemeenschappelijk 'hoofdkantoor'. Samen met
het hoofd P8~0 verzorg ik de leergang, zij in de rol van cotrainer, omdat het de
bedoeling is dat ZGA in de toekomst haar leerprogramma's zelf gaat verzorgen
(onderdeel van de ZGA-visie op lerenl. En samen met twee huisartsen die een
opleiding tot coach hebben gevolgd, vervullen wij gevieren de rol van coach in
het actionlearninggedeelte van de leergang voor de middenmanagers. Directiele-
den en locatiemanagers worden middels praktijkopdrachten bij de leergang be-
trokken; zij vervullen de rol van opdrachtgever c.q. klant. En voorts vervullen de
locatiemanagers voor de eigen teammanagers die deelnemen, de rol van perso-
nal coach én medebeoordelaar van de bekwaamheden van de deelnemers vóór
en ná (onderdelen van) de leergang. In de leergang worden namelijk steeds
voorafgaand aan een programmaonderdeel, zorgvuldig de huidige bekwaamhe-
den van de deelnemers beoordeeld en op basis daarvan leerdoelstellingen ge-
formuleerd. Regelmatig worden de vorderingen van de teammanagers beoor-
deeld en geëvalueerd in termen van kennis-, vaardigheids- en effectiviteitont-
wikkeling. Ter afronding van de leergang beoordelen de deelnemers met hun lei-
dinggevenden in een afsluitende praktijkopdracht de uiteindelijk bereikte resulta-
ten, met als kernvragen: ben ik effectiever geworden; hoe heeft mijn teamma-
nagementfunctie zich ontwikkeld en is er sprake van de juiste 'fit' tussen func-
tie en functionaris?

In de vervolgfase wordt op basis van de opgedane ervaringen in de try-outfase
en een evaluatiesessie met de directie, waarin de directie 'groen licht' geeft
voor het vervolg van het developmenttraject, de leergang Leidinggeven 1 aan-
gepast en start de derde groep teammanagers, met het hoofd Pá0 als 'hoofd-
trainer' en ik als haar coach in de rol van cotrainer. Voorts wordt de 'leergang
voor medewerkers' ontwikkeld, waarin de vijf basiscompetenties die voor alle
2.500 medewerkers gelden aan de orde zijn. De try-out met een eerste groep
medewerkers is inmiddels van start gegaan. En er is een begin gemaakt met het
ontwerpen van de 'Leergang Leidinggeven 2' voor de locatiemanagers van ZGA.
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De try-out van deze leergang is gepland in 2006. Vanaf 2006 zal er een 'onder-
houdsprogramma' van start gaan voor de directieleden en de managers die heb-
ben deelgenomen aan de leergangen Leidinggeven 1 en 2. Het is de bedoeling
dat de ontwikkeling van de managers én hun functies en daarna de ontwikkeling
van de ZGA-organisatie als geheel, jaarlijks 'onderhouden' worden.

Mijn onderzoeksmateriaal bestaat uit documenten en leermaterialen die ik samen
met ZGA heb ontwikkeld, uit geregistreerde waarnemingen tijdens de onder-
scheiden fasen van het actieonderzoek en uit uitvoerige evaluatierapportages die
de deelnemers samen met hun locatiemanagers hebben opgesteld. En uiteraard
had ik tevens de beschikking over een aantal relevante organisatiedocumenten.

De ervaringen van de deelnemers van ZGA aan het actieonderzoek en hun con-
clusies

De ervaringen van de ZGA-deelnemers aan het actieonderzoek beschrijf ik aan
de hand van de volgende hoofdelementen van het developmenttraject:
~ het ontwikkelingsmodel van ZGA met daarin het competentieprofiel van

de teammanagementfunctie
~ de opzet en inhoud van de leergang Leidinggeven 1 voor de teammana-

gers
~ de beoordeling van de persoonlijke en de functieontwikkelingsresultaten

door de deelnemers en hun leidinggevenden
~ de vervolgactiviteiten.

Het ontwikkelingsmode! van ZGA en hef competentieprofiel van de teammana-
gementfunctie

Het ontwikkelingsmodel voor de managementfuncties van Zorggroep Almere (zie
figuur 46) onderscheidt de drie besturingsniveaus en hun specifieke effectivi-
teitgebieden. De kern van het ontwikkelingsmodel wordt gevormd door de mid-
denmanagementfunctie van de teammanagers van ZGA. Elk besturingsniveau
heeft naast een specifieke besturingsopgave een inhoudelijke taakstelling, die
jaarlijks wordt vastgesteld met behulp van de beleidscyclus. Daarnaast is voor
ieder besturingsniveau de exclusieve verantwoordelijkheid aangegeven voor het
doubleloopleren. Op deze wijze vindt een integratie plaats tussen het 'plan-doe-
check-actie'-ritme van de beleidscyclus en het 'beslis-doe-bezin-denk'-ritme van
de leercyclus (Kolb, 19761. En voorts wordt de visie op leren uit de besturingsfi-
losofie van ZGA geoperationaliseerd.
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De belangrijkste uitgangspunten van de ZGA-visie op leren zijn:
~ bewust leren maakt ZGA minder afhankelijk van toevalstreffers en ver-

hoogt de kans op blijvend succes
~ bekwaam gedrag is het resultaat van de bereidheid van mensen om hun

professionele en persoonlijke kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen
~ ZGA wil de organisatiecompetenties van alle medewerkers en de mana-

gementcompetenties van alle managers ten volle aanwenden en ontwikke-
len, met als doel haar ambitieuze strategische keuzen om te zetten in be-
kwaam gedrag als de beste garantie voor succesvolle prestaties en werk-
plezier

~ ZGA kiest voor action learning als ontwikkelingsstrategie. Deze strategie
past het best bij de constructivistische (Verhoeven en Verhage, 2003;
Elshout en Overduin, 2004) benadering van leren, die uitgaat dat kennis
en kunde geconstrueerd worden door individuen, die bruikbare theoreti-
sche inzichten weten te combineren met eigen ervaringen uit het verleden
en persoonlijke intenties voor de toekomst. Dit construeren vindt collec-
tief plaats en is gericht op praktische toepassing (contextgebonden~, door
individuen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Vanuit deze optiek
zijn opleidingsprogramma's gericht op het proces van leren, ofwel op het
leren leren: het bewust worden en het bewust hanteren van de eigen
werkelijkheidsbeleving, de eigen intentie en het eigen vermogen tot wer-
kelijkheidsbepaling

~ het leren construeren van een gemeenschappelijk begrippenkader is van
belang voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ZGA-aanpak van
leren en ontwikkelen, van kennisdelen en -creëren (innovatiel en van or-
ganiseren.

Voor de teammanagementfunctie is een competentieprofiei opgesteld aan de
hand van het zogenoemde STAR-schema'Z. Het competentieprofiel van de
teammanagers van ZGA geldt voor alle teammanagers in de care- en de curesec-
tor en de teammanagers van de ondersteunende afdelingen. Er is op het moment
dat het ontwikkelingsmodel wordt ontwerpen nog geen sprake van functiediffe-
rentiatie. Het is de bedoeling dat al werkend met het ontwikkelingsmodel zal
gaan blijken of er behoefte is aan functiedifferentiatie en welke typen midden-
managementfunctie uit de typologie van het theoretisch denkkader binnen ZGA
nodig zijn.

iz Het STAR-schema is een competentiemanagementinstrument dat vaak gebruikt
wordt om functies te beschrijven en de benodigde competenties vast te stellen.
Voorts wordt het veel gebruikt bij het selecteren en beoordelen van mensen en bij
het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen.
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Het competentieprofiel van de teammanagementfunctie omvat een aantal rolka-
rakteristieken, resultaatgebieden en prestatie-indicatoren, waarmee de taakstel-
ling van de teammanager wordt gedefinieerd.

Taakstelling teammanagers ZGA

Rolkarakteristieken Resultaatgebieden Prestatie-indicatoren

~ Resultaten en organisa- ~ Praktijkwerkplannen ~ Klantgerichtheid
tie van de praktijk ~ Cultuur ~ Medewerkertevredenheid

~ Operationele vertaling ~ Beleidsontwikkeling ~ Beleid
en uitvoering van beleid ~ Beleidsuitvoering (control) ~ Beheer

~ Bijdrage beleidsontwik- ~ Zorgaanbod
keling

~ Leidinggeven aan een
groep

~ Visie uitdragen en ont-
wikkelen

~ Samenwerken
~ Communiceren

Figuur 47: Taakstelling teammanager ZGA, zoals vastgesteld in het compeientieprofiel

Het is de bedoeling dat op termijn de rollenconcepten van Quinn (1988) en
Floyd 8~ Wooldridge (1992) gebruikt gaan worden om de taakstelling van de
(teamlmanagers te bepalen. In het developmentprogramma voor teammanagers
en locatiemanagers leren de deelnemers eerst met deze rollenconcepten te wer-
ken. Op basis van hun ervaringen zal er worden nagedacht en besloten over de
verdere toepassing ervan in de functieontwikkeling. Deze werkwijze vloeit
rechtstreeks voort uit de actionlearningaanpak waarvoor ZGA gekozen heeft.

Het competentieprofiel van de teammanagementfunctie van ZGA beschrijft
voorts een aantal specifieke situatiekenmerken. Zij betreffen de spanning waar-
mee de teammanager te maken heeft in de verticale as tussen het organisatiebe-
lang en het teambelang (vanwege de 'inclusieve' beleidsverantwoordelijkheid
van de teammanagersl. En voorts de spanning tussen bedrijfsvoering (manage-
ment) en professie Ihet leidinggeven aan professionals die een bepaalde mate
van professionele autonomie hebbenl. Er wordt in het competentieprofiel geen
aandacht besteed aan de mate van complexiteit van het werkproces, noch aan
de mate van externe omgevingsgerichtheid.

Tot slot bevat het competentieprofiel een zestal competenties, te weten organi-
seren; leidinggeven individueel en leidinggeven aan een groep; resultaatgericht-
heid; klantgerichtheid en organisatiebewustzijn.

160



Competenties ieammanagers ZGA

~ Organiseren: de voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en ver-
werven; deze zodanig inzetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt

~ Leidinggeven (individueell: richting en sturing geven aan een medewerker in het ka-
der van diens taakvervulling. Diens instemming en actie verkrijgen om bepaalde
doelen te bereiken

~ Leidinggeven (groepl: richting en sturing geven aan een groep: samenwerkingsver-
banden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te berei-
ken

~ Resultaatgerichtheid: handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realise-
ren van beoogde resultaten

~ Klantgerichtheid: onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten
zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen

~ Organisatiebewustzijn: laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij
acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie

Figuur 48: Competenties teammanagers ZGA, zoals vastgesteld in het competentie-
profiel

Het ontwikkelingsmodel zal in het vervolg van het developmenttraject eveneens
gebruikt worden om met behulp van het STAR-schema de competentieprofielen
van de locatiemanagers en de directieleden nader uit te werken op respectieve-
lijk het inrichtingsniveau en het richtingsniveau van ZGA. Op basis daarvan kan
dan vervolgens het opleidingsprogramma voor de locatiemanagers en de direc-
tieleden vorm en inhoud worden gegeven. De leergang Leidinggeven 1 voor
teammanagers geldt als try-out voor het organisatiebrede ontwikkelingstraject
van ZGA. Het ontwikkelingsmodel van ZGA vormt de basis voor het te ontwer-
pen opleidingsprogramma voor de teammanagers.

Opzet en inhoud van leergang Leidinggeven 1 voor de teammanagers

De leergang Leidinggeven 1 is bedoeld om teammanagers door middel van trai-
ning en coaching ervaring te laten opdoen en vertrouwd te maken met de ZGA-
visie op leren en met de zes competenties uit het competentieprofiel van de
teammanagementfunctie. Op deze wijze kunnen zij hun persoonlijke kwaliteiten
ten volle inzetten en ontwikkelen ten behoeve van de operationele effectiviteit
van hun afdeling of team, waarin de klant centraal staat en juist en mede daar-
door aan de beoogde effectiviteit (de strategische keuzen) van Zorggroep Alme-
re.

Aangezien er sprake is van contextgebonden, competentiegericht opleiden,
staan de zes competenties uit het competentieprofiel van de teammanager cen-
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traal in het programma. De zes competenties worden steeds geplaatst in de
ZGA-context van de teammanagementfuncties, zoals aangeduid met de rolkarak-
teristieken, de prestatie-indicatoren, de resultaatgebieden en de specifieke situa-
tiekenmerken van deze middenmanagementfunctie. Aan elke competentie wor-
den twee trainingsdagen besteed. De standaardopzet van de zes modules staat
weergegeven in figuur 49.

In de leergang worden drie leermethoden afwisselend gehanteerd:
~ Een trainingstraject waarin de deelnemers informatie; methoden en in-

strumenten krijgen aangereikt over de betreffende competentie die ze
kunnen integreren met de eigen ervaring met betrekking tot deze compe-
tentie. De deelnemers bekwamen zich onder leiding van de trainer aan de
hand van singleloopoefensituaties in het toepassen van de handreikingen
en (theoretische) inzichten. De vier singleloopoefeningen betreffende
steeds één of ineerdere gedragskenmerken van de betreffende competen-
tie.

~ Een actionlearningtraject waarin de deelnemers zich in kleine groepen on-
der leiding van een coach bekwamen in het leren leren, teneinde het eigen
leervermogen om competenties te ontwikkelen te vergroten. Voorafgaan-
de aan iedere nieuwe serie van twee bijeenkomsten stellen de deelnemers
een zelfbeoordeling op met betrekking tot de betreffende competentie.
Samen met de coach en de collega's in de actieleergroep stelt iedere
deelnemer vervolgens één of enkele leerdoelstellingen vast, die de deel-
nemer tijdens de betreffende module wil gaan realiseren. Aan het einde
van de twee bijeenkomsten stelt de deelnemer een ontwikkelingsplan voor
de betreffende competentie op. De direct leidinggevende van de deelne-
mer fungeert in dit actieleertraject als personal coach: medebeoordelaar;
klankbord bij het opstellen van ontwikkelingsdoelstelling en -plannen;
sparringpartner bij het (reflecteren op) ervaringsleren.

~ Een praktijkleertraject waarin de deelnemers zich aan de hand van prak-
tijkopdrachten bekwamen in het doubleloopervaringsleren. In elke serie
van twee bijeenkomsten wordt aan het einde van de eerste bijeenkomst
een praktijkopdracht verstrekt, die betrekking heeft op de betreffende
competentie. In de tussenliggende periode van vier weken wordt deze
praktijkopdracht door de deelnemers uitgevoerd. Ook de direct leidingge-
vende van de deelnemer wordt bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten
betrokken. Aan het begin van iedere tweede bijeenkomst worden de resul-
taten van de praktijkopdrachten met elkaar besproken en teruggerappor-
teerd aan de opdrachtgever. De praktijkopdrachten zijn namelijk opgesteld
door 'probleemhouders' zoals: directie, locatiemanagers, hoofd Financiën,
hoofd Personeelszaken, de ondernemingsraad. De problemen die in de
praktijkopdrachten aan de orde zijn, vragen om doubleloopacties op het
niveau van regels, inzichten enlof principes.
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H
Twee
weken

DAG 1

Ochtend (9.00 - 12.30 uur)

Competentieverkenning in de
actie-leergroepen onder leiding
van de coaches: het formuleren
van een persoonlijk leerdoel

Singlelooptraining 1: inzicht en
vaardigheden ontwikkelen

Lunchpauze (12.30 - 13.30 uurJ

Middag (13.30 - 17. 00 uurJ

Singlelooptraining 2: inzicht en
vaardigheden ontwikkelen

Het voorbereiden van de dou-
blelooppraktijkopdracht

t
Uitvoeren praktijkopdracht:
~ met de eigen locatiemanager

als personal coach
~ met eventuele anderen

H
Vier

weken

DAG 2

Ochtend (9.00 - 12.30 uur)

Bespreken van het resultaat van
de praktijkopdracht

Singlelooptraining 3: inzicht en
vaardigheden ontwikkelen

Lunchpauze (12.30 - 13.30 uur)

Middag (13. 30 - 17. 00 uur)

Singlelooptraining 4: inzicht en
vaardigheden ontwikkelen

Beslissingssessie met betrekking
tot de verdere competentieont-
wikkeling in de actieleergroep
onder leiding van de coach op
basis van de leerervaringen in de
single- en doubleloopoefeningen:
~ wat in de toekomst ermee

doen?
~ bekwaamheid onderhoudenl

verbeteren

ledere deelnemer stelt een be-
knopt persoonlijk ontwikkelings-
plan op, dat hijlzij bespreekt met
de locatiemanager tijdens de
volgende competentieverkenning

Bespreken persoonlijk ontwikke-
lingsplan en voorbereiden volgen-
de module: competentieverken-
ning:
~ met de eigen locatiemanager
~ met eventuele anderen

Figuur 49: Standaardopzet van de zes modules van de ZGA-leergang Leidinggeven 1
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Het beoordelen van de eigen bekwaamheden en het ontwikkelen van die be-
kwaamheden tot het vereiste niveau is een essentieel onderdeel van dit oplei-
dingsprogramma. De locatiemanagers worden hier intensief bij betrokken. Voor-
afgaande aan een nieuwe module stelt de deelnemer samen met de locatiema-
nager een beoordeling op (zie figuur 50) voor het actuele niveau van bekwaam-
heid van ieder gedragskenmerk.

COMPETENTIE: ORGANISEREN
De voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven; deze zo-
danig inzetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt

Focus van de competentie: werkzaamheden organiseren

Gedragskenmerken Beoordelings- Méér Vaardi- Effectie-
resultaat inzicht? ger? ver?

A B C nvt 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Codrdineert werkzaamheden waarbij
nogal wat mensen betrokken zijn

2. Zoekt en krijgt draagvlak voor werk-
zaamheden bij de juiste personen

3. Weet mensen van de vereiste kwaliteit in
te zetten op te verrichten werkzaamhe-
den

4. Geeft door hemlhaar georganiseerde pro-
jecten of acties een duidelijk profiel bin-
nen de eigen locatielorganisatie

5. Verwerft effectieve steun in de loca-
tielorganisatie voor het bekwaam uitvoe-
ren van de managementtaken

Ontwikkelingsbehoefte:
A - onderhouden is voldoende
B - ontwikkeling is gewenst
C - ontwikkeling is noodzakelijk
Resultaatbeoordel ing :
1 - ja
2 - nja
3 - nee
Figuur 50: Beoordelingsformulier ZGA

Aan het einde van iedere module beoordeelt de deelnemer samen met de loca-
tiemanager de mate waarin de deelnemer per gedragskenmerk méér inzicht heeft
gekregen, vaardiger is geworden en effectiever is geworden. In het persoonlijk
ontwikkelingsplan geeft de teammanager vervolgens aan wat hij in de komende
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tijd gaat doen om de bekwaamheden met betrekking tot de betreffende compe-
tentie te onderhouden of te ontwikkelen. Aan het einde van de gehele leergang
stelt de teammanager samen met de locatiemanager een eindbeoordeling op
voor alle zes de competenties, waarin de resultaten van het persoonlijk ontwik-
kelingsplan kunnen worden meegenomen.

De beoordeling van de persoonlijke en de functieontwikkelingsresultaten door
de deelnemers en hun leidinggevenden

Een ruime meerderheid van de 41 deelnemers is voldoende of ineer dan vol-
doende tevreden over de mate waarin de leergang aansloot bij het eigen begin-
niveau (890~0); over de mate waarin er aandacht was voor de ontwikkelingen
waarmee de teammanagers te maken hebben (780~0) en over de mate waarin het
geleerde van toepassing is op de huidige managementpraktijk (910~01.

Als alle gedragskenmerken ( totaal 34) van de zes competenties in ogenschouw
worden genomen, dan heeft het leerprogramma ertoe bijgedragen dat gemiddeld
79oIo van de deelnemers én hun locatiemanager van mening zijn dat de teamma-
nager méér inzicht heeft gekregen, dat gemiddeld 640~o vaardiger is geworden en
dat gemiddeld 570~o effectiever is geworden, hetgeen wil zeggen: "... is bewust
doeltreffender in zijn of haar gedrag."

Ontwikkelingsaspect Ontwikkelingsresultaat

Méér inzicht gekregen 79~io

Vaardiger geworden 640~0

Effectiever geworden 570~0

Figuur 51: Ontwikkelingsresultaten leergang Leidinggeven 1

De resultaten van de praktijkopdrachten, bedoeld om te leren doubleloopleren,
zijn onvoldoende geëvalueerd tijdens en na het opleidingstraject. Wel heb ik van
een aantal deelnemers, en dan met name die deelnemers die heel serieus werk
maakten van hun praktijkopdracht, vernomen dat zij niet zo tevreden waren over
de follow-up van de opdrachtresultaten door hun locatiemanagers en opdracht-
gevers.

De deelnemers dachten met hun locatiemanagers ook na over de ontwikkeling
van de teammanagementfunctie, los van hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
Alle deelnemers gaven zonder uitzondering aan dat ze hun functie in de organi-
satie beter zijn gaan begrijpen aan de hand van het ZGA-ontwikkelingsmodel.
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Met name het onderscheid in ríchten, inrichten en verrichten werkt zeer verdui-
delijkend voor de onderlinge afstemming tussen de drie besturingsniveaus. En in
het verlengde daarvan is het de teammanagers nu duidelijk geworden welke ver-
beterslag op het niveau van regels, inzichten enlof principes nodig is als hun
gedrag niet tot de gewenste resultaten leidt en singleloopleren geen effect meer
heeft. Als ze vervolgens de richting (de functie of toegevoegde waarde van hun
functiel, de inrichting (de positie en de daarbij behorende rollen) en de verrich-
ting (de benodigde competenties) van de teammanagersfunctie evalueren met
hun locatiemanager dan valt het volgende op:
~ Op het verrichtingsniveau van de functie vinden ze over het algemeen dat

de zes competenties uit het competentieprofiel van de teammanager de
benodigde competenties zijn om operationele effectiviteit te bewerkstelli-
gen.

Competentie Noodzaketïjk voor het realiseren van de vereiste
toegevoegde waarde van deze functie

Klantgerichtheid 89oió

Organisatiebewustzijn 860~0

Leidinggeven Groep 860~0

Resultaatgerichtheid 860~0

Organiseren 79a~o

Leidinggeven Individueel 79oIo

Figuur 52: De benodigde competenties voor operationele effectiviteit volgens de
teammanagers en hun locatiemanagers

Als alternatieve competenties worden genoemd: ondernemerschap
(marktgerichtheid), innovatievermogen, onderhandelen en visie ontwikke-
len en uitdragen.
Op het inrichtingsniveau van de functie (rol en positie) is men het eens
met de positionering van de teammanagementfunctie op het eerste bestu-
ringsniveau. Men is tevreden over de bevoegdheden en de regelruimte en
over de bevoegdheidsverdeling tussen de teammanager en de locatiema-
nager op het tweede besturingsniveau. De rolkarakteristieken uit het com-
petentieprofiel worden onderschreven. Met name geldt dit voor: het leve-
ren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling; het uitdragen van de visie
van ZGA en het leidinggeven aan een groep medewerkers. Een aantal
deelnemers gebruikt - ongevraagd - het rollenconcept van Quinn om de
rollen vast te stellen die bij de huidige teammanagementfunctie behoren
en kiezen voor de rollen van integrator, beheerder en producent. De rol
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van ondernemer wordt voor de huidige teammanagementfunctie uitdrukke-
lijk niet genoemd.

~ Op het richtingsniveau van de functie tekent zich een eerste verschil af
tussen teammanagementfuncties in de care- en curesector.

Toegevoegde waarde Caresector Curesector

Coiirdinatie van het primaire proces 1 e Prioriteit 2y Prioriteit

Sociale functie ( people management) 2e Prioriteit 1e Prioriteit

Verticale afstemming 3e Prioriteit 4e Prioriteit

Horizontale afstemming 4e Prioriteit 3e Prioriteit

Figuur 53: Verschil in toegevoegde waarde van de teammanagementfunctie in de
care- en de curesector

Met behulp van de functietypologie werd de huidige teammanagement-
functie bepaald door de deelnemers en hun locatiemanagers. Het type van
de integrale middenmanagementfunctie 'past' volgens hen het best op de
huidige teammanagementfunctie. Dit geldt zowel de teammanagers in de
care- als in de curesector; enkele verwaarloosbare uitzonderingen daarge-
laten.

Hoog

De complexiteit
van de te
managen
werkprocessen

Laag

Type 2 Type 5
De specia- De laterale
listische midden-
midden- manager
manager

Type 3
De integra-
le midden-
manager

Type 1 Type 4
De opera- De net-
tionele werk-
midden- midden-
manager manager

Gesloten 1 1
De omgevingsgerichtheid

van het te managen
organisatieonderdeel

Figuur 54: Behoefte aan typen middenmanagementfuncties
binnen ZCA op basis van de functietypologie uit
het theoretisch denkkader
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De algehele conclusie van de directie was dat zij tevreden is over deze eerste
effectiviteitverbeterslag van de deelnemende teammanagers; dat de opzet en in-
houd van de leergang daaraan een aantoonbare bijdrage hebben geleverd en dat
het ZGA-ontwikkelingsmodel, inclusief de daarin gekozen ZGA-visie op leren, op
de eerste plaats verhelderend heeft gewerkt om het functioneren van de team-
managers beter te begrijpen en op de tweede plaats goed geoperationaliseerd is
in de opzet en inhoud, waardoor het gedrag van de teammanagers meer bewust
doeltreffend aan het worden is. Het is belangrijk deze ontwikkeling gaande te
houden met behulp van het ZGA-ontwikkelingsmodel.

De ve~volgfase

Het ZGA-ontwikkelingsmodel is naar de mening van ZGA een goede basis geble-
ken voor het beter begrijpen en kunnen hanteren van de veranderende rol en po-
sitie van de teammanagementfunctie binnen ZGA. Dit beter begrijpen en hante-
ren van de middenmanagementfunctie geldt voor de teammanagers zelf, maar
ook voor de locatiemanagers en directieleden. Dit is van belang gebleken voor
het verbeteren van de effectiviteit van de teammanagers: het ontwikkelen van
de middenmanagementfunctie vraagt om een gezamenlijke aanpak. Door het
ontwikkelingsmodel gezamenlijk te hanteren worden ook de eigen rol en positie
van de locatiemanagers en de directieleden duidelijker. In het vervolg zal het
ontwikkelingsmodel daarom ook gebruikt worden voor het opleidingsprogramma
voor de locatiemanagers: de 'Leergang Leidinggeven 2'. Daarna zal er een soort
'onderhoudsprogramma' worden ontwikkeld voor de directieleden en de mana-
gers die deelgenomen hebben aan de leergangen Leidinggeven 1 en 2, omdat de
rol en positie van managementfuncties en de bekwaamheden van functionaris-
sen voortdurend in ontwikkeling zijn en blijven. Het bewust bezig zijn met per-
soonlijke en functieontwikkeling mag niet beperkt blijven tot een tijdelijke oplei-
dingsactiviteit, maar dient als een tweede natuur geïnternaliseerd te worden in
het gedrag van de Imiddenlmanagers. Het ontwikkelingsmodel fungeert met de
ge'integreerde beleids- én leercyclus als motor voor de S-curve van de organisa-
tie en de leidinggevenden en medewerkers. Dit begint met het ontwikkelen van
een gemeenschappelijke taal, waardoor men beter met elkaar kan communice-
ren. Begrippen als richten, inrichten en verrichten; single- en doubleloopleren, et
cetera worden al gemeengoed. De typologie van middenmanagementfuncties en
het rollenconcept van Quinn gaan in diezelfde richting. In het opleidingspro-
gramma gebeurt hetzelfde met de onderscheiden competenties: begrippen als di-
rigistisch, consultatief en participatief leidinggeven krijgen een gemeenschappe-
lijke betekenis.

Inmiddels is een derde groep teammanagers van start gegaan met de leergang
Leídinggeven 1. Voorts is met een aantal medewerkers een try-out gestart,
waarin de vijf basiscompetenties van ZGA centraal staan, te weten samenwer-
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king, communicatie, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en organisatiebe-
wustzijn. Ook dit programma is gebaseerd op het ZGA-ontwikkelingsmodel en
heeft een contextgebonden, competentiegerichte aanpak, waarin de functie
(STAR) van de medewerker centraal staat. Het competentiegericht singleloople-
ren wordt in dit medewerkersprogramma eveneens begeleid door interne mede-
werkers (i.c. huisartsen en fysiotherapeuten) in de rol van coach. Belangrijke
contextkenmerken voor de medewerkers zijn: professional en leiderschap; parti-
ciperen in werkprocessen en organisatienetwerken; teamwork en teamlidmaat-
schap. En ook in het medewerkersprogramma leid ik twee opleidingsfunctiona-
rissen van ZGA op om het programma in de toekomst zelfstandig uit te gaan
voeren. Momenteel wordt de 'Leergang Leidinggeven 2' ontwikkeld voor loca-
tiemanagers. Hun 'functie-STAR' ligt op het niveau van het inrichten van het ef-
fectiviteitpotentieel: de ZGA-structuur en de systemen (onder andere de beleids-
cyclusl; de sleutelcompetenties (onder andere de functieontwikkeling: het facili-
teren van veranderingen in rollen en posities en de consequentie daarvan voor
de benodigde competentiesl; de jaarplannen en de begrotingen van de locaties
en de verbinding van de afdelingsjaarplannen en -begrotingen met het jaarplan
en de begroting van ZGA.

Situatie Taakstelfing Actie ' Resultaat

1B Besturings- Afdeling of Verrichtings- Coárdineren Effectieve be-
niveau team proces (enkel-

slagleren)
(zie compe-
tenties)

drijfsproces-
sen

"2e Besturings-
nïveau

~ ~

Locatie Inrichtings-
proces idub-
f1PICIagIPrP1'T)

Coiirdineren
lzie compe-
YPr1tIPC) .

Effectiviteit- ,i
potentieel I

38 Besturings- Organisatie Richtingspro- Cobrdineren De effectivi-
niveau ces ( drieslag- ( zie compe- teitmix bepa-

leren) tenties) len

Single loop
learning

Double loo
learning

Figuur 55: leder besturingsniveau heeft zijn eígen 'STAR'

Het bestaande competentieprofiel van de locatiemanagers, waarin opgenomen
de situatiekenmerken, rolkarakteristieken, prestatie-indicatoren en competenties,
vormt het uitgangspunt. Als 'inrichters' krijgen de locatiemanagers een sleutel-
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rol in de verdere functieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van alle lei-
dinggevenden en medewerkers van ZGA en dus ook van de middenmanagers.
Hun toegevoegde waarde ligt op het niveau van de dubbelslagleerprocessen: het
creëren van nieuwe maatregelkennis op basis van theoretische inzichten Iregel-
maatkennis) en de ervaringskennis van ZGA. In de leergang Leidinggeven 2 zal
dit dubbelslagleren centraal staan naast het singleloopleren verbeteren van het
eigen gedrag op basis van de competenties in het competentieprofiel van de lo-
catiemanager.

Voor de verdere ontwikkeling van de teammanagementfunctie is het om twee
redenen van belang dat óók het tweede en derde besturingsniveau hun eigen
functies goed weten te richten, in te richten en te verrichten. Op de eerste
plaats schept dat maximale duidelijkheid over de vereiste toegevoegde waarde,
de rol en positie en de competenties van de managementfuncties op alle drie de
besturingsniveaus. Op de tweede plaats ontwikkelt ieder managementniveau de
vaardigheid om vanuit de eigen specifieke toegevoegde waarde bezig te zijn met
functieontwikkeling. De directie is daarbij exclusief verantwoordelijk voor het
richtingsaspect van alle functies (de 'principiële' kant van de toegevoegde
waarde van functiesl. De locatiemanagers zijn exclusief verantwoordelijk voor
het inrichtingsaspect van alle functies (de inzichten met betrekking tot de juiste
rollen en de juiste positionering van de 'acteurs') en de teammanagers zijn ex-
clusief verantwoordelijk voor het verrichtingsaspect van alle functies in het pri-
maire proces (de regels die zorgdragen voor de operationele effectiviteit van de
organísatie).

5.6. Analyse en diagnose van het actieonderzoek ZGA

In het actieonderzoek bij ZGA werd beproefd in hoeverre het ontwikkelingsmo-
del van het theoretisch denkkader positief bijdraagt aan het verbeteren van de
effectiviteit van de middenmanagers en aan het verbeteren van het leervermo-
gen van de middenmanagers en de organisatie om middenmanagers zelf hun ei-
gen functie te laten ontwikkelen. Bij deze tweede doelstelling werd tevens ge-
bruik gemaakt van de functietypologie. In deze reflectie op het actieonderzoek
bij ZGA analyseer ik eerst de beoogde effectiviteitverbetering van de middenma-
nagers. Vervolgens analyseer ik de ontwikkeling van de teammanagementfunctie
en het leervermogen van de teammanagers en hun locatiemanagers om de
teammanagers zelf hun eigen functie te laten ontwikkelen.

De effectíviteitverbetering van de middenmanagers bij ZGA

Het developmentprogramma voor de teammanagers was erop gericht om de be-
kwaamheden van de teammanagers in lijn te brengen met de gedragskenmerken
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van hun competentieprofiel. De veronderstelling daarbij is dat als zij erin slagen
om het van hen verwachte gedrag waar te maken, zij de vereiste toegevoegde
waarde leveren aan de operationele effectiviteit van hun afdeling of team. De
effectiviteit van de teammanagers betreft een drietal aspecten:
~ het ondernemen van singleloopverbeteracties om het gedrag aan te pas-

sen, indien de bekwaamheden ontoereikend zijn
~ het ondernemen van doubleloopverbeteracties om de condities te verbete-

ren, indien de regels, de inzichten enlof de principes ontoereikend zijn
~ het ondernemen van doubleloopverbeteracties om de eigen functie aan te

passen, indien de vereiste toegevoegde waarde, de rol en positie enlof de
competenties en de daarbij behorende gedragskenmerken, ontoereikend
zijn in verband met veranderde omstandigheden. Dit derde aspect betreft
de meta-effectiviteit of het leervermogen van de teammanagers om de ei-
gen functie te ontwikkelen en zal in het vervolg van deze analyse afzon-
derlijk worden besproken.

Het trainingstraject met de singleloopoefensituaties en het actionlearningtraject
hebben ertoe bijgedragen dat gemiddeld 570~o van de deelnemers effectiever is
geworden ten aanzien van de vereiste gedragskenmerken. Het is jammer dat de
follow-up van de praktijkopdrachten, waarin het doubleloopleren centraal stond,
te weinig aandacht heeft gekregen tijdens het opleidingstraject. Daardoor is er
geen inzicht verkregen in de effectiviteitverbetering van de teammanagers voor
wat betreft het bewerkstelligen van veranderingen van regels, inzichten en prin-
cipes middels enkel-, dubbel- en drieslagverbeteracties.

De directie van ZGA, de locatiemanagers en de teammanagers zijn tevreden met
het beginresultaat. Het is de bedoeling dat de teammanagers in het opleidings-
programma zodanig geleerd hebben te leren, dat zij in staat zijn om ook na het
opleidingsprogramma verder te werken aan het verbeteren van gebleken tekort-
komingen in hun gedrag middels singleloopacties en aan het verbeteren van ge-
bleken tekortkomingen in de condities middels doubleloopacties, indien de re-
gels, inzichten enlof principes ontoereikend zijn. Het is nog te vroeg om de re-
sultaten van deze langere termijndoelstelling te kunnen evalueren.

Een effectiviteitverbetering van gemiddeld 570~o ten aanzien van de vereiste ge-
dragskenmerken en het feit dat er geen inzicht is verkregen in de effectiviteit-
verbetering ten aanzien van het doubleloopleren, betekent volgens mij dat niet
alle hoop gevestigd mag worden op het leervermogen dat de teammanagers in
het opleidingsprogramma ontwikkeld hebben om op eigen kracht door te gaan
met leren en verbeteren van hun effectiviteit. Een follow-up voor de deelnemers
aan de try-out van de leergang Leidinggeven 1 is volgens mij van belang om de
in gang gezette S-curve op koers te houden. Deze follow-up activiteit dient ge-
richt te zijn op het onderhouden van het singleloopleren in actionlearninggroepen
en op het verbeteren van het doubleloopleren in projectgroepen, waarin gewerkt
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wordt aan verbeteropdrachten, die door de directie enlof locatiemanagers wor-
den verstrekt. Het is belangrijk dat de locatiemanagers en de opdrachtgevers in-
tensief bij deze follow-up activiteiten betrokken worden, met name om de
teammanagers feedback te geven op hun gedrag en op hun verbetervoorstellen,
als noodzakelijke voorwaarde om daadwerkelijk te blijven leren en daarbij gericht
te blijven op de eigen effectiviteit (bewust doeltreffend gedrag) en de operatio-
nele effectiviteit van het eigen team.

Uiteraard behoeft daarnaast ook de leergang Leidinggeven 1 een aantal verbe-
teracties en een adequate onderhoudssystematiek om het huidige resultaat van
570~o effectiviteitverbetering te verhogen en om de resultaten van het double-
loopleren beter te registreren en te evalueren, als voorwaarde om ook de effec-
tiviteit van de praktijkopdrachten te kunnen vaststellen en vervolgens te verbe-
teren bij gebleken tekortkomingen.

De ontwikkeling van de teammanagementfunctie en het leervermogen voor
functieontwíkkeling

Bij de laatste structuurwijziging in 2004, waarin de regionale hoofdindeling werd
omgezet in een sectorale hoofdindeling (care- en curesector), was een belangrij-
ke ontwerpeis dat er in de nieuwe organisatiestructuur sprake zou zijn van inte-
grale managementverantwoordelijkheid voor de aansturing van de zorg op de-
centraal niveau. De teammanagers zijn in de nieuwe besturingsfilosofie verant-
woordelijk voor het eerste besturingsniveau, hetgeen betekent dat zij verant-
woordelijk zijn voor de organisatie van de kwaliteit en continu'iteit van zorg, de
productie, het budget, het personeel en de arbeidsomstandigheden. De teamma-
nagers zijn ook verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking van de
eigen teamleden met teamleden van andere teams binnen de eigen locatie en
binnen het wijkzorgnetwerk. En voorts zijn zij verantwoordelijk voor innovatie en
ontwikkeling door middel van het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikke-
ling van hun locatie vanuit het eigen team en aan de beleidsontwikkeling van de
eigen discipline.

In de besturingsfilosofie van ZGA (zie figuur 56) wordt de teammanagement-
functie gedefinieerd in termen van de integrale middenmanagementfunctie van
de functietypologie met daarnaast zeker ook kenmerken van de laterale of net-
werkmiddenmanagementfunctie, vanwege de hoge mate van interne en externe
omgevingsgerichtheid.
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In het competentieprofiel van de teammanagementfunctie (zie figuur 57) zijn de
kenmerken van de laterale of netwerkmiddenmanagementfunctie niet terug te
vinden in de competenties, de rolkarakteristieken, resultaatgebieden en presta-
tie-indicatoren. De teammanagementfunctie, zoals uitgewerkt in het competen-
tieprofiel, is te typeren als een volwaardige integrale middenmanagementfunctie.

Voor alle teammanagers van ZGA geldt in het organisatieontwerp hetzelfde
competentieprofiel. Bij aanvang van het ontwikkeltraject was mijn verwachting
dat er bij ZGA sprake zou moeten zijn van meerdere typen middenmanagement-
functies vanwege de verschillen tussen de cure- en de caresector en het hoofd-
kantoor; vanwege verschillen in de grootte van de teams; in de aard van de
werkprocessen; in typen medewerkers, variërend van 'autonome' professionals
tot medewerkers die zich nauwkeurig dienen te houden aan gestandaardiseerde
werkinstructies; et cetera. Ook was de vraag aanvankelijk of de regelruimte in
de middle line voldoende was voor twee volwaardige managementfuncties op
het eerste en tweede besturingsniveau. Met name de gezondheidscentra in de
curesector hebben een zodanige, relatief geringe omvang in vergelijking tot de
caresector, dat de afstand tussen de locatiemanagers van de gezondheidscentra
en de teammanagers van de onderscheiden disciplines nogal gering is.

De conclusies die de teammanagers samen met hun locatiemanagers met behulp
van de functietypologie trekken over het vereiste competentieprofiel en dus over
het vereiste type middenmanagementfunctie (zie figuur 54) zijn verrassend: er
zijn naar de mening van betrokkenen nauwelijks verschillen waarneembaar tus-
sen de teammanagers binnen en tussen de onderscheiden sectoren. De zes
competenties uit het competentieprofiel blijken voor de meeste teammanagers
de juiste te zijn.

Ook de rollkarakteristieken) en de positie van de teammanagementfunctie wor-
den door de teammanagers en hun locatiemanagers onderschreven. Men is te-
vreden over de bevoegdheden en de regelruimte en over de bevoegdheidsverde-
ling tussen de teammanagementfunctie en de locatiemanagementfunctie. Het
viel mij tijdens het opleidingsprogramma op dat er nauwelijks onvrede was over
de bevoegdheden. Sommige teammanagers, met name in de curesector, werden
zich tijdens het programma zelfs bewust van hun hiërarchische positie en de
daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden; zij stellen zich bij
voorkeur collegiaal en gelijkwaardig op. Zij ontdekten het verschil tussen macht
hebben en macht gebruiken. De teammanager van een team professionals heeft
wel degelijk formele macht, maar zal daar zeer participatief of democratisch mee
om moeten gaan. Ditzelfde geldt voor de locatiemanagers van de gezondheids-
centra. Ook zij kunnen het zich nauwelijks veroorloven om al te zeer gebruik te
maken van hun formele positiemacht; ook zij gaan vooral participatief en demo-
cratisch met hun teammanagers om. Er is in de curesector duidelijk sprake van
een transactionele cultuur. Dit was bijvoorbeeld duidelijk waarneembaar toen de
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directie onder leiding van de kersverse nieuwe directeur dirigistisch besloot om
de openingstijden van de gezondheidscentra aanzienlijk te verruimen. De ge-
loofwaardigheid van het ZGA-ontwikkelingsmodel stond volgens de deelnemende
teammanagers uit de curesector op het spel. Dit besluit ging in tegen alle prin-
cipes, inzichten en regels van het ZGA-ontwikkelingsmodel en met name de
ZGA-visie op leren. Analyse van dit 'incident' in het opleidingtraject door de
deelnemers, heeft een aantal van hen doen inzien dat dirigistisch besluiten óók
in transactionele verhoudingen tussen de besturingsniveaus effectief kan zijn,
mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Een aantal deelnemers conclu-
deerde dat aan die voorwaarden werd voldaan; een aantal andere deelnemers
trok die conclusie niet. Zij bleven bij hun mening dat dirigistisch besluiten niet in
de transactionele cultuur van de curesector past. De locatiemanagers uit de ca-
resector zijn veeleisend naar hun teammanagers, maar creëren eerder regelruim-
te dan dat zij die beperken. Zij stimuleren hun teammanagers om hun regelruim-
te maximaal te gebruiken; zij delegeren bij voorkeur en betrekken hun teamma-
nagers veelvuldig bij allerlei inrichtingskwesties. Ook in de caresector is het kli-
maat eerder transactioneel dan positíoneel. Daarin wijkt deze sector van ZGA
wel af van de landelijke V8~V- en thuiszorgsector. Ik denk dat dit te maken heeft
met de pionierfase waarin de caresector van ZGA nog verkeert. Almere heeft als
jonge stad nog niet zo lang te maken met ouderenzorg. En voorts beïnvloedt de
curecultuur van ZGA sinds de fusie van 1999 uiteraard ook de carecultuur. Ik
denk dat de transactionele cultuur een sterk punt is van ZGA. Maar noodzakelij-
ke bezuinígingen en de komende marktwerking zullen de transactionele cultuur
van ZGA danig op de proef stellen. Tijdens het actieonderzoek deden positionele
kwesties tussen locatiemanagers en teammanagers in beide sectoren zich nau-
welijks voor en tonen beide managementniveaus zich tevreden over de verdeling
van de regelruimte tussen het eerste en het tweede besturingsniveau.

Uit de analyse van de functieontwikkeling door de teammanagers en de locatie-
managers blijkt dat op het richtingsniveau van de teammanagementfunctie zich
een eerste verschil aftekent tussen de teammanagers uit de care- en de curesec-
tor. Voor beide functies geldt dat de teammanagersfunctie meer waarde toe-
voegt binnen dan buiten het team: de coórdinatiefunctie en de sociale functie
hebben een hogere prioriteit dan de verticale en horizontale verbindingsfunctie.
Maar de functies verschillen ook: in de curesector heeft de sociale functie een
hogere prioriteit dan het coórdineren van het primaire proces. Dit is in de care-
sector juist omgekeerd. En voorts heeft in de curesector de horizontale afstem-
ming een hogere prioriteit dan de verticale afstemming. En ook dit is in de care-
sector omgekeerd het geval. Men is van mening dat ondanks de accentverschil-
len in de mate van complexiteit van de werkprocessen en de omgevingsgericht-
heid van de teams er geen grote verschillen zijn tussen de teammanagersfunc-
ties in beide sectoren. 'Lij concluderen tamelijk eensluidend dat de momenteel
benodigde teammanagersfuncties het meest overeenkomen met het type van de
integrale middenmanagementfunctie. Er bestaat dus volgens de teammanagers
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en de locatiemanagers grote overeenstemming tussen de teammanagementfunc-
tie zoals beschreven in de besturingsfilosofie en in het competentieprofiel, en de
momenteel benodigde teammanagersfunctie (zie figuren 54, 56 en 57).

Mijn verwachting, dat zich bij ZGA verschillende typen middenmanagementfunc-
ties zouden gaan ontwikkelen vanwege een verondersteld verschil tussen de ca-
re- en de curesector, is in het actieonderzoek niet uitgekomen. Dit is naar mijn
mening een gevolg van het ontbreken van een gevalideerd meetinstrument om
de mate van complexiteit en de mate van omgevingsgerichtheid van de werk-
processen zo objectief mogelijk vast te stellen. Aan het leervermogen van de
teammanagers en de locatiemanagers om de teammanagers hun functie te laten
ontwikkelen, ligt het volgens mij niet. In tegenstelling tot het minder succesvol
verlopen van het doubleloopleren in het praktijktraject, is het doubleloopleerpro-
ces om de eigen functie te ontwikkelen namelijk wel een succes gebleken. Er is
door de deelnemers en hun locatiemanagers zorgvuldig gewerkt aan de afslui-
tende praktijkopdracht, waarin de functieontwikkeling naast de persoonlijke
ontwikkeling centraal stond. De resultaten van deze praktijkopdracht zijn mij ter
beschikking gesteld voor het actieonderzoek. Op basis van deze gegevens is de
conclusie gerechtvaardigd dat de functieontwikkeling van de teammanagement-
functie door de teammanagers en hun locatiemanagers nauwgezet is geregi-
streerd, geëvalueerd en getypeerd. Op basis van hun werkelijkheidsbeleving van
de teammanagementfunctie en hun interpretatie van de functietypologie, dien ik
hun conclusie dat de teammanagementfunctie bij ZGA het integrale type mid-
denmanagementfunctie het meest benadert, te respecteren. Ditzelfde geldt
eveneens voor hun conclusie dat er op dit moment geen behoefte is aan func-
tiedifferentiatie voor wat betreft de teammanagementfunctie.

Er is in het ontwikkelingsprogramma een goede basis gelegd om naast de per-
soonlijke ontwikkeling van de teammanagers ook aandacht te besteden aan de
ontwikkeling van de teammanagementfunctie. Het onderhouden en verbeteren
van dit doubleloopleervermogen vraagt wel om een systematiek om ook hier de
in gang gezette ontwikkelingscurve te continueren. Te denken valt daarbij aan
het ontwikkelen van een systeem voor jaarlijks te houden functieontwikkelings-
gesprekken, gebaseerd op de functietypologie, naast het bestaande systeem van
de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Het werken met de functietypologie uit
het theoretisch denkkader vraagt dan wel om een methodische verbeteractie,
zoals eerder werd geconstateerd. Dit is primair een taak van de locatiemana-
gers, verantwoordelijk op het tweede besturingsniveau voor de inrichting van
het effectiviteitpotentieel: de systemen, de sleutelcompetenties en de functie-
ontwikkeling. In de leergang Leidinggeven 2 voor de locatiemanagers zal func-
tieontwikkeling een belangrijk leerdoel zijn. Het ontwikkelen van een functie-
ontwikkelingssystematiek, voortbouwend op de systematiek die door de team-
managers werd beproefd, is een zinvolle doubleloopleeropdracht voor de loca-
tiemanagers, die niet alleen ten goede komt aan de ontwikkeling van de team-
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managementfunctie, maar ook aan de ontwikkeling van de eigen locatiemana-
gementfunctie. Door het aanbrengen van een functieontwikkelingssystematiek
worden de vijf leerdisciplines van Senge (1994) volledig ge'integreerd: leerver-
mogen is niet alleen een kwestie van visie, mentale programma's, teamleren en
persoonlijk meesterschap, maar vraagt om systemen Ide vijfde discipline) om de
overige vier disciplines met elkaar te verbinden. Hier ligt de uitdaging om het in
gang gezette managementontwikkelingstraject bij ZGA verder uit te bouwen tot
een organisatiebreed leerprogramma, waarin functieontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling op alle niveaus in de organisatie met elkaar verbonden worden. De
try-out met de teammanagers vormt een goed uitgangspunt voor de verdere
ontwikkeling van de ZGA-organisatie.

5.7. Conclusies met betrekking tot de bruikbaarheid van de typologie en van
het ontwikkelingsmodel

Op basis van de resultaten van beide actieonderzoeken en de ervaringen van de
deelnemers, lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd, dat zowel de typologie van
middenmanagementfuncties als het ontwikkelingsmodel van het theoretisch
denkkader een positieve bijdrage hebben geleverd aan het beter begrijpen van de
rol en de positie van de middenmanagementfunctie in beide onderzoeksorganisa-
ties. Dit zal op korte (ZGA) of langere termijn (SZMK) de effectiviteit van de
middenmanagers ten goede komen, waardoor zij beter in staat zijn om de van
hen verwachte toegevoegde waarde te leveren aan de operationele effectiviteit
van hun organisaties. De actieonderzoeken brengen ook een aantal methodische
en inhoudelijke tekortkomingen van de functietypologie en het ontwikkelingsmo-
del aan het licht. Ik zal daar in het afsluitende hoofdstuk verbetervoorstellen
voor doen.

De resultaten van beide actieonderzoeken zijn nogal verschillend. Zo manifes-
teerde zich bij SZMK een duidelijke positiekwestie tussen het eerste en het
tweede besturingsniveau in tegenstelling tot het actieonderzoek bij ZGA. De
teammanagers van ZGA hebben hun effectiviteit, zij het in beperkte mate, aan-
toonbaar verbeterd, terwijl daar bij de afdelingshoofden van SZMK nog niet echt
sprake van is. En voorts lijkt het leervermogen van de teammanagers en de loca-
tiemanagers van ZGA om de teammanagers hun eigen functie te laten ontwikke-
len meer verbeterd te zijn als gevolg van het actieonderzoek, dan het leervermo-
gen van de afdelingshoofden en de sectormanagers bij SZMK. Deze verschillen
komen deels voort uit het verschil in doelstelling en aanpak van de twee actie-
onderzoeken en deels uit het verschil in organisatietype. Bij ZGA stond het ont-
wikkelen van de teammanagers met behulp van het ontwikkelingsmodel cen-
traal; bij SZMK stond de bezinning op de middenmanagementfunctie met behulp
van de functietypologie centraal. Bij SZMK is de organisatiecultuur meer positi-
oneel dan transactioneel, terwijl bij ZGA het omgekeerde het geval is. Beide
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verschillen zijn van belang om nader uit te werken in mijn conclusies en aanbe-
velingen voor de toepassing van het theoretisch denkkader in de praktijk van het
besturen, adviseren en trainen van organisaties. In het volgende hoofdstuk ga ik
hier verder op in.
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HOOFDSTUK 6. AANBEVELINGEN VOOR THEORIE EN PRAKTIJK

6.1. Inleiding

In de probleemstelling werd uiteengezet dat ik met deze dissertatie een door-
braak teweeg wil brengen in de gesignaleerde 'tradities' in theorievorming, on-
derzoek en praktijk met betrekking tot de middenmanagementfunctie en mid-
denmanagers. Volgens Livian en Burgoyne (1997) ontbreekt het in alle studies
en onderzoeken naar de middenmanagementfunctie aan een bestuurlijk referen-
tiekader en wordt er nauwelijks een onderscheid gemaakt tussen management-
typen en managementniveaus. De functietypologie en het ontwikkelingsmodel
hebben als doel een bestuurlijk referentiekader te bieden voor de verdere ont-
wikkeling van de middenmanagementfunctie, de middenmanagers en hun organi-
saties. Deze doelstelling past in een kijk op organiseren, zoals uiteengezet in het
onderzoeksontwerp, waarin het systeemdenken en het actiedenken met elkaar
gecombineerd worden: de middenmanagementfunctie als een subsysteem van de
organisatie en haar omgeving en de middenmanager als actor in organisatieont-
wikkelingsprocessen. Ook de onderzoeksaanpak past bij deze optiek: naast de
beschikbare literatuur is in een verkennende casestudy de belevingswereld van
mensen onderzocht die in organisaties werkzaam zijn, teneinde een theoretisch
denkkader te ontwerpen. Door middel van actieonderzoek werden vervolgens
met de 'gebruikers' de typologie en het ontwikkelingsmodel beproefd om aldus
tot bruikbare theorievorming te komen.

In dit afsluitende hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek geëvalu-
eerd. Er worden aanbevelingen gedaan voor verdere theorievorming en voor de
advies- en besturingspraktijk. Dit als antwoord op de in de probleemstelling
aangeduide wetenschappelijke, professionele en besturingsrelevantie van de on-
derzoeksdoelstelling. Ter afronding reflecteer ik op mijn persoonlijke ervaringen.

6.2. Aanbevelingen voor verdere theorievorming

De deelnemers aan de twee actieonderzoeken hebben ervaren dat de typologie
van middenmanagementfuncties hen helpt bij het beter begrijpen van de rol en
positie van de middenmanagementfunctie en de daarbij behorende competenties.
En voorts zijn zij van mening dat het ontwikkelingsmodel een goed hulpmiddel is
voor het ontwikkelen van de middenmanagementfunctie en voor het verbeteren
van de condities en de competenties om deze functie effectief te kunnen uitvoe-
ren.
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Het theoretisch denkkader heeft naar mijn mening zijn eerste beproeving goed
doorstaan. In beide organisaties is een positieve ontwikkelingscurve (S-curvel in
gang gezet, getuige de besluiten die er naar aanleiding van de resultaten van het
actieonderzoek genomen zijn met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de
middenmanagementfuncties en de middenmanagers. Bij het beschouwen van die
resultaten heb ik evenwel gewezen op de valkuilen die beide organisaties nog te
wachten staan: de positioneringskwestie; de neveneffecten van functiedifferen-
tiatie; het leervermogen om de functie autopoietisch te ontwikkelen; et cetera.

Wat betekenen de ervaringen en resultaten van de twee actieonderzoeken voor
de wetenschappelijke kwaliteit van het theoretisch denkkader? Welke verbete-
ringen zijn gewenst om adequater wetenschappelijk onderzoek naar de midden-
managementfunctie te kunnen verrichten? En welke verbeteringen zijn gewenst
om het theoretisch denkkader wetenschappelijk verantwoord als regelmaatken-
nis (Wierdsma, 1999) in organisaties toe te kunnen voegen aan de eigen erva-
ringen met betrekking tot de ontwikkeling van de middenmanagementfunctie en
de middenmanagers? De functietypologie en het ontwikkelingsmodel verkeren
nog in het beginstadium van een doorwrocht wetenschappelijk model. Beproe-
ving in twee actieonderzoeken vraagt om replicatie in andersoortige organisaties
om de effecten van verschillen in primaire processen of technologieën, cultuur,
organisatiegrootte, persoonskenmerken en dergelijke te kunnen registreren.

Op basis van de ervaringen in de twee actieonderzoeken behoeft het theoretisch
denkkader op een aantal onderdelen verbetering:
~ De positionering van de middenmanagementfunctie in relatie met de ma-

nagementfuncties op het tweede besturingsniveau in onvolwaardige busi-
nessunits.

~ Het instrumentarium om meer verantwoord de vereiste toegevoegde
waarde ofwel het vereiste type middenmanagementfunctie te kunnen be-
palen.

~ De omschrijving van het gedrag in de functieprofielen, behorend bij de vijf
onderscheiden ideaaltypen met behulp van rollen en competenties.

~ De methodieken om het doubleloopleervermogen van middenmanagers en
hun omgeving te vergroten. Enerzijds voor het autopoietisch of zelf ont-
wikkelen van de middenmanagementfunctie. Anderzijds voor het zelf creë-
ren van gunstige condities voor effectief middenmanagement.

Voorts zouden de vijf ideaaltypen verrijkt kunnen worden middels het combine-
ren van de functietypologie met intrapersoonlijke bekwaamheidstypologieën van
middenmanagers en met de gedrags- of stijltypologieën uit de leader-
effectiveness-school (hoofdstuk 4, figuur 241. Een vervolgonderzoek naar de
vereiste persoonskenmerken om de onderscheiden functietypen succesvol uit te
voeren, lijkt me boeiend. De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen be-
tekenis hebben in bijvoorbeeld de selectie- en opleidingspraktijk.
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De positionering van de middenmanagementfunctie

In de probleemstelling is er in de afbakening van het onderzoek voor gekozen
om de middenmanagementfunctie te positioneren op het eerste besturingsni-
veau, met als belangrijkste toegevoegde waarde het coërdineren van het ver-
richtingsproces. De middenmanagers coárdineren dan met name het inzetten van
de beschikbaar gestelde middelen, gericht op de operationele effectiviteit van de
organisatie. Met deze definitie positioneerde ik de direct leidinggevenden van de
middenmanagers, die in onvolwaardige businessunits eveneens tot de middle li-
ne (Mintzberg, 1973) behoren, op het tweede besturingsniveau, met als belang-
rijkste toegevoegde waarde het coórdineren van het inrichtingsproces. Deze ma-
nagers coórdineren met name het (her)alloceren en het beschikbaar maken van
de benodigde middelen en zijn als zodanig verantwoordelijk voor het effectivi-
teitpotentieel van de organisatie. Naar aanleiding van de ervaringen in de twee
actieonderzoeken rijst de vraag of in onvolwaardige businessunits, ongeacht hun
omvang, de mate van decentralisatie ten opzichte van de strategische top wel
voldoende regelruimte biedt voor twee volwaardige managementniveaus om bei-
de voldoende toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het primaire proces?
Het ligt volgens mij meer voor de hand om de omvang van onvolwaardige busi-
nessunits zodaníg te verkleinen, dat ze door één managementniveau gecoórdi-
neerd kunnen worden, dan om in de middle line twee managementniveaus te
creëren, louter en alleen vanwege een te grote span of control. Het aantal busi-
nessunits neemt dan wel toe, waardoor in de strategische top enige uitbreiding
waarschijnlijk wordt, vanwege een toenemende behoefte aan overleg tussen de
strategische top en de middenmanagers ten gevolge van het verdwijnen van het
hoger management. Voor het vaststellen van de juiste grootte van de busi-
nessunits kunnen de twee onafhankelijke variabelen die de functietypologie
vormen (de mate van compiexiteit van de werkprocessen en de omgevingsge-
richtheid van de businessunit) uitstekend dienst doen. Maar uiteraard spelen
daar ook andere factoren in mee, zoals de omvang van de werkprocessen, het
klantenbelang, de geografische omstandigheden en dergelijke. Verdere bestude-
ring van de ideale omvang van deze sterk gedecentraliseerde, onvolwaardige
businessunits voor de onderscheiden functietypen is gewenst. Daaraan gekop-
peld is het interessant nader te onderzoeken waar de grens ligt van busi-
nessunits die direct bestuurd worden door middenmanagers en businessunits die
bestaan uit meerdere zelfsturende teams die indirect bestuurd worden door mid-
denmanagers. De bevindingen van Cox-Woudstra (2000) in haar onderzoek naar
de emergentet3 besturing van zelfsturende teams, bieden daartoe goede aan-
knopingspunten. Te meer daar zij voor het bepalen van de (onlmogelijkheden

13 Onder emergente besturing verstaat Cox-Woudstra (20001: 'Wanneer de besturing
(door een besturingsorgaan) op een lager niveau invloed heeft op (de besturing
van) een hoger niveau, is er sprake van bottom-up besturing of emergente bestu-
ring.'
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voor emergente besturing onafhankelijke variabelen gebruikt, die vergelijkbaar
zijn met de twee variabelen die de functietypologie van de middenmanagement-
functie vormen. Cox-Woudstra onderscheidt in haar typologie de mate van in-
terne samenhang binnen een team (het onderlinge verband tussen de aan het
team toegewezen taken en bevoegdheden) en de mate van externe samenhang
van het team (het verband tussen de aan het team toegewezen taken en be-
voegdheden en de taken en bevoegdheden van anderen buiten het teaml. De
mate van interne samenhang convergeert met de mate van complexiteit; de ma-
te van externe samenhang convergeert met de mate van omgevingsgerichtheid.
Naarmate de interne samenhang sterk is (laag complex) en de externe samen-
hang zwak (laag omgevingsgericht), neemt de mate van emergente besturing
volgens Cox-Woudstra toe. De koppeling van beide typologieën biedt mogelijk-
heden om de overgang vast te stellen van de behoefte aan indirecte naar de be-
hoefte aan directe besturing van de businessunits door de middenmanagers.

Meer fundamenteel is echter de kwestie aan de orde of het inrichten van het ef-
fectiviteitpotentieel, ofwel het tweede besturingsniveau wel een volwaardige
managementfunctie kan zijn, waar ik in mijn probleemstelling wel vanuit ben ge-
gaan? Wellicht is het eerder een taak van de strategische top om náást het rich-
ten ofwel het kiezen van de juiste effectiviteitmix óók zorg te dragen voor het
inrichten van het effectiviteitpotentieel. Er resteren dan twee volwaardige be-
sturingsniveaus: het strategische niveau dat verantwoordelijk is voor de richting
én de inrichting van de organisatie en het uitvoeringsniveau dat verantwoordelijk
is voor de verrichtingen van de organisatie. Deze ingreep in de sociale structuur
(Land, 2003) handhaaft wel de hiërarchische verhouding tussen de strategische
top en de operationele eenheden, maar maakt een einde aan het positionele de-
bat ten gevolge van de dubbele bezetting van de middle line. Deze verplatting
zal een gunstig effect hebben op het creëren van transactionele verhoudingen
tussen top en uitvoering. Het uitvoeringsniveau wordt direct of indirect, in geval
er in de uitvoering sprake is van zelfsturende teams, gecoórdineerd door mid-
denmanagers, die rechtstreeks worden aangestuurd vanuit de strategische top;
daarmee worden het volwaardige middenmanagers en doen ze hun naam eer
aan. Met behulp van de typologie kan dan bepaald worden welk type midden-
managementfunctie vereist is voor de betreffende werkeenheden en wat de ide-
ale grootte van iedere werkeenheid is. De 'knip' tussen de strategische top en
het middenmanagement ligt dan voor wat betreft het inrichten van het effectivi-
teitpotentieel van de organisatie, bij het 'beschikbaar stellen' door de top en het
'kunnen beschikken over' de middelen door het middenmanagement. Het 'kun-
nen beschikken over' behelst dan mijns inziens ook het onderhouden van en, bij
gebleken tekortkomingen, het verbeteren van het effectiviteitpotentieel. Daar-
mee is middenmanagement niet alleen een functie in ontwikkeling, maar heeft
het middenmanagement ook een vitale functie in de ontwikkeling van organisa-
ties. De lastige in-between-positie verandert in een relevante in-between-
functie. De top blijft verantwoordelijk voor het innoveren van het effectiviteitpo-
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tentieel. Op deze wijze kan de middle-up-down aanpak van Nonaka en Takeuchi
(1997) volledig tot zijn recht komen. Ik ben van mening dat het voor de verdere
theorievorming met betrekking tot (midden)managementfuncties van belang is
om de drie onderscheiden besturingsactiviteiten (het richten, inrichten en ver-
richten of strategisch, tactisch en operationeel) niet meer als een vanzelfspre-
kendheid te koppelen aan drie onderscheiden managementniveaus. Een belang-
rijke rol inzake het inrichten van het effectiviteitpotentieel is in deze sterk gede-
centraliseerde besturingsstructuur weggelegd voor de managementondersteu-
nende stafdiensten. De stafinedewerkers zullen de strategische top en de mid-
denmanagers vanuit hun specialisme adviseren bij het evalueren, onderhouden,
verbeteren en innoveren van het effectiviteitpotentieel.

Het instrumentarium voor het vaststellen van het vereiste functietype

Bij het ontwerpen van de middenmanagementtypologie is onvoldoende aandacht
besteed aan het instrumentarium om de mate van complexiteit en de mate van
omgevingsgerichtheid zo objectief mogelijk te kunnen bepalen. Gaandeweg de
twee actieonderzoeken ontstond de behoefte bij de deelnemers en bij mijzelf aan
een dergelijk instrumentarium. In de actieonderzoeken geschiedde de typering
aan welk middenmanagementfunctietype in een bepaalde werksetting behoefte
is nog te zeer at face value. Soms werden ook de ideaaltypen van de vijf func-
tietypen als meetinstrument gebruikt om de vereiste middenmanagementfunctie
te bepalen. De vijf functieprofielen zijn echter bedoeld als ideaaltypen om het
gedrag van middenmanagers beter te begrijpen (Zijderveld, 19731 en te modelle-
ren en niet als normatieve typen om de benodigde middenmanagementfunctie
vast te stellen. Voor verdere wetenschappelijke bestudering van de middenma-
nagementfunctie is het daarom van belang om een gevalideerd meetinstrument
te ontwikkelen om het vereiste type middenmanagementfunctie in een bepaalde
werksetting zo objectief mogelijk te kunnen vaststellen.

De vijf ideaaltypen van de middenmanagementfunctie

De omschrijving van de vijf ideaaltypen van de middenmanagementfunctie in
termen van rollen en competenties vraagt om een juiste afstemming van de ge-
hanteerde rollenconcepten met de daarbij behorende competenties. Het rollen-
concept van Quinn (1988) is uitgewerkt in competenties. De twee overige rol-
lenconcepten die in de functietypologie gebruikt worden van Floyd en Wooldrid-
ge (Eschbach en Volberda, 1999) en Druskat en Wheeler (20031, zijn nog niet
uitgewerkt in competenties. Om het gedrag van middenmanagers beter te kun-
nen begrijpen met behulp van de vijf gedragstyperingen is het van belang dat de
omschrijving van de vijf types verfijnd wordt. De gedragstyperingen worden
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namelijk gebruikt bij het beoordelen van het gedrag van de middenmanagers en
zij vormen de basis voor het singleloopleren van de middenmanagers in actionle-
arninggroepen en managementdevelopmentprogramma's. En voorts kunnen de
verbeterde gedragstyperingen gebruikt worden om door middel van wetenschap-
pelijk onderzoek beter inzicht te krijgen in het gedrag van middenmanagers, in
de veranderingen die zich daarin voordoen en in de effectiviteit van het gedrag
van middenmanagers in termen van waardetoevoeging aan de operationele ef-
fectiviteit van de primaire processen. Deze wetenschappelijke regelmaatkennis
kan op zijn beurt weer bijdragen leveren aan het beter kunnen beoordelen en
ontwikkelen van de middenmanagers in hun praktijk.

Voor een nadere uitwerking van de vijf functieprofielen is het tevens interessant
om in een vervolgstudie een poging te doen om de functietypologie van de mid-
denmanagementfunctie te combineren met een intrapersoonlijke bekwaamheids-
typologie van middenmanagers en met de gedrags- of stijltypologieën uit de lea-
der-effectiveness-school. Welk persoonlijkheidstype past het best bij elk van de
vijf typen middenmanagementfuncties? En wat is de relatie tussen het type
middenmanagementfunctie, de leiderschapsstijl en de effectiviteit van de mid-
denmanager en de operationele effectiviteit van zijn businessunit? De bevindin-
gen van Stoker (1999) in haar onderzoek naar het leidinggeven aan zelfsturende
teams, bieden goede aanknopingspunten voor een combinatie van de functiety-
pologie met een stijltypologie.

Doubleloopleren

Het doubleloopleren kwam in beide actieonderzoeken onvoldoende uit de verf.
Toch vormt het een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsmodel van het
theoretisch denkkader. Het is van belang voor de functieontwikkeling en voor
het creëren van de ideale condities voor het effectief kunnen uitvoeren van de
middenmanagementfunctie. Doubleloopleren vraagt om enkel-, dubbel- en drie-
slagleerprocessen op het niveau van regels, inzichten en príncipes. Willen deze
leerprocessen succesvol zijn dan is er een transactionele cultuur nodig en ver-
vullen individuele en collectieve competenties een sleutelrol. Wierdsma (1999)
ontwikkelde daartoe zijn Methode voor Collectieve Competentieverhoging
(MCC1, een fundamentele aanpak waarin met een aantal sleutelfunctionarissen
een dialoog wordt gevoerd over een kernthematiek tot op het niveau van de
principes; bijvoorbeeld de principes van transactioneel organiseren. Ik hanteer in
mijn ontwikkelingsmodel een meer pragmatische aanpak met behulp van de leer-
cyclus van Kolb, in de vooronderstelling dat de regels, de inzichten en de princi-
pes die effectief middenmanagement mogelijk in de weg staan in het actionlear-
ningtraject zich vanzelf zullen manifesteren en vervolgens aangepakt kunnen
worden. In de twee actieonderzoeken was mijn pragmatische aanpak van het
doubleloopleren nog niet echt succesvol. Bij SZMK zijn wel besluiten genomen
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om de condities voor effectief middenmanagement te verbeteren, maar twijfel ik
aan de verbetering van het leervermogen van de (middenlmanagers om de mid-
denmanagementfunctie zelf (autopoietisch) te ontwikkelen; bij ZGA heb ik wel
een verbetering waargenomen in het leervermogen van de (midden)managers,
maar leverden de praktijkopdrachten onvoldoende resultaten op waarin sprake
was van enkel-, dubbel- en drieslagverbeteringen. Het is interessant voor het
bewerkstelligen van een succesvolle transitie van positioneel naar transactioneel
organiseren om uitgebreider wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effec-
ten van de fundamentele MCC-methode van Wierdsma en de meer pragmatische
actionlearningmethode, waarvoor ik in mijn ontwikkelingsmodel gekozen heb.

6.3. Aanbevelingen voor de adviespraktijk

De functietypologie en het ontwikkelingsmodel zijn gebaseerd op een aantal uit-
gangspunten, dat van belang is als men in de organisatieadviespraktijk gaat
werken met het theoretisch denkkader. Ik vat de meest essentiële uitgangspun-
ten voor de adviespraktijk samen.

Het verbinden van het systeem- en actiedenken

De middenmanagementfunctie is een subsysteem van de organisatie die op haar
beurt is ingebed in een omgeving. De middenmanagementfunctie ontleent zijn
legitimatie dus aan de organisatie als het grotere geheel en is met de organisatie
verbonden door input- en outputprocessen. De middenmanager is een actor
wiens gedrag geschiedt vanuit motieven, intentíes, doelen, et cetera. Een condi-
tie voor actie is volgens het actiedenken altijd de actie van andere actoren; ac-
tie is derhalve sociale actie, omdat de doelen, de middelen, de condities, de re-
gels en de normen, op basis waarvan de ene actor gemotiveerd is tot handelen,
tot het handelen van de andere actoren zal leiden. Gedrag komt dus interactief
tot stand. Het is de uitdaging voor de organisatieadviseur om interactieve leer-
processen op gang te brengen, waarin actoren hun eigen functies creëren (auto-
poietisch) als onderdeel van hun organisatie als het grotere geheel. De verleiding
vanuit het systeemdenken om functies op te leggen (allopoietischl, is groot;
evenals de verleiding voor de actoren om hun eigen functie vanuit eigen motie-
ven en inzichten in te richten, zonder legitimatie van de organisatie als het gro-
tere geheel. Het bepalen van de vereiste middenmanagementfunctie met behulp
van de twee onafhankelijke variabelen van de typologie (de mate van complexi-
teit van het werkproces en de mate van omgevingsgerichtheid van het werkpro-
ces) is een uitwerking van het systeemdenken en derhalve normatief. Het be-
grijpen van het huidige en gewenste gedrag van de middenmanagers met behulp
van de vijf functiebeschrijvingen is een uitwerking van het actiedenken en der-
halve ideaal-typisch. Het is voor de organisatieadviseur van belang om dit
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steeds voor ogen te houden bij het begeleiden van organisatieontwikkelingstra-
jecten en van de (middenlmanagers bij hun persoonlijke en functieontwikkeling.

Het primaire proces als uitgangspunt

Het primaire proces vormt de bestaansgrond van organisaties, op basis van hun
missie of statutaire doelstelling. Strategie en operatie zijn daardoor onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. De strategie en de missie van de organisatie bepalen
de gemeenschappelijke koers en zingeving die in het primaire proces tot uiting
komen. In de eenmanszaak fungeert de eigenaar zelf als verbindend persoon
tussen zijn missie en zijn werkproces. In grotere organisaties fungeert de orga-
nisatie-inrichting (structuur, systemen en sleutelcompetenties) als verbinding
tussen de strategische top en de operationele eenheden. Als de eigenaar van het
eenmansbedrijf zichzelf belangrijker gaat vinden dan zijn missie en zijn werkpro-
cessen, dan gaat het mis. Hetzelfde geldt voor organisaties die de inrichting be-
langrijker gaan vinden dan het primaire proces en de strategie. Het is de uitda-
ging voor de organisatieadviseur om de verbinding tussen de strategische top en
de operationele werkeenheden meer te beschouwen als een relationeel vraag-
stuk, dan als een hiërarchisch vraagstuk: het gaat primair om het regelen van de
interactieprocessen tussen de richters en de verrichters en secundair om de hië-
rarchische verhoudingen tussen de strategische top en de operationele werk-
eenheden. De verleiding is echter groot om de organisatie-inrichting als doel op
zich te gaan beschouwen, waarbij de perfectionering van de organisatie-
inrichting en het regelen van de machtsverhoudingen in de middle line tussen de
strategische top en de operationele werkeenheden centraal staan. In mijn optiek
maakt de middenmanagementfunctie onderdeel uit van het primaire proces, ook
als er sprake is van zelfsturende operationele werkeenheden. Met het verdwij-
nen van het hogere managementniveau in de middle line van de onvolwaardige
businessunits (zie mijn aanbeveling voor verdere theorievorming) kan er weer
sprake zijn van een directe verbinding tussen de strategische top en de operati-
onele werkeenheden en kan alle besturingsaandacht geconcentreerd worden op
de operationele effectiviteit van het primaire proces en op de strategische keuze
van de juiste effectiviteitmix voor de organisatie. Op deze wijze kunnen de mid-
denmanagers hun strategische rollen volwaardig uitvoeren.

Het belang van collectieve, contextgebonden leerprocessen

De ontwikkeling van de middenmanagementfunctie en van de middenmanagers
en het creëren van de ideale condities voor effectiviteit vragen om het organise-
ren van singleloop- en doubleloopleerprocessen. Het is de uitdaging voor de or-
ganisatieadviseur om mensen vertrouwd te maken met de principes van het con-
structivistisch leren, dat ervan uitgaat dat kennis en kunde geconstrueerd wor-
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den door mensen op basis van hun eerdere ervaringen in het verleden en hun
persoonlijke intenties voor de toekomst. In de huidige adviespraktijk ontmoet de
organisatieadviseur nog veel mensen die behoefte hebben aan traditioneel of ob-
jectivistisch leren, waarin kennis en kunde op zichzelf staande objecten zijn die
één op één overdraagbaar zijn op anderen. Wierdsma (1999) ontwikkelde een
bruikbaar concept om het constructivistisch en objectivistisch leren met elkaar
te verbinden. Mensen en organisaties combineren daarin hun eigen ervaringen
met de objectieve regelmaatkennis van bijvoorbeeld de adviseur tot nieuwe
maatregelkennis. Op deze wijze kan de adviseur zijn kennis als wetenschap
overdragen aan zijn publiek, dat vervolgens dít 'nieuwe' weten combineert met
het eigen bestaande kennen. Door dit te ervaren construeren de klanten van de
organisatieadviseur een nieuwe werkelijkheid. De typologie van het theoretisch
denkkader is voor organisaties te beschouwen als regelmaatkennis ('theorie');
het ontwikkelingsmodel faciliteert het proces om daar maatregelkennis van te
maken.

Het belang van doubleloopleren voor het creëren van de ideale condities

Naast het ontwikkelen van de eigen functie en de eigen bekwaamheden om ef-
fectief te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de middenmanagers leren
zelf zorg te dragen voor de condities om als persoon leffectief gedrag) en als
werkeenheid (operationele effectiviteit) de gewenste prestaties te kunnen leve-
ren. Dit doubleloopleren is dus een essentieel onderdeel van het ontwikkelings-
model. Het is de uitdaging voor de organisatieadviseur om middenmanagers en
de strategische top ontvankelijk te maken voor deze vorm van leren: het veran-
deren van regels, inzichten en principes is geen sinecure. Voor de middenmana-
gers is het van belang om met goed onderbouwde verbetervoorstellen te komen
door middel van registratie van gegevens; verantwoorde analyses; het aanreiken
van meerdere oplossingsalternatieven en het ontwerpen van realiseerbare im-
plementatieplannen. Voor de strategische top is het van belang dat zij hun stra-
tegische principes en hun inzichten met betrekking tot de (toekomstigel inrich-
ting van de organisatie goed communiceren met de middenmanagers. Op deze
wijze kunnen de middenmanagers hun middle-up-down rol bij het doubleloople-
ren volledig waarmaken. De verleiding is echter groot dat de strategische top
veranderingen 'blijft' opleggen en dat de middenmanagers om oplossingen van
de door hen ervaren problemen 'blijven' vragen. De organisatieadviseur heeft
een belangrijke functie om dit dilemma te 'doen' doorbreken.
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Het verbinden van action learning en action research

Volgens Den Hertog en Van Sluijs (2000) draagt actieonderzoek inhoudelijk
voorlopig nog te weinig bij aan kennisontwikkeling en theorievorming. In hoofd-
stuk 4 werd een model gepresenteerd (zie figuur 341, waarin action learning en
action research worden gecombineerd. Op deze wijze kunnen actionlearningtra-
jecten in de praktijk bijdragen leveren aan theorievorming middels het creëren
van nieuwe regelmaatkennis betreffende de ontwikkeling van middenmanagers
en hun organisaties. Ik ben voornemens om in de eigen adviespraktijk een ken-
niscentrum op te starten dat zich ten doel stelt het combineren van weten-
schappelijk en praktijkonderzoek naar de effectiviteit van de toekomstige mid-
denmanagers en naar de effecten daarvan op de operationele effectiviteit van
hun businessunits. Dit met het oog op de verwachte verdere kanteling en decen-
tralisatie van dienstverlenende organisaties naar 'echte' klantgerichte organisa-
ties. Het beproefde denkkader vormt het theoretisch uitgangspunt van het te
ontwikkelen kenniscentrum. Ik stel mij voor dat het kenniscentrum een netwerk
is van personen, die werkzaam zijn als organisatieadviseur of trainer en als on-
derzoeker~docent op universiteiten en (post-lhbo-opleidingen. Een belangrijk aan-
dachtspunt voor deze netwerkpartners is het ontwikkelen van een meer gediffe-
rentieerd opleidingsaanbod voor de onderscheiden typen middenmanagement-
functies, dan tot op heden geboden wordt door zowel reguliere als commerciële
opleidingsinstituten. Tevens denk ik voor het netwerk aan personen die als be-
stuurder behoren tot de strategische top en het middenmanagement van organi-
saties en die met behulp van het theoretisch denkkader werken aan de verdere
ontwikkeling van de middenmanagementfunctie en hun organisaties. Het kennis-
centrum is een transactioneel netwerk, hetgeen impliceert dat het primair gaat
om de klanten: de middenmanagers en hun organisaties. En voorts dat het een
horizontaal netwerk is, zonder hiërarchische verhoudingen, dat gericht is op een
gemeenschappelijke zin- en betekenisgeving van de middenmanagementfunctie
in organisaties.

6.4. Aanbevelingen voor de besturingspraktijk

In de verkennende casestudy bleek dat het middenmanagement voor de strate-
gische top van vitaal belang is. Tegelijkertijd constateert men dat het ontbreekt
aan een conceptueel model om systematisch met deze functie bezig te zijn. De
topbestuurders rekenen alle managementniveaus tussen de strategische top en
de operationele eenheden tot het middenmanagement en doen vanwege de sta-
tuskwestie liever geen uitspraken over wie in hun organisatie de middenmana-
gers zijn. De theoretische aanbeveling met betrekking tot de herinrichting van de
middle line in organisaties sluit naar verwachting aan bij de ervaringen en de be-
langen van de strategische top. Het uitgangspunt daarbij is dat de organisatie-
ontwikkeling en dus de ontwikkeling en innovatie van het effectiviteitpotentieel
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van de organisatie, gestuurd worden door de strategische top. De 'nieuwe' mid-
denmanagers sturen de inzet, het onderhoud en de verbetering van het effectivi-
teitpotentieel. In het perspectief van verdergaande decentralisatie, wordt de re-
latie tussen de strategische top en de operationele organisatie onder leiding van
het middenmanagement bepalend voor het succes van de organisatie. De herin-
richting van de middle line heeft uiteraard ook consequenties voor de functie of
toegevoegde waarde van de strategische top, voor de inrichting van de strategi-
sche top en voor de competenties van de topbestuurders.

De inríchting van de strategische top

Het principe van de twee managementlagen, die samen verantwoordelijk zijn
voor de drie besturingsniveaus (het richten, inrichten en verrichten), heeft con-
sequenties voor de samenstelling van het directieteam of de raad van bestuur.
Het aantal directieleden of bestuurders zal uitgebreid dienen te worden om de
kleinere onvolwaardige businessunits, die in mijn optiek direct of indirect geleid
worden door de middenmanagers, aan te sturen. Dit betekent dat het in de ge-
zondheidszorg- en onderwijssector gangbare model van (bij voorkeur) een- of
(maximaal) tweehoofdige raden van bestuur of directies verlaten dient te wor-
den. De communicatie tussen de strategische top en de middenmanagers die di-
rect of indirect leidinggeven aan de medewerkers van de businessunits is van
doorslaggevende betekenis voor het succes van dit besturingsontwerp. Niet zo-
zeer het vraagstuk van de 'span of control' of de 'span of support' is aan de or-
de, maar het gaat in dit geval volgens Druskat en Wheeler (2003) veel meer om
de 'span of boundary': het bekwaam kunnen hanteren van grensvlakken. Wat
volgens Druskat en Wheeler geldt voor de externe leiders van zelfsturende
teams, geldt eveneens voor de bestuurders in de strategische top van de organi-
satie Izie figuur 16, hoofdstuk 31. De functie of toegevoegde waarde van de
strategische top verandert zodanig, dat uitbreiding ervan noodzakelijk is, tenein-
de een effectieve communicatie te kunnen bewerkstelligen tussen de gemeen-
schappelijkheid van de organisatie en de veelzijdigheid van de operationele busi-
nessunits. In de overgangsfase naar een besturingsstructuur die bestaat uit
twee managementlagen kan het 'zittende' hoger management tijdelijk een facili-
terende rol vervullen, mits men oprecht de intentie deelt om deze functie op
termijn overbodig te maken (hetgeen naar mijn mening een houding zou mogen
zijn van iedere manager en adviseurl. De toegevoegde waarde van deze 'interim-
managers' bestaat dan vooral uit het coachen van de middenmanagers bij hun
persoonlijke en functieontwikkeling en bij het 'overwaken' (het ontwikkelen van
een helikopterview) van het totale primaire proces. De strategische top kan in
die periode bepaalde projecten delegeren aan deze interne interim-managers; de
middenmanagers kunnen grensoverschrijdende activiteiten mandateren aan deze
interne interim-managers. Geleidelijk aan zal deze interim-functie overbodig
worden of naar een volwaardige staffunctie evolueren.
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De functie van de strategische top: toegevoegde waarde, rollen en competen-
ties

Met het verdwijnen van het hoger managementniveau in de middle line veran-
dert niet alleen de samenstelling van de strategische top, maar ook de functie
van bestuurder of directeur. De strategische top is verantwoordelijk voor de
richting en de hoofdinrichting (de inrichtingsprincipes) van de organisatie en
voorts is elke bestuurder of directeur in samenspraak met zijn middenmanagers
verantwoordelijk voor de definitieve inrichting van de operationele businessunits
waaraan hij leiding geeft. Volgens Van Dijck (1996) bestaat de functie of toege-
voegde waarde van de strategische top in organisaties met een businessunit-
structuur uit drie hoofdverantwoordelijkheden. Allereerst is de top verantwoor-
delijk voor de empowerment van de operationele businessunits in hun ontwikke-
ling naar volwaardige businessunits. Deze verantwoordelijkheid sluit aan bij de
rol van 'bekrachtiger' in het rollenconcept van Druskat en Wheeler (2003), het-
geen onder andere behelst dat bevoegdheden zoveel mogelijk worden gedele-
geerd; dat er open en flexibel wordt omgegaan met de beslissingen van de mid-
denmanagers; en dat de top de middenmanagers leert te leren en leert om zich-
zelf te ontwikkelen (autopoietisch) door middel van coaching. Voor de topbe-
stuurder zelf betekent dit dat hij als een empowered persoon dient te interacie-
ren met anderen (voorbeeldfunctiel. Op de tweede plaats is de top volgens Van
Dijck (1996) verantwoordelijk voor de 'business strategic dialogue' met de mid-
denmanagers. Dit betekent onder andere het ontwikkelen van een niet-
hiërarchische (contract)relatie met de middenmanagers, waarin onder andere
prestatie-indicatoren worden overeengekomen. En voorts het bewaken en be-
vorderen van de synergie tussen de businessunits onderling en het coachen van
het proces van decentralisatie van ondernemerschap naar de middenmanagers.
Deze verantwoordelijkheid sluit aan bij de rollen van 'verbinder' en 'verkenner'
in het rollenconcept van Druskat en Wheeler, hetgeen onder andere betekent dat
de top een vertrouwensband opbouwt met de middenmanagers en oog heeft
voor hun individuele behoeften. En voorts dat de top een goed beeld en een juis-
te diagnose heeft van het handelen van de middenmanagers en dat problemen
systematisch en methodisch worden benaderd. Voor de topbestuurder zelf bete-
kent dit dat hij een goed sociaal en politiek gevoel heeft voor onderlinge ver-
houdingen; dat hij weet te beschikken over de juiste informatie; en dat hij zowel
de meest essentiële, als ook de kleinere belangen weet te onderkennen die in
een bepaalde situatie bij betrokkenen aan de orde zijn. Op de derde plaats is de
strategische top in een businessunitstructuur verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de managementondersteuning; een belangrijke conditie voor succesvol busi-
nessunitmanagement. Deze derde verantwoordelijkheid sluit aan bij de rol van
'overtuiger' in het rollenconcept van Druskat en Wheeler. De topmanager draagt
zorg voor duidelijke referentiekaders en heldere informatie en ondersteund de
middenmanagers of zorgt ervoor dat ze goed ondersteund worden door deskun-
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dige stafadviseurs. Voor de topmanager zelf betekent dit dat hij zelf bekwaam is
in het verwerven van externe support indien dat nodig is.

6.5. Een persoonlijke reflectie op het onderzoek

Terugdenkend aan mijn ervaring met mijn eerste middenmanagementtraining van
de productiechefs van het middelgrote productiebedrijf, waar de oorsprong van
mijn inspiratie voor het thema 'middenmanagement' zo ongeveer ligt (zie hoofd-
stuk 11, vraag ik me nu af wat ik tegen die productiechefs zou hebben gezegd,
als ik toen wist wat ik nu weet? Ik denk het volgende: "Wat vervelend voor jul-
lie om met zoveel problemen te worden geconfronteerd; laten we gauw aan de
slag gaan, want er is veel werk aan de winkel." En mijn eerste vraag zou ver-
volgens zijn: "Wat heeft ieder van jullie gedaan om al die problemen waar jullie
het over hebben te veroorzaken en in stand te houden en wat houdt jullie tegen
om de situatie te verbeteren?"

Het leigenlaardige is, dat ik eigenlijk vanaf het moment dat ik de MT-
vergaderíng van het betreffende bedrijf verliet en besloten had om toch maar
met dit werk door te gaan, op basis van mijn welzijnswerkervaringen, zonder het
me echt bewust te zijn, 'emancipatorisch' (het begrip empowerment werd toen
nog niet gebruikt) ben gaan werken met middenmanagers, waarbij ik graag ge-
bruik maakte van nieuwe theoretische inzichten om mijn persoonlijke ervaringen
en dus mijn bekwaamheden te verrijken. Ik miste daarbij echter een algemeen
referentiekader of algemene theoretische onderbouwing voor het middenmana-
gementvraagstuk, iets dat in het welzijnswerk wel degelijk bestond (community
development en community organizationl. Het vinden van een dergelijk referen-
tiekader werd mijn missie en toen ik een aantal jaren geleden besloot dat het tijd
voor me werd om eens wetenschappelijk te gaan reflecteren op mijn trainers- en
adviespraktijk, werd deze missie mijn onderzoeksdoelstelling, omdat ik het refe-
rentiekader nog steeds niet had ontdekt, noch in de theorie, noch in de praktijk.

Inmiddels heb ik een aanzet gegeven voor een bestuurlijk referentiekader, dat
naar ik hoop in de toekomst methodisch en inhoudelijk wordt verbeterd of
desnoods volledig wordt weerlegd, als er dan maar een beter denkkader voor in
de plaats komt. Ik begrijp nu veel meer van de 'worsteling' met de middenma-
nagementfunctie in theorie en praktijk, dan toen ik in 2000 met dit project be-
gon en dat ervaar ik voor mezelf als pure winst van mijn (promotielonderzoek
voor mijn toekomstige trainers- en adviespraktijk. Ik deel deze kennis graag met
vakgenoten, wetenschappelijk onderzoekers en bestuurders op alle onderschei-
den niveaus, in de hoop dat de middenmanagementfunctie meer nut en beteke-
nis krijgt.
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Waarom ik de gebrekkige theorievorming en de voortdurende slingerbeweging
beter ben gaan begrijpen, heeft te maken met mijn aanvankelijke onderwaarde-
ring van het belang van de functie als kleinste subsysteem van organisaties en
van het onderwaarderen van het belang van functieontwikkeling. Van Dijck
heeft mij vooral in het begin vele malen geconfronteerd met de lastige vraag:

... heb je het nu over middenmanagers of heb je het over de middenmanage-
mentfunctie?" Ik denk dat mijn definitie van het begrip 'functie' en de ontdek-
king dat náást mensen óók hun functies voortdurend in ontwikkeling zijn, van
belang kunnen zijn voor competentiemanagement in zijn algemeenheid en voor
de competenties van middenmanagers in het bijzonder.

Ik begrijp nu ook beter waarom bijna alle respondenten in mijn verkennende ca-
sestudy zeggen dat het middenmanagement van vitaal belang is voor hun orga-
nisatie, maar dat men er nauwelijks conceptueel, noch in termen van ontwikke-
ling mee bezig is. Ik begrijp nu ook beter waarom de vele publicaties over het
middenmanagement, op enkele uitzonderingen na, nauwelijks op elkaar afge-
stemd zijn. Waarom ik de gebrekkige theorievorming, zoals gesignaleerd door Li-
vian en Burgoyne (1997) en de voortdurende slingerbeweging, zoals waargeno-
men door Stoker c.s. (2000) nu beter begrijp? Ik heb ontdekt hoe complex het
middenmanagementvraagstuk is, onder andere vanwege de recursiviteit van de
functie en de veelal allopoietische benadering van de functie- en persoonlijke
ontwikkeling van de middenmanagers. En voorts heb ik ontdekt dat het kantelen
van de piramide (Land, 2003), gegeven de hiërarchie, om een drieslagleerproces
vraagt, dat vanwege het nog overwegend positionele denken over organisaties
en organiseren, nog meer een zorg dan een wens of visie is, laat staan al werke-
lijkheid is. Beide fenomenen (de complexiteit en de machtscontext van het mid-
denmanagementvraagstuk) houden elkaar, volgens de wetmatigheden van het
prisonersdilemma, in stand. De Ley (2001) moet zoiets dergelijks bedoeld of ge-
voeld hebben in zijn commentaar op de aanbevelingen van Stoker c.s. (20001,
hetgeen hem in werkgeverskringen kennelijk niet in dank werd afgenomen. Dit
laatste ter ondersteuning van mijn stellingname met betrekking tot het overwe-
gend positionele klimaat in de huidige organisaties.

In deze stellingname word ik nog eens bevestigd door de onderzoeksresultaten
van Koot en Sabelis (2000), naar de belevingswereld van topmanagers, waar ik
in het tweede hoofdstuk naar refereerde. Hun belangrijkste bevindingen voor
wat betreft de managementpraktijk van topmanagers zijn:
~ De meesten hebben kennis van het feit dat momenteel in het organisatie-

en managementdebat concepten vigeren als vertrouwen, zelfsturing, cha-
os-management, corporate identity en dergelijke, maar de manager reali-
seert zich nauwelijks de paradoxaliteit van het debat en plaatst de tegen-
stellingen niet in een breder theoretische of historische context.
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~ Datzelfde geldi voor de tegengestelde ideaalbeelden van de topmanagers:
enerzijds moeten zij daadkrachtig optreden, zelfvertrouwen uitstralen, re-
sultaatgericht en bindend zijn, anderzijds moet de manager oog hebben
voor diversiteit en cultureel sensitief, faciliterend en ondersteunend zijn
(warm en koud; hard en zacht tegelijkertijdl. De topmanager realiseert
zich dit niet echt en zij die er zich wel van bewust zijn, maken zich er niet
echt druk over.

~ Hun werkelijke focus is gericht op het handhaven en uitbouwen van hun
(machtslpositie, waarbij zij zich enerzijds laten leiden door hun intu'itie en
anderzijds door doelrationele overwegíngen met bijbehorende waarden als
beheersing, efficiency en lineariteit.

~ Front stage presenteren zij zich als voorstander en pleitbezorger van ont-
haasting, zelfsturing, decentralisatie, empowerment, chaostheorie en de
'kunst van het loslaten'; backstage rekenen ze elkaar en zichzelf af op de
mate waarin ze erin slagen om over te komen als iemand die 'zijn zaakjes
beheerst'. Van een persoonlijke identificatie met de 'zachte' waarden is
weinig sprake. Men weet dat men een aantal processen niet beheerst en
dat men moet vertrouwen op intu'itie, maar men trekt hieruit niet de con-
clusie dat het beheersingsideaal een utopie is.

~ De belangrijkste overlevingsstrategieën die Koot en Sabelis in hun onder-
zoek hebben gevonden zijn: de toepassing van retoriek en verbaal geweld,
het gebruik van specifieke vormen van humor, het demonstreren van ken-
nis, de toepassing van machts- en dwangstrategíeën, ontkenning van al-
ternatieven, een forse mate van relativering Imentale en fysieke), aanpas-
sing, het vernauwen van de focus op effecten en op de context van het
handelen, het comprimeren van taken (meer doen in minder tijd) en het
verlies van langetermijnoverzicht.

Ik blijf echter optimistisch. De ontwikkeiing in de gezondheidszorgsector, zoais
de marktwerking (Damhuis c.s., 20051, de voortdurende kritiek op de kwaliteit
van de zorg in de media en de toenemende invloed van groeperingen die voor de
belangen van de patiënten en cliënten opkomen, doen de noodzaak tot verdere
kanteling en decentralisatie toenemen. De positie en de rollen van het midden-
management zullen daardoor zeker gaan veranderen. De functietypologie draagt
bij aan het differentiëren en dus nuanceren van deze positie- en rolverandering.
Het ontwikkelingsmodel draagt bij aan een gefaseerd leerproces van middenma-
nagers en hun organisaties om zich te ontwikkelen van de huidige positionele
cultuur naar de onvermijdelijke transactionele cultuur. De in-between-positie van
de middenmanager ontwikkelt zich gaandeweg naar een in-between-functie.
Middenmanagement is niet alleen een functie die in ontwikkeling is, maar het
middenmanagement krijgt een belangrijke functie in de toekomstige ontwikkeling
van organisaties.
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NAWOORD

De creatiespiraal van Marinus Knoope (1998) beschrijft in vier fasen van elk drie
stappen de weg van wens naar werkelijkheid en is gedurende het gehele promo-
tieproject een onmisbare steun en toeverlaat voor mij gebleken. Ik gebruik de
creatiespiraal dan ook met veel plezier voor mijn reflectie op dit project, dat een
periode van circa tien jaar beslaat waarin ik, dit ter geruststelling, ook met an-
dere zaken dan het middenmanagement bezig ben geweest.

De wensfase (199 7-1 9991

In de eerste fase van de creatiespiraal wordt een beeld gecreëerd van het eind-
resultaat van iemands wensdroom. Het is belangrijk om je in deze periode veel-
vuldig af te vragen of je echt gelooft, dat je van het gewenste eindresultaat ge-
lukkig wordt. Toen ik in 1997 vijftig jaar werd, vroeg een drietal personen aan
mij wanneer ik als zelfstandig ondernemer wilde gaan stoppen met werken. Zij
hadden één ding met elkaar gemeen: als boekhouder, verzekeringsadviseur en
bankier hadden zij een goed inzicht in mijn financiële levensstijl. Ik nam een jaar
de tijd om daar eens goed over na te gaan denken en kwam op 31 december
1997 tot de conclusie dat ik graag wil blijven werken tot mijn zeventigste, zij
het met een geleidelijke afbouw. In de extra vrije tijd, die aldus beschikbaar
komt, wilde ik graag een verbinding gaan leggen tussen werk en vrije tijd. Dus
nam ik me voor om een proefschrift te gaan schrijven, als een vorm van ontwik-
keling. Ontwikkeling is voor mij namelijk de synthese van creëren en recreëren
als these en antithese. Liesje, mijn partner, was niet echt blij met dit voornemen
en gaf aarzelend consent aan weer een nieuw experiment in onze relatie.

1998 Gebruikte ik om na te denken over een thema dat me echt inspireert en op
31 december 1998 kwam ik tot de conclusie dat het middenmanagement van
organisaties voor mij een goede inspiratiebron is om wetenschappelijk te reflec-
teren op mijn werk als organisatieadviseur en trainer. Het daarop volgende jaar
verzamelde ik veel literatuur over het middenmanagement; leerde ik googelen;
vormde ik me een beeld van het gewenste eindresultaat en vroeg ik me regelma-
tig af of ik daar nu echt gelukkig van zou worden. Op 31 december 1999 maak-
te ik een vijfjarenplan en besloot ik, indachtig stap vier van de creatiespíraal, om
vanaf dat moment tegen iedereen te vertellen dat ik ga promoveren op het on-
derwerp 'middenmanagement', waarmee de verkenningsfase van start ging.
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De verkenningsfase (2000-2002)

De verkenningsfase van de creatiespiraal start met het uiten van de wensdroom
aan ieder die het maar horen wil. Ik vertelde het mijn collega's, Leentje, Hanne-
ke, Twan, Jaap en alle andere famílieleden en vrienden en niet te vergeten velen
van onze klanten. Zij lieten niet na mij te voorzien van vele bruikbare tips, goed
bedoelde waarschuwingen en welkome aanmoedigingen. Zonder supporters is
een dergelijke onderneming een 'barre tocht'. Dat weet ik als 'kennedy-mars-
loper' (een eendaagse wandeltocht van 80 km) maar al te goed. Ik herken me
dan ook niet in de verzuchting, die ik onlangs las in het voorwoord van een
proefschrift: "Maar één ding weet ik zeker. Promoveren?... dat nooit weer."
Dankzij mijn supporters ben ik al die jaren van mijn promotieproject blijven ge-
nieten. De vele reacties die ik kreeg - en zeker de "Ja, maar..."-reacties - lever-
den een schat aan informatie op voor de volgende twee stappen in de verken-
ningsfase: onderzoeken en plannen wat je allemaal te wachten staat als je je
wensdroom wilt gaan realiseren. In de verkenningsfase bereidt iemand het defi-
nitieve besluit voor om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Ruim vijfentwintig jaar na mijn afstuderen als organisatiesocioloog, aan wat
toen nog de Katholieke Hogeschool Tilburg heette, had mijn basiskennis betref-
fende de organisatiesociologie en de methoden 8~ technieken van sociaalweten-
schappelijk onderzoek, een flinke opknapbeurt nodig. En ondanks het feit dat ik
samen met mijn collega's de vakliteratuur goed bijhoud, bleek er toch behoefte
aan een inhaalslag. Het voordeel van vijfentwintig jaar ervaring is, zo leerde ik
van André Wierdsma, dat er een goede voedingsbodem is om kennis te nemen
van de rijke hoeveelheid aan regetmaatkennis ('theorie') en om die vervolgens te
transformeren naar nieuwe 'maatregelkennis' in de vorm van een gedegen on-
derzoeksontwerp. Jules van Dijck en mijn collega's waren in deze verkennings-
fase mijn belangrijkste sparringpartners, die mij uitstekend geholpen hebben bij
het nadenken over de probleemstelling, de theoretische vertrekpunten en het
onderzoeksontwerp van mijn dissertatie. Vooral het nadenken over de theoreti-
sche vertrekpunten heb ik als waardevol ervaren voor een praktiserend organisa-
tieadviseur~trainer; het vraagt veel van het introspectievermogen van de promo-
vendus, daarbij geholpen en gehinderd door de veelheid van optieken waarmee
een socioloog, in dit geval een organisatiesocioloog, de werkelijkheid van mens
en organisatie kan benaderen. Nogal eens voelde ik me in deze fase bewust on-
bekwaam worden, maar gelukkig werd ik me zo nu en dan ook beter bewust van
mijn impliciete bekwaamheden. Beide ervaringen zijn van belang om effectief te
kunnen zijn. In deze dissertatie definieer ik effectiviteit namelijk als 'bewust
doeltreffend gedrag'. Onbewuste bekwaamheden leiden tot toevalstreffers. On-
bewuste onbekwaamheid duidt op gebrek aan feedback en onvoldoende intro-
spectievermogen. Als bewust bekwaam én bewust onbekwaam veelvuldig met
elkaar interacteren, leidt dat tot ontwikkeling.
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Een verkenningsfase van drie jaar lijkt lang, maar voor een 'oudere, vrije promo-
vendus', een uitstervend ras volgens een artikel in Trouw (1 oktober 20051, die
daarnaast een drukke adviespraktijk heeft, vliegen die jaren voorbij. Collega
Kees Verschure heeft míj vanaf de eerste fase menigmaal gestimuleerd door in
het openbaar te verkondigen (waar ik dan zelf bij was): "Peer doet het op zijn
eigen manier." En hij had gelijk. Twee à drie maal per jaar zonderde ik me met
Liesje een week af, wisselend op een Canarisch eiland of aan de Rode Zee in
Egypte, om samen van de zon te genieten: Liesje met een boek bij het zwembad
en ik met mijn boeken en artikelen op een, liefst zonovergoten, balkon of terras
van een luxe hotelkamer. Creëren en recreëren laten zich op deze manier uitste-
kend combineren, zo is onze ervaring inmiddels. In het najaar van 2002 rondde
ik de verkenningsfase af. De hoofdstukken 1 en 2 stonden redelijk in de grond-
verf; de deskstudy van hoofdstuk 3 was grotendeels afgerond. Ik nam het be-
sluit om in 2002 definitief te gaan werken aan het realiseren van mijn wens-
droom.

De uitvoeringsfase (2003-2005)

De uitvoeringsfase van de creatiespiraal is eigenlijk vrij eenvoudig: je besluit om
echt aan de slag te gaan; je gáát ook daadwerkelijk aan de slag; en dat houdt je
gewoon alsmaar vol. Het is de actieve kant van de Kolb-leercyclus: beslissen en
(blijven) doen! Wat heb ik zoal gedaan in de afgelopen drie jaar? Een verkennen-
de casestudy bij veertien organisaties; het ontwikkelen van het theoretisch
denkkader; twee actieonderzoeken en het schrijven van deze dissertatie. Het
woord 'schrijven' staat hier bewust cursief gedrukt. Ik heb namelijk het gehele
gedachtegoed dat de lezer van dit proefschrift in drukvorm krijgt aangereikt,
samen met mijn trouwe 'Parker' ontworpen: een prachtig voorbeeld van co-
creatie. Deze, wat ouderwetse gewoonte van mij had evenwel tot gevolg dat
onze secretaresses intensief bij dit co-creatieproces betrokken raakten. Marian
Kruitwagen, Renée Niemer en Nicky de Veer hebben al mijn 'schrijfsels', die ge-
leid hebben tot deze definitieve versie, vakkundig en met plezier gedigitaliseerd.
En dat waren er heel wat. De maatschap DamhuisElshoutVerschure stond deze
over-'maat' aan gebruikte secretariaatsuren zeer bereidwillig toe: innovatie en
kwalitatieve groei staan al ruim vijftien jaar hoog in het vaandel van deze onder-
neming.

De verkennende casestudy voerde ik in 2003 uit samen met Akke Daamen en
Natascha Roesink, in het kader van hun afstuderen in de Beleids- 8~ Organisa-
tiewetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. Het was een bijzonder intensieve klus om de circa 140 responden-
ten van de veertien participerende organisaties te interviewen, inclusief de ver-
slaglegging van even zovele interviews, en om vervolgens al die antwoorden te
coderen en te analyseren. We hebben er met veel plezier aan gewerkt. Eind de-
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cember 2002 verdedigden Akke en Natascha met succes hun doctoraalscriptie.
Het was voor mij een nieuwe ervaring om studenten te begeleiden bij hun afstu-
deerwerk en om vervolgens ook nog als 'examinator' deel te mogen nemen aan
het eindexamengesprek. Inmiddels onderzoek ik de mogelijkheden om in de toe-
komst op enigerlei wijze vaker met studenten samen te werken; dat stimuleert
naar twee kanten mijn verdere ontwikkeling.

In datzelfde jaar (2003) werkte ik samen met mijn gewaardeerde collega's Gerrit
Damhuis, Hemmo Huijsmans, Piet Overduin, Kees Verschure en Guus de Vries
aan onze zevende bureaupublicatie: 'Het nieuwe middenmanagement; van speel-
bal naar spelverdeler'. Eenmaal in de twee jaar doen wij dat met veel plezier en
met zekere trots. Het past precies bij een van onze doelen, om het maken van
een bureaupublicatie ook als een onderlinge samenwerkingsoefening te be-
schouwen. Wij zien dit maakproces tevens als een onmisbare schakel in ons
groeiproces als professionals. De keuze van mijn onderzoeksthema als onder-
werp van ons zevende boekje gaf ons de gelegenheid om onze ervaringen met
betrekking tot dit boeiende besturingsvraagstuk intensief inet elkaar en met on-
ze klanten te delen. Kennis delen en verspreiden is namelijk de belangrijkste
doelstelling van onze boekjesreeks.

'Het nieuwe middenmanagement' kan beschouwd worden als de opmaat naar
het theoretisch denkkader (hoofdstuk 41, waar ik in die periode geweldig mee
aan het 'worstelen' was. De reactie van Jules van Dijck op onze publicatie be-
tekende een doorbraak in mijn denken over de middenmanagemenifunctie en
over veranderen en ontwikkelen. In 'Het nieuwe middenmanagement' wordt de
laterale middenmanager (de spelverdeler) als een normatief ideaaltype gepresen-
teerd. En om van 'speelbal' te transformeren naar 'spelverdeler' schetsen wij
een veranderingsproces in plaats van een ontwikkelingsproces. In de typologie
van middenmanagementfuncties; in de functieprofielen van de vijf middenmana-
gementfuncties, ideaaltypen in weberiaanse zin; en in het ontwikkelingsmodel
van het theoretisch denkkader herkent men de hand van de meester, Jules van
Dijck. Hij liet mij als promovendus veel vrijheid; en dat is precies wat ik nodig
heb. Zijn 'echt' fundamentele interventies zijn bijna op één hand te tellen; maar
wel stuk voor stuk schoten in de roos. De typologie en het ontwikkelingsmodel
van het theoretisch denkkader zijn daar twee goede voorbeelden van. Het plezie-
rige gesprek dat ik met Janka Stoker had over 'Het nieuwe middenmanagement'
vond plaats toen de actieonderzoeken al in volle gang waren, maar biedt goede
mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het theoretisch denkkader (zie
hoofdstuk 6). Zij maakte mij attent op de dissertatie van Ellen Cox-Woudstra,
die een typologie heeft ontwikkeld met betrekking tot zelfsturende teams, die
mijns inziens goed kan aansluiten bij mijn typologie van de middenmanagement-
functie.
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De twee actieonderzoeken, waarin ik het theoretisch denkkader ' beproefd' heb
(de Engelsen hebben daar een mooier woord voor: try-out) vonden plaats in
2004 en voor een deel nog in 2005. In hoofdstuk 5 kan de lezer uitgebreid ken-
nismaken met twee ge'involveerde gezondheidszorginstellingen ( zoals we er in
Nederland, naar onze ervaring, gelukkig vele hebbenl, die aan de try-out hebben
deelgenomen. Nogal wat managers van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
gevestigd in De Achterhoek, en Zorggroep Almere hebben uiterst serieus en
openhartig aan het actieonderzoek, dat mij als onderzoeksmethode na aan het
hart ligt ( zie hoofdstuk 21, deelgenomen. In het actieonderzoek is de onderzoe-
ker intensief betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie en bij de ontwik-
keling van mensen. En de lezer van dit nawoord weet inmiddels wat ik met 'ont-
wikkeling' heb. Dat is ook de reden dat drie jaar hard werken in de uitvoerings-
fase van mijn wensdroom goed vol te houden was. En op de momenten dat het
wel eens zwaar was - en die waren er natuurlijk ook - hielden de 'verbeelding'
en het 'heilige geloof' in het graag willen realiseren van de wensdroom mij op
de been.

2005 Was het jaar van de eindredactie van dit proefschrift: hoofdstuk 1 schreef
ik in Egypte, de hoofdstukken 2 en 3 op Tenerife; hoofdstuk 4 in de zomer thuis
en (vanwege de natte augustusmaand) in Zuid-Frankrijk; de hoofdstukken 5 en 6
opnieuw in Egypte. Liesje had inmiddels ervaren hoe ontspannen deze vorm van
ontwikkelen is, maar was zich tegelijkertijd ook bewust van het naderende einde
van dit experiment. "Kan iemand ook twee keer promoveren?", vroeg ze me in
mei tijdens het diner op een zomers terras op Tenerife. Ik beschouwde dit als
eerste teken dat het oogsten van de wensdroom in zicht kwam. Ook de stimule-
rende feedback van mijn collega's en van Jules van Dijck op de achtereenvol-
gende hoofdstukken, ervoer ik als tekens van de naderende oogst. Collega Gerrit
Damhuis heeft mij bij de redactie goed geholpen met zijn herhaald advies:
"Schrijf nou maar gewoon op wat je gedaan hebt." Ik ben namelijk een circulair
denker en het schrijven van een boek is een lineair proces. Daarom worstelde ik
nogal eens met de vraag: wat hoort nou in welk hoofdstuk thuis? De woorden
van Gerrit zijn mij vaak van dienst geweest. Jules van Dijck heeft mij in deze
eindfase vele nuttige tips gegeven, vooral inhoudelijk, maar ook redactioneel. Hij
leerde mij de kunst van het weglaten. (Dat zal ook wel zijn commentaar zijn op
dit uitvoerige nawoord. Ik zie het al in de kantlijn staan: "Moet dit?") Aldus nam
ik afscheid van heel veel 'troetelkindjes' die ik in de concepten heb achtergela-
ten. Wie weet komen ze me ooit nog van pas. Renée weet ze dan vast nog wel
te vinden. Zij was het namelijk die in de eindfase het manuscript verzorgde. Tij-
dens het kerstverlof zette ik, ondanks de afleidingsmanoeuvres van Tinus van
Bommel en Marlieke van Ham, samen met Renée de laatste puntjes op de i van
dissertatie. Antoinette de Graauw hielp mij vakbekwaam en plezierig met de En-
gelse vertaling van de samenvatting en Hans Mojet visualiseerde met veel ge-
voel de essentie van mijn studie middels zijn fraaie ontwerp van de kaft van dit
proefschrift.
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De oogstfase (2006 en verderl

De oogst begint met het plukken van de vruchten. Vervolgens vindt het keuren
van de vruchten plaats. Feedback is van levensbelang voor mensen, zowel posi-
tieve als negatieve. Daarvoor openstaan wordt de laatste uitdaging bij het reali-
seren van mijn wensdroom. Ik nodig de lezers van deze dissertatie dan ook van
harte uit mij van feedback te voorzien, zodat ik na ongeveer tien jaar kan begin-
nen aan de laatste stap van de creatiespiraal: uitrusten en genieten van het
eindresultaat. Rust is volgens de creatiespiraal de beste voedingsbodem voor
het bedenken van een nieuwe wensdroom. Daarom beste Peter (onze boekhou-
der), beste Tijn (onze verzekeringsadviseur) en beste Henk (onze toenmalige
bankier) nam ik in 1997 één heel jaar de tijd om over jullie vraag na te denken:
jullie existentiële vraag had rust nodig.

Met dank aan Marinus en met heel veel dank aan alle andere voornoemde men-
sen,

Peer Elshout
Waalwijk, januari 2006
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SUMMARY: MIDDLE MANAGEMENT. FUNCTION IN DEVELOPMENT

Situation

In the development of the management of organizations, middle management is
often under discussion. On the one hand out of dissatisfaction with the medio-
cre performance of the middle managers, on the other hand as a result of
changing conceptions about the management structure of organizations. The
middle managers themselves often feel they are the victim of their almost im-
possible in-between position.

In trade literature a discussion is currently being carried out again about the
usefulness and the significance of the middle management function. The decen-
tralization tendency in organizations, due for instance to increasing scale-up and
market activity, raises questions about the future role and position of the middle
managers. Part of the trade literature assumes an optimistic future perspective.
In this perspective an enriching role is forecast for future middle managers, with
larger responsibilities, more authority and a greater degree of autonomy. An-
other part of the trade literature assumes a pessimistic outlook on the continued
existence, the status and the chances of middle managers due to, among other
things, a changing outlook on hierarchical management and self-management.

In management theories little attention is devoted to the specific situation of
the middle managers. There is no managerial frame of reference and little dis-
tinction is made into management types and management levels. And if there is
any differentiation with regard to management level, then the definitions of the
middle management function differ significantly from each other.

Purpose of the research

In this dissertation the researcher develops a theoretical conceptual framework
with regard to the changing role and position of the middle management func-
tion and the effects thereof on the effectivity of the middle managers. The mid-
dle management function is positioned on the operational level of the organiza-
tion (the first management level). The middle manager manages as such the per-
formance processes of the organization. His effectivity becomes apparent from
the degree to which he succeeds in showing 'intentionally effective behaviour',
related to the operational effectivity of his department.
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The conceptual framework aims at contributing to a better understanding of the
middle management function in management practice and thus to the evidency
of the function in the organization. Moreover, with the conceptual framework
the researcher aims at contributing to the further development of theories with
regard to the middle management function.

Research design

In his research design the researcher combines the two main streams of the so-

ciology of organizations: the system approach and the action approach. A dis-
tinction is made between the middle management function as a subsystem of
the organization and the middle manager as an actor, who as such allies himself
with the function. Moreover, two basic assumptions are employed: for the time
being the hierarchy will not come to an end, and organizations, just like people,
are capable of learning.

Before designing the conceptual framework, an explorative case study across
fourteen organizations, primarily in the health care sector, was combined with
an explorative desk study, in order to collect the main elements of the concep-
tual framework. The results of these two explorative studies are presented on
the basis of an analysis plan of the middle management function:
~ the positioning and the desired added value of the function
~ the translation of the added value in roles
~ the translation of roles in competencies
~ the competences to develop the function and the conditions in line with

the organization development.

The conceptual framework

The conceptual framework consists of a typology of middle management functi-

ons, which are formed by two independent variables: the complexity of the

work processes to be managed and the environment orientation of the depart-

ment to be managed. The typology distinguishes five types of middle manage-

ment functions: the operational, the specialistic, the integral, the network and
the lateral middle management functions. For each function type, a function
profile has been drawn up, in which the added value of the function, the roles

and the competencies of each function type are formulated. Furthermore, the

conceptual framework consists of a development approach, based on the ideas

of learning organizations and action learning. This approach aims at keeping the
development of the middle management function and the development of the
middle manager in line with the development of the organization. The intention

is that by means of double-loop learning the middle managers learn to create the
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conditions to be able to be effective. In single-loop learning processes the mid-
dle managers strive to improve their competences in order to effectively manage
their fellow workers and their departments, and to realize the above-mentioned
double-loop improvements with respect to their function and the conditions ne-
cessary in order to be able to be effective.

Try-out results

The try-out of the conceptual framework takes place by means of action re-
search in two health care organizations. In one try-out the emphasis lies on the
development of the middle management function; in the other try-out the emp-
hasis lies on the development of the middle manager. In the dissertation the try-
outs are described in detail because of the requirement that the two action re-
searches be reproducible. The result of the two action researches is that the ty-
pology of middle management functions in both organizations has contributed
positively to a better understanding of the middle management function. The
development approach has contributed to the expectation that this will be of
benefit to the effectivity of the middle managers in the short or long term. In
both organizations steps are being taken for the further development of the
middle management function and the middle managers in line with the develop-
ment of the organization.

The action researches have also produced the necessary ideas for improving the
conceptual framework. This concerns ín particular the positioning of the middle
management function directly under the strategic top; the improvement of the
instrumentarium for a more objective determination of the required function ty-
pe; the expansion of the five function profiles on the basis of existing intraper-
sonal and style typologies; and the development of new methods to increase
the double loop learning capacity of the middle managers and their environment
in order to develop their functions and the corresponding conditions in line with
the development of their organizations.

Finally, the action researches have produced ideas for the practice of consul-
tants and trainers and for the management practice of organizations.
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APPENDIX A

Overzicht organisaties verkennende casestudy

Gezondheidszorg

De Amerpoort Zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking

Severinus Stichting Zorg voor mensen met een verstandelijke

Diakonessenhuis Utrecht
Jeroen Bosch Ziekenhuis
GGZ Oost Brabant
Novadic
Stichting Zorgcombinatie
Marga Klompé
De Sterren
Thebe
Evean Zorg

Onderwijs

Arcus College
ROC Eindhoven

Bedrijfsleven

Kappa Twincorr
GD bv

beperking
Algemeen ziekenhuis
Algemeen ziekenhuis
Geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg- en verzorgingshuizen

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Thuiszorg
Thuiszorg

Middelbaar beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Kartonfabricage
Dierengezondheid
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APPENDIX B

Interviewprotocol

1. Op welke manier is de effectiviteit van het middenmanagement belangrijk
voor u?
a. Wat betekent de effectiviteit van het middenmanagement voor u

persoonlijk 'in uw rol van...'?
b. Hoe belangrijk is de effectiviteit van het middenmanagement voor

u?
c. Hoe houdt de effectiviteit van het middenmanagement u momenteel

bezig (op welke manier bent u ermee bezig)?
d. Wat betekent de effectiviteit van het middenmanagement voor uw

organisatielafdeling?
e. Hoe houdt de effectiviteit van het middenmanagement uw organisa-

tielafdeling momenteel bezig? (Op welke manier is uw organisa-
tielafdeling ermee bezig?)

2. Wat verstaat u onder een 'effectief middenmanagement'?
a. Welke functionarissen in uw organisatie behoren volgens u tot het

middenmanagement en waarom behoren zij daar volgens u toe?
b. Waartoe zijn ze er (formeel: taak, positie, functiel? Wat is hun for-

mele rol?
c. Wat is hun feitelijke betekenis in de organisatie (informeell? Infor-

mele rol?
d. 1Nat betekent het volgens u om middenmanager te zijn?
e. Wat verstaat u onder 'effectiviteit' en in het verlengde daarvan,

wat verstaat u onder de 'effectiviteit' van het middenmanagement?
f. Hoe beoordeelt u de effectiviteit van het middenmanagement Icrite-

ria, beoordelingsmethode en dergelijke)? Hoe herkent u ineffectivi-
teit?

g. Welke knelpunten ervaart u met betrekking tot de effectiviteit van
het middenmanagement?

215



3. Welke omgevingskenmerken, organisatorische condities en persoonsken-
merken van de middenmanager beïnvloeden volgens u de effectiviteit van
het middenmanagement (positief dan wel negatief)?
a. Een goede middenmanager is iemand die...
b. Welke persoonskenmerken van de middenmanager bevorderen of

belemmeren zijnlhaar effectiviteit (type mens, competenties, hou-
dinglstijl, leeftijd, geslacht, ervaring, opleiding, et ceteral?

c. Hoe zou u de omgeving van uw organisatie willen typeren?
d. Welke van die omgevingsinvloeden hebben effectlzijn van invloed

op het (effectiefl functioneren van het middenmanagement?
e. Welke organisatorische condities werken bevorderend dan wel be-

lemmerend op de effectiviteit van het middenmanagement?
f. Hoe managet u het middenmanagement om hun effectiviteit te sti-

muleren? (Top: hoe manage je het middenmanagement? Middenma-
nagement: hoe manage je jezelf? Medewerkers: hoe manage je je
baas?1

g. Als u kijkt naar het huidige organogram van uw organisatie en u
kijkt naar de hiërarchische indeling, is dit dan naar uw mening de
beste indeling om de effectiviteit van het middenmanagement te
stimuleren?

h. Hoe is het huidige organisatieontwerp tot stand gekomen (wel of
niet hulp gehad van een externe adviseur)? Welke kwesties speel-
den er bij de vormgeving van het middenmanagement en welke op-
lossing(en) werd(en) bedacht?

i. Hoe wijkt het huidige ontwerp af van eerdere organogrammen
(voorheen) voor wat betreft het middenmanagement? Wat zijn daar-
van de voor- en nadelen? Hoe zou u het middenmanagement een
volgende keer anders willen inrichten?

4. Met welke interventies om de effectiviteit van het middenmanagement te
verbeteren heeft uluw organisatie ervaringen opgedaan en hoe kwalifi-
ceert u die interventies?
a. Met welke interventies heeft uluw organisatie ervaring?
b. Wat zijn uw ervaringen: wat werkt zeker wellzeker niet? Wat be-

veelt u anderen aan? Hoe kun je het middenmanagement effectiever
maken?
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APPENDIX C

Competentiedictionaire van PI-Media (20051

Management en Leidinggeven:
~ Leidinggeven
~ Coachen
~ Groepsgericht leidinggeven
~ Delegeren
~ Plannen en organiseren
~ Voortgangsbewaking

Ondernemen:
~ Ondernemerschap
~ Marktgerichtheid
~ Klantgerichtheid
~ Netwerken

Analyse en Besluitvorming:
~ Probleemanalyse
~ Oordeelsvorming
~ Besluitvaardigheid
~ Visie
~ Organisatiesensitiviteit
~ Omgevingsbewustzijn
~ Leervermogen
~ Creativiteit
~ Organiseren van eigen werk

Communicatie:
~ Mondelinge communicatie
~ Mondelinge presentatie
~ Schriftelijke communicatie
~ Luisteren
~ Sensitiviteit
~ Overtuigingskracht
~ Onderhandelen
~ Impact
~ Samenwerken
~ Sociabiliteit
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Persoonlijk gedrag:
~ Aanpassingsvermogen
~ Stressbestendigheid
~ Onafhankelijkheid
~ Vasthoudendheid
~ Flexibel gedrag

Mo tivatie:
~ Initiatief
~ Inzet
~ Ambitie
~ Zelfontwikkeling
~ Integriteit
~ Discipline
~ Organisatieloyaliteit
~ Resultaatgerichtheid
~ Kwaliteitsgerichtheid
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Stellingen behorend bij het proefschrift Middenmanagement. Functie in ontwik-
keling. Van Peer Elshout, 30 mei 2006

1. Toenemende concurrentie, zelfbewuste en veeleisende klanten en mede-
werkers stellen nieuwe eisen aan de managementstructuur van organisa-
ties; er is behoefte aan meer ondernemerschap en zeggenschap op de
werkvloer. Het wordt zo langzaamaan tijd dat ook de machtsverhoudingen
in organisaties gaan kantelen.

2. De ruimte tussen de top en de werkvloer van organisaties is vaak nog te
druk bezet, hetgeen aanleiding geeft tot zich herhalende positionele do-
meinkwesties over bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die de aan-
dacht afleiden van waar het in organisaties eigenlijk om gaat: tevreden af-
nemers en gemotiveerde leveranciers.

3. De toegevoegde waarde van het eerste besturingsniveau is afhankelijk van
de complexiteit van de te managen werkprocessen en de omgevingsge-
richtheid van het te managen organisatieonderdeel; er komen in organisa-
ties dus meerdere typen middenmanagementfunctie voor, hetgeen in de
managementtheorie, noch in de managementpraktijk voldoende onderkend
wordt.

4. Onder regie van de middenmanager zelf, dienen persoonlijke ontwikkeling
en functieontwikkeling geïntegreerd plaats te vinden in lijn met de ontwik-
keling van de organisatie.

5. Het rolbegrip is essentieel voor het bepalen van de competenties die nodig
zijn voor een effectieve functie-uitoefening. Het rolbegrip is op het inrich-
tingsniveau van een functie een belangrijke aanvulling op het positiebegrip.
Denken en handelen in termen van rollen creëert een transactioneel klimaat;
denken en handelen in termen van posities houdt het positionele klimaat in
stand.

6. Bij het ontbreken van een duidelijke visie op de middenmanagementfunctie
geldt de ervaringskennis van Johan Cruijff inet betrekking tot toptalent:
"Voetballers die bewegen zonder te weten waarheen, bereiken nooit de
top."

7. Zij die moeite blijven hebben om de besturing van het primaire proces het
eerste besturingsniveau te noemen, zijn in hun denken nog verre van ge-
kanteld.

8. lets wat ingewikkeld is vraagt om ontwikkeling.

9. Elk probleem was ooit een oplossing, dus elke oplossing...
Enige relativering bij het kiezen van de juiste oplossing is dus op zijn plaats,
als dat maar niet leidt tot een van de meest voorkomende stressfactoren
van deze tijd, dat de problemen van vandaag steeds maar weer veroorzaakt
worden door de oplossingen van gisteren.

10. Een perfecte beheersing van de reviaanse 'openingstechniek' bij het be-
spreken van casu'istiek, zal de gemiddelde vergaderduur in organisaties met
ongeveer de helft verkorten.
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